
B U L E T I N I
2 0 1  6

www.myft in iatetove.com

MYFTINIA E BFI
TETOVË

BASHKËSIA FETARE
ISLAME E RM



BULETINI  2 0 1 6

Editor
Dr. Husein Rizai
Xhemil Sadiki

Këshilli redaktues
Mr. Xhemil Mehmeti
Hfz. Abdurrahim Murati
Idriz Idrizi

Redaktor teknik
Suad Demiri

Dizajn & Shtypi
ArbëriaDesign, Tetovë

Bashkësia Fetare Islame - Myftinia e Tetovës
Gjorgje Petrov, nr. 68 / Tetovë, Maqedoni
Tel: +389 (0) 44 351 870
Fax: +389 (0) 44 351 571
info@myftiniatetove.com
www.myftiniatetove.com



MYFTINIA E  TETOVËS
www.myftiniatetove.com 3

Parathënie ................................ 10

Предговор ................................. 11

Önsöz ........................................12

Preface ......................................13

1. Urime dhe mesazhe ................. 14
Dita e Mësuesit (07.03.2016 ) ................14

Tre muajt e shenjtë (07.04.2016) ..........14

Nata e Regaibit (07.04.2016) .................14

Nata e Miraxhit (03.05.2016) ................14

Nata e Beratit (21.05.2016) ....................14

Muaji i shenjtë i Ramazanit 
(05.06.2016) ............................................ 15

Fitër Bajrami (05.07.2016) ....................15

Kurban Bajrami (12.09.2016) ...............15

Viti i Ri Hixhri-1438 (02.10.2016) ........16

Ditëlindja e Muhamedit a.s. 
(13.12.2016) ...........................................16

Dita e Alfabetit (22.11.2016) ..................16

Dita e Flamurit (28.11.2016) .................16

Mesazh urimi nga Myftiu drejtuar 
nijetlive për Haxh (09.09.2015) .............17

Urim i Myftiut për nominimin e Reisul-
Ulema-së, H. Sulejman ef. Rexhepit si 
“Best Spiritual Leader” (08.03.2016) ...17

2. Deklarata dhe njoftime ........... 18
Grumbullim i kurbanëve (15.07.2016) .. 18

Aksion solidarizimi me Hasanbegun dhe 
vendet e tjera të prekura nga vërshimet 
(08.08.2016) .............................................18

Falja e namazit të xhenazes për 
dëshmorët e Turqisë gjatë tentimit për 
puç më 15 korrik 2016 (04.07.2016) .....18

“TETOVA SOT” kërkon falje nga 
Bashkësia Fetare Islame në RM 
(15.11.2016) .............................................18

Reagim ndaj gazetës së përditshme 
“Veçer” (23.12.2016) ..............................19

3. Hutbe ................................... 20
Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani .......................20

Zendel ef. Xhezairi ..................................21

Xhemil ef. Sadiki .....................................22

4. Artikuj .................................. 24
Imami shqiptar dhe ballafaqimi i tij 
me sfidat e kohës .....................................24

Nostalgji dhe udhëtim në shpirtin e 
Ballkanit ..................................................32

5. Manifestime dhe dua .............. 35
A. Manifestimet jashtë Ramazanit .......35

Akademi solemne për ditëlindjen e 
Muhamedit a.s. (21.04.2016) ................35
Ekspozita tradicionale e nxënëseve të 
Medresesë “Isa Beu” paralelja e shtrirë e 
vajzave-Tetovë (23.04.2016) .................36
Manifestim tradicional i Mevludit 
nga Medreseja e vajzave në Tetovë 
(23.04.2016) ...........................................37
Manifestimi fetar me rastin e natës së 
Israsë dhe Miraxhit në xhaminë e Madhe 
të Tetovës (09.05.2016) .........................37
Manifestimi fetar me rastin e natës së 
Beratit xhamia Arabati (21.05.2016) .....37
Manifestim i 77-vjetorit të leximit të 
Hatme-i Sherifit në xhaminë e Sahatit në 
Tetovë (29.05.2016) ...............................37
Manifestim i duasë për nijetlinjtë për 
në haxh në xhaminë Arabati Tetovë 
(20.08.2016) ...........................................37

Përmbajt ja



PëRMbAjTjA

BULETINI  20164

Manifestim i hapjes solemne të viti të ri 
shkollor 2016-2017 në Medresenë “Isa- 
Beu”, paralelja e shtrirë e vajzave në 
Tetovë (05.09.2016) ...............................38
Manifestimi i Vitit të Ri Hixhri 1438 
Xhamia e Re Tetovë (03.10.2016) ........38
Manifestim fetar me rastin e Ditëlindjes 
së Pejgamberit a.s në xhaminë Gam-Gam 
- Tetovë (13.12.2016) ............................39

B. Manifestimi i duasë së hatmeve .......39
1. Fshati Siniçan ....................................39
2. Xhamia Drenovec ..............................40
3. Fshati Miletinë ...................................41
4. Fshati Llërcë - (Moshëriturat) ...........42
5. Fshati Saraqinë ..................................42
6. Fshati Merovë ....................................43
7. Fshati Kamjan - Xhamia e Vjetër ......43
8. Mektebi - Reçicë e Madhe - 
(Moshëriturat) ........................................44
9. Xhamia e Rinisë – Tetovë .................45
10. Xhamia Arabati – (Moshëriturat) ....46
11. Fshati Pirok ......................................46
12. Fshati Sellarcë ..................................47
13. Fshati Kamjan – Xhamia e Re ........48
14. Fshati Xhepçisht – (Djemtë) ...........49
15. Fshati Përshevcë ..............................50
16. Mektebi i Myftinisë – (Moshëriturat) ..51
17. Fshati Zhelinë ..................................51
18. Fshati Reçicë e Vogël – Xhamia e 
Epërme (Ebu Bekër Es-Siddik) .............52
19. Fshati Dobrosht – Xhamie e Epërme ..52
20. Xhamia Gam-Gam – Tetovë ...........53
21. Fshati Lisec ......................................54
22. Fshati Çellopek i Ri .........................54
23. Fshati Çellopek – Xhamia e 
Poshtme ...............................................55
24. Fshati Dobrosht – Xhamia e 
Poshtme ................................................56
25. Fshati Strimnicë – Xhamia e Epërme 

(Qendrore) ............................................56
26. Fshati Reçicë e Madhe – Xhamia e 
Epërme (Hz. Osman) .............................57
27. Fshati Kallnik – (Djemtë) ................57
28. Fshati Jazhincë .................................58
29. Fshati Kallnik – (Vajzat) ..................58
30. Fshati Xhepçisht – (Moshëriturat) ..59
31. Fshati Xhepçisht – (Vajzat) .............59
32. Fshati Shemshovë ............................60
33. Fshati Nerasht ..................................61
34. Fshati Radiovcë – (Moshëriturat) ...61
35. Fshati Çiflik .....................................62
36. Fshati Saraqinë – (Moshëriturat) .....62
37. Fshati Brodec ...................................63
38. Fshati Llërcë ....................................63
39. Xhamia Muharemçe – Tetovë .........64
40. Xhamia e Rinisë – (Moshëriturat) ...65
41. Xhamia Tabhane – Tetovë ...............65
42. Fshati Pallçisht – Xhamia e Mesme 
(Qendrore) ..............................................66
43. Xhamia Çeshma e Kadisë – 
(Moshëriturat) ........................................67
44. Fshati Pallçisht – Xhamia e Poshtme ..
67
45. Fshati Sellcë .....................................68
46. Fshati Tearcë – Xhamia e Epërme ..69
47. Fshati Vicë .......................................69
48. Xhamia e Çarshisë së Epërme – 
Tetovë .....................................................70
49. Xhamia e Re – Lagja Teqe – Tetovë 70
50. Xhamia Eski – Tetovë .....................71
51. Xhamia Çeshma e Kadisë - Tetovë .72
52. Fshati Zherovjan ..............................73

C. Manifestimi i duasë së hafizëve........74
Dua hifzi në Tetovë (03.01.2016) ..........74
Dua hifzi në Tetovë (09.04.2016) ..........75
Hafiz i ri nga SHMI Medreseja “Isa Beu” 
(22.04.2016) ...........................................76



PëRMbAjTjA

MYFTINIA E  TETOVËS
www.myftiniatetove.com 5

Dua hifzi dhe hatmeje në Tetovë 
(24.04.2016) ...........................................76
Dua hifzi në Tetovë (30.04.2016) ..........77
Dua hifzi në Tetovë (22.05.2016) ..........78
Dua hifzi në Tetovë (10.07.2016) ..........78
Dua hifzi në Tetovë (15.07.2016) ..........79
Dua hifzi në Tetovë (12.08.2016) ..........80
Dua hifzi në Tetovë (21.08.2016) ..........80
Dua hifzi në Tetovë (14.12.2016) ..........81

6. Ramazani .............................. 82
Takim me imamët e qytetit (25.05.2016) ...82

Takimi me muezinët (01.06.2016) .........83

Takimi me imamët (02.06.2016) ...........83

Iftar i përbashkët tradicional 
(08.06.2016) .............................................83

Koncert me ilahi në kompleksin Arabati 
(12.06.2016) .............................................84

Dita e poezisë (15.06.2016) ....................84

Tribunë fetare për femra (16.06.2016) .. 84

Iftari i përbashkët me komunën Ejup 
Sulltan (18.06.2016) ................................84

Tribunë fetare dhe shkencore për femra 
(20.06.2016) .............................................85

Akademi solemne (21.06.2016) .............85

Tribunë fetare për natën e Bedrit 
(21.06.2016) .............................................86

Tribunë fetare - Çlirimi i Mekës  
(25.06.2016) .............................................86

Urim për natën e Kadrit (01.07.2016) ..87

Tribunë fetare për natën e Kadrit 
(01.07.2016) .............................................87

Koncerti i Fitër Bajramit ......................87

7. Vizita dhe takime .................... 88
A. Vizitat që i janë bërë Myftiut dhe 
Myftinisë ..................................................88

Vizitë nga këshilli i xhamisë së fshatit 
Xhepçisht (04.02.2016) .........................88
Rijaseti i BFI-së vizitoi Myftininë dhe 
xhamitë e Tetovës (19.02.2016) ............88
Vizitë nga disa imamë të qytetit të 
Tetovës (21.02.2016) .............................89
Lazim Destani viziton Myftininë e 
Tetovës (26.02.2016) .............................89
Myftiu priti në vizitë Myftiun e Gostivarit 
(03.03.2016) ...........................................89
Myftiu priti në vizitë nxënësit e mektebit 
të xhamisë Gam-Gam (21.03.2016) ......90
Drejtorët e SHMK-ve të Tetovës për 
vizitë në Myftini (31.03.2016) ..............90
Myftiu priti në vizitë koordinatorin e 
Myftinisë së Manastirit (11.05.2016) ....90
Myftiu priti në takim kryetaren e 
komunës së Tetovës (11.05.2016) .........90
Myftiu priti në takim nënkryetarin e 
Komunës së Sulltan Ejupit (25.05.2016) ..91
Myftininë e Tetovës e vizituan nxënësit 
e mektebit të xhamisë së Podgorcës së 
Strugës (25.05.2016) .............................91
Myftiu priti në vizitë nxënësit e mektebit të 
xhamisë së fshatit Zhelinë (26.05.2016) ...91
Studentët e FSHI-së dhe nxënësit e 
Medresesë “Isa Beu” takuan Myftiun ...91
Kryetari i Lëvizjes BESA, Bilall Kasami, 
për urim të muajit të Ramazanit në 
Myftininë e Tetovës ...............................92
Drejtori i Qendrës Klinike të Tetovës 
z. Florim Besimi viziton Myftininë e 
Tetovës (09.06.2016) .............................92
Vizitë e Komisionit të Kuvendit të BFI-së 
(18.06.2016) ...........................................92
Qytetarët e Tetovës me rrethinë, për urim 
të festës së Fitër Bajramit (06.07.2016) .. 92
Vizitë e kryetares së komunës së Tetovës 
në Myftini me rastin e Fitër Bajramit 
(07.07.2016) ...........................................92



PëRMbAjTjA

BULETINI  20166

Myftiu takon imamët e diasporës 
(19.07.2016) ...........................................92
Myftiu priti në takim Mehas ef. Alijun, 
imam në xhaminë El-Hidaje në St. Gallen 
të Zvicrës, së bashku me disa xhematë 
(22.07.2016) ...........................................93
Myftiu priti në vizitë lexuesit e njohur 
të Kur’anit famëlartë nga Kosova, hfz. 
Xhelal ef. Kaloshi dhe hfz. Egzon ef. 
Ibrahimi (24.07.2016) ............................93
Takim në Myftininë e Tetovës me 
nijetlinjtë për haxh (16.08.2016) ...........93
Vizita e Prof. Dr. Sadi Bexhetit në 
Myftininë e Tetovës (25.08.2016) .........93
Prof. Dr. Mehmet Karatash nga Turqia 
vizitoi Myftininë e Tetovës (03.09.2016) ..94
Myftiu priti në vizitë kryetaren e komunës 
së Tetovës, për urim të festës së Kurban 
Bajramit (14.09.2016) ...........................94
Myftiu priti për vizitë dekanin e 
Fakultetit të Shkencave Islame në 
Sarajevë, Prof. Dr. Zuhdia ef. Hasanoviq 
dhe prodekanin, Prof. Dr. Mustafa ef. 
Hasani (15.09.2016) ............................. 94
Myftiu priti për vizitë ministrin për 
investime të huaja z. Arlind Zeqiri  
(16.09.2016) ...........................................94

B. Vizitat fetare-kulturore të Myftiut ...94
Myftiu viziton rektorin e USHT-së 
(02.03.201) .............................................94
Myftiu me disa kolegë vizitoi xhaminë 
në ndërtim e sipër në f. Jazhincë 
(09.03.2016) ...........................................95
Vizita e Myftiut në Myftininë e Manastirit 
(13.05.2016) ...........................................95
Vizita e Myftiut në xhaminë Hëna e re në 
Kreuzlingen të Zvicrës (11.06.2016).....95
Vizita e Myftiut në xhaminë “El-Hidaje” 
në St. Gallen të Zvicrës (11.06.2016) ....95
Myftiu për vizitë në xhaminë në 
Romanshorn të Zvicrës (13.06.2016) ....96

C. Takimet e Myftiut me imamët, 
muezinët, mualimët, mutevelinjtë, 
arkëtarët. .................................................96

Takimi i radhës së Myftiut me imamët 
(25.02.2016) ...........................................96
Mbledhja e rregullt e Myftinisë së 
Tetovës (29.02.2016) .............................96
Takimi i Myftiut me mualimët e xhamive 
të qytetit dhe të rrethinës (10.03.2016) ..97
Myftiu takoi mutevelinjtë dhe imamët e 
qytetit (22.03.2016) ...............................97
Myftiu takoi mutevelinjtë e qytetit dhe 
të rrethinës (17.05.2016)........................98
Myftiu i takoi imamët e qytetit 
(25.05.2016) ...........................................98
Myftiu takoi muezinët e Tetovës me 
rrethinë (01.06.2016) .............................98
Myftiu takoi imamët e Tetovës me 
rrethinë (01.06.2016) .............................98
Takimi i radhës me imamët e Tetovës 
(07.09.2016) ...........................................99
Takimi i radhës me mutevelinjtë 
(08.09.2016) ...........................................99
Mbledhja e radhës në Myftininë e Tetovës 
(09.10.2016) ...........................................99
Takimi konsultativ i radhës me anëtarët e 
Myftinisë (29.11.2016) ........................100

8. Shpërndarja e ndihmave ......... 101
OH “Hilal” ndan ndihma për Ramazan 
(08.06.2016) ............................................ 101

OH “Hilal” dhe Myftinia e Tetovës 
ndihmuan Hasanbegun (23.08.2016) .. 101

Myftiu në ndarjen e ndihmave financiare 
nga Unioni i Imamëve të Zvicrës dhe nga 
OH “Hilal” për banorët e Hasanbegut 
dhe të rrethinës (04.10.2016) ................ 102

Myftinia e Tetovës në Bashkëpunim me 
marketin Kipper gjate vitit 2015 dhe 2016 
ndau kuponë me vlerë 2000 denarë për 
nevojtarët e Tetovës dhe rrethinës ...... 102



PëRMbAjTjA

MYFTINIA E  TETOVËS
www.myftiniatetove.com 7

9. Hapja e objektit të myftinisë ...103
Hapje solemne e objektit të renovuar të 
Myftinisë së Tetovës (19.02.2016) .......103

Mirënjohje nderi për Reisul-Ulemanë 
dhe myftinjtë paraprak të Tetovës .....104

10. Mirënjohje ..........................105
Mirënjohje nga Këshilli i Xhamisë 
së Madhe, fsh. Reçicë e Madhe 
(26.01.2016) .........................................105

Myftinia e Tetovës pranon dhuratë 
(22.02.2016) ...........................................105

Myftiu i Tetovës pranoi mirënjohje nga 
afaristi dhe humanisti i njohur, Haxhi 
Gani Arifi (03.03.2016).........................105

Kryetari i BFI-së, H. Sulejman ef. 
Rexhepi, Myftiut i dhuroi plaketë me 
simbolin e xhamisë së rihapur pas 
103 viteve Hajdar Kadi në qytetin e 
Manastirit (09.10.2016)........................105

Urim Ramazani nga Dioqeza e Tetovës - 
Gostivarit (06.06.2016) ........................106

11. Pjesëmarrja në organizimet jashtë 
Myftinisë .................................107

Myftiu mori pjesë në përurimin 
e përmendores së Isa Boletinit 
(23.01.2016) ...........................................107

Myftiu mori pjesë në mbledhjen 
e rregullt të Rijasetit të BFI-së 
(27.01.2016) ...........................................107

Myftiu mori pjesë në konferencën 
shkencore “Zani i Naltë, një shekull 
në shërbim të dijes” në Tiranë 
(17.02.2016) .........................................107

Myftiu në promovimin e librit të 
Zekerija Idrizit organizuar nga BFI-ja 
(18.02.2016) ...........................................107

Myftiu në shoqërim të Reisul-Ulema, H. 
Sulejman ef. Rexhepit, në manifestimin 
“Java e ditëlindjes së Muhamedit 
a.s.” që u mbajt në Edrene-Ipsala në 
Republikën e Turqisë (19.04.2016) .....107

Myftiu në takimin e Bashkësive Islame 
të Evropës me rastin e 100 vjetorit 
të zyrtarizimit të islamit në Kroaci 
me titull: “Muslimanët në Evropë” 
(26.04.2016) ...........................................108

Myftiu në manifestimin qendror të 
organizuar nga Myftinia e Kumanovës 
me rastin e Israsë dhe Miraxhit dhe 
hapjes solemne të xhamisë në fshatin 
Llopatë (3.05.2016) ...............................108

Myftiu në promovimin e hafizes së re nga 
Medreseja “Isa Beu” (17.05.2016) .......108

Myftiu bashkë me Reisul-Ulemanë H. 
Sulejman ef. Rexhepi, në inaugurimin 
e xhamisë së re në Golem- Kavajë 
(19.05.2016) ...........................................109

Myftiu mori pjesë në hapjen solemne 
të objektit të ri të Myftinisë së Ohrit 
(23.05.2016) ...........................................109

Myftiu shoqëroi kryetarin e BFI-së 
Reisul-Ulemanë, H. Sulejman ef. 
Rexhepin, në Kongresin ndërkombëtar 
për kalendarin e përbashkët hixhri që u 
mbajt në Stamboll (28.05.2016) ..........109

Myftiu në tryezën e rrumbullakët me 
temë “Zekati - organizimi dhe sfidat 
rreth mënyrës së praktikimit të tij 
në RM”, organizuar nga FSHI-ja 
(01.06.2016) ........................................... 110

Myftiu në inaugurimin e xhamisë së re 
në fshatin Gllumovë (02.06.2016) ....... 111

Myftiu në konferencën shkencore “Zani 
i Naltë, një shekull në shërbim të dijes” 
në Prishtinë (06.06.2016) ..................... 111

Myftiu në iftarin e shtruar nga Dekanati 
i FSHI-së (10.06.2016) .......................... 112



PëRMbAjTjA

BULETINI  20168

Myftiu në iftarin e shtruar nga kryetari i 
Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë, 
Reisul-Ulemaja, H. Sulejman ef. Rexhepi 
(28.06.2016) ........................................... 112

Myftiu në manifestimin kulturor në 
shenjë mirënjohje dhe falënderimi për 
edukatorët, mësuesit dhe hoxhallarët që 
kanë mbajtur të ndezur dritën e islamit 
te gjeneratat e reja, organizuar nga 
Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë, 
në krye me Reisul-Ulemanë, H. 
Sulejman ef. Rexhepi  (02.07.2016) .... 112

Myftiu shoqëroi kryetarin e Bashkësisë 
Fetare Islame të Maqedonisë në iftarin e 
shtruar nga kryetari i shtetit, z. Gjorgji 
Ivanov (04.07.2016) .............................. 115

Myftiu në manifestimin tradicional për 
nder të Fitër Bajramit - “Bakllava e 
Bajramit”, (06.07.2016) ....................... 115

Myftiu në dua hifzi në Shkup 
(14.07.2016) ........................................... 115

Myftiu në ndarjen e diplomave

të medresantëve (18.07.2016) .............. 115

Myftiu në takimin me imamët e 
diasporës, organizuar nga BFI 
(03.08.2016) ........................................... 115

Myftiu shoqëroi Reisul-Ulemanë, në 
pritjen e delegacionit nga Drejtoria e 
përgjithshme e vakëfit të Republikës së 
Turqisë (04.08.2016) ............................. 116

Myftiu shoqëroi Rueis-Ul Ulemanë, 
H. Sulejman ef. Rexhepin, në lagjen e 
Hasanbegut (08.08.2016) ..................... 116

Myftiu në promovimin e hafizit të ri nga 
Shkupi (08.08.2016) .............................. 116

Myftiu shoqëroi Reisul-Ulemanë në 
vizitë te familjet e katër veteranëve të 
luftës (18.08.2016) ................................. 116

Myftiu mori pjesë në ndarjen e 
mirënjohjes për këshillin dhe imamin e 

xhamisë së fshatit Pregllovë, organizuar 
nga BFI-ja, në krye me Reisul-Ulemanë, 
H. Sulejman ef. Rexhepin .................... 116

Myftiu mori pjesë në vizitën e kreut 
të BFI-së, Reisul-Ulema, H. Sulejman 
ef. Rexhepi, të shoqëruar nga kryetari 
i Komunitetit Musliman të R. së 
Shqipërisë, H. Skënder Bruçaj dhe 
Myftiu i Kosovës, H. Naim ef. Tërnava, 
në rajonin e krizës në lagjen Hasanbeg 
(20.08.2016) ........................................... 117

Myftiu mori pjesë në manifestimin 
tradicional për nder të Kurban Bajramit 
- “Bakllava e Bajramit” (12.09.2016) ..117

Myftiu mori pjesë në akademinë 
solemne që e organizoi FSHI-ja me 
rastin e 20 vjetorit të themelimit 
(15.09.2016) ........................................... 117

Myftiu në emër të Rijasetit i jep një 
dhuratë Reisul-Ulemasë ...................... 118

Myftiu shoqëroi Reisul-Ulemanë në 
varrimin e ish-kryetarit të KMSh-së, H. 
Selim ef. Muça (18.09.2016) ................ 118

Myftiu në manifestimin e Vitit të Ri 
Hixhri 1438 h. (03.10.2016) ................. 118

Myftiu në hapjen e xhamisë së fshatit 
Drugovë (08.10.2016) ........................... 118

Myftiu shoqëroi Reisul-Ulemanë H. 
Sulejman ef. Rexhepin, në seminarin e 
organizuar nga Dijaneti i Turqisë dhe 
Këshilli Islamik (Shura) i Euro-Azisë 
(11.10.2016) ........................................... 118

Myftiu mori pjesë në Ditën Nacionale të 
Turqisë (27.10.2016) ............................. 119

Myftiu në manifestimin e hapjes së 
xhamisë Hajdar Kadi në Manastir 
(04.11.2016) ........................................... 119

Myftiu në tryezën shkencore me temën 
“80 vjet të kushtetutshmërisë së BFI-së 
(1936-2016)” (05.10.2016) ....................120



PëRMbAjTjA

MYFTINIA E  TETOVËS
www.myftiniatetove.com 9

Myftiu në vendosjen e gurthemelit 
për rindërtimin e xhamisë së re në 
fshatin Sencë - Myftinia e Gostivarit 
(10.11.2016) ...........................................120

Myftiu mori pjesë në hapjen solemne të 
xhamisë së fshatit Drogomisht i Madh 
(20.11.2016) ...........................................120

Myftiu në konferencën shkencore 
“Zani i Naltë - thesar kulturor, fetar 
dhe kombëtar” që u zhvillua në FSHI 
(25.11.2016) ...........................................121

Myftiu në mevludin e ditëlindjes së 
Muhamedit a.s. që u mbajt në xhaminë e 
Nerezit (15.12.2016) .............................122

Myftiu në manifestimin e promovimit të 
hafizes së re nga Shkupi (14.12.2016) ...123

Myftiu bashkë me Reisul-Ulemanë në 
manifestimin ”Muhamedi a.s. profeti 
i paqes dhe dashurisë” që u mbajt në 
Düsseldorf të Gjermanisë (20.12.2016) ..123

12. Veprimtaria e sektоrit të 
vаkëfit ..................................124

Vlerësimi i sektorit të vakëfit ..............124

13. Aktivitetet e tjera .................126
Fillimi i pastrimit dhe i rregullimit të 
varrezave të qytetit (23.03.2016).........126

Myftiu mori pjesë në ndarjen

e çmimit Doctor Honoris Causa

për Adem Demaçin (04.05.2016) .........126

Myftiu në varrimin e ish arkëtarit të 
Myftinisë së Tetovës, Abdylhamit ef. 
Abdullahut (12.05.2016) ......................126

Në hapësirat e Myftinisë së Tetovës, znj. 
Cinzia (Fatime) Cuti pranoi islamin 
(25.05.2016) ...........................................127

Kryeimami mori pjesë në ndarjen e 
titullit Doctor Honoris Causa presidentit 
të Republikës së Kosovës, z. Hashim 
Thaçi (14.10.2016) ................................127

Përcjellja e një grupi të hoxhallarëve 
për vizitë kulturore në disa qytete të 
Ballkanit (03.12.2016) ..........................128

Myftiu në Konferencën ndërkombëtare 
të organizuar nga Universiteti i Tetovës 
dhe Universiteti Illinois i Çikagos 
(15.12.2016) ...........................................128

Incizimet dhe transmetimet televizive 
Biseda shpirtërore 2016 .......................129

Ligjëratat javore nga imamët e 
Myftinisë së Tetovës 2016 ....................130

14. In memoriam / Merhumët ..... 131
Xhelil ef. Abazi (1931-2016) ................131

Hfz. Sali ef. Abazi (1930-2016) ............131

Zeqirja ef. Jakupi (1959-2016) ...........132

Hfz. Ejup ef. Osmani (1933-2016) ......133

Abdulhamit ef. Abdullahu (1948-2016) ...133



BULETINI  201610

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 atë 
mënyrë nuk mund të ofrohen të gjitha 
informacionet e nevojshme

Ideja dhe qëllimi i hartimit dhe i botimit 
të këtij buletini është njoftimi dhe prezan-
timi 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 - 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 
memoriam / Merhumët etj. Përveç teksteve, 
në brendi të Buletinit për vitin 2016 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 e Tetovës.

Të respektuar lexues, nëpunës fetarë, 
këshilltarë të xhamive, nxënës dhe besim-
tarë. Me dëshirën e Allahut të Madhëruar 
dhe me përpjekjen e pakursyer te të gjithë 
atyre që kontribuan në këtë nismë, ju keni 
në duar Buletinin e vitit 2016. 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 te meta dhe vetëm 
veprat e Tij janë të përkryera. Pavarë-
sisht vëmendjes së kushtuar, gabimet 
gjatë çdo pune janë të pashmangshme. 
Andaj, këshilli redaktues i Buletinit për 
vitin 2016, nga të gjithë lexuesit 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 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) –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 меморијам/Мерхуми 
итн. Освен текстовите, во Билтенот за 
периодот 2016 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 
Тетовското Муфтиство.

Почитувани читатели, верски службеници, 
советници во џамиите, ученици и верници. 
Со волјата на Возвишениот Алах и со 
беспоштедните напори на сите оние 
кои придонесоа за ова иницијатива, во 
вашите раце се наоѓа заедничкиот Билтен 
за периодот 2016 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 2016 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 iletişimin 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. 
Bültendeki konuların belirlenmesi yapılan 
faaliyetlerin kronolojisine göre yapılmıştır. 
Bültenin mühetvasında ise başlıca konular 
şunlardır: önsöz, makaleler, hütbeler, 
faaliyetler, raporlar, hatım ve hafızlık 
duası ve merasimleri, Ramazan ayı faali-
yetleri, dini bayramların kutlanması, plaket 
takdimleri, anma programları gibi dini 
ve kültürel faaliyetlerle ilgili haber ve 
bilgiler yer almaktadır. 

Yazılı metinlerin yanında 2106 yılının 
Bülteni içinde İslam Dini Birliği, Kalkan-
delen Müftülüğü, ülke içinde ve ülke 
dışında diğer bazı kurumlar tarafından 
tertip edilen ve Kalkandelen Müftülğünün 
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 2016 yılı Bültenin 
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 it 
owes them constant information about all 
achievements, problems, plans and future 
projects, 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 memoriam/Merhums, etc. 
In addition to the texts, in the Bulletin for 
2016 are included selected photos from 
activities and events organized by the 
Islamic Religious Community, Muftiny 
of Tetova and other institutions in and 
outside the country, where Muftiny of 
Tetova 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 2016 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 2016, 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. Amen!

Preface
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Dita e Mësuesit (07.03.2016 )

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 
sukses në punën e tyre për edukimin e 
gjeneratave të ardhshme. Edhe njëherë, 
gëzuar festën tuaj, mësuese e mësuesë të 
nderuar dhe të respektuar. Paçi shëndet, 
jetë të lumtur, ju begatoftë i Madhi Zot 
me mirësi në jetë.

Tre muajt e shenjtë 
(07.04.2016)

Me rastin e hyrjes në tre muajt e shenjtë, 
Rexheb, Shaban dhe Ramazani Sherif, 
Myftinia e Bashkësisë Fetare Islame të 
Tetovës të gjithë besimtarëve muslimanë 
ua uron hyrjen në këta tre muaj, 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 Regaibit (07.04.2016)

Me rastin e natës së Regaibit, Myftinia 
e Bashkësisë Fetare Islame të Tetovës, 
të gjithë besimtarëve ua uron këtë natë, 
duke e lutur Allahun Fuqiplotë që këtë 
natë ta kalojnë në ibadet, mirëqenie famil-
jare dhe të mbuluar me Mëshirën e Tij.

Nata e Miraxhit (03.05.2016)

Myftinia e Bashkësisë Fetare Islame të 
Tetovës të gjithë besimtarëve ua uron 
natën e Miraxhit, e cila këtë vit bie më datë 
03.05.2016. 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. 

Nata e Beratit (21.05.2016)

Me rastin e natës së Beratit, Myftinia e 
Bashkësisë Fetare Islame të Tetovës të 
gjithë besimtarëve ua uron këtë natë, me 
shpresë që kjo natë të shërbejë si rikthim 
drejt të vërtetës, të bashkohemi në mes 
vete dhe ta largojmë armiqësinë tonë nga 
zemrat tona. Lusim Allahun fuqiplotë 
që të gjithë muslimanët të gjejnë faljen, 
shpëtimin, lirimin prej gjynaheve dhe 
dënimeve, njëkohësisht të mundësojë që 
këtë natë të rëndësishme ta kalojmë në 
ibadet dhe të jemi të përgatitur fizikisht, por 
edhe shpirtërisht, për muajin e Ramazanit. 

1.  Ur ime dhe mesazhe
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Muaji i shenjtë i Ramazanit 
(05.06.2016)

“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. Muaj 
ky në të cilin Allahu xh.sh. e ka bërë 
obligim agjërimin, muaj në të cilin filloi 
zbritja e Kur’anit famëlartë, muaj në të 
cilin është nata e madhe e Kadrit, ku 
Allahu xh.sh. ibadetet që kryhen gjatë 
kësaj nate i vlerëson me vlerën e ibadeteve 
të 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 e ndan botën materiale me 
atë shpirtërore. Në emër të Myftinisë të 
Tetovës dhe në emrin tim personal u qoftë 
për hajr ardhja e muajit të Ramazani sherif, 
i cili këtë vit fillon më datë 18.06.2015 (e 
enjte). Lusim Allahun fuqiplotë, që të na 
i pranojë ibadetet tona, të na i bashkojë 
zemrat tona, të na i pastrojë shpirtrat tonë, 
të na e forcojë besimin tonë, të na sjellë 
paqe, liri dhe barazi në mbarë botën. 
Paqa dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të 
gjithë agjëruesit e Tij. 

Fitër Bajrami (05.07.2016)

Të dashur vëllezër dhe motra, të nderuar 
besimtarë!

Kam kënaqësinë që në emër të Myftinisë së 
BFI-së Tetovë dhe në emrin tim personal, 

t’ua uroj festën e Fitër Bajramit, duke e 
lutur Allahun xh.sh që të na ketë pranuar 
agjërimin, lutjet, ibadetet dhe punët e mira 
që i kemi bërë gjatë këtij muaji të bekuar. Sot 
është Bajram, dhe duke e festuar Bajramin 
me mirësi, mikpritje ndaj të afërmve, fqin-
jëve dhe miqve, si dhe duke i respektuar 
mësimet e Allahut, u mbetemi besnik pari-
meve të besimit islam, që kultivojnë vlera 
njerëzore dhe universale. Në emër të këtyre 
vlerave, e gëzofshi Fitër Bajramin.

Kurban Bajrami (12.09.2016)

Të dashur vëllezër dhe motra, të nderuar 
besimtarë! Në emër të Myftinisë së BFI-së 
Tetovë dhe në emrin tim ua uroj festën 
e Kurban Bajramit, duke kërkuar nga 
Allahu xh. sh. që të na i pranojë lutjet, 
kurbanet dhe sadakatë tona. Festa e Kurban 
Bajramit na rikujton në mënyrën më të 
mirë mësimet hyjnore për barazi, drejtësi, 
unitet, solidaritet, bamirësi e sakrificë, 
parime këto që bëjnë njerëzimin të reflek-
tojë mbi të mirën dhe atë që e do Krijuesi. 
Prandaj, le t’i gëzohemi së bashku kësaj 
dite te begatë, duke u mbetur besnik pari-
meve të besimit islam, që kultivon vlera 
njerëzore dhe universale.
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Viti i Ri Hixhri-1438 
(02.10.2016)

Myftinia e Bashkësisë Fetare Islame të 
Tetovës të gjithë besimtarëve musliman 
ua uron Vitin e Ri Hixhri-1437, i cili 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. 

Ditëlindja e Muhamedit a.s. 
(13.12.2016)

Me rastin e natës së ditëlindjes së Pejgam-
berit a.s, Myftinia e Bashkësisë Fetare 
Islame të 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 gjith-
monë të jeni të mbuluar me Mëshirën e Tij.

Dita e Alfabetit (22.11.2016)

Myftinia e Bashkësisë Fetare Islame të 
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 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 (28.11.2016)

Myftinia e Tetovës të gjithë shqiptarëve ua 
uron festën e 28 Nëntorit, Ditën e Flamurit. 
Urojmë që kjo ditë e krenarisë, qëndresës 
dhe bashkimit, të shërbejë si nxitje dhe 
motiv shtesë në drejtim të përmirësimit 
të gjendjes tonë, kultivimit të traditës 
dhe të vlerave të mirëfillta shekullore, 
afirmimit të gjuhës së mirëkuptimit dhe 
ndërvëllazërisë, ngritjes dhe afirmimit tonë 
si një faktor i rëndësishëm i stabilitetit 
dhe i përparimit në rajon dhe më gjerë.
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Mesazh urimi nga Myftiu 
drejtuar nijetlive për Haxh 
(09.09.2015)

Të nderuar besimtarë, jemi në ditët kur 
haxhilerët nisen për në Haxh, për ta 
vizituar vendin e bekuar dhe të shenjtë 
Mekken-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  
fetare,  me shpresë që të gjithë haxhil-
erët të kthehen shëndoshë e mirë dhe me 
Haxh të pranuar. 

Urim i Myftiut për nominimin e 
Reisul-Ulema-së, H. Sulejman 
ef. Rexhepit si “Best Spiritual 
Leader” (08.03.2016)

Myftiu i Tetovës, me rastin e nominimit 
të kryetarit të Bashkësisë Fetare Islame të 
Maqedonisë, Reisul-Ulema-së, H. Sulejman 
ef. Rexhepit, për titullin “Best Spiritual 
Leader”, uron kryetarin, duke e lutur 
Allahun xh.sh. që institucionin më të 
lartë fetar dhe shpirtëror në vendin tonë 
(BFI) ta ruajë dhe ta mbrojë deri në fund 
të kësaj bote. Pa dyshim, kjo mirënjohje 
paraqet një nder të madh për të gjithë 
muslimanët e Republikës së Maqedonisë.
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2.  Deklarata dhe njoft ime

Grumbullim i kurbanëve 
(15.07.2016)

Aksion solidarizimi me 
Hasanbegun dhe vendet e 
tjera të prekura nga vërshimet 
(08.08.2016)

Falja e namazit të xhenazes 
për dëshmorët e Turqisë gjatë 
tentimit për puç më 15 korrik 
2016 (04.07.2016)

“TETOVA SOT” kërkon falje nga 
Bashkësia Fetare Islame në RM 
(15.11.2016)
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Reagim ndaj gazetës 
së përditshme “Veçer” 
(23.12.2016)
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3.  Hutbe

Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani

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:

“Ju e kishit shembullin më të lartë në 
të dërguarin e Allahut, kuptohet, ai që 
shpreson në shpërblimin e Allahut në 
botën tjetër, ai që atë shpresë e shoqëron 
duke e përmendur shumë shpesh Allahun” 
(Ahzab, 21)

Muhamedi a.s. nuk ishte vetëm një i dërguar 
si shumë të dërguar të tjerë para tij. Ai 
ishte profeti me të cilin Zoti i dha fund 
zinxhirit të profetëve. Ai ishte një njeri 
me të cilin Zoti e nderoi dhe e lartësoi 
njerëzimin. Nëse drejtësia do të mishërohej 
dhe do të merrte formë, ajo do të merrte 
formën dhe pamjen e Muhamedit a.s.. 
Mund të themi që dhembshuria e mëshira 
kanë qenë pjesë e krijimit dhe e natyrës së 
Muhamedit tonë të dashur. Kjo është një 
dhuratë e Zotit ndaj tij. Me këtë dhuratë 
të Zotit ai ndjen dhembshuri e mëshirë 
ndaj mbarë njerëzimit. 

Delikatesa, fisnikëria ishin cilësi të 
pandara në jetën e tij shoqërore. Për t’i 

kuptuar më mirë këto dhe dërgimin e tij 
si mëshirë për njerëzit, në vazhdim do 
ta prezantojmë një moment nga jeta e të 
dërguarit të Allahut. 

Një ditë, një njeri i varfër i solli një kala-
vesh rrushi si dhuratë Muhamedit a.s.. 
Ai ishte shumë i emocionuar që ishte në 
gjendje t’i sjellë dhuratë Pejgamberit a.s.. 
E vendosi rrushin pranë të Dërguarit të 
Allahut dhe i tha: “O i Dërguari i Allahut, 
të lutem pranoje këtë dhuratë të vogël 
nga unë.” Ai ishte njeri i varfër dhe nuk 
kishte mundësi për ndonjë dhuratë më të 
madhe. Fytyra e tij ndriçonte nga lumturia 
pasi që ia ofroi atë dhuratë të vogël. Ishte 
e qartë se ai e donte Pejgamberin shumë. 
Pejgamberi a.s. e falënderoi atë me mirës-
jellje për dhuratën. Përderisa ai e shikonte 
të dërguarin me shpresë, Pejgamberi a.s. 
hëngri një kokërr rrushi. Pastaj hëngri 
një tjetër. Ngadalë, Pejgamberi e mbaroi 
tërë kalaveshin e rrushit vetë. Ai nuk 
i ofroi rrush asnjërit nga as’habëve që 
ishin të pranishëm aty. Njeriu i varfër, i 
cili e solli rrushin u kënaq shumë dhe u 
largua. Shokët e Pejgamberit, a.s., të cilët 
ishin përreth ishin të befasuar. Zakonisht, 
Pejgamberi a.s., e ndante çdo gjë me ta.

Ai gjithmonë u ofronte atyre çdo gjë që 
i ishte dhënë dhe atë e hanin së bashku. 
Zakonisht, ai fillonte i pari për shkak 
të respektit ndaj personit i cili ia kishte 
dhënë dhuratën. Por, çdo herë u ofronte 
edhe të tjerëve. Këtë herë ishte ndryshe. 
Pa ia ofruar askujt, Pejgamberi, a.s. e 
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mbaroi gjithë kalaveshin e rrushit vetë.

Njëri nga shokët e pyeti me respekt: “O 
Pejgamber i Allahut! Si e hëngre të gjithë 
rrushin vetë dhe nuk ia ofrove asnjërit nga 
ne që jemi të pranishëm?” Pejgamberi, 
a.s., buzëqeshi dhe tha: “E hëngra gjithë 
rrushin vetë sepse rrushi ishte i tharët. 
Nëse do t’ua kisha ofruar, ju ndoshta do 
të bënit fytyra tallëse dhe do ta tregonit 
neverinë tuaj për rrushin. Ajo do t’ia 
kishte lënduar ndjenjat e njeriut të varfër. 
Mendova se më mirë është që unë ta ha 
gjithë rrushin me gëzim dhe ta kënaq 
njeriun e varfër. Nuk dëshirova t’i lëndoj 
ndjenjat e tij”.

O Allah na bën neve umet i vërtetë i tij. 
O Allah na pajis edhe neve me urtësinë, 
moralin, diturinë, zemërgjerësinë, delikatesën 
dhe bujarinë e tij. Të falënderojmë o Allah 
për çdo gjë, por më tepër që na ke bërë 
musliman dhe ummeti i një Pejgamberi 
që ishte dhe do të jetë model për tërë 
njerëzimin.

Zendel ef. Xhezairi

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:

“Ata të cilët besuan, migruan dhe luftuan 
me pasurinë dhe veten e tyre në rrugën 
e Allahut, ata kanë pozitë  më të lartë 
te Allahu dhe vetëm ata janë fatlumë.” 

(Et-Tevbe 20).

Kur e përmendim fjalën hixhret menjëherë 
e kujtojmë Muhamedin a.s. dhe atë grup 
të vogël besimtarësh të cilët për hir të 
Allahut xh.sh. migruan nga Meka në 
Jethrib, i cili pastaj e mori emrin Medi-
netun-Nebij (Qyteti i Pejgamberit). 

Hixhret do të thotë “migrim”, “largim” 
“ndarje”, ndërsa në terminologjinë islame 
do të thotë: largim, ndarje nga vendi i 
pabesimit, të keqes dhe errësirës.

Ngjarja e hixhretit ka ndodhur në vitin 
622, kur muslimanët bashkë me Muha-
medin a.s. u larguan nga vendlindja drejt 
Medines, ku ishin kushtet më të mira për 
përhapjen e fjalës së Allahut xh.sh. Nuk 
mund të flasim për hixhretin e të mos i 
përmendim ensarët, të cilët i pranuan 
muhaxhirët e Mekës dhe i ndanë me ta 
shtëpitë dhe kafshatën e gojës për hir të 
Allahut xh.sh..

Kur’ani Famëlartë në shumë ajete flet 
për këtë ndodhi:

“Ata që migruan për hir të Allahut, e 
pasi që u torturuan, atyre gjithsesi do tu 
mundësojmë vendbanim të mirë edhe në 
këtë botë, por shpërblimi i botës tjetër 
është edhe më i madh, sikur njerëzit ta 
dinin (atë shpërblim).“ (En-Nahl 41).

“E ata që për hir të Allahut braktisën 
atdheun e tyre, (e duke luftuar) u vranë 
ose vdiqën, Allahu do t’i shpërblejë me 
shpërblimin më të mirë, e nuk ka dyshim 
se Allahu është më i miri shpërblyes. 
Ata do t’i vë në një vend ku do të jenë 
të kënaqur. Allahu e di më së miri (kush 
çka meriton) dhe është shumë i butë”(El-
Haxhxh 58-59).

Me hixhretin ndryshoi historia islame, 
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ai është inspirimi dhe ngritja shpirtërore 
e besimtarëve të vërtetë. Edhe pse ne 
sot nuk mund ta bëjmë hixhretin siç e 
bëri Muhamedi a.s. me sahabët e vet, 
për ne hixhret është largimi nga e keqja, 
nga ajo që është e ndaluar (haram)  dhe 
rregullimi i jetës sonë sipas rregullave të 
Kur’anit Famëlartë. Hixhreti na mëson 
se të gjithë muslimanët janë vëllezër, e 
duan dhe e ndihmojnë njëri-tjetrin për 
hir të Allahut xh.sh..

Xhemil ef. Sadiki

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:

“O ju që besuat, agjërimi (saum) u është 
bërë obligim sikurse që ishte obligim 
edhe i atyre që ishin para jush, ashtu që 
të bëheni të devotshëm” (Bekare, 183) 

Agjërimi është një nga obligimet themelore 
islame i cili kërkon nga agjëruesi të abstenojë, 
gjegjësisht të heqë dorë plotësisht nga 
ushqimi, pirja dhe marrëdhëniet intime, 
si dhe nga të gjitha kënaqësitë prej para 
agimit e deri në perëndim të diellit. Në 
ajetin e lartpërmendur është treguar qëllimi 
i agjërimit dhe domethënia e tij. Agjërimi 
është obligim i atyre të cilët e besojnë 
Allahun xh. sh.. Agjërimi është bërë 
obligim në vitin e dytë të hixhretit pasi 
që muslimanët u shpërngulën prej Mekës 

në Medine. Në vazhdim të ajetit, për ta 
treguar rëndësinë e agjërimit, Allahu xh.sh. 
thotë: “Agjërimi u është bërë obligim juve 
sikur që ishte obligim i atyre që ishin 
para jush që të bëheni të devotshëm”. 
Nga kjo shihet qartë se agjërimi si insti-
tucion është i vjetër, që do të thotë se edhe 
njerëzit që kanë jetuar para ardhjes së 
islamit e kanë pasur obligim këtë ibadet 
në mënyra të ndryshme. Për këtë kemi 
edhe shumë hadithe të Muhamedit a.s. 
ku tregohet se si kanë agjëruar pejgam-
berët e mëparshëm. Dhe në fund ajeti 
mbaron duke i dhënë kuptim të plotë 
qëllimit të agjërimit, d.m.th. nëse doni 
të jeni të devotshëm. 

Agjërimi nuk na obligohet vetëm si nevojë 
për ta luftuar dominimin e fuqisë brutale 
të materies dhe elementit shtazarak të 
njeriut. Ai ka vlerë të shumëfishtë në islam.

Në konceptin e përgjithshëm islam për 
njeriun, për formimin e personalitetit dhe 
orientimin e aktiviteteve të tij, krahas 
besimit në Allahun xh.sh., krahas namazit 
dhe obligimeve tjera, agjërimi zë vend të 
posaçëm. Agjërimi, pa mëdyshje, ka një 
rol të rëndësishëm në procesin e human-
izmit të njeriut, në të kuptuarit e vetive 
njerëzore dhe në humanizmin e fisnikërimit 
të shpirtit të tij. Agjërimi paraqet armë 
jashtëzakonisht të fuqishme dhe efikase 
për ta luftuar fuqinë e egër dhe brutale të 
materies, shtypjen dhe robërimin e saj. 

Siç shihet, Kur’ani agjërimin e definon 
si mjet kundër mëkateve. Ndër mëkatet 
më të mëdha dhe më të rënda dhe që 
konsiderohet burim i të gjitha mëkateve 
janë shfrenimi dhe dominimi i pasioneve 
të njeriut, dominimi i materies. Në çastet 
e shfrenimit të epsheve, njeriu është i 
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gatshëm të bëjë çdo gjë. Për ta ndalur 
këtë, atij i nevojitet agjërimi, i cili i zbut 
këto momente dhe vendos baraspeshë 
ndërmjet shpirtërores dhe materiales, 
trupit dhe shpirtit, zemrës dhe arsyes, 
dëshirës dhe diturisë. I lutemi Allahut 
xh. sh. që të na e pranojë agjërimin dhe 
të na shpërblejë me shpërblimet e Tij të 
panumërta.
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4. Art ikuj

Prof. Dr. Qani Nesimi

Imami shqiptar dhe ballafaqimi 
i tij me sfidat e kohës

“Jo vetëm bota islame, jo vetëm Perën-
dimi, por e gjithë bota kalon nëpër faqen 
më të errët të historisë së saj, nga e cila 
nuk mund të fshihet as një lloj triumfal-
izmi dhe mburrjeje. Në këtë kohë të errët, 
muslimanët patjetër duhet të jenë më të 
kujdesshëm se kurrë më parë për atë se 
çfarë ndodh përreth tyre dhe për ata që e 
shfrytëzojnë emrin e islamit për qëllime 
të ndryshme, duke përfshirë këtu edhe 
karakterin deviant”. (S. H. Nasr, Srce 
Islama, el-Kalem, Sarajevë 2002, f. 387)

Në prag të shek. XXI, shekull ky i cili 
trashëgoi krahas të mirave edhe të gjitha 
sëmundjet, peripecitë, deformimet morale, 
shkatërrimin e asaj që quhet moral shoqëror, 
desakralizimin e qenies njerëzore dhe të 
natyrës, muslimani në përgjithësi, e imami 
në veçanti, ballafaqohet me sfida të llojeve 
të ndryshme, të cilat duhet t’i tejkalojë me 
anë të rolit dhe të misionit që ka në shoqëri. 
Në këtë botë të modernizuar, të globalizuar 
dhe me këto tipare që i përmendëm më lartë, 
imami ka një pozitë sa të qartë, aq edhe 
të mjegullt. E qartë, sepse në esencë dihet 

1 Ai është përfaqësues tipik i shpirtit geteanistik në kulturën evropiane të shekullit njëzet, i cili orvatet të vë një 
barazpeshë në mes të Lindjes dhe të Perëndimit, duke mos i ndrequr dallimet e tij, por bashkë me dallimet shkon 
drejt një ndryshimi frytdhënës. Duke u mbështetur në brendësinë e saj geteanistike, edhe lëvizjet bashkëkohore 
antropozofike në Evropë janë të barabarta me frytin e jetës kulturore, artistike dhe shkencore të Evropës së 
Mesme (misioni i Evropës së Mesme), duke u marrë së pari me çështjen e baraspeshës mes skajshmërisë së 
Perëndimit, i mishëruar në wilsonianizëm, dhe Lindjes së njëjtë, të mishëruar në bolshevizëm.

2 La Crise du monde moderne, Paris, 1927. 

ç’është misioni dhe ideali i tij. E mjegullt 
sepse shumë njerëz mendojnë se kjo është 
një punë pasive dhe e fosilizuar. Prandaj, 
në diskutim tim modest do të flas për atë 
se ç’është dhe ç’kuptim ka fjala imam, për 
rolin e tij në shoqëri dhe për sfidat me të cilat 
ballafaqohet ai në jetën tonë të përditshme. 
Një kohë të gjatë njeriu është i shqetësuar, 
siç ka thënë intelektuali i njohur frëng, Rene 
Guenon1, me krizën e intelektualitetit real, 
gjegjësisht me vlerat e përgjithshme si e 
mira, e bukura, fisnikja, etikja, e vlefshmja 
etj., që ecin bashkë me materializimin e 
përgjithshëm të botës në të cilën jetojmë. 
Në vitet e tridhjeta të shekullit të kaluar, 
Guenon shkroi veprën e tij: Kriza e botës 
bashkëkohore2, ku në mënyrë kritike diskuton 
për krizën e shkencës, filozofisë, drejtësisë 
dhe të politikës moderne. 

Në të njëjtën kohë, me çështjen e krizës 
së Perëndimit bashkëkohor, me krizën 
e shkencës dhe me bazat ideore të jetës 
evropiane në tërësi, merret edhe e ashtuqua-
jtura “Shkolla frankfurtiane” në Gjer-
mani (Theodor Adorno, A. Schmidt, M. 
Horkheimer, H. Marcuse, J. Habermas, 
Pollock etj.). Kritika e saj ndaj shkencës 
dhe filozofisë moderne nuk buronte nga 
fakti që ato (shkenca dhe filozofia) kanë 
përparuar, e as nga ajo që nuk kanë ngelur 
prapa (mitet shkencore të parealizuara 
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në shek. XIX), me të cilat janë marrë 
filozofët e “rrethit frankfurtian”, por, 
kritikon reduktimin e tyre, ndarjen nga 
natyra (physis) dhe përfundimin në një 
lloj miti (mythos). Kështu, për shkak të 
mungesës së parimeve metafizike, gjeg-
jësisht, për shkak të humbjes së lidhjes 
me parimet e nivelit më të lartë (çlirimit 
nga metafizika tradicionale në dobi të 
metafizikës së njeriut të lirë)3, ai flet për 
botën me baraspeshë të prishur, e cila e 
formon njeriun paranoid, neurotik dhe 
agresiv. Prandaj, në disa dhjetëvjeçarë 
të fundit flitet dhe shkruhet shumë për 
reduktimin dhe mungesën e Zotit (hyjnores) 
në botën e sotme, mungesë kjo që nënk-
upton “ankthin thelbësor të shpirtit tonë” 
(Welte)4 ose “periudhën e errët të kohës 
tonë” (Guenon), edhe atë në euroneu-
rozi (pasi procese të caktuara të racio-
nalizimit në periudhën moderne bartin 
katrakteristika të rrjedhave paranoide);5 
për historinë e çmendurisë dhe të frikës 
në Perëndim (Dilemo);6 për barbarizmin 
dhe agresivitetin e qytetërimit modern; 
për pesimizmin e madh historik në vitet 
e para të mijëvjeçarit të tretë.7

Në një botë të këtillë, krahas shkencës, 
filozofisë, drejtësisë, politikës edhe relig-
jioni kalon nëpër një krizë shumë serioze. 
Kjo është ajo që neve na intereson në 

3 Prandaj, mendimtarë të ndërgjegjshëm dhe të përgjegjshëm në Perëndim sot më tepër me sy kritik flasin për 
shkencën moderne dhe për shkencëtarët shekullar modernë, pasi ata sillen jashtëzakonisht në mënyrë armiqësore 
ndaj botës së zakonshme. Marrëdhëniet e tyre shfrytëzuese ndaj botës natyrore janë vetëm konsekuencë logjike 
e të kuptuarit se njeriu nuk është përfaqësues i Zotit në Tokë, ashtu sikur na mëson metafizika tradicionale.

4 Shih, Stjepan Kusar, Spoznaja Boga u filozofiji religije (B. Welte i bozanski Bog), Filozofska istrazivanja, 
Zagreb, 1996, f. 58.

5 Shih, Abdullah Sarcevic, “Svijet kao mythos...”, Pregled, br. 3-4, Sarajevo, 2003, f. 5-7.
6 Shih, Zan Delimo, Strah na zapadu, Knjizevna zajednica Novog Sada, Novi Sad, 1987.
7 Shumë ngjarje nga e kaluara jonë e afërt, sikur që është paraqitja e terorizmit shekullar (etnonacionalist ose 

separatist dhe më vonë ideologjik), fenomeni i politikës pas Luftës së ftohtë dhe kundërglobalizmit, pastaj çështja 
e pazgjidhur e Palestinës, paraqitja e religjiozitetit militant, diskrepanca të çuditshme në mes të të zhvilluarve 
dhe të pazhvilluarve, pra, të shtypjes së të dobtëve nga të fortët (luftërat gjenocide), na bindin se bota edhe në 
fillim të shekullit XXI vazhdon të jetojë në një baraspeshë krejtësisht të prishur shpirtërore dhe fizike. 

8 Shih, Ivan Markesic, Luhmann o religiji, Filozofska istrazivanja, Zagreb, 2001, f. 41-42.

këtë rast. 

Ku shihet kriza e religjionit dhe e relig-
jiozitetit në botën moderne? 

Në presimat e njëjta të reduktimit, gjegjësisht 
të ndarjes së religjionit dhe të parimeve të 
religjiozitetit nga përkushtimi i Hyjnores 
fillon edhe kriza moderne religjioze dhe 
e religjiozitetit. Thënë me fjalë të tjera, 
ajo shihet, para së gjithash, në ndarjen 
dhe në kundërshtimin e hyjnores dhe të 
profanes, gjegjësisht në rrënimin e tërësisë 
së fenomenit religjioz. Procesi i relativ-
izimit të përmbajtjes religjioze në tërësi 
nuk ka filluar me gjithëpërfshirshmërinë 
e racionalizimit të shoqërisë moderne, 
sikur që ka menduar Max Weber, i cili 
diskuton për shekullarizimin kur flet për 
mahnitësinë e botës8, e bashkë me të edhe 
humbjen graduale të ndikimit të relig-
jionit dhe religjiozitetit në shoqëri. Ky 
proces ka mundësi të ndiqet që nga Toma 
Aquini, i cili në filozofinë e tij skolastike 
paraqet një ndarje të ashpër në mes të 
mendjes dhe ndjenjës që në fund rezulton 
me reduktimin e religjiozes, dhe qëllimit 
të saj të përfshijë tërësinë në procesin 
e njohjes (racionale). Nën ndikimin e 
filozofëve muslimanë (sidomos të Ibën 
Rushdit) këtë e theksojmë me krenari, 
Aquini në mendimin teologjik skolastik e 
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futi edhe kategorinë e njohjes racionale. 

Megjithatë, duke e kuptuar gabimisht 
kuptimin e racios islame (aql), traditën 
evropiane do ta sjellë në një kundërshtim 
serioz midis asaj “unë besoj” dhe “unë 
di”, e panjohur për filozofët dhe teologët 
muslimanë klasikë, të cilët më vonë, ta 
themi kalimthi, do të akuzohen për shpikës 
të të ashtuquajturës “e vërteta e dyfishtë”9.

Idealizmi gjerman e thellon edhe më tepër 
këtë reduktim dhe racionalizim të relig-
jionit duke thënë se Zoti nuk depërton në 
njohjen e eksperiencës së njeriut. Për këtë, 
Hegeli në kritikën e tij drejtuar Schleir-
macherit në mënyrë radikale mohon çdo 
lloj mundësie të përjetimit empirik të 
fesë. Sipas tij, ndjenjat nuk argumentojnë 
asgjë. Ato janë të dykuptimta, prandaj 
përjetimet personale religjioze kurdoherë 
dhe kudo patjetër duhet të ruhen vetëm 
për vete.10

Kështu religjioni nuk mbetet vetëm çështje 
logjike, por ai është çështje private e çdo 
individi. Pastaj, pason skientizmi i shekullit 
XIX, sipas të cilit, hyjnorja shndërrohet 
në profane, gjegjësisht botërorja hyn, do 
të kishim thënë, në fazën e saj të fundit. 

Është bërë përpjekje që të gjitha problemet 
të shpjegohen shkencërisht, gjegjësisht 
nëpërmjet shkaqeve dhe në harmoni me 
rregullat rigoroze të metodikës shkencore 
të ndërtuara në kohën e re prej Galileut, 
Newtonit e këndej. Në të njëjtën mënyrë 

9 Shih, Aubert Martin, Averroes grand commentaire de la Methaphysique d’Aristote, Paris, 1984; Koplston, 
Istorija filozofije, II, Bigz, Beograd, 1989, f. 427.

10 Shih, Karen Amstrong, Povijest Boga, Prosvjeta, Zagreb, 1998, f. 406-410; Stipe Tadic, “Novi religijski pokreti 
u shekullariziranome svijetu”, Novi religiozni pokreti (Përmbledhje punimesh), Zagreb, 1997, f. 202-204.

11 Për përgjigjet e teologëve të interesuar për skientizimin e religjionit shih, S. Kusar, vep. e cit., f. 153; Akbar 
Ahmad, Discovering islam, Routledge, London and New York, 2003, f. 200-216.

12 Shih, Sinasi Gunduz, Din ve Inanç Sozlugu, Vadi Yayinlari, Ankara 1998, f.188; Ekrem Murtezai, Fjalor i 
feve, Rilindja, Prishtinë, 2000, f. 143.

është vepruar edhe ndaj fenomenit religjioz, 
njëmend, duke patur parasysh gjithashtu 
kritikën e kohës së re ndaj religjionit.11

Të kuptuarit e religjionit si çështje private 
e individit në fund do të rezultojë në forma 
të nduarnduarta të religjiozitetit të paarti-
kuluar, difuz (të shpërndarë) dhe subjektiv, 
të periudhës postmoderne. Mund të themi 
se, si duket, në këtë “reduktim të dyfishtë”, 
bazohet çdo mendim i shekullarizuar 
për irelevancën e religjionit në shoqëri. 
Fjala imam etimologjikisht do të thotë: 
prijës, lider, udhëheqës, kurse historik-
isht ka disa kuptime edhe atë: lider apo 
udhëheqës në islam, në një shtet, sikur 
që ishin halifët pas Muhamedit a.s. Është 
titull që u është dhënë dijetarëve islamë 
me renome dhe autoritet në shkencë12.

 Nëse do ta shprehnim me fjalorin e sotëm 
shkencor, fjala imam do të thotë profesor, 
akademik, hulumtues etj. Gjithashtu, me 
fjalën imam kuptojmë edhe një të autorizuar 
për faljen e namazit me xhemat në xhami, 
në mesxhid apo në ndonjë vend tjetër 
të caktuar. Në fillim nuk ka ekzistuar 
institucion i imamllëkut sikur ky që e 
kemi sot. Detyrën e imamit e ka kryer 
njeriu më kompetent që ka qenë prezent 
në momentin kur është falur namazi. 
Ndërkaq, paralelisht me ndryshimet 
sociale-kulturore që kanë ndodhur në 
shoqëri, është parë e udhës që të ketë njeri 
të caktuar për kryerjen e kësaj detyre.
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Roli i imamëve në arsimimin dhe në 
ngritjen e vetëdijes fetare dhe kombëtare
Njëra prej detyrave dhe obligimeve krye-
sore të imamit është që ai maksimalisht të 
përkujdeset për arsimimin e xhematit të 
vet-popullit ku ai jeton, pa marrë parasysh 
se cilës shtresë të shoqërisë i takon ai 
xhemat-apo ajo shoqëri, pasi që xhematin 
e përbëjnë pleq, të rinjë dhe njerëz të 
moshës mesatare. Gjithashtu, shoqërinë 
e përbëjnë edhe njerëz që janë më shumë 
ose më pak të arsimuar. Kurse imami e 
ka për obligim që të gjithëve t’ua mësojë 
besimin dhe fenë islame. 
Këtë mësim, imami e bën me shpjegim 
apo me shkrim, ose e bën me leximin e 
ndonjë libri apo duke porositur leximin 
e ndonjë libri që ka të bëjë me ndonjë 
çështje të caktuar, hiç nuk është me rëndësi, 
me rëndësi në këtë rast është rezultati i 
fituar. Ky është një obligim që lind dety-
rimisht nga misioni që ka marrë imami. 
Pra, përveç që si fetar, ai obligohet t’i 
zbatojë rregullat e fesë edhe si imam, 
dhe si rregull e parë në këtë rast është 
ajeti i parë i shpallur nga ana e Allahut 
Fuqiplotë:
“Lexo, me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi 
(çdo gjë). I cili krijoi njeriun prej një gjaku 
të ngjizur (në mitrën e nënës). Lexo! Se 
Zoti yt është më bujari! Ai që e mësoi 
(njeriun) të shkruaj me pendë. I mësoi 
njeriut atë që nuk e dinte.” (Alak, 1-5).
Përveç ajetit të lartpërmendur ka edhe ajete 
të tjera, hadithe dhe mendime dijetarësh 

13 Shih, Muhamed Pirraku, Mulla Idris Gjilani dhe mbrojtja kombëtare e Kosovës lindore 1941-1951, 
Prishtinë: Dituria Islame, 1995, f. 18-19. 

14 Shih, Ismail Bardhi, Hafiz Ibrahim Dalliu dhe egzegjeza e tij kur’anore, Logos-A, Shkup 1998, f. 88-90.
15 Shih, Ismail Ahmeti, Hafiz Ali Korça, Jeta dhe Vepra, Logos-A, Shkup 1999, f. 18-20.
16 Rexhep Voka, Mendime, Tetovë, 1991, f. 24.

që tregojnë për vlerën e arsimit. Këtu 
mund t’i kujtojmë fjalët e disa dijetareve, 
si Mulla Idris Gjilani, i cili është një ndër 
veprimtarët e lëvizjes ilegale për përhapjen 
e diturisë në gjuhën shqipe, dhe i cili 
shprehet kështu: “Pa shkollim fetar nuk 
ka fe të mirëfilltë. Xhahili (injoranti) është 
argat i robërisë dhe i xhehenemit (ferrit)”. 
“Të hapim mejtepin për djem e vajza, 
t’u japim dije fëmijëve, që ta plotësojnë 
detyrën e prindit dhe të muslimanit”.13

Duhet përmendur edhe intelektualët dhe 
patriotët e tjerë të shquar, si Hafiz Ibrahim 
Dalliu, i cili ka dhënë kontribut të madh 
për zhvillimin dhe për rritjen e nivelit 
fetar dhe kombëtar në vend, dhe i cili 
thotë: “Injoranca nuk zhduket me top, 
topi zhduk vetëm njerëzit”.14

Në mesin e dijetarëve që kanë treguar 
vlerën e diturisë  dhe kanë kontribuar në 
përhapjen e saj janë edhe Vehbi Dibra, 
Hasan Tahsini, Hafiz Ali Korça15, Rexhep 
Vokë-Tetova, me ç’rast ky i fundit shkruan:
O burra! O bijë, mirë ta dini që feja e dija
janë dy fletë për njerëzinë nga Perëndija...
Njeriu fe e dije kur të ketë 
atëherë ka gjallëri të vërtetë.
Një njeri që nuk ka fe e dije
sado që e sheh të gjallë, të vdekur dije...16

Ky rol shumë i rëndësishëm i imamit për 
arsimimin e xhematit/popullit nuk është 
një rol që i takon vetëm kësaj kohe, por 
ai është një rol që trashëgohet edhe nga 
historia jonë e shkëlqyer, ku pejgamberët 
e Zotit, dijetarët etj., kanë qenë ata të 
cilët kanë luajtur rolin kryesor në këtë 
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drejtim. Duke u nisur nga Ademi, njeriu 
dhe pejgamberi i parë, për të cilin Zoti i 
Gjithëfuqishëm në Kur’an thotë: “E Ai 
(Zoti) ia mësoi Ademit të gjithë emrat (e 
sendeve), pastaj ato ua prezentoi engjëjve 
dhe u tha: ‘Më tregoni për emrat e këtyre 
(sendeve të emërtuara), nëse jeni të drejtë 
(në atë që e mendoni)? (Engjëjt thanë: 
Ti je i pa të meta, ne nuk kemi dije tjetër 
përveç asaj që na e mësove Ti. Vërtetë, 
Ti je i gjithëdijshmi, i urti!” (Bakare, 
31), e deri te Muhamedi a.s., i cili në 
xhaminë e parë të ndërtuar në Medine 
ndërtoi edhe suffa-në, që ishte një qendër 
arsimi dhe studimi.

Imami sot kontributin e tij në këtë drejtim 
e realizon me anë të ligjëratave në xhami 
dhe në vende tjera, me anë të kontaktit të 
shpeshtë me njerëz, me anë të programeve 
të ndryshme në TV dhe në radio, me anë 
të mektebeve të ndërtuara pranë xhamisë, 
të cilat shërbejnë më tepër për edukimin 
dhe arsimimin e gjeneratës më të re. 
Gjithashtu, ai kontribuon edhe me anë 
të shkrimeve të tij nëpër gazeta dhe nëpër 
revista të ndryshme, edhe pse aktiviteti i 
imamit tonë në këtë drejtim është shumë 
i dobët, sa që mund të thuhet se ai fare 
nuk ekziston. 

Aktiviteti i i imamit në aspektin arsimor 
nuk është një aktivitet vetëm teorik, por 
edhe praktik. Pra, shikuar nga këndvësh-
trimi fetar, ajo që mësohet nuk mësohet 
për të thënë se unë di, por për ta prakti-
kuar, gjegjësisht që arsimi i tillë të jetë 
efektiv ai duhet të zë vendin e duhur në 
jetën e përditshme të njeriut. Imami në 
realizimin praktik të këtij arsimi luan një 
rol kyç. Zoti i Madh në Kur’an thotë: 
“Me të vërtetë Allahu nuk e ndryshon 
gjendjen e një populli, para se ai të ndry-

shoj veten e tij” (Rrad, 11). Këtu në këtë 
ajet përmenden dy gjëra me rëndësi: e 
para, përmendet fjala ma bi enfusikum, që 
do të thotë pa mos ndryshuar nefsi (uni) 
nuk ndryshon shoqëria, pasi kjo e fundit 
përbëhet prej disa njerëzve, gjegjësisht 
prej disa nefseve-unëve. Dhe fjala e dytë, 
ma bi kaumin, që do të thotë, se shoqëria 
ndryshon kur të ndryshojnë njerëzit, pasi 
shoqëria është një grup njerëzish. Duke 
pasur parasysh këtë, roli kyç i imamit 
është të kontribuojë në përmirësimin 
dhe zhvillimin e nefsit-unit të njerëzve, 
gjegjësisht të individit. 

Nëse ndryshon uni-vetëdija e disa njerëzve, 
atëherë arrihet edhe ndryshimi i unit 
shoqëror, vetëdijes shoqërore. Kështu 
që, imami një gjë të tillë nuk e bën vetëm 
teoretikisht, por edhe praktikisht, pra atë 
që kërkon ta realizojnë të tjerët, duhet ta 
realizojë edhe ai vetë. Kështu, arrihet edhe 
te ngritja e vetëdijes fetare dhe kombëtare 
te njerëzit.

Imami, rolin e tij në proçesin e arsimit dhe 
në praktikimin e tij, nuk duhet ta zhvesh 
nga ajo që është afrim i njerëzve, gjeg-
jësisht nga ajo që quhet respekt reciprok 
në shoqëri. Tek imami vjen çdo njeri, çdo 
individ, dhe i shpalos çështjet edhe më 
sekrete. Kështu që nga imami kërkohet 
që të gjykojë për rastin që diskutohet. 
Prandaj, roli i imamit në afrimin e njerëzve 
dhe në mënjanimin e çdo mundësie për 
mosmarrëveshje dhe për përçarje, është 
shumë i rëndësishëm, e sidomos kur është 
fjala për urdhrat e Zotit xh.sh.:

“...më i miri nga ju është ai që është më 
afër Zotit.....” (Huxhurat, 13)

“...ndihmohuni në të mirë dhe në takvallëk....” 
(Maide, 2)
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Imami shihet si njeri i “shenjtë”, nga i 
cili mund të kërkohet vetëm e mira, e 
pëlqyeshmja, e assesi ajo që është në 
dëm të njeriut apo të shoqërisë. Prandaj, 
roli i imamit në afrimin dhe në pajtimin e 
njerëzve është shumë i madh. Për pajtimin 
dhe afirmimin e njerëzve, Mulla Idriz 
Gjilani shprehet si më poshtë: 

“O Zot! Urrejtjen nga zemra e njerëzve 
e shndërro në dashuri. Të pafeve u dhuro 
besim. Syve të verbër u falë dritë...”, “Të 
ndihmojmë njëri tjetrin me fjalë, me penë, 
me porosi, të duhemi si vëllezër”, “Jemi 
përgjegjës për varret e prindërve tanë para 
Zotit dhe para kombit. Nuk guxojmë të 
heqim dorë prej tyre, t’i lëmë të shkreta 
t’i lavrojnë derrat e naselenikëve (kolo-
nistëve) sllavë. Jo vetëm në Turqi, por 
as edhe në Shqipëri nuk bën të shkojmë. 
Zoti me Kur’an na ka bërë përgjegjës për 
vatanin dhe për kombin...!”17

Gjithashtu, kur është fjala për pajtimin mes 
njerëzve, imami obligohet që të kontribuojë 
edhe në përforcimin e tolerancës ndëret-
nike dhe ndërreligjioze. Dhe në asnjë 
mënyrë të veprojë të kundërtën, sepse 
toleranca, mirëkuptimi, afrimi dhe pajtimi 
mes njerëzve për Zotin janë çështje me 
rëndësi dhe me vlerë të veçantë. Ajetet 
“Në fe nuk ka dhunë” (Bekare, 256), 
“Ju keni fenë tuaj, e unë kam fenë time” 
(Kafirun, 6), “Të gjithë besimtarët janë 
vëllezër” (Huxhurat, 10) etj., tregojnë 
botëkuptimin kur’anor për tolerancën 
dhe mirëkuptimin.

Ndërsa kur është fjala për besimtarët 
shqiptarë kemi shprehjet e intelektualëve 

17 Pirraku, f. 22, 25, 20.
18 Gazmend Shpuza, Kongresi Musliman Shqiptar (1923),  Kultura Popullore, 1-2, viti XVIII (35, 36), Akademia 

e Shkencave e RSH Instituti i Kulturës Popullore, Tiranë, 1997, f. 192-193.

shqiptarë, si Vehbi Dibra:“Sikurse e dini 
zotëria juej, popullsia e Shtetit tonë përm-
bahet prej tre elementesh d.m.th. musliman, 
katolik dhe ortodoks, po në pikëpamje të 
kombësisë në mes veti kemi një vëllaznie 
të plotë e të patundshme, e nuk mund të 
thohet e të kuptohet asnji send qi e tund 
atë vllaznie të plotë. Çashtja e fesë asht 
nji çashtje e posaçme e sjecilli asht i lirë 
për me e sigurue forcimin e fesë së vet. 
Ky organizim i fesë sonë asht vendosun 
qysh në Kongres të Dibrës po luftat ball-
kanike etj. e ndaluen këtë qellim.18

Kur i kemi parasysh këto thënie me vlerë 
të veçantë atëherë duhet të kuptojmë se 
imami në veçanti, dhe çdo besimtar në 
përgjithësi, është i obliguar të veprojë 
dhe të kontribuojë në këtë drejtim dhe 
assesi ta bëjë të kundërtën siç është rasti 
me besimtarët katolikë dhe ortodoksë, të 
cilët kanë bërë keqpërdorim të gjendjes 
së mjerueshme të shqiptarëve të feve 
tjera, e sidomos të atyre që janë musli-
manë. Për këtë, analisti i njohur Koço 
Danaj, shprehet kështu: “...shqiptarët 
janë një popull ku shumica është musli-
mane. Dhe pas këtij “zbulimi”, flitet për 
kulturën, traditat, lashtësinë. Ky shovinizëm 
fetar që ushtrohet mbi shqiptarët e quan 
normale dhe civilizuese ndërrimin e fesë 
nga musliman në të krishterë, që ndodh 
sot në Shqipëri (dhe në Kosovë-shënim i 
Q.N.), për arsye ekonomike, për të gjetur 
dhe siguruar një punë në Greqi, që të 
mbajnë gjallë me bukë familjen. Por, 
kjo është barbarizëm dhe jo civilizim. 
Të përdorësh kërcënimin e urisë si mjet 
për të ndryshuar fenë apo emrin, është 
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përsëri më tepër se shovinizëm, është 
inkuizicionizëm.”19

Është urdhër fetar që njeriu të largohet 
nga çdo dukuri e dëmshme për individin, 
familjen apo shoqërinë. Zoti i Gjithëfuq-
ishëm urdhëron me Kur’an që njeriu të 
largohet nga alkooli (vera, bira, droga), 
vjedhja, rrena, mashtrimi, amoraliteti etj.:

“O ju që besuat, s’ka dyshim se vera, 
bixhozi, idhujt dhe hedhja e shigjetës 
(për fall) janë vepra të ndyta...”. (Maide, 
90-91)

Kështu, imami, pasi vetë të jetë i larguar 
nga këto dukuri, ai do të angazhohet që 
këto fenomene t’i shkulë edhe nga shoqëria 
nëse këto ekzistojnë, dhe në vend të tyre 
t’i mbjellë ato që janë të dobishme: nderin, 
drejtësinë, sinqeritetin etj. 

Sfidat me të cilat ballafaqohet imami 
në kohën bashkëkohore

Sfida e parë me cilën ballafaqohet imami 
është sfida e profesionalizmit, gjegjësisht 
ballafaqimi me vetveten. Duke pasur 
parasysh faktin se imamët e sotëm, apo 
pjesa dërrmuese e tyre, vjen pasi t’i kenë 
kryer studimet teologjike në vende të 
ndryshme të botës, dhe duhet të shërbejnë 
si imamë në vendlindjen e tyre, ata filli-
misht ballafaqohen me veten e tyre. Pra, 
këtu është fjala për atë se sa imami është 
i përgatitur ta kryejë misionin/punën që 
i obligohet: si falë, si ligjëron, si vishet, 
si komunikon me njerëzit etj. Si ai do 
ta luajë rolin e bartjes së fesë apo do të 
bartë me vete mentalitete të fraksioneve 
të ndryshme, të cilat u kanë sjellë dëm 
si muslimanëve të atjeshëm, ashtu edhe 
muslimanëve kudo në botë, krejt kjo varet 
19 Koço Danaj,Totalitarizmi në marrëdhëniet ndërkombëtare, Tiranë, 1996, f.121-122.
20 “Izbor iz diskusija sa kolokvija ‘kakve nam hutbe trebaju?’”, MUALLIM, Nr 3, 5 Tetor 2000, f. 130.

prej mënyrës së manifestimit të misionit 
si imam. 

Për të qenë i suksesshëm në punën e tij, 
imami duhet të ketë kujdes në shumë 
aspekte të jetës. Pikë së pari, duhet punën 
e tij ta bëjë me dëshirë, me vullnet e jo me 
imponim. Pastaj, shumë me rëndësi është 
edhe komunikimi dhe ligjërimi. Imami 
duhet ta njohë mirë gjuhën në të cilën 
komunikon dhe ligjëron si dhe t’i njohë 
rregullat pedagogjike të komunikimit dhe 
të ligjërimit. Njerëzve t’u lë përshtypje të 
mirë që ata të kenë nevojë për ritakime 
dhe rikomunikime me të. Kjo varet në 
masë të madhe edhe prej organeve kompe-
tente me rastin e punësimit të një imami. 
Gjatë ligjërimit ai duhet të jetë i qartë, i 
shkurtë dhe tërheqës.20

Një sfidë tjetër që imami duhet ta ketë 
parasysh është struktura e xhematit, e 
cila përbëhet duke u nisur nga fëmijët e 
moshës 6 dhe 7 vjeçare e deri te pleqtë 
në moshë të thellë, në mesin e të cilëve 
ka njerëz të kalibrave të ndryshëm. 

Prandaj, imami duhet të mundohet të jetë 
i kapshëm për të gjithë, por duke mos 
ikur nga parimet esenciale. Kjo është 
një çështje shumë e vështirë, por imami 
duhet ta tejkalojë, nëse dëshiron të jetë 
i sukseshëm në detyrën e tij. 

Në xhemat ndikim të madh kanë edhe 
partitë e ndryshme, por imami duhet të 
ketë parasysh që të mos bie nën ndik-
imin e asnjë partie, pasi, pastaj bëhet 
imam vetëm i një partie, gjegjësisht i 
një grupi të xhematit. Pasi xhemati u 
takon kalibrave të ndryshëm ai edhe me 
imamin komunikon në forma dhe stile 
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të ndryshme. Kurse imami nuk duhet të 
bie në nivele që nuk i takojnë, por duhet 
ta mbajë pozitën standarde të kulturës së 
tij. Në të shumtën e rasteve problemet 
e xhematit nuk përkojnë me kërkesat e 
kohës. Ndërkaq imami është i obliguar 
që kërkesat e xhematit t’i shndërrojë në 
kërkesa të kohës, ose të paktën xhematin ta 
përshtasë për kërkesat e kohës. Kjo është 
e vështirë për përmirësimin e xhematit 
aktual, por është e realizueshme për 
xhematin që është i moshës së re dhe e 
ndjek kohën. Edhe të arriturat teknolog-
jike janë një sfidë në vete që imami duhet 
t’i ketë parasysh: kompjuteri, interneti, 
mediat elektronike dhe të shkruara. Një 
sfidë tjetër me rëndësi është paraqitja 
e botëkuptimeve të grupacioneve të 
ndryshme, të cilat krijojnë përçarje në 
xhemat. Imami në rastin konkret me 
ligjëratat dhe me fetvatë që do t’i japë 
duhet të ketë parasyshë interesin fetar 
dhe kombëtar, e jo interesin fraksional. 
Kështu që duhet të jetë i vëmendshëm 
në dhënien e fetvave dhe në marrjen e 
vendimeve për çështjet diskutabile. Një 
problem serioz, që për imamin është një 
sfidë disi e patejkalueshme për momentin, 
është çështja e financimit, apo më mirë 
thënë rroga e tij. Ai është direkt i varur 
prej xhematit. Kështu që xhemati vendos 
se kush duhet të jetë imam, e pastaj, në një 
farë forme, e dirigjon atë dhe kjo paraqet 
një problem shumë serioz sepse imami 
nuk është i lirë në marrjen e vendimeve. 

Roli i Bashkësisë Islame në kapërcimin 
e këtyre sfidave

Hapësira më e rëndësishme vepruese 
nëpërmjet së cilës Bashkësitë Islame në 
trojet shqiptare, gjegjësisht Bashkësia 
Islame në R. e Maqedonisë e realizon 

misionin e saj themelor dhe obligimin 
e saj kushtetues për edukimin dhe për 
arsimimin e ithtarëve të saj, është hapësira 
vepruese e imamit. Kjo edhe për kohën 
moderne është një kusht i domosdoshëm 
për jetën dhe për të jetuarit në këtë kohë, 
qoftë këtu tek ne, qoftë kudo në botë. 

Prandaj, BFIM-ja është e obliguar dhe 
përgjegjëse që imamit t’i ndihmojë në 
kapërcimin e këtyre sfidave, pasi imami 
e ka të pamundur individualisht të jetë 
i suksesshëm në punën e tij. Kështu, ky 
instucion duhet t’i ndihmojë imamit edhe 
atë: në momentin e punësimit të tij, në 
realizimin e misionit, në përgatitjen e 
ligjëratave të përshtatshme për kohën, 
në financimin e tij. Pra, nëse dëshirojmë 
jetë të fortë fetare na duhet Bashkësi e 
fortë islame, e nëse dëshirojmë Bashkësi 
të fortë islame, na duhet autoritet i fortë 
i imamëve, e kjo arrihet me ndihmën 
reciproke që do të jepet në tejkalimin e 
sfidave të lartpërmendura. 

Prandaj, është e një rëndësie të veçantë 
që shteti dhe të gjitha institucionet qever-
itare dhe joqeveritare, secili në formën 
e vet, të kontribuojë sinqerisht dhe 
realisht e në mënyrë të vazhdueshme 
në këtë drejtim. Pra, të mundësojë që 
njerëzit, kulturat, fetë etj., të pranojnë 
njëra tjetrën sinqerisht dhe realisht. Insti-
tucionet këtë mund ta bëjnë vetëm duke 
u dhënë atyre mundësi më të mëdha që 
ta njohin njëra tjetrën më mirë dhe më 
për së afërmi, dhe në fund të shpëtojnë 
nga vetëizolimi, i cili sjell vetëm mendësi 
që mbjell urrejtje. Prandaj, këtë duhet 
ta ketë parasysh çdo udhëheqësi, qoftë 
shtetërore ose joqeveritare, edhe atë me 
sa vijon: 1. Vetëdijesimin për periudhën 
postmoderne që na ndan nga periudha 
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moderne, kurse Ballkanin-Maqedoninë 
edhe nga periudha komuniste. 2. Duhet 
mbjellë ndjenjën e rëndësisë së fesë në 
riparimin e marrëdhënieve ndërnjerëzore, 
dialogut, tolerancës etj. në Maqedoni.  
3. Duhet dhënë shumë rëndësi njohjes së 
historisë, kulturës, fesë së vet, mirëpo edhe 
të historisë, kulturës e fesë së tjetrit, me të 
cilën jepet mundësia e njohjes reciproke 
mes njëri tjetrit. Sa më tepër njohje aq 
edhe më tepër respekt reciprok.

Dr. Husein Rizai

Nostalgji dhe udhëtim në 
shpirtin e Ballkanit

Sonte, i  ulur në dhomën e ndejës, në 
vendin ku gjej çaste për pushim dhe 
qetësi, në memorien time fillova të sjell 
disa nga momentet më frymëzuese të 
qyteteve të Ballkanit, vizitën e të cilëve 
sapo e mbarova. Natyrshëm, janë kujtime 
të freskëta, të prekura e të ndjera thellë 
në shpirt, si një dëshmitar real, shpesh 
edhe si personazh, në një prej shfaqjeve 
më të fuqishme të përjetimit, emocionit 
dhe të nostalgjisë. 

S’ka dyshim se kushdo që udhëton drejt 
këtyre vendeve-qyteteve, duhet të ketë 
parasysh se do të shohë dhe do të përje-
tojë momente të bukura, emocionuese, 
por edhe dëshpëruese. Dhe e vërteta 
është se, që nga momenti i parë, duke 
filluar prej qytetit të parë, secili fillon t’i 
përjetojë këto emocione të cilat janë të 
bashkuara me bukuri, entuziazëm dhe 
me dëshpërime. 

Ndonëse të lodhur, të gjithë kanë ruajtur 
pak energji sa për t’i parë dhe për t’i riku-

jtuar kujtimet e mëparshme, nga vizitat 
që i kanë bërë më parë nëpër këto vende, 
ndërsa kishte edhe prej tyre që për herë 
të parë do ta përjetojnë atë bukuri dhe 
ato emocione që do t’i bartë herë pas 
here në gëzim dhe dëshpërim. 

Në kuadër të aktiviteteve të shumta  që 
ka realizuar Myftinia e Tetovës, aktivi-
teti i radhës ishte vizita e komuniteteve 
muslimane të vendeve të Ballkanit për 
të hartuar strategji bashkëpunimi me 
të gjitha bashkësitë fetare të shteteve 
fqinje. Në kuadër të sektorit të kulturës 
pranë Myftinisë së Tetovës u organizua 
ekskursion në këto destinacione: Novi 
Pazar, Sarajevë, Mostar, Ulqin, Shkodër 
dhe Prizren.

Vendi i parë që u vizitua ishte Sanxhaku, 
një territor i veçantë administrativ. Në 
aspektin ushtarak, emri “Sanxhak” do të 
thotë “Flamur”. Gjatë sundimit osman, emri 
Sanxhak ka nënkuptuar territor ushtarak. 
Më vonë ka qenë territor i shkallës së 
dytë, pas vilajetit apo pashallëkut. Qyteti 
kryesor i Sanxhakut është Novi Pazari, 
i cili në kohën e Perandorisë Osmane 
është quajtur Jeni Pazar. 

Arkitektura, stili i qytetit, objektet fetare 
të këtij qyteti janë të ngjashme me ato të 
Shkupit, sepse janë ndërtuar nga njerëzit 
e njëjtë, si Isa Beu dhe Is-hak Beu. Gjatë 
qëndrimit në Novi Pazar patëm rastin të 
takojmë dekanin e Fakultetit të Shkencave 
Islame të Novi Pazarit, i cili na e sqaroi 
në detaje punën e këtij institucioni. Pas 
fakultetit e vizituam Myftininë, bashkë 
me medresenë e Novi Pazarit. 

Sekretari i këtij institucioni, Ferid Buliq, 
na e prezantoi punën e palodhshme të 
këtij institucioni, i cili tashmë i kishte 
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jetësuar disa projekte të rëndësishme. 

Rrugëtimi ynë vazhdoi për në Bosnje 
dhe Hercegovinë, drejt kryeqytetit të saj 
Sarajevës, qytetit ku ndërthuret arkitektura 
e lashtë e Ballkanit me atë të Perandorisë 
Osmane dhe atë austro-hungareze. Sara-
jeva është një qytet me histori të pasur 
dhe një ndër qytetet e rralla të multire-
ligjiozitetit, ku në çarshinë e saj të vjetër, 
përpos xhamive dhe medresesë gjenden 
edhe katedralja dhe sinagoga, që flet për 
një tolerancë ndërfetare, që ia ka dhënë 
Sarajevës nofkën “Jerusalemi evropian”, 
për shkak të numrit të madh të objekteve 
fetare në një hapësirë mjaft të ngushtë.

Pas vizitave që iu bënë xhamive të rëndë-
sishme siç janë: xhamia e Gazi Husrev Beut, 
xhamia e Mbretit dhe xhamia e Ferhadisë, 
u vizitua edhe Biblioteka e Gazi Husrev 
Beut, që përmban shumë histori dhe që 
ishte në shënjestër të agresionit serb gjatë 
luftës së Bosnjës. Në Sarajevë u vizitua 
edhe Fakulteti i Shkencave Islame, ku 
prodekani, Prof. Dr. Mustafa Hasani na 
informoi për punën e këtij institucioni, 
prej themelimit të tij në vitin 1977 e deri 
më sot, me ç’rast e përshkroi objektin i 
cili ishte ndërtuar në kohën e Perandorisë 
Austro-Hungareze, kur kishte shërbyer 
si Shkollë e lartë gjyqësore e sheriatit. 

Moment tjetër shumë emocionues ishte 
edhe vizita e Tunelit të shpëtimit, tani i 
shndërruar në muzej, i cili është hapur 
në kohë të luftës. Ky tunel ka qenë një 
shpresë për shpëtimin e shumë jetëve 
që ishin nën flakën e artilerisë agresore 
serbe dhe ua ka lehtësuar sadopak jetën 
banorëve të Sarajevës. Nëpërmjet tij 
ka filluar të depërtojë ushqimi dhe janë 
nxjerrë të sëmurët dhe të plagosurit për 

t’u shëruar në qytetet e tjera që ishin nën 
kontrollin e muslimanëve. 

Vizita në Sarajevë nuk do ishte e plotë 
pa e vizituar parkun Kovaçi, te varrezat 
e shehidëve të vrarë në luftë, aty ku 
gjendet edhe varri i themeluesit të Bosnjës 
moderne, Alija Izetbegoviqit, një poli-
tikan i devotshëm dhe një burrështetas 
i madh, i cili nuk u largua nga ky qytet 
dhe gjatë gjithë luftës ishte bashkë me 
qytetarët e këtij vendi.  

Pranë varrit të tij iu dorëzuam erës së 
furishme që filloi simfoninë e saj brenda 
shpirtit tonë duke trazuar çdo skutë të 
kujtesës e duke ngjallur çdo çast e përjetim 
që ishte i lidhur me këtë lider dhe me 
këtë qytet. Gjatë vizitës sonë në parkun 
Kovaçi te varrezat e shehidëve të vrarë 
në luftë u emocionuam aq shumë sa na 
u rikujtua gjenocidi të cilin e përjetuan 
banorët e Sarajevës 3 vite me radhë.

Rrugëtimi  ynë vazhdoi në qytetin e Mostarit, 
një qytet historik i Bosnje-Hercegovinës 
që ndodhet në luginën e lumit Neretva, 
dhe që është një nga qendrat më të njohura 
historike dhe turistike, sidomos pjesa e 
vjetër e qytetit, ku ndodhet edhe ura e 
vjetër e Mostarit. Ura e vjetër e Mostarit 
është zemra dhe shpirti i këtij qyteti dhe 
është ndërtuar në mesin e shekullit të 
XVI-të. Një urë harkore prej guri, gati 
30 metra e gjatë, pa shtylla mbajtëse në 
mes, 20 metra mbi lumin e vrullshëm të 
Neretvës me ngjyrë të kaltër në të gjelbër. 
Gjatë luftës së Bosnjës, në vitin 1993 ura 
ishte qëlluar pa asnjë arsye nga njësitë e 
artilerisë së ushtrisë kroate, me ç’rast ajo u 
shkatërrua krejtësisht. Kjo urë u rindërtua 
sërish në vitin 2000 dhe u përfshi në listën 
e trashëgimisë kulturore të UNESCO-s.
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Rrugës prej Mostarit drejt Shkodrës kaluam 
në disa qytete të bregdetit Adriatik, edhe 
atë në Herceg Novi, Kotor, për t’u ndalur 
në Ulqin, që t’i vizitojmë xhamitë dhe 
monumentet historike të këtij qyteti. 

Më pas kaluam në Shkodër, qytet që 
shtrihet në brigjet e liqenit me të njëjtin 
emër dhe poshtë kodrës së Kështjellës së 
Rozafës. Shkodra është njëri ndër qytetet 
me kulturë dhe histori më të pasur në 
veriun e Shqipërisë. Në një rreze prej pak 
kilometrash mund të vizitohen zona me 
një bukuri të veçantë natyrore dhe me 
vlera të rralla historike. Në Shkodër u 
vendosëm në medresenë Sheh Shamia, ku 
takuam nxënësit e kësaj medreseje, disa 
prej të cilëve ishin edhe nga Tetova. Në 
shoqërimin e disa profesorëve e vizituam 
edhe medresenë e vajzave. 

Më pas vazhduam për në Prizren, ku 
vizituam xhamitë dhe çarshinë e vjetër 
të qytetit. Të shkosh në Prizren e të mos 
e vizitosh njërin nga monumentet më 
të rëndësishme kulturore dhe historike, 
ndërtesën e “Lidhjes Shqiptare të Prizrenit”, 
e cila gjendet në kuadër të kompleksit të 
“Gazi Mehmet Pashës” është e pakup-
timtë. Prizreni, në fakt njihet si “Qyteti i 
muzeut”, dhe ai u është nënshtruar lëviz-
jeve të ndryshme shoqërore gjatë periu-
dhave kohore. Prizreni ishte stacioni ynë 
i fundit i këtij udhëtimi, prej ku u nisëm 
drejt vendlindjes. 

Gjatë rrugëtimit nëpër këto vende, duke 
kaluar prej stacioneve fizike, por me përmasa 
tejfizike, kishim rastin të shohim lloj-lloj 
adetesh, vendesh, qendrash kulturore-his-
torike dhe gjurmë të kulturave, të qyteteve, 
të xhamive, të hamameve, të medreseve, 
të teqeve, të tyrbeve. 

Për fund, të gjithë imamët, Husein Rizai, 
Basri Iljazi, Mafiz Rustemi, Omer Dauti, 
Junuz Husejni, Bekim Demiri, Havzi 
Ramadani, Jusuf Zylbehari, Izair Ibrahimi, 
Islam Asllani, Hamdiarif Xhemi, Nuhi  
Ganija, Rexhep Veseli, Irfan Emrullahi, 
Gafur Selmani, Xhelal  Xhemaili, falën-
derojnë Myftiun e Tetovës, Dr. Qani ef. 
Nesimin dhe stafin pranë Myftinisë së 
Tetovës që ndihmuan në realizimin e këtij 
ekskursioni, dhe urojmë që aktivitetet 
dhe rezultatet e këtij udhëtimi të barten 
edhe në planin e punës dhe sadopak të 
ruajmë lidhjet tona me këto vende me 
të cilat kemi shumë pika të përbashkëta.

Dr. Husein Rizai
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5.  Manifest ime dhe dua

A. Manifestimet jashtë 
Ramazanit

Akademi solemne për ditëlindjen e 
Muhamedit a.s. (21.04.2016)
Më datë 21.04.2016 (e enjte), Myftinia e 
Bashkësisë Fetare Islame të Tetovës real-
izoi akademi solemne me një program të 
begatë për nder të ditëlindjes së njeriut më 
të dashur dhe më të përkryer, Muhamedit 
a.s, ku çdo pikë e shfaqur para të pran-
ishmëve në fokus kishte nderimin e figurës 
më të ndritur të njerëzimit. Të pranishëm 
në akademinë solemne ishin: kryetari i 
Bashkësisë Fetare Islame, Reisul-Ulema 
Haxhi Sulejman ef. Rexhepi, prorek-
tori për arsim i Universitetit të Tetovës, 
Prof. Dr. Reshat Qahili, kryetari i këshillit 
Komunal të Tetovës, Hisen Xhemaili, 
profesorë, hoxhallarë, si dhe përfaqësues 
nga kori diplomatik dhe nga shoqatat, 
firmat dhe fondacionet e ndryshme. Myftiu 
i Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, në 
emër të Myftinisë përshëndeti të pran-
ishmit për prezencën. Ndërkaq kryetari 

i BFI-së, Reisul-Ulema Haxhi Sulejman 
ef. Rexhepi, në fjalën e tij përshëndetëse 
mes tjerash tha: “Islami është feja e paqes, 
dashurisë, humanitetit, solidaritetit dhe 
progresit, ndërsa sonte jemi këtu për t’i 
dërguar salavate Muhamedit a.s, dhe për 
t’i thënë se nuk do të devijojmë nga ajo 
që ai na ka mësuar nga ajetet kur’anore 
dhe hadithet e tij. Pas përshëndetjeve të 
kryetarit dhe të Myftiut, Doc. Dr. Selver 
ef. Xhemaili paraqiti një ligjëratë shumë 
mbresëlënëse dhe kuptimplote. 

Ai mes tjerash theksoi: “Figura e të Dërguarit 
të Allahut për të gjithë është shembulli 
më i përsosur. Ai është shembull si prijës 
fetar, si kryetar shteti, është model me 
durimin e tij në kohët dhe rrethanat më 
të vështira. Personaliteti i Muhammedit 
a.s. ka bashkuar në vetvete përsosmërinë 
morale etike që është në gjendje t’u jap 
përgjigje të gjitha kërkesave. Personaliteti 
i tij mund të bëhet prijës dhe udhëzues i 
të gjitha etapave të jetës së njerëzve, që 
mund të ndodhen në situata të ndryshme. 
Orientimi i tij është një dritë ndriçuese dhe 
e pagabueshme për çdo njeri që kërkon 
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rrugën e drejtë. Ai është prijësi dhe mësuesi 
i vetëm i të gjithë njerëzimit. Rrethi i 
tij mësimor përbënte një kompleks që 
mblidhte individë të ndryshëm të çdo 
shtrese njerëzore. Ai i mësoi ithtarët e 
vetë që t’i duan dhe t’i respektojnë krijesat 
për hir të Krijuesit. Ngjarjet që janë duke 
ndodhur në botën islame tregojnë qartë se 
muslimanët në këtë fushë nuk janë duke e 
përcjellë shëmbëlltyrën e Muhamedit a.s. 
Jemi duke u përballuar me sfida shumë 
të rrezikshme. Qëllimi thelbësor i islamit 
është që njerëzit të cilët u takojnë racave, 
gjuhëve, ngjyrave, rajoneve, kulturave të 
ndryshme, t’i bashkojë përreth besimit, 
idealit, qëllimit të njëjtë, t’u mundësojë 
atyre së bashku ta ndërtojnë faqen e dheut 
dhe të mënjanojë nga shoqëria njerëzore 
çdo lloj të armiqësisë dhe të përçarjes. 
Mirëpo, fatkeqësisht, njerëzit sot filluan 
përçarjen ta quajnë fetari.

Pejgamberi a.s. islamin e ka përkufizuar 
si etikë/sjellje e mirë. Ai është i dërguar 
për plotësimin e virtyteve etike. Qëllimi 
i besimit dhe ibadetit në këtë botë është 
krijimi i individit dhe i shoqërisë etike. 
Në asnjë mënyrë fuqia nuk është burim i 
etikës. Fuqia që nuk i beson forcës etike, 
nuk ka mundësi të prodhojë të mirën, 
vlerën dhe virtytin. Programi përfundoi 
me muzikë instrumentale – me nej dhe 

ilahi nga Doc. Dr. Abas ef. Jahja, Hfz. 
Abdurahim ef. Murati, Hfz. Havzi ef. 
Ramadani, Hadis Sadiki dhe Ajdin Jahja.

Ekspozita tradicionale e nxënëseve 
të Medresesë “Isa Beu” paralelja e 
shtrirë e vajzave-Tetovë (23.04.2016)
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Manifestim tradicional i Mevludit 
nga Medreseja e vajzave në Tetovë 
(23.04.2016)

Manifestimi fetar me rastin e natës 
së Israsë dhe Miraxhit në xhaminë e 
Madhe të Tetovës (09.05.2016)

Manifestimi fetar me rastin e 
natës së Beratit xhamia Arabati 
(21.05.2016)

Me rastin e natës së Beratit, Myftinia e 
Tetovës organizoi një mevlud në xhaminë 
e Arabatit, ku u lexuan edhe disa ilahije. 
Programi mbaroi me ligjëratën e kryei-

mamit të Myftinisë së Tetovës, hfz. Mr. 
Ejup ef. Selmani. Në këtë manifestim 
ishin prezent shumica e nëpunësve të 
Myftinisë dhe një numër i madh i xhematit.

Manifestim i 77-vjetorit të leximit 
të Hatme-i Sherifit në xhaminë e 
Sahatit në Tetovë (29.05.2016)

Më 29.05.2016 (e diel) u mbajt mani-
festimi dhe u bë ndarja e xhuzave për 
lexuesit e hatmes ditore që mbahet në 
xhaminë e Sahatit në Tetovë. Pasi që 
u lexuan disa ashere dhe u shpërndanë 
xhuzat, fjalën e rastit e mori kryeimami 
i Myftinisë së Tetovës, hfz. Mr. Ejup 
ef. Selmani, i cili foli rreth historikut 
të leximit të hatmes në këtë xhami prej 
fillimit të saj e deri më sot. 

Manifestim i duasë për nijetlinjtë për 
në haxh në xhaminë Arabati Tetovë 
(20.08.2016)
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Më datë 19.08.2016 (e xhuma), pas 
namazit të iqindisë, në Xhaminë Araba-
ti-Tetovë, Myftinia e Tetovës organizoi 
dua të përbashkët të haxhit për nijetlinjtë 
që kanë vendosur të shkojnë në haxh këtë 
vit. Poashtu, për nder të nijetlinjëve u 
lexuan disa pjesë nga Kur’ani Famëlartë, 
nga mevludi dhe u kënduan disa ilahi 
nga hoxhallarë të Myftinisë së Tetovës. 

Fjalimin e rastit në mungesë të Myftiut e 
mbajti kryeimami i Myftinisë së Tetovës 
Mr. Ejup ef. Selmani, kurse duanë e haxhit 
e bëri drejtori i sektorit për diasporë pranë 
BFI-së, hfz. Dr. Selver ef. Xhemaili.

Dhashtë Allahu Fuqiplotë që të gjithë të 
kthehen me haxh të pranuar.

Manifestim i hapjes solemne të 
viti të ri shkollor 2016-2017 në 
Medresenë “Isa- Beu”, paralelja 
e shtrirë e vajzave në Tetovë 
(05.09.2016)

Më datë 05.09.2016 (e hënë), me vendimin 
e kryetarit të BFI-së, në hapësirat e para-
leles së shtrirë të vajzave në Tetovë u 
mbajt akademia solemne për fillimin e 
vitit të ri shkollor 2016-2017. Në këtë 
akademi solemne të pranishmëve me 
fjalë përshëndetëse iu drejtuan Myftiu i 
Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, drejtori 
i përgjithshëm i Medresesë“Isa Beu”, 
Ibrahim ef. Idrizi, ndërsa fjalën kryesore 
e mbajti – Reisul-Ulema, Haxhi Sulejman 
ef. Rexhepi. Kryetari i BFI-së në fund të 
fjalimit të tij tha: “Lusim Allahun Fuqiplotë 
për ndriçimin e këtij rrugëtimi të shenjtë, 
për një vit të mbarë dhe me plot suksese, 
si për nxënësit, poashtu edhe për mësim-
dhënësit dhe mësimdhënëset”. Programi 
përfundoi me një koktej të përgatitur nga 
paralelja e shtrirë e vajzave të Medresesë 
“Isa Beu”në Tetovë.

Manifestimi i Vitit të Ri Hixhri 1438 
Xhamia e Re Tetovë (03.10.2016)

Me rastin e Vitit të Ri Hixhri, Myftinia 
e Tetovës organizoi manifestim fetar në 
Xhaminë e Re, në lagjen Teqe. Në këtë 
manifestim u lexuan disa pjesë nga Kur’ani 
famëlartë, nga mevludi dhe u kënduan 
disa ilahi. Në fund të programit, Myftiu 
foli për vlerën dhe rëndësinë e kësaj nate. 
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Manifestim fetar me rastin e 
Ditëlindjes së Pejgamberit a.s 
në xhaminë Gam-Gam-Tetovë 
(13.12.2016)

Myftinia e BFI-së - Tetovë, me rastin e 12 
Rebiul Evvelit – Ditëlindjes së Muhammedit 
a.s., më datë 13.12.2016 (e martë), orga-
nizoi manifestimin tradicional fetar në 
bashkëpunim me Medresenë “Isa Beu” 
në xhaminë e “Gam-Gam” në Tetovë. Në 
këtë manifestim morën pjesë: Myftiu i 
Myftinisë së Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. 
Nesimi, ish-Myftiu i Tetovës, Alifekri ef. 
Esati, kryetari i Kuvendit të BFI-së, H. 
Haki ef. Agushi, profesorët e medresesë, 
hoxhallarë nga Tetova me rrethinë, si 
dhe një numër i madh i xhematit. Para 
xhematit u prezantua një program i larm-
ishëm fetar-kulturor nga disa nxënës të 
Medresesë “Isa-Beu” dhe të Fakultetit 
të Shkencave Islame. Programi filloi me 
lexim të pjesëve nga Kur’ani famëlartë 
nga ana e hfz. Abdurahim ef. Muratit, 
dhe vazhdoi me mevlud, ilahi dhe kaside. 
Myftiu i Myftinisë së BFI-Tetovë mbajti 
fjalë rasti, ku theksoi vlerën e përkujtimit 
të datës së lindjes së Muhammedita.s. 
dhe rëndësinë që ka figura e Pejgam-
berit a.s. nëpër shekuj e deri në kohën 
tonë, si dhe në të ardhmen. Duanë e këtij 
manifestimi e bëri kryetari i Kuvendit 
të BFI-së, H. Haki ef. Agushi. Këshilli 

i Xhamisë “Gam-Gam” për mysafirët 
kishte përgatitur një koktej.

B. Manifestimi i duasë së 
hatmeve
Myftinia e BFI-së e Tetovës, gjegjësisht 
shërbimi i arsimit fetar, kujdes të veçantë 
i kushton mësim-besimit islam nëpër 
xhami-mektebe, kështu që pothuajse në 
të gjitha xhamitë e kësaj Myftinie zhvil-
lohet procesi i mësim-besimit islam. Gjatë 
vitit 2016, 52 xhami (9 prej tyre për të 
rriturit) kanë bërë manifestim të duasë 
së hatmes për nxënësit që kanë vazhduar 
mësim-besimin fetar nëpër mektebet e 
këtyre xhamive. Në vazhdim do t’i sjellim 
xhamitë dhe emrat e nxënësve që kanë 
marrë diploma sipas shkallëve.

1. Fshati Siniçan
Numri protokolar i diplomave është 04-33. 
Gjithsej 30 nxënës kanë marrë diploma 
sipas shkallëve, edhe atë 10 djem dhe 
20 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Veton Gajur Beadini
2. Abdulaziz Xhevahir Ramadani
3. Gëzime Bari Rashiti
4. Driton Bajramali Iseni
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5. LejlaNeset Emshiu
6. Venhar Lulzim Pajaziti
7. Harun Besnik Rustemi
8. Fatlinda Xhemazi Ajdini
9. Esra Fatmir
10. Elisa Bashkim Esati
Shkalla e dytë - II:
1. Burbuqe Besnik Rustemi
2. Semra Abdurahman Idrizi
3. Enisa Zeqirja Ramadani
4. Amra Jetmir Iseni
5. Alban Elvir Nurishi
6. Faton Sherif Nesimi
7. Rita Rami Rustemi
8. Fjolla Nasuf Abazi
Shkalla e tretë – III:
1. Blerta Mikbil Iseni
2. Duart Jetmir Mustafi
3. Mirhat Qenan Rashiti
4. Bujar Mujdin Kurtishi
5. Fatima Bujar Emurllahi
6. Fekrije 
7. Blerta Xhemal Zenuni
8. Semine Merzan Pajaziti
9. Medina Bejtulla Azizi
10. Kadire Florim Bajrami
11. Amra Burim Beqiri

Mualimi: Basri ef. Iljazi 
E diel, 13.03.2016

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më13.03.2016 - e diel, para namazit të 
drekës, në xhaminë e fshatit Siniçan.

2. Xhamia Drenovec
Numri protokolar i diplomave është 34-77. 
Gjithsej 43 nxënës kanë marrë diploma 
sipas shkallëve, edhe atë 9 djem dhe 34 
vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Nurxhan Niazametin Kurtishi
2. Remzije Sadik Sadiki
3. Elmedina Nusret Jakupi
4. Fatime Sali Arsllani
5. Nehare Shani Sadiki
6. Aida Besnik Selami
7. Enisa Daut Jusufi
8. Suela Mehas Saiti
9. Rehana Basri Azizi
10. Elma Isak Kadriji
11. Enisa Sheval Rushani
12. Donika Avni Jakupi
13. Enisa Medi Shabani
14. Zehra Amedin Selami
15. Albertina Besim Loki
16. Shpresa Nuhi Rexhepi
17. Delvina Abdurahman Rexhepi
18. Elmedina Imran Ceka
19. Besar Imri Ismaili
20. Edmond Nadi Shefkija
21. Likan Fikret Lika
22. Blerand Zufer Imeri
23. Ejup Muharem Bajrami
24. Fehmi Rahim Sadiki
25. Leotrim Rauf Ismaili
26. Fadlan Ramadan Kadriu
Shkalla e dytë - II:
1. Fatbardha Imer Fejzuli
2. Azra Bedr iSulejmani
3. Samije Refet
4. Altina Osman
5. Behije Refet
6. Harisa Naser Musliu
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7. Vlora Taxhedin Aliji
8. Haxhere Dashmir Imeri
9. Rezarta Shafi Ismani
10. Adisa Riza Jusufi
11. Fikrete Shaban Ramadani
12. Gjylten Sali Arsllani
13. Valon Ramadan Ukshini
Shkalla e tretë - III:
1. Xhemile Gani Xheladini
2. Besmira Emri Abdurahmani
3. Besarta 
Shkalla e katërt - IV:

1. Sara Rahim Sadiki

Mualimi: Bekim ef. Sulejmani 
E diel, 20.03.2016

Manifestimi i Duasë së hatmes u mbajt 
më 20.03.2016 - e diel, para namazit të 
drekës, në xhaminë Drenovec.

3. Fshati Miletinë
Numri protokolar i diplomave është 78 
- 105. Gjithsej 28 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 14 
djem dhe 14 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Semin Ejup Mamuti
2. Elma Shpëtim Ziberi
3. Alejna Elvis Dullai
4. Krenar Nasfi Nuhi
Shkalla e dytë - II:
1. Azbije Fatmir Rushiti
2. Isra Rexhep Memeti
3. Njomza Sadat Tairi
4. Hatije Rametulla Izairi
5. Ilhana Besimi
6. Medina Bujamin Ziberi
7. BesjanaMahmut Izairi
8. Yllza Zufer
9. Selam Minaf Ajrullai
10. Neshat Shemsudin Idrizi
11. Lirim Naxhi Qamili
12. Ylli Fikret Izairi
13. Vullnet Uzri Nuhi
14. Armend Imran Sadiki
15. Mehaz Sait Rasimi
16. Ilhan Ekrem Idrizi
Shkalla e tretë - III:
1. Lavdrime Tair Osmani
2. Arlinda Jahja Izairi
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3. Edona Jetmir Ajrullai
4. Mumin Tair Osmani
5. Armend Safet Rexhepi
6. Elfat Jahja Izairi
7. Samet Nuhi
8. Arben Mirsad Rexhepi

Mualimi: Besir ef. Hamidi 
E diel, 03.04.2016

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 03.04.2016 – e diel para namazit të 
drekës, në xhaminë e fshatit Miletinë.

4. Fshati Llërcë - (Moshëriturat)
Numri protokolar i diplomave është 
106-1026. Numri i nxënësve të cilët kanë 
marrë diploma sipas shkallëve është 21.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e dytë - II:
1. Semine Qemal Aziri
2. Merita Hisen Ameti
3. Xhelvezie Zenulla Hasani
4. Arjeta Rexhep Kasami
5. Imbërxhete Nazbi
6. Ender Ibush Azizi
7. Mirajete Jusuf Kasami
8. Gëzime Rexhep Sadiki
9. Gjilzade Hashim
10. Merdije Jashi Ismaili
11. Sebahat Sulejman Alija
12. Mamudije Garip Aliti
13. Amire Avni
14. Safije Amza Sejfuli

15. Ilmije Memet Ameti
16. Samie Muhamed Beqiri
17. Selime Hisni Ameti
18. Mirshivan Sadiki
19. Hisnie Zulkarni
20. Hatixhe Elma Rexhepi
21. Emine Xhevit Kasami

Mualimja: Hamidije Fekri Memedi 
E diel, 10.04.2016

5. Fshati Saraqinë
Numri protokolar i diplomave është 
127-146. 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. Blerim Sheval Murtezani
2. Zulkarni Mejdi Selimi
3. Arlind Besnik Bakija
4. Rahim Mejdi Selimi
5. Nasir Jusuf Xheladini
6. Ensar Namik Baki
7. Rufat  Islam  Imeri
8. Zylfet Shukri Islami
9. Zylhajrat
10. Amir Ajdin Xhaferi
11. Emri Azem Selmani
12. Amire Raman Selimi
13. Behije Safet Abdija
14. Gëzime Jusuf Xheladini
15. Sara Namik Baki
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16. Hamide Bekir Selmani
17. Aida Xhevat Abdija
18. Rivajete Raman Selimi
19. Emira Ajdin Xhaferi
20. Mervan Imeri 

Mualimi: Abdusabur ef. Hasani 
E diel, 10.04.2016

6. Fshati Merovë
Numri protokolar i diplomave është 
147-169. Gjithsej 24 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 5 djem 
dhe 19 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma  janë:

Shkalla e parë - I:
1. Rufije Selimi
2. Ramije Agushi
3. Hasibe Sulejmani
4. Merrije Zenuni
5. Florida Hasani
6. Zulqufli Beadini
Shkalla e dytë - II:
1. Elvira Agushu

2. Egzin Ramadani
3. Blerim Ali
Shkalla e tretë - III:
1. Besjana Ali
2. Liridona Agushi
3. Xhemile Avdia
4. Ferdane Ismani
5. Sara Beadini
6. Samije Latifi
7. Arsim Ali
Shkalla e katërt - IV:
1. Ajshe Ismani
2. Aejeta Latifi
3. Sadije Beadini
4. Anita Baftia
5. Sara Ardia
6. Nurije Salihi
7. Valon Sulejmani
8. Fatihama Hasani

Mualimi: Sani ef. Rakipi 
Eshtunë, 23.04.2016

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 23.04.2016 (e shtunë), para namazit 
të drekës në xhaminë e fshatit Merovë.

7. Fshati Kamjan - Xhamia e Vjetër
Numri protokolar i diplomave është 
170-220. Gjithsej 51 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 19 djem 
dhe 32 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:
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Shkalla e parë - I:
1. Ismailhaki Gazmend Rexhepi
2. Albin Arben
3. Leonora Lulzim
4. Sara Naser Selimi
5. Semir Ggjilnihar Imeri
Shkalla e dytë - II:
1. Ylber Rasim Xheladini
2. Liridon Lulzim Ajruli
3. Lalimet Mexhit Beadini
4. Dardan Besnik Ismaili
5. Agon Vezaip Imeri
6. Qemal Halim Fetahi
7. Adhurim Dashmir Kamberi
8. Lavdrim Afrim Ramadani
9. Ammar Vebi Ajruli
10. Amir Bujar Fetahi
11. Adisa Jetmir Abduli
12. Xhunejla Fuat Beqiri
13. Azra Kadri Memeti
14. Artina Besnik Musliu
15. Xhenisa Sedat Atuli
16. Azra Bujar Xhemaili
17. Aishe Izair Shabani
18. Nejla Abdirahman Imeri
19. Maida Gazmend
20. Feride Suad Zeqiri
21. Agon Jasin Kamberi
22. Sejdi Gajur Beqiri
23. Amir Semir Shabani
24. Anita Isni Ajruli
Shkalla e tretë – III:
1. Ensar Nasuf Aliti
2. Anes Suad Zeqiri
3. Mervan Ismet Shabani
4. Albina Mirtizan Asllani
5. Alma Fuat Beqiri
6. Arbnora Miralem Asani
7. Erza Arben Bajrami
8. Ersa Abdulla Zenullai
9. Agnesa Jasir Ajruli

10. Jona Miralem Asani
11. Arta Besir Beqiri
12. Albina Besim Ajruli
Shkalla e katërt - IV:
1. Semra Gjilnihar Imeri
2. Albina Besink Ismaili
3. Diana Afrim Ramadani
4. Hazra Suad Zeqiri
5. Ermira Tefik Sherifi
6. Kanita Besir Beqiri
7. Merlina Jetmir Kamberi
8. Ajla Abdurahman Imeri
9. Amela Memet Zeqiri

Mualimi: Xhemil ef. Shabani 
E diel, 17.04.2016

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 23.04.2016 (e diel), para namazit të 
drekës, në xhaminë e fshatit Kamjan.

8. Mektebi - Reçicë e Madhe - 
(Moshëriturat)
Numri protokolar i diplomave është 
221-255. Numri i kursisteve të cilat kanë 
marrë diploma sipas shkallëve është 35.

Emrat e kursisteve të cilët kanë marrë 
diploma janë:  

Shkalla e dytë – II:
1. Kanita Adem Sulejmani
2. Arlinda Afet Qamili
3. Alejna Adem Sulejmani
4. Amina Zija Ademi
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5. Mijaser Vebi Bajrami
6. Sabire Feta Odai
7. Adisa Aqim Shasivari
8 .Bejza Adem Shasivari
9. Azra Bujamin Bilalli
10. Kanita Bedri Beqiri
11. Suela Adem Ademi
12. Besjana Xhemil Iljazi
13. Elma Nevzat Mazllami
14. Esra Lirim Ibraimi
15. Sara Muzafer Bejtullai
16. Fjolla Bujar Rexhepi
17. Enisa Sali Seferi
18. Nurije Sali Seferi
19. Aida AbdylNadi Junuzi
20. Diellza Defrim Shasivari
21. Kaltrina Muhamet Shasivari
22. Sara Hasan Ademi
23. Vesa Musbali Qamili
24. Majlinda Sherif Saiti
25. Shahine Mustafa Musliu
26. Gjilasfije AzbiFemi Asipi
27. Mirlinda AbdylBari Ibraimi
28. Zelija Xhelal Ibraimi
29. Gjilfer AzbiFemi Fejzullahu
30. Razije Ilaz Ademi
31. Semira Enver Bilalli
32. Qibare Qerim Memeti
33. Gjilimser Setki Zeqiri
34. Rivajet Qemal Ibishi
35. Farije Zeqiri
Shënim: Manifestimi është mbajtur vetëm 
në prezencën e grave.

9. Xhamia e Rinisë – Tetovë
Numri protokolar i diplomave është 
256-291. Gjithsej 36 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 10 djem 
dhe 26 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e dytë - II:
1. Ilirijan Selajdin Ismaili
2. Art Florin Limani
3. Ali Zeqirja Aliu
4. Suelja Ramadan Adili
5. Sara Skender Nuhija
6. Remzije Azbi Jahja
7. Ilirije Remzi Selimi
8. Besjana Hajredin Skenderi
9. Ilire Bajram Alili
10. Enisa Rushan Ademi
11. Jehona Fehmi Omeri
Shkalla e tretë - III:
1. Fatmire Selman Avdija
2. Hatixhe Adem Veliu
3. Alejna Nexhat Ismaili
4. Medina Xhelal Kuqi
5. Bedija Femi Ademi
6. Rina Bujar Limani
7. Endrita Abdulhamid Ibrahimi
8. Rida Dashmir Salija
9. Fatime Gajur Ali
10. Edona Bashkim Tairi
11. Elma Shyzendi Sherifi
12. Ismail Lejla (Sevdi) Dervishi
13. Hamza Abedin Smaili
14. Zahir Fatmir Tairi
Shkalla e katërt - IV:
1. Besnik Jusuf Sejfullahi
2. Florim Lutfi Tahiri
3. Ermal Ylber Tairi
4. Merjem Lejla(Sevdi) Dervishi
5. Zana Xhemal Mislimi
6. Anida Bedi Arifi
7. Blerta Abdurahim Halili
8. Hana Naser Elmazi
9. Fitore Eshtref Mustafi
10. Anisa Abdulnaser Ibraimi
11. Nezir Menduh Ismaili

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

E diel, 24.04.2016



5.  MAnIFeSTIMe DHe DUA

BULETINI  201646

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 24.04.2016 (e diel), para namazit të 
drekës, në xhaminë e Rinisë.

10. Xhamia Arabati – (Moshëriturat)
Numri protokolar i diplomave është 
292-298. Numri i kursisteve të cilat kanë 
marrë diploma sipas shkallëve është 7. 

Emrat e kursisteve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e dytë - II:
1. Ferdane Ademi – Sheapi
2. Emine Misimi – Loki
3. Selime Shukri Rexhallari
4. Xhevdete Emin Kadriu
5. Zemibe Azem Lika
6. Firkete Emin Kadriu
Shkalla e tretë - III:
1. Merita Jashari – Hamza

Mualime: Muma Jusufi 
E diel, 17.04.2016.

Shënim: Manifestimi është mbajtur vetëm 
në prezencë të grave.

11. Fshati Pirok
Numri protokolar i diplomave është 
299-361. Numri i nxënësve të cilët kanë 
marrë diploma sipas shkallëve është 63.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e dytë - II:
1. Besnik Besim Abduli
2. Elida Jetmir Pajaziti
Shkalla e tretë - III:
1. Jashar Fadil Zeqiri
2. Alban Xhemal Taipi
3. Agan Arben Osmani
4. Leart Ekrem Islami
5. Lavdrim Xhefri Lazimi
6. Visar Arben Bajrami
7. Nexhat Ademmahi Fetahi
8. Halil Sabajdin Abdiu
9. Andi Shpend Saliu
10. Ensar Fatmir Bajrami
11. Albin Jusuf Shabani
12. Riton Izahir Shabani
13. Zenep Besim Mehmeti
14. Altuna Nusret Haliti
15. Vlera Atnan Abazi
16. Emira Haki Abdiu
17. Albina Ilmi Milaimi
18. Ajla Jusuf Ferati
19. Aksa Sabri Imeri
20. Behare Nuri Rexhepi
21. Fatime Afrim Selmani
22. Emra Sallah Xhemaili
23. Nermine Kadri Qazimi
24. Lulzana Besir Rushiti
25. Eljesa Artan Bajrami
26. Fatime Zemri Shabani
27. Haqime Bekim Imeri
28. Alesija Muhamet Nuredini
29. Emela Fatmir Bajrami
30. Fjolla Gezim Ajdini
31. lda Halil Tafxhiu
32. Anesa Galip Fetahi 
Shkalla e dytë - II:
1. Ardiana Afrim Selmani
2. Anit Sajfi Abazi
3. Amit Isak Bajrami
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Shkalla e tretë – III:
1. Artina Muzafer Tahiri
2. Albina Fejzullah Shabani
3. Adisa Hamdi Kadrija
4. Amra Kujtim Haliti
5. Arman Izahir Memeti
6. Izair Nebi Bajrami
7. Flora Denis Dalipi
8. Maida Aziz Zejnullahi
9. Blerton Mensur Osmani
Shkalla e katërt – IV:
1. Sara Iljaz Arifi
2. Besa Jetmir Haliti
3. Fatjona Mefail Ibishi
4. Elmedina Lulzim Osmani
5. Florinda Blerim Sulejmani
6. Fatime Sabri Imeri
7. Venhar Xhevat Ajdari
8. Artan Fadil Ajdari
9. Muhamet Valon Dauti
10. Ilir Sallah Xhemaili
11. Hamza Nebi Sejfullahi
12. Venhar Aziz Azizi
13. Altrim Ali Mahmudi
14. Rexhep Lazim Zejnullahi
15. Fatlinda Zejnullah Kurtishi
16. Juleta Abdulgani Saliu
17. Hasime Fuat Fetahi

Mualimë: Muhamed ef. Zeqiri, 
Jetmir ef. Haliti 

E enjte, 28.04.2016 

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 28.04.2016, në xhaminë e fshatit.

12. Fshati Sellarcë
Numri protokolar i diplomave është 
362-394. Gjithsej 33 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 15 djem 
dhe 18 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Amar Mujdin Zenuni
2. Amra Berat Ismaili
3. Jon Jeton Ajvazi
4. Muhamet Ibrahim Aliu
5. Yllzana Osman Idrizi
6. Qendresa Bekim Xhemaili
7. Qemal Muhamet Ismaili
8. Besim Agon Aliu
9. Asmire Rafiz Ismaili
Shkalla e dytë - II:
1. Amra Muhamet Ismaili
2. Behije Muzafer Ismaili
3. Amila Daim Limani
4. Anisa Fuat Saliu
5. Beqir Atnan Ismaili
6. Genita Enes Demiri 
7. Medina Jashar Deari
8. Merisa Fati Aliu
9. Almir Naser Deari
10. Rezarta Qerim Limani
11. Mineta Ferat Nuredini
Shkalla e tretë - III:
1. Arben Besim Sinani
2. Arber Emin Sinani
3. Arta Enver Abdi
4. Miran Nasuf Ismaili
5. Nderim Bexhet Iseni
6. Taulant Emin Sinani
7. Harbin Habil Idrizi
8. Berat Kasim Zenuni
9. Enesa Xhelal Islami
10. Betim Hamza Aliu
11. Besjan Nakil Aliu
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Shkalla e katërt - IV:
1. Amra Jahi Ismaili
2. Yllzana Alirami Sinan

Mualimi: Muhamed ef. Ismaili 
E shtunë, 30.04.2016.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 30.04.2016- e shtunë, para namazit 
të drekës në xhaminë e fshatit.

13. Fshati Kamjan – Xhamia e Re
Numri protokolar i diplomave është 
395-429. Gjithsej 35 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 14 djem 
dhe 21 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë diploma 
janë:

Shkalla e parë - I:
1. Ardit Gëzim Ibrahimi
2. Almira Bekim Arifi
3. Arton Qerim Hajruli
4. Amire Dashmir Sallahi
5. Drita Idriz Idrizi
6. Medin Abdirezak Idrizi
7. Nuhi Selim Ajredini
8. Enis Isa Ajrullahi
9. Enes Zibidin Tairi
10. Samir Gëzim Ibrahimi
11. Semine Semir Hajdari
12. Albin Dilaver Jonuzi
13. Anjeza Abil Memeti

Shkalla e dytë - II:
1. Albina Jusuf Rexhepi
2. Bujar Reshat Beqiri
3. Diellza Samet Beluli
4. Merdi Ismail Ferati
5. Muhamed Besnik Ferati
6. Sumeja Fejsall Rustemi
7. Shkëlqim Isen Bajrami
8. Omer Isen Iseni
9. Tarik Senad Zeqiri
10. Arbina Lavdrim Hajruli
11. Alima Isa Ajrullai
12. Sabina Memet Deari
13. Ardita Miftar Dauti
Shkalla e tretë - III:
1. Amra Gazmend Bexheti
2. Embrije Minir Iseni
3. Elma Zibidin Tairi
4. Vlera Aqim Ademi
5. Teuta Bashkim Jonuzi
6. Erda Bekim Ismaili
7. Juleda Dilaver Jakupi
Shkalla e katërt - IV:
1. Arlinda Asan Abduli
2. Amra Dashmir Sallahi

Mualimi: hfz. Uzeir ef. Ibrahimi 
E diel, 08.05.2016

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 08.05.2016 (e diel), para namazit 
të drekës.
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14. Fshati Xhepçisht – (Djemtë)
Numri protokolar i diplomave është 
430-494. Numri i nxënësve të cilët kanë 
marrë diploma sipas shkallëve është 65 
- të gjithë djem. 

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Premtim Nedim Sulejmani
2. Erion Burim Vejseli
3. Geni Sadush Zeqiri
4. Rinor Nadmir Idrizi
5. Fis Dashmir Idrizi
6. Agon Imer Izairi
7. Muhamed Bekim Emini
8. Argjend Nexhadi Bajrami
9. Endrid Xhemal Bajrami
10. Shpresim Arben Qazimi
11. Petrit Jaja Halimi
12. Denis Enver Bajrami
Shkalla e dytë - II:
1. Asri Lulzim Idrizi
2. Liridon Lulzim Idrizi
3. Florent Sinan Nuhiu
4. Venis Gazmend Zeqiri
5. Llukman Rufat Salihi
6. Enis Fazli Fazlija
7. Vullnet Nexhbi Saidi
8. Genci Miftar Salihi
9. Rinor Xhevahir Osmani
10. Arlind Dashmir Mamuti
11. Vigan Nuriman Jaja
12. Etin Muhamer Deari
13. Bleron Reshat Selmani
14. Ermal Lirim Saiti
15. Luftrim Burhan Nuhiju
16. Ensar Qani Halili
17. Albi Neshat Selmani

Shkalla e tretë - III:
1. Albin Nuhi Selmani
2. Arbnor Gazi Bajrami
3. Altin Miftar Shaqiri
4. Arbin Reshat Saiti
5. Albin Imer Aliji
6. Almir Rami Selmani
7. Ardi Xhevahir Idrizi
8. Ardit Muhamet Sadiku
9. Arlind Irfan Selmani
10. Besmir Ashir Iseni
11. Bliner Hajri Idrizi
12. Çlirim Fuat Bajrami
13. Flamur Xhemaledin Kurtishi
14. Nderim Nedim Osmani
15. Ensar Muhamed Idrizi
16. Gerti Nadi Isaki
17. Lirim Hikmet Osmani
18. Erdi Shaip Vejseli
19. Valon Naser Selmani
20. Fisnik Jusuf Xheladini
21. Edi Nazmi Ejupi
22. Ylli Nazmi Ejupi
23. Ensar Muhamed Qazimi
24. Naser Mustafë Mustafi
25. Gentian Driton Dauti
26. Sindrit Besnik Ibrahimi
27. Berat Refet Idrizi
Shkalla e katërt - IV:
1. Ardit Ramadan Vejseli
2. Memetali Abdulqerim Mustafi
3. Sadri Avni Bajrami
4. Menaf Nijazi Sulejmani
5. Gëzim Femi Kamberi 
6. Omer Muarem Muaremi
7. Luftim Neim Dari
8. Altin Sali Ismaili
9. Pajtim Qazim Qazimi

Mualimë: hfz. Emin ef. Beadini, 
Amir ef. Ahmeti 

E diel, 08.05.2016.



5.  MAnIFeSTIMe DHe DUA

BULETINI  201650

Manifestimi i hatmes u mbajt më 08.05.2016 
(e diel), pas namazit të iqindisë.

15. Fshati Përshevcë
Numri protokolar i diplomave është 
495-525. Gjithsej 31 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 13 djem 
dhe 18 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Elma Ajet Iljazi
2. Melisa Florim Muaremi
3. Mirela Florim Muaremi
4. Njomza Valdet Arifi
5. Elsa Safet Sabiti
6. Agon Shefit Tahiri
7. Berin Ibrahim Jakupi
8. Rinor Zeqir Aliti
9. Enes Shaban Limani
10. Albin Shaban Limani
11. Albin Nizamedin Mixhaiti

12. Njomza Ramadan Umeri
13. Besmira Taxhedin Mustafi
14. Endrit Liman Limani
15. Vlera Lulzim Xhelili
16. Petrit Bedri Nexhipi
17. Lirak Shpend Raufi
18. Nderim Sead Aliti
19. Eltina Osman Ibrahimi
Shkalla e dytë - II:
1. Florinta Xhemail
2. Venera Jaser Nuhiu
3. Egzon Xhevat Memedi
4. Semira Hashim Nexhipi
5. Semira Abdilqerim Mustafi
6. Albion Sabedin Ismaili
7. Besnik Ramadan Murseli
8. Arbër Nazif Jashari
Shkalla e tretë - III:
1. Lejla Zenun Vejseli
2. Eranda Mentor Hamiti
3. Edina Sabejdin Rexhepi
Shkalla e katërt - IV:
1. Yllza Xhemal Eshtrefi

Mualime: Sherizate Asani 
E diel, 15.05.2016

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 15.05.2016 (e diel), para namazit 
të drekës.
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16. Mektebi i Myftinisë – 
(Moshëriturat)
Numri protokolar i diplomave është 
526-551. Numri i kursisteve të cilat kanë 
marrë diploma sipas shkallëve është 26.

Emrat e kursisteve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e dytë - II:
1. Luljeta Jahi Ameti
2. Sevdije Demir Abdiu
3. Luljeta Sabit Mustafa
4. Emine Hesad Ibrahimi
5. Haxhere Femih Ramadani
6. Miqerem Mustafa Sejdiu
7. Xheneta Bajram Elezi
8. Xhenisa Bajram Elezi
9. Aferdita Nuridin Veliu
10. Sheqibe Abdulla Adili
11. Beglie Bajramali Aziri
Shkalla e tretë - III:
1. Zeqije Habil Shaini
2. Gëzime Faruk Ademi
3. Amira Jusuf Mehmedaliu
4. Ylja Hamdi Limani
5. Sadet Iljas Ademi
6. Arta Ashim Ibrahimi
7. Albana Sulejman Mustafi
8. Justima Zeqirja Azizi
9. Zulejha Ibrahim Sejfulli
10. Ajnur Sadik Idrizi
11. Resmije Zedi Mislimi
12. Gjylasfije Shemsi Idrizi
13. Resmije Habil Mustafi
14. Rexhije Amet Elezi
15. Shenur Bajrush Krasniqi

Mualime: Behije Memeti 
E diel, 22.05.2016.

Shënim: Manifestimi i duasë së hatmes 
u mbajt në prezencën e grave.

17. Fshati Zhelinë
Numri protokolar i diplomave është 
552-588. Gjithsej 37 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 8 djem 
dhe 29 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Omer Reshat Useini
2. Zeqir Adnan Xheladini
3. Lavdrim Gadaf Abdullahi
4. Asmir Basri Hasani
5. Blendi Jusuf Aliu
6. Midjan Jetmir Rustemi
7. Velerda Fesal Ziberi
8. Vlera Fesal Ziberi
9. Elvira Islam Zejnullai
10. Elida Rexhep Asllani
11. Hamdije Reshat Useini
12. Selvije Sedat Rustemi
13. Enisa Basri Rustemi
14. Mirlinda Bujamin Islami
15. Emine Haqim Baftijari
16. Julida Imer Seadini
17. Zineta Burim Zejneli
18. Leunora Jetmir Rexhepi
19. Adisa Memaz Ziberi
20. Fatime Nezir Baftijari
21. Melika Agron Limani
22. Rufije Rexhep Emurli
23. Enisa Hazir Xhaferi
24. Aida Bekim Avdija
25. Sumeja Jetmir Rustemi
26. Belkiza Remzi Odai
Shkalla e dytë - II:
1. Demir Nexhat Demiri
2. Metin Sherif Rexhepi
3. Mirjeta Bujamin Islami
4. Ilmije Abdilaqim Islami
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5. Venera Bashkim Ajdini
6. Meetina Sherif Rexhepi
7. Enisa Nusret Tefiki
8. Jehona Selam Elezi
9. Lindita Bekim Ismani
10. Sheqibe Mevludin Latifi
11. Egzona Afrim Latifi

Mualimi: hfz. Ekrem ef. Hasani 
E shtunë, 21.05.2016.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 21.05.2016 (e shtunë), para namazit 
të drekës.

18. Fshati Reçicë e Vogël – Xhamia e 
Epërme (Ebu Bekër Es-Siddik)
Numri protokolar i diplomave është 
589-604. Gjithsej 16 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 4 djem 
dhe 12 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Blerim Baki Zenuni

2. Jasin Abdulnaser Mustafi
3. Fjolla Alush Adili
4. Lejla Hakik Alili
5. Anida Besim Bexheti
6. Isra Afrim Rushiti
7. Belkisa Shemsi Arifi
8. Anesa Shemsi Arifi
9. Hatixhe Zejdi Reshiti
10. Sumeja Bujamin Reshiti
11. Qibarije Misim Ibishi
Shkalla e dytë - II:
1. Driton Jusuf Mustafa
Shkalla e tretë - III:
1. Muhamet Bekim Bilalli
2. Amire Faridin Jusufi
3. Adisa Taxhedin Jusufi
4. Anisa Mahir Bexheti

Mualimë: hfz. Xheladin ef. Jusufi, 
hfz. Abdurahim ef. Murati 

E shtunë, 28.06.2016.

19. Fshati Dobrosht – Xhamie e 
Epërme

Numri protokolar i diplomave është 
605-622. Gjithsej 18 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 7 djem 
dhe 11 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Zarie Sherif Ajdari
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2. Drilon Zeqirja Azizi
3. Enis Safet Nuredini
4. Arbesa Qamil Pajaziti
5. Valbona Sherif Ajdari
6. Arbenita Irfan Selimi
7. Emira Shaban Memeti
8. Emri Refik Bexheti
9. Kaltrina Xhemal Fazlija
10. Elma Safet Dalifi
11. Planit Agim Sherifi
Shkalla e dytë - II:
1. Blerim Jakup Etemi
2. Tringa Afet Ajeti
3. Bashkim Kadri Zeneli
4. Erion Afrim Zeneli
Shkalla e katërt - IV:
1. Enisa Kamer Jusufi
2. Laurije Jakup Etemi
3. Fitore Abdylaqim Ahmedi

Mualimi: Amdiarif ef. Xhemi 
E diel, 22.05.2016.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 22.05.2016 (e diel), para namazit të 
drekës, në xhaminë e fshatit.

20. Xhamia Gam-Gam – Tetovë
Numri protokolar i diplomave është 
623-634. Gjithsej 12 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 6 djem 
dhe 6 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e dytë - II:
1. Emir Nedmiran Beqiri
2. Burak Ali Halidi
3. Harbin Buran Iseini
4. Armir Bekim Milaimi
5. Berat Buran Iseini
6. Beis Shaip Hajrullahi
7. Fetije Nait Rexhepi
8. Anesa Fikret Hasibi
9. Sinem Nehat Ademi
10. Azize Sulejman Sulejmani
Shkalla e tretë - III:
1. Meral Abdulqerim Rustemi
2. Amela Faton Arifi

Mualimi: Nuhi ef. Ganiu 
E diel, 22.05.2016

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 22.05.2016 (e diel), para namazit 
të drekës.
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21. Fshati Lisec
Numri protokolar i diplomave është 
635-640. Gjithsej 6 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 1 djalë 
dhe 5 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e dytë - II:
1. Rejhane Gafur Jusufi
2. Adisa Gafur Jusufi
3. Hamit Gafur Jusufi
4. Ermira Nafi Ameti
5. Elma Rushan Abili
6. Sara Shaban Shabani

Mualimi: Sulejman ef. Shaqiri 
E shtunë, 28.05.2016

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 28.05.2016, para namazit të drekës.

22. Fshati Çellopek i Ri
Numri protokolar i diplomave është 
641-667. Gjithsej 27 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 10 djem 
dhe 17 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Anes Irfan Bexheti
2. Alban Besim Abduli
3. Aldin Besir Ademi

4. Elmira Jetmir Imeri
5. Selma Nehat Rufati
6. Advije Ali Ramadani
7. Medine Aziz Iljazi
8. Besime Lazim Abazi
Shkalla e dytë - II:
1. Afrim Memet Pajaziti
2. Enis Abdulmenaf Zilbeari
3. Nedim Bujamin Mazllami
4. Amar Arkin Jahiji
5. Benjamin Bekim Abazi
6. Bejtulla Isak Qenani
7. Harbin Sinan Ajdari
8. Suela Ramiz Skenderi
9. Largime Ali Abazi
10. Lirije Bashkim Zeqiri
11. Medine Idriz Zeqiri
12. Sumeja Lazim Jashari
13. Lavdije Abidin Alili
14. Hatixhe Muhamedali Latifi
15. Arlinda Besir Shabani
16. Merita Ibrahim Fejzullai
17. Mirem Ejup Jakupi
18. Medine Memet Jakupi
Shkalla e tretë - III:
1. Elvije Fadil Saliji

Mualimi: Junus ef. Husejni 
E shtunë, 28.05.2016

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 28.05.2016 (e shtunë), para namazit 
të drekës.
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23. Fshati Çellopek – Xhamia e 
Poshtme

Numri protokolar i diplomave është 
668-709. Gjithsej 42 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 19 djem 
dhe 23 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Arjeta Ekrem Mustafi
2. Venhar Abdil Aliji
3. Rihan Izmit Iljazi
4. Isra Idriz Durmishi
5. Hana Daut Beadini
6. Selvije Afrim Iljazi
7. Blerta Halil Osmani
8. Arbesa Hamit Imeri
9. Amina Rafi Iljazi
10. Merxhivane Jeton Adili
11. Sara Daim Zendeli
Shkalla e dytë - II:
1. Azra Ramiz Jusufi
2. Hanife Jakup Jusufi
3. Ermanda Aziz Skenderi
4. Arbenita Florim Berzati
5. Enisa Zeqirja Ramadani
6. Hanife Fatmir Hismani
7. Vexhi Gafur Selmani
8. Samir Gadaf Selmani

9. Lirim Ramadan Pajaziti
10. Faton Sulejman Pajaziti
11. Arian Faton Arifi
12. Ardit Irfan Esati
13. Islam Xhevat Imeri
14. Abil Kadir Zilbeari
15. Besarta Faik Berzati
Shkalla e tretë - III:
1. Sara Shefki Imeri
2. Argjend Munaf Emini
3. Miran Ali Idrizi
4. Enes Qemal Ademi
5. Ajshe Naim Ademi
Shkalla e katërt - IV:
1. Elma Jetmir Bexheti
2. Mirjeta Abil Durmishi
3. Fatime Imran Rushiti
4. Sabije Daut Beadini
5. Agron Afrim Emini
6. Egzon Abidin Emini
7. Enis Qerim Zilbeari
8. Andi Bekim Arifi
9. Besir Abdil Zilbeari
10. Ensar Selatin Jusufi
11. Esra Nusret Iljazi

Mualimi: Gafur ef. Selmani 
E enjte, 26.05.2016

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 26.05.2016 (e enjte), para namazit 
të drekës, në xhaminë e fshatit.
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24. Fshati Dobrosht – Xhamia e 
Poshtme

Numri protokolar i diplomave është 
710-730. Gjithsej 21 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 7 djem 
dhe 14 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Roni Riad Shabani
2. Metin Selam Elezi
3. Albin Sefedin Haliti
4. Driton Haki Elezi
5. Arbenita Shemsedin Selimi
6. Ardita Shemsedin Selimi
7. Ajshe Abidin Selmani
8. Aida Izet Memedi
9. Anila Musli Haliti
10. Blerta Bekim Shabani
11. Albina Sefedin Haliti
12. Ardita Bilall Ajdari
13. Vildane Xhelal Saqipi
14. Sumeja Bajram Jashari
15. Haneta Muhamed Bexheti
16. Hanife Sami Nuredini
17. Emira Qamil Emini
Shkalla e dytë - II:
1. Driton Metush Ramani
Shkalla e tretë - III:
1. Enis Fikret Mustafi
2. Mevlan Bajram Jashari

3. Esra Muhamed Jashari
Mualimi: hfz. Islam ef. Asllani 

E diel, 29.05.2016

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 29.05.2016 (e diel).

25. Fshati Strimnicë – Xhamia e 
Epërme (Qendrore)

Numri protokolar i diplomave është 
731-747. Gjithsej 17 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 5 djem 
dhe 12 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Miran Shemsedin Abduli
2. Mensur Sefer Iseni
3. Ajet Safet Iseni
4. Mumin Enver Sahiti
5. Omer Burim Alili 
6. Mirzana Jaumin Iseini
7. Rabije Jakup Izairi
8. Leunora Jusuf Izairi
9. Blerta Adnan Abdii
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10. Leandra Nasir Iseni
11. Latife Besim Jusufi
12. Anesa Dashmir Seadini
13. Semra Vehap Seadini
14. Semra Burim Alili
Shkalla e dytë - II:
1. Egzona Sadik Ziberi
2. Semira Abdulselam Alili
3. Enisa Ismajlaki Islami

Mualimi: hfz. Imer ef. Kamberi 
E martë, 31.05.2016

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 31.05.2016 (e martë), para namazit 
të drekës, në xhaminë e fshatit.

26. Fshati Reçicë e Madhe – Xhamia 
e Epërme (Hz. Osman)
Numri protokolar i diplomave është 
748-768. Gjithsej 21 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 6 djem 
dhe 15 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Selma Fatmir Jakupi
2. Suejla Ferik Jakupi
3. Vlera Avni Sherifi
4. Belina Besim Bajrami
5. Amina Mujdin Rushani
6. Harisa Isak Jakupi
7. Agim Jusuf Deari

8. Festim Dashmir Shaqiri
9. Metin Jetmir Ismaili
10. Muhamed Bilall Osmani
11. Emir Besim Neziri
Shkalla e dytë - II:
1. Behare Agim Sherifi
2. Semire Zuqufli Seferi
3. Egzona Besim Neziri
4. Majlinda Sefedin Sejdiu
5. Isra Bekim Neziri
6. Suela Qatip Seferi
7. Yllzana Kasam Jakupi
8. Shpresa Iljaz Islami
9. Aida Mujdin Rushani
10. Albin Ali Sejdiu

Mualimi: Enver ef. Iljazi 
E shtunë, 04.06.2016.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 04.06.2016, para namazit të drekës.

27. Fshati Kallnik – (Djemtë)
Numri protokolar i diplomave është 
769-795. Gjithsej 27 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 10 djem 
dhe 17 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Valdrin Dali Farizi
2. Alban Demir Ramadani
3. Albion Halil Muharemi
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Shkalla e dytë - II:
1. Omer Dervish Mustafa
2. Armend Rami Arifi
3. Ardit Xhavdet Ramadani
4. Inis Afrim Sherifi
5. Eshtref Mustafa Mustafi
Shkalla e tretë - III:
1. Edmond Rami Arifi
2. Arlind Daut Berzati
3. Besar Remzi Serani
4. Besjan Mujdin Fadili
5. Alajdin Gajur Ramadani
6. Ismail Rahim Kadrija
7. Fitim Jetmir Ramadani
8. Dashmir Agim Berzati
9. Blerim Taxhedin Ramadani
Shkalla e katërt - IV:
1. Fitim Nadri Sinani

Mualimi: hfz. Omer ef. Dauti 
E shtunë, 04.06.2016.

28. Fshati Jazhincë
Numri protokolar i diplomave është 
795-805. Gjithsej 10 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 2 djem 
dhe 8 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë diploma 
janë:

Shkalla e parë - I:
1. Zinete Shefit Imeri
2. Vjosa Natmir Beluli
3. Vildane Omer Dalifi
4. Anisa Menduh Memishi
5. Jusra Qemal Agushi
6. Medina Bari Emini
7. Aida Halit Dalifi
8. Blerta Sami Emini
9. Avdilxhemil Ismail Agushi
10. Sabir Jaumin Memishi

Mualimi: Agush ef. Agushi 
E premte, 03.06.2016.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 03.06.2016 (e premte), para namazit 
të xhumasë.

29. Fshati Kallnik – (Vajzat)

Numri protokolar i diplomave është 806- 
822. Gjithsej 27 nxënës kanë marrë diploma 
sipas shkallëve, edhe atë 10 djem dhe 
17 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:
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Shkalla e parë - I:
1. Ilajda Omer Dauti
2. Arta Abil Osmani
3. Haxhere Emerli Ajeti
4. Selma Burim Sherifi
5. Amra Besar Ramadani
6. Anida Shemsedin Mamuti
7. Eriola Mesut Farizi
8. Albina Fadil Ramani
9. Mirsade Qani Latifi
10. Qendresa Shafi Misimi
11. Kadire Emin Memeti
Shkalla e dytë - II:
1. Shpresa Shafi Misimi
2. Almira Bekim Mamuti
3. Elma Rahim Kadrija
4. Arbesa Agim Berzati
5. Hedije Nusret Mamuti
Shkalla e tretë - III:
1. Azra Naser Limani
2. Besarta Rami Mamuti
3. Suela Rahim Kadrija
Shkalla e katërt - IV:
1. Enisa Mustafa Mustafi
2. Anisa Bekim Mamuti
3. Meral Fatmir Ajeti
4. Sherije Lazim Rexhepi
5. Suela Burim Sherifi
6. Fjolla Minah Jahiu
7. Xhenisa Eshtref Eshtrefi

Mualimi: hfz. Omer ef. Dauti 
E shtunë, 04.06.2016.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 04.06.2016 (e shtunë), para namazit 
të drekës.

30. Fshati Xhepçisht – 
(Moshëriturat)
Numri protokolar i diplomave është 
823-834. Gjithsej 27 kursistë kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 10 djem 
dhe 17 vajza.

Emrat e kursisteve janë:

Shkalla e dytë - II:
1. Advije Halil Velija
2. Armira Sadat Sulejmani
3. Fiknet Nejazi Abazi
4. Meradije Llukman Ilazi
5. Sanije Qazim Saduli
6. Semira Imri Muaremi
7. Rukije Jakup Ilazi
8. Ramize Sadiki
9. Qibare Arif Veliu
10. Valbona Halil Salija
11. Xhemafer Saqip Zendeli
12. Zinep Rexhep Aliu

Mualime: Abide Mehmedi

Shënim: Manifestimi i duasë së hatmes 
u mbajt vetëm në prezencën e grave.

31. Fshati Xhepçisht – (Vajzat)
Numri protokolar i diplomave është 
835-866. Numri i nxënëseve të cilët kanë 
marrë diploma sipas shkallëve është 32 
- të gjitha vajza. 

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Elmedina Gafur Isaki
2. Esra Jonuz Salihi
3. Benita Murat Salihi
4. Drilona Shpend Ademi
5. Venisa Besim Vejseli
6. Valdrina Irfan Beqiri
7. Rinesa Gazmend Halili
8. Sibora Nuredin Fetai
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9. Rumejsa Bekim Ismaili
10. Blinera Besnik Idrizi
11. Arita Habil Murati
12. Xharije Gëzim Murati
13. Nermine Imerli Sadiki
14. Remzije Sulejman Kamberi
15. Diellza Fadil Sadiki
16. Fatjona Fadil Sadiki
17. Arta Ramadan Selmani
18. Egzona Qani Jaja
19. Elisa Jeton Idrizi
20. Berina Besir Idrizi
21. Zehra Beqir Memeti
22. Flutra Rizah Murati
23. Jehona Dashmir Saiti
24. Albina Ajet Abdiji
25. Esra Arben Arsllani
26. Fitore Qamil Veliu
27. Kanita Muhamer Musa
28. Artina Rami Nuredini
29. Sara Qenan Vejseli
30. Rinesa Qenan Jusufi
31. Agnesa Bekim Idrizi
32. Zamira Asib Muarem

Mualime: Abide Memeti

Shënim: Manifestimi i duasë së hatmes 
u mbajt vetëm në prezencën e grave.

32. Fshati Shemshovë
Numri protokolar i diplomave është 
867-885.Gjithsej 19 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 5 djem 
dhe 14 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:
Shkalla e parë - I:
1. Bardha Sadat Aliti
2. Sadije Sadat Aliti
3. Ilirijana Burhan Ejupi
4. Suela Mirsad Merseli
5. Lejla Selim Hasani
6. Sihana Qani Ejupi
7. Kaltrina Harun Ademi
8. Gazmend Qemal Fazliji
9. Rinor Muhamed Iseni
10. Xhengiz Qemaledin Xhaferi
11. Arlind Samet Ajdini
12. Liridon Sefedin Sabriji
13. Alije Samet Ajdini
Shkalla e dytë - II:
1. Juleda Sheip Jashari 
2. Merhibe Rami Shabani 
3. Orhan Sabejdin Merseli
Shkalla e tretë - III:
1. Suada Mirsad Marseli 
2. Jonida Arben Aliti 
3. Elmira Bekim Ismaili

Mualimi: Nadi ef. Qamili 
E mërkurë, 20.07.2016. 
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Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 20.07.2016 (e mërkurë), para namazit 
të drekës, në xhaminë e fshatit.

33. Fshati Nerasht
Numri protokolar i diplomave është 
886-917. Gjithsej 32 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 16 djem 
dhe 16 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Qazim Isuf Misimi
2. Almir Lulzim Zilbeari
3. Valon Nasuf Mustafi
4. Almir Isni Emini
5. Ademsafi Malik Abdiu
6. Rinor Xhemil Memishi
7. Islam Ismail Iseni
8. Amar Hesat Osmani
9. Omer Nijazi Osmani
10. Fejsal Hamit Jakupi
11. Drita Fatmir Rexhepi
12. Era Abdullah Qazimi
13. Jusra Aqim Musliu
14. Rumejsa Aqim Musliu
15. Rina Rexhep Elmazi
Shkalla e dytë - II:
1. Valmir Zeqir Rushani
2. Ylli Ramadan Zilbeari
3. Argjent Ejupi Murtezani
4. Anid Gajur Memeti

5. Brikena Shpend Shaqiri
6. Emine Nuri Beqiri
7. Agnesa Shaban Ismani
8. Anida Afrim Rakipi
9. Haneta Nazim Baftjari
10. Anida Irfan Ajdini
11. Sara Shefajet Sherifi
12. Lejla Ifraim Beqiri
13. Yllza Dashmir Memeti
14. Safie Hesat Osmani
15. Nejla Sefedin Dauti
Shkalla e tretë - III:
1. Fatlan Raman Ziberi
2. Aldin Nexhat Bakiu

Mualimi: Ifraim ef. Beqiri 
E shtunë, 30.07.2016.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 30.07.2016, në Xhaminë e Vjetër në 
fshatin Nerasht.

34. Fshati Radiovcë – (Moshëriturat)
Numri protokolar i diplomave është 
918-931. Numri i kuristeve të cilët kanë 
marrë diploma sipas shkallëve është 13. 
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Emrat e kursisteve janë:

Shkalla e parë - I:
1. Irmiz Jusuf Ziberi
2. Nebehate Sabit Maksuti
3. Hashie Daut Ferati
4. Zumile Gazi Adili
5. Semiale Xhafer Maksuti
6. Fetie Vahit Ziberi
7. Melisa Bejtulla Nuredini
8. Sara Habil Ziberi
9. Besa Fatmir Nuredini
10. Alejna Bajram Adili
11. Ardita Bajram Baftjari
Shkalla e dytë - II:
1. Semine Habil Ziberi
2. Sulltane Sulltan Maksuti

Mualime: Zejnepe Adili 
E enjte, 04.08.2016

Shënim: Manifestimi u mbajt vetëm në 
prezencën e grave.

35. Fshati Çiflik

Numri protokolar i diplomave është 
932-940. Gjithsej 9 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 3 djem 
dhe 6 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Alberta Abidin Odai

2. Jehona Imran Qamili
3. Elmedina Raman Dauti
4. Besa Raman Dauti
5. Jasin Imran Qamili
6. Armend Lirim Nuredini
7. Medine Qashif Fejzullahi
8. Samed Latif Lutfiu
9. Merije Musamin Seadini

Mualime: Arijeta Lutfiu 
E hënë, 15.08.2016

36. Fshati Saraqinë – (Moshëriturat)
Numri protokolar i diplomave është 
941-948. Numri i kursisteve të cilët kanë 
marrë diploma sipas shkallëve është 8. 

Emrat e kursisteve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e dytë - II:
1. Ilmije Feim Imeri
2. Silvixhete Neim Emurli
3. Imërxhete Idriz Imeri
4. Shirajete Sami Rexhepi
5. Selime Ahmet Bakija
6. Shukrije Arif Ismeti
7. Qefser Hajro Bakija
8. Medina Setki Fetai

Mualime: Zubejda Asani

Shënim: Manifestimi u mbajt vetëm në 
prezencën e grave.
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37. Fshati Brodec
Numri protokolar i diplomave është 
949-972. Gjithsej 24 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 8 djem 
dhe 16 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e dytë - II:
1. Fitore Bekim Mustafa
2. Rinora Melaim Bajrami
3. Rinesa Besnik Alimi
4. Alejna Muhamer Osmani
5. Besmira Xhemil Mahmuti
6. Rahmete Hatib Beqiri
7. Zamira Muhamer Osmani
8. Mizajete Gëzim Sahiti
9. Teuta Florim Ameti
10. Ibadete Nebi Asllani
11. Xhemadije Sevdi Qerimi
12. Flora Azam Ameti
13. Atmira Bujar Saiti
14. Ilir Abdulla Adili
15. Alejn Shefahir Rasimi
16. Garantim Muhamed Adili
17. Daim Xhevajet Hakiki
18. Edon Hajredin Imeri
19. Krenar Besnik Halimi
20. Betim Mensur Emini
21. Kushtrim Hebib Ameti
Shkalla e tretë - III:
1. Marigona Hebib Ameti
2. Aida Harun Dauti
3. Edukime Nebi Asllani

Mualimi: Hafezat ef. Dauti 
E diel, 25.09.2016

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 25.09.2016 (e diel), para namazit të 
drekës, në xhaminë e fshatit.

38. Fshati Llërcë
Numri protokolar i diplomave është 
973-995. Gjithsej 23 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 3 djem 
dhe 20 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Shpresa Agim Islami
2. Besjana Iljaz Ramadani
3. Nazire Dashmir Ismaili
4. Atmira Xheladin Memishi
5. Fatime Mirtezan Osmani
6. Besjana Fadil Xheladini
7. Maemira Basri Imeri
8. Belkiza Seladin Rexhepi
9. Amra Besim Azizi
10. Anesa Rasim Iljazi
11. Armina Muhamet Sulejmani
12. Aida Rafiz Dauti
13. Semra Avni Beqiri
14. Anisa Agim Limani
15. Vullnet Bilall Demiri
16. Samir Selim Sulejmani
17. Amet Idajet Demiri
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Shkalla e dytë - II:
1. Mirjeta Xheladin Memishi
2. Ardita Hikmet Husejni
3. Besa Memet Azizi
4. Fatihana Sami Xheladini
5. Malbina Bedri Ibishi
6. Hava Rasim Iljazi

Mualimi: Besim ef. Memedi 
E shtunë, 09.10.2016

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 09.10.2016 (e shtunë), para namazit 
të drekës, në xhaminë e fshatit.

39. Xhamia Muharemçe – Tetovë
Numri protokolar i diplomave është 
996-1021. Gjithsej 26 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 17 djem 
dhe 9 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Berat Salajdin Shaini
2. Berat Shaip Shaini
3. Anit Mensur Hamza
4. Fisnik Biran Miniri
5. Denis Arsim Islami
6. Elfat Rahman Pajaziti
7. Semih Amet Aliu
8. Rexhep Bujar Nuredini
9. Hasim Nagip Miniri
10. Nebi Ali Idrizi
11. Fisnik Muhamet Iljazi
12. Amir Ibrahim Mahmudi
13. Durim Ali Idrizi
14. Amir Adem Merxhani
15. Shaban Isamedin Ismaili
16. Amira Adnan Huseini
17. Arta Nezafet Adili
18. Amra Faruk Sherifi
19. Sara Bekim Sulejmani
Shkalla e dytë - II:
1. Muharem Sherif Jakupi
2. Admir Elvis Jusufi
3. Sumeja Samet Ramadani
Shkalla e tretë - III:
1. Suejla Samet Ramadani
2. Anjeza Alban Shahini
Shkalla e katërt - IV:
1. Selma Jusuf Aliji
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2. Fitore Bashkim Sherifi
Mualimi: Jusuf ef. Jakupi 

E diel, 02.10.2016.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 02.10.2016 (e diel), para namazit 
të drekës.

40. Xhamia e Rinisë – (Moshëriturat)
Numri protokolar i diplomave është 1022-
1042. Numri i kursisteve të cilët kanë 
marrë diploma sipas shkallëve është 21. 

Emrat e kursisteve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e dytë - II:
1. Hirijet Xhemil Emshija
2. Shengjyl Xhemil Emini
3. Ajshe Bilall Sherifi
4. Fikrije Nijazi Azemi
5. Hatixhe Sami Mema
6. Nuraj Nijazi Sejfullahi
7. Sadbere Kasam Uzairi
8. Fatime Xhenur Beqiri
9. Egzona Shefqet Terzija
10. Afërdita Alifikri Terzija
11. Valdeta Skender Terzija
12. Ajshe Ukë Mema
13. Mirije Garip Feta
14. Nakije Mesut Ziberi
15. Ajshe Zuqufli Velija
16. Elvira Ismet Zejneli
17. Shukrije Hatip Abdurahimi

18. Gzime Muzafer Osmani
19. Gjylaj Sulejman Totre
20. Linda hamdi Alija
21. Bajrame Amet Rexhepi

Mualime: Ibadete Alija-Luma 
E shtunë, 08.10.2016.

Shënim: Manifestimi u mbajt vetëm në 
prezencën e grave.

41. Xhamia Tabhane – Tetovë
Numri protokolar i diplomave është 
1043-1088.Gjithsej 46 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 26 djem 
dhe 20 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Fitim Afet Emini
2. Sadete Mejdi Pajaziti
3. Anida Bujar Murati
4. Enesa Azim Zendeli
5. Selvije Reshat Jusufi
6. Muhamed Kadir Sheapi
7. Selma Fatmir Jusufi
8. Rahman Kadir Zeqiri
9. Lirona Bekim Bejtullahi
10. Astrit Nijazi Xheladini
11. Yllza Blerim Murati
12. Krenar Shadan Iseni
13. Ermin Ibrahim Ibrahimi
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14. Semih Nijazi Jahja
15 .Alma Fatmir Rexhepi
16. Kanita Hajrullah Jakupi
17. Enes Ali Rushani
18. Shyrete Ibrahim Jakupi
19. Almir Taip Bexheti
20. Blerant Imer Xhaferi
21. Zeadin Zeqirja Jusufi
22. Vigan Haqim Salihi
23. Elda Afrim Rexhepi
24. Aldin Florim Arifi
Shkalla e dytë - II:
1. Almira Garip Ismaili
2. Semi Besnik Halili
3. Metin Muamet Memeti
4. Adil Gazmend Adili
5. Enes Nexhdet Qazimi
6. Eljesa Jetmir Ibrahimi
7. Dreni Ilir Adili
8. Drini Ilir Adili
9. Samir Arben Hodai
10. Sumeja Oktaj Ademi
11. Elfat Sulejman Ademi
12. Esra Sheip Emini
13. Elma Afrim Rexhepi
14. Rinora Vedut Jusufi
15. Nisa Nafi Etemi
16. Krenar Aziz Shabani
Shkalla e tretë - III:
1. Enes Rami Hasani
2. Berat Adnan Selimi
3. Hadis Ibrahim Jakupi
4. Esra Muamer Rakipi
5. Artan Musa Ceka
Shkalla e katërt - IV:
1. Qerime Sulejman Ademi

Mualimi: Sead ef. Demiri 
E diel, 23.10.2016

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 23.10.2016 (e diel), para namazit 
të drekës.

42. Fshati Pallçisht – Xhamia e 
Mesme (Qendrore)
Numri protokolar i diplomave është 
1089-1108. Gjithsej 20 nxënës kanë 
marrë diploma sipas shkallëve, edhe 
atë 7 djem dhe 13 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Omer Gzim Ibrahimi
2. Ardit Dashmir Veseli
3. Petrit Ramadan Salii
4. Berat Tahir Odai
5. Albina Bujar Iseni
6. Edon Agim Islami
7. Melisa Besir Ademi
8. Samire Ismail Izairi
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9. Adisa Rexhep Ademi
10. Laureta Tahir Odai
11. Erzana Ramadan Salii
12. Hamza Admir Amzai
13. Zebide Xhevair Ademi
14. Mereme Tefik Ibrahimi
Shkalla e dytë - II:
1. Elvije Besir Ademi
2. Rumejsa Muhamet Fejzullahi
3. Sara Ramadan Saliji
4. Sara Afrim Abdullahi
5. Zulejha Fatmir Sulejmani
6. Endrit Muhamed Fejzullai

Mualimi: Sadri ef. Iljazi 
E shtunë, 29.10.2016.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 29.10.2016 (e shtunë), para namazit 
të drekës.

43. Xhamia Çeshma e Kadisë – 
(Moshëriturat)
Numri protokolar i diplomave është 1109-
1121. Numri i kursisteve të cilët kanë 
marrë diploma sipas shkallëve është 13.

Emrat e kursisteve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e dytë - II:
1. Latife Bafqar Abazi
2. Hadije Ramadan Muharemi
3. Xharije Ismail Seadini

4. Bukurije Qemal Ahmeti
5. Kadire Osman Xheladini
6. Xhemile Rexhep Seadini
7. Xharije Refet Ajdini
8. Kadime Mustafa Ramadani
9. Dashurije Qerim Bajrami
10. Kumrije Sulejman Ramadani
11. Nexhibe Abdulla Ameti
12. Xhemile Bajramali Islami
13. Luljeta Ramadan Xheladini

Mualime: Semire Nuhiu 
E mërkurë, 26.10.2016.

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

44. Fshati Pallçisht – Xhamia e 
Poshtme
Numri protokolar i diplomave është 
1122-1137. Gjithsej 16 nxënës kanë 
marrë diploma sipas shkallëve, edhe 
atë 9 djem dhe 7 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Aurora Gzim Idrizi
2. Elvira Fatmir Limani
3. Adisa Xhevair Asani
4. Valon Bedri Amiti
5. Ariton Gzim Idrizi
6. Alma Jasin Abazi
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7. Elham Jasin Abazi
8. Drilon Bekim Memeti
9. Blerton Zeqirja Neziri
Shkalla e dytë - II:
1. Muhamet Xhavit Saliji
2. Omer Sali Abdiu
3. Arlind Ali Abdiu
Shkalla e tretë - III:
1. Alejna Xhevair Asani
2. Elma Muzafer Limani
3. Arta Hisa Ademi
Shkalla e katërt - IV:
1. Premtim Hisa Ademi

Mualimi: Burim ef. Sherifi 
E diel, 06.11.2016.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 06.11.2016 (e diel), para namazit të 
drekës.

45. Fshati Sellcë
Numri protokolar i diplomave është 
1138-1163. Gjithsej 26 nxënës kanë 
marrë diploma sipas shkallëve, edhe 
atë 3 djem dhe 23 vajza. 

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Eldiana Shenadi Ganija
2. Njomza Xhemadi Ademi
3. Era Xhabir Ganija

4. Mubina Resi Demiri
5. Altuna Florent Sadiki
6.Fjolla Hisman Shaini
7. Arbenita Imran Tairi
8. Zinajda Hisni Baftijari
9. Anita Muhamet Elmazi
10. Anida Afrim Arifi
11. Fortesa Xhemsi Jashari
12. Arife Adem Hajdari
13. Behare Ilas Shabani
14. Mirzana Isak Shabani
15. Blerat Nexhadi Shabani
16. Emine Rafi Salihi
17. Leon Avdilaziz Zilbeari
18. Avrel NAzmi Murtezani
19. Arlind Nusret Bajrami
20. Elma Telat Sadiki
21. Bejlinda Telat Sadiki
22. Xhuljeta Xhemail Kurtishi
Shkalla e dytë - II:
1. Malsore Irfan Demiri
2. Fitore Bafti Ganija
3. Blunela Nasuf Salihi
4. Elira Jusuf Bajrami

Mualimi: Avdi ef. Aliu 
E shtunë, 12.11.2016.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 12.11.2016 (e shtunë), para namazit 
të drekës në xhaminë e fshatit.
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46. Fshati Tearcë – Xhamia e Epërme
Numri protokolar i diplomave është 
1164-1179. Gjithsej 16 nxënës kanë 
marrë diploma sipas shkallëve, edhe 
atë 5 djem dhe 11 vajza. 

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Gëzim Qani Shahini
2. Majlinda Erdi Alimi
3. Ajda Vehab Rushiti
4. Mjaftime Hisni Mustafi
5. Elion Alirami Memedi
6. Erduan Ibrahim Alii
7. Enis Adil Ibrahimi
8. Jusra Sali Ramadani
9. Tasin Islam Aliji
10. Shengjyl Ekrem Abdiramani
Shkalla e dytë - II:
1. Elida Alajdin Alija
2. Drita Zudi Alimi
3. Elma Nevzat Beqiri
4. Milaim Elham Ceka
5. Hirisha Jakub Asani
6. Nesrin Jakub Emurlai

Mualimi: Haxhere Limani 
E diel, 20.11.2016.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 20.11.2016 (e diel), para namazit të 
drekës.

47. Fshati Vicë
Numri protokolar i diplomave është 
1180-1196. Gjithsej 17 nxënës kanë 
marrë diploma sipas shkallëve, edhe 
atë 6 djem dhe 11 vajza. 

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Qëndrim Ferat Alija
2. Florije Sedulla Hebibi
3. Valentina Abdulla Hebibi
4. Ajshe Kadir Fazlija
5. Mimoza Amet Ahmeti
6. Kushtrim Arif Azemi
7.Vedat Amet Ahmeti
8. Admir Fedai Ahmeti
Shkalla e dytë - II:
1. Milot Refik Arifi
2. Drita Ferat Alija
3. Alberta Murat Abdurahmani
4. Semihate Merhamet Ahmeti
Shkalla e tretë - III:
1. Amet Lulzim Selami
2. Merside Nafi Ilazi
3. Rilinda Xhemail Velija
Shkalla e katërt - IV:
1. Sanije Xhemail Ramadani
2. Hanife Abdilkadi Jashari

Mualimi: Shefki ef. Veliu 
E shtunë, 19.11.2016.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 19.11.2016 (e shtunë), para namazit 
të drekës.
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48. Xhamia e Çarshisë së Epërme – 
Tetovë
Numri protokolar i diplomave është 1197-
1222. Gjithsej 26 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 6 djem 
dhe 19 vajza dhe 1 moshëritur. 

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Durim Hajretin Muaremi
2. Elmira Sadik Sadiki
3. Almir Lutfi Mustafa
4. Albina Lutfi Mustafa
5. Elvira Sadik Sadiki
6. Sara Florim Rakipi
7. Enisa Galip Rakipi
8. Azra Arif Ibrahimi
9. Almir Muamer Qahili
10. Oktaj Elvis Skenderi
11. Amra Ramadan Abdullai
12. Anesa Avdirahim Abdullai
13. Albina Ramadan Abdullai
14. Burak Vehbi Selimi
15. Anida Sebajet Rufati
16. Dea Krenar Osmani
17. Agnesa Zeqir Azizi
18. Hyrem Naxhi Xhaferi
19. Bejza Muhamed Iljazi
20. Elif Murtezan Pini

Shkalla e dytë - II:
1. Valmira Shyret Limani
2. Xhevahir Ibrahim Rufati
3. Razije Rafiz Idrizi
4. Furkan Bedri Ceka
Shkalla e tretë - III:
1. Hanife Sadik Sadiki
2. Suzan Jonuz Beqiri

Mualime: Ejmen Baleza 
E diel, 27.11.2016.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 27.11.2016 (e diel), para namazit të 
drekës, në xhaminë e Çarshisë së Epërme.

49. Xhamia e Re – Lagja Teqe – 
Tetovë
Numri protokolar i diplomave është 1223-
1267. Gjithsej 45 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 14 djem 
dhe 31 vajza.
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Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Mersije Fatmir Ismaili
2. Sara Fatmir Ismaili
3. Enesa Sali Rustemi
4. Rahime Semir Abdiji
5. Mirsade Sherif Farizi
6. Kaltrina Jaumin Ismaili
7. Sara Miqail Shabani
8. Zurjeta Muhamed Luma
9. Blerina Nehat Lika
10. Blinerat Nehat Lika
11. Meka Rahman Abduli
12. Diellza Abdulgafur Hashimi
13. Nisa Urim Durmishi
14. Emrije Jusuf Sejdi
15. Emira Jusuf Sejdi
16. Emrush Muharem Farizi
17. Jasin Ramadan Abduli
18. Rilind Kemal Shora 
19. Ensar Nusret Bexheti
20. Hadis Safet Luma
Shkalla e dytë - II:
1. Almira Murtezan Abdullahi
2. Bukurije Kadri Farizi
3. Alma Remzi Rustemi
4. Ibadete Ali Misimi
5. Zumera Nijazi Nuhiu
6. Anisa Sevim Abduli
7. Vjollca Amet Arifi
8. Anesa Samir Bajramovic
9. Almira Arif Luma
10. Hatixhe Jusuf Memishi
11. Sumeja Muhamed Memishi
12. Ardit Zilbehar Haziri
13. Ensar Ifraim Luma
14. Semir Bujamin Luma
15. Veton Amet Arifi
16. Enes Dashmir Shabani

17. Korab Shaban Bilibani
18. Betim Hikmet Tahiri
19. Rexhep Muhamed Limani
20. Ismail Ibrahim Ameti
Shkalla e tretë - III:
1. Hatixhe Ali Misimi
2. Alejna Muharem Farizi
Shkalla e katërt - IV:
1. Besarta Murtezan Abdullahi
2. Arza Emurli Sadiki
3. Xhevahire Muhamet Berzati

Mualimi: Atif ef. Luma 
E diel, 04.12.2016.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 04.12.2016 (e diel), para namazit 
të drekës.

50. Xhamia Eski – Tetovë
Numri protokolar i diplomave është 1268-
1321. Gjithsej 53 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 22 
djem dhe 31 vajza.
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Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Arban Harun Thaci
2. Ajshenur Ertan Lutfi
3. Ardit Raif Zeneli
4. Elif Xhemal Tahiri
5. Ela Nuhi Mustafi
6. Elis Sunaj Etemi
7. Emra Nexhat Rexhepi
8. Ensar Selimreshat Beqiri
9. Faton Faredin Iseni
10. Gent Murtezan Etemi
11. Isra Izet Luma
12. Mustafa Afrim Abdullahi
13. Muhamed Erkan Ali
14. Nazlije Safet Muaremi
15. Sara Fadil Luta
16. Sumeja Ramadan Abdiji
17. Vesa Rejhan Velija
18. Ylli Tahir Tahiri
19. Zejnep Xhemal Tahiri
20. Muhamed Erhan Lutfi
Shkalla e dytë - II:
1. Anisa Nusret Shaqiri
2. Anesa Ilmi Kovaci
3. Ajla Bedri Ceka
4. Ajla Fejzulla Fejzulla
5. Aida Nexhmedin Avdii
6. Azra Sadat Ramadani
7. Agnesa Nexhmedin Avdii
8. Andi Avni Ademi
9.Ajda Muamer Hamdi
10. Abdulvait Menaf Vaiti
11. Erlisa Ibrahim Sali
12. Fisnik Fetah Luma
13. Hanife Harun Kadriu
14. Isra Bekim Vaiti
15. Kanita Nusret Shaqiri
16. Mirand Mensur Kovaci

17. Rinesa Murat Ceka
18. Omer Servet Luma
19. Sara Elez Azemi
20. Shemsije Fexhri Luma
21. Yllza Tahir Tahiri
22. Zejnep Hëzërmijat Ameti
Shkalla e tretë - III:
1. Amir Nehat Selmani
2. Bedra Omer Mejdiu
3. Diellza Fatmir Alili
4. Eda Idriz Zejnullahu
5. Ermir Bashkim Mustafi
6. Herolinda Bekim Hyseini
7. Hadis Muhamedali Ismaili
8. Lejza Afrim Mustafi
9. Muharem Idriz Esati
10. Nderime Nasir Tefiki
Shkalla e katërt - IV:
1. Blenda Shpend Loki
2. Beqir Ibrahim Esati
3. Engin Mirsad Jakupi

Mualimi: Muhamedxhemil ef. Hoxha 
E shtunë, 24.12.2016.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 24.12.2016 (e shtunë), para namazit 
të drekës.

51. Xhamia Çeshma e Kadisë - Tetovë
Numri protokolar i diplomave është 1322-
1343. Gjithsej 22 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 8 djem 
dhe 14 vajza.
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Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e dytë - II:
1. Aldin Elmaz Abdi
2. Valmir Zeqirja Idrizi
3. Amar Ali Alija
4. Elmedina Abedin Thaci
5. Enisa Qenan Seadini
Shkalla e tretë - III:
1. Hekuran Lulzim Misimi
2. Bekim Muhamed Zeqiri
3. Fatmir Kamber Haziri
4. Rilind Hasim Ameti
5. Resul Alim Tahiri
6. Hasije Osman Osmani
7. Sihana Ramadan Ramizi
8. Arnisa Bajram Bakija
9. Emine Muhamed Zeqiri
10. Shqipe Ilver Ziberi
11. Vlora Gazmend Kurtishi
12. Almira Rexhep Alija
13. Jonila Bujar Asipi
14. Eljesa Naser Rexhepi
15. Esra Aziz Alija
Shkalla e katërt - IV:
1. Blerta Sadat Beqiri
2. Rahime Xhafer Murtezani

Mualimi: Abdurahman ef. Asllani 
Ediel, 25.12.2016.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 25.12.2016 (e diel), para namazit 
të drekës.

52. Fshati Zherovjan
Numri protokolar i diplomave është 1344-
1361. Gjithsej 18 nxënës kanë marrë 
diploma sipas shkallëve, edhe atë 3 djem 
dhe 15 vajza.

Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:

Shkalla e parë - I:
1. Azra Irfan Ferati
2. Sare Bunjamin Ferati
3. Amra Fadil Sulejmani
4. Altuna Zendel Bakii
Shkalla e dytë - II:
1. Mirza Nashit Ferati
2. Miran Nashit Ferati
Shkalla e tretë - III:
1. Emir Gafar Idrizi
2. Elmedina Besim Miftari
3. Ramije Garip Ferati
4. Mubina Basri Idrizi
5. Valbona Nashit Ramadani
6. Azra Besnik Iseni
7. Nexhmije Muharem Ferati
8. Anida Zendel Bakii
9. Ermira Ismail Ejupi
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Shkalla e katërt - IV:
1. Medina Nusret Iseni
2. Mjaftime Abdilaziz Rushiti
3. Julida Agim Iseni

Mualimi: Gajur ef. Vejseli 
E diel, 25.12.2016.

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt më 
25.12. 2016, para namazit të drekës, në 
xhaminë e fshatit.

C. Manifestime për kryerjen e 
hifzit

Myftinia e Tetovës kujdes të veçantë i 
jep të mësuarit përmendsh të Kur’an-i 
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 rinj. Këta 
hafizë dhe hafize, hifzin e tyre 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. Zulqufli ef. 
Asllani. Pas mbarimit të hifzit, kandidatët 
i nënshtrohen provimit para komisionit 
të Myftinisë, dhe pas dhënies së provimit 
atyre u jepen diplomat e hifzit. Këtë vit 
Myftinisë së Tetovës iu shtuan 14 hafizë:

1. Hfz. Almir Taxhedin Murati
2. Hfz. Nexhmije Emurllai
3. Hfz. Fatime Ganiu
4. Hfz. Sumeja Tairi
5. Hfz. Jetmire Adili
6. Hfz. Mujdin Emini
7. Hfz. Abdulla  Asllani
8. Hfz. Elvira Halimi
9. Hfz. Almir Murati
10. Hfz. Zejneb  Limani
11. Hfz. Flamur Murati
12. Hfz. Yllzana Abdi
13. Hfz. Hisni Sinani
14. Hfz. Zineta Maliqi
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, Reisul-
Ulemasë, Haxhi Sulejman ef. Rexhepit, 
Myftiut të Tetovës me bashkëpunëtorët e 
tij. Pas fjalimit të rastit nga ana e kryetarit, 
hafizave u shpërndahen diplomat.

Dua hifzi në Tetovë (03.01.2016)
Më 03.01.2016 (e diel), xhemati i Tetovës, 
gjegjësisht xhemati i xhamisë së Pashës 
pati fatin që të përjetojë gëzimin e mani-
festimit të duasë së hifzit të hafizit të ri, 
Almir Muratit, të kryer pranë muhafizit 
të njohur të trojeve tona, molla Mahmut 
ef. Asllani. Hafizi i ri, i cili ka lindur më 
03.01.2003 në Tetovë, hifzin e ka filluar 
më 23.01.2014, kurse e ka përfunduar 
më 03.12.2015. Provimin e hifzit e ka 
mbrojtur para komisionit profesional të 
Myftinisë së Tetovës, të përbërë nga:
1. Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani- 

kryeimam, kryetar;
2. Hfz. Dr. Selver ef. Xhemaili, anëtar;
3. Hfz. Abdulbaki ef. Kasami, anëtar.
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Në këtë manifestim, të cilin e moderoi 
referenti i arsimit Idriz ef. Idrizi, mori 
pjesë kryetari i BFI-së, Reisul-Ulemaja, 
Haxhi Sulejman ef. Rexhepi, Myftiu i 
Myftinisë së Tetovës, Prof. Dr. Qani 
ef. Nesimi, si dhe një numër i madh i 
hoxhallarëve të Tetovës me rrethinë, në 
mesin e të cilëve ishin edhe ish-Myftiu 
i Myftinisë së Tetovës, Alifekri ef. Esati. 
Pas fjalës përshëndetëse të Myftiut të 
Tetovës, fjalën e rastit e mbajti kryetari 
i BFI-së, Reisul-Ulemaja. Ai u shprehu 
hafizit të ri si dhe familjes së tij për 
hifzin e bërë duke i dëshiruar shëndet, 
lumturi dhe suksese në jetën në vazhdim. 
Ky manifestim përfundoi me duanë e 
bërë nga ish-Myftiu i Tetovës, dhe me 
dhënien e diplomës hafizit të ri nga ana 
e kryetarit të BFI-së, Reisul-Ulemasë, 
Haxhi Sulejman ef. Rexhepi.

Dua hifzi në Tetovë (09.04.2016)

Më 09.04.2016 (e shtunë), xhemati i 
Tetovës, gjegjësisht xhemati i xhamisë 
Gam-Gam pati fatin që të përjetojë 
gëzimin e manifestimit të duasë së hifzit 
të hafizes të re, Fatime Nuhiu, të filluar 
pranë muhafizit të njohur të trojeve tona, 
molla Mahmut ef. Asllani. Ajo hivzin e ka 
filluar më 31.12.2013 dhe e ka përfunduar 
më 01.04.2016 te prindi i saj, Nuhi ef. 
Ganiut. Hafizja e re ka lindur më 27.12.1997 
në Tetovë. Provimin e hifzit e ka mbrojtur 
para komisionit profesional të Myftinisë 
së Tetovës, të përbërë nga: 
1. Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani- 

kryeimam, kryetar;
2. Hfz. Imer ef. Kamberi, anëtar;
3. Hfz. Ibrahim ef. Alija, anëtar.
Në këtë manifestim, të cilin e moderoi 
referenti i arsimit të Myftinisë së Tetovës, 
mori pjesë kryetari i BFI-së, Reisul-Ulemaja, 
H. Sulejman ef. Rexhepi, Myftiu i Tetovës, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, Myftiu i Gostivarit, 
hfz. Shaqir ef. Fetahu, Myftiu i Strugës, 
Mr. Salim ef. Sulejmani, sekretari i përg-
jithshëm i Bashkësisë Islame të Kosovës, 
Resul Rexhepi, dekani dhe profesorët e 
FSHI-së, ish-Myftiu i Tetovës Alifekri 
ef. Esati, profesorët e medresesë, hoxhal-
larët e Tetovës me rrethinë, mysafirë nga 
Kosova dhe Presheva, si dhe një numër i 
madh i xhematit. Të dhënat për hafizen e 
re i prezantoi kryeimami, kurse pas fjalës 
përshëndetëse të Myftiut të Tetovës, dhe 
të Resul efendiut nga Kosova, fjalën e 
rastit e mbajti kryetari i BFI-së, Reisul-
Ulemaja, H. Sulejman ef. Rexhepi. Ai i 
shprehu urime hafizes së re si dhe familjes 
të saj për hifzin e bërë duke i dëshiruar 
shëndet, lumturi dhe suksese në jetën në 
vazhdim. Ky manifestim përfundoi me 
duanë e bërë nga Myftiu i Gostivarit, dhe 
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me dhënien e diplomës së hifzit nga ana 
e kryetarit të BFI-së, Reisul-Ulemaja, 
Haxhi Sulejman ef. Rexhepi.

Hafiz i ri nga SHMI Medreseja “Isa 
Beu” (22.04.2016)

Më 22.04.2016 (e xhuma), SHMI Medreseja 
“ISA-BEU”-Shkup, me sukses nxori 
nga mesi i saj hafizin e ri të Kur’anit 
Famëlartë, hfz. Hisni Sinanin, maturant 
në këtë vatër arsimore. Për të nderuar 
këtë aktivitet, të pranishëm ishin Myftiu i 
BFI-së Tetovë, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi 
me bashkëpunëtorët e tij, drejtori i SHMI 
“ISA-BEU Shkup, Ibrahim ef. Idrizi, 
sekretari, Lutfi ef. Nexhipi, profesorë, 
nxënës të medresesë, si dhe një numër 
i madh i xhematit të fshatit Pallaticë. 
Fjalën përshëndetëse e mbajti drejtori i 
medresesë, ndërsa fjalën e rastit myftiu 
i Tetovës, i cili hafizit të ri i dëshiroi 
suksese të mëtutjeshme. Në këtë promovim 
të hifzit, Myftiu i Tetovës dhe drejtori 
i medresesë ia dorëzuan çertifikatën e 
diplomimit hafizit të ri, duke i dëshiruar 
që përveç mbamendjes së Kuranit, ta 
zbatojë atë në jetën e tij.

Dua hifzi dhe hatmeje në Tetovë 
(24.04.2016)

Më 24.04.2016 (e diel), xhemati i Tetovës, 
gjegjësisht xhemati i xhamisë së Rinisë 
pati fatin që të përjetojë gëzimin e mani-
festimit të duasë së hifzit të hafizes të re, 
Yllzana Abdi, të filluar pranë muhafizit, 
Hfz. Ibrahim ef. Alija, më 10.10.2014 dhe 
të përfunduar më 15.04.2016. Hafizja e 
re ka lindur më 20.06.2001, në Tetovë. 
Provimin e hifzit e ka mbrojtur para 
komisionit profesional të Myftinisë së 
Tetovës, të përbërë nga:
1. Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani - 

kryeimam, kryetar;
2. Hfz. Imer ef. Kamberi, anëtar;
3. Doc. Dr. Hfz. Selver ef. Xhemaili, 

anëtar.
Gjithashtu, xhemati i xhamisë së Rinisë 
pati fatin që të dëgjojnë hatme edhe nga 
nxënësit e mektebit të xhamisë së tyre. 
Në këtë manifestim, të cilin e moderoi 
referenti i arsimit, mori pjesë Myftiu i 
Tetovës,Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, sekretari 
i përgjithshëm i BFI-së, Irsal ef. Jakupi, 
Myftiu i Strugës, Mr. Salim ef. Sulejmani, 
ish-Myftiu i Tetovës, Alifekri ef. Esati, 
profesorë të Medresesë, disa profesorë 
nga UT-ja, hoxhallarë nga Tetova dhe 
rrethina, si dhe një numër i madh i xhematit.



5.  MAnIFeSTIMe DHe DUA

MYFTINIA E  TETOVËS
www.myftiniatetove.com 77

Të dhënat për hafizen e re i prezantoi 
kryeimami, kurse pas fjalës përshënde-
tëse të Myftiut të Tetovës, fjalën e rastit 
e mbajti sekretari i përgjithshëm i BFI-së, 
Irsal ef. Jakupi. Ai hafizes së re, si dhe 
nxënësve të cilët e kanë kryer hatmen, 
u shprehu urime për hifzin e bërë dhe 
hatmen e përfunduar, duke u dëshiruar 
shëndet, lumturi dhe suksese në jetë. Ky 
manifestim përfundoi me duanë e bërë 
nga ish-Myftiu i Tetovës, dhe me dhënien 
e diplomave dhe certifikatën e hifzit nga 
ana e Myftiut të Tetovës dhe sekretarit të 
përgjithshëm të BFI-së, ndërsa namazin e 
drekës e udhëhoqi Myftiu i Strugës.

Dua hifzi në Tetovë (30.04.2016)

Më 30.04.2016 (e shtunë) xhemati i Tetovës, 
gjegjësisht xhemati i xhamisë Tabhane 
pati fatin që të përjetojë gëzimin e mani-
festimit të duasë së hifzit të hafizes të re, 
Jetmire Adili, të filluar pranë muhafizit 
të njohur të trojeve tona, molla Mahmut 
ef. Asllani. Ajo hifzin e ka filluar më 

16.06.2014, ndërsa e ka përfunduar më 
26.04.2016. Hafizja e re ka lindur më 
27.12.1997 në Tetovë, provimin e hifzit e 
ka mbrojtur para komisionit profesional 
të Myftinisë së Tetovës, të përbërë nga:
1. Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani - kryeimam, 

kryetar;
2. Hfz. Abdylbaki ef. Kasami, anëtar;
3. Hfz. Mr. Uzejr ef. Ibrahimi, anëtar.

Në këtë manifestim, të cilin e moderoi 
kryeimami i Myftinisë, mori pjesë edhe 
sekretari i përgjithshëm i BFI-së, Irsal 
ef. Jakupi, kryetari i Kuvendit të BFI-së, 
H. Haki ef. Agushi, Myftiu i Tetovës, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, ish-Myftinjtë e 
Tetovës, hfz. Mr. Nexhadi ef. Limani dhe 
Alifekri ef. Esati, profesorë të medresesë, 
hoxhallarë të Tetovës me rrethinë, si dhe 
një numër i madh i xhematit. Të dhënat 
për hafizen e re i prezantoi kryeimami, 
kurse pas fjalës përshëndetëse nga Myftiu 
i Tetovës, fjalën e rastit e mbajti sekretari 
BFI-së. Ai i shprehu urime hafizes së re si 
dhe familjes së saj për hifzin e bërë duke i 
dëshiruar shëndet, lumturi dhe suksese në 
jetë. Ky manifestim përfundoi me duanë 
e bërë nga kryetari i Kuvendit të BFI-së, 
H. Haki ef. Agushi, dhe me dhënien e 
diplomës së hifzit nga ana e sekretarit 
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të BFI-së dhe Myftiut të Tetovës, ndërsa 
namazin e drekës e udhëhoqi ish-Myftiu, 
Alifekri ef. Esati.

Dua hifzi në Tetovë (22.05.2016)

Më 22.05.2015 (e diel), xhemati i Tetovës, 
gjegjësisht xhemati i xhamisë së fshatit 
Kamjan pati fatin që të përjetojë gëzimin 
e manifestimit të duasë së hifzit të hafizes 
së re Sumeja Tahiri, e cila hifzin e kreu 
pranë muhafizit të njohur të trojeve tona, 
molla Mahmut ef. Asllani. Hafizja e re, 
e cila ka lindur më datë 23.11.1997 në 
fshatin Kamjan të Tetovës, hifzin e ka 
filluar më 28.06.2013, kurse e ka përfun-
duar më 21.04.2016. Provimin e hifzit 
e mbrojti para komisionit profesional 
të Myftinisë së Tetovës, të përbërë nga:
1. Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani – kryeimam, 

kryetar;
2. Hfz. Dr. Selver ef. Xhemaili, anëtar;
3. Hfz. Ibrahim ef. Alija, anëtar.
Në këtë manifestim, të cilin e moderoi 
referenti i arsimit, mori pjesë Myftiu 
i Myftinisë së Tetovës, Prof. Dr. Qani 
ef. Nesimi, Myftiu i Shkupit Rexhep ef. 
Jusufi, Myftiu i Gostivarit, hfz. Shaqir 
ef. Fetahu, profesorë të Medresesë “Isa-
Beu” - paralelja e shtrirë në Tetovë, si 
dhe një numër i madh i hoxhallarëve të 

Tetovës me rrethinë, në mesin e të cilëve 
ishin edhe ish-Myftiu i Myftinisë së 
Tetovës, Mr. Nexhadi ef. Limani. Myftiu 
i Tetovës, në fjalën e rastit i përshëndeti 
të pranishmit në emër të kryetarit të 
BFI-së, Reisul-Ulemasë, Haxhi Sulejman 
ef. Rexhepit dhe në emër të Myftinisë 
së Tetovës. Ai i shprehu urime hafizes 
së re si dhe familjes së saj për hifzin e 
bërë duke i dëshiruar shëndet, lumturi 
dhe suksese në jetën në vazhdim. Ky 
manifestim përfundoi me duanë e bërë 
nga Myftiu i Gostivarit, hfz. Shaqir ef. 
Fetahu, dhe me dhënien e diplomës së 
hifzit hafizes së re nga ana e Myftiut të 
Tetovë. Namazin e drekës e udhëhoqi 
Myftiu i Shkupit. 

Dua hifzi në Tetovë (10.07.2016)

Më 10.07.2016 (e diel), xhemati i Tetovës, 
gjegjësisht xhemati i Xhamisë së Pashës 
pati fatin që të përjetojë gëzimin e mani-
festimit të duasë së hifzit të hafizit të 
ri, Abdullah Asllani, të kryer te prindi i 
tij, hfz. Zulqufli ef. Asllani. Hafizi i ri, i 
cili ka lindur më 29.07.2003 në Tetovë, 
hifzin e ka filluar më 10.10.2013, kurse e 
ka përfunduar më 10.03.2006. Provimin 
e hifzit e ka mbrojtur para komisionit 
profesional të Myftinisë së Tetovës, të 
përbërë nga:
1. Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani, kryetar;
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2. Hfz. Abdulbaki ef. Kasami, anëtar;
3. Hfz. Abdurahim ef. Murati, anëtar.
Në këtë manifestim, të cilin e moderoi 
referenti i arsimit, mori pjesë Myftiu 
i Tetovës, Prof.  Dr. Qani ef. Nesimi, 
profesorë, hoxhallarë nga Kosova, si 
dhe një numër i madh i hoxhallarëve 
të Tetovës me rrethinë. Fjalën e rastit 
në emër të kryetarit të BFI-së, Reisul-
Ulemasë, Haxhi Sulejman ef. Rexhepit, 
e mbajti Myftiu i Tetovës. Ai i shprehu 
urime hafizit të ri si dhe familjes së tij për 
hifzin e bërë duke i dëshiruar shëndet, 
lumturi dhe suksese në jetën në vazhdim. 
Ky manifestim përfundoi me duanë e 
bërë nga imami i Xhamisë së Pashës, hfz. 
Abdulbaki ef. Kasami, dhe me dhënien e 
certifikatës hafizit të ri nga ana e Myftiut 
të Tetovës.

Dua hifzi në Tetovë (15.07.2016)

Më 15.07.2016 (e premte), xhemati i 
Tetovës, gjegjësisht xhemati i xhamisë së 
fshatit Çellopek pati fatin që të përjetojë 
gëzimin e manifestimit të duasë së hifzit 
të hafizes së re, Zejnep Emin Limani dhe 
të hafizit të ri, Mujdin Emin Limani, të 
kryer pranë muhafizit të njohur të trojeve 
tona, molla Mahmut ef. Asllani. Hafizja 
e re, e cila ka lindur më 10.12.1994 në 
Tripoli të Libisë, hifzin e ka filluar më 

09.04.2012, kurse e ka përfunduar më 
29.02.2016. Provimin e hifzit e mbrojti 
para komisionit profesional të Myftinisë 
së Tetovës, të përbërë nga:
1. Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani – kryeimam, 

kryetar;
2. Hfz. Abdulbaki ef. Kasami, anëtar;
3. Hfz. Abdurahim ef. Murati, anëtar.
Ndërsa hafizi i ri, i cili ka ka lindur më 
06.07.1998, në fshatin Çellopek të Tetovës, 
hifzin e ka filluar më 13.04.2013, kurse e 
ka përfunduar më 14.05.2016. Provimin e 
hifzit e mbrojti para komisionit profesional 
të Myftinisë së Tetovës, të përbërë nga:
1. Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani - kryeimam, 

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, morën 
pjesë Myftiu i Myftinisë së Tetovës, Prof. 
Dr. Qani ef. Nesimi, Myftiu i Shkupit, 
Rexhep ef. Jusufi, dekani i Fakultetit 
të Shkencave Islame, Prof. Dr. Faredin 
Ebibi, profesorë, si dhe një numër i madh 
i hoxhallarëve të Tetovës me rrethinë, në 
mesin e të cilëve ishin edhe ish-Myftiu 
i Myftinisë së Tetovës, si dhe hoxhal-
larë nga Kosova. Në hutben e xhumasë, 
Myftiu i Tetovës i përshëndeti të pranishmit 
në emër të kryetarit të BFI-së, Reisul-
Ulemasë, Haxhi Sulejman ef. Rexhepit 
dhe në emër të Myftinisë së Tetovës. Ai 
i shprehu urime hafizes së re dhe hafizit 
të ri, si dhe familjes së tyre për hifzin e 
bërë duke u dëshiruar shëndet, lumturi 
dhe suksese në jetën në vazhdim. Ky 
manifestim përfundoi me duanë e bërë 
nga dekani i FSHI-së, dhe me dhënien e 
diplomave të hifzit hafizëve të ri nga ana 
e Myftiut të Tetovës. Namazin e xhumasë 
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e udhëhoqi kryeimami i  Myftinisë së 
Tetovës.

Dua hifzi në Tetovë (12.08.2016)

Më 12.08.2016, (e premte) xhemati i 
Tetovës, gjegjësisht xhemati i xhamisë 
së fshatit Kallnik pati fatin që të përjetojë 
gëzimin e manifestimit të duasë së hifzit 
të hafizit të ri, Flamur Ali Murati, të kryer 
pranë muhafizit të njohur të trojeve tona, 
molla Mahmut ef. Asllani. Hafizi i ri, i 
cili ka lindur më 09.10. 2003 në fshatin 
Kallnik të Tetovës, hifzin e ka filluar më 
25.10.2013, kurse e ka përfunduar më 
29.05.2016. Provimin e hifzit e mbrojti 
para komisionit profesional të Myftinisë 
së Tetovës, të përbërë nga:
1. Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani - kryeimam, 

kryetar;
2. Hfz.Ibrahim ef. Alija, anëtar;
3. Hfz. Abdulbaki ef. Kasami, anëtar.

Në këtë manifestim, të cilin e moderoi 
referenti i arsimit, Idris ef. Idrizi, morën 
pjesë kryetari i BFI-së, Reisul-Ulemaja, 
Haxhi Sulejman ef. Rexhepi, Myftiu i 
Myftinisë së Tetovës, Prof. Dr. Qani 

ef. Nesimi, drejtori i SHMI-së, Ibrahim 
ef. Idrizi, përfaqësues të Myftinisë së 
Gostivarit, si dhe një numër i madh i 
hoxhallarëve të Tetovës me rrethinë, 
në mesin e të cilëve ishin edhe ish-My-
ftiu i Myftinisë së Tetovës. Fjalimin e 
rastit e mbajti kryetari i BFI-së, Reisul-
Ulemaja, Haxhi Sulejman ef. Rexhepi, 
me ç’rast ai i përshëndeti të pranishmit 
dhe i shprehu urime hafizit të ri si dhe 
familjes së tij, për hifzin e bërë duke i 
dëshiruar shëndet, lumturi dhe suksese 
në jetën në vazhdim. Hutben e xhumasë 
e mbajti Myftiu i Tetovës. Manifestimi 
përfundoi me duanë e bërë nga ish-Myftiu 
i Tetovës, dhe me dhënien e diplomës 
së hifzit hafizit të ri nga ana kryetarit të 
BFI-së, Reisul-Ulema Haxhi Sulejman ef. 
Rexhepit. Namazin e xhumasë e udhëhoqi 
profesor Sherif Dehari.

Dua hifzi në Tetovë (21.08.2016)

Më 21.08.2016 (e diel), xhemati i Xhamisë 
së Pashës pati fatin që të përjetojë gëzimin 
e manifestimit të duasë së hifzit të hafizes 
së re, Elvira Azis Halimi. Ajo hifzin e 
kreu pranë muhafizit të njohur të trojeve 
tona, molla Mahmut ef. Asllani. Hafizja 
e re, e cila ka lindur më 15.06.2001 në 
Tetovë, hifzin e ka filluar më 22.06.2014, 
kurse e ka përfunduar më 04.08.2016. 
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Provimin e hifzit e mbrojti para komis-
ionit profesional të Myftinisë së Tetovës, 
të përbërë nga:
1. Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani, kryetar;
2. Hfz. Abdurahim ef. Murati, anëtar;
3. Hfz. Havzi ef. Ramadani, anëtar.
Në këtë manifestim, të cilin e moderoi 
referenti i arsimit, Idriz ef. Idrizi, morën 
pjesë Myftiu i Myftinisë së Tetovës, Prof. 
Dr. Qani ef. Nesimi me ekipin e tij, si 
dhe një numër i madh i hoxhallarëve të 
Tetovës me rrethinë. 

Fjalimin e rastit e mbajti Myftiu i Tetovës, 
i cili në emër të kryetarit të BFI-së, Reisul-
Ulemasë, H. Sulejman ef. Rexhepit, i 
përshëndeti të pranishmit, kurse hafizes 
së re dhe familjes së saj u shprehu urime 
për hifzin e bërë, duke i dëshiruar shëndet, 
lumturi dhe suksese në jetë. Ky mani-
festim përfundoi me duanë e bërë nga 
kryeimami, si dhe me dhënien e diplomës 
së hifzit hafizes së re nga ana e Myftiut.

Dua hifzi në Tetovë (14.12.2016)
Më 14.12.2016 (e mërkurë), xhemati i 
Tetovës, gjegjësisht xhemati i xhamisë së 
Rinisë pati fatin që të përjetojë gëzimin e 
manifestimit të duasë së hifzit të hafizes 
së re Nexhmije Xhemil Emurllai, të kryer 
pranë muhafizit të njohur të trojeve tona, 
molla Mahmut ef. Asllani. Hafizja e re, e 
cila ka lindur më 18.01.2001 në Tetovë, 
hifzin e ka filluar më 01.02.2014, kurse e 
ka përfunduar më 05.12.2016. Provimin e 
hifzit e mbrojti para komisionit profesional 
të Myftinisë së Tetovës, të përbërë nga: 
1. Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani - kryeimam, 

kryetar; 
2. Hfz. Abdulbaki ef. Kasami, anëtar; 
3. Hfz. Ibrahim ef. Alija, anëtar.

Në këtë manifestim, të cilin e moderoi 
referenti i arsimit, Idris ef. Idrizi, mori 
pjesë kryetari i Bashkësisë Fetare Islame, 
Reisul-Ulemaja, H. Sulejman ef. Rexhepi, 
Myftiu i Myftinisë së Tetovës, Prof. 
Dr. Qani ef. Nesimi, Myftiu i Gosti-
varit, hfz. Shaqir ef. Fetahu, Myftiu i 
Kërçovës, Murat ef. Huseini, drejtori i 
Medresesë “Isa Beu” Shkup, Ibrahim 
ef. Idrizi, një numër i profesorëve, si 
dhe një numër i madh i hoxhallarëve 
të Tetovës me rrethinë. 

Në fjalët e tyre, Myftiu i Tetovës dhe 
drejtori i medresesë e përshëndetën 
xhematin, ndërsa fjalimin e rastit e 
mbajti kryetari i BFI-së, Reisul-Ulemaja, 
Haxhi Sulejman ef. Rexhepi. Ai i shprehu 
urime hafizes së re si dhe familjes së 
saj për hifzin e bërë duke i dëshiruar 
shëndet, lumturi dhe suksese në jetën 
në vazhdim. Ky manifestim përfundoi 
me duanë e bërë nga Myftiu i Gosti-
varit dhe me dhënien e diplomës së 
hifzit hafizes së re nga ana e kryetarit 
të BFI-së, Reisul-Ulemaja, H. Sule-
jman ef. Rexhepi, Myftiut të Tetovës 
dhe Myftiut të Gostivarit. Namazin e 
drekës e udhëhoqi Myftiu i Kërçovës 
Murat ef. Huseini.
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6. Ramazani

Planprogrami i aktiviteteve fetare - kulturore 
të Myftinisë  së Tetovës - Ramazan  2016/ 
1437 h
• Takim me imamët e qytetit
• Takim me studentët FSHI- së dhe 

nxënësit e Medresesë “Isa Beu”
• Takim me muezinët e Tetovës-qytetit
• Takim me imamët e Tetovës dhe të 

rrethinës 
• Ligjërata fetare për muajin e Ramazanit 

- 30 ligjërata 
• Iftar i përbashkët tradicional
• Koncert me ilahi në hapësirat e kompleksit 

Arabati
• Dita e Poezisë - salla e Fakultetit të 

Arteve - UT (Pallati i Kulturës)
• Tribunë fetare për femra në xhaminë 

“Gamgam”nga profesoreshat dhe nxënëset 
e Medresesë “Isa Beu” - paraleleja e 
shtrirë në Tetovë.  

• Iftar i përbashkët me komunën Ejup 
Sulltan në hapësirat e kompleksit Arabati

• Tribunë fetare - shkencore për femra 
në Amfiteatrin e Fakultetit Filologjik 
të Universitetit të Tetovës 

• Akademi solemne dhe ndarje e mirënjohjeve 
• Tribunë fetare për natën  e Bedrit në 

xhaminë e Rinisë
• Tribunë fetare - Çlirimi i Mekës në 

xhaminë Eski
• Tribunë fetare për natën e Kadrit në 

xhaminë e Pashës
• Koncert për Fitër Bajramin në hapësirat 

e kompleksit Arabati
• Bilbordet - urimi i Ramazanit

Takim me imamët e qytetit 
(25.05.2016)

Më 25.05.2016 (e mërkurë), Myftiu i 
Tetovës realizoi takim me imamët e qytetit 
të Tetovës, ku u diskutua rreth planpro-
gramit të Myftinisë së Tetovës për muajin 
e Ramazanit 2016/1437h, në të cilin këtë 
vit u shtuan edhe dy aktivitete të reja: 
1. Falja e namazit të teravive me hatme në 

xhaminë Arabati, të udhëhequr nga tre 
hafizët e njohur të Tetovës: hfz. Amir 
ef. Asllani, hfz. Idriz ef. Osmani dhe 
hfz. Havzi ef. Ramadani dhe

2. Leximi i mukabeles në xhaminë e Pashës 
dhe të “Tabhanes” në Tetovë nga pesë 
hafiz të rinj. Leximi i mukabeles është 
realizuar para namazit të drekës dhe 
të iqindisë nga hafizët e zgjedhur prej 
muhafizit Mahmut efendi Asllani: hfz. 
Suad Nesimi, hfz. Arban Shaqiri, hfz. 
Nexhat Alija dhe hfz. Flamur Murati.
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Takimi me muezinët 
(01.06.2016)

Më 01.06.2016 (e mërkurë), në Myftininë 
e Tetovës u realizua një takim pune me 
muezinët e Tetovës dhe të rrethinës. 

Takimi me imamët 
(02.06.2016)

Më 02.06.2016 (e enjte), Myftiu i Tetovës, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi realizoi takimin 
me imamët e qytetit dhe të rrethinës ku 
u diskutua rreth organizimit të aktivi-
teteve të Ramazanit. Pas përfundimit të 
mbledhjes të gjithë nëpunësve iu dorëzua 
Planprogrami i aktiviteteve të Ramazanit.

Iftar i përbashkët tradicional 
(08.06.2016)

Më 08.06.2016 (e mërkurë), Myftinia e Tetovës 
në bashkëpunim me komunën e Tetovës orga-
nizuan iftarin e përbashkët tradicional me të 
gjithë nëpunësit fetarë të Myftinisë dhe nëpunësit 
e komunës. Në iftarin e përbashkët mori pjesë 
edhe kryetari i Bashkësisë Fetare Islame, Reisul-
Ulemaja, H. Sulejman efendi Rexhepi.
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Koncert me ilahi në kompleksin 
Arabati (12.06.2016)

Më 12.06.2016 (e diel), Myftinia e Tetovës 
në bashkëpunim me komunën e Tetovës 
organizuan koncertin me ilahi në hapësirat 
e kompleksit Arabati. Ilahitë u interpre-
tuan nga grupi “Lebbejk”. 

Dita e poezisë (15.06.2016)

Më 15.06.2016 (e mërkurë) në sallën 
e Fakultetit të Arteve - UT-së (Pallati i 

Kulturës), nën patronazhin e Myftinisë dhe 
të komunës së Tetovës u organizua Dita e 
poezisë, ku temë boshte ishte krijimtaria 
letrare e rilindasit të njohur dhe letrarit 
shqiptar, Hafiz Ali Korça. Për jetën dhe 
veprimtarinë e Hafiz Ali Korçës referoi 
Mr. Dritan Skenderi, kurse për vlerat 
letrare të poezisë së Hafiz Ali Korçës 
diskutoi profesor Sulejman Mehazi.

Tribunë fetare për femra 
(16.06.2016)

Më 16.06.2016 (e enjte), Myftinia e 
Tetovës në bashkëpunim me komunën 
e Tetovës  organizuan manifestim fetar për 
femra. Manifestimi u realizua në xhaminë 
Gam-Gam. Ky aktivitet u realizua dhe u 
mbështet nga profesoreshat dhe nxënëset 
e Medresesë “Isa Beu” paralelja e shtrirë 
- Tetovë.  

Iftari i përbashkët me komunën 
Ejup Sulltan (18.06.2016)
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Myftinia e Tetovës në bashkëpunim me 
komunën e Ejup Sulltan të Stambollit, 
me datë 18.06.2016 (e shtunë) organizoi 
iftar të përbashkët për të gjithë qytetarët 
e Tetovës dhe të rrethinës. Iftari u shtrua 
në hapësirat e kompleksit Arabati. 

Tribunë fetare dhe shkencore 
për femra (20.06.2016)

Myftinia e Tetovës dhe komuna e Tetovës, 
me datë 20.06.2016 (e hënë), në amfiteatrin e  
Universitetit të Tetovës, organizuan tribunë 
fetare dhe shkencore për femra me temë: 
“Gruaja si komponentë e domosdoshme 
për përparimin e shoqërisë”. Ligjëruese 
ishin Mr. Drita Mehmedi (ligjëruese në 
UT) dhe Semra Halili-Skenderi. Në këtë 
tribunë mori pjesë dhe kryetarja e komunës 
së Tetovës, Prof. Dr. Teuta Arifi.

Akademi solemne (21.06.2016)

Një nga aktivitetet më të rëndësishme të 
përbashkëta të Myftinisë dhe të komunës 
së Tetovës, ishte akademia solemne që 
u mbajt me rastin e natës së Bedrit, me 
datë 21.06.2016 (e martë), në amfiteatrin 
e Rektoratit të UT-së. Të pranishëm në 
këtë akademi ishin: kryetari i BFI-së, 
Reisul-Ulemaja, H. Sulejman ef. Rexhepi, 
kryetarja e komunës së Tetovës, znj. Teuta 

Arifi, Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. 
Nesimi, Kryetari i Kuvendit të BFI-së, 
Haki ef. Agushi, Rektori i UT-së, Prof. 
Dr. Vullnet Ameti, Prorektori për arsim 
i UT-së, Myftinjtë e BFI-së, Kryetari i 
Këshillit Komunal, z. Hisen Xhemaili, 
dekanë, profesorë dhe profesoresha, 
hoxhallarë dhe mysafirë.

Sipas agjendës, kjo akademi solemne ishte 
e ndarë në tri pjesë. Në pjesën e parë të 
pranishmit i përshëndetën: Reisul-Ulemaja, 
Rektori i UT-së, Kryetarja e Komunës së 
Tetovës, dhe Myftiu i Tetovës. Në pjesën 
e dytë u zhvillua paneli shkencor për 
Bedrin, ku me kumtesat e tyre prezantuan: 
Mr. Ziber Lata me temën: “Përsiatje mbi 
Luftën e Bedrit” dhe Doc. Dr. Husein 
Rizai me temën: “Bedri si frymëzim 
shpirtëror për udhëtarët e të vërtetës” 
dhe në pjesën e fundit, u bë ndarja e 
mirënjohjeve për personalitet fetare dhe 
kombëtare të trojeve tona të cilët kanë 
flijuar veten në mbrojtjen e imanit dhe 
të vatanit. 
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Në mes tjerash, u lexuan biografitë e 
ish-Myftiut Aqif ef. Sadiki (1906-1969), 
Sulejman ef. Shehapi (1893-1950), Garip ef. 
Beadini (1910-2004). Në fund të programit 
u bë ndarja e mirënjohjeve familjarëve të 
personaliteteve të lartpërmedura.

Tribunë fetare - Nata e Bedrit 
(21.06.2016)

Myftinia e Tetovës në bashkëpunim me 
komunën e Tetovës, më datë 21.06.2016 
(e martë), me rastin e natës së Bedrit 
organizoi ligjëratë fetare para namazit të 
teravisë në xhaminë e Rinisë, ku ligjërues 
ishte Muhamed ef. Zeqiri.

Tribunë fetare - Çlirimi i Mekës  
(25.06.2016)

Myftinia e Tetovës në bashkëpunim me 
komunën e Tetovës, me datë 25.06.2016 
(e shtunë), me rastin e çlirimit të Mekës 
organizoi manifestim fetar para namazit 
të teravisë në xhaminë Eski. Për historinë 
dhe rëndësinë e kësaj ngjarjeje ligjëroi 
profesor Mahir ef. Hasani.
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Urim për natën e Kadrit 
(01.07.2016)

“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 (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 me e vlefshme se një mijë 
muaj, nata e paqes dhe nata e zbritjes 
së Kuranit Fisnik. Allahu na i pranoftë 
lutjet, namazet dhe agjërimin.

Tribunë fetare - Nata e Kadrit 
(01.07.2016)

Me rastin e natës së Kadrit, me datë 
01.07.2016 (e xhuma), Myftinia e Tetovës, 
para namazit të teravisë, organizoi mani-
festim fetar në xhaminë e Pashës. Ligjërues 
në këtë tribunë ishte kryeimami i Myftinisë 
së Tetovës, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani.

Koncerti i Fitër Bajramit

Më 06.07.2016 (e mërkurë), në ora 20:30 
(pas namazit të akshamit), Myftinia e 
Tetovës në bashkëpunim me komunën 
e Tetovës organizuan koncertin tradi-
cional të Fitër Bajramit, i cili u mbajt 
në kompleksin Arabati. 
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7.  Viz ita dhe takime

A. Vizitat që i janë bërë 
Myftiut dhe Myftinisë

Vizitë nga këshilli i xhamisë së 
fshatit Xhepçisht (04.02.2016)

Më 04.02.2016 (e enjte), Myftiu i Tetovës 
e priti në vizitë Këshillin e Xhamisë së 
fshatit Xhepçisht.

Rijaseti i BFI-së vizitoi Myftininë dhe 
xhamitë e Tetovës (19.02.2016)

Më 19.02.2016 (e premte), delegacioni 
i Bashkësisë Fetare Islame në R.M., i 
përbërë nga Irsal ef. Jakupi-sekretar gjen-
eral i BFI-së, Rexhep ef. Zyberi, kryetar i 
ulemave të R.M., Jusuf ef. Zimeri drejtor i 
sektorit për çështje fetare në BFI, Mevludin 
Aliu, kryeimam në Myftininë e Shkupit, 
referentët e Myftinisë së Gostivarit dhe 
të Shkupit, sekretari i SHMI-së, Lutfi 
ef. Nexhipi, disa profesorë dhe nxënës 
të Medresesë “Isa Beu”-Shkup, vizituan 
Myftininë e Tetovës. 

Delegacioni u prit nga Myftiu dhe bash-
këpunëtoret e tij, e më pas, sipas agjendës 
së planifikuar nga Rijaseti i BFI-së dhe 
Myftinia e Tetovës, i gjithë komisioni u 
shpërnda nëpër xhamitë e Myftinisë së 
Tetovës, ku i prezantuan ligjëratat e tyre. 
Në emër të Myftinisë dhe të xhematit, 
Myftiu i Tetovës e falënderoi delegacionin 
e Rijasetit për vizitën e tyre.
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Vizitë nga disa imamë të qytetit të 
Tetovës (21.02.2016)

Me rastin e përfundimit të objektit të 
rinovuar të Myftinisë, më datë 22.02.2016 
(e hënë), Myftiu i Tetovës pranoi disa 
imamë të qytetit (Nuhi ef. Ganiu, Hfz. 
Ibrahim ef. Alija, Mafiz ef. Rustemi dhe 
Hisen ef. Asani). Imamëti falënderuan 
donatorët, kontribuesit, si dhe bamirësit e 
fesë islame që ndihmuan dhe kontribuan 
në rregullimin e këtij institucioni të rëndë-
sishëm fetar, e në veçanti falënderuan 
Myftiun dhe bashkëpunëtorët e tij për 
kontributin e dhënë gjatë renovimit të 
objektit, e në të njëjtën kohë i uruan dhe 
i dëshiruan fat dhe suksese në punët e 
mëtutjeshme.

Lazim Destani vizitoi Myftininë e 
Tetovës (26.02.2016)

Me rastin e përfundimit të objektit të 
rinovuar të Myftinisë së Tetovës, sot më 
26.02.2016 (e xhuma), Myftiu i Tetovës, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, priti në vizitë 
humanistin e madh shqiptar, z. Haxhi 

Lazim Destanin me bashkëpunëtorët e 
tij. Gjatë vizitës u bisedua për çështjet që 
kanë rëndësi të përgjithshme shoqërore. 
Poashtu, në emër të Myftinisë, Myftiu e 
falënderoi Lazim Destanin për vizitën e 
bërë dhe për dhuratat e sjellura, si dhe i 
dëshiroi fat dhe suksese në jetë.

Myftiu priti në vizitë Myftiun e 
Gostivarit (03.03.2016)

Me rastin e përfundimit të objektit të 
rinovuar të Myftinisë së Tetovës, më datë 
03.03.2016 (e enjte), Myftiu i Tetovës, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, priti në vizitë 
Myftiun e Gostivarit, hfz. Shaqir ef. Fetahu 
me bashkëpunëtorët e tij. Gjatë vizitës 
u bisedua për tema që kanë rëndësi të 
përgjithshme shoqërore. Poashtu, në emër 
të Myftinisë, Myftiu falënderoi Myftiun 
e Gostivarit për vizitën e bërë dhe për 
dhuratat e sjellura, si dhe i dëshiroi fat 
dhe suksese në punët e tij.
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Myftiu priti në vizitë nxënësit e 
mektebit të xhamisë Gam-Gam 
(21.03.2016)

Drejtorët e SHMK-ve të Tetovës për 
vizitë në Myftini (31.03.2016)

Sot më 31.03.2016 (e enjte), Myftiu i 
Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, priti 
në vizitë drejtorët e shkollave të mesme 
të qytetit, edhe atë drejtorin e Shkollës së 
mesme komunale Gjimnazi “Kiril Pejçi-
noviq”, Namikqemal Mustafa, drejtorin 
e Shkollës së mesme të tekstilit “Gjoçe 
Stojçeski”  Abaz Abazi,  Prof. Sulejman 
Nuhiu dhe afaristin e respektuar, Ramadan 
Veseli. Gjatë vizitës u bisedua për tema që 
kanë rëndësi të përgjithshme shoqërore. 
Myftiu i Tetovës i falënderoi mysafirët 
vizitën e bërë dhe për dhuratat e sjella.

Myftiu priti në vizitë koordinatorin e 
Myftinisë së Manastirit (11.05.2016)
Me rastin e përfundimit të objektit të 
rinovuar të Myftinisë së Tetovës, më datë 
10.05.2016 (e martë), Myftiu i Tetovës,-
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, priti në vizitë 

koordinatorin e Myftinisë së Manastirit, 
Pëllumb ef. Veliun me bashkëpunëtorët 
e tij. 

Gjatë vizitës u bisedua për tema që kanë 
rëndësi të përgjithshme shoqërore. Myftiu 
i Tetovës e falënderoi koordinatorin e 
Myftinisë së Manastirit për vizitën e bërë 
dhe për dhuratat e sjella, si dhe i dëshiroi 
fat dhe sukses në punë.

Myftiu priti në takim kryetaren e 
komunës së Tetovës (11.05.2016)

Më 11.05.2016 (e mërkurë), Myftiu i 
Tetovës priti në takim kryetaren e komunës 
së Tetovës. Në takim u diskutuan tema 
të ndryshme me interes të qytetarëve, si 
dhe për aktivitetet kulturore të përbash-
këta që duhet të organizohen me rastin e 
festave fetare islame. Myftiu i Tetovës 
e falënderoi kryetaren e komunës për 
vizitën e bërë, si dhe i dëshiroi fat dhe 
sukses në punë.
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Myftiu priti në takim nënkryetarin 
e Komunës së Sulltan Ejupit 
(25.05.2016)

Më 25.05.2016 (e mërkurë), Myftiu i 
Tetovës priti në vizitë nënkryetarin e 
komunës të Sulltan Ejubit të qytetit të 
Stambollit, z. Ahmet Tufekçi, bashkë me 
zëvendës-shefin e kabinetit të kryetarit 
të komunës, z. Sumer Sipahit. Me këtë 
rast, z. Ahmet Tufekçi, Myftiut të Tetovës 
i dhuroi një pikturë.

Myftininë e Tetovës e vizituan 
nxënësit e mektebit të xhamisë së 
Podgorcës së Strugës (25.05.2016)

Më 25.05.2016 (e mërkurë), referenti 
për vakëf pranë Myftinisë së Tetovës, 
Taxhedin ef. Hamiti, priti për vizitë në 
Myftini nxënësit e mektebit të xhamisë së 
Podgorcës të Strugës. Vizita e nxënësve 
ishte e organizuar nga hoxha i tyre, Xhevahir 
ef. Sefoski.

Myftiu priti në vizitë nxënësit e 
mektebit të xhamisë së fshatit 
Zhelinë (26.05.2016)

Më 25.05.2016 (e mërkurë), Myftiu 
i Tetovës i priti në vizitë nxënësit e 
mektebit të xhamisë së fshatit Zhelinë, 
nën udhëheqjen e hoxhës së tyre hfz. 
Ekrem ef. Asani.

Studentët e FSHI-së dhe nxënësit e 
Medresesë “Isa Beu” takuan Myftiun

Më 31.05.2016 (e martë), Myftiu i Tetovës 
realizoi takimin e radhës me studentët 
e Tetovës, të cilët aktualisht mësojnë 
në Fakultetin e Shkencave Islame dhe 
në shkollën e mesme islame “Isa Beu” 
- Shkup. Në këtë takim u bisedua për 
sfidat e nxënësve dhe studentëve gjatë 
mësimit/studimeve. 



7 .  VIzITA DHe TAkIMe

BULETINI  201692

Kryetari i Lëvizjes BESA, Bilall 
Kasami, për urim të muajit të 
Ramazanit në Myftininë e Tetovës

Drejtori i Qendrës Klinike të Tetovës 
z. Florim Besimi vizitoi Myftininë e 
Tetovës (09.06.2016)

Drejtori i qendrës klinike të Tetovës, z. 
Florin Besimi, i shoqëruar nga sekretari z. 
Vebi Ismaili, vizituan Myftininë e Tetovës 
për të uruar muajin e Ramazanit.

Vizitë e Komisionit të Kuvendit të 
BFI-së në Myftini (18.06.2016)

Komisioni i Kuvendit të BFI-së në RM, 
ishte për vizitë në Myftininë e Tetovës. 

Pas iftarit, të gjithë anëtarët e delega-
cionit u shpërndanë nëpër disa xhami 
të Myftinisë, ku mbajtën ligjërata para 
namazit të jacisë.

Qytetarët e Tetovës me rrethinë, 
për urim të festës së Fitër Bajramit 
(06.07.2016)

Vizitë e kryetares së komunës së 
Tetovës në Myftini me rastin e Fitër 
Bajramit (07.07.2016)

Myftiu takon imamët e diasporës 
(19.07.2016)

Më 19.07.2016 (e martë), Myftiu priti në 
takim hoxhallarët nga Tetova dhe rrethina, 
të cilët shërbejnë si imamë në diasporë.



7 .  VIzITA DHe TAkIMe

MYFTINIA E  TETOVËS
www.myftiniatetove.com 93

Myftiu priti në takim Mehas ef. 
Alijun, imam në xhaminë El-Hidaje 
në St. Gallen të Zvicrës, së bashku 
me disa xhematë (22.07.2016)

Myftiu i Tetovës priti në takim imamin 
xhamisë “El-Hidaje” në St. Gallen të 
Zvicrës, Mehas ef. Alijun, bashkë me 
disa xhematë. Në shenjë respekti, imami 
i dhuroi Myftiut disa libra me vlerë.

Myftiu priti në vizitë lexuesit e 
njohur të Kur’anit famëlartë nga 
Kosova, hfz. Xhelal ef. Kaloshi dhe 
hfz. Egzon ef. Ibrahimi (24.07.2016)

Takim në Myftininë e Tetovës me 
nijetlinjtë për haxh (16.08.2016)

Sot më 16.08.2016 (e martë), në hapësirat 
e objektit të Myftinisë së Tetovës u mbajt 
takim me haxhilerët e Tetovës. Në këtë 
takim, Myftiu i Tetovës i përshëndeti të 
gjithë haxhilerët që kanë vendosur ta 
kryejnë obligimin e haxhit - shtyllën e pestë 
islame, duke e lutur Zotin që haxhilerëve 
t’ua lehtësojë udhëtimin dhe të kthehen 
me haxh të pranuar. Ndërkaq, referenti 
për arsim, Mr. Xhemil ef. Mehmeti, 
mbajti ligjëratë duke potencuar vlerën, 
obligimet dhe vendet që do të vizitohen 
gjatë kryerjes së haxhit.

Vizita e Prof. Dr. Sadi Bexhetit në 
Myftininë e Tetovës (25.08.2016)
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Prof. Dr. Mehmet Karatash nga 
Turqia vizitoi Myftininë e Tetovës 
(03.09.2016)

Më 03.09.2016 (e shtunë), Myftiu i Tetovës 
priti për vizitë Prof. Dr. Mehmet Karatashi 
nga Universiteti “Nexhmetin Erbakan” 
në qytetin Konja të Turqisë, dhe Prof. 
Dr. Bashkim Ziberin nga Universiteti 
Shtetëror i Tetovës. 

Myftiu priti në vizitë kryetaren 
e komunës së Tetovës, për urim 
të festës së Kurban Bajramit 
(14.09.2016)

Myftiu priti për vizitë dekanin e 
Fakultetit të Shkencave Islame në 
Sarajevë, Prof. Dr. Zuhdia Hasanoviq 
dhe prodekanin, Prof. Dr. Mustafa 
Hasani (15.09.2016)

Myftiu priti për vizitë ministrin për 
investime të huaja z. Arlind Zeqiri  
(16.09.2016)

B. Vizitat fetare-kulturore të 
Myftiut

Myftiu viziton Rektorin e USHT-së 
(02.03.2016)

Më 02.03.2016 (e mërkurë), Myftiu i 
Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, vizitoi 
rektorin e Universitetit Shtetëror të Tetovës, 
Prof. Dr. Vullnet Ameti. Në takim, Myftiu 
fillimisht e falënderoi rektorin për bash-
këpunimin e realizuar gjatë vitit 2015, si 
dhe për gatishmërinë për bashkëpunim 
gjatë vitit 2016. Njëkohësisht, në shenjë 
respekti, ai rektorit ia dhuroi përmbledhjen 
e revistës fetare, kombëtare, kulturore, 
filozofike dhe sociologjike të viteve 20-ta 
dhe 30-ta të shekullit XX, “Zani i Naltë”,  
të botuar nga ana e Komunitetit Shqiptar 
të Shqipërisë, Bashkësisë Fetare Islame të 
RM-së dhe Bashkësisë Islame të Kosovës 
në vitin 2015. 
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Poashtu Myftiu pranoi disa libra të rëndë-
sishme nga rektori i USHT-së, në mes të 
cilave ishte edhe libri “Terrori i Serbisë 
pushtuese mbi shqiptarët 1844-1999”. 
Edhe rektori e falënderoi Myftiun për 
vizitën dhe për gatishmërinë e shprehur 
për të bashkëpunuar në manifestime me 
karakter kulturor, kombëtar dhe fetar.

Myftiu me disa kolegë vizitoi 
xhaminë në ndërtim e sipër në f. 
Jazhincë (09.03.2016)

Vizita e Myftiut në Myftininë e 
Manastirit (13.05.2016)

Më 13.05.2016 (e xhuma), pas namazit të 
akshamit, Myftiu i Tetovës, i shoqëruar 
nga Selver ef. Xhemaili dhe Husein ef. 
Rizai, vizituan Myftininë e Manastirit.  
Në këtë vizitë, Myftiu i Tetovës mbajti 
një ligjëratë në Xhaminë “Ishak-Çelebije” 
të Manastirit.

Vizita e Myftiut në xhaminë Hëna e re 
në Kreuzlingen të Zvicrës (11.06.2016)

Myftiu i Tetovës mori pjesë në tribunën 
dhe iftarin e përbashkët që u mbajt në 
xhaminë “Hëna e re” në Kreuzlingen 
të Zvicrës. 

Vizita e Myftiut në xhaminë “El-Hidaje” 
në St. Gallen të Zvicrës (11.06.2016)
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Myftiu për vizitë në xhaminë në 
Romanshorn të Zvicrës (13.06.2016)

Myftiu mori pjesë në iftarin dhe tribunën 
tradicionale të organizuar nga xhamia 
shqiptare në Romanshorn të Zvicrës.

C. Takimet e Myftiut me 
imamët, muezinët, mualimët, 
mutevelinjtë, arkëtarët.

Takimi i radhës së Myftiut me 
imamët (25.02.2016)

Më 25.02.2016 (e enjte), Myftiu realizoi 
takimin e radhës me imamët e qytetit dhe 
të rrethinës në hapësirat e Myftinisë së 
Tetovës. Në këtë takim u bisedua për 
punën e imamëve dhe sfidat që i presin 
në të ardhmen.

Mbledhja e rregullt e Myftinisë së 
Tetovës (29.02.2016)

Më 29.02.2016 (e hënë), Myftinia e Tetovës 
zhvilloi mbledhjen e rregullt me anëtarët 
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e saj, ku ishin të pranishëm kryetari i 
BFI-së, Reisul-Ulemaja, Haxhi Sulejman 
ef. Rexhepi, me anëtarët e kabinetit të 
tij, Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. 
Nesimi dhe të gjithë anëtarët e Myftinisë 
së Tetovës.

Në këtë mbledhje në rend dite ishin raporti 
nga sektori për çështje fetare-arsimore 
për vitin 2016, të cilin e prezantoi krye-
imami, Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani, Beqir 
ef. Memeti dhe Idriz ef. Idrizi, raporti 
për vakufin dhe për qiratë nga sektori i 
vakëfit për vitin 2015, të cilin e prezantoi 
Taxhudin ef. Hamiti, si dhe u diskutuan 
shumë çështje me rëndësi në lidhje me 
aktivitetin dhe organizimin e Myftinisë së 
Tetovës për vitin 2016. Myftiu i Tetovës, 
vitin 2015 e cilësoi si vit të mbarë dhe 
të suksesshëm për Myftininë e Tetovës, 
si dhe u zotua se edhe në vitin 2016, 
duke shfrytëzua gjithë potencialin, do 
të jenë edhe më të suksesshëm. Gjithë 
rezultatet e Myftinisë ai ia atribuon 
angazhimit dhe harmonisë që ekziston 
brenda punëtorëve në këtë institucion, 
nëpunësve fetarë nëpër xhami të ndryshme, 
mutevelinjve dhe anëtarëve të tjerë të 
këshillave të xhamive. Ndërkaq, Reisul-
Ulemaja punën e Myftinisë e cilësoi si 
shumë të suksesshme, duke shtuar se 
nëse kjo Myftini vazhdon kështu, nuk ka 
dyshim se ajo do të arrijë suksese edhe 
më të mëdha në të ardhmen. 

Në fund, Myftiu, kryetarit të BFI-së, Reisul-
Ulemasë, Haxhi Sulejman ef. Rexhepit, 
ia uroi marrjen e çmimit “Best Leading 
Persons 2015”, të cilin ia ndau Euro-
pian Institute of Management, Lawand 
Diplomacy.

Takimi i Myftiut me mualimët e 
xhamive të qytetit dhe të rrethinës 
(10.03.2016)

Më 10.03.2016 (e enjte), Myftiu e realizoi 
takimin e radhës me mualimët e qytetit 
dhe të rrethinës në hapësirat e Myftinisë 
së Tetovës. Në këtë takim u bisedua për 
problemet e mualimëve dhe sfidat që i 
presin ata në të ardhmen.

Myftiu takoi mutevelinjtë dhe 
imamët e qytetit (22.03.2016)
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Myftiu takoi mutevelinjtë e qytetit 
dhe të rrethinës (17.05.2016)

Më 17.05.2016 (e martë), Myftiu real-
izoi takimin e radhës me mutevelinjtë 
e qytetit dhe të rrethinës në hapësirat e 
Myftinisë së Tetovës.

Myftiu i takoi imamët e qytetit 
(25.05.2016)

Më 25.05.2016 (e mërkurë), Myftiu i 
Tetovës realizoi takimin e radhës me 
imamët  e qytetit në hapësirat e Myftinisë 
së Tetovës. Në këtë takim u bisedua për 
problemet dhe sfidat që i presin imamët 
në të ardhmen. 

Myftiu takoi muezinët e Tetovës me 
rrethinë (01.06.2016)

Me 01.06.2016 (e mërkurë), Myftiu 
realizoi takimin e radhës me muezinët 
e qytetit dhe të rrethinës në hapësirat e 
Myftinisë së Tetovës.

Myftiu takoi imamët e Tetovës me 
rrethinë (01.06.2016)
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Takimi i radhës me imamët e Tetovës 
(07.09.2016)

Sot më 07.09.2016 (e mërkurë), Myftiu 
i Tetovës realizoi takimin e radhës me 
imamët e qytetit dhe të rrethinës në hapë-
sirat e Myftinisë së Tetovës.

Takimi i radhës me mutevelinjtë 
(08.09.2016)

Më 08.09.2016 (e enjte), Myftiu real-
izoi takimin e radhës me mutevelinjtë 
e qytetit dhe të rrethinës në hapësirat e 
Myftinisë së Tetovës.

Mbledhja e radhës në Myftininë e 
Tetovës (09.10.2016)

Më 09.11.2016 (e mërkurë), Myftinia e 
Tetovës në krye me Myftiun, e mbajti 
mbledhjen e radhës, ku në mënyrë të 
hollësishme anëtarët e Myftinisë u njoftuan 
për të gjitha rezultatet dhe aktivitetet e 
organizuara gjatë tre muajve të kaluar, 
me shpresë që e ardhmja të jetë edhe 
më e begatshme dhe më e suksesshme. 
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Këtë mbledhje e nderoi me prezencën e 
tij edhe kreu i BFI-së, Reisul-Ulema, H. 
Sulejman ef. Rexhepi, me ç’rast kryetari i 
BFI-së e vlerësoi punën e Myftinisë, duke 
theksuar se është i kënaqur me arritjet, 
e poashtu dha edhe disa sugjerime të 
rëndësishme për të ardhmen. Kryetari i 
BFI-së, në emër të drejtorit të përgjith-
shëm të vakëfeve pranë Kryeministrisë 
së Turqisë, Myftiut të Tetovës i dhuroi 
një dhuratë me simbolin e xhamisë së 
rihapur pas 104 viteve “Hajdar Kadi” 
në qytetin e Manastirit.

Takimi konsultativ i radhës me 
anëtarët e Myftinisë (29.11.2016)
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8. Shpërndarja e  ndihmave

OH “Hilal” ndan ndihma për 
Ramazan (08.06.2016)

Me datë 08.06.2016 ( e mërkurë), 
Organizata Humanitare “Hilal”, e cila 
vepron në suaza të BFI-së në RM, në 
koordinim me Myftininë e BFI - Tetovë, 
bëri shpërndarjen e pakove ushqimore 
për 400 familje skamnore, respektivisht u 
shpërndanë mbi 8 ton ushqim në qytetin 
e Tetovës dhe rrethinë. Këto ndihma u 
shpërndanë përmes këshillave të xhamive. 
Në këtë rast ishin të pranishëm Myftiu i 
Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi dhe 
kryetari i OH “Hilal”, z. Mustafa ef. 
Dauti. Myftiu shprehu falënderime të 
sinqerta ndaj Bashkësisë Fetare Islame 
në RM dhe kreut të saj, H. Sulejman ef. 
Rexhepit, për këtë kontribut human ndaj 
popullatës islame të këtij nënqielli. Nga 
ana tjetër, edhe kryetari i OH “Hilal”, z. 
Mustafa ef. Dauti, shprehu mirënjohje 
për këtë organizim të mrekullueshëm të 
Myftinisë së BFI - Tetovë, duke theksuar 
se kjo organizatë do të bëjë shpërndarjen 
e ndihmave gjatë muajit të Ramazanit në 
tërë territorin e vendit.

OH “Hilal” dhe Myftinia e 
Tetovës ndihmuan Hasanbegun 
(23.08.2016)

Edhe sot, Organizata humanitare “Hilal” 
që funksionon në kuadër të BFI në RM, 
qëndroi në mesin e banorëve të Hasanbegut 
dhe të rrethinës, të cilët, kohë më parë u 
goditën nga një katastrofë e rëndë naty-
rore. Sot kjo organizatë shpërndau mbi 
tetë tonë ndihma me artikuj ushqimorë, 
higjienikë dhe veshëmbathje, të grumbul-
luara nga Myftinia e Tetovës. Një pjesë e 
tetovarëve një vit më parë kishin pësuar 
po këtë tragjedi, ndaj edhe përgjigja e 
banorëve nga ky qytet për t’i ndihmuar 
vëllezërit dhe motrat muslimane nga 
lagja e Hasanbegut dhe rrethinës ishte 
në nivel të lartë.

Në shpërndarjen e ndihmave mori pjesë 
edhe vetë Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. Qani 
ef. Nesimi, i cili, duke vënë në spikamë 
rëndësinë e bamirësisë dhe obligimin 
islam për të shtrirë dorën e ndihmesës, 
falënderoi bamirësit, por edhe “Hilal”-in, 
e cila, si organizatë humanitare është e 
gatshme në çdo moment ta organizojë 
dhe ta kryejë me sukses shpërndarjen e 
ndihmave. “Allahu i shpërbleftë të gjithë 
ata që kryejnë bamirësi, kurse banorët e 
kësaj ane sa më parë i shpëtoftë nga kjo 
katastrofë e rëndë natyrore. Viktimat nga 
vërshimet katastrofale Allahu i Mëshi-
roftë dhe i shpërbleftë me xhenet. Famil-
jarëve që pësuan humbje të pjesëtarëve të 
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familjes, që pësuan lëndime dhe humbje 
të ndryshme, Allahu ua shtoftë durimin”, 
është shprehur, në mes tjerash, Myftiu i 
Tetovës, efendi Nesimi. Kurse, kryetari 
i OH “Hilal”, pas shpërndarjes së ndih-
mave, para mediave të shumta ka thek-
suar se ky aksion është një prej shumë 
aksioneve që do të ndërmerren për ta 
ndihmuar këtë popullatë. “E kam thënë 
edhe më herët, “Hilal”-i dhe stafi i kësaj 
organizate humanitare do të qëndrojë 
në terren, në mesin e këtyre banorëve, 
vëllezërve e motrave tona, deri sa të 
zbuten ndjeshëm problemet e tyre nga 
kjo katastrofë. Reisul-Ulemaja i BFI-së, H. 
Sulejman ef. Rexhepi, vazhdimisht kërkon 
nga ne që të jemi sa më të organizuar, të 
jemi vigjilentë dhe ta kryejmë me nder 
këtë obligim islam ndaj vëllezërve dhe 
motrave tona të cilët i ka zënë ky hall 
kaq i madh”, ka thënë Mustafa Dauti. 
Ndryshe, Shtabi i emergjencës i ngritur në 
lagjen e Hasanbegut, ka lavdëruar dhe ka 
falënderuar OH “Hilal” për angazhimin 
e saj, si dhe për kontributin e pamohue-
shëm në zbutjen e halleve të banorëve 
përmes shpërndarjes së ndihmave të 
llojllojshme që konsistojnë në dhjetëra 
tonelata artikuj ushqimorë, higjienikë, si 
dhe veshëmbathje të ndryshme.

Myftiu në ndarjen e ndihmave 
financiare nga Unioni i 
Imamëve të Zvicrës dhe nga 
OH “Hilal” për banorët e 
Hasanbegut dhe të rrethinës 
(04.10.2016)

Myftinia e Tetovës në 
Bashkëpunim me marketin Kipper 
gjatë vitit 2015 dhe 2016 ndau 
kuponë me vlerë 2000 denarë për 
nevojtarët e Tetovës dhe rrethinës
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9. Hapja e objekt it  të  Myft inisë

Hapje solemne e objektit 
të renovuar të Myftinisë së 
Tetovës (19.02.2016)

Me rastin e përurimit të objektit të rinovuar 
të Myftinisë së Tetovës morën pjesë: 
Kryetari i BFI-së Reisul-Ulema Haxhi 
Sulejman ef. Rexhepi me kabinetin e tij, 
sekretari gjeneral Irsal ef. Jakupi, Myftiu 
i Shkupit Rexhep ef. Jusufi, Myftiu i 
Gostivarit Hfz. Shaqir ef. Fetahu, Myftiu 
i Strugës Mr. Salim ef. Sulejmani, Myftiu 
i Kumanovës Abedin ef. Imeri, Myftiu 
i Shtipit Isa ef. Ismaili, Myftiu i Dibrës 
Ramazan ef. Hasa, Koordinatori i Myftinisë 
së Ohrit Samet ef. Hajdari, Koordinatori 
i Myftinisë së Prilepit Shefket ef. Imeri, 
ish Myftinjtë e Tetovës Alifekri ef. Esati 
dhe Mr. Nexhadi ef. Limani, Kryetari 
i Kuvendit të BFI-së Haki ef. Agushi, 
Sekretari i FSHI-së Argëtim Saliu, drejtori 
i SHMI-së “Isa-Beu” Shkup, Ibrahim 
ef. Idrizi, drejtorët e sektorëve të ndry-
shëm në rijaset, drejtuesit e paraleleve të 
shtrira, profesorë te FSHI-së, Medresesë 

së “Isa - Beu”, anëtarët e Myftinisë së 
Tetovës dhe anëtarët e Kuvendit të BFI 
nga Tetova, hoxhallarët e Myftinisë të 
Tetovës, si dhe disa dashamirë të tjerë 
të jetës fetare. Manifestimin e moderoi 
kryeimami i Tetovës hfz. Mr. Ejup ef. 
Selmani, dhe më pas u lexuan disa ajete 
kur’anore nga imami i nderuar hfz. Abdu-
rahim ef. Murati. 

Ndërkaq Myftiu i Tetovës i përshën-
deti të pranishmit, duke potencuar se i 
gjithë renovimi i objektit është donacion i 
njerëzve dhe institucioneve bamirëse. Ai 
luti Allahun Fuqiplotë që të pranishmit 
dhe të gjithë donatorët ti shpërblejë me 
më të mirat e Tij. 
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Fjalën kryesore e pati kryetari i BFI-së 
Reisul-Ulema Haxhi Sulejman ef. Rexhepi 
i cili shprehi falënderimet e përzemërta 
për pritjen si dhe për tubimin e masës së 
gjerë me rastin e një akti shumë sublim, 
siç është hapja solemne e këtij objekti. 

Kryetari i BFI-së veç tjerash, duke u bazuar 
në literaturën Islame tha se, për ndër-
timin e një objekti fetar, në rastin konkret 
objekti i Myftinisë, Allahu garanton se 
atyre njerëzve do t’iu ndërtojë një pallat 
në xhenet. Duke përfunduar, Kryetari u 
shpreh se ndjehet shumë thellë i bindur 
se BFI, konkretisht Myftinia e Tetovës, 
ka potencial për të ecur përpara. 

Mirënjohje nderi për Reisul-
Ulemanë dhe myftinjtë 
paraprak të Tetovës

Gjatë këtij manifestimi, surpriza e radhës 
e përgatitur nga Myftinia e Tetovës ishte 
dhënia e një pakete nga ana e Myftiut 
Kryetarit të BFI-së, Reisul-Ulema Haxhi 
Sulejman ef. Rexhepi për kontributin e tij 
fetar dhe kombëtarë, si dhe në ruajtjen e 
institucionit të BFI-së dhe në orientimin 
e tij në mënyrën më të përshtatshme për 
ti tejkaluar sfidat brenda disa dekadave. 
Poashtu Myftiu i Tetovës plaket u dhuroi 
edhe Myftinjve paraprak të Myftinisë 
së Tetovës, Alifekri ef. Esatit dhe Mr. 
Nexhadi ef. Limanit, për kontributin dhe 
angazhimin e tyre maksimal në ruajtjen 
e institucionit fetar Islam të Myftinisë së 
Tetovës, si dhe në ruajtjen e vlerave fetare 
dhe kombëtare në shoqëri në përgjithësi.
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10.  Mirënjohje

Mirënjohje nga Këshilli i 
Xhamisë së Madhe, 
fsh. Reçicë e Madhe (26.01.2016)

Myftinia e Tetovës më 26.01.2016 (e 
martë) pranoi mirënjohje nga Këshilli 
i “Xhamisë së Madhe”- fshati Reçicë e 
Madhe, për ndihmën e dhënë vendeve 
të dëmtuara nga vërshimet në rrethinën 
e Tetovës, gjegjësisht Reçicës së Madhe.

Myftinia e Tetovës pranon 
dhuratë (22.02.2016)

Me rastin e përfundimit të renovimit të 
objektit të Myftinisë së Bashkësisë Fetare 
Islame në Tetovë, Myftiu i Tetovës pati 
nderin dhe respektin, që në emër të gjithë 

bashkëpunëtorëve të tij, të pranojë dhuratë, 
gjegjësisht televizor nga pronar i firmës 
“Mebel Dizajn”, z. Agimi. Me këtë rast, 
Myftiu e falënderoi bamirësin në fjalë 
dhe i dëshiroi fat dhe suksese në punët 
e mëtutjeshme.

Myftiu i Tetovës pranoi 
mirënjohje nga afaristi dhe 
humanisti i njohur, Haxhi Gani 
Arifi (03.03.2016)

Kryetari i BFI-së, H. Sulejman ef. 
Rexhepi, Myftiut i dhuroi plaketë 
me simbolin e xhamisë së rihapur 
pas 103 viteve Hajdar Kadi në 
qytetin e Manastirit (09.10.2016)
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Urim Ramazani nga Dioqeza 
e Tetovës - Gostivarit 
(06.06.2016)
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11. Pjesëmarrja në organizimet jashtë Myftinisë

Myftiu mori pjesë në përurimin 
e përmendores së Isa Boletinit 
(23.01.2016)

Myftiu mori pjesë në 
mbledhjen e rregullt të 
Rijasetit të BFI-së (27.01.2016)

Myftiu mori pjesë në 
konferencën shkencore “Zani 
i Naltë, një shekull në shërbim 
të dijes” në Tiranë (17.02.2016)

Myftiu i Tetovës e shoqëroi kryetarin e 
BFI-së, Reisul-Ulemanë, H. Sulejman 
ef. Rexhepi,  në konferencën shkencore 
“Zani i Naltë, një shekull në shërbim 
të dijes”. Në këtë konferencë Myftiu i 
Tetovës prezantoi temën me titull: “Zani 
i Naltë - një vazhdimësi e traditës relig-
jioze primordiale.”

Myftiu në promovimin e librit 
të Zekerija Idrizit organizuar 
nga BFI-ja (18.02.2016)

Myftiu në shoqërim të Reisul-Ulema, 
H. Sulejman ef. Rexhepit, në 
manifestimin “Java e ditëlindjes 
së Muhamedit a.s.” që u mbajt 
në Edrene-Ipsala në Republikën e 
Turqisë (19.04.2016)
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Myftiu në takimin e Bashkësive 
Islame të Evropës me rastin 
e 100 vjetorit të zyrtarizimit 
të islamit në Kroaci me titull: 
“Muslimanët në Evropë” 
(26.04.2016)

Myftiu në manifestimin 
qendror të organizuar nga 
Myftinia e Kumanovës me 
rastin e Israsë dhe Miraxhit 
dhe hapjes solemne të xhamisë 
në fshatin Llopatë (3.05.2016)

Myftiu në promovimin e 
hafizes së re nga Medreseja 
“Isa Beu” (17.05.2016)
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Myftiu bashkë me Reisul-
Ulemanë H. Sulejman ef. 
Rexhepi, në inaugurimin e 
xhamisë së re në Golem- 
Kavajë (19.05.2016)

Myftiu mori pjesë në hapjen 
solemne të objektit të ri të 
Myftinisë së Ohrit (23.05.2016)

Myftiu shoqëroi kryetarin 
e BFI-së Reisul-Ulemanë, H. 
Sulejman ef. Rexhepin, në 
Kongresin ndërkombëtar 
për kalendarin e përbashkët 
hixhri që u mbajt në Stamboll 
(28.05.2016)

Sulejman ef. Rexhepi, Prof. Dr. Mehmet 
Görmez, Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz 
dhe Myftiu i Tetovës.

Reisul-Ulema i Maqedonisë, Prof. Dr. 
Jusuf Kardavi dhe Myftiu i Tetovës.
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Myftiu në tryezën e 
rrumbullakët me temë “Zekati 
- organizimi dhe sfidat rreth 
mënyrës së praktikimit të tij në 
RM”, organizuar nga FSHI-ja 
(01.06.2016)

“Zekati - organizimi dhe sfidat e real-
izimit në RM”, ishte tema e tryezës së 
rrumbullakët, që u mbajt të premten, më 
3 qershor 2016, në hapësirat e Fakultetit 
të Shkencave Islame në Shkup. Tryeza 
u organizua nga Fakulteti i Shkencave 
Islame në Shkup dhe Bashkësia Fetare 
Islame e RM-së, ku ishte i pranishëm edhe 
Reisul-Ulemaja, Sulejman ef. Rexhepi, i 
cili theksoi se e ka përkrahur dhe do të 
vazhdojë ta përkrahë çdo iniciativë e cila 
promovon vlera, inicim të proceseve dhe 
vendosshmëri për përmirësim. Tryezën 
e hapi koordinatori për ECTS, Dr. Qufli 
Osmani, i cili tha se qëllimi i kësaj tryeze, 
që si temë boshte e ka zekatin, është që 
t’i tubojë ekspertët vendorë, njohës të 
fushës dhe përfaqësuesit e tjerë, për të 
diskutuar për çështjet që kanë të bëjnë 
me organizimin dhe sfidat që e përcjellin 
procesin e realizimit të zekatit në vend. 

Mesazhi i tryezës ishte të promovohen 
format institucionale të organizimit dhe të 
realizimit të zekatit në vend. Tryeza filloi 

punën me prezantimin e këndvështrimeve 
dhe qasjeve të ndryshme(akademike, 
shkencore dhe pragmatike) nga ana e 
panelistëve. Këndvështrimet e veta në 
tryezë i paraqitën Reisul-Ulemaja, Sule-
jman ef. Rexhepi, Dr. Faredin Ebibi, Dr. 
Qani Nesimi, Jusuf ef. Zimeri, Dr. Shaban 
Sulejmani, prof. Hazbi Fejzi dhe z. Adem 
Abazi (drejtor i firmës “Uka Komerc”). 
Pas prezantimeve të panelistëve u zhvillua 
diskutim i hapur në lidhje me sfidat dhe 
perspektivën se si duhet të funksionojnë 
hallkat e ndryshme në sistemin e organizimit 
të zekatit në vend. Më pas, vijoi seanca me 
pyetje-përgjigje ndërmjet pjesëmarrësve të 
konferencës. U parashtruan opinione dhe 
pyetje të ndryshme në lidhje me temën 
e tryezës. Takimi u vlerësua si shumë 
i dobishëm, sepse u shtjelluan çështje 
të ndryshme dhe u ofruan mundësi për 
zgjidhje, bashkëpunim dhe organizim 
sa më funksional të zekatit. Në fund të 
tryezës së rrumbullakët u nxorën edhe 
disa rekomandime të cilat u adresuan 
deri te të gjithë panelistët, institucionet 
relevante, mediat etj.

Konkludimet dhe rekomandimet e tryezës 
ishin këto:korniza e institucionalizimit të 
zekatit ka bazë në Kuran dhe hadith; BFI-ja 
e luan rolin e institucionit të “Bejtul malit” 
(institucionit kompetent për grumbullimin 
e zekatit); ekziston nevoja për promovimin 
e një koncepti dhe shpjegimi uniform të 
zekatit; ka nevojë për përforcimin e hallkës 
funksionale: Këshilli i xhamisë – imami 
– Myftinia; imamët duhet ta orientojnë 
dhe ta motivojnë xhematin që zekatin ta 
japin në institucionin kompetent – BFI; 
mungesa e shtetit islam nuk nënkupton se 
mund të lihet dhënia e zekatit, por rolin e 
shtetit islam e luan BFI-ja; menaxhimi i 
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mirëfilltë dhe efikas i resurseve njerëzore 
çon drejt një modeli funksional të orga-
nizimit të zekatit në vend; mbikëqyrje 
e mirëfilltë e procesit të organizimit dhe 
të realizimit të zekatit në vend nga ana e 
BFI-së; fuqizimi i rolit të imamëve dhe i 
këshillave të xhamive duhet të përcillet 
me procesin e ngritjes së vetëdijes sociale 
lidhur me zekatin.

Myftiu në inaugurimin e 
xhamisë së re në fshatin 
Gllumovë (02.06.2016)

Myftiu në konferencën 
shkencore “Zani i Naltë, një 
shekull në shërbim të dijes” në 
Prishtinë (06.06.2016)

Myftiu i Tetovës përfaqësoi kryetarin e 
BFI-së, Reisul-Ulemanë, H. Sulejman 
ef. Rexhepi,  në konferencën shkencore 
“Zani i Naltë, një shekull në shërbim të 
dijes”, që u mbajt në Prishtinë. Në këtë 
konferencë Myftiu i Tetovës foli në temën: 
“Zani i Naltë - një vazhdimësi e traditës 
religjioze primordiale.”
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Myftiu në iftarin e shtruar 
nga Dekanati i FSHI-së 
(10.06.2016)

Myftiu në iftarin e shtruar 
nga kryetari i Bashkësisë 
Fetare Islame të Maqedonisë, 
Reisul-Ulemaja, H. Sulejman ef. 
Rexhepi (28.06.2016)

Myftiu në manifestimin kulturor 
në shenjë mirënjohje dhe 
falënderimi për edukatorët, 
mësuesit dhe hoxhallarët që 
kanë mbajtur të ndezur dritën 
e islamit te gjeneratat e reja, 
organizuar nga Bashkësia Fetare 
Islame e Maqedonisë, në krye 
me Reisul-Ulemanë, H. Sulejman 
ef. Rexhepi  (02.07.2016)

Reisul-Ulemaja, H. Sulejman ef. Rexhepi 
në këtë manifestim theksoi: “BFI-ja me 
respekt të veçantë i nderon profesorët dhe 
hoxhallarët, të cilët edhe përkundër sakrifi-
cave të ndryshme me të cilat janë përballur, 
kanë ditur t’u bëjnë ballë furtunave duke 
mbajtur të ndezur kandilin e dijes, për të 
çuar në vend urdhërin e Allahut xh.sh të 
dhënë nëpërmjet Kur’anit famëlartë për 
të mësuar (“ikre”). Me moton “Pishtarë 
të dijes dhe të dritës islame”, Rijaseti i 
Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoni 
mbajti manifestim kulturor në shenjë 
mirënjohje dhe falënderimi për eduka-
torët, mësuesit dhe hoxhallarët që kanë 
mbajtur të ndezur dritën e islamit tek 
gjeneratat e reja. Me këtë rast u fol për 
punën dhe veprimtarinë e Rexhep ef. 
Jusufit, Myfti në Myftininë e Shkupit dhe 
ish-profesor në Medresenë “Isa Beu” në 
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Shkup, Isa ef. Ismailit, Myfti në Myftininë 
e Maqedonisë Lindore, Alifekri ef. Esatit, 
ish-Myfti i Tetovës dhe ish-ligjërues në 
FSHI, si dhe Sherif ef. Dearit, profesor 
në Medresenë “Isa beu” në Gostivar dhe 
referent në Myftininë e Gostivarit. Ky mani-
festim u realizua me qëllim që profesorët, 
kontribuesit e dritës islame, të shijojnë 
për së gjalli konsideratat dhe respektin 
që ekziston për ta, nga ata që i kanë vjelë 
frutat e dijes prej tyre. Manifestimin e 
përshëndeti kryetari i Bashkësisë Fetare 
Islame, Reisul-Ulemaja, H. Sulejman 
ef. Rexhepi, i cili tha se BFI-jai nderon 
me pietet profesorët të cilët me shumë 
sakrifica dhe mund edukuan gjenerata 
e gjenerata, duke e mbajtur të ndezur 
kandilin e dijes dhe të islamit në këto anë.

“BFI-ja me respekt të veçantë i nderon 
profesorët dhe hoxhallarët, të cilët edhe 
përkundër sakrificave të ndryshme me 
të cilat janë përballur, kanë ditur t’u 
bëjnë ballë furtunave duke e mbajtur të 
ndezur kandilin e dijes, për të çuar në 
vend urdhrin e Allahut xh.sh. nëpërmjet 
Kur’anit famëlartë - “Ikre” (“Lexo”), 
dhe duke e përcjellë këtë urdhër tek 
gjeneratat e reja dhe te ky popull i cili 
na ka përkrahur dhe vazhdon të na japë 
mbështetje në rrugën tonë të shenjtë, 
në rrugën e islamit të vërtetë”, tha ndër 
të tjera në fjalën e vet të rastit kryetari i 

Bashkësisë Fetare Islame, H. Sulejman ef. 
Rexhepi. Pastaj, ashtu siç e do “kuvendi”, 
për katër personalitetet veç e veç folën 
me pietet kolegët e tyre. Për figurën e 
profesorit të nderuar, Myftiut aktual të 
Shkupit, Rexhep ef. Jusufit, foli drejtori i 
Medresesë “Isa Beu”, Ibrahim ef. Idrizi, 
i cili theksoi: “Roli dhe kontributi i prof. 
Rexhep Jusufit në këtë institucion është 
shumë i madh, sepse ai ua ka mësuar 
nxënësve rregullat e gjuhës së kushtetutës 
botërore, Kur’anit famëlartë. Duke e ditur 
këtë rëndësi, prof. Rexhep Jusufi iu qas 
studimeve të gjuhës arabe për ta mësuar 
vetë çelësin e fshehtësirave të mahnitshme, 
që pastaj atë t’ua bartë gjeneratave të 
reja me një pasion të veçantë. Profesori 
është edhe një ndër përpiluesit e teksteve 
shkollore të gjuhës arabe, si autor dhe 
bashkëautor për katër vite të medresesë. 
Profesor Rexhep Jusufi, gjithë jetën e tij 
ia përkushtoi edukimit të mësim-besimit 
të nxënësve në Medresenë “Isa Beu” në 
Kondovë dhe një pjesë të xhematit në 
vendlindjen e tij, në Nerez”, tha ndër të 
tjera në kumtesën e vet prof. Ibrahim Idrizi, 
drejtori i Medresesë “Isa Beu” në Shkup. 
Për punën dhe veprimtarinë e Alifekri ef. 
Esatit, ish-Myfti i Tetovës dhe ish-pro-
fesor në FSHI, foli Myftiu aktual, Prof. 
Dr. Qani ef. Nesimi. “Alifekri ef. Esati, 
njihet si njohës i mirë i rrethanave fetare, 
politike dhe sociale. Sfidat e kohës i ka 
tejkaluar në formë shumë profesionale. 
Poashtu është njohës i mirë i të drejtës 
dhe sheriatit islam. Kolektivi i ngushtë 
i punës, Alifekri ef. Esatin, ish-Myftiun 
e Tetovës, e përshkruan si “njeri që i 
frikësohet Allahut, diplomat, tolerant, 
vizionar dhe hoxhë i cili gjithmonë i 
ka dëgjuar mendimet ndryshe”, theksoi 
Myftiu i Myftinisë së Tetovës, Prof. Dr. 
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Qani ef. Nesimi. Dekani i Fakultetit të 
Shkencave Islame në Shkup, Doc. Dr. 
Fahrudin Ebibi, duke bërë përshkrimin e 
punës dhe veprimtarisë së Isa ef. Ismailit, 
Myfti në Maqedoninë Lindore, tha se 
kontributi i tij ka qenë i vyeshëm dhe 
me shumë sfida. “Në mesin e atyre që 
kanë dhënë kontribut të çmuar, pady-
shim është edhe figura e mirënjohur e 
efendiut, hoxhës së popullit, Myftiut dhe 
ligjëruesit të spikatur me ndikim të madh 
që ka lënë dhe vazhdon të lë gjurmë në 
karrierën e tij, haxhi Isa ef. Ismailit. Ky 
personalitet me punën dhe kontributin 
e tij shumëvjeçar, arriti të rreshtohet në 
radhët e personaliteteve të shquara dhe 
me ndikim të madh në vendin tonë. Ai 
gjatë mandatit të tij ka arritur shumë vepra 
madhështore, ku bëjnë pjesë: organizmi 
i ligjëratave për gjininë femërore dhe 
shkuarja e tyre në xhamitë e rrethit, pasi 
që, sipas bindjes së tij, edhe femra musli-
mane kishte të drejtë të edukohej dhe të 
arsimohej”, theksoi Doc. Dr. Fahrudin 
Ebibi, dekan në FSHI.

Figurën e Sherif ef. Dearit e përshkruajti 
Mallzim Zendeli, i cili theksin e vendosi te 
puna e palodhshme e Sherif ef. Dearit me 
nxënësit, por edhe në përgjithësi, për jetën 
fetare islame në Gostivar. “Prof. Sherif 
Deari në mënyrë dinjitoze do të prezantojë 
islamin dhe do t’u përgjigjet kritikave 
dhe akuzave që u bëheshin islamit dhe 
muslimanëve, duke u bazuar në burimet 
tradicionale dhe racionale. Në të njëjtën 
kohë, si argument të fuqishëm do t’i ketë 
edhe ligjet pozitive, të cilat buronin nga 
Kushtetuta e RSFJ-së, e cila i garantonte 
liritë fetare, por ideologjia e pushtetit 
të asaj kohe ishte kundër besimeve në 
përgjithësi, e në veçanti ndaj islamit dhe 

muslimanëve. Shoqata “Ilmije”, nëpërmjet 
seminareve me anëtarët e saj, mundohej 
t’i bindë ata dhe përfaqësuesit e shtetit se 
mësim-besimi është në dobi të njerëzve, 
posaçërisht në të mirë të shoqërisë. Mbajtja 
e seminareve kishte për qëllim njoftimin e 
anëtarëve me akuzat që i bëheshin mësim-
besimit dhe ndërtimit të xhamive, si dhe 
njoftimin e gjithë popullatës se islami 
nuk është fe e gjakderdhjes, e shpatës 
dhe e konflikteve, por është fe e paqes 
dhe e tolerancës. Prof. Sherif Deari do 
të mbajë edhe seminare me imamët e 
pakualifikuar në lokalet e Medresesë “Ia 
Beu” në Shkup, dhe atë gjatë kohës së 
verës, kur nxënësit e medresesë ishin nëpër 
pushime. Seminaret zgjasnin një javë, me 
ç’rast ligjëroheshin tema të rëndësishme 
për nevojat e imamëve, siç janë: kiraeti, 
akaidi, fikhu, etj.”, tha në mes tjerash z. 
Zendeli. Natyrisht, programi u përcoll 
edhe me pika artistike fetare, për të cilat 
ishte përkujdesur profesori Abaz ef. Jahja. 
Në fund, Reisul-Ulema, në shenjë mirën-
johje dhe respekti, katër personaliteteve 
për të cilët u organizua programi, u ndau 
nga një mirënjohje, Kur’an - të cilit këta 
persona ia kishin dedikuar një jetë të 
tërë, si dhe nga një pikturë me pamje të 
xhamive të trevave prej nga vijnë këta 
edukatorë. Gjithashtu, kryetari i BFI-së 
i ndau mirënjohje dhe një Kuran, edhe 
njërit nga edukatorët më të vjetër dhe më 
të përkushtuar, Shabi ef. Sinanit. Në fund, 
u hap edhe një ekspozitë me fotografi nga 
puna e përditshme profesionale e person-
aliteteve që u nderuan në këtë manifestim, 
ideatore e të cilit ishte gazetarja e Radio 
Shkupit, Valbona Zunçe, e që u mbajt 
nën patronazhin e Reisul-Ulemasë, H. 
Sulejman ef. Rexhepit.
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Myftiu shoqëroi kryetarin 
e Bashkësisë Fetare Islame 
të Maqedonisë në iftarin e 
shtruar nga kryetari i shtetit, z. 
Gjorgji Ivanov (04.07.2016)

Myftiu në manifestimin 
tradicional për nder të 
Fitër Bajramit - “Bakllava e 
Bajramit”, (06.07.2016)

Myftiu në dua hifzi në Shkup 
(14.07.2016)

Në këtë manifestim, fjalë rasti mbajti 
Reisul-Ulemaja i BFI-së, H. Sulejman 
ef. Rexhepi, i cili u theksoi se Bashkësia 
Islame pothuajse çdo muaj nxjerr nga dy 
ose tre hafiza dhe në këtë plan jemi pa 
konkurrencë në rajon. Duanë e hifzit e 
bëri Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. 
Nesimi, ndërsa çertifikatën për kryerjen e 
hifzit, hafizit ia ndau Reisul-Ulemaja, H. 
Sulejman ef. Rexhepi. Kuptohet, merita 
të mëdha për këtë hafiz ka edhe mualimi 
i tij, hfz. Bejtulla Selmani.

Myftiu në ndarjen e diplomave 
të medresantëve (18.07.2016)

Myftiu në takimin me imamët e 
diasporës, organizuar nga BFI 
(03.08.2016)
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Myftiu shoqëroi Reisul-Ulemanë, 
në pritjen e delegacionit nga 
Drejtoria e përgjithshme e 
vakëfit të Republikës së Turqisë 
(04.08.2016)

Një delegacion i lartë i Drejtorisë së 
përgjithshme të vakëfit të Republikës 
së Turqisë, i përbërë nga drejtori gjen-
eral, Dr. Adnan Ertem, z. Suat Faruk 
Giraj dhe znj. Ajshe Eda Murat, vizituan 
BFI-në ku u pritën nga Reisul-Ulemaja, 
H. Sulejman ef. Rexhepi. 

Myftiu shoqëroi Rueisul- 
Ulemanë, H. Sulejman 
ef. Rexhepin, në lagjen e 
Hasanbegut (08.08.2016)

Myftiu në promovimin e hafizit 
të ri nga Shkupi (08.08.2016)

Myftiu shoqëroi Reisul-
Ulemanë në vizitë te familjet 
e katër veteranëve të luftës  
(18.08.2016)

Myftiu mori pjesë në ndarjen 
e mirënjohjes për këshillin dhe 
imamin e xhamisë së fshatit 
Pregllovë, organizuar nga BFI-
ja, në krye me Reisul-Ulemanë, 
H. Sulejman ef. Rexhepin
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Në këtë manifestim Myftiu mbajti hutben 
e xhumasë (19.08.2016)

Myftiu mori pjesë në vizitën e 
kreut të BFI-së, Reisul-Ulema, 
H. Sulejman ef. Rexhepi, 
të shoqëruar nga kryetari i 
Komunitetit Musliman të R. së 
Shqipërisë, H. Skënder Bruçaj 
dhe Myftiu i Kosovës, H. Naim ef. 
Tërnava, në rajonin e krizës në 
lagjen Hasanbeg (20.08.2016)

Myftiu mori pjesë në 
manifestimin tradicional 
për nder të Kurban Bajramit 
- “Bakllava e Bajramit” 
(12.09.2016)

Myftiu mori pjesë në 
akademinë solemne që e 
organizoi FSHI-ja me rastin 
e 20 vjetorit të themelimit 
(15.09.2016)
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Myftiu në emër të Rijasetit i 
jep një dhuratë Reisul-Ulemasë

Me rastin e 20 vjetorit të FSHI-së, Myftiu 
i Tetovës në emër të Rijasetit, themeluesit 
të FSHI-së, Reisul-Ulemasë, i dhuroi një 
mermer në formë libri, ku janë të shënuar 
emri i kryetarit dhe data e themelimit të 
Fakultetit të Shkencave Islame.

Myftiu shoqëroi Reisul-
Ulemanë në varrimin e ish-
kryetarit të KMSh-së, H. Selim 
ef. Muça (18.09.2016)

Myftiu në manifestimin e 
Vitit të Ri Hixhri 1438 h. 
të organizuar nga BFI-ja 
(03.10.2016)

Myftiu në hapjen e xhamisë së 
fshatit Drugovë (08.10.2016)

Myftiu shoqëroi Reisul-
Ulemanë H. Sulejman ef. 
Rexhepin, në seminarin e 
organizuar nga Dijaneti 
i Turqisë dhe Këshilli 
Islamik (Shura) i Euro-Azisë 
(11.10.2016)

Në takimin e organizuar nga Dijaneti i 
Republikës së Turqisë dhe Këshilli islamik 
(Shura) i Euro-Azisë mori pjesë edhe kreu 
i BFI-së, Reisul-Ulemaja, H. Sulejman ef. 
Rexhepi, i shoqëruar nga Myftiu i Tetovës, 
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Prof. Dr. Qani ef. Nesimi.  Reisul-Ulemaja, 
H. Sulejman ef. Rexhepi, kishte paraqitje me 
temën: “Ardhmëria e islamit në Euro-Azi 
dhe lëvizjet që e keqpërdorin fenë”. 

Ndërsa, Myftiu i Tetovës lexoi kumtesën me 
titull: “Bashkësia Fetare Islame dhe organi-
zatat e tjera joqeveritare me karakter fetar 
në RM”.

Myftiu mori pjesë në 
Ditën Nacionale të Turqisë 
(27.10.2016)

Myftiu në manifestimin e 
hapjes së xhamisë Hajdar Kadi 
në Manastir (04.11.2016)

Në këtë manifestim Myftiu mbajti Hutben 
e xhumasë.
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Myftiu në tryezën shkencore 
me temën “80 vjet të 
kushtetutshmërisë së BFI-së 
(1936-2016)” (05.10.2016)

Në këtë tryezë të rrumbullakët, Myftiu 
prezantoi temën me titull: “Diskursi anti-
islam te shqiptarët në pjesën e parë të 
shekullit XX.”

Myftiu në vendosjen e 
gurthemelit për rindërtimin 
e xhamisë së re në fshatin 
Sencë - Myftinia e Gostivarit 
(10.11.2016)

Myftiu i Tetovës e bëri duanë me rastin 
e vendosjes së gurthemelit.

Myftiu mori pjesë në hapjen 
solemne të xhamisë së 
fshatit Drogomisht i Madh 
(20.11.2016)

Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, 
e bëri duanë e hapjes solemne të xhamisë.
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Myftiu në konferencën 
shkencore “Zani i Naltë - 
thesar kulturor, fetar dhe 
kombëtar” që u zhvillua në 
FSHI (25.11.2016)

Nën organizimin e Kryesisë së Bashkë-
sisë Islame të Maqedonisë, në Fakultetin 
e Shkencave Islame në Shkup u mbajt 
konferenca shkencore “Zani i Naltë - thesar 
kulturor, fetar e kombëtar”. Në këtë konfer-
encë shkencore morën pjesë tre liderët 
shpirtërorë shqiptarë, Reisul-Ulemaja i 
BFI-së, H. Sulejman ef. Rexhepi, Myftiu 
i Republikës së Kosovës, Mr. Naim ef. 
Tërnava, kryetari i Komunitetit Musliman 
të Shqipërisë, H. Skënder ef. Bruçaj, si 
dhe shumë mysafirë, teologë, shkencëtarë, 
studiues, profesorë, publicistë e person-
alitete të tjera. 

Në fjalën e vet Reisul-Ulemaja, H. Sule-
jman ef. Rexhepi, pasi i përshëndeti të 
pranishmit, nënvizoi se “Zani i Naltë” 
nuk është vetëm një revistë e rëndomtë 
fetare, por, mbi të gjitha, edhe një hartë 
arkeologjike e fjalës së shkruar. “Thonë 
që, fjalët e shkruara paraqesin gjurmët e 
shpirtit. Fjala e shkruar është profili i një 
kohe e cila risillet në kujtesë sa herë që ta 
lexosh atë fjalë të shkruar. Përmbledhja 
e fjalëve të shkruara nëpër të gjitha ato 

numra të organit të Komunitetit Musliman 
Shqiptar, ZANIT TË NALTË, në fakt shpreh 
përkushtimin tonë për t’u dhënë vlerave 
nacionale dimensione institucionale! Sot, 
para vetes kemi një arkiv shpirtëror me 
peshën e një institucioni nacional. Para 
vetes kemi një epokë e cila mbanë vulën 
e të parëve tanë, vulën e pishtarëve të 
islamit autokton; kemi epokën përplot 
ngjarje, përpjekje, sakrifica e kontribute 
për të cilat ia vlen të organizojmë debate, 
konferenca e takime me qëllim të ndriçimit 
të kësaj epoke si dhe të personaliteteve 
që e bënë atë epokë”, ka nënvizuar efendi 
Rexhepi. Në fjalën e vet Myftiu i BIK-ut, 
Mr. Naim ef. Tërnava tha se themelimi 
i revistës “Zani i Naltë” është një nga 
vendimet më madhore intelektuale të 
Kongresit Musliman Shqiptar, i cili nxori 
edhe vendime të tjera që u bënë themel i 
fortë dhe i qëndrueshëm për zhvillimin e 
jetës fetare, arsimore e kulturore të vendit. 
“Sot, të gjithë ne, përmes kësaj konference 
sikur e shlyejmë një pjesë të borxhit që 
kemi ndaj të parëve tanë, prijësve tanë 
të shquar, ndaj brezit të intelektualëve e 
ulemave që krijuan vlera që i rezistuan 
kohës edhe sot e gjithë ditën. Kontributi 
i tyre ishte i prekshëm e real, si dhe me 
vlerë shumë dimensionale, gjë që na bën të 
ndihemi krenarë me atë brez atdhetarësh, 
dhe në të njëjtën kohë na bën përgjegjës 
t’i vazhdojmë rrugët, mësimet e porositë 
e tyre të urta e fisnike”, ka thënë Myftiu 
Tërnava. Ndërsa, kryetari i Komunitetit 
Musliman Shqiptar, Skënder ef. Bruçaj, 
në fjalimin e vet tha se kjo revistë pati 
rëndësi të madhe jo vetëm për edukimin 
fetar islam të popullatës shqiptare, por 
zgjoi edhe ndjenjat e patriotizmit dhe të 
ngritjes kulturore e arsimore të popullit 
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shqiptar. “Edhe pse ka kaluar një shekull 
nga dalja e kësaj reviste, artikujt e revistës 
mbeten sa aktualë aq edhe edukues, si dhe 
me mjaft vlera kulturore e arsimore, duke 
u bërë kështu një tribunë e trashëgimisë 
intelektuale te shqiptarët”.

Pas fjalëve përshëndetëse, konferenca ka 
vijuar me një seancë shkencore, ku studiues 
të shquar kanë nxjerrë në pah rolin dhe vlerat 
mbarëkombëtare dhe fetare të kësaj reviste. 
Fillimisht, të pranishmëve iu drejtua Doc. 
Dr. Naser Ramadani më temën “Mendimi 
pedagogjik në revistën Zani i Naltë”. Pastaj 
vijuan Prof. Resul Rexhepi më temën “Zani 
i Naltë, projekt i mendimeve vizionare”, 
Ziber Lata më temën “Shumëdimension-
aliteti dhe reflektimet e Zanit të Naltë”, 
Genti Krtuja “Zani i Naltë, një shekull në 
shërbim të dijes”, Beqir Memeti “Zani i 
Naltë zëdhënës i mendimit intelektual të 
muslimanëve shqiptarë”, si dhe Gazmend 
Aga, i cili foli për “Pozitën e gruas në 
Zanin e Naltë”. Revista “Zani i Naltë” 
është organi i parë zyrtar i KMSh-së, dhe 
është themeluar më 1923. Nga tetori i vitit 
2012 ka filluar ribotimin si një revistë që 
përmban artikuj të mirëfilltë shkencorë në 
fusha të ndryshme të shkencave islame 
dhe sociale.

Myftiu në mevludin e 
ditëlindjes së Muhamedit 
a.s. që u mbajt në xhaminë e 
Nerezit (15.12.2016)

Në emër të Reisul-Ulemasë së BFI-së, 
fjalën e rastit e mbajti Myftiu i Tetovës, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, i cili theksoi se 
“ne, duke folur për Muhamedin a.s. nuk 
e nderojmë atë, por e nderojmë vetveten 
tonë dhe ngrisim atë. Prandaj, manifes-
timi i mevludit është një nga format e 
shumta të përkujtimit të Muhamedit a.s. 
dhe çdokush që mendon se mevludi është 
bidat, ai me siguri ka mangësi të njohu-
rive fetare. Muslimani gjithmonë duhet 
ta ndjekë Muhamedin a.s. dhe ta këtë 
shembull në jetën e vet.” Ndërsa kreu 
i BFI-së, Reisul-Ulemaja, H. Sulejman 
ef. Rexhepi, anëtarëve të këshillave të 
xhamive të Nerezit u ndau mirënjohje në 
shenjë falënderimi për kontributin e dhënë 
në mirëmbajtjen e xhamive të Nerezit. 
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Myftiu në manifestimin e 
promovimit të hafizes së re nga 
Shkupi (14.12.2016)

Për t’i përshëndetur të pranishmit në 
gjuhën turke, fjalë kishte edhe Myftiu 
i Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, i 
cili në veçanti foli për vlerën e leximit të 
Kur’anit Famëlartë. Fjalën e rastit në këtë 
manifestim e pati kryetari i BFI-së, Reisul-
Ulemaja, H. Sulejman ef. Rexhepi i cili, në 
mes tjerash tha: “Kam kënaqësi të veçantë 
që sot jemi këtu, në këtë vend të bukur, 
për një moment shumë të rëndësishëm. 
Kam kënaqësi të veçantë që mbesa e hafiz 
Ismail ef. Aliut (Allahu e Mëshiroftë) ka 
kryer hifzin me sukses të shkëlqyer dhe 
lus Zotin që hafizja Berru ta ndjekë rrugën 
e hafiz ef. Ismailit. “E nderuara hafize, 
ju prej sot jeni një hallkë e zinxhirit të 
gjatë të hafizëve në botë, andaj u përgëzoj 
ashtu siç i përgëzoi edhe Muhammedi 
a.s. hafizat duke thënë: “Njerëzit më 
të mirë (më të dashur) të ummetit tim 
janë bartësit e Kur’anit (hafizat)”. Kreu i 
BFI-së ndau mirënjohje postmortum për 
hfz. Ismail ef. Aliun, të cilën e pranoi biri 
i tij. Duanë e hifzit e bëri Myftiu i Gosti-
varit, hfz. Shaqir ef.Fetahu.

Myftiu bashkë me Reisul-
Ulemanë në manifestimin 
”Muhamedi a.s. profeti i paqes 
dhe dashurisë” që u mbajt 
në Düsseldorf të Gjermanisë 
(20.12.2016)

Në këtë manifestim prezent ishte edhe 
humanisti shqiptarë Haxhi Lazim Destani.
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Veprimtaria e  sektоr it  të  vаkëf it  

Vlerësimi i sektorit të vakëfit

Myftinia e BFI në Tetovë - Sektori i 
Vakëfit në bashkëpunim me të gjitha 
sektorët e Myftinisë, iu ka prirë të gjitha 
obligimeve që dalin nga ky sektor dhe 
njëkohësisht për të tërhequr vëmendjen 
e gjithë atyre që kanë kërkuar shërbimin 
tonë. Sigurisht brenda kompetencave të 
organeve të Myftinisë së Tetovës dhe në 
përputhje me Rregulloren   dhe Kushte-
tutën e BFI-së në RM Gjatë vitit 2016 
vazhdimisht kemi ngritur përgjegjësinë 
ndaj obligimeve tona brenda Myftinisë. 
Ashtu që në punën tonë sistematike kemi 
ruajtur mbarvajtejen e komunikimit të 
vazhdueshme në lidhje me rregullsinë e 
pagesës së qirasë. Ku janë ndjekur në fund 
apo në fillim të çdo muaji  veçanërisht 
qiraxhinjtë që kanë krijuar një biografi  
të rregullt të pagesës  së qirasë.

Në çdo tre muaj kemi formuar edhe Komi-
sion dhe kemi dalë në forma ma të orga-
nizuara për sa i përket normalizimit të 
gjendjes së shthurur tek identiteti i disa 
qiraxhinjve numri i të cilëve është gjashtë.

Kemi një numër të grupit të qiraxhinjve  
me borxhe të  vjetra dhe këtë vit maksi-
malisht jemi munduar që këta borxhe 
ti reduktojmë, dhe deri në fund të vitit 
2016 ia kemi arritur sadopak qëllimit.  

Gjithashtu na paraqiten qiraxhinjtë që 
i kemi kushtëzuar që nëse deri në fund 
të vitit nuk bëjnë pagesën e rregullt dhe  

nuk shlyejnë borxhin të lëshojnë lokalin 
apo banesën.

Qiraxhinjtë me pagesë jo të rregullt të 
qirasë  kanë kaluar  përmes tre instancave 
të parapara  sipas sistemit të punës sonë 
edhe ata janë:
1. Masa e kontaktit telefon.
2. Masa e epistoluar-porosia me shkrim, 

letër.
3. Masa me vërejtje decide si dhe 
4. Masa inkursive -trokitja tek dera.
Mendojmë edhe për masa më të rrepta 
siç është dellozhimi përmes proceseve 
gjyqësore, por, duke pasur parasysh drojen 
nga ndërtimi i gabuar i opinionit publik  
këtë masë të veprimit nuk e kemi prak-
tikuar akoma.

Gjatë vitit 2016 kemi kontraktuar tre 
ablokacione – qiraxhi të ri dhe dy qiraxhi 
që janë larguar nga lista e qiraxhinjve.

Gjatë këtij viti kemi eliminuar një rast 
në Çarshin e Epërme, që vite të tëra e 
ka keqpërdorur lokalin e Myftinisë, ku 
i njëjti gjatë katër muajve të ndjekjes 
permanente të rastit përfundimisht u 
kap në flagrancë dhe me automatizëm 
u çregjistrua nga lista e qiraxhinjve të 
Myftinisë së Tetovës.

Myftinia e Tetovës në vitin  2016 zgjeroi 
mendimin arsyetuar faktet alternative  që 
çdo kontraktues të kap thelbin e problemit 
për kuptimin dhe eliminimin nga gjendja  
insolevente të obligimeve pagesore.
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Ndërtimi i Objekteve:
- Myftinia e Tetovës: Ndërtimi i Qendrës 
Memoriale tek varrezat e Reja;
- Myftinia e Tetovës: Iniciativa e ndërtimit 
të Xhamisë “Kodra e Diellit“; 
- 32-16-12.02.2016, Çellopek i  Ep. Lokale;
- 397-16-16.05.2016, Pallçisht i Ep. 
Renovim i xhamisë së Vjetër;

Ndërtimi në vazhdim nga viti 2015
- Xhamia në fsh. Jazhincë dhe 
- Xhamia në fsh. Reçicë e Madhe.

Blerja e Parcelave dhe shndërrimi i tyre 
në Vakëf:
- Mexhlisi i fsh. Odri ka blerë një parcelë 
për nevojat e xhamisë dhe të njëjtën 
shndërroi në vakëf.
- Mexhlisi i fsh. Palaticë i poshtme ka 
blerë një parcelë për varreza  dhe të njëjtën 
shndërroi në vakëf.

Kërkesat e BFI –Shkup:
- 93.16-04.02.2016, materialet e EVN të 
vendosura në hapësirat e vakëfit,
- 901-16-29.12.2016, tabela  e xhamive  
me objektet e saja përcjellëse. 

Vëmendje:

Gjatë vitit 2016 nga Sektori i Vakëfit 
kanë dalë një numër i madh i Vendi-
meve për ndërtim, kërkesave, lajmëri-
meve dhe deklaratave të ndryshme për 
nevoja përkatëse. Si dhe është formuar 
edhe Komisioni për Shqyrtimin e Pronës 
të shtëpive të ndërtuara në PK. 6440. 
Gjithashtu është hartuar një propozim 
projekt rreth inkorporimit të disa njohu-
rive të vakëfit në programin dhe njësive 
mësimore të mektebit.

Ideja dhe premtimet e vitit 2017 :

1. Aplikimi i delozhimit përmes proce-
durave Gjyqësore të qiraxhinjve ,

2. Hartimi i draftit për Iniciativat e ndër-
marra për ndërtimin e xhamive,

3. Hartimi i draftit për Iniciativat e adap-
timit të varrezave të reja tek mexhliset,

4. Kërkesa nga mexhlisi dhe Imami që në 
52 hutbet e vitit tre hutbe t’u kushtohet  
vakëfit dhe mbarëvajtjes së tyre. 
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12.  Aktiv itetet  e  t jera

Fillimi i pastrimit dhe i 
rregullimit të varrezave të 
qytetit (23.03.2016)

Myftiu mori pjesë në ndarjen 
e çmimit Doctor Honoris Causa 
për Adem Demaçin 
(04.05.2016)

Më 04.05.2016 (e mërkurë), Myftiu i 
Tetovës mori pjesë në ndarjen e çmimit 
të nderit për Adem Demaçin, me ç’rast 
Universiteti i Tetovës atij ia ndau çmimin 
“Doktor nderi i shkencave” (Doctor Honoris 
Causa). Këtë titull të lartë shkencor 
universiteti ynë e ndan për personalitete 
të njohura, të cilët kanë punuar fuqishëm 
në avancimin e shkencës në përgjithësi 
dhe kanë kontribuar për kombin, lirinë, 
demokracinë dhe të drejtat universale.

Myftiu në varrimin e ish 
arkëtarit të Myftinisë së 
Tetovës, Abdylhamit ef. 
Abdullahut (12.05.2016)
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Në hapësirat e Myftinisë 
së Tetovës, znj. Cinzia 
(Fatime) Cuti pranoi islamin 
(25.05.2016)

“Allahu ia hap zemrën për (të pranuar) 
Islamin atij që dëshiron” (El-En’am-125). 

Znj. Cinzia (Fatime) Cuti, 36 vjeçare nga 
Italia, më 25.05.2015 (e mërkurë), në lokalet 
e Myftinisë së Tetovës, para Myftiut të 
Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi  dhe 
dëshmitarëve, deklaroi se e ka pranuar fenë 
islame. Ajo në rrëfimin e saj mbi shkaqet 
e pranimit të fesë islame, mes tjerash 
potencoi: “Ishte Allahu Fuqiplotë Ai që 
më udhëzoi ta pranoj islamin. Ndjehem 
shumë e qetë dhe e lumtur që Allahu më 
udhëzoi në fenë e Pejgamberit tonë të 
fundit, Muhamedit a.s. Nuk jam e detyruar 
dhe nuk kam dro nga askush për këtë që 
pranova islamin. Poashtu, kam dëshirë që 
edhe anëtarët e tjerë të familjes të njohin 
të vërtetën-islamin.” Myftiu i Tetovës, 
duke e falënderuar Allahun mes tjerash 
tha: “Më vjen mirë që në mesin e musli-
manëve sot kemi edhe një anëtare, e cila 
me vetëdëshirë pranon fenë islame si fe 
të jetës së vet.” Myftiu i Tetovës zonjës 
Cinzia (Fatime) Cuti, i dhuroi një Kur’an 
dhe i dëshiroi jetë në përputhshmëri me 
rregullat e Librit të Allahut dhe sunetit 
të Pejgamberit a.s..

Kryeimami mori pjesë në 
ndarjen e titullit Doctor 
Honoris Causa presidentit 
të Republikës së Kosovës, 
z. Hashim Thaçi (14.10.2016)

Më 14 tetor 2016, presidenti i Repub-
likës së Kosovës, Hashim Thaçi, mori 
titullin “Doktor nderi i shkencave” (Doctor 
Honoris Causa). Akademia solemne u 
mbajt në amfiteatrin e Rektoratit të Univer-
sitetit të Tetovës, në të cilën mori pjesë 
edhe kryeimami i Myftinisë së Tetovës, 
hfz. Mr. Ejup. ef. Selmani.
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Përcjellja e një grupi të 
hoxhallarëve për vizitë 
kulturore në disa qytete të 
Ballkanit (03.12.2016)

Më 03.12.2016 (e shtunë), një grup 
hoxhallarësh të Myftinisë së Tetovës u 
nisën për vizitë kulturore në këto qytete: 
Novi Pazar, Sarajevë, Ulqin, Shkodër 
dhe Prizren. 

Myftiu në Konferencën 
ndërkombëtare të organizuar 
nga Universiteti i Tetovës dhe 
Universiteti Ilinois i Çikagos 
(15.12.2016)

Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, 
mori pjesë në konferencën ndërkom-
bëtare të organizuar nga Universiteti i 
Tetovës dhe Universiteti Ilinois i Çikagos, 
e cila u mbajt në Universitetin e Tetovës. 
Tema e konferencës ishte: “Impakti i 
SHBA-ve në politikën e promovimit të 
demokracisë, paqes, shtetëformimit dhe 
zhvillimit ekonomik, si dhe në mbrojtjen 
e vlerave kombëtare, fetare dhe qytetare 
në vendet e rajonit”. 
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Në këtë konferencë Myftiu prezantoi 
kumtesën me titull: “Relevanca e relig-
jionit në rajon”.

Incizimet dhe transmetimet 
televizive Biseda shpirtërore 
2016

Duke pasur parasysh aktivitetet e Myftinisë 
së Tetovës, që kanë për qëllim edukimin 
e popullatës muslimane-xhematit, duke 
filluar prej vitit 2016 u organizua inçizimi 
emisioneve fetare të titulluara ”Biseda 
Shpirtërore”, të cilat janë transmetuar në 
Televizionin Koha - Tetovë. Këto emisione, 
kryesisht biseda me ligjërues të ndryshëm 
me tematikë fetare, brenda pak kohësh 
fituan simpatinë dhe respektin e popul-
latës dhe luajtën një rol të rëndësishëm 
për informimin, edukimin dhe mësimin 
e parimeve themelore dhe çështjeve të 
veçanta të fesë islame. 

Pjesëmarrës në këto biseda fetare ishin 
nëpunës (imamë, muezinë dhe mualimë) 
të Myftinisë së Tetovës. Gjatë vitit 2016 
janë incizuar gjithsej 30 emisione dhe të 
njëjtat janë transmetuar çdo të enjte në 
Televizionin Koha - Tetovë. 

Poashtu janë incizuar edhe 30 ligjërata 
të cilat janë transmetuar në Televizionin 
Koha - Tetovë çdo ditë para iftarit gjatë 
Ramazanit të vitit 2016.
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Ligjëratat javore nga imamët e 
Myftinisë së Tetovës 2016

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. 

Gjatë vitit 2016, ligjëratat javore u mbajtën 
vetëm në xhaminë e Pashës. Ligjëruesit 
kanë qenë hoxhallarë nga qyteti i Tetovës, 
rrethina dhe nga qytetet tjera të Maqe-
donisë.
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13.  In memoriam / Merhumët

Xhelil ef. Abazi (1931-2016)

Xhelil ef. Abazi lindi më 12.01.1931 në 
fshatin Shemshovë të Tetovës. Mësimet 
e para i mori te babai i tij, i cili poashtu 
ishte hoxhë në fshat. Në moshën 20 vjeçare 
filloi që t’i ndjekë mësimet fetare te mulla 
Aqif ef. Sadiku në fshatin Përshevc. Pas 
vdekjes së babait, mulla Xhelili merr 
përgjegjësinë për t’u përkujdesur për 
familjen dhe në të njëjtën kohë trashëgon 
detyrën e babait duke punuar si muezini 
i fshatit. Xhelil efendiu duke punuar me 
nder dhe besnikëri do ta fitojë respektin 
dhe dashurinë jo vetëm te bashkëfsha-
tarët e tij, por edhe te banorët e tjerë 
përreth. Zemërgjerësia dhe devotshmëria 
në punën  e tij, bënte që shumë njerëz 
të kërkojnë ndihmën e tij në çdo  kohë, 
ndërsa ai nuk është kursyer asnjëherë për 
t’iu përgjigjur nevojave të ndryshme. Nga 
dashuria e madhe që kishte për xhaminë 
dhe fenë, ai është përkujdesur plot 60 
vite për mirëmbajtjen e xhamisë. Për 
shkaqe shëndetësore, mulla Xhelili ishte 
detyruar ta lë detyrën. Por, ai nuk ndërpreu 
obligimet fetare dhe leximin e Kuranit 
deri ne frymën e fundit.

Vdiq më 22.03. 2016 në moshën 86 
vjeçare, dhe u varros në varrezat e fshatit 
Shemshovë.

Allahu e mëshiroftë!

Mexhit ef. Emurli

Hfz. Sali ef. Abazi (1930-2016)

Figurat më të shquara të ulemave të këtyre 
trojeve asnjëherë nuk u ndanë nga problemet 
parësore të muslimanëve e as nga hallet 
e tyre. Faktori vendimtar që ka ndikuar 
për këtë buron nga thelbi i besimit të tyre. 
Në rrethanat e pushtetit dhe regjimit të 
komunizmit në ish-Jugosllavi, përkatësia 
fetare e popullsisë së këtyre viseve, u bë 
një faktor i rëndësishëm qëndrese dhe një 
mjet i fuqishëm shprehës i identitetit fetar 
të popullsisë. Në këtë situatë jashtëzakon-
isht të vështirë për popullsinë muslimane 
nën këtë regjim u zhvillua veprimtaria 
e dendur fetare dhe kombëtare, e cila 
luajti një rol të rëndësishëm për ruajtjen 
e ekzistencës, për ngritjen e vetëdijes dhe 
për mbrojtjen e identiteti musliman. Për 
këtë arsye gjenocidi kundër fetarëve i 
ndërmarrë gjatë kësaj periudhe, synonte 
likuidimin fizik të shumë elementeve 
identifikuese muslimane, duke filluar me 
mbulesën, librat dhe objektet fetare. Nuk 
ka dyshim se një rol të rëndësishëm për 
mbrojtjen e të drejtave fetare të popullsisë 
së këtyre trojeve, luajtën hoxhallarët e 
këtyre trojeve që deri në fund të jetës së 
tyre dhanë gjithçka nga vetja e tyre për 
mbrojtjen e fesë dhe të kombit. Një ndër 
personalitetet e shquara të Tetovës ka qenë 
hoxha i nderuar hfz. Sali ef. Abazi. hfz. 
Sali ef. Abazi lindi në Tetovë, më 17. 02. 
1930, në një familje të vjetër qytetare, 
nga prindërit Ali dhe Hatmane. Babai i 
tij, poashtu ishte hoxhë i respektuar në 
këto troje. Në një mjedis të ndershëm 
pune, me edukatë dhe traditë fetare dhe 
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qytetare u rrit Salih ef. Abazi, cili më 
vonë do të bëhet një nga hoxhallarët më 
të nderuar të Tetovës. Në vitin 1941 kreu 
hifzin te hfz. Havzi efendiu. Pas mbarimit 
të hifzit, mësimet e para i merr prej babait 
të vet Ali efendiut. Një periudhë të jetës 
së tij merret me bujqësi. Në vitin 1954, 
hfz. Salief. Abazi, emërohet si muezin 
në xhaminë e Sahatit. Pas disa viteve 
në detyrë të muezinit në këtë xhami, në 
vitin 1959 emërohet imam i xhamisë 
së Sahatit, detyrë këtë që e ka kryer 
deri në vitin 2001. Pas pensionimit, për 
asnjë çast nuk të ndalet së punuari, duke 
vazhduar me aktivitete të ndryshme në 
Maqedoninë Lindore deri në vitin 2011. 
hfz. Sali ef. Abazi të gjitha këto i bënte 
për hir të Zotit, duke sakrifikuar kohën 
e çmuar, pa marrë parasysh lodhjen dhe 
mundimet, e jo rrallë, duke u përballuar 
shpeshherë edhe me shpenzime të rënda. 
Përkushtimi dhe devotshmëria e tij, e 
shoqëruar me vullnet dhe përpjekje të 
shumta e të vazhdueshme, dhanë rezultate 
të shkëlqyeshme në xhaminë e Sahatit dhe 
jashtë saj. Në kohën e regjimit jugosllav 
ishte marrë vendim që xhamia e Sahatit 
të rrënohet, dhe hoxha i nderuar për ta 
shpëtuar xhaminë merr rrugën deri në 
qendrën e regjimit të asaj kohe në Beograd, 
ku falë aftësive dhe mundit të tij, arriti 
që ta shpëtoj këtë xhami qindvjeçare. 
Pas një sëmundje të shkurtër, vdiq më 
03.04.2016, në moshën 86 vjeçare. Lajmi 
për vdekjen e tij e pikëlloi jo vetëm familjen 
e tij, por edhe të gjithë ata që e njihnin. 
Hafiz Sali ef. Abazi u varros në varrezat 
e qytetit të Tetovës në prezencën e një 
numri të madh të xhematit nga Tetova 
dhe rrethina.
Allahu e mëshiroftë!

Dr. Husein Rizai

Zeqirja ef. Jakupi (1959-2016)
Shqiptarët e Maqedonisë, kanë nxjerrë 
personalitete të ndryshme të hoxhallarëve 
gjatë gjithë historisë. Të gjithë ata kanë 
dhënë kontributin e tyre mjaft të rëndë-
sishëm, madje të pazëvendësueshëm në, 
përmirësimin, edukimin dhe rregullimin 
e jetës fetare. Nuk ka dyshim se rol të 
rëndësishëm si një prijës në shoqërinë tonë 
ka pasur edhe hoxha i nderuar, Zeqirja 
ef. Jakupi, i cili tërë jetën e tij e kaloi në 
thirrjen e arsimimit të bashkëfshatarëve 
te vet. Zeqirja ef. Jakupi, lindi më datë 
06.06.1959, në fshatin Çellopek të Tetovës. 
Që në fëmijëri u edukua me ndjenja fetare, 
dhe dashurinë që kishte ndaj fesë dhe 
mësimeve fetare, bënë që ai të ndahet që 
në moshën 12 vjeçare, prej vendlindjes 
dhe shokëve të klasës për të vazhduar 
shkollimin e tij ne Arabinë Saudite. Pas 
përfundimit të shkollës fillore, aty e mbaron 
edhe shkollimin e mesëm dhe fakultetin 
në degën e gjuhës arabe. Pas përfundimit 
të studimeve, në vitin 1983 kthehet në 
vendlindje dhe pas një viti, gjegjësisht në 
vitin 1984 punësohet si imam në fshatin e 
tij të lindjes, në Çellopek. Detyrën si imam 
e kreu me nder, dashuri dhe përkushtim 
deri në fund të jetës së tij. Përkushtimi dhe 
devotshmëria e tij, e shoqëruar me vullnetin 
e përpjekjet e shumta e të parreshtura, u 
reflektuan edhe te xhemati dhe xhamia 
ku shërbente. Zeqirja efendiu vdiq më 17 
mars 2016, në moshën 57 vjeçare, pas një 
sëmundje të shkurtër. Lajmi për vdekjen 
e tij e pikëlloi jo vetëm familjen e tij, por 
edhe të gjithë ata që e njihnin. I ndjeri u 
varros në varrezat e fshatit Çellopek të 
Tetovës, në prezencën e një numri të madh 
të hoxhallarëve dhe të xhematit.
Allahu e mëshiroftë!

Taxhedin  ef. Hamit
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Hfz. Ejup ef. Osmani (1933-2016)

Hfz. Ejup ef. Osmani, lindi mё 29.12.1933 
nё fshatin Xhermё tё Tetovës. Hifzin e 
mbaroi te imami i xhamisë Gam-Gam, 
hfz. Halid ef. Halidi, ndërsa ixhazetin 
(diplomën) e merr nga alimi i njohur i 
asaj kohe, Ali ef. Metushehu. Në vitin 
1960 punësohet si muezin-mualim, ndërsa 
gjatëmuajit të Ramazanit punon edhe si 
vaiz nё xhaminë e Sahatit në Tetovë. Pas 
pensionimit, hfz. Ejupi vazhdoi detyrën 
si imam në fshatin Llacё tё Tetovës. Pas 
një kohë të shkurtër, ai do të punojë edhe 
si imam në xhaminë e fshatit Novosellё. 
Vlen të përmendet se ka qenë njëri prej 
muezinëve të rrallë i cili deri në pension, 
në vitin 1999, detyrën e tij e ka kryer 
me zell.

Vdiq më 06.12.2016, pas një sëmundje 
të gjatë dhe u varros në varrezat e qytetit. 

Allahu e mëshiroftë!

Abdulqerim ef. Osmani

Abdulhamit ef. Abdullahu 
(1948-2016)

Abdulhamit ef. Abdullah, lindi më 
10.05.1948 në fshatin Zhelinë të Tetovës. 
Shkollën fillore e kreu në fshatin Zhelinë. 
Pas mbarimit të shkollës fillore, në vitin 
1963 regjistrohet në medresenë “Alauddin” 
në Prishtinë. Pas mbarimit të medresesë 
në vitin 1968, shkon në Damask të Sirisë 
për t’i vazhduar studimet,ku do të qëndrojë 
6 muaj. Për shkak se nuk arrin ta fitojë 
bursën për vazhdimin e studimeve, dety-
rohet të largohet prej Damaskut dhe më 
pas regjistrohet në Fakultetin e Sheriatit 

të Universitetit Islamik në Mbretërinë e 
Libisë. Abdulhamid ef. Abdullahu në vitin 
1973/74 i përfundon me sukses studimet 
dhe kthehet në vendlindje. Në vitet 1975- 
1977, e mbaron edhe obligimin ushtarak. 
Në vitin 1978 punësohet në Këshillin 
e BI të Tetovës me detyrë të imamit 
rezervë dhe ligjëruesit nëpër xhamitë 
e qytetit dhe të rrethinës. Këtë detyrë e 
ushtroi me sukses deri në vitin 1991, kur 
emërohet arkëtar i Këshillit, gjegjësisht 
arkëtar i BFI-së të Tetovës,pozitë nga e 
cila edhe pensionohet. Gjatë periudhës që 
ka shërbyer në Myftininë e Tetovës, ka 
kryer shumë detyra tjera vullnetare. Ka 
qenë shumë aktiv në shoqatën “Ilmije” 
të Myftinisë së Tetovës, posaçërisht në 
shitjen dhe shpërndarjen e literaturës 
islame. Ndërmjet viteve 1992-1995, 
gjatë krizës në Bosnjë dhe Hercegovinë, 
ka qenë aktiv në shoqatën humanitare 
“El-Hilal”të BFI-së me pranimin dhe 
vendosjen e refugjatëve, detyrë që do 
të vazhdojë edhe në vitet 1999, gjatë 
krizës së Kosovës. Gjatë punës së tij 
është treguar i zellshëm, i besueshëm 
dhe ka pasur sjellje shembullore duke 
u ndihmuar hoxhallarëve, xhematit dhe 
popullit në përgjithësi. Pas një sëmundje 
të shkurtër, Abdulhamit efendiu ndërroi 
jetë më 11.05.2016. Vdekja e tij e pikëlloi 
familjen e tij, si dhe të gjithë ata që e 
njihnin atë. Ai u varros në varrezat e 
qytetit në prezencën e shumë Myftinjve, 
hoxhallarëve nga Maqedonia, Kosova 
dhe më gjerë, si dhe një numri të madh 
të xhematit nga Tetova dhe rrethina. 

Allahu xh.sh e mëshiroftë!

Alifekri ef. Esati
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