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Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë me 
të gjitha organet, entet dhe institucionet 
e saj është organizatë kompetente dhe 
përgjegjëse për zhvillimin, kultivimin 
dhe mbarëvajtjen e jetës fetare mbi bazat 
e shëndosha islame, traditës (urfit) dhe 
akteve normative. Në të kaluarën, po edhe 
sot, kjo bashkësi fetare mbështetet dhe 
ekziston vetëm nga bujaria e besimtarëve. 
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 mbledhjeve 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 prezantimi 
i punëve të Myftinisë së Tetovës në mënyrë 
objektive, për të dëshmuar transparencën 
e plotë. Buletini është ndarë në bazë të 
temave, gjithnjë duke pasur parasysh 
rrjedhën kronologjike të aktiviteteve. 
Përmbajtja e tij përfshin: Parathënie - 
Artikuj - Hutbe - 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, veprimtaria e sektorit të 

vakëfit etj. Përveç teksteve, në brendi të 
Buletinit për vitin 2017 janë vendosur edhe 
fotografi të përzgjedhura nga aktivitete dhe 
manifestime të organizuara 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, hoxhallarë, imamë, 
mualimë, muezinë, këshilltarë të xhamive, 
nxënës dhe besimtarë. 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 përbashkët të vitit 2017. 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. Pavarësisht vëmendjes së 
kushtuar, gabimet gjatë çdo pune janë të 
pashmangshme. Andaj, këshilli redaktues 
i Buletinit për vitin 2017, 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 e 
lutur Allahun fuqiplotë që ta pranojë këtë 
punë të dobishme. Amin!

Parathënie
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Исламската верска заедница на Македонија 
со сите нејзини органи, заводи 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 - Текстови  - 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 - активности на секторот 
за вакуф итн. Освен текстовите, во 
Билтенот за периодот 2017 година 
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, имами, муалими, 
муезини, 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 2017 година. 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 2017 година, 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 sağlanmaktadır. 
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 
organlarla yaptığı toplantı ve sunduğu 
yıllık raporlarla iletişimin sağlamış ise 
de, bütün gereken bilgi ve haberlerin 
verilmesinde yetersiz olduğunu kanatindeyiz. 
İşbu Bülteni hazırlayıp yayınlanmasındaki 
amacımız Kalkandelen Müftülüğün yaptığı 
bütün çalışmaların objektif bir şekilde 
bildirilmesi ve tanıtılması ve yaptığımız 
çalışmalarımızdaki şeffaflığını ortaya 
koymaktır. Bültendeki konuların belirlenmesi 
yapılan faaliyetlerin kronolojisine göre 
yapılmıştır. Bültenin mühetvasında ise 
başlıca konular şunlardır: önsöz, makaleler, 
hütbeler, faaliyetler, raporlar, hatim ve 
hafızlık dua ve merasimleri, Ramazan ayı 
faaliyetleri, dini bayramların kutlanması, 
plaket takdimleri, vakıf sektörü etkinlikleri 
gibi dini ve kültürel faaliyetlerle ilgili 
haber ve bilgiler yer almaktadır. 

Yazılı metinlerin yanında 2017 yılının 
Bületinin içinde İslam Dini Birliği, 
Kalkandelen 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 mütevelli heyetleri, öğrenci ve değerli 
müminler, bu Bületin, Yuce Allahın irade 
ve bu çalışmanın gerçekleşmesinde 
sonsuz desteği ve gayreti olan herkezin 
sayesinde şuan elinizde bulunmaktadır. 
Bu çalışmaların daha iyi ve daha büyük 
başarılarla taçlanması 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 2017 Bületinin 
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 Bületin 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 development, 
cultivation and maintenance of religious life 
on sound Islamic basis, customs (Urf) and 
on the basis of normative 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 constantinformationabout 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 - Activities - Reports 
and notes on religious and cultural events 
and activities, such as dua’s (invocations) 
after reading all the Quran, dua’s for 
hafidh’s, activities during Ramadan and the 
celebration of Islamic holidays - Conferment 

of awards - activity of the wakif etc. In 
addition to the texts, in the Bulletin for 
2017 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, imams, mualims, 
muezins, councilors of mosques, students and 
believers. With the will of AlmightyAllah 
and with zealous efforts of all those who 
contributed to this initiative, you have the 
Joint Bulletin of 2017 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 Editorial 
Board of the Bulletin for 2017, 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 
upcomingeditions. 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 (07.03.2017)

Tre muajt e shenjtë (28.03.2017)

1 .  Ur ime dhe mesazhe
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Nata e Regaibit (30.03.2017)

Nata e Miraxhit (23.04.2017)
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Nata e Beratit (10.05.2017)

Muaji i shenjtë i Ramazanit (27.05.2017)
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Nata e Kadrit (21.06.2017)

Fitër Bajrami (24.06.2017)
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Kurban Bajrami (01.08.2017)

Fillimi i vitit shkollor 2017/2018 (04.09.2017)
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Viti i Ri Hixhri - 1439 (21.09.2017)

Dita e Alfabetit (22.11.2017)
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Dita e Flamurit - 28 Nëntori (28.11.2017)

Ditëlindja e Muhamedit a.s. (29.11.2017)
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Përkujtim i ditës botërore të individëve 
me aftësi të kufizuara (03.12.2017)
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2.  Deklarata dhe njoft ime

Konkurs për regjistrimin e nxënësve në Medresenë 
“Isa Beu” (19.05.2017)
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Tabela e zeqatit për vitin 2017/1438 h. (09.06.2017)



2.  DeklARATA DHe njoFTIMe

BULETINI  201724

Bëhu pjesë e kësaj Xhamie! (17.06.2017)

Njoftim për haxh (23.07.2017)
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Grumbullimi i kurbanëve (25.08.2017)
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Komunikatë (26.09.2017)
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Reagim (08.09.2017)
Reagim ndaj shkrimit: Tetovë: “Vajzat 
shqiptare detyrohen me dhunë nga prindërit 
të regjistrohen në medrese”

Filluan të kafshojnë mushkonjat
Gjithçka që ka shkruar Nexhat Haziri për 
Medresenë është e thënë në kontekstin 
më negativ të fjalës, duke u përpjekur që 
këtë institucion fetarë dhe kombëtarë ta 
paraqes si të pa vlerë!?
Por, e ka kot, sepse, siç duket Nexhat 
Haziri vuan  keq nga psikomania ndaj 
Medresesë ose ka edhe shumë psikofobi 
ndaj teologëve. Me gjithë të drejtën e 
shprehjes së mendimit të lirë, duhet 
shtruar pyetjen publikisht: në emër të 
kujt Nexhat Haziri i jep të drejtë vetës 
që kur shkruan për Medresenë dhe disa 
figura kombëtare e fetarë ta dezinformojë 
opinionin rreth punës dhe angazhimeve fetare 
e kombëtare, duke i shtrembëruar faktet 
historike të funksionimit dhe angazhimit të 
Medreseve, pra duke pohuar gjëra krejtësisht 
të pavërteta, para se gjithash, kokë më 
vete dhe i pa autorizuar nga askush!? (Le 
të mbetet rezervë mundësia e porosisë së 
agjenturave të ndryshme në këtë situatë 
të zjarrtë gjithandej ku jetojnë shqiptarët. 
“Hidhni vaj në zjarr”).

Shpifjet e llojit të Nexhat Hazirit ndaj 
Medresesë dhe figurave fetare e kombëtare, 
me shumë se çdo kënd tjetër e demaskon 
dhe denigron vetë shpifësin. Dhe kjo në 
publicistikë quhet vetëvrasje me dorën 
tënde.
Në traditën shqiptare një fjalë e urtë thotë: 
‘armikun vraje, por për inat mos e shaj’.
Nëse medreseja me filozofinë e funksionimit 
dhe aktivitetet praktike ka eklipsuar idetë 
politike të mbrapshta të kalemxhinjve të 
sotëm, ky nuk është faji i mençurisë së 
medresesë, por faji i injorancës së këtyre 
kalemxhinjve.
Në fund i nderuar për punën dhe 
funksionimin e Medresesë ka institucione 
të larta shtetërore që vëzhgojnë për së 
afërmi procesin edukativo-arsimorë që 
realizohet në  këtë institucion (Ministria 
e arsimit dhe shkencës) ndërsa për punën 
tuaj ekziston Neni i 319 i Kodit penal: 
nxitje e urrejtjes, përçarjes dhe mosdurimit 
nacional, racor dhe fetar, ku ju personalisht 
do të duhet përpara gjykatës ti dorëzoni 
të gjitha provat nga investigimi juaj ndaj 
këtij institucioni të lartë arsimorë siç është 
Medreseja.
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Hfz. Ibrahim ef. Alija
Falënderimi i takon Allahut xh.sh., salati, 
selamet, bekimet i takojnë krijesës më të 
përkryer, pejgamberit të fundit të Allahut, 
Muhamedit a.s.. I nderuari xhemaat, 
Allahu xh.sh. në Kur’anin Fisnik ka 
urdhëruar:
“Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos 
adhuroni tjetër pos Tij, që të silleni mirë 
dhe në mënyrë bamirëse ndaj prindërve.” 
(El-Isra, 23).
Shpesh kemi përmendur se si prindërit 
duhet të kujdesen për fëmijët e tyre, se 
duhet t’u japin edukatë të mirë, se duhet 
t’ua mësojnë islamin, dhe si duhet të 
veprojnë për të qenë besimtarë të mirë 
e të devotshëm kur të rriten. 
Ne duhet t’i edukojmë dhe t’i mësojmë 
fëmijët tanë që kur të rriten t’i respektojnë 
prindërit, dhe e kundërta: mosrespektimi i 
tyre, pra i prindërve, është një nga mëkatet 
e mëdha. Mosrespektimi i prindërve jo 
vetëm që është mëkat dhe gjë e qortueshme 
për botën tjetër (ahiretin), por ai i cili 
nuk i respekton ata, nuk ka jetë të lumtur 
edhe në këtë botë. Ajetet kur’anore dhe 
hadithet e Muhamedit a.s. që flasin për 
mosrespektimin e prindërve janë të shumta. 
Kjo tregon se sa shumë rëndësi i kushton 
Allahu xh.sh. dhe i Dërguari i Tij respektit 
ndaj prindërve. Në Kur’anin Fisnik thuhet: 
“Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos 
adhuroni tjetër pos Tij, që të silleni mirë 
dhe në mënyrë bamirëse ndaj prindërve.” 

(El-Isra, 23); Ndërsa, Muhamedi a.s. 
thotë: “Kënaqësia e Allahut qëndron 
në kënaqësinë e prindërve, e zemërimi 
i Allahut qëndron në zemërimin e tyre.”
Nga ajeti dhe hadithi lartpërmendur 
kuptohet qartë se Allahu i Madhërishëm 
respektimin e prindërve e renditi menjëherë 
pas adhurimit të Tij dhe zemërimin e 
Tij e ndërlidhi ngushtë me zemërimin e 
prindërve. Poashtu, në hadithet e Muhamedit 
a.s. të cilat flasin për mëkatet e mëdha, 
hasim edhe mosrespektimin e prindërve. 
Muhamedi a.s. thoshte: “Mëkatet më të 
mëdha janë: të shoqëruarit diç Allahut 
(shirku), mbytja e njeriut (pra vrasja), 
keqtrajtimi i prindërve dhe dëshmia e 
rrejshme.”  
Mosrespektimi i prindërve qortohet edhe 
atëherë kur ata nuk i përkasin besimit 
islam, pra kur kanë fe tjetër, përveç 
nëse urdhërojnë në mosrespektimin ndaj 
Allahut të Madhërishëm, dhe në atë rast 
nuk duhet respektuar urdhri i tyre. Të 
shohim se çfarë tregon Esma, e bija e 
Ebu Bekrit r.a., në lidhje me këtë: “Erdhi 
te unë nëna ime e cila ishte mushrike, 
(gruaja e Ebu Bekrit e mbetur në Mekë 
pasi ai ishte shpërngulur në Medine, e 
cila ishte jomuslimane) dhe unë kërkova 
këshillë nga Muhamedi a.s.: “O i Dërguari 
i Allahut a ta pranoj?”. Pejgamberi a.s. 
më tha: “Po, pranoje!”
Këtë hutbe do ta përfundoj me një tregim 
të një shoku të Muhamedit a.s. i cili quhej 
Alkame. Kur Alkames i erdhi vdekja, nuk 



3.  HUTbe

MYFTINIA E  TETOVËS
www.myftiniatetove.com 29

e shqiptonte dot shehadetin. Çuditërisht 
shqiptonte çdo fjalë tjetër përveç shehadetit. 
Të pranishmit shpejtuan te Muhamedi a.s. 
dhe i treguan për gjendjen e tij. Pejgamberi 
a.s. pyeti a e ka nënën gjallë? “Po”, i 
thanë. Atëherë Pejgamberi a.s. shkoi te 
ajo dhe e pyeti: “A ka ndodhur ndonjë 
gjë jo e mirë mes teje dhe birit tënd?”. 
“Po”- i tha ajo; “Fëmijëve dhe gruas së 
vetë i jepte fruta të mira, kurse mua më 
jepte ç’të tepronte’. Me qëllim që ta zbuste 
zemrën e nënës së Alkames, Muhamedi 
a.s.. i porositi shokët e vetë që ta ndiznin 
një zjarr dhe ta hedhin Alkamen që të digjet 
në të! Kur e ëma e Alkames dëgjoi për 
këtë thirri: “Mos e bëjë këtë, o i Dërguari 
i Allahut se e kam falur Alkamen”. Dhe 
në ato çaste Alkame shqiptoi shehadetin 
dhe vdiq.
O Allah, na bën prej fëmijëve që do të 
kujdesen për prindërit e tyre dhe do të 
luten çdo herë për ta me lutjen e njohur: 
“O Zoti ynë, ki mëshirë ndaj tyre, siç kanë 
pasur ata kujdes ndaj meje në vegjëli.”

Hfz. Ekrem ef. Hasani
Falënderimi i takon Allahut xh.sh., 
salati, selamet, bekimet i takojnë 
krijesës më të përkryer pejgamberit 
të fundit të Allahut Muhamedit a.s.. 
I nderuari xhemaat,
Allahu xh.sh. në Kur’anin Fisnik ka 
urdhëruar: “Atëherë pra, pranoni Allahun, 
të dërguarin e Tij dhe dritën që e zbritëm.”  
(Et-Tegabun, 8)
Muslimani është i nderuar nga Allahu sepse 
ai jeton mes tri dritave madhështore dhe 
assesi nuk i takon të qëndrojë në terr, për 
arsye se ka patur fatin të jetë musliman 
dhe i rrethuar me këto drita. Të jetosh 

në dritë do të thotë të shohësh atë që të 
rrethon. Kemi disa lloje të dritës: 
1. Drita natyrore si rezultat i ndriçimit të 

diellit, i cili na mundëson të shohim 
botën fizike që na rrethon. 

2. Drita artificiale, e cila para vetes një 
pjesë të vogël na e ndriçon. Por kemi 
edhe drita në kuptimin metaforik të  
saj. 

3. Drita e zemrës, drita e shpirtit dhe 
drita e mendjes. 

Ne këtu  kemi për qëllim dritën  në 
kuptimin e saj metaforik. Një dijetarë 
islam me emrin Abdul-Hamid Kishki 
ka thënë: “Habitem me muslimanët kur 
me vete kanë tri drita ndërsa ata rinë në 
terr! Kanë Allahun dritë, Kur’anin dritë 
dhe Muhamedin dritë ndërsa ata, akoma 
kërkojnë dritë nga tjetërkush!!!
Allahu thotë: “Allahu është dritë (ndriçues, 
udhëzues), i qiejve e i tokës”. (En-Nur, 35)
Për Kur’anin si dritë Allahu xh.sh. 
thotë: “Atëherë pra, pranoni Allahun, 
të dërguarin e Tij dhe dritën që e zbritëm 
Ne”. (Et-Tegabun. 8).
Ndërsa për Muhamedin si dritë thotë 
Allahu xh.sh.: “…Juve ju erdhi nga Allahu 
dritë dhe libër I qartë. (El-Maide, 15)
Ne duhet të dimë se i tërë islami është i 
lidhur ngushtë me tri çështje kryesore, të 
cilat ndryshe mund t’i quajmë edhe treshi  
i domosdoshëm i fesë islame. Nëse njëra 
prej këtyre tre çështjeve mungon, atëherë 
i tërë ai tresh do ta humbte efektin dhe 
vlerën e tij. Ai tresh pra është:
1. Besimi në Allahun xh.sh. bindshëm 
pa ndonjë dyshim apo luhatje. 
2. Besimi  në Muhamedin a.s. si pejgamber 
i Allahut i dërguar për tërë  njerëzimin.
3. Besimi në Kur’anin si libër i shpallur 
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nga Allahu xh.sh.  si udhërrëfyes për 
njerëzit deri në ditën e Kiametit.
Muhamedi a.s. ka thënë: “Kush thotë, 
jam i kënaqur me Allahun për Zot, me 
islamin për fe dhe me Muhamedin a.s për 
të dërguar pejgamber, ai do ta meritoj 
xhenetin.”
Edhe pse shkencëtarët me anë të teknologjisë 
bashkëkohore, duke studiuar natyrën me 
bukurinë e saj, me rendin në natyrë dhe 
harmoninë që ka, detërat dhe gjallesat e 
tyre, qiellin dhe galaktikat e tij, shtazët 
dhe përshtatshmëritë e tyre, njeriun 
me formën e bukur të tij, ka arritur  të 
kuptoj se të gjitha këto  nuk mund të 
jenë  krijuar rastësisht ose vetvetiu, por 
pa tjetër të ketë  Krijuesin absolut i Cili 
i ka krijuar me vullnetin dhe fuqinë e 
Tij të pafundme, ashtu siç thotë  Allahu 
në Kur’anin Famëlartë: “Ne, në qiell 
kemi krijuar galaksione yjesh dhe atë 
(qiellin) e kemi zbukuruar për ata që e 
shikojnë me vëmendje”. (El-Hixhr, 16) 
“Edhe në tokë ka argument për ata të 
bindurit. Po në  veten tuaj.  A nuk jeni kah 
e shihni?” (Edh-Dharijat, 20, 21.) dhe, 
“A nuk menduan ata me veten e tyre se 
Allahu nuk i krijoi qiejt e tokën dhe çdo 
gjë që gjendet ndërmjet tyre pa ndonjë 
qëllim të caktuar dhe kohë të kufizuar…” 
(Er-Rum,  8) “Është fakt se në krijimin 
e qiejve e të tokës, në ndërrimin e natës 
e të ditës, të anijes që lundron në det 
që u sjell dobi njerëzve, në atë shi që 
lëshon Allahu prej së larti e me të ngjall 
tokën pas vdekjes së saj dhe përhap në 
të nga çdo lloj gjallese, në qarkullimin 
e erërave dhe reve të nënshtruara mes 
qiellit e tokës, (në të gjitha këto), për 
një popull që ka mend ka argumente.” 
(El-Bekare, 164) 

Mirëpo  me anë të kësaj teknologjie nuk 
mund të vijnë në përfundim se ky Krijues 
si e ka emrin? Pse e ka krijuar njeriun? Çka 
kërkon nga njeriu? Cilat janë urdhëresat 
apo ndalesat e Tija? Të gjitha këto, njeriu 
vetvetiu nuk do të mundte  t’i kuptoj 
pa patur një ndërmjetësues i cili do t’ia 
shpjegonte këto njerëzve.
Por, kush është ai ndërmjetësues i cili do 
t’i shpjegon njeriut atë që kërkon Allahu 
nga ai? Sikur të thonim se do të duhej 
që ndërmjetësuesi të ishte një melek, sa 
ne do të ishim në gjendje ta përballonim 
prezencën e melekut kur dihet se melekët 
janë të krijuara nga drita dhe për ne janë 
metafizikë. Por edhe nëse do të ishte melek 
pa tjetër që meleku t’i përshtatej natyrës 
tonë që ne të mundnim ta kuptojmë atë.
Allahu në Kur’anin Famëlartë thotë: “Sikur 
ta bënim Ne atë (të dërguarin) engjëll, 
atë do ta bënim (në formë) njeriu e do tua 
përzienim (ngatërronim ) atyre atë  që i 
përzien ata vetes së tyre. (El-En’am, 9)
Me siguri nuk do të ishte një njeri i thjeshtë, 
i rrugës apo i rastit. As ndonjë tjetër që ka 
dëshirë ta shpall  veten si ndërmjetësues i 
urdhrave të Allahut xh.sh.  Por kjo është 
e drejtë ekskluzive e Allahut i Cili kujt 
do ia jep shpalljen e Vet. Kush mund 
të jetë tjetër përpos Muhamedit a.s. për 
të cilin Allahu thotë: “O ti Pejgamber, 
Ne të dërguam ty dëshmues, lajmëtarë 
përgëzues e qortues. Dhe me urdhrin e 
Allahut, thirrës për në rrugën e Tij dhe 
pishtarë ndriçues.” (El-Ahzab. 45, 46)
Me siguri nuk do të kishte efekt ndërmjetësimi 
i Muhamedit a.s. po që se nuk do të kishte 
me vete ndonjë dokument apo dëshmi se 
me të vërtetë ai është i Dërguari i Allahut. 
Dëshmi për këtë është vetë Kur’ani famëlartë 
i shpallur nga Allahu xh.sh. për të vërtetuar 
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pejgamberinë e Muhamedit a.s. dhe për 
të treguar dispozitat e Allahut të caktuara 
për njerëzit. Allahu xh.sh. thotë: “O ti 
i dërguar! Komunikoje atë që t’u zbrit 
prej Zotit tënd, e nëse nuk bën kumtimin 
në tërësi), atëherë nuk e ke kryer detyrën 
(relevatën- risalen). (El-Maide, 67) 
D.m.th, ne mundë të arrijmë në besim 
të drejtë vetëm me anë të Dërguarit tone 
Muhamedit a.s. i cili është sqarues dhe 
komunikues i librit të shenjtë Kur’anit i 
cili është fjalë e Allahut të Madhërishëm.
Nëse muslimani studion Kur’anin, ndjek 
Muhamedin a.s. në të gjitha çështjet fetare 
e jetësore, me siguri do të arrinte në besim 
të mirëfilltë në Allahun dhe së këndejmi 
do të ishte i lumtur në këtë botë, dhe në 
botën tjetër do ta meritonte lumturinë 
më të madhe xhenetin. I lutemi Allahut 
xh.sh  që ta arrijmë këtë mirësi.

Hfz. Abdurahim ef. Murati
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,
Allahu Fuqiplotë në Kur’anin Fisnik thotë:
1. Pasha agimin! 2. Pasha dhjetë netët! 
3. Pasha çiftin dhe pasha tekun! 4. Pasha 
natën që shkon!  5. A janë këto betime 
për të mençurin? (Fexhr, 1-5)
Jemi duke i përjetuar ditët e muajit 
Dhulhixhe, muajit të dymbëdhjetë dhe 
të fundit të kalendarit hixhri. Ky muaj 
është prej muajve të shenjtë dhe prej 
muajve të haxhit, ndërsa dhjetë ditët e 
para të këtij muaji janë ditët më të mira të 
vitit. Në ajetet e lartpërmendura, në mes 
tjerash Allahu Fuqiplotë betohet edhe në 

dhjetë netët, përkatësisht në dhjetë ditët 
e para të këtij muaji. Poashtu, Ai betohet 
edhe në çiftin që ka për qëllim ditën e 
Kurban Bajramit që bie në ditën e dhjetë 
të këtij muaji, ndërsa betimi në tekun 
ka për qëllim ditën e Arafatit, që bie në 
ditën e nëntë të këtij muaji të shenjtë, e 
cila është dita më e vlefshme dhe më e 
mirë e vitit.
Për vlerën e këtyre dhjetë ditëve transmetohet 
hadithi i Muhamedit a.s. i cili ka thënë: 
“Nuk ka ditë më të mëdha dhe më të 
dashura tek Allahu sesa këto dhjetë ditë, 
kur vepra e mirë shpërblehet tek Allahu, 
prandaj në këto ditë shtojeni lartësimin 
e Allahut (tesbihun), falënderimin e 
Allahut (tahmidin), fjalën e njëshmërisë 
së Allahut (teuhidin) dhe madhërimin e 
Allahut (tekbirin).”
Çka duhet bërë gjatë këtyre ditëve? Të 
kryhet Haxhi dhe Umreja është më e 
vlefshmja. Muhamedi a.s. thotë: “Prej 
Umres deri në Umren tjetër shlyhen mëkatet, 
ndërsa Haxhi i pranuar nuk ka shpërblim 
tjetër pos Xhennetit”. Rekomandohet 
agjërimi i këtyre ditëve apo disa prej tyre, 
e veçanërisht dita e Arafatit. Muhamedi 
a.s. thotë: “Çdo musliman që agjëron një 
ditë për hir të Allahut, Allahu ia largon 
fytyrën e tij prej Xhehennemit aq sa mund 
të udhëtohet për 70 vjet.” Duhet shtuar 
tekbirin (madhërimin e Allahut) dhe dhikrin 
(përmendjen e Allahut). Muhamedi a.s. ka 
thënë: “… në këto ditë shtoni përmendjen 
e këtyre fjalëve: “La ilahe il-lall-llah, 
Allahu Ekber dhe El-hamdu lil-lah”. 
Duhet shtuar teubeja dhe largimi prej 
mëkateve, ashtu që të arrish faljen dhe 
mëshirën e Allahut xh.sh.. Mëkatet janë 
shkak për largimin nga mëshira, ndërsa 
kryerja e urdhrave të Allahut xh.sh. dhe 
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respekti ndaj Tij janë shkak për t’u afruar 
te Allahu Fuqiplotë. Muhamedi a.s. thotë: 
“Me të vërtetë Allahu është xheloz, është 
xheloz atëherë kur njeriu i bën ato punë 
që Allahu ia ka ndaluar.” Tekbiret që i 
përmendëm mund të thuhen në çdo kohë, 
natën e ditën, deri në namazin e Bajramit. 
Por, ka edhe tekbire që janë të posaçme 
dhe thuhen pas namazeve farz që falen 
me xhemat, që quhen tekbiret e teshrikut. 
Për ata që nuk janë në Haxh, këto tekbire 
fillojnë prej namazit të sabahut të ditës së 
Arafatit, dhe vazhdojnë deri në namazin 
e ikindisë të ditës së fundit të Bajramit. 
Duhet falur namazet në xhami me xhemat 
dhe të falen namaze nafile. 

Të shpërndahet sadakaja. Të respektohen 
prindërit. Të lexohet sa më shumë Kur’an. 
Të vizitohet farefisi. Të falet namaz nate etj.
I lutemi Allahut xh.sh që gjatë këtyre 
ditëve të na mundësojë sa ma shumë ta 
përmendim Atë, të bëjmë punë të mira, 
të largohemi nga e keqja dhe për shkak 
të këtyre ditëve të na i pranojë duatë 
dhe ibadetet tona dhe të na shpërblejë 
me shpërblimet e tij të pafund që i ka 
Madhëria e Tij. Ndërsa besimtarëve të 
cilët gjenden në vendet e shenjta, Allahu 
ua pranoftë Haxhin!
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4. Art ikuj

Medreseja e Isa Beut si 
rivendosje e traditës arsimore 
institucionale islamе

Prof. Dr. Qani ef. Nesimi  
Myftiu i Tetovës
Medreseja Isa Beu e ndërtuar (më 1984) 
nga BI në RM, bënë dy gjëra me rëndësi, 
që nuk mund ti bëjnë medresetë jashtë 
vendit dhe jashtë BI. E para është se 
medreseja vendase teologët/teologet e 
ardhshëm i përgatit duke e njohur dheun 
e tyre, gjegjësisht duke e njohur vendin 
e vet, kulturën, gjuhën, fenë, traditën, 
mentalitetin, shoqërinë, qytetërimin e vet. 
Me këtë ai/ajo do të jetë më i efektshëm 
dhe më i sukseshëm. Kurse e dyta ka 
të bëjë me atë se ajo e mbron atë nga 
ndikimet e jashtme frakcionare, sektare 
etj. Poashtu, marrëdhënia mes dheut e 
mendimit bartë domethënie të rëndësishme 
si për përfytyrimin hapësinor ashtu edhe 
për meditimit tonë. Medresetë vendore 
në këtë kontekst kanë një rol shumë të 
rëndësishëm. Dheu ku jeton dhe ndërton 
banesën e vet tokësore njeriu, kultura, 
shoqëria, qytetërimi, më shumë se me 
një koordinatë gjeografike korrespondon 
me rrënjët, çlirimin, brumin e vërtetë, 
thellësinë e realitetin. Arsyeja është e 
qartë: urtësia dhe dija. Ato janë të mira 
universale, ato nuk kanë asnjë parashenjë, 
janë të mira pa të cilat njeriu nuk mund 
të ngrihet shpirtërisht, e as që mund të 
aspirojë drejt esencën natyrore të gjërave, 

veçanërisht jo në esencën natyrore të 
parimeve të fesë dhe të institucioneve 
shpirtërore të fesë, të cilat nuk janë vetëm 
ibadete, por majë shpirtërore që e nxit 
rritjen dhe zhvillimin e kapaciteteve tona 
shpirtërore dhe psiko-fizike të dijes.
Fjalë kyçe: arsim, medrese, kulturë, 
mendim dhe traditë.
Ky shkrim modest i imi, ka të bëjë me 
tri çështje me rëndësi në realizimin e 
planprogrameve mësimore nëpër shkolla 
në përgjithësi, e nëpër medresetë tona në 
veçanti. Këtu nuk do të ndalem në mënyrën 
se si bëhen kurrikulat apo planprogramet, 
por dua të vë theksin mbi mënyrën e 
realizimit të tyre. Dhe për mendimin tim, 
realizimi i tyre bëhet me anë të “gjuhës” 
së institucionit/administratës, “gjuhës” 
së idealit dhe gjuhës trupore/sjelljeve 
të mësimdhënësit. Pasi realizuesit e 
planprogrameve janë këto që i përmenda 
më lartë.
Bashkësi Fetare Islame në Republikën e 
Maqedonisë ka formuar medrese përmes 
të cilave ajo ofron:
- koncepte autoktone dhe autentike 

islame;
- mundëson metodologji të përshtatshme 

në prezentimin e islamit;
- mbron institucionin, shoqërinë dhe 

fenë nga ndikimet e ndryshme të 
“tjetrit”, gjegjësisht nga frakcionet 
dhe sektet e ndryshme me botëkuptime 
të formuara në rajone dhe në ambiente 
të tjera gjeografike e kulturore;
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- ruan stabilitetin në vend dhe në shoqëri; 
si dhe

- mundëson permanencë në kultivimin e 
vlerave fetare dhe kombëtare në vend.

Medreseja si institucion është më shumë se 
një shkollë ku mësohet dituria ose njohuri 
të ndryshme profesionale. Në medrese 
edhe pse mësohet dituria fetare dhe ajo 
‘laike’, ku i riu ose e reja përgatitet për një 
profesion në të ardhmen, në të mësohet 
edhe ana etike dhe estetike e punës, sjelljes 
dhe e veprimit në relacionin me Allahun 
Fuqiplotë dhe me shoqërinë në përgjithësi. 
Aty mësohet feja islame, e cila i kushton 
vëmendje të madhe arsimit, shkencës, 
shkencëtarëve dhe atyre që studiojnë. Që 
nga fillimi, islami ka qenë në anën e dijes 
dhe të shkencës, duke i nxitur dhe duke 
i inkurajuar muslimanët që të mësojnë, 
e prej atyre që kanë mësuar kërkon që 
ta përhapin dijen dhe arsimin në mesin e 
muslimanëve të paditur. Ajetet e shumta 
kur’anore dhe hadithet e Pejgamberit a.s. 
flasin për vlerën e shkencës, shkencëtarëve 
dhe të arsimit në përgjithësi. Nëse nga 
medreseja dalin kuadro joprofesionale 
ose etikisht dhe estetikisht joadekuat, 
atëherë udhëheqësit e saj duhet të mendojnë 
seriozisht për defektet që janë paraqitur.
Si rrjedhojë edukimi islam, gjegjësisht 
medreseja, merret me tërë qënien e 
mashkullit dhe femrës dhe këmbëngul 
që të edukojë përmes procesit të kumtimit 
të dijes së kombinuar me integrimin e 
mendjes dhe shpirtit të nxënësit. Qëllimi 
i tij nuk është vetëm trajnimi i mendjes, 
por i tërë qënies së personit. Kjo nuk 
nënkupton vetëm udhëzim ose transformim 
të dijes (ta’lim), por gjithashtu trajnim 
i personalitetit të nxënësit (tarbiyah). 
Mësuesi (në Medrese) nuk është vetëm 

një muallim, një ‘transmetues i dijes’, 
por gjithashtu është edhe një murabbi, 
një ‘trajnues i shpirtit dhe i karakterit’. 
Sistemi edukativ islam asnjëherë nuk 
e divorcon trajnimin e mendjes nga 
trajnimi i shpirtit. Kështu që posedimi i 
dijes pa kualitetet shpirtërore dhe morale 
konsiderohet i rrezikshëm.
Kështu që, në vijim lirisht mund të theksojmë 
një parktikë te të Dërguarit të Allahut që 
është një mësim i rendësishëm për të gjithë 
ne. Pra, “O Zoti im, shtoma dijeninë!”, 
është një thirrje kur’anore që Pejgamberi 
i Islamit e ka shqiptuar shumë herë, dhe 
mendje të shumta të ummetit të tij si pasues 
të mirfilltë shpirtërorë të tij do ta shqiptojnë 
dhe do ta zbatojnë me konsekuencë në 
mjediset ku jetojnë. Nëpërmjet deklaratës 
dhe thirrjes së Pejgamberit të islamit, 
gjithmonë në mënyrën më të mirë paraqitet 
vetëdija individuale e këtij ajeti të parë 
kur’anor, citim me të cilin filloi shpallja 
dhe periudha e artë e monoteizmit të 
mirfilltë qiellor: “Lexo me emrin e Zotit 
tënd, i cili krijoi (gjithçka)”.
Atë që Pejgamberi e ka kërkuar për veten 
e tij nga Zoti, të njëjtën e ka kërkuar 
edhe nga pasuesit e tij, duke bërë në 
këtë mënyrë kërkimin e urtësisë dhe të 
dijes një obligim të pashmangshëm, kur 
thotë: “Dituria është një gjë e humbur 
për çdo musliman dhe muslimane, dhe 
ata e kanë për obligim që ta marrin kudo 
që ta gjejnë“.
Prandaj, jam i mendimit se, të gjithë mësuesit 
e medreseve këtë lutje kur’anore duhet 
t’ia bëjnë praktikë vetes së tyre, duke 
ndjekur në të njëjten kohë, edhe praktikën 
e Pejgamberit të Allahut. Urtësia dhe dija, 
të cilat përbëjnë esencën e mësimit në 
medrese, janë të mira universale.
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Ato janë të mira pa të cilat njeriu nuk mund 
të ngrihet shpirtërisht, e as që mund të 
aspirojë drejt esencën natyrore të gjërave, 
veçanërisht jo në esencën natyrore të 
parimeve të fesë dhe të institucioneve 
shpirtërore të fesë, të cilat nuk janë vetëm 
ibadete, por majë shpirtërore që e nxit 
rritjen dhe zhvillimin e kapaciteteve tona 
shpirtërore dhe psiko-fizike të dijes.
Duke i pasur parasysh këto njohuri nga 
ajetet kur’anore dhe tradita e Pejgamberit 
gjatë gjithë historisë islame, si një 
nga momentet më të rëndësishme për 
muslimanët ishte themelimi dhe hapja e 
institucioneve arsimore, ku do të mund 
të arsimohej popullata edhe në aspekt 
fetar, edhe në aspekt të përgjithshëm 
shkencor. Ndërtesat e para që u përdorën 
për mësim dhe arsimim ishin shtëpitë e 
banimit dhe xhamitë. Më vonë, përveç 
xhamive, u ndërtuan ndërtesa më të vogla 
për arsimin fillor, të quajtur kutab ose 
mekteb, kurse në xhamitë mbahej arsimi 
i mesëm dhe i lartë.
Dy përiudha mund të identifikohen në 
zhvillimin e objekteve arsimore të arkitekturës 
islame. E para mbulon zhvillimin e këtyre 
objekteve nga shfaqja e Islamit deri në 
shfaqjen e shkollave speciale, medreseve.
Periudha e dytë shënon zhvillimin e 
medresesë dhe institucioneve të tjera 
arsimore në të gjitha vendet islame mbi 
të njëjtat parime, por me disa specifika 
të qenësishme sipas rajoneve. Ashtu si 
dhe objektet e tjera arkitekturore edhe 
objektet arsimore u zhvilluan nga individë 
(vakif), e jo nga institucione shtetërore. 
Për funksionimin e suksesshëm dhe 
efektiv të një komuniteti, veçanërisht 
kur bëhet fjalë për një bashkësi fetare, 
nuk është e mundur të imagjinohet 

pa edukim fetar. Format piramidale 
arsimore islame nga baza deri në krye, 
duhet të jenë të plota, të vazhdueshme 
dhe të programuara që të krijohen në 
atë mënyrë që organizimi dhe edukimi-
pedagogjik të korrespondojnë me dëshirat 
dhe qëllimet specifike. E ndërgjegjshme 
për këto ligje, Bashkësia Islame që nga 
ditët e para pas ndarjes nga shteti osman 
do të përpiqet të organizojë edukimin dhe 
arsimin institucional sipas mundësive të 
saja ekonomike dhe atë profesionale, për 
përmbushjen e  nevojave të vendit, duke 
bërë sintezë ndërmjet  Islamit dhe asaj që 
është përparimtare. Si rrjedhojë në këto 
rajone do të ndërtoheshin medrese shumë 
të rëndësishme  si bartëse të institucioneve 
arsimore, ku bënë pjesë edhe medreseja 
“Isa Beu” në Shkup.
Medreseja në pëgjithësi, e ajo e Isa 
Beut, në veçanti, si një institucion për 
rivendosjen e traditës arsimore islame ka 
një rol të pamohueshëm në stabilizimin 
e marrëdhënieve shoqërore duke u 
bazuar në parimin e trajtimit të ‘tjetrit’. 
Marrëdhëniet shoqërore, sipas profesorit 
Ibrahim Kallën, marrin formë në tri mënyra 
marrëdhëniesh, mes përfytyrimit  për 
‘unin’ dhe përceptimit për ‘tjetrin’ që 
bartin rëndësi për temën tonë. E para 
është përplasja mes ‘unit’ absolut dhe 
‘tjetrit’ absolut. Një ‘unë’ i mirë, i drejtë 
dhe i përsosur  në kuptimin absolut vihet 
përballë një ‘tjetri’ të keq, të mangët e 
të padrejtë në kuptimin absolut dhe në 
këtë mënyrë nis një luftë që nuk ka as 
humbës e as fitues. Ndërtimi i ‘tjetrit’ 
si antitezë përmes absolutizimit në të 
vërtetë e shtrembëron përfytyrimin e 
individëve për ‘unin’ dhe bën të lindin 
identitete skizofrenike, konfliktuale e 
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të copëtuara. Kjo gjë vërehet shpesh në 
historinë moderne të marrëdhënieve mes 
Islamit dhe Perëndimit. Ajo çka është 
vërtetë e rrezikshme për botën islame 
është që ta shpallë Perëndimin si fajtor 
për gjithçka dhe ti shtyjë e ti shmanget 
ballafaqimit me problemet e veta. E dyta, 
një mentalitet historik e kulturor që e 
sheh veten si esencial e qëndror dhe të 
tjerët si aksidentalë dhe periferikë, nuk 
merr për bazë të drejtën dhe drejtësinë, 
por forcën dhe tiraninë. Pikërisht nga ky 
këndvështrim kolonializmi evropian e 
shihte botën jashtë Evropës, që kaloi në 
ngjitje duke filluar nga shekulli XVIII duke 
arritur kulmin në shekullin XIX. Forma 
e tretë e marrëdhënieve, ku medreseja ka 
rol goxha të rëndësishëm në mbrojtjen e 
njerut nga këto dukuri negative, ashtu sikur 
tek dy të parat, është  ajo që supozohet 
të jetë mes një përfytyrimi të zbrazur për 
‘unin’ dhe një ‘tjetri’ të lëngëzuar. Sipas 
kësaj qasjeje, kushdo mund të takohet në 
një pikë të përbashkët duke hequr dorë 
nga pretendimi i vet identitar. Çështja 
thelbësore këtu është të vendoset në 
një kuadër të saktë marrëdhënia midis 
‘unit’ dhe gjithcka mbetet jashtë kësaj 
kategorie. Për të qenë në paqe me ‘tjetrin’ 
duhet të jemi në paqe me vetveten. Pra 
duhet të pranojmë “unitetin në shumësi”. 
Medresetë edhe në të kaluarën edhe sot 
kanë rol të rëndësishëm në këtë rrafsh. 
Nëse ju mungon kjo, duhet urgjentisht 
t’i kthehen vetes.
Ziyaeddin Fahri Findikoglu në artikullin 
me titull: “Kushtet për zhvillimin e jetës 
shkencore e filozofike në Turqi”, të botuar në 
vitin 1938, e trajton këtë gjë në kontekstin 
e marrëdhënies mes ‘dheut dhe mendimit’:
“Mbetja e imitimeve ideologjike tek ne 

si të tilla vjen si pasojë e mosardhjes në 
vete, e mosudhëzimit te të kënduarve turq, 
të cilët burimet e tyre kulturore i kanë 
marrë nga Franca, Gjermania apo nuk e 
di ku. Prandaj të kënduarit tanë nuk janë 
të vetëdijshëm se mbi ç’dhe gjenden e 
bij të ç’dheu janë. Në imagjinatën e tyre 
thithin atmosferën e një vendi evropian. 
Por këta janë të destinuar që të pengohen 
e të rrëzohen një ditë: ose shoqëria do tu 
vërë vulën si ‘të padobishëm për vendin’, 
ose do të treten mes melankolisë e iluzionit 
se shoqëria nuk i ka vlerësuar…. Për sa 
u përket çështjeve shoqërore duhet marrë 
parasysh jo vlerat e nevojat e vendeve të 
tjera, por ato të vendit për të cilin bëhet 
fjalë, si dhe duhet gjetur rrugët për ta 
çuar imitimin e të menduarit shkencor e 
filozofik me natyrë ndërkombëtare drejt 
përtypjes, përthithjes e rikrijimit”.
Shikuar nga ky këndvështrim, medresetë 
e ndërtuara nga BI, gjegjësisht Medreseja 
Isa Beu e ndërtuar nga BFI në RM, bëjnë 
dy gjëra me rëndësi, që nuk mund ti bëjnë 
medresetë jashtë vendit dhe jashtë BFI:
1. Medreseja vendase teologët/teologet 

e ardhshëm i përgatit duke e njohur 
dheun e tyre, gjegjësisht duke e njohur 
vendin e  vet, kulturën, gjuhën, fenë, 
traditën, mentalitetin, shoqërinë, 
qytetërimin e vet. Me këtë ai do të jetë 
më i efektshëm dhe më i sukseshëm.

2. E mbron atë nga ndikimet e jashtme 
frakcionare, sektare etj.

Kur dihet se, marrëdhënia mes dheut e 
mendimit bartë domethënie të rëndësishme 
si për përfytyrimin hapësinor ashtu edhe për 
meditimin tonë, atëherë medresetë vendore 
në këtë kontekst kanë një rol shumë të 
rëndësishëm. Dheu ku jeton dhe ndërton 
banesën e vet tokësore njeriu, kultura, 
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shoqëria, qytetërimi, më shumë se me një 
koordinatë gjeografike korrespondon me 
rrënjët, çlirimin, brumin e vërtetë, thellësinë 
e realitetin. Shkëputja e lidhjes me dheun 
përbën një nga situatat më tragjike të 
huajësimit për çdo botë mendimi. Krijimi 
i një lidhje të fortë mes dheut e mendimit 
nuk do të thotë ngushtim i horizontit të 
mendimit. Një traditë mendimi që drejtohet 
drejt horizonteve të hapura mbështetur 
në rrënjët e saj të thella, zotëron edhe 
mundësinë për ta qëlluar drejt balancën 
mes vendores e universales.
Ndërtimi i një marrëdhënie të drejtë me 
dheun mbi të cilin shkelim bënë të mundur 
që përvoja jonë e veçantë të fitojë një cilësi 
universale. Kjo ngjan me përjetimin e diellit 
që lind çdo mëngjes, në mënyra të ndryshme 
në pjesë të ndryshme të botës. Dielli, era 
dhe shiu siç i përjeton një nomad në stepat 
e Azisë Qendrore, janë të ndryshëm nga 
ato që përjeton në qendër të Afrikës. Por 
ajo që përjetohet ëshë universale. Fakti që 
rrezet e diellit i ndriçojnë dhe i ngrohin në 
mënyrë të ndryshme pjesë të ndryshme 
të globit, nuk nënkupton copëzimin e 
fragmentalizimin e ‘diellit’ si fenomen, 
por tregon se përvoja e ‘ndriçimit dhe 
ngrohjes’ është njëkohësisht fragmentare 
e tërësore, lokale e universale, konkrete 
e abstrakte.
Pikërisht për këtë, përthithja lokale e Islamit 
universal, duke u nisur nga perceptimi 
tradicional i një vendi, nuk do të thotë 
se Islami si fe universale ndryshon në 
esencë sipas perceptimeve lokale, por 
kjo do të thotë se përvoja e përceptimit 
është fragmentale, kurse ai përsëri mbetet 
universal e tërësor.
Për fund, duke i dhenë disa rekomandime 
të mia, dua të theksoj se qëllimi i edukimit 
dhe i arsimimit të nxënësve në medrese 

është të fitojnë njohuri, aftësi dhe zakone 
të reja në frymën e Islamit, zhvillimin e 
aftësive psikofizike dhe marrjen e arsimit 
të gjerë, ngritjen e nivelit në përgjithësi, 
kulturën shëndetësore dhe ekologjike, gjë 
që është parakusht për vazhdimin e arsimit 
në institucionet e arsimit të lartë, ose për 
vetëarsimim të mëtejshëm. Pikërisht për 
këtë, dua të theksoj se, për medresantët në 
veçanti, e për medresenë në përgjithësi, 
është e domosdoshme që:
- ‘Gjuha’ institucionale duhet të 
përcjellë mesazhe me aromë dhe shije 
në përputhshmëri me fjalët e Allahut xh. 
sh. dhe me praktikën e Pejgamberit a.s;
- ‘Gjuha’ profesionale duhet të posedoj 
urtësinë, këshillen e mirë dhe metodologjinë 
me të mirë, ashtu sic urdhëron Kur’ani, 
për ta bindur, tërhequr dhe udhëzuar 
medresanten/medresantin;
- ‘Gjuha’ trupore e predikuesit duhet të 
flas më shumë se komunikimi verbal i tij;
- Medresanti duhet të krijojë bindjen se, 
përfitimi i njohurive, shkathtësive dhe 
shprehive nga fusha islame dhe fusha të 
tjera të shkencës, janë mjeti që ai duhet 
të arrijë qëllimin e planifikuar;
- Qëllimi i tij nuk duhet të jetë vetëm 
trajnimi i mendjes, por i tërë qënies së tij;
- Edukimi islam nuk nënkupton vetëm 
udhëzim ose transformim të dijes (ta’lim), 
por gjithashtu edhe trajnim i personalitetit 
të nxënësit (tarbiyah);
- Mësuesi (në Medrese) nuk është vetëm 
një muallim, një ‘transmetues i dijes’, 
por gjithashtu është edhe një murabbi, 
një ‘trajnues i shpirtit dhe i karakterit’;
- Sistemi edukativ islam asnjëherë nuk e 
divorcon trajnimin e mendjes nga trajnimi 
i shpirtit;
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- Ndërkaq medreseja si një institucion 
adukativo arsimor duhet të pres rezultatet 
me sa vijon: zhvillimin e aftësive mendore, 
psiqike dhe fizike të nxenësve; aftësimin 
e tyre për të përdorur gjuhë të huaja; 
aftësimin për të vazhduar shkollimin e 
tyre në institucione të arsimit të lartë në 
vendin tonë dhe jashtë; aftësimin për 
përdorimin e burimeve të ndryshme të 
informacionit për kërkime të pavarura; 
ngjalljen e interesimit të nxënësve për 
njohuri të reja shkencore; zgjimin e 
vetëdijes krijuese, të menduarit kritik 
dhe ndjenjën për angazhimet në punë; 
edukimin në frymën dhe praktikën islame; 
krijimin e karaktereve të individëve të 
qëndrueshëm dhe krijues midis nxënësve 
që do të jenë në përputhje me parimet 
dhe praktikat e Islamit që mund të 
harmonizohen në vetvete; avancimin e 

humanizmit islam; ndërgjegjësimin për 
përkatësinë kulturore, si dhe hapjen ndaj 
kulturave të tjera; ndërgjegjësimin për 
përgjegjësinë për të afërmit, familjen, 
popullin, traditën shpirtërore, gjuhën dhe 
vendin, me tolerancë të plotë ndaj kombeve 
të tjera dhe identitetin e tyre kulturor 
dhe shpirtëror; kultivimin e kujtesës dhe 
njohurive historike të specifikave dhe të 
përvojave të fituara në një mjedis multifetar, 
multietnik dhe multikulturor; zbulimin e 
shkathtësive fizike, stilin e shëndetshëm 
jetësor dhe mënyra e përgjithshme e jetës, 
respektim i ndërsjellë, mirëkuptim dhe 
ruajtjen e vlerave shpirtërore dhe materiale 
të trashëgimisë kulturore; ngritjen e kulturës 
ekologjike dhe trajnimit për të luftuar 
degradimin e cilësisë së mjedisit.
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5.  Manifest ime dhe dua

A. Manifestimet jashtë 
Ramazanit

Akademi solemne për ditëlindjen e 
Muhamedit a.s. (18.04.2017)

Më 18.04.2017 (e martë), Myftinia e 
Tetovës mbajti akademi solemne për 
nder të ditëlindjes së Pejgamberit a.s.. 
Në këtë manifestim të cilin e moderoi 
Xhemil ef. Sadiki, të pranishëm ishin: 
Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. 
Nesimi, kryetarja e Komunës së Tetovës,  
znj. Teuta Arifi, përfaqësuesit e Rijasetit 
në krye me Rexhep ef. Ziberi, Myftiu i 
Gostivarit, Shaqir ef. Fetahu, Myftiu i 
Kërçovës, Murat ef. Huseini, Myftiu i 
Strugës, Mr. Salim ef. Sulejmani, Myftiu 
i Dibrës Ramazan ef. Hasa, ish-myftinjtë 
e Tetovës, Alifekri ef. Esati dhe hfz. Mr. 
Nexhadi ef. Limani, prorektori i UT-së, 
Prof. Dr. Reshat Qahili, dekani i Fakultetit 
të FSHI-së, Prof. Dr. Farudin Ebibi, dekani 
i Fakultetit Filozofik të UT-së, Prof. Dr. 
Fatbi Osmani, drejtori i Medresesë “Isa-
Beu”, Prof. Ibrahim ef. Idrizi, koordinatori 
i medresesë “IsaBeu” paralelja e vajzave 

- Tetovë, Beqir ef. Memeti, koordinatorët 
e medreseve, hoxhallarë të diasporës, 
profesoresha, profesorë, hoxhallarë, si 
dhe përfaqësues nga kori diplomatik dhe 
përfaqësues të shoqatave, firmave dhe 
fondacioneve të ndryshme.
Programi i këtij manifestimi përmban:
1) Lexim nga Kur’ani Famëlartë - 

hfz. Ibrahim ef. Alija.
2) Fjalë përshëndetëse - Myftiu i 

Tetovës.
3) Ligjëratë për Pejgamberin a.s. - 

Dr. Husein ef. Rizai.
4) Muzikë instrumentale me nej - 

z. Hadis Sadiki.
Në emër të Kryetarit të BFI-së, Reisul-
Ulema, H. Sulejman ef. Rexhepi, dhe në 
emër të Myftinisë së Tetovës, Myftiu i 
përshëndeti të pranishmit për prezencën.

Në fjalën e tij përshëndetëse, në mes 
tjerash, Myftiu theksoi: “Opsioni i vetëm 
që njeriu nga kjo botë materiale dhe fizike 
ta realizojë dëshirën e tij për të shprehur 
dashurinë ndaj Allahut është respekti, 
orientimi, lidhja dhe ngulitja e Muhamedit 
a.s. në shpirtin e tij.”
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“Që të na dojë Zoti, duhet ta ndjekim, ta 
përmendim dhe ta përkujtojmë Pejgamberin 
a.s. Ky Pejgamber ka qenë një njeri që ka 
mbrojtur dhe nuk ka prishur, ka rregulluar 
dhe nuk ka dërmuar, ka korrigjuar dhe nuk 
ka tollovitur, ka çiltruar ide dhe mendime 
dhe nuk ka paragjykuar”.

Ndërsa Dr. Husein Rizai në ligjëratën e 
tij theksoi se: “Dashuria ndaj Pejgamberit 
është obligim i të gjithë myslimanëve 
dhe paraqet aspektin themelor të jetës 
fetare islame. Ai potencoi se dashuria 
ndaj Pejgamberit a.s. është çelës për 
dashurinë ndaj Zotit, e cila realizohet 
duke ndjekur mostrën primordiale dhe 
kozmohistorike me karakter universal 
të Pejgamberit a.s..”
Manifestimi përfundoi me disa vargje 
nga Hfz. Ibrahim Dalliu:
Për, Ty asht krijue gjithësija
Ç’pare bajnë lavdat e mija
Ty t’ka lavdue vetë Perendija
N’doresh ja Resulell-llah!

Pjesëmarrja e Myftiut të Tetovës 
në ekspozitën e organizuar nga 
Medreseja “Isa Beu” paralelja e 
vajzave - Tetovë (22.04.2017)
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Pjesëmarrja e Myftiut të Tetovës 
në Mevludin tradicional organizuar 
nga Medreseja “Isa Beu” paralelja e 
vajzave - Tetovë (22.04.2017)

Manifestimi fetar me rastin e natës 
së Israsë dhe Miraxhit në Xhaminë e 
Eskit - Tetovë (23.04.2017)

Pjesëmarrja e Myftiut të Tetovës në 
manifestimin me rastin e  përcjelljes 
së maturantëve të Medresesë “Isa 
Beu” paralelja e vajzave - Tetovë 
(03.05.2017)

Me datë 03.05.2017 (e mërkurë), Medreseja 
“Isa Beu” – paralelja e vajzave në Tetovë 
e përcolli gjeneratën e X (dhjetë) me 
radhë. Në këtë manifestim mori pjesë 
kreu më i lartë i BFI-së, Reisul-Ulema, 
Haxhi Sulejman efendi Rexhepi, drejtori 
i përgjithshëm i Medresesë “Isa Beu”, 
Prof. Ibrahim ef. Idrizi, Myftiu i Tetovës 
Dr. Qani ef. Nesimi, dekani i FSHI-së në 
Shkup, Dr. Faredin ef. Ebibi, myftinjtë 
e myftinive të BFI-së, koordinatorët e 
paraleleve të shtrira të medresesë, profesorët 
dhe profesoreshat e medresesë, nxënës 
dhe studentë, prindër dhe shumë miq 
e dashamirë të kësaj vatre edukativo-
arsimore. Manifestimi u përcoll me një 
program të begatshëm artistik, ndërsa 
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fjalime përshëndetëse mbajtën: koordinatori 
i paraleles, Prof. Beqir ef. Memeti, Myftiu 
i Myftinisë së Tetovës, Dr. Qani ef. Nesimi 
dhe drejtori i përgjithshëm i Medresesë 
“Isa Beu”, Prof. Ibrahim ef. Idrizi, kurse 
fjalën e rastit e mbajti Reisul-Ulema, 
Haxhi Sulejman ef. Rexhepi.

Manifestimi fetar me rastin e natës 
së Beratit në Xhaminë e Tabhanes - 
Tetovë (11.05.2017)

Manifestimi fetar me rastin e 78 
vjetorit të hatmes ditore në Xhaminë 
e Sahatit - Tetovë (25.05.2017)

Manifestimi fetar me rastin e 
përcjelljes dhe duasë së haxhive 
Xhamia e Eskit - Tetovë (24.08.2017)
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Më datë 24.08.2017 (e enjte), pas namazit 
të akshamit në Xhaminë Eski - Tetovë, 
Myftinia e Tetovës organizoi dua të 
përbashkët të haxhit për nijetlinjtë që 
kanë vendosur të shkojnë në haxh këtë vit. 
Ndërkaq, për nder të nijetlinjëve u lexuan 
disa pjesë nga Kur’ani Famëlartë dhe ilahi 
nga hoxhallarë eminentë të Myftinisë së 
Tetovës. Në mungesë të Myftiut të Tetovës, 
fjalimin e rastit e mbajti kryeimami i 
Myftinisë së Tetovës, hfz. Mr. Ejup ef. 
Selmani, ndërsa duanë e haxhit e bëri 
ish-Myftiu i Tetovës, Alifekri ef. Esati. 
Myftinia e Tetovës të gjithë haxhive u 
dëshiron rrugë të mbarë. Dhashtë Allahu 
Fuqiplotë që të gjithë të kthehen shëndosh 
e mirë dhe me Haxh të pranuar.

Manifestim fetar me rastin e 
Hixhretit në Xhaminë e Drenovecit - 
Tetovë (21.09.2017)

Manifestim fetar me rastin e 
ditëlindjes së Pejgamberit a.s 
në Xhaminë e Pashës-Tetovë në 
bashkëpunim me atasheun për 
çështje fetare pranë Ambasadës së 
Republikës së Turqisë (29.11.2017)
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Myftinia e Tetovës me rastin e 12 Rebiul 
Evvelit-ditëlindjes së Muhamedit a.s., 
më datë 29.11.2017 (e mërkurë), pas 
namazit të drekës, në Xhaminë e Pashës-
Tetovë organizoi manifestimin fetar në 
bashkëpunim me atasheun për çështje 
fetare pranë Ambasadës së Republikës së 
Turqisë. Në këtë manifestim morën pjesë: 
Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, 
sekretari i përgjithshëm i BFI-së, Irsal ef. 
Jakupi, atasheu për çështje fetare pranë 
Ambasadës së Turqisë në RM, z. Murat 
Alkan, hoxhallarë nga Turqia, hoxhallarë 
të Tetovës dhe rrethinës, si dhe një numër 
shumë i madh i xhematit. Pjesëmarrësit 
ndoqën një program fetar-kulturor nga 
mysafirët që kishin ardhur enkas për këtë 
program nga Republika e Turqisë dhe 
referentët e Myftinisë së Tetovës. Programi 
filloi me lexim të Kur’anit Famëlartë dhe 
vazhdoi me mevlud, ilahi dhe kaside. 
Në këtë manifestim, fjalë përshëndetëse 
mbajtën Myftiu i Tetovës dhe atasheu, 
i cili e bëri edhe duanë e manifestimit.

Manifestim fetar me rastin e 
ditëlindjes së Pejgamberit a.s. në 
Xhaminë e Re të Fshatit Bogovinë 
(29.11.2017)

Myftinia e Tetovës, me rastin e 12 Rebiul 
Evvelit - ditëlindjes së Muhamedit a.s., 
më datë 29.11.2017 (e mërkurë), pas 
namazit të akshamit, organizoi manifestim 
tradicional fetar në Xhaminë e Re në fsh. 
Bogovinë-Tetovë. Në këtë manifestim 
morën pjesë: Myftiu i Tetovës, Qani ef. 
Nesimi, ish-Myftiu, Alifekri ef. Esati, 
drejtori i diasporës pranë BFI-së, Selver 
ef. Xhemaili, koordinatori i Medresesë 
“Isa Beu”, paralelja e vajzave Tetovë, 
Beqir ef. Memeti, profesorët e medresesë, 
imami i xhamisë dhe hoxhallarët e tjerë 
të Bogovinës, hoxhallarët e Tetovës me 
rrethinë, si dhe një numër shumë i madh 
i xhematit. Pjesëmarrësit ndoqën një 
program fetar-kulturor nga disa nxënës 
të Medresesë “Isa-Beu” dhe të Fakultetit 
të Shkencave Islame. Programi filloi me 
lexim të Kur’anit Famëlartë dhe vazhdoi 
me mevlud, ilahi dhe kaside.
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Myftiu i Tetovës për hir të kësaj nate 
mbajti fjalën e rastit, me ç’rast foli mbi 
vlerën e përkujtimit të ditëlindjes së 
Muhamedit a.s. dhe rëndësinë që ka figura 
e Pejgamberit a.s. nëpër shekuj e deri në 
kohën tonë. Duanë në këtë manifestim e 
bëri ish-Myftiu Alifekri ef. Esati. Këshilli 
i Xhamisë së Re në fshatin Bogovinë për 
mysafirët kishte përgatitur një koktej.

Manifestim fetar me rastin e 
ditëlindjes së Muhamedit a.s. me 
nxënëset e Medresesë “Isa Beu”- 
paralelja e vajzave në Tetovë në 
Xhaminë Eski (29.11.2017)

Me datë 29 nëntor 2017, me rastin e 
ditëlindjes së Muhamedit a.s. (mevludit), 
nxënëset e Medresesë “Isa Beu”- paralelja 
e vajzave në Tetovë, organizuan program 
fetar dhe kulturor. Në këtë manifestim 
prezentuan një numër i madh i xhematit.

B. Manifestimet fetare me 
rastin e duasë së hatmeve

Myftinia e Tetovës, gjegjësisht shërbimi i 
arsimit fetar, kujdes të veçantë i kushton 
mësim-besimit islam nëpër xhamia-mektebe, 
kështu që pothuajse në të gjitha xhamitë e 
kësaj Myftinie zhvillohet procesi i mësim-
besimit islam. Gjatë vitit 2017, janë mbajtur 
52 (4 prej tyre janë të moshërritura) dua 
hatmesh të nxënësve që ndjekin mësimbesim 
islam nëpër mektebet e xhamive të kësaj 
Myftinie. Për vitin në fjalë janë dorëzuar 
1.323 diploma.
Në vazhdim do t’i sjellim xhamitë dhe 
emrat e nxënësve që kanë marrë diploma 
sipas shkallëve.

1. Fshati Zhelinë
Numri protokollar i diplomave është 
1362-1378. Numri i nxënësve të cilët 
kanë marrë diploma sipas shkallëve është 
17, edhe atë 8 djem dhe 9 vajza. 
Emrat e nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma janë:
Shkalla e dytë - II:
1. Merjeme Ramadan Baftijari
2. Blerta Lirim Hismani
3. Arta Jetmir Hismani
4. Aijna Rijad Islami
5. Elvira Ruhi Alili
6. Faton Jusuf Islami
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7. Nevzat Nebi Islami
8. Enes Sabahudin Islami
9. Semir Baki Shabani
10. Tefik Nusret Tefiki
Shkalla e tretë - III:
1. Jehona Ramadan Baftijari
2. Elida Fadil Fetai
3. Semra Muhamed Useini
4. Diellza Arif Xheladini
5. Fisnik Sedat Ramani
6. Davud Baredin Iljazi
7. Shkëlqim Dashmir Iljazi

Mualimët: Mesud ef. Islami, 
Rexhep ef. Veseli

E hënë, 02.01.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 02.01.2017 (e hënë), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë, 
kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani, 
si dhe referentët e myftinisë, Idriz ef. 
Idrizi, Taxhudin ef. Hamidi dhe Xhemil 
ef. Sadiki.

2. Xhamia e Pashës – Tetovë

Numri protokollar i diplomave është 01-31.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
31, edhe atë 13 djem dhe 18 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Harbin Sulejman Sulejmani
02. Lavdrim Taflit Imeri
03. Emre Metin Nesimi
04. Ervin Zeni Sadiku
05. Abdylbesir Rexhep Rexhepi
06. Albin Sejad Veseli
07. Xhihad Irfan Qamili
08. Melisa Jusuf Selimi
09. Melek Fejzulla Huseini
10. Maida Gani Nebiu
11. Nurije Safet Mustafi
12. Selda Enver Dërguti
13. Sumeja Naser Halimi
14. Safije Dashmir Emshiu
15. Besa Refet Ameti
16. Erna Sherif Jakupi
17. Fehim Dehran Memedi
18. Betim Saqip Baftijari
19. Çlirim Idajet Demiri
20. Berat Mirsad Hismani
21. Ajnur Enver Ramadani
22. Fejza Mensur Abazi
23. Sumeja Kujtim Osmani
24. Erdina Fetah Beadini
25. Ajshe Rexhep Gafuri
26. Makbule Rexhep Gafuri
27. Besa Muharem Mahmudi
28. Alejna Alajdin Sejdiu
29.Yllza Abdylmitalib Ameti
Shkalla e dytë - II:
01. Abdylmexhit Skender Shaini
02.Ridvan Abdylselam Qamili 

Mualimi: hfz. Zulqufli ef. Asllani
(E diel, 29.01.2017)
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Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 29.01.2017 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia morën pjesë Myftiu, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, kryeimami, hfz. 
Mr. Ejup ef. Selmani, si dhe referentët 
e myftinisë, Idriz ef. Idrizi, Mr. Xhemil 
ef. Mehmeti dhe Taxhudin ef. Hamidi.

3. Fshati Sllatinë 
Numri protokollar i diplomave është 31-44.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
14, edhe atë 10 djem dhe 4 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë- I:
01. Alban Jetmir Xhelili
02. Albin Sejdi Imeri
03. Diellza Bexhet Xheladini
04. Lulzim Tefik Beluli 
05. Festim Arif Hasani
06. Fisnik Nehat Xhaferi
07. Orhan Abdullah Imeri
08. Valon Xhemali Elmazi
09. Ardita Sheip Aliji
Shkalla e dytë - II: 
01. Emine Safet Abdiu
02. Ermir Zudi Ademi
03. Adhurim Nezir Jakupi
04. Alban Nehat Abdullahi 
Shkalla e katërt - IV:

01. Mërgime Ali Abduli
Mualimi: Harbin ef. Jonuzi

E Enjte, 20.01.2017
Manifestimi i duasë së hatmes nuk u 
mbajtë.

4. Fshati Gajre

Numri protokollar i diplomave është: 
45-58.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
14, edhe atë 4 djem dhe 10 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:

Shkalla e parë - I:
01. Isra Llokman Bekteshi
02. Anesa Bekim Misimi
03. Elmedina Bekim Misimi
04. Njomza Tahir Ibrahimi
05. Agnesa Taxhedin Alimi
06. Almira Berat Misimi
07. Era Tahir Ibraimi
08. Edona Bujar Feriki
09. Elvira Ylber Ibraimi
10. Qëndresa Bujar Feriki
11. Besjan Tahir Sulejmani
12. Naron Kujtim Bekteshi
13. Lorin Argjend Ademi
14. Albin Tahir Sulejmani

Mualimi: Visar ef. Selimi
E diel, 05.03.2017
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Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt më 
05.03.2017 (e diel), para namazit të drekës. 
Nga Myftinia morën pjesë referentët e 
arsimit fetar, Idriz ef. Idrizi dhe Mr. Xhemil 
ef. Mehmeti, si dhe referentët, Taxhedin 
ef. Hamidi dhe Xhemil ef. Sadiki.

5. Xhamia e Saatit – Tetovë

Numri protokollar i diplomave është: 
59-80.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
22, edhe atë 12 djem dhe 10 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:

Shkalla e dytë - II:
01. Berat Islam Shakir
02. Qemal Muhamed Ismani
03. Naid Naxhi Huseini
04. Servet Taxhedin Sulejmani
05. Enver Arif Hismani
06. Melik Veli Rexhep

07. Ertugrul Qamuran Islami
08. Sumea Emin Rustemi
09. Durime Jetmir Ademi
10. Elona Amir Ademi
11. Nur Erdogan Halimi
12. Elma Illzan Qerimi
13. Jeliz Nasër Ramadani
14. Filiz Izet Abazi
15. Elif Izet Abazi
16. Donika Ferik Miftari
17. Anila Minur Jashari
18. Florim Servet Ameti
19. Ahmet Mehmet Esati
20. Aqif Ameti
Shkalla e tretë - III:
01. Erdem Ismailhaki Ismaili
02. Hadis Taxhedin Sulejmani

Mualimi: Hamdi ef. Hoxha
E diel, 19.03.2017

Manifestimi i hatmes u mbajt më 
19.03.2017 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia morën pjesë Myftiu, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, kryeimami, 
Mr. hfz. Ejup ef. Selmani dhe referentët, 
Mr. Xhemil ef. Mehmeti, Idriz ef. Idrizi 
dhe Xhemil ef. Sadiki.
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6. Fshati Siniçan

Numri protokollar i diplomave është: 
81-106.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
26, edhe atë 7 djem dhe 19 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Azra Merzun Pajaziti
02. Elma Zeqirja Ramadani
03. Illton Migbil Iseni
04. Izeti Imbërli Ramadani
05. Ajla Sadri Rustemi
06. Merisa Latif Ramadani
07. Blerim Naim Saiti
08. Ismail Sevdi Ismaili
09. Ajla Jetmir Zenuni
10. Driton Neset Dauti
11. Jeton Isak Aliji
12. Nedreta Burim Beqiri
13. Abaz Nasuf Abazi
14. Elma Jetmir Iseni
15. Elmaida Nasir Sulejmani
16. Vesa Avni Miniri
Shkalla e dytë - II:
01. Gëzime Bari Rashiti
02. Fatlinda Xhemazi Ajdini
03. Sumeja Latif Nesimi
04. Esra Fatmir Nesimi
05. Elisa Bashkim Esati

Shkalla e tretë - III:
01. Rita Rami Rustemi
02. Fjolla Nasuf Abazi
03. Semra Avdiraman Idrizi
Shkalla e katërt - IV:
01. Kadire Florim Bajrami
02. Amra Burim Beqiri

Mualimi: Basri ef. Iljazi
E diel, 02.04.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 02.04.2017 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia morën pjesë Myftiu, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, kryeimami, hfz. 
Mr. Ejup ef. Selmani, si dhe referentët 
Idriz ef. Idrizi, Mr. Xhemil ef. Mehmeti 
dhe Taxhedin ef. Hamidi.

7. Fshati Kamjan – Xhamia e Vjetër

Numri protokollar i diplomave është: 
107-167.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
61, edhe atë 21 djem dhe 40 vajza.
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Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Shkurte Bajram Seferi
02. Arbina Bekim Qazimi
03. Arjeta Bekim Qazimi
04. Ardita Bekim Qazimi
05. Muhamed Samet Xhemaili
06. Bilend Driton Bajrami
07. Nazif Ziqirja Ismani
08. Arlinda Besim Abdiji
09. Ensar Nazif Xhemaili
10. Anis Isman Fazliu
11. Erda Zulqufli Bexheti
12. Elsa Zulqufli Bexheti
13. Shkodran Gani Ziberi
14. Blerina Dashmir Kamberi
15. Agon Jetmir Atuli
16. Edin Xhemil Nuredini
17. Ajla Shpëtim Rustemi
18. Anida Rustem Jahjai
19. Muhamed Bexhet Musliu
20. Metin Zendel Musliu
21. Blenda Driton Bajrami
22. Harisa Adem Kamberi
23. Erda Sedat Atuli
24. Qerim Abdiraman Imeri
25. Elmedin Venhar Xhemaili
26. Adrian Bekim Kadriu
Shkalla e dytë - II:
01. Azra Kadri Memeti
02. Ismailaki Gazmend Rexhepi
03. Agon Jasin Kamberi
04. Sara Abdilnaser Selimi
05. Leonora Lulzim Rexhepi
06. Albin Arben Rexhepi
07. Semir Gjilmihar Imeri
Shkalla e tretë - III:
01. Adisa Jetmir Atuli
02. Xhumejla Fuat Beqiri
03. Dardan Besnik Ismaili

04. Arta Besir Beqiri
05. Adhurim Dashmir Kamberi
06. Artina Besnik Musliu
07. Nejla Abdiraman Imeri
08. Maida Gazmend Imeri
09. Xhenisa Sedat Atuli
10. Aishe Izahir Shabani
11. Feride Suad Zeqiri
12. Azra Bujar Xhemaili
13. Anita Hisni Ajruli
Shkalla e katërt - IV:
01. Arbnora Miralem Asani
02. Diana Afrim Ramadani
03. Semra Gjilmihiar Imeri
04. Jehona Jasin Kamberi
05. Ferdese Nagip Ramadani
06. Anisa Hasan Ferati
07. Erza Arben Bajrami
08. Inela Abdilhaqim Aliu
09. Agnesa Jasin Ajruli
10. Ensar Nasuf Haliti
11. Erda Abdulla Zejnullahi
12. Ajla Abduraman Imeri
13. Jona Miralem Asani
14. Albina Besim Ajruli
15. Lavdim Afrim Ramadani

Mualimi: Xhemil ef. Shabani
E shtunë, 08.04.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 08.04.2017 (e shtunë), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia e Tetovës morën 
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pjesë kryeimami hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referentët Idriz ef. Idrizi dhe Mr. 
Xhemil ef. Mehmeti.

8. Fshati Novakë

Numri protokollar i diplomave është prej 
nr: 168-178.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
11, edhe atë 3 djem dhe 8 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Zudije Azbi Izairi
02. Rukije Azbi Izairi
03. Liridona Zendel Bekiri
04. Edona Bujamin Tahiri
05. Floriana Shpëtim Izairi
06. Jusra Bajram Bajrami
07. Israa Bajram Bajrami
08. Gjilmaze Bilal Kurtishi
09. Nebi Bilal Kurtishi
10. Edon Zulfiqar Zejnullahi
11. Ensar Sadin Osmani

Mualimi: Jumni ef. Shabani
E diel, 09.04.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 09.04.2017 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia morën pjesë Myftiu, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, kryeimami, 
hfz. Mr. Ejup ef. Selmani dhe referentët, 
Idriz ef. Idrizi dhe Xhemil ef. Sadiki.

9. Fshati Grupçin

Numri protokollar i diplomave është: 
179-198.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
20, edhe atë 11 djem dhe 9 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Valmira Muhamet Jashari
02. Vullnet Pajazit Hajruni
03. Musa Florim Sherifi
04. Elhame Xhevdet Isaki
05. Fatlinda Nimet Nexhbiu
06. Nazif Rametulla Sinani
07. Ramadan Shemsedin Neziri
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08. Rinisa Rexhep Sinani
09. Sihana Izair Adili
10. Xhemazije Taxhedin Sejdii
11. Xhihad Mensur Jashari
12. Ylljeta Muhamet Sali
13. Mendim Feredin Xhemaili
14. Imran Mensur Xhaferi
15. Harbin Shemsedin Neziri
16. Gani Rami Sejdi
17. Mirat Dashmir Sejdi
Shkalla e dytë - II:
01. Miran Dashmir Sejdi
02. Mirhane Dashmir Sejdi
03. Sara Milazim Sherifi 

Mualimi: Bajram ef. Ferati
E diel, 16.04.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 16.04.2017 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia e Tetovës morën 
pjesë kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referentët Mr. Xhemil ef. Mehmeti 
dhe Xhemil ef. Sadiki.

10. Fshati Sellarcë e Epërme

Numri protokollar i diplomave është: 
199-223.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
25, edhe atë 10 djem dhe 15 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Argjenda Ali Ismaili
02. Ensar Burim Deari
03. Elmedina Besim Sinani
04. Ensar Alirami Sinani
05. Eugerta Gazmend Selami
06. Fitim Emir Ismaili
07. Merisa Besnik Sinani
08. Florent Lirim Sali
09. Diellza Sedat Sinani
10. Merisa Jetmir Selami
11. Anita Nuhi Islami
12. Emira Imran Iseni
13. Amet Sadri Selami
14. Medina Amir Ismaili
15. Samira Imran Iseni
16. Sara Adnan Xhemaili
17. Zejd Faruk Aliu
Shkalla e dytë - II:
01. Muhamed Ibrahim Aliu
02. Amar Mujdin Zenuni
03. Jon Jeton Ajvazi
04. Yllzana Osman Idrizi
05. Amra Berat Ismaili
06. Qemal Muhamed Ismaili
Shkalla e tretë - III:
01. Behije Muzafer Ismaili
02. Medina Jashar Deari

Mualimi: Muhamed ef. Ismaili
E shtunë, 22.04.2017
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Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 22.04.2017 (e shtunë), para namazit 
të iqindisë. Nga Myftinia morën pjesë 
kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referentët, Idriz ef. Idrizi dhe Mr. 
Xhemil ef. Mehmeti.

11. Xhamia e Rinisë – Tetovë

Numri protokollar i diplomave është: 
224-267.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
44, edhe atë 14 djem dhe 30 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Semih Memetriza Ibrahimi
02. Muhamet Huzer Ismajli
03. Jasmina Miftar Alili
Shkalla e dytë - II:
01. Anida Muharem Odai
02. Blerim Sabedin Ejupi
03. Miran Bashkim Bajrami
04. Alban Bujar Veseli

05. Fatima Rami Iljazi
06. Drilon Besnik Idrizi
07. Çlirime Ilvije Saiti
08. Musa Enis Jonuzi
09. Amra Alit Habibi
10. Shefije Hajredin Skenderi
11. Mustaf Ramadan Ademi
Shkalla e tretë - III:
01. Sara Miredin Abduraimi
02. Festime Refet Krasniqi
03. Liridon Xhavbit Veliu
04. Hava Jenuz Aliji
05. Florije Qenan Mustafi
06. Leandra Besim Kurtishi
07. Amra Lirim Miftari
08. Omer Abdullah Alija
09. Mimoza Bekim Zendeli
10. Samije Elzajat Kameri
11. Sara Muhamed Mustafa
12. Ilire Refet Krasniqi
13. Adis Skender Ukshini
14. Muhamed Mensur Luma
15. Melisa Fatmir Loki
16. Besjana Fadil Ajredini
17. Emel Sabajdin Hasani
18. Anesa Xhemil Beadini
19. Emine Nasir Misimi
20. Furkan Ramazan Zeqiri
21. Omer Menduh Ismaili
22. Merjem Sami Kasami
Shkalla e katërt - IV:
01. Bedija Femi Ademi
02. Rina Bujar Limani
03. Besjana Hajredin Skenderi
04. Endrita Abdylhamit Ibrahimi
05. Art Florim Limani
06. Hatixhe Adem Velija
07. Anisa Abdylnaser Ibrahimi
08. Rida Dashmir Salija

Mualimët: hfz. Ibrahim ef. Alija
Besim ef. Hoxha

E diel, 23.04.2017
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Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 23.04.2017 (e diel), para namazit të 
drekës në xhaminë e lartpërmendur. Nga 
Myftinia morën pjesë Myftiu, Prof. Dr. 
Qani ef. Nesimi, kryeimami, hfz. Mr. 
Ejup ef. Selmani dhe referentët, Idriz ef. 
Idrizi, Xhemil ef. Sadiki dhe Taxhedin 
ef. Hamidi.

12. Fshati Reçicë e Madhe – Xhamia 
e Poshtme

Numri protokollar i diplomave është: 
268-294.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
27, edhe atë 17 djem dhe 10 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Amra Resul Ibishi
02. Emir Halil Iseni
03. Era Besnik Bilalli

04. Jakub Irfan Ismaili
05. Jasin Nuh Mamuti
06. Amar Daut Musliu
07. Jeton Llokman Vebiu
08. Mentor Ilaz Beqiri
09. Argjend Kadri Ziberi
10. Besir Vllazrim Musliji
11. Suel Muhamed Beqiri
12. Sara Besnik Rustemi
13. Rita Irfan Bakiji
14. Lejla Nehat Zeqiri
16. Selxhane Zemri Shasivari
17. Vlora Ibrahim Ziberi
18. Lavdim Muharem Xhezairi
19. Ardita Hetem Selimi
20. Jusuf Ekrem Kamberi
21. Fitim Naser Zeqiri
22. Asmir Tefik Ilazi
Shkalla e dytë - II:
01. Jeton Mahir Ademi
Shkalla e tretë - III:
01. Sabire Fetah Odai
02. Taxhedin Habil Iseni
Shkalla e katërt - IV:
01. Argjend Hajredin Iseni
02. Suhejb Xhemail Bilalli

Mualimi: hfz. Resul ef. Ibishi
E diel, 14.05.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 14.05.2017 (e diel), para namazit të 
drekës në xhaminë e lartpërmendur. Nga 
Myftinia morën pjesë kryeimami, hfz. Mr. 
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Ejup ef. Selmani dhe referentët, Taxhedin 
ef. Hamidi dhe Xhemil ef. Sadiki.

13. Fshati Tenovë - Xhamia e Poshtme

Numri protokollar i diplomave është: 
295-316.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
23, edhe atë 7 djem dhe 16 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Shkurte Vesel Sallahi
02. Eliza Abil Kadriu
03. Ermira Vesel Sallahi
04. Nejla Muzafer Zeqiri
05. Nadire Afrim Emurlai
06. Liridona Enver Hajredini
07. Sagibe Jakup Bakiu
08. Sehare Fuat Elmazi
09. Juleda Elviz Jashari
10. Enis Mujdin Zeqiri
11. Amin Halid Mexhiti
12. Harun Nebi Elmazi
13. Arsim Bekim Haziri
Shkalla e dytë - II:
01. Suejla Nebi Elmazi
02. Zineta Fuat Elmazi
03. Enisa Burim Idrizi
04. Ajshe Hasan Mustafi
05. Ardit Sulejman Zendeli
06. Edin Florim Mexhiti

07. Sebih Muhamed Sherifi
Shkalla e tretë - III:
01. Ilirida Muzafer Zeqiri
02. Mineta Florim Mexhiti
03. Merisa Halil Mexhiti

Mualimi: hfz. Ismet ef. Murati
E diel, 07.05.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 07.05.2017 (e diel), para namazit të 
drekës në xhaminë e lartpërmendur. Nga 
Myftinia morën pjesë Myftiu, Prof. Dr. 
Qani ef. Nesimi, kryeimami, hfz. Mr. 
Ejup ef. Selmani dhe referentët, Idriz 
ef. Idrizi, Mr. Xhemil ef. Mehmeti dhe 
Taxhedin ef. Hamidi.

14. Mektebi ASR – Moshërriturat
Numri protokollar i diplomave është: 
317-325.
Numri i kursisteve të cilat kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 9.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e dytë - II:
01. Sadrije Muzafer Sulejmani
02. Vlora Hamdi Zeqiri
03. Semat Taxhedin Limani
04. Nermin Abdylselam Imeri
05. Hadije Rufat Zeqiri
06. Zurije Muhamedali Ramadani
07. Imelda Jetmir Ramadani
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08. Latife Sabajdin Rexhepi
09. Nurjan Dehran Hamza

Mualimet: Sermijete Asllani
Hanife Ibrahimi - Asllani

E mërkurë, 19.04.2017
Manifestimi i duasë së hatmes është 
mbajtur vetëm në prezencën e grave.

15. Fshati Zhelinë – Xhamia e Poshtme

Numri protokollar i diplomave është: 
326-354.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
29, edhe atë 9 djem dhe 20 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Amir Ismet Rexhepi
02. Ardi Hisni Demiri
03. Besim Qani Ismaili
04. Drilon Jetmir Limani
05. Erdi Jusuf Aliji
06. Femi Bafti Ziberi
07. Mumin Omzi Emurlai
08. Resul Bujar Latifi
09. Suad Bekim Rexhepi
10. Arbina Bashkim Ajdini
11. Albina Pajazit Shabani
12. Albina Selatin Selimi
13. Albina Imer Seadini
14. Amela Fauzi Xheladini
15. Amela Safet Ramadani
16. Anisa Mustaf Shabani

17. Agnesa Shemasi Bafqari
18. Blerta Dashmir Islami
19. Edita Besim Aliti
20. Eda Beki Avdija
21. Emine Elez Xheladini
22. Esra Elez Xheladini
23. Eldina Elez Xheladini
24. Hana Fatmir Xheladini
25. Lirije Amet Xheladini
26. Lavdreta Gadaf Abdullahi
27. Samira Omzi Emurlai
28. Shefkinase Rametullah Azizi
29. Xhemile Shefket Husejni

Mualimi: hfz. Amir ef. Limani
E shtunë, 29.04.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 29.04.2017 (e shtunë), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë 
kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referentët, Mr. Xhemil ef. Mehmeti 
dhe Xhemil ef. Sadiki.

16. Fshati Çellopek i Ri
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Numri protokollar i diplomave është: 
355-383.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
29, edhe atë 16 djem dhe 13 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Arsim Taxhedin Ajdini
02. Ensar Abdulmunaf Zulbeari
03. Fatmir Samet Nebiji
04. Munip Berzat Arsllani
05. Harbin Fatmir Sallai
06. Muhamet Mefail Shabani
07. Mumin Bekim Zeqiri
08. Samet Nusret Zeqiri
09. Mirzana Hasan Memishi
10. Ajla Ramis Skenderi
11. Bukurije Islam Latifi
12. Zulejha Halil Mehmeti
13. Nashide Ramiz Izahiri
14. Valmira Dashmir Sulejmani
15. Elhame Izahir Limani
16. Elmedina Xhemil Muharemi
17. Nizafet Ziber Ajredini
18. Hanife Fuat Fejzullahi
19. Hamije Shaban Fejzullahi
Shkalla e dytë - II:
01. Anes Irfan Bexheti
02. Aldin Besir Ademi
03. Advije Ali Ramadani
04. Elmira Jetmir Imeri
Shkalla e tretë - III:
01. Amar Arkin Jahiji
02. Hasmir Islam Ganiu
03. Enis Abdulmunaf Zilbeari
04. Harbin Sinan Ajdini
05. Bejtulla Isak Qenani
06. Nedim Bujamin Mazllami 

Mualimi: Junuz ef. Husejni
E diel, 21.05.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 21.05.2017 (e diel), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë 
kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referenti për arsim fetar, Mr. Xhemil 
ef. Mehmeti.

17. Fshati Striminicë - Moshërriturat
Numri protokollar i diplomave është: 
384-399.
Numri i kursisteve të cilat kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
16 kursiste.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:

Shkalla e dytë - II:
01. Fiknete Abidin Alili
02. Sanije Jusuf Mevaipi
03. Dashurije Harun Alili
04. Sermijete Ekrem Alili
05. Ganimete Nevzat Alili
06. Suzana Zilbehar Alili
07. Selvinas Zilfi Alili
08. Zinepe Sadri Alili
09. Hatixhe Muharem Alili
10. Sermijete Ilmihasan Alili
11. Hirmete Mirtezan Alili
12. Gjylserem Xhevad Hajdari
13. Mirvete Baki Rushiti
14. Zulfije Ferik Rushiti
15. Fevije Baki Seadini
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16. Shenasie Riza Rushiti
Mualime: Valdeta Nuhiu - Alili

E martë, 09.05.2017
Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
vetëm në prezencën e grave!

18. Fshati Gllogjë

Numri protokollar i diplomave është: 
400-422.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
23, edhe atë 8 djem dhe 15 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Elif Xhemal Nesimi
02. Fatime Zeqirja Shaqiri
03. Anisa Xhelal Arifi
04. Elsa Rahim Neimi
05. Anit Bedri Amiti
06. Ariton Xhemali Amiti
07. Amira Qazim Amiti
08. Rrona Gazmen Amiti
09. Alban Shafi Amiti
10. Donik Besnik Elezi
11. Lina Zajdin Abazi
12. Arjan Abdilaziz Shabani
13. Behar Bedri Jusufi
14. Aldina Setki Selmani
15. Mirije Gajur Asani
16. Aneta Nizamedin Amiti

17. Dashurije Shaqiri
Shkalla e dytë - II:
01. Aldin Florim Elezi
02. Evzal Halim Abazi
Shkalla e tretë - III:
01. Vjollca Xhemal Neimi
02. Mesira Jahja Dauti
03. Zurije Gajur Asani
Shkalla e katërt - IV:
01. Mevlana Nuhi Mustafi

Mualime: Hyreme Amiti
E shtunë, 13.05.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 13.05.2017 (e shtunë), para namazit të 
drekës në xhaminë e fshatit. Nga Myftinia 
morën pjesë kryeimami, hfz. Mr. Ejup 
ef. Selmani dhe referentët, Mr. Xhemil 
ef. Mehmeti dhe Xhemil ef. Sadiki.

19. Fshati Xhepçisht - Djemtë

Numri protokollar i diplomave është: 
45-58.
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Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
49 - të gjithë djem.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:

Shkalla e parë - I:
01. Drinor Driton Halili
02. Betim Rauf Salihi
03. Ismail Amir Ameti
04. Ensar Qenan Veseli
05. Muhamet Pajazit Idrizi
06. Alban Bardhyl Ademi
07. Erdon Haqim Saiti
08. Leka Daut Rexhepi
09. Festim Afrim Zeqiri
10. Erjon Imer Osmani
11. Festim Bajram Isaki
12. Ervin Nasuf Osmani
13. Sait Bexhet Zejnuli
Shkalla e dytë - II:
01. Geni Sadush Zeqiri
02. Petrit Jaja Halimi
03. Rinor Nadmir Idrizi
04. Erjon Burim Veseli
05. Shpresim Arben Qazimi
06. Endrit Xhemal Bajrami
07. Muhamet Bekim Emini
08. Denis Enver Bajrami

Shkalla e tretë - III:
01. Etin Muhamer Deari
02. Ermal Lirim Saiti
03. Albi Neshat Selmani
04. Venis Gazmend Zeqiri
05. Vullnet Nexhbi Saiti
06. Rinor Xhevahir Osmani
07. Llokman Rufat Salihi
08. Bleron Reshat Selmani
09. Genc Miftar Saliu
10. Enis Fazli Fazlija
11. Vigan Nuriman Jaja

12. Arlind Dashmir Mamuti
Shkalla e katërt - IV:
01. Gerti Nadi Isaki
02. Ardi Muamet Sadiku
03. Edi Nazmi Ejupi
04. Ardit Ramadan Vejseli
05. Altin Miftar Shaqiri
06. Erdi Sheip Vejseli
07. Blines Hajri Idrizi
08. Ensar Muhamet Idrizi
09. Naser Mustaf Mustafi
10. Sadri Avni Bajrami
11. Gëzim Femi Kamberi
12. Arbnor Gazi Bajrami
13. Ardi Xhevahir Idrizi
14. Ylli Nazmi Ejupi
15. Albin Nuhi Selmani
16. Almir Rami Selmani

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

E premte, 19.05.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 19.05.2017 (e premte), pas namazit 
të iqindisë. Nga Myftinia morën pjesë 
kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referentët, Mr. Xhemil ef. Mehmeti, 
Idriz ef. Idrizi dhe Xhemil ef. Sadiki.
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20. Fshati Kamjan - Xhamia e Re

Numri protokollar i diplomave është: 
472-505.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
34, edhe atë 12 djem dhe 22 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Aida Sedat Hajdari
02. Nida Naxhi Sallai
03. Sanije Fesall Rustemi
04. Edona Gajur Osmani
05. Anida Rahim Ademi
06. Zana Asllan Salihu
07. Elmedina Riza Imeri
08. Anida Idriz Idrizi
09. Anisa Namik Beqiri
10. Artan Qerim Hajruli
11. Elmedin Riza Imeri
Shkalla e dytë - II:
01. Amire Dashmir Sallai
02. Almira Bekim Arifi
03. Semine Semir Hajdari
04. Samir Gëzim Ibrahimi
05. Albin Dilaver Jonuzi
06. Medin Abdirezak Idrizi
07. Enis Isa Ajrullai
08. Anjesa Abil Memeti
09. Nuhi Selim Ajredini
Shkalla e tretë - III:

01. Albina Jusuf Rexhepi
02. Sumeja Fesal Rustemi
03. Alina Isa Ajrullai
04. Diellza Samet Beluli
05. Tarik Senad Zeqiri
06. Merdi Ismail Ferati
07. Omer Isen Iseni
08. Sabina Mehmet Deari
09. Muhamed Besnik Ferati
10. Bujar Reshat Beqiri
11. Arbina Lavdrim Hajruli
Shkalla e katërt - IV:
01. Embrije Minir Iseni
02. Elma Zibidin Tairi
03. Juleda Dilaver Jonuzi

Mualimët: hfz. Yzeir ef. Ibrahimi
Ismet ef. Tairi

E shtunë, 20.05.2017
Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 20.05.2017 (e shtunë), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë 
kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referenti për arsim fetar, Mr. Xhemil 
ef. Mehmeti.

21. Fshati Çellopek – Xhamia e 
Poshtme

Numri protokollar i diplomave është: 
506-533.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
28, edhe atë 12 djem dhe 16 vajza.
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Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Artan Rexhep Abdullahi
02. Ensar Fatmir Pajaziti
03. Muzafer Zeqirja Ramadani
04. Elma Mehas Esati
05. Sumeja Nehat Jusufi
06. Selma Fatmir Ismani
07. Sihana Imran Rushiti
08. Egzona Gëzim Bekteshi
09. Arlinda Bajram Sulejmani
10. Egzon Sani Memishi
11. Nurane Ramiz Jusufi
12. Bemal Elmaz Sulejmani
Shkalla e dytë - II:
01. Merxhivan Jeton Xhemaili
02. Hana Daut Beadini
03. Altina Jeton Bekteshi
04. Selvije Afrim Iljazi
05. Blerta Habil Osmani
06. Rihan Izmit Iljazi
07. Arjeta Ekrem Mustafi
08. Venhar Abdil Aliji
Shkalla e tretë - III:
01. Ardit Irfan Esati
02. Arbenita  Florim Berzati
03. Ermanda Aziz Skenderi
04. Faton Sulejman Pajaziti
05. Lirim Ramadan Pajaziti
06. Samir Gadaf Selmani
07. Vexhi Gafur Selmani
08. Arjan Faton Arifi 

Mualimi: Gafur ef. Selmani
E shtunë, 20.05.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 20.05.2017 (e shtunë), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë 
referentët, Idriz ef. Idrizi dhe Taxhedin 
ef. Hamidi.

22. Xhamia Gam-Gam – Tetovë

Numri protokollar i diplomave është: 
534-567.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
21, edhe atë 10 djem dhe 11 vajza.
Numri i kursistëve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve është 13.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:

Shkalla e parë - I:
01. Omer Adnan Sulejmani
02. Miraxh Musa Zejneli
03. Furkan Isa Jamini
04. Muhamed Masar Jakupi
05. Adis Musa Abazi
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06. Adis Bashkim Nuredini
07. Shpëtim Ismail Demiri
08. Umut Raif Shasivari
09. Nazmi Tair Memedi
10. Adis Sefedin Osmani
11. Edisa Sefedin Osmani
12. Aksa Musa Zejneli
13. Anida Abdisamet Arifi
14. Hana Muhamer Jakupi
15. Vjosa Jusuf Jusufi
16. Erza Musa Milaimi
17. Sumeja Faruk Durmishi
18. Ajlin Tair Memedi
19. Isra Shaip Hajrullai
20. Altina Afrim Zylbeari
21. Anisa Sevdi Jakupi
Kursistë - Moshërritur
Shkalla e dytë - II:
01. Rexhep Mustaf Avziji
02. Hajris Demirislam Osmani
03. Bijamin Qail Muaremi
04. Tahir Idris Abdullahi
05. Shafi Samet Kadrija
06. Refik Nexhmed Idriz
07. Mahir Refet Muharemi
08. Zulkani Refet Muharemi
09. Nedmiran Abdylhadi Beqiri
10. Muhamed Isak Idrizi
11. Armend Sadrush Ferati
12. Halit Sefetin Murati
13. Mustaf Ismet Sulejmani

Mualimi: Nuhi ef. Ganiu
E diel, 21.05.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 21.05.2017 (e diel), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë 
referentët, Idriz ef. Idrizi dhe Taxhedin 
ef. Hamidi.

23. Fshati Përshevcë

Numri protokollar i diplomave është: 
568-596.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
29, edhe atë 18 djem dhe 11 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Festim Imran Esati
02. Rahim Nexhbedin Ramadani
03. Erjon Nizam Sadiki
04. Amela Rexhep Sabiti
05. Burim Adem Medii
06. Valmira Bajram Iljazi
07. Lindita Muharem Medii
08. Florent Mesut Aliji
09. Anesa Fadil Isaku
10. Emira Gadaf Amiti
11. Ensar Ergjin Asani
12. Lind Asim Beqiri
13. Leart Besnik Rakipi
14. Haris Mensur Mediu
15. Nderim Bekim Jonuzi
16. Festim Jakup Jakupi
17. Vigan Muharem Abazi
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Shkalla e dytë - II:
01. Agon Shefit Elezi
02. Berin Ibrahim Jakupi
03. Rinor Ziqiri Aliti
04. Elma Ajet Iljazi
05. Njomza Ramadan Ymeri
06. Besmira Mustafi
07. Njomza Valdet Arifi
08. Melisa Florim Muharemi
09. Mirela Florim Muharemi
10. Albin Nizamedin Mixhaiti
11. Petrit Bedri Nexhipi
12. Vlera Lulzim Xhelili

Mualime: Sherizate Asani
E mërkurë, 24.05.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 24.05.2017 (e mërkurë), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë 
kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referenti për arsim fetar, Mr. Xhemil 
ef. Mehmeti.

24. Fshati Xhermë

Numri protokollar i diplomave është: 
597-615.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
19, edhe atë 5 djem dhe 14 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Arben Gani Azizi
02. Nijazi Jesuf Medija
03. Haris Islam Karimani
04. Nderim Memet Sulejmani
05. Hasije Jesuf Medija
06. Valdeta Muzafer Miftari
07. Zelhixhe Adil Medi
08. Përparim Muhamed Ismani
09. Sadbere Vebi Abdija
10. Arbina Ismail Memeti
11. Selvije Adil Medi
12. Blerta Hanif Bilalli
13. Alma Qenan Tairi
14. Arta Hasip Saibi
15. Rahime Mujdin Tairi
16. Ermira Hisman Shabani
17. Mubina Islam Kairemani
18. Ajlinda Vebi Abdija
19. Agnesa Adil Medija 

Mualimi: Islam ef. Karemani
E premte, 19.05.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 19.05.2017 (e premte), para namazit 
të xhumasë. Nga Myftinia morën pjesë 
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Myftiu, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, 
kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referentët, Mr. Xhemil ef. Mehmeti, 
Idriz ef. Idrizi, Taxhedin ef. Hamidi dhe 
Xhemil ef. Sadiki.

25. Fshati Pirok

Numri protokollar i diplomave është: 
45-58.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
77, edhe atë 44 djem dhe 33 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Elma Nebi Bajrami
02. Maida Mefail
03. Abduraman Muhamed Zeqiri
04. Sellma Fadil Alija
05. Mineta Fatmir Bajrami
06. Emira Hakik Sejfullahi
07. Diellza Zeni Munishi
08. Aida Iljaz Sadiku
09. Vlera Ylber Kamberi
10. Fjolla Agim Osmani
11. Argjend Ardijan Mushija
12. Argjend Bari Aliju
13. Muhamed Memetali Arifi
14. Labinot Mensur Osmani
15. Amar Gazmend Ibrahimi
16. Omer Gazmend Ibrahimi
17. Aldin Galip Fetahi

18. Anid Agim Ibrahimi
19. Aida Besim Imeri
20. Samira Nebi Sejfullahi
21. Juleda Arben Idrizi
22. Anida Blerim Isaku
23. Elmedin Muhamed Sejfulli
24. Amra Nusret Tahiri
25. Emira Lirim Kurtishi
26. Semine Suat Fetahi
27. Armina Jetmir Iseni
28. Amina Jetmir Arifi
29. Aldin Fadil Ajdari
30. Arnis Safet Sejfullai
31. Venhar Fadil Zeqiri
32. Lejla Elsadat Fetahi
33. Florinda Bekim Muslia
34. Esra Hekuran Ramadani
35. Azra Bekim Imeri
Shkalla e tretë - III:
01. Agan Arben Osmani
02. Andi Shpend Saliu
03. Besnik Besim Abduli
04. Jashar Fadil Zeqiri
05. Visar Arben Bajrami
06. Aksa Sabri Imeri
07. Anesa Galip Fetahi
08. Emira Haki Abdija
09. Nermine Kadri Qazimi
10. Ilda Halil Tafxhiu

Mualimët: Muhamed ef. Zeqiri
Jetmir ef. Haliti

E hënë, 22.05.2017
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Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 22.05.2017 (e hënë), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë 
kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referenti Idriz ef. Idrizi.

26. Fshati Dobrosht - Xhamia e Poshtme

Numri protokollar i diplomave është: 
693-702.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
10, edhe atë 3 djem dhe 7 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë: 
Shkalla e parë - I:
01. Suad Nasir Memeti
02. Sara Ramadan Memedi
03. Fatime Islam Memedi
04. Yllzana Rahim Abazi
05. Blerta Muamet Bexheti
06. Taulant Premtim Llokmani
Shkalla e dytë - II:
01. Haneta Muamet Bexheti
02. Vildane Xhelal Saqipi
03. Metin Selam Elezi
04. Sumeja Bajram Jashar 

Mualimi: hfz. Islam ef. Asllani
E mërkurë, 24.05.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 24.05.2017 (e mërkurë), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë 
referentët, Idriz ef. Idrizi dhe, Taxhedin 
ef. Hamidi.

27. Fshati Miletinë

Numri protokollar i diplomave është: 
703-717.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
15, edhe atë 5 djem dhe 10 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë: 
Shkalla e parë - I:
01. Tarik Neset Rexhepi
02. Besim Besnik Idrizi
03. Lavdim Halim Rexhepi
04. Fatmir Jetmir Hajrullai
05. Jusuf Rexhep Memeti
06. Elma Samir Izairi
07. Merisa Sadat Tahiri
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08. Lindita Nebi Mustafi
09. Eliza Ahmed Amiti
10. Valbona Mirsad Rexhepi
11. Ferdes Emin Shabani
12. Esra Iljas Ziberi
13. Vildane Qani Idrizi
14. Naxhije Ahmed Amiti
15. Sabina Rihan Izairi 

Mualimi: Besir ef. Hamidi
E diel, 09.07.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 09.07.2017 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia morën pjesë Myftiu, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi dhe referentët, 
Idriz ef. Idrizi, Taxhedin ef. Hamidi dhe 
Xhemil ef. Sadiki.

28. Fshati Gurgurnicë

Numri protokollar i diplomave është: 
718-754.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
36, edhe atë 19 djem dhe 17 vajza.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë: 
Shkalla e parë - I:
01. Nermin Shenazi Afeti
02. Fesall Abdulla Rashiti
03. Almir Ramadan Jonuzi
04. Bujar Hysmet Neziri
05. Meriton Maksut Xhaferi
06. Besjan Fadil Elmazi
07. Osman Hisni Shahini
08. Merdian Maksut Xhaferi
09. Jusuf Abdulla Reshiti
10. Nezir Alit Azizi
11. Ardit Bedri Veseli
12. Jasin Nehat Rushiti
13. Rexhep Xhemail Esati
14. Mirsad Nimetulla Farizi
15. Enis Nimetulla Farizi
16. Fejxhall Iljas Miftari
17. Muhamet Halim Musli
18. Flamur Rexhep Rexhepi
19. Hisni Alit Azizi
20. Fazila Zija Bekteshi
21. Besmira Ilmi Nexhipi
22. Lumturije Ilmi Nexhipi
23. Habibe Shahin Jonuzi
24. Ajlinda Havni Zaimi
25. Imrane Ejup Abdili
26. Semira Riza Rizai
27. Edona Zeqir Bekteshi
28. Eliza Zeqir Bekteshi
29. Halime Ibraim Aliti
30. Imrane Muhamed Mersimi
31. Anida Bislim Sejdini
32. Blerina Bejadin Shaini
33. Lindihana Ajrulla Alia
34. Zemine Halim Saiti
35. Nermine Shenazi Afeti
36. Drita Islam Shaini

Mualimi: Jakup ef. Jakupi
E enjte, 13.07.2017
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Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 13.07.2017 (e enjte), para namazit të 
drekës në xhaminë e fshatit. Nga Myftinia 
morën pjesë Myftiu, Prof. Dr. Qani ef. 
Nesimi dhe referentët, Idris ef. Idrizi, 
Taxhedin ef. Hamidi dhe Xhemil ef. Sadiki.

29. Fshati Kallnik

Numri protokollar i diplomave është: 
755-794.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
40, edhe atë 16 djem dhe 24 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë: 
Shkalla e parë - I:
01. Maemira Enver Arifi
02. Hatixhe Mehas Behzati
03. Selma Samet Adili
04. Qefsere Samet Adili
05. Anisa Xhevdet Ramadani
06. Enesa Hajri Isaki
07. Valdeta Muhamed Etemi
08. Laurije Alineshat Serani

09. Blerta Gafur Gafuri
10. Blerina Gafur Gafuri
11. Nevzat Nazif Jahja
12. Armend Nusret Memeti
13. Nafi Abdullah Abdullahi
14. Albin Gajur Ramadani
15. Ilir Jetullah Arifi
16. Jusuf Taxhedin Ramadani
17. Alton Neset Berzati
18. Besfort Ramadan Murati
19. Suad Tefik Ramani
Shkalla e dytë - II:
01. Albina Fadil Rahmani
02. Eriola Mesut Farizi
03. Ilajda Omer Dauti
04. Haxhere Emerli Ajeti
05. Amra Besar Ramadani
06. Arta Abil Osmani
07. Selma Burim Sherifi
08. Kadire Emin Memeti
09. Alban Demir Ramadani
10. Armend Rami Arifi
11. Valdrin Dali Farizi
Shkalla e tretë - III:
01. Arlinda Xhezmi Farizi
02. Elma Rahim Kadrija
03. Arbesa Agim Berzati
04. Omer Dervish Mustafi
Shkalla e katërt - IV:
01. Fjolla Minah Jahiu
02. Meral Fatmir Ajeti
03. Enisa Mustafa Mustafi
04. Edmond Rami Arifi
05. Ismail Rahim Kadrija
06. Alajdin Gajur Ramadani

Mualimi: hfz. Omer ef. Dauti
E shtunë, 15.07.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 15.07.2017 (e shtunë), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia morën pjesë Myftiu, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi dhe referentët, 
Idriz ef. Idrizi dhe Xhemil ef. Sadiki.



5.  MAnIFeSTIMe DHe DUA

BULETINI  201768

30. Fshati Çellopek i Ri – Moshërriturat
Numri protokollar i diplomave është: 
795-817.
Emrat e kursisteve të cilat kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura janë:

Shkalla e dytë - II:
01. Ferdes Milaim Zeqiri
02. Hirmet Osman Bajrami
03. Xhelvezije Afet Shaini
04. Zebide Idriz Neziri
05. Gjilasfije Zaim Abdullahi
06. Hajrije Nevzat Shahini
07. Fidahije Mexhit Imeri
08. Alije Telat Pajaziti
09. Selvije Hisen Zeqiri
10. Mirem Shaban Ramadani
11. Ferizat Lazim Bajrami
12. Fiknet Qenan Isaki
13. Saqibe Jakup Memishi
14. Zebide Xhelal Abdullahi
15. Nebije Ejup Limani
16. Sevdije Ismail Ganiu
17. Shehide Neshat Rushiti
18. Nevrije Hasan Jashari
19. Hava Nexhbedin Shabani
20. Hatije Baki Saliji
21. Hedije Aqif Kasami
22. Arzihan Hisa Rexhepi
23. Zelhixhe Mekbur Limani 

Mualimet: Sermijete Huseini
Qefsere Limani

E mërkurë 19.07.2017
Manifestimi i duasë së hatmes është 
mbajtur vetëm në prezencën e grave.

31. Fshati Leshnicë e Poshtme

Numri protokollar i diplomave është: 
818-822.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
5, edhe atë 3 djem dhe 2 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë: 

Shkalla e parë - I:
01. Hatixhe Evzal Azizi
02. Zejnebe Hajrullah Baki
03. Afan Xhelal Ameti
04. Festim Naim Ajruli
05. Besim Elif Ajruli

Mualimi: Muhamed ef. Vejseli
E martë, 25.07.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 25.07.2017 (e martë), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë 
kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referentët, Idriz ef. Idrizi dhe Mr. 
Xhemil ef. Mehmeti.
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32. Xhamia Muharemçe – Tetovë

Numri protokollar i diplomave është: 
867-890.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
24, edhe atë 12 djem dhe 12 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Haris Abidin Memeti
02. Elfat Rahman Pajaziti
03. Semir Jonuz Tairi
04. Nebi Ali Idrizi
05. Fisnik Muhamed Iljazi
06. Durim Ali Idrizi
07. Shaban Isamedin Ismaili
08. Semra Jusuf Aliji
09. Fjolla Bashkim Sherifi
10. Fjolla Alban Shahini
11. Ajshe Gajur Iljazi
Shkalla e dytë - II:
01. Muharem Sherif Jakupi
02. Fisnik Biran Miniri
03. Semi Amet Aliu
04. Admir Elvir Jusufi
05. Asim Nagip Miniri
06. Amra Faruk Sherifi
Shkalla e tretë - III:
01. Eliza Blerim Baftjari
02. Arta Isamedin Ismaili
03. Sara Sherif Jakupi

04. Sumeja Samet Ramadani
Shkalla e katërt - IV:
01. Suejla Samet Ramadani
02. Anjeza Alban Shahini
03. Fitore Bashkim Sherifi 

Mualimi: Jusuf ef. Jakupi
E diel, 20.08.2017

Manifestimi i hatmes u mbajt më 
20.08.2017 (e diel), para namazit të drekës. 
Nga Myftinia morën pjesë referentët, hfz. 
Abdurahim ef. Murati dhe Dr. Husein 
ef. Rizai.

33. Fshati Trebosh

Numri protokollar i diplomave është: 
823-866.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
44, edhe atë 12 djem dhe 32 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë: 
Shkalla e dytë - II:
01. Albana Xhevahir Rufati
02. Albina Xhevahir Rufati
03. Hadise Mujdin Isaki
04. Fatmire Mujdin Isaki
05. Ganimete Ilmi Muharemi
06. Haxhere Idriz Dauti
07. Sumeje Xhemalidin Durmishi
08. Nadire Zejnulla Mustafa
09. Sabire Xhemail Mustafa
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10. Suejla Besnik Fejzuli
11. Suela Fetah Rexhepi
12. Xhejlane Shenasi Kurtishi
13. Enisa Qazim Amzai
14. Adisa Nijazi Velija
15. Emira Biran Kadrija
16. Shine Ajvaz Shabani – Kursiste
17. Elmedina Nebi Merxhani
18. Adis Halil Saiti
19. Ramazan Neim Osmani
20. Sabir Nuredin Nuredini
21. Arben Xhemaledin Durmishi
22. Vigan Shefajet Ibrahimi
23. Miral Agim Murseli
24. Aziz Shabedin Azizi
25. Ajet Muhamedin Saliu
26. Sherif Jahi Ajdari
27. Arsim Ibrahim Demiri
28. Besjan Xhevair Aliu
29. Bujar Juamin Velija
30. Mirije Nurdin Murseli – Kursiste
Shkalla e tretë - III:
01. Amra Imer Memedi
02. Albina Beqir Murtezani
03. Kaltrina Beqir Murtezani
04. Bejza Muharem Ameti
05. Isra Ibrahim Abdija
06. Valerita Hebib Kadrija
07. Merita Gani Kadrija – Kursiste
08. Elmedina Muharem Ismaili – Kursiste
09. Sebajet Sherif Ajdari – Kursiste
10. Hanife Remzi Tairi – Kursiste
11. Behare Nurdin Murseli – Kursiste
12. Mirjeta Jahi Ajdari – Kursiste
13. Hirmete Bari Fetahi – Kursiste
14. Emine Ejup Mustafi – Kursiste 

Mualimi: Imer ef. Memeti
E premte, 11.08.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 11.08.2017 (e premte), para namazit 
të xhumasë. Nga Myftinia morën pjesë 
kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referentët, Mr. Xhemil ef. Mehmeti 
dhe Taxhedin ef. Hamidi.

34. Xhamia e Tabhanes – Tetovë

Numri protokollar i diplomave është: 
891-938.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
37, edhe atë 18 djem dhe 19 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë: 
Shkalla e parë - I:
01. Zehra Ilmi Osmani
02. Fjola Besim Rexhepi
03. Aida Haqim Salihi
04. Ensar Muamer Rakipi
05. Uvejs Aqif Bejtullai
06. Besar Muedin Memeti
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07. Enisa Iljas Ibrahimi
08. Sabri Xhunejt Tafili
09. Aulona Fehari Ramadani
10. Berat Kadir Zeqiri
11. Melisa Sadri Rexhepi
12. Sara Murtezan Saiti
13. Enis Ismail Sulejmani
14. Elona Sadri Aliu
15. Rinor Sulejman Jonuzi
16. Salije Gajur Rexhepi
Shkalla e dytë - II:
01. Aldin Florim Arifi
02. Elda Afrim Rexhepi
03. Vigan Haqim Salihi
04. Blerant Imer Xhaferi
05. Almir Taip Bexheti
06. Kanita Hajrulla Jakupi
07. Semih Nijazi Jahja
08. Allma Fatmir Rexhepi
09. Yllza Blerim Murati
10. Astrit Nijazi Xheladini
11. Lirona Bekim Bejtullai
12. Rahman Kadir Zeqiri
13. Selma Fatmir Jusufi
14. Selvije Reshat Jusufi
15. Anida Bujar Murati
Shkalla e tretë - III:
01. Krenar Aziz Shabani
02. Rinora Vedud Jusufi
03. Esra Sheip Emini
04. Drin Ilir Adili
05. Dren Ilir Adili
Shkalla e katërt - IV:
01. Alinaxhi Husein Rizai 

Mualimi: Sead ef. Demiri
E diel, 17.09.2017

Duaja e hatmes u mbajt më 17.09.2017 
(e diel), para namazit të drekës. Nga 
Myftinia morën pjesë referentët, Idriz 
ef. Idrizi, hfz. Abdurahim ef. Murati dhe 
Dr. Husein ef. Rizai.

35. Fshati Tearcë – Xhamia e Epërme

Numri protokollar i diplomave është: 
939-971.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
33, edhe atë 11 djem dhe 22 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Esxhan Qani Beadini
02. Nexhbedin Irfan Memedi
03. Altin Amet Arifi
04. Ardi Agron Xhemaili
05. Ardonit Ramadan Saliu
06. Muhamed Ebsar Huseini
07. Arben Rahim Neziri
08. Dinora Nuhi Neziri
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09. Elvira Bekim Maliki
10. Ajla Muhamed Ismani
11. Esra Jeton Memedi
12. Lauresha Sefedin Esati
13. Fatjona Besim Taipi
14. Anesa Adnan Mustafi
15. Rona Abdullah Azari
16. Jeta Arif Emurli
17. Sheuki Rami Saiti
18. Suela Nedim Mediu
19. Vesa Xhehadin Osmani
20. Endrita Nevzat Beqiri
21. Agnesa Xhemal Mustafi
22. Yllzana Samet Amiti
Shkalla e dytë - II:
01. Elon Alirami Memedi
02. Jusra Sali Ramadani
03. Shengjyl Ekrem Abdurahmani
04. Gëzim Qani Shahini
05. Tasim Islam Aliu
06. Mjaftime Hisni Mustafi
07. Ajda Vehap Rushiti
8. Majlinda Zudi Misimi
Shkalla e tretë - III:
01. Milaim Elham Ceka
02. Drita Zudi Misimi
03. Elma Nevzat Beqiri 

Mualime: Haxhere Limani
E diel, 01.10.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 01.10.2017 (e diel), pas namazit të 
drekës. Nga mytinia morën pjesë Myftiu, 

Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, kryeimami, 
hfz. Mr. Ejup ef. Selmani dhe referentët, 
Idriz ef. Idrizi, Mr. Xhemil ef. Mehmeti, 
hfz. Abdurahim ef. Murati dhe Xhemil 
ef. Sadiki.

36. Fshati Çellopek – Xhamia e Epërme

Numri protokollar i diplomave është: 
972-985.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
14, edhe atë 6 djem dhe 8 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë: 
Shkalla e parë - I:
01. Anesa Sadulla Aliji
02. Bujar Sulejman Zilbeari
03. Shpresa Ejup Berzati
04. Arjeta Ejup Berzati
05. Arbnora Bekim Omeri
06. Sheval Bekim Islami
Shkalla e dytë - II:
01. Enes Xhemal Ademi
02. Nusret Taxhidin Saliu
03. Imran Naser Aliji
04. Besire Neset Sulejmani
05. Valdeta Xhemil Sulejmani
Shkalla e tretë - III:
01. Mubin Taxhidin Saliu
02. Isra Idris Durmishi
Shkalla e katërt - IV:
01. Ajshe Naim Ademi
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Një diplomë për të moshërriturit në 
fshatin Çellopek i Ri
01. Irfan Bexheti 985/-1/2017.

Mualimi: Nuri ef. Ganiji
E diel, 22.10.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt më 
22.10.2017(e diel), para namazit të drekës, 
në xhaminë e fshatit. Nga Myftinia 
morën pjesë referentët, Idriz ef. Idrizi, 
hfz. Abdurahim ef. Murati, Taxhedin ef. 
Hamidi dhe Xhemil ef. Sadiki.

37. Fshati Nerasht – Xhamia e Epërme

Numri Protokollar i diplomave është: 
986-1012.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
29, edhe atë 16 djem dhe 13 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Fatima Milaim Sali
02. Besjana Mahir Llokmani

03. Jusra Jusuf Zilbeari
04. Nexhmie Ali Aliu
05. Arsim Rexhep Sali
06. Jamin Fikret Xhemali
07. Fisnik Besim Sherifi
08. Aldin Musa Bakiu
09. Miran Fatmir Jusufi
10. Edin Kabil Murtezani
Shkalla e dytë - II:
01. Rina Rexhep Elmazi
02. Esra Abdullah Qazimi
03. Drita Fatmir Rexhepi
04. Amar Hesat Osmani
05. Omer Nijazi Osmani
06. Islam Ismail Iseni
07. Qazim Jusuf Misimi
08. Rinor Xhemil Memishi
09. Ademsafi Malik Abdiu
10. Fejsal Hamit Jakupi
Shkalla e tretë - III:
01. Anida Irfan Murati
02. Nejla Sefedin Dauti
03. Agnesa Shaban Ismani
04. Lejla Ifraim Beqiri
05. Yllza Dashmir Memeti
06. Ylli Ramadan Zilbeari
07. Anid Gajur Memeti
08. Safije Hesat Osmani
Shkalla e katërt - IV:
01. Fadlan Raman Ziberi 

Mualimi: Efraim ef. Beqiri
E diel, 22.10.2017
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Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 22.10.2017 (e diel), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë 
kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referenti për arsim fetar, Mr. Xhemil 
ef. Mehmeti.

38. Fshati Llacë – Moshërriturat
Numri protokollar i diplomave është prej: 
1013-1029.
Numri i nxënësve dhe i kursisteve të cilat 
kanë marrë diploma në bazë të shkallëve 
të arritura është 14, të gjitha vajza dhe gra.
Emrat e nxënëseve dhe të kursisteve sipas 
shkallëve janë:
Shkalla e parë - I:
01. Ilirida Llokman Nebija
02. Fitore Admir Misimi
03. Alejna Dashmir Haruni
04. Adisa Ali Hasani
05. Verona Fahri Emini
06. Mirlinda Shemsedin Iljazi
07. Milisa Taxhedin Haruni
08. Xhemile Jusuf Memeti
09. Anesa Lazim Xhezairi
Shkalla e dytë - II:
01. Silvinaze Sherif Xhezairi
02. Hasije Kariman Ibrahimi
03. Sherife Halit Nebija
04. Zila Pajazit Xhezairi
05. Demirhane Misim Ismaili
06. Xhemile Fejzulla Xhezairi
07. Qetabije Medi Sejrani
08. Zilhixhe Xhevahir Fazlija 

Mualime: Nakije Sejdi
E diel, 29. 10.2017 

Manifestim i duasë së hatmes është 
mbajtur vetëm në prezencën e grave!

39. Fshati Pallçisht – Xhamia 
Qendrore

Numri protokollar i diplomave është: 
1030-1048.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
19, edhe atë 6 djem dhe 13 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Rajana Selajdin Ademi
02. Arta Alisan Saliji
03. Arben Alisan Saliji
04. Elma Sedat Misimi
05. Ermira Femi Idrizi
06. Hira Jusuf Alili
07. Amarali Muhamed Izairi
08. Diellza Mefail Kurtishi
09. Bleriton Agim Imeri
10. Sami Xhemil Ajrullai
Shkalla e dytë - II:
01. Melisa Besir Ademi
02. Adisa Rexhep Ademi
03. Albina Bujar Iseni
04. Laureta Tahir Odai
05. Arif Dashmir Vejseli
06. Omer Gëzim Ibrahimi
Shkalla e tretë - III:
01. Elvije Besir Ademi
02. Sara Ramadan Saliji
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03. Sara Afrim Abdullai 
Mualimi: Sadri ef. Iljazi

E diel, 05.11.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 05.11.2017 (e diel), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë 
referentët e arsimit fetar, Idriz ef. Idrizi 
dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

40. Fshati Shipkovicë

Numri protokollar i diplomave është: 
1049-1062.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
14, edhe atë 3 djem dhe 11 vajza.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Nora Abdulbari Iljazi
02. Mirishahe Enver Tafili
03. Shpresa Arsim Hebibi

04. Delvina Vullnet Seferi
05. Besjana Zemri Jahja
06. Blenda Musli Halili
07. Anila Amet Halili
08. Ajla Alirami Taipi
09. Fjolla Shemshat Ajdini
10. Arta Maksut Ajdini
11. Eulona Samijet Kurtishi
12. Nuhi Avni Adili
13. Rezon Vebi Seferi
14. Shpat Mevlan Imeri 

Mualimët: Zendel ef. Xhezairi
Fikret ef. Memeti

E diel, 05.11.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 05.11.2017 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia morën pjesë Myftiu, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi dhe referenti për 
arsim fetar, hfz. Abdurahim ef. Murati.

41. Fshati Reçicë e Vogël – Xhamia e 
Epërme
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Numri protokollar i diplomave është: 
1063-1094.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
32, edhe atë 9 djem dhe 23 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Anisa Irfan Selimi
02. Nazire Faridin Jusufi
03. Hazbije Muamer Rushiti
04. Anesa Nuhi Ibrahimi
05. Suela Vullnet Alili
06. Hatije Reshat Nazifi
07. Kaltrina Sevdi Asani
08. Blina Samir Bilalli
09. Ermira Nehat Nazifi
10. Arta Alinuri Zilbeari
11. Nedreta Memet Idrizi
12. Amra Sabidin Saiti
13. Albina Imer Ramadani
14. Elida Naser Ferati
15. Fadlan Xhemil Islami
16. Faton Isak Shabani
17. Omer Zumer Rexhepi
18. Ilir Idris Shabani
19. Flakron Reshit Hamiti
20. Enis Bujamin Bilalli
21. Albin Zemri Ismaili
22. Ardian Besim Bexheti
23. Asip Bekim Kadriu
24. Adisa Bekim Reshiti
Shkalla e dytë - II:
01. Sumeja Bujamin Reshiti
02. Anida Besim Bexheti
03. Qibarije Misim Ibishi
04. Fjolla Alush Adili
05. Isra Afrim Rushiti
06. Hatixhe Zejdi Reshiti
07. Belkisa Shenasi Arifi
08. Anesa Shenasi Arifi

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

E diel, 12.11.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 12.11.2017 (e diel), para namazit të 
drekës, në xhaminë e fshatit. Nga Myftinia 
morën pjesë Myftiu, Prof. Dr. Qani ef. 
Nesimi dhe referentët, hfz. Abdurahim 
ef. Murati dhe Taxhedin ef. Hamidi.

42. Fshati Jazhincë

Numri protokollar i diplomave është: 
1095-1111.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
17, edhe atë 4 djem dhe 13 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Samir Omer Dalifi
02. Ensar Hisni Rizvani
03. Fejsall Fadil Memishi
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04. Sherif Jamin Memishi
05. Besjana Vahid Azizi
06. Blerina Vahid Azizi
07. Ajla Fadil Jusufi
08. Fatlinda Xhezmi Dalifi
09. Medina Hasim Selmani
10. Nexhmije Mehas Selmani
11. Razije Hazir Bajrami
12. Artlinda Xhafer Ajeti
13. Isra Mejdi Murati
14. Medina Sadik Shaqiri
15. Njomza Resmi Selimi
16. Ermira Samet Sinani
17. Besarta Haki Selmani 

Mualimi: Agush ef. Agushi
E diel, 12.11.2017

Manifestimi u mbajt më 12.11.2017 (e 
diel), para namazit të drekës. Nga Myftinia 
morën pjesë kryeimami, hfz. Mr. Ejup 
ef. Selmani dhe referenti për arsim fetar, 
Idriz ef. Idrizi.

43. Fshati Dobrosht – Xhamia e Epërme

Numri protokollar i diplomave është: 
1112-1124.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
12, edhe atë 3 djem dhe 9 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Anesa Agron Veliu
02. Arnis Zadin Alili
03. Diellza Basri Ahmedi
04. Shqipe Alil Alili
05. Alejna Vahit Jashari
Shkalla e dytë - II:
01. Arbërita Irfan Selimi
02. Emri Refik Bexheti
03. Elma Safet Dalifi
04. Emira Shaban Memeti
05. Kaltrina Xhemal Fazlija
06. Valbona Sherif Zulbeari
07. Drilon Zeqirja Azizi

Mualimi: Amdiarif ef. Xhemi
E diel, 19.11.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 19.11.2017 (e diel), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë 
Myftiu, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi dhe 
referentët për arsim fetar, Idriz ef. Idrizi 
dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.
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44. Fshati Reçicë e Vogël - Xhamia 
Hz. Omeri

Numri protokollar i diplomave është: 
1125-1136.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
12, edhe atë 8 djem dhe 4 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Djelza Xhemal Neziri
02. Adisa Hixhet Deari
03. Amra Nuri Alimi
04. Isra Ebib Deari
05. Anes Lutfi Beadini
06. Ensar Abduselam Bexheti
07. Altin Ajet Selmani
08. Almir Daut Fetai
09. Habir Mahir Ademi
10. Izair Sutki Fetai
11. Suat Rafi Ibrahimi
12. Rexhep Taxhedin Limani

Mualimi: Hisen ef. Hasani
E diel, 03.12.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 03.12.2017 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia morën pjesë Myftiu, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi dhe referentët 
për arsim fetar, Idriz ef. Idrizi dhe hfz. 
Abdurahim ef. Murati 

45. Fshati Merovë

Numri protokollar i diplomave është: 
1137-1156.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
20, edhe atë 4 djem dhe 16 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Blertina Nasuf Ferizi
02. Shpenzije Mesud Agushi
03. Merita Ismail Asani
04. Isra Fexhri Abdii
05. Fatihana Muhamed Alii
06. Dashmir Musa Beadini
07. Valmir Xhemaledin Sinani
Shkalla e dytë - II:
01. Hasibe Beqir Sulejmani
02. Florida Bajram Hasani
03. Mersije Jakub Zenuni
04. Resmije Mesud Agushi
05. Rufije Mesud Selimi
06. Sara Besim Avdia
07. Anida Xhafer Baftia
08. Sadije Rexheb Beadini
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09. Fatihana Rafet Hasani
10. Valon Uran Sulejmani
11. Zulqufli Besim Beadini
Shkalla e katërt - IV:
01. Ferdane Adem Ismani
02. Samije Refet Latifi 

Mualimi: Sani ef. Rakipi
E martë, 05.12.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 05.12.2017 (e martë), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë 
kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referentët e arsimit fetar, Idriz ef. 
Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

46. Fshati Strimnicë – Xhamia e 
Epërme

Numri protokollar i diplomave është: 
1157-1186.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
30, edhe atë 8 djem dhe 22 vajza.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:

Shkalla e parë - I:
01. Omer Jakup Saiti
02. Seza Agron Saiti
03. Berkan Agron Saiti
04. Hixhret Latif Kadrii
05. Sulejman Shemsedin Abduli
06. Selim Beqir Abduli
07. Vebi Ismail Islami
08. Besmira Zeqirja Saiti
09. Ibadete Tasim Saiti
10. Rumejsa Muhamed Saiti
11. Anesa Enver Saiti
12. Anida Jetmir Saiti
13. Lejla Naser Mislimi
14. Ardita Naser Mislimi
15. Shpresa Jakup Izairi
16. Eliza Tekbir Abdi
17. Semire Ibrahim Ademi
18. Samira Nagib Murtezani
19. Sumeja Mirsat Kurtishi
20. Izime Nexhat Kasami
21. Ali Nijazi Kadrii

Shkalla e dytë - II:
01. Anesa Dashmir Seadini
02. Semra Vehap Seadini
03. Rabije Jakup Izairi
04. Leonora Jusuf Izairi
05. Mirzana Jaumin Iseini
06. Leandra Nasir Iseni
07. Blerta Adnan Abdi
08. Latife Besim Jusufi
09. Semra Burim Alili 

Mualimi: Imer ef. Kamberi
E diel, 24.12.2017
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Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 24.12.2017 (e diel), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë 
referentët, Idriz ef. Idrizi dhe Taxhedin 
ef. Hamidi.

47. Fshati Sellcë

Numri protokollar i diplomave është: 
1187-1227.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
41, edhe atë 13 djem dhe 28 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Mimoza Jetmir Huseini
02. Nedim Besmir Abdurahmani
03. Arbnor Dervishi
04. Ylli Besim Ilazi
05. Kanita Minir Osmani
06. Arbesa Emin Asani
07. Arta Bardhi

08. Flutra Nexhadi Shabani
09. Besan Ibrahim Hamzai
10. Adhurim Nagip Bardhi
11. Vebi Jusuf Miftari
12. Xhenis Muamer Dervishi
13. Enis Hamdi Avdija
14. Lirim Besim Ilazi
15. Ardiana Ali Halili
16. Valdrina Serani Nexhbedini
17. Valdrina Nexhadi Shabani
18. Leuarta Ismail Xhelili
19. Shpat Ali Asani
20. Besan Shabani
21. Isra Mujdin Nuhiu
22. Besmira Aliriza Velija
23. Nexhbedin Jetmir Nexhbedini
24. Granit Shaban Fetahi
25. Ermira Fadil Rexhepi
26. Albina Hasani
27. Irena Mejdiu
28. Lorena Rafis Xhelili 
Shkalla e dytë - II:
01. Arbenita Imran Tahiri
02. Fortesa Xhemsi Jashari
03. Fitore Bafti Ganija
04. Fjolla Osman Shahini
05. Zinajda Hisni Baftijari
06. Era Xhabir Ganiu
07. Xhuljeta Kurtishi
08. Bejlinda Telat Sadiku
09. Blerta Nexhadi Shabani
10. Emine Razi Salihi
11. Arlind Nusret Bajrami
12. Zajmina Hisni Bafqari 
Shkalla e tretë - III:
01. Elira Jusuf Bajrami

Mualimi: Avdi ef. Aliu
E diel, 24.12.2017
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Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 24.12.2017 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia mori pjesë referenti 
për arsim fetar, Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

48. Fshati Zherovjan

Numri protokollar i diplomave është: 
1228-1244.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
30, edhe atë 8 djem dhe 22 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:

Shkalla e parë - I:
01. Ajla Almir Dervishi
02. Shefike Halim Ferati
03. Anisa Sead Ferati
04. Emine Rametulla Ferati
05. Amar Gani Rushiti
Shkalla e dytë - II:
01. Azra Irfan Ferati

02. Altuna Zendel Bakii
03. Amra Fadil Sulejmani
Shkalla e tretë - III:
01. Emir Gafar Idrizi
Shkalla e katërt - IV:
01. Ramije Garip Ferati
02. Julida Agim Iseni
03. Elmedina Besim Miftari
04. Mubina Basri Idrizi
05. Valbona Nashit Ramadani
06. Mjaftime Abdulaziz Rushiti
07. Medina Nusret Iseni
08. Azra Besnik Iseni 

Mualimi: Gajur ef. Vejseli
E martë, 26.12.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 26.12.2017 (e martë), para namazit të 
drekës, në xhaminë e fshatit. Nga Myftinia 
morën pjesë referentët, Mr. Xhemil ef. 
Mehmeti, hfz. Abdurahim ef. Murati dhe 
Taxhedin ef. Hamidi.

49. Fshati Novosellë - I
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Numri protokollar i diplomave është: 
1245-1248.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
4, edhe atë 1 djalë dhe 3 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:

Shkalla e katërt - IV:
01. Altrim Mujdin Sulejmani
02. Nurxhane Remzi Kasami
03. Mirxhivane Bafti Pajaziti
04. Mirjeta Eshref Alija

Mualimi: hfz. Mahi ef. Huseini
E enjte, 28.12.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 28.12.2017 (e enjte), para namazit të 
drekës, në xhaminë e fshatit. Nga Myftinia 
morën pjesë referentët, Idriz ef. Idrizi 
dhe Taxhedin ef. Hamidi.

50. Fshati Strimnicë – Xhamia e 
Poshtme

Numri Protokollar i diplomave është: 
1249-1262.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
14, edhe atë 7 djem dhe 7 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Omer Bilall Alili
02. Muhamer Jakup Mevaipi
03. Altin Halil Alili
04. Muhamedin Jakup Mevaipi
05. Amir Taxhidin Alili
06. Anisa Xhevahir Rushiti
07. Majlinda Memet Rustemi
08. Elma Ismail Kadriu
09. Alma Zulqufli Rushiti
10. Shaba Isen Rustemi
11. Naxhi Rametulla Rustemi
12. Alejna Kamber Kamberi
13. Isra Bedri Rushiti
Shkalla e dytë - II:
01. Adisa Isen Rustemi

Mualimi: Bilall ef. Alili
E shtunë, 30.12.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 30.12.2017 (e shtunë), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë 
referentët, Idriz ef. Idrizi dhe Taxhedin 
ef. Hamidi.
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51. Xhamia Eski – Tetovë

Numri protokollar i diplomave është: 
1263-1323.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
61, edhe atë 21 djem dhe 40 vajza.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Ajla Safet Ibrahimi
02. Anita Sedat Sejdii
03. Amra Ali Lika
04. Albin Rexhep Bexheti
05. Brikena Zeqirja Lika
06. Dafina Zujdi Idrizi
07. Diola Fadil Loki
08. Eda Alajdin Ademi
09. Elif Erkan Halili
10. Elsa Mahi Kuçi
11.Emine Baki Luma
12. Emine Nagip Memeti
13. Eldina Irfan Husejni
14. Engin Bekim Misimi
15. Erion Mahi Kuçi
16. Fatime Riad Sulejmani
17. Hava Riad Sulejmani
18. Hadis Shinasi Halili
19. Melisa Adnan Kadriu
20. Musa Kenan Nuredini
21. Nora Besim Etemi
22. Onur Erkan Halili

23. Sara Shaban Krasniqi
24. Vesa Xhemal Abdiu
25. Xhemile Naser Ceka
26. Zulkani Ramadan Abdiji
27. Emira Qerim Shaqiri
28. Altin Agim Shabani
29. Endrit Qena Leka
Shkalla e dytë - II:
01. Ajshenur Erta Lutvi
02. Arban Harun Thaçi
03. Elif Xhemal Tahiri
04. Ela Nuhi Mustafi
05. Elis Sunaj Etemi
06. Emre Nexhat Rexhepi
07. Ensar Selimreshat Beqiri
08. Faton Faredin Iseni
09. Isra Izet Luma
10. Muhamed Erhan Lutfi
11. Muhamed Erkan Ali
12. Nazlije Safet Muaremi
13. Rinesa Murad Ceka
14. Sara Fadil Luta
15. Sumeja Ramadan Abdiji
16. Vesa Rejhan Velija
17. Ylli Tahir Tahiri
18. Zejnep Xhemal Tahiri

Shkalla e tretë - III:
01.Aida Nexhmedin Avdii
02. Agnesa Nexhmedin Avdii
03. Anesa Ilmi Kovaçi
04. Azra Sadat Ramadani
05. Andi Avni Ademi
06. Blerina Fadil Izeti
07. Fisnik Fetah Luma
08. Hanife Harun Kadriu
09. Hadis Muhamedali Ismaili
10. Omer Servet Luma
11. Yllza Tahir Tahiri
12. Zejnep Hëzërnijat Ameti
Shkalla e katërt - IV:
01. Diellza Fatmir Alili
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02. Nderime Nasir Tefiki
Mualimi: Muhamedxhemil ef. Hoxha

E diel, 31.12.2017

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt më 
31.12.2017 (e diel), para namazit të drekës. 
Nga Myftinia morën pjesë referentët, 
hfz. Abdurahim ef. Murati, Taxhedin ef. 
Hamidi dhe Xhemil ef. Sadiki.

52. Xhamia - Bashkimi Busserah - 
Laufen - Zvicër
Shkalla e parë - I:
01. Jakup Fadil Dauti
02. Bleart Zejna Fejzullahu
03. Ammar Jeton Ismaili
04. Besar Selman Tafai
05. Skender Feriz Munishi
06. Kastriot Zahir Haxholli
07. Mustafa Nazif Fetai
08. Sherif Abdilkadri Zulfija
09. Ubejd Sedat Saliu
10. Hunejn Sedat Saliu
11. Jaser Hakim Gashi
12. Besir Xhemal Dauti

Mualimi: Jetmir ef. Haliti
Evidenca për vitin akademik 2017 u 
përmbyll me numrin rendor 21 dhe atë 
protokollar të diplomave 1323.

C. Manifestimet fetare me 
rastin e kryerjes së hifzit
Myftinia e Tetovës kujdes të veçantë i jep 
të mësuarit përmendsh Kur’ani kerimit-
institucionit të hifzit, me ç’rast kjo Myftini 
me krenari mund të quhet vatra e hifzit, 
pasi më tepër se 39 vjet me radhë  dalin  
hafizë dhe hafize të reja. Këta hafizë  dhe 
hafize hifzin e fillojnë dhe e mbarojnë te 
muhafizi i njohur i trevave tona, Mahmud 
ef. Asllani. Përpos këtij muhafidhi të njohur 
janë edhe muhafizat: hfz. Abdurahman 
ef. Asllani, hfz. Ibrahim ef. Aliu dhe hfz. 
Zulqufli ef. Asllani.
Pas mbarimit të hifzit kandidatët i nënshtrohen 
provimit para komisionit të Myftinisë,  
dhe pas dhënies së provimit atyre u jepet 
diploma e hifzit. 
Këtë vit Myftinisë së Tetovës iu shtuan 
9 hafizë:
1. Hfz. Shqipe Harun Imeri 
2. Hfz. Arban Musli Shaqiri
3. Hfz. Orhan Zendeli
4. Hfz. Gëzim Tafil Imeri
5. Hfz. Zineta Hatip Maliqi
6. Hfz. Elvije Kadriu
7. Hfz. Besarta Kadriu
8. Hfz. Xhelil Nuran Havzija 
9. Hfz. Bekim Nuran Havzija
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-
Ulema Haxhi Sulejman ef. Rexhepit, 
Myftiut të Tetovës me bashkëpunëtorët e 
tij. Pas fjalimit të rastit nga ana e kryetarit, 
hafizëve u shpërndahen diplomat.
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Manifestimi fetar me rastin e 
promovimit të hafizes Shqipe 
Imeri - Xhamia e Rinisë - Tetovë 
(23.04.2017)

Sot më 23.04.2017 (e diel), xhemati i 
Tetovës, gjegjësisht xhemati i Xhamisë së 
Rinisë pati fatin që ta përjetojë gëzimin e 
manifestimit të duasë së hifzit të hafizes 
së re, Shqipe Harun Imeri, e cila hifzin 
e filloi më 01.06.2015, dhe e përfundoi 
më 07.04.2017, te muhafizi hfz. Ibrahim 
ef. Alija.
Hafizja e re ka lindur më 27.11.2002 në 
Tetovë, ndërsa 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. Abdulbaki ef. Kasami, anëtar;
3. Hfz. Havzi ef. Ramadani, anëtar.
Në provimin e mbajtur më 8 dhe 9 prill 
2017 në Tetovë, komisioni hafizen e re 
e vlerësoi me sukses të shkëlqyeshëm.
Gjithashtu, ky xhemat pati kënaqësinë ta 
dëgjojë programin e hatmes së Kur’ani 
Kerimit nga nxënësit e mektebit të xhamisë 
në fjalë. 

Në këtë manifestim, të cilin e moderoi 
referenti i arsimit, Idriz ef. Idrizi, morën 
pjesë edhe Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. 
Qani ef. Nesimi, ish-Myftiu i Tetovës 
Alifekri ef. Esati, profesorët e medresesë, 
hoxhallarë të Tetovës me rrethinë, si dhe 
një numër shumë i madh i xhematit.
Të dhënat për hafizen e re i prezentoi 
kryeimami, ndërsa fjalën e rastit e mbajti 
Myftiu i Tetovës.
Hafizes së re, si dhe nxënësve të cilët e 
kanë kryer hatmen, në emër të Kryetarit 
të BFI-së Reisul-Ulema H. Sulejman ef. 
Rexhepit, Myftiu u shprehu urime për 
hifzin e bërë duke i dëshiruar shëndet, 
lumturi dhe suksese në jetë.
Ky manifestim përfundoi me duanë e 
bërë nga ish-Myftiu i Tetovës dhe me 
ndarjen e certifikatës së hifzit në emër 
të Reisul-Ulemasë nga ana e Myftiut të 
Tetovës.
Namazin e drekës e udhëhoqi imami 
i xhamisë së fshatit Reçicë e Madhe, 
Taxhedin ef. Iljazi.



5.  MAnIFeSTIMe DHe DUA

BULETINI  201786

Manifestim fetar me rastin e 
promovimit të hafizit Arban Shaqiri - 
Fshati Xhepçisht (04.05.2017)

Sot më 04.05.2017 (e enjte), xhemati i 
Tetovës, gjegjësisht xhemati i xhamisë së 
fshatit Xhepçisht, pati fatin që ta përjetojë 
gëzimin e manifestimit të duasë së hifzit të 
hafizit të ri, Arban Musli Shaqiri të kryer 
pranë muhafidhit të njohur të trojeve tona, 
Molla Mahmut ef. Asllani. Arbani hifzin 
e filloi më 26.09.2010, dhe e përfundoi 
më 06.03.2017. Hafizi i ri ka lindur më 
03.01.1998 në Tetovë, ndërsa 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. Havzi ef. Ramadani, anëtar.
Në këtë manifestim, të cilin e moderoi 
referenti për arsim fetar, Idriz ef. Idrizi, 
mori pjesë: kryetari i BFI-së, Reisul-
Ulema, H. Sulejman ef. Rexhepi, Myftiu i 
Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, kryetari 
i Kuvendit të BFI-së, Haki ef. Agushi, 
ish-Myftiu i Tetovës, Alifekri ef. Esati, 
profesorët e medresesë, hoxhallarë të 
Tetovës me rrethinë, si dhe një numër shumë 
i madh i xhematit. Të dhënat për hafizin 
e ri i prezantoi kryeimami i Myftinisë së 

Tetovës, kurse pas fjalës përshëndetëse 
të Myftiut të Tetovës, fjalën e rastit e 
mbajti kryetari i BFI-së, Reisul-Ulema 
H. Sulejman ef. Rexhepi. Ai hafizit të ri, 
si dhe familjes të tij u shprehu urime për 
hifzin e bërë, duke u dëshiruar shëndet, 
lumturi dhe suksese në jetë. 

Ky manifestim përfundoi me duanë e 
bërë nga kryetari i Kuvendit të BFI-së 
dhe me ndarjen e diplomës së hifzit nga 
ana e kryetarit të BFI-së dhe Myftiut 
të Tetovës, ndërsa namazin e drekës e 
udhëhoqi ish-Myftiu i Tetovës Alifekri 
ef. Esati.

Manifestim fetar me rastin e 
promovimit të hafizit Orhan Zendeli 
- Fshati Sallarevë (06.08.2017)

Më 06.08.2017 (e diel), SHMI Medreseja 
“Isa Beu”-Shkup, me sukses nxori nga 
mesi i saj hafizin e ri të Kur’anit Famëlartë, 
hfz. Orhan Zendeli, maturant në këtë vatër 
arsimore. Këtë aktivitet me prezencën e 
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tyre e nderuan: Myftiu i Tetovës, Prof. 
Dr. Qani ef. Nesimi me bashkëpunëtorët 
e tij, drejtori i SHMI “Isa Beu” Shkup, 
Ibrahim ef. Idrizi, profesorët, nxënësit 
e medresesë, si dhe një numër i madh 
i xhematit të fshatit Sallarevë. Fjalën 
përshëndetëse e mbajti Myftiu i Tetovës, 
ndërsa fjalën e rastit në emër të kryetarit 
të BFI-së, H. Sulejman ef. Rexhepi, e 
mbajti drejtori i medresesë, Ibrahim ef. 
Idrizi, i cili hafizit të ri i dëshiroi suksese 
të mëtutjeshme. Këtë tubim e përshëndeti 
edhe imami i xhamisë, Ejup ef. Zeqiri. 

Certifikatën e diplomimit hafizit të ri 
ia ndanë Myftiu i Tetovës dhe drejtori i 
medresesë, ndërkaq duan e hifzit e bëri 
kryeimami i Myftinisë së Tetovës hfz. 
Mr. Ejup ef. Selmani.

Manifestim fetar me rastin e 
promovimit të hafizit Gëzim Imeri - 
Fshati Llërcë (19.08.2017)

Më 19.08.2017 (e shtunë), xhemati i 
xhamisë së fsh. Llërcë pati fatin që ta 
përjetojë gëzimin e manifestimit të duasë 
së hifzit të hafizit të ri, Gëzim Tafil Imeri, 
i cili hifzin e kreu pranë muhafidhit të 
njohur të trojeve tona, Molla Mahmut 
ef. Asllani.
Hfz. Gëzim Imeri ka lindur më 11.04.2000 
në fshatin Llërcë të Tetovës, kurse hifzin 
e ka filluar më 01.03.2014, dhe e ka 
përfunduar më 14.07.2017. Provimin e 
hifzit e mbrojti para komisionit të Myftinisë 
së Tetovës, të përbërë nga:
1. Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani - kryeimam, 
kryetar;
2. Hfz. Abdulbaki ef. Ksami, anëtar;
3. Hfz. Havzi ef. Ramadani, anëtar.

Në këtë manifestim, të cilin e moderoi 
kryeimami i Myftinisë, Mr. Ejup ef. Selmani, 
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-Ulema, H. 
Sulejman ef. Rexhepi, i përshëndeti të 
pranishmit, kurse hafizit të ri dhe familjes 
së tij u shprehu urime për hifzin e bërë 
duke u dëshiruar shëndet, lumturi dhe 
suksese në jetë. Ky manifestim përfundoi 
me duanë e bërë nga referenti për arsim 
fetar, hfz. Abdurahim ef. Murati, si dhe 
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me ndarjen e diplomës së hifzit hafizit 
të ri nga ana e Myftiut.

Manifestim fetar me rastin e 
promovimit të hafizes Zineta Maliqi 
- Xhamia e Kadi Çeshmës - Reçicë e 
Vogël (16.09.2017)

Më 16.09.2017 (e shtunë), xhemati i 
Tetovës, gjegjësisht xhemati i Xhamisë 
Kadi Çeshmës, pati fatin që ta përjetojë 
gëzimin e manifestimit të duasë së hifzit 
të hafizes Zineta Hatip Maliqi, të kryer 
pranë hoxhës Abdurahman ef. Asllani.
Hafizja e re ka lindur më 24.04.2001 në 
fshatin Reçicë e Vogël të Tetovës, ndërsa 
hifzin e ka filluar më 15.10.2014, dhe e 
ka përfunduar më 23.01.2017. 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. Abdulbaki ef. Kasami, anëtar;
3. Hfz. Ibrahim ef. Alia, anëtar.
Në këtë manifestim, të cilin e moderoi 
referenti për arsim fetar, morën pjesë: 
kryeimami i Myftinisë së Tetovës, hfz. Mr. 
Ejup ef. Selmani, koordinatori i medresesë 
“Isa Beu” -paralelja  e vajzave në Tetovë, 
Beqir ef. Memeti, profesorë të medresesë, 
si dhe një numër i madh i hoxhallarëve të 

Tetovës me rrethinë. Fjalën e rastit në emër 
të kryetarit të BFI-së, Reisul-Ulema Haxhi 
Sulejman ef. Rexhepi dhe në mungesë të 
Myftiut të Tetovës, e mbajti kryeimami i 
Myftinisë së Tetovës. Ai hafizes së re, si 
dhe familjes të saj u shprehu urime për 
hifzin e bërë duke u dëshiruar shëndet, 
lumturi dhe suksese në jetë. 

Ky manifestim përfundoi me duanë e 
bërë nga referenti për arsim fetar pranë 
Myftinisë së Tetovës, hfz. Abdurahim 
ef. Murati dhe me ndarjen e diplomës 
hafizes së re nga ana e kryeimamit të 
Myftinisë së Tetovës.

Manifestim fetar me rastin e 
promovimit të dyja hafizeve Elvije 
Kadriu dhe Besarta Kadriu - Fshati 
Kallnik (15.07.2017)

Më 15.07.2017 (e premte), xhemati i 
Tetovës, gjegjësisht xhemati i xhamisë 
së fshatit Kallnik pati fatin që ta përjetojë 
gëzimin e manifestimit të duasë së hifzit të 
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hafizeve të reja, Elvije Kadriu dhe Besarta 
Kadriu, të përfunduar pranë muhafidhit të 
njohur të trojeve tona, Molla Mahmut ef. 
Asllani. Hafizja Elvije Kadriu ka lindur 
më 02.03.1999, ndërsa hifzin e ka filluar 
më 17.01.2014, dhe e ka përfunduar më 
21.04.2017. Provimin e hifzit e mbrojti 
para komisionit profesional të Myftinisë 
së Tetovës, të përbërë nga:
1. Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani - kryeimami, 
kryetar;
2. Hfz.Abdulbaki ef. Kasami, anëtar;
3. Hfz. Ibrahim ef. Alija, anëtar.
Hafizja Besarta Kadriu ka lindur më 
04.10.2000 në Tetovë, ndërsa hifzin e ka 
filluar më 17.01.2014, dhe e ka përfunduar 
më 10.06.2017. 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. Havzi ef. Ramadani, anëtar;

Në këtë manifestim, të cilin e moderoi 
Taxhedin ef. Hamidi, morën pjesë: 
kryeimami i Myftinisë së Tetovës, hfz. 
Mr. Ejup ef. Selmani, drejtori i medresesë 
- paralelja e vajzave Tetovë, Beqir ef. 
Memeti, profesorë të medresesë, si dhe një 
numër i madh i hoxhallarëve të Tetovës 
me rrethinë. Fjalën e rastit në emër të 
kryetarit të BFI-së, Reisul- Ulema, Haxhi 

Sulejman ef. Rexhepi dhe në mungesë të 
Myftiut të Tetovës, e mbajti kryeimami 
i Myftinisë së Tetovës.
Ai hafizeve të reja, si dhe familjes së tyre 
u shprehu urime për hifzin e bërë duke u 
dëshiruar shëndet, lumturi dhe suksese 
në jetë. Ky manifestim përfundoi me 
duanë e bërë nga profesori i medresesë, 
Neim Ferati dhe me ndarjen e diplomës 
hafizeve të reja nga ana e kryeimamit të 
Myftinisë së Tetovës.

Manifestim fetar me rastin e 
promovimit të dy hafizëve Xhelil 
Havzija dhe Bekim Havzija - Xhamia 
Drenovec - Tetovë (13.11.2017)

Më 13.11.2017 (e hënë), xhemati i Tetovës, 
gjegjësisht xhemati i xhamisë së lagjes 
Drenovec, pati fatin që ta përjetojë gëzimin 
e manifestimit të duasë së hifzit të hafizave 
të rinj, Xhelil Nuran Havzija dhe vëllait të 
tij, Bekim Nuran Havzija, të përfunduar 
pranë muhafidhit të njohur të trojeve tona, 
Molla Mahmut ef. Asllani.
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Hafizi Xhelil Havzija ka lindur më 
07.07.2004, ndërsa hifzin e ka filluar 
më 15.07.2014, dhe e ka përfunduar më 
02.11.2017. 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. Abdurahim ef. Murati, anëtar;
3. Hfz. Ibrahim ef. Alija, anëtar.

Hafizi Bekim Havzija, ka lindur më 
08.09.2005 në Tetovë, dhe hifzin e ka filluar 
më 30.08.2014, ndërsa e ka përfunduar më 
04.11.2017. 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. Uzeir ef. Ibrahimi, anëtar.

Në këtë manifestim, të cilin e moderoi 
referenti për arsim fetar pranë Myftinisë 
së BFI-së Tetovë, Idriz ef. Idrizi, morën 
pjesë: kryetari i BFI-së Reisul-Ulema, 
Haxhi Sulejman ef. Rexhepi, Myftiu i 
Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, kryetari 
i Kuvendit të BFI-së, H. Haki ef. Agushi, 
Myftiu i Gostivarit, Shaqir ef. Fetahu, Myftiu 
i Kërçovës, Murat ef. Huseini, Myftiu i 
Strugës Mr. Salim ef. Sulejmani, drejtori 
i diasporës pranë BFI-së, hfz. Dr. Selver 
ef. Xhemaili, drejtori i sektorit për kulturë 
pranë BFI-së, Muaz ef. Agushi, drejtuesi 
i medresesë - paralelja e vajzave-Tetovë, 
Beqir ef. Memeti, profesorë të medresesë, 
profesorë të shkollës fillore “Migjeni”, si 
dhe një numër i madh i hoxhallarëve të 
Tetovës me rrethinë. Të dhënat për hafizin 
e ri i prezentoi kryeimami i Myftinisë së 
Tetovës, kurse pas fjalës përshëndetëse 
të Myftiut të Tetovës, fjalën e rastit e 
mbajti kryetari i BFI-së, Reisul-Ulema, 
H. Sulejman ef. Rexhepi. Ai hafizave 
të ri si dhe familjes së tyre u shprehu 
urime për hifzin e bërë duke u dëshiruar 
shëndet, lumturi dhe suksese në jetë. Ky 
manifestim përfundoi me duanë e bërë 
nga Myftiu i Gostivarit dhe me ndarjen 
e diplomës së hifzit nga ana e kryetarit 
të BFI-së dhe Myftiut të Tetovës, ndërsa 
namazin e drekës e udhëhoqi kryetari i 
Kuvendit të BFI-së.
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6. Ramazani

Planprogrami i aktiviteteve 
fetare-kulturore të Myftinisë së 
Tetovës-Ramazani 2017/1438h
• Takimi me imamët e Tetovës dhe të 

rrethinës 
• Ligjërata fetare për muajin e Ramazanit 

- 30 ligjërata të imituara para iftarit 
në TV KOHA

• Falja e namazit të Teravisë me hatme 
Xhamia Kompleksi Arabati

• Iftari i përbashkët tradicional
• Koncerti me ilahi në hapësirat e 

Kompleksit Arabati
• Dita e Poezisë në sallën e Fakultetit 

të Arteve - UT (Pallati i Kulturës)
• Tribunë fetare për femra nga profesoreshat 

dhe nxënëset e Medresesë ”Isa Beu” - 
paralelja e vajzave  - Tetovë, në Xhaminë 
e Madhe 

• Mbrëmje kur’anore në Xhaminë e Re 
të fshatit Reçicë e Madhe

• Iftari i përbashkët me komunën “Ejup 
Sulltan” të Stambollit në hapësirat e 
Kompleksit Arabati

• Mbrëmje Kur’anore në Xhaminë e 
fsh. Çellopek i Ri (11.06.2018)

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

• Akademi solemne me rastin e Bedrit 
dhe ndarje e mirënjohjeve 

• Tribunë fetare - Nata e Bedrit në 
Xhaminë e re në lagjen Teqe

• Tribunë fetare - Çlirimi i Mekës në 
Xhaminë e Dardanisë

• Kuizi i diturisë “LEXO”
• Tribunë fetare - Nata e Kadrit në 

Xhaminë e Pashës
• Koncerti i Fitër Bajramit në Pallatin 

e Kulturës
• Bilbordet - Urimi i Ramazanit

Takim me imamët e qytetit 
(25.05.2017)

Më 25.05.2017 (e enjte), Myftiu i Tetovës 
realizoi takimin e radhës para muajit të 
bekuar të Ramazanit me imamët e qytetit 
dhe të rrethinës në hapësirat e Myftinisë.
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Falja e namazit të teravisë me 
hatme në Xhaminë brenda 
Kompleksit Arabati

Një ndër aktivitetet më të rëndësishme 
të Myftinisë së Tetovës gjatë muajit të 
Ramazanit 2016-2017 ka qenë edhe falja 
e namazit të Teravisë me hatme nga ana 
e 3 hafizëve më të njohur të Tetovës, hfz. 
Havzi ef. Ramadani, hfz. Amir ef. Asllani 
dhe hfz. Idriz ef. Osman. Këto namaze janë 
falur në xhaminë e Kompleksit Arabati. 

Iftari i përbashkët tradicional 
(29.05.2017)

Më datë 29.05.2017 (e hënë), në kuadër të 
aktiviteteve të myftinisë dhe të komunës 
së Tetovës, u organizua iftar i përbashkët 
për hoxhallarët dhe mutevelinjtë e Tetovës 
me rrethinë. Në këtë manifestim të cilin e 
moderoi Xhemil ef. Sadiki, të pranishëm 
ishin: sekretari gjeneral i BFI-së Irsal ef. 
Jakupi, kryetarja e komunës, Teuta Arifi, 
Myftiu i Myftinisë së Tetovës, Qani ef. 
Nesimi, kryetari i Kuvendit të BFI-së, Haki 
ef. Agushi, ish-myftinjtë e Tetovës, Alifekri 
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ef. Esati dhe hfz. Nexhadi ef. Limani, 
përfaqësuesit e Rijasetit, përfaqësuesit 
e Komunës, si dhe të gjithë hoxhallarët 
dhe mutevelinjtë e xhamive të Tetovës. 

Fjalë përshëndetëse në këtë manifestim 
mbajti Myftiu dhe kryetarja e Tetovës, 
kurse fjalën e rastit në emër të kryetarit 
të BFI-së, Reisul- Ulema, H. Sulejman 
ef. Rexhepi, e mbajti sekretari gjeneral 
i BFI-së Irsal ef. Jakupi.

Në fund, duanë e ushqimit e bëri 
ish-Myftiu, hfz. Nexhadi ef. Limani.

Koncerti me ilahi në Kompleksin 
Arabati (02.06.2017)

Më datë 02.06.2017 (e premte), Myftinia 
e Tetovës në bashkëpunim me Komunën e 
Tetovës, në hapësirat e Kompleksit Arabati 
organizuan koncert me ilahi. Ilahitë u 
interpretuan nga grupi “Lebbejk”. 

Dita e poezisë (05.06.2017)
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Me datë 05.06.2017 (e mërkurë) në 
sallën e Fakultetit të Arteve - UT (Pallati 
i Kulturës), nën patronazhin e Myftinisë 
dhe të Komunës së Tetovës u organizua 
“Dita e poezisë”, tema: “Religjioni dhe 
letërsia”, ligjërues: Prof. Dr. Salajdin Saliu. 

Ligjërata u shoqërua edhe me recitim 
të disa poezive të Mevlana Xhelaledin 
Rumit dhe Muhammed Ikbal nga ana e 
Abdylkadër Selimit dhe Fatlinda Abdullahut. 

Tribunë fetare për femra 
në Xhaminë e Madhe - 
Tetovë(06.06.2017)

Me datë 06.06.2017 (e martë), Myftinia e 
Tetovës në bashkëpunim me komunën e 
Tetovës organizuan manifestim fetar për 
femra. Manifestimi u realizua në Xhaminë 
e Madhe. Ky aktivitet u realizua dhe u 
mbështet nga profesoreshat dhe nxënëset e 
Medresesë “Isa Beu”, paralelja e vajzave-
Tetovë.  
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Mbrëmje Kur’anore në 
Xhaminë e Re të fshatit Reçicë 
e Madhe (09.06.2017)

Në Xhaminë e Re në Reçicë të Madhe, 
të mbushur përplot me xhemat, ditën 
e xhuma (09.06.2017) para namazit të 
jacisë u mbajt mbrëmja kur’anore nën 
moton “Ramazani muaji i Kur’anit”, 
që organizohet nga Riaseti i BFI-së, në 
bashkëpunim me Myftinitë e BFI-së. 
Lexues në këtë mbrëmje ishin: hfz. 
Abdurahim ef. Murati, hfz. Xhemail ef. 
Nuhiu dhe Mr. Eljesa ef. Asani. Hapjen 
e këtij manifestimi e bëri kryeimami i 
Myftinisë së Tetovës, hfz. Mr. Ejup ef. 
Selmani, i cili pasi që i përshëndeti të 
pranishmit në xhami, i prezantoi lexuesit 
dhe rrjedhën e programit, ndërsa në emër 
të Rijasetit të BFI-së fjalë përshëndetëse 
mbajti drejtori i Sektorit për kulturë dhe 
shkencë pranë BFI-së, Muaz ef. Agushi, 
i cili në fillim i përshëndeti të pranishmit 
dhe ua uroi muajin e Ramazanit në emër 
të kryetarit të BFI-së, Reisul-Ulema, H. 
Sulejman ef. Rexhepi, nën patronazhin 
e të cilit mbahen të gjitha organizimet 
e muajit të Ramazanit. Më pas, Muaz 
ef. Agushi në pika të shkurtra përmendi 
aktivitetet që i ka planifikuar Rijaseti i 
BFI-së në bashkëpunim me Myftinitë e 
saja për t’i realizuar gjatë këtij muaji.

Mbrëmje Kur’anore në 
Xhaminë e fsh. Çellopek i Ri 
(10.06.2017)

Më 10.06.2017 (e shtunë), në Xhaminë e 
fsh. Çellopek i Ri para namazit të jacisë u 
mbajtë ligjëratë enkas për këtë manifestim 
nga Myftiu i Tetovës Prof. Dr. Qani ef. 
Nesimi. 

Pas faljes së namazit të teravisë hapjen 
e këtij solemniteti të organizuar nga 
Xhemati i Xhamisë të Fshatit Çellopek 
i Ri dhe të Myftinisë së Tetovës dhe të 
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moderuar nga Jonuz ef. Huseini, e bëri 
imami i Xhamisë të fsh. Çellopek i Ri 
Mr. Nexhati ef. Limani, i cili përshëndeti 
Myftiun e Tetovës dhe të pranishmit. 
Ndërkaq Myftiu në fjalën e tij së pari 
përshëndeti Rininë e fshatit, Kryesinë e 
Xhamisë dhe Imamin Nexhadi efendiun, 
për këtë organizim kaq të madh dhe të 
bukur, kënduesit e mrrekullueshëm të 
Kuranit, hoxhallarët dhe të gjithë xhematin. 

Myftiu në fjalën e tij drejtuar të pranishmëve 
drejtoi mesazhe të qarta dhe potencoi se 
sa është i rëndësishëm Kur’ani famëlartë 
në jetën e njeriut. Ai potencoi se Kurani 
buron nga një botë e pastërt metafizike, 
është mbrojtësi i dimensionit aksiologjik 
dhe synon që njeriun ta nxjerrë faqebardhë 
te Allahu xh. sh. dhe tek njerëzit. Ai në 
fund Rinisë së fshatit, Këshillit dhe Imamit 
të Xhamisë iu shprehu mirënjohje dhe i 
përgëzoi për këtë organizim madhështor 
duke iu dëshiruar suksese të vazhdueshme. 
Ndërkaq kënduesit, të cilët u shpërblyen 
nga Rinia e fshatit për pjesëmarrjen e 
tyre, ishin me sa vijon:
1. Hfz. Abdurahim Murati
2 Hfz. Xhemail Nuhiu
3. Hfz. Sali Limani
4. Hfz. Adnan Elmazi
5. Hfz. Avni Asani
6. Hfz. Mujdin Limani.

Akademi solemne (11.06.2017)

Njëra nga aktivitetet më të rëndësishme të 
përbashkëta të Myftinisë dhe të Komunës 
së Tetovës, është edhe akademia solemne 
që u mbajt më 11.06.2017 (e diel), me 
rastin e natës së Bedrit, në sallën e 
Komunës së Tetovës. Të pranishëm në 
këtë akademi ishin: Myftiu i Tetovës, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, kryetari i 
Këshillit Komunal, z. Hisen Xhemaili, 
profesorë dhe profesoresha, hoxhallarë 
dhe mysafirë të ndryshëm. Në fjalën e tij 
përshëndetëse, Myftiu i Tetovës e vlerësoi 
lartë bashkëpunimin ndërmjet Myftinisë 
së Tetovës dhe Komunës së Tetovës. Pikë 
e veçantë e kësaj akademie ishte edhe 
leximi i biografive të personaliteteve 
fetare dhe kombëtare të trojeve tona nga 
kryeimami i Myftinisë, hfz. Mr. Ejup ef. 
Selmani, referenti i Myftinisë së Tetovës, 
Taxhedin ef. Hamidi dhe profesoresha e 
Medresesë “Isa Beu” paralelja e vajzave-
Tetovë, Mirvete Abdullai.
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Më pas u bë ndarja e mirënjohjeve 
familjarëve të ish-kryeimamit të Tetovës, 
hfz. Zylbehar ef. Yzeiri (1912-1984), Ali 
ef. Metushehu (1884-1964), hfz. Abdullah 
ef. Abdullahu (1914-2007), të cilat i ndau 
Myftiu i Tetovës, kryetari i Kuvendit të 
Komunës dhe Myftiu paraprak, Alifekri 
ef. Esati. Programi përfundoi me lexim 
të disa pjesëve nga Kur’ani famëlartë 
nga ana e hfz. Abdurahim ef. Muratit.

Iftar i përbashkët me Komunën 
Ejup Sulltan të Stambollit 
(11.06.2017)

Myftinia e Tetovës në bashkëpunim me 
komunën e Sulltan Ejubit të Stambollit 
më datë 11.06.2017 (e diel), edhe këtë 
vit organizuan iftar të përbashkët në 
Kompleksin Arabati, ku të pranishëm 
ishin: Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. Qani 
ef. Nesimi, kryetari i komunës së Sulltan 
Ejubit, z. Remzi Aydin, kryetari Kuvendit 
të BFI-së, Haki ef. Agushi, përfaqësues nga 
komuna e Tetovës, ish-Myftiu i Tetovës, 
Alifekri ef. Esati, deputeti nga Turqia, z. 
Hysein Bürge, gjykatësi, z. Sali Murat, 
profesorë, hoxhallarë, mutevelinj dhe 
këshilltarët e xhamive, si dhe një numër 
i madh i xhematit të Tetovës me rrethinë.

Në fjalën e tij përshëndetëse, Myftiu i 
Tetovës tha se iftari është një mundësi e 
mirë për të treguar respektin dhe sinqeritetin 
ndaj Allahut Fuqiplotë dhe njerëzve në 
përgjithësi. Poashtu, edhe kryetari i komunës 
Sulltan Ejup të Stambollit në fjalimin e 
tij i përshëndeti mysafirët dhe u dëshiroi 
mirëseardhje në iftarin e përbashkët.
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Tribunë fetare - Nata e Bedrit 
(11.06.2017)

Myftinia e Tetovës në bashkëpunim me 
Komunën e Tetovës, me datë 11.06.2017, 
me rastin e natës së Bedrit, para namazit 
të teravisë, organizoi ligjëratë fetare në 
Xhaminë e Re në Teqe, ku ligjërues ishte 
profesor, Naser ef. Rushani.

Tribunë fetare dhe shkencore 
për femra (13.06.2017)

Në vazhdën e aktiviteteve të përbashkëta 
të Myftinisë dhe të Komunës së Tetovës, 

sot më datë 13.06.2017 (e martë), në sallën 
e amfiteatrit të Universitetit të Tetovës 
në Rektorat u mbajt tribunë për femra 
me temën: “Roli i femrës muslimane në 
shoqërinë tonë”. 

Ligjërueset që na nderuan në këtë tribunë 
ishin: profesoresha nga medreseja e vajzave, 
Imrane Shaqiri dhe profesoresha nga 
UT-ja, Mr. Sc. Mirlinda Vejseli. Tribunën 
e moderoi medresantja Elif Asipi.

Tribunë fetare - Çlirimi i Mekës 
(16.06.2017)

Myftinia e Tetovës në bashkëpunim me 
komunën e Tetovës, me datë 16.06.2017 (e 
diel), para namazit të teravisë, në xhaminë 
e Dardanisë organizoi manifestim fetar me 
rastin e çlirimit të Mekës. Për historinë 
dhe rëndësinë e kësaj ngjarjeje ligjëroi 
kryeimami i Myftinisë së Tetovës, hfz. 
Mr. Ejup ef. Selmani.
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Kuizi i diturisë “LEXO” 
(14-20.06.2017)

Në vazhdën e aktiviteteve për nder të muajit 
të Ramazanit, Myftinia e Tetovës këtë 
vit organizoi dhe kuizin për nxënësit/et e 
mësimbesimit të mektebeve të xhamive të 
qytetit të Tetovës me rrethinë. Programi i 
kuizit u zhvillua në 4 seanca: nata e parë 
u mbajt më 14.06.2017 (e mërkurë); nata 
e dytë më 16.06.2017 (e premte); nata 
e tretë më 18.06.2017 (e diel); nata e 
katërt më 20.06.2017 (e martë), në sallën 
e Fakultetit të Arteve Dramaturgjike të 
Universitetit të Tetovës.  Ndërsa finalja u 
mbajt me 22.06.2017 (e enjte) në hapësirat 
e Kompleksit Arabati, ku mori pjesë edhe 
Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi 
me bashkëpunëtorët e tij, hoxhallarë dhe 
një numër i madh i xhematit nga Tetova 
me rrethinë.

Tribunë fetare - Nata e Kadrit 
(21.06.2017)

Me rastin e natës së Kadrit, me datë 
21.06.2017 (dita e mërkurë), para namazit 
të teravisë,  Myftinia e Tetovës organizoi 
manifestim fetar në Xhaminë e Pashës. 
Ligjërues i kësaj tribune ishte Myftiu 
i Myftinisë së Tetovës, Prof. Dr. Qani 
ef. Nesimi.
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Koncerti i Fitër Bajramit 
(26.06.2017)

Me datë 26.06.2017 (e hënë), në ora 19.00, 
Myftinia e Tetovës në bashkëpunim me 
komunën e Tetovës e organizuan koncertin 
tradicional të Fitër Bajramit, që u mbajt 
në Pallatin e Kulturës, i udhëhequr nga 
Prof. Dr. Abas ef. Jahja. 



6.  RAMAzAnI

MYFTINIA E  TETOVËS
www.myftiniatetove.com 101

Bilbordet
Edhe këtë Ramazan, në qytetin e Tetovës u vendosën katër bilborde me mesazh 
urimi për ardhjen e muajit të Ramazanit.

Programi i Ramazanit 2017
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7.  Viz ita dhe takime

A. Vizitat e bëra Myftinisë, 
Xhamisë së Pashës, Kompleksit 
Arabati dhe Xhamisë në 
Kodrën e Diellit

Myftiu i Tetovës priti në takim 
përfaqësuesin për çështje fetare 
pranë Ambasadës Turke në Shkup 
z.Murat Alkan (17.01.2017)

Myftiu i Tetovës priti në takim disa 
profesorë të Gjimnazit 7 Marsi 
Tetovë (23.03.2017)

Më 23.03.2017 (e enjte), Myftiu i Tetovës 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi priti në vizitë 
profesorët e gjimnazit 7 Marsi - Tetovë.

Nxënësit e xhamisë së fsh. Grupçin 
vizituan Myftininë e Tetovës 
(12.04.2107)

Më datë 12.04.2107 (e mërkurë), imami 
i xhamisë së fsh. Grupçin Bajram ef. 
Ferati bashkë me nxënësit e mektebit të 
xhamisë vizituan Myftininë e Tetovës.
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Myftiu i Tetovës priti në takim 
ambasadorin e Francës z. Christian 
Thimonier (20.04.2017)

Vizita në Xhaminë e Pashës nga 
Princesha e shtetit të Tajlandës 
Maha Chakri Sirindhorn (22.04.2017)

Sot më 22.04.2017 (e shtunë), Myftiu i 
Tetovës në ambientet e Xhamisë së Pashës, i 
shoqëruar nga imami, hfz. Baki ef. Kasami, 
referenti, Mr. Xhemil ef. Mehmeti dhe 
sekretari personal i Myftiut, Xhemil ef. 
Sadiki, priti në vizitë Princeshën e shtetit 
të Tajlandës, Maha Chakri Sirindhorn.

Vizita në Myftini e mysafirëve nga 
Arabia Saudite (04.05.2017)

Më datë 04.05.2017 (e enjte), Myftiu 
i Tetovës priti në vizitë disa mysafirë 
nga Arabia Saudite, edhe atë: Prof. 
Dr. Muhamed Almatrode, profesor në 
Universitetin e Mbretit Al-Saud-Rijad, 
Abdulatif Abu Muhamed, imam në 
xhaminë qendrore të qytetit të Rijadit, 
Abdurahman Al Amudi dhe Muhamed 
Ebu Nasir, profesor.
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Disa hoxhallarë në vizitë për urim të 
festës së Fitër Bajramit në Myftininë 
e Tetovës (26.06.2017)

Vizitë e kryetares së Komunës së 
Tetovës znj. Teuta Arifi në Myftininë 
e Tetovës me rastin e Fitër Bajramit 
(27.06.2017)

Takimi i Myftiut të Tetovës me 
imamët e diasporës (22.07.2017)

Sot më 22.07.2017 (e shtunë), Myftiu 
me disa nga të punësuarit e Myftinisë, së 
bashku me imamët nga Tetova që veprojnë 
në diasporë, vizituan xhaminë e re që po 
ndërtohet në Kodrën e Diellit.
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Vizita e Kryetarit të BFI-së Reisul-
Ulema, H. Sulejman 
ef. Rexhepit xhamisë në Kodrën e 
Diellit (30.07.2017)

Sot më 30.07.2017 (e diel), kryetari i 
BFI-së, Reisul-Ulema, H. Sulejman ef. 
Rexhepi, bashkë me Myftiun e Tetovës dhe 
disa bashkëpunëtorë, e vizituan xhaminë 
në ndërtim në Kodrën e Diellit.

Vizita e drejtorit të policisë së 
përgjithshme të Turqisë Selami 
Altinok në Kompleksin Arabati 
(23.08.2017)

Sot më datë 23.08.2017 (e mërkurë), në 
hapësirat e Kompleksit Arabati qëndroi 
drejtori i policisë së përgjithshme të Turqisë, 
Selami Altinok. Mysafirët u mirëpritën 
nga përgjegjësi i sektorit për kulturë 
pranë Myftinisë së Tetovës, Dr. Husein 
ef. Rizai, sekretari i Myftinisë Namik 
ef. Xhaferi dhe referenti për arsim Mr. 
Xhemil ef. Mehmeti.

Mysafirë nga Turqia vizituan 
Myftininë e Tetovës (06.09.2017)

Më datë 06.09.2017 (e mërkurë), Myftininë 
e Tetovës e vizituan drejtori i ndërmarrjes 
komunale publike të qytetit të Konjës, 
Erxhan Usllu, me një grup mysafirësh të 
përbërë nga mjekë, inxhiniere, profesorë 
universitarë dhe hoxhallarë.
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Vizitë në hapësirat e Kompleksit 
Arabati dhe në Xhaminë e Pashës 
nga zv. kryetari i etnosporteve të 
Republikës së Turqisë (16.09.2017)

Më datë 16.09.2017 (e shtunë), në hapësirat 
e Kompleksit Arabati dhe në Xhaminë 
e Pashës qëndroi zëvendës-kryetari i 
etnosporteve të Republikës së Turqisë, 
z. Hakan Kazanci. Mysafirët u mirëpritën 
nga sekretari i Myftinisë Namik ef. Xhaferi 
dhe referenti Xhemil ef. Sadiki.

Një delegacion anglez vizitoi 
Xhaminë e Pashës (22.09.2017)

Më 22.09.2017 (e premte), një delegacion 
anglez vizitoi Xhaminë e Pashës.
Delegacioni përbëhej nga baronesha 
Coussins, z.Lordi Grocot dhe Ambasadori 
i Anglisë në RM, z. Charles Garrett. 
Mysafirët u mirëpritën nga sekretari i 
Myftinisë së Tetovës Namik ef. Xhaferi 
dhe imami i Xhamisë së Pashës, hfz. 
Abdulbaki ef. Kasami.
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Vizita në Xhaminë e Pashës 
dhe në Kompleksin Arabati nga 
ish-kryeministri i Republikës së 
Turqisë, Prof. Dr. Ahmed Davutoglu 
(28.09.2017)

Më datë 28.09.2017 (e enjte), në hapësirat 
e Xhamisë së Pashës dhe Kompleksit 
Arabati, qëndroi ish-kryeministri i Turqisë, 
Prof. Dr. Ahmet Davutoglu.

Vizita e Myftiut të Kumanovës 
Abedin ef. Imeri në Myftininë e 
Tetovës (02.10.2017)

Më 02.10.2017 (e hënë), Myftiu i 
Kumanovës, Abedin ef. Imeri vizitoi 
Myftininë e Tetovës dhe bashkë me 
Myftiun e Tetovës vizituan xhaminë 
që është duke u ndërtuar në Kodrën e 
Diellit.

Delegacioni nga Bosnja dhe 
Hercegovina i udhëhequr nga 
kryeimami i qytetit Bugojno Vehid ef. 
Arnaut dhe profesori Jusuf Çolloviç 
vizituan Myftininë e Tetovës, 
Xhaminë e Pashës dhe Kompleksin 
Arabati (05.11.2017)
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Delegacioni i Bankës Botërore vizitoi 
Xhaminë e Pashës (14.11.2017)

Më datë 14.11.2017 (e martë), në hapësirat 
e Xhamisë së Pashës qëndroi një delegacion 
i Bankës Botërore i përbërë nga: drejtori 
i strategjisë dhe operacioneve të rajonit 
të Evropës dhe Azisë Qendrore, znj. 
Mariam Sherman, drejtori rajonal për 
Ballkanin Perëndimor, znj. Linda Van 
Gelder, menaxheri rajonal për Maqedoninë 
dhe Kosovën, z. Marco Mantovanelli, 
dhe asistentja për komunikim, znj. Anita 
Bozhinoska. Mysafirët u mirëpritën nga 
përgjegjësi i sektorit për kulturë pranë 
Myftinisë së Tetovës, Dr. Husein ef. Rizai 
dhe imami i Xhamisë së Pashës, hfz. 
Abdulbaki ef. Kasami.

Vizitë e Rektorit të Universitetit 
Ndërkombëtar Ballkanik Prof. Dr. 
Ismail Kocayusufoğlu në Myftininë e 
Tetovës (23.11.2017)

Më 23.11.2017 (e enjte), në hapësirat e 
Myftinisë së Tetovës qëndroi për vizitë 
rektori i Universitetit Ndërkombëtar 
Ballkanik, Prof. Dr. Ismail Kocayusufoğlu 
dhe prorektori, Prof. Dr. Shener Bilall, 
bashkë me një grup nxënësish të IHL- 
shkollës fillore dhe të mesme fetare islame 
nga qyteti i Eskishehirit në Turqi. Mysafirët 
u pritën nga Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. 
Qani ef. Nesimi dhe referenti për kulturë 
pranë Myftinisë së Tetovës, Dr. Husein 
ef. Rizai.

Më pas rektori dhe Myftiu vizituan edhe 
shkollën e mesme islame, Medresenë “Isa 
Beu” – paralelen e vajzave në Tetovë.
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Drejtori i TIKA-s z. Aytekin 
Aydın vizitoi Myftininë e Tetovës 
(12.12.2017)

Myftiu i Tetovës priti në takim 
drejtorin e “Maarif Vakfit” z.Mustafa 
Dillioğlu (29.12.2017)

B. Takimet e Myftiut me 
imamët, myezinët, mualimët, 
mutevelinjtë dhe arkëtarët e 
xhamive të Tetovës

Myftiu i Tetovës realizoi takimin 
e radhës para muajit të bekuar të 
Ramazanit me imamët e qytetit dhe 
të rrethinës në hapësirat e Myftinisë 
(25.05.2017)
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Referenti për arsim fetar, Idriz 
ef.Idrizi realizoi takim pune me 
imamët e rajonit për të cilin është 
përgjegjës në Myftininë e Tetovës 
(31.10.2017)

Referenti për arsim fetar, 
hfz. Abdurahim ef. Murati realizoi 
takim pune me imamët e rajonit për 
të cilin është përgjegjës në Myftininë 
e Tetovës (01.11.2017)

Referenti për arsim fetar, Mr. Xhemil 
ef. Memeti realizoi takim pune me 
imamët e rajonit për të cilin është 
përgjegjës në Myftininë e Tetovës 
(02.11.2017)
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Takim pune me imamët e qytetit 
(28.11.2017)

Sot më 28.11.2017 (e martë), Myftiu i 
Tetovës në hapësirat e objektit të myftinisë 
realizoi takim pune me imamët e qytetit 
të Tetovës.

Takim pune me mutevelinjtë e qytetit 
dhe të rrethinës (30.11.2017)

Sot më 30.11.2017 (e enjte), Myftiu i 
Tetovës në hapësirat e objektit të myftinisë 
realizoi takim pune me mutevelinjtë e 
qytetit dhe rrethinës.

Ndarja e vendimeve për këshillat 
e rinj të xhamive të Tetovës dhe të 
rrethinës (29.12.2017)
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C. Vizitat fetare-kulturore të 
Myftiut

Vizitë xhamisë në ndërtim në Kodrën 
e Diellit (09.07.20117)

Sot më 09.07.2017 (e diel), Myftiu i Tetovës, 
i shoqëruar nga një grup hoxhallarësh 
dhe xhematlinj, vizituan xhaminë në 
ndërtim në Kodrën e Diellit. Në mes 
tjerash, Myftiu i potencoi në mënyrë të 
veçantë dhe i falënderoi të gjithë ata që 
kanë kontribuar deri tash dhe që do të 
kontribojnë në të ardhmen në përfundimin 
e kësaj xhamie të shumëpritur në vendin 
turistik të Kodrës së Diellit. Me ndihmën 
e Allahut fuqiplotë dhe me përkrahjen e 
popullatës sonë shumë humane, dhashtë 
Zoti që sa më shpejt ta përfundojmë këtë 
xhami.

Myftiu i Tetovës bashkë me 
bashkëpunëtorët e tij vizituan 
xhaminë në ndërtim në Kodra e 
Diellit (20.09.2017)

Vizita në Xhaminë e Kodrës së 
Diellit nga Referentët e Myftinisë së 
Gostivarit (10.10.2017)

Më 10.10.2017 (e martë), Referentët për 
arsim fetar Sabahudin ef. Zendeli, Hfz. 
Jusuf ef. Xheladini dhe Referenti për Vakëf 
pranë Myftinisë së Gostivarit Mallzim ef. 
Zendeli bashkë me disa nga përfaqësues 
të Myftinisë së Tetovës vizituan Xhaminë 
e Kodrës së Diellit.
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Pjesëmarrja e Myftiut të Tetovës në 
ligjëratat javore të organizuara nga 
imamët e qytetit nën ombrellën e 
Myftinisë së Tetovës (05.11.2017)

Myftiu i Tetovës me bashkëpunëtorët 
e tij vizituan kryetaren e komunës 
së Tetovës znj. Teuta Arifi e cila u 
rizgjodh për të dytën herë si kryetare 
e komunës së Tetovës (09.11.2017)

Myftiu i Tetovës në emër të Myftinisë së 
Tetovës, ia uroi mandatin e dytë kryetares 
së komunës, duke e lutur Allahun Fuqiplotë 
që t’i jep shëndet, forcë, energji dhe suksese 
në punët e mëtutjeshme.

Pjesëmarrja e Myftiut me 
bashkëpunëtorët e tij në shpalosjen 
e “Shqiponjës” në fshatin Reçicë e 
Madhe (28.11.2017)

Me rastin e Ditës së Pavarësisë - 28 
Nëntorit, u bë shpalosja e “Shqiponjës” 
që u ndërtua nga banorët e Reçicës së 
Madhe që jetojnë në fshat dhe diasporë. 
Në këtë manifestim mori pjesë Myftiu 
me bashkëpuntorët, hoxhallarët e fshatit, 
si dhe hoxhallarë tjerë nga rrethina.
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Pjesëmarrja e Myftinisë së Tetovës 
në përkujtimin e 3 Dhjetorit - Ditës 
botërore të personave me aftësi të 
kufizuara (04.12.2017)

Sot më 04.12.2017 (e hënë) në sallën 
e amfiteatrit të Universitetit të Tetovës 
u përkujtua 3 dhjetori - Dita botërore 
e personave me aftësi të kufizuara. Në 
këtë përkujtim, Myftinia e Tetovës u 
përfaqësua nga referenti për kulturë, Dr. 
Husein ef. Rizai, sekretari i Myftinisë së 
Tetovës, Namik ef. Xhaferi dhe referenti, 
Sami ef. Esati. Në mungesë të Myftiut, të 
pranishmit i përshëndeti Dr. Rizai duke 
theksuar: “Mendojmë se është koha ku 
duhet sensibilizuar dhe ndërgjegjësuar 
prindërit, familjarët, institucionet shtetërore 
dhe shoqëria si tërësi për socializmin e 
këtyre individëve në formën më të mire.” 
Në fund të fjalimit, në emrin e Myftiut të 
Tetovës, të hoxhallarëve, të këshillave të 
xhamive dhe të xhematit të Myftinisë së 

Tetovës, ai ua uroi këtë datë të rëndësishme 
me shpresë që këta individë të portretizohen 
si anëtarë të një shoqërie të emancipuar 
që pranon diversitetin. Në këtë ngjarje, 
Myftinia e Tetovës të gjithë fëmijëve me 
aftësi të kufizuara u ndau nga një pako 
me përgatitje shkollore.

Vizita e Myftiut të Tetovës te 
kryetari i ri i Gjykatës Themelore në 
Tetovë z. Hasan Asani (12.12.2017)

Sot më 12.12.2017 (e martë), Myftiu i 
Tetovës, Qani ef. Nesimi, i shoqëruar nga 
ish-Myftiu hfz. Mr. Nexhadi ef. Limani 
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dhe sekretari i Myftinisë së Tetovës, 
Namik ef. Xhaferi, vizituan kryetarin 
e ri të Gjykatës Themelore në Tetovë, 
z. Hasan Asani, për t’ia uruar detyrën e 
re. Në emër të Myftinisë së Tetovës, në 
shenjë respekti, Myftiu kryetarit të ri të 
Gjykatës themelore në Tetovë i dhuroi 
një dhuratë modeste, duke e lutur Allahun 
fuqiplotë që t’i japë shëndet, forcë, energji, 
dhe suksese të mëtutjeshme.
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8. Shpërndarja e  ndihmave

OH “HILAL” ndau ndihma në 
Tetovë (30.05.2017)

Aktivitetet humanitare të OH “Hilal” që 
funksionon në kuadër të BFI-së në RM, 
kësaj radhe kanë vazhduar në territorin 
e Myftinisë së Tetovës. Sipas listës së 
përpiluar me emrat e rasteve më të rënda 
sociale në këtë qytet dhe rrethinë, janë 
shpërndarë 350 pako, apo rreth shtatë 
tonë me produkte të ndryshme ushqimore 
dhe higjienike. Me këtë rast, Myftiu i 
Tetovës, Qani ef. Nesimi, në mes tjerash ka 
falënderuar përkushtimin e Reisul-Ulemasë 
së BFI-së, H. Sulejman ef. Rexhepit, por 
edhe angazhimin vetëmohues të kryetarit të 
OH “Hilal”, Mustafa Dauti, për të kërkuar 
donatorë të shumtë me qëllim që së paku 
gjatë muajit të Ramazanit skamnorët tanë 
të kenë më pak halle në sofrën e tyre të 
iftarit dhe të syfyrit. “Sa herë që krijohen 
mundësitë për t’u ndihmuar të varfërve 
dhe skamnorëve, të kaplon një ndjenjë e 
veçantë dhe sot, deri sa po i shpërndajmë 
këto ndihma nga OH “Hilal”, falënderoj, 
mbi të gjitha, Allahun Mëshirëplotë që 
na ka bërë të jemi gjithnjë solidarë, të 

dhembshëm dhe humanë në jetën tonë 
të përditshme. Pa dyshim që ky aktivitet 
vjen falë përkushtimit dhe autoritetit të 
Reisit tonë, H. Sulejman ef. Rexhepi”, 
është shprehur në mes tjerash, Myftiu i 
Tetovës, Qani ef. Nesimi. Kurse, kryetari i 
OH “Hilal”, Mustafa Dauti, ka nënvizuar 
se plani aksionar i organizatës sonë për 
t’i ndihmuar rastet e rënda sociale gjatë 
muajit të Ramazanit po zhvillohet me 
sukses dhe do të vazhdojë sipas dinamikës 
së paraparë. “Sot gjendemi në Myftininë 
e Tetovës ku, bashkë me operativën e saj, 
po bëjmë shpërndarjen e 350 pakove me 
produkte të ndryshme ushqimore dhe 
higjienike. Gjithsej janë diku rreth shtatë 
tonë ndihma. Sipas planit tonë aksionar, 
kemi paraparë që t’i ndihmojmë rastet më 
të rënda që evidentohen nga Myftinitë tona 
dhe, varësisht nga paraqitja e donatorëve, 
pa dyshim që do të përfshijmë numër më 
të madh të skamnorëve dhe nevojtarëve 
të ndryshëm.

Falënderoj të gjithë donatorët dhe në 
veçanti Reisul-Ulemanë, H. Sulejman 
ef. Rexhepin, i cili me aktivitetet e 
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veta, si dhe me autoritetin e tij, bën që 
të paraqiten donatorë të ndryshëm, të 
cilët, falë transparencës sonë, shprehen 
të kënaqur për mënyrën e shpërndarjes së 
donacioneve të tyre. Kam theksuar që në 
fillim të ditës së parë të Ramazanit se, gjatë 

këtij muaji do të vizitojmë shumë qytete, 
shumë fshatra, lagje e rrugë për ta shtrirë 
dorën tonë humane deri te çdo mysliman 
që ka nevojë për ndihma humanitare”, ka 
theksuar veç tjerash efendi Dauti. 

Myftinia e Tetovës në Bashkëpunim me Kipper Market gjatë 
vitit 2017 ndau kuponë me vlerë 2000 denarë për nevojtarët e 
Tetovës dhe rrethinës



BULETINI  2017118

9. Gurthemeli i xhamisë në Kodrën e Diellit

Manifestimi fetar me rastin 
e vënies së gurthemelit të 
xhamisë në Kodrën e Diellit 
(18.06.2017)

Me 23 Ramazan 1438/ 18 qershor 2017, 
nën organizimin e Bashkësisë Fetare 
Islame- Myftinia e Tetovës, u vendos 
gurthemeli i xhamisë në Kodrën e Diellit. 
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Në këtë ngjarje të shënuar për Myftininë e 
Tetovës dhe të gjithë besimtarët muslimanë 
të Tetovës me rrethinë, të cilën e moderoi 
Xhemil ef. Sadiki, morën pjesë personalitete 
të shquara nga jeta fetare islame në vend, 
si Reisul-Ulemaja, Sulejman ef. Rexhepi, 
kryetari i Kuvendit, Haki ef. Agushi, myftinjtë 
e Myftinive të Bashkësisë Fetare Islame në 
Republikën e Maqedonisë, ish-myftinjtë e 
Tetovës, hfz. Mr. Nexhadi ef. Limani dhe 
Alifekri ef. Esati, profesorë dhe nxënës të 
Medresesë “Isa Beu”në Shkup, në krye 
me drejtorin Ibrahim Idrizin, profesorë 
dhe studentë të Fakultetit të Shkencave 
Islame, në krye me dekanin, Doc. Dr. 
Fahrudin Ebibin, imamë dhe këshilla të 
xhamive të Tetovës me rrethinë dhe një 
numër i madh besimtarëve. 

Programi u hap me një ashere të kënduar 
nga imami i xhamisë së fshatit Reçicë e 
Vogël, hfz. Abdurahim ef. Murati. Fjalën 
përshëndetëse e mbajti, Myftiu i Tetovës, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, i cili përshëndeti 
të gjithë të pranishmit, duke filluar nga 
Reisul-Ulemaja, H. Sulejman ef. Rexhepi, 
myftinjtë, hoxhallarët, këshillat e xhamive, 
nxënësit, studentët, biznesmenët, banorët 
e shtëpive në Kodrën e Diellit, të cilëve 
u shprehi mirënjohje për ndihmën dhe 
kontributin e dhënë. Mirënjohje të veçantë 
u shprehi autoriteteve lokale të komunës së 
Tetovës, në krye me kryetaren e komunës, 
znj. Teuta Arifi, si dhe anëtarëve të Këshillit 
iniciativë për ndërtimin e xhamisë në 
Kodrën e Diellit. 

Në fjalimin përshëndetës, Myftiu i Tetovës 
theksoi se ndërtimi i një xhamie në Kodrën 
e Diellit ka qenë iniciativë e kamotshme 
e Myftinisë së Tetovës dhe e Bashkësisë 
Fetare Islame, sidomos pas viteve të 
90-ta, me në krye me Reisul-Ulemanë, 
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H. Sulejman ef. Rexhepin, dhe si e tillë 
ka gëzuar përkrahje të fuqishme nga të 
gjithë besimtarët muslimanë të Tetovës 
me rrethinë, prandaj ky gurthemel është 
kurorëzim i përpjekjeve të shumta të 
njerëzve të devotshëm.

Fjalën e rastit e mbajti Reisul-Ulemaja, H. 
Sulejman ef. Rexhepi, i cili e falënderoi 
Myftininë e Tetovës, në krye me Myftiun, 
Qani ef. Nesimin, për organizimin e shkëlqyer 
dhe për këtë moment historik. Reisul 
-Ulemaja, theksoi se xhamitë janë burim 
i mirësisë dhe i paqes dhe se asnjëherë 
nga xhamitë nuk ka dalë dhe nuk do të 
dalë ndonjë e keqe. Ne kemi kërkuar me 
ngulm ndërtimin e kësaj xhamie që para 
shumë vitesh. Neve si Bashkësi Fetare 
Islame nuk na pengon prezenca e një kishe 
ortodokse në Kodrën e Diellit, por kërkesa 
jonë ka qenë ndërtimi i një xhamie, që 
sot bëhet realitet me vendosjen e këtij 
gurthemeli. Reisul-Ulemaja, premtoi se 
pas vendosjes së gurthemelit të kësaj 
xhamie, ndërtimi dhe hapja e saj do të 
bëhet shumë shpejt. 
Në fund të fjalimit, ai i ftoi të gjithë 
besimtarët muslimanë kudo që janë 
të bëhen pjesë e kësaj xhamie përmes 
kontributit të tyre, sado i vogël qoftë ai. 

Programi vazhdoi me këndimin e disa 
ajeteve të Kur’anit Fisnik nga kryeimami 
i Myftinisë së Tetovës, hfz. Mr. Ejup ef. 
Selmani.

Duanë e vendosjes së gurthemelit e 
bëri, ish-Myftiu i Myftinisë së Tetovës, 
Alifekri ef. Esati, i cili, siç u tha edhe më 
lartë, gjatë kohës kur ka udhëhequr me 
Myftininë e Tetovës ka bërë përpjekje të 
vazhdueshme për ndërtimin e një xhamie 
në Kodrën e Diellit. 
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Në fund, Myftiu i Tetovës me bashkëpunëtorët 
dhe qindra mysafirë morën pjesë në iftarin e 
shtruar nga disa restorante dhe të ndihmuar 
nga disa këshilla të xhamive të Tetovës 
me rrethinë.

 

Ky iftar i veçantë dhe i begatshëm filloi 
pas thirrjes së ezanit të parë në vendin 
ku u vendos gurthemeli i xhamisë, nga 
hfz. Abdurahim ef. Murati.
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10.  Gurthemelet  dhe hapjet

Manifestim fetar me rastin 
e vënies së gurthemelit  të 
xhamisë në Novo Sellë-1 
(16.03.2017)

Në fillim të javës së dytë të muajit mars, 
në fshatin Novo Sellë-1 të Komunës së 
Zhelinës-Tetovë, është vendosur gurthemel 
i Xhamisë së re, e cila do të ndërtohet me 
vetëkontributin e myslimanëve të kësaj ane. 
Në këtë manifestim morën pjesë Myftiu 
i Tetovës Prof. Dr. Qani ef. Nesimi me 
bashkëpunëtorët e tij, Kryetari i Komunës 
së Zhelinës, hoxhallarë e xhematlinjë 
të shumtë nga fshati Novo Sellë-1 dhe 
nga fshatrat përreth.Fjalën e rastit për 
këtë manifestim në emër të Kryetarit të 
BFI-së Reisul Ulema H. Sulejman ef. 
Rexhepi e mbajti Myftiu i Tetovës, i cili 
që në fillim nënvizoi se vetë prezenca e 
hoxhallarëve dhe xhematit tregon se sa 
rëndësi ka ndërtimi i xhamive në vendin 
tonë. Më pas ai foli për cilësinë e njerëzve 
që kontribuojnë në ndërtimin e xhamive, 
të cilët janë ndër më të devotshmit e këtij 
Ummeti, duke e argumentuar këtë me 

Ajetin Kur`anor: “Me të vërtetë xhamitë 
i ndërtojnë ata të cilët besojnë Allahun 
dhe ditën e Gjykimit, falin namazin, japin 
zeqatin dhe nuk i frikësohen tjetër kujë 
përpos All-llahut”. Myftiu fjalimin e tij e 
përfundoi duke përgëzuar këshillin nismëtarë 
dhe xhematin e Novo Sellës-1, duke e 
përmbyllur me hadithin e Pejgamberit 
a.s. përmes të cilit premton se: “Ai i cili 
ndërton xhami, All-llahu xh.sh. për te do të 
ndërton një shtëpi në xhennet “. Ndërkaq 
duan e këtij manifestimi e bëri referenti i 
arsimit fetar të Muftinisë së Tetovës, Mr. 
Xhemdil ef. Memeti. Ndryshe, Xhamia e 
re, e cila ndërtohet në venin ku ka qenë 
xhamia e vjetër, pritet të përfundojë së 
shpejti dhe të jetë e gatshme për kryerjen 
e ibadeteve.

Manifestimi fetar me rastin e 
hapjes së xhamisë në fshatin 
Novakë (09.04.2017)

Sot më 09.04.2017 (e diel), Myftinia e 
Tetovës mbajti manifestim fetar me rastin 
e hapjes së xhamisë në fshatin Novakë. 
Në këtë manifestim morën pjesë, Myftiu i 
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Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, Myftiu 
i Gostivarit, hfz. Shaqir ef. Fetahu, Myftiu 
i Strugës, Mr. Salim ef. Sulejmani, Myftiu 
paraprak Alifekri ef. Esati, drejtori i 
diasporës pranë BFI-së, hfz. Dr. Selver 
ef. Xhemaili, imami i xhamisë, Jumni ef. 
Shabani, profesorë të medresesë “Isa Beu” 
dhe të FSHI-së, punonjës të Myftinisë, 
hoxhallarë, mysafirë, si dhe xhemat nga 
fshatrat përreth. 

Fjalën e rastit në emër të kryetarit të 
BFI-së, Reisul-Ulemasë, H. Sulejman 
ef. Rexhepi, e mbajti Myftiu i Tetovës, 
i cili i përshëndeti të pranishmit në emër 
të kryetarit të BFI-së duke ua uruar këtë 
xhami. Myftiu theksin e vendoi në ajetin 
kura’nor ku Allahu xh.sh thotë: “Faltoret 
e Allahut i vizitojnë dhe i mirëmbajnë 
vetëm ata që besojnë Allahun dhe ditën 
e gjykimit, që falin namazin dhe japin 
zeqatin, e që nuk i frikësohen askujt, 
përveç Allahut. Sigurisht që këta janë 
në rrugë të drejtë.” (Teube,18), duke u 
ndalur në komentin e këtij ajeti. Ai më 
pastaj potencoi rolin që ka luajtur xhamia 
në të kaluarën dhe rolin që do të luajë 
në të ardhmen. Fjalimin e tij Myftiu e 
përfundoi duke e lutur Allahun që të gjithë 
ata që morën pjesë në ndërtimin e kësaj 
xhamie të jenë pjesë e shpërblimit në 
Ahiret, siç potencon Muhamedi a.s: “Ai i 
cili ndërton një xhami, Allahu xh.sh. për 

të do të ndërtojë një shtëpi në xhennet“. 
Duan e hapjes së kësaj xhamie e bëri 
Myftiu i Gostivarit, ndërsa namazin e 
drekës e udhëhoqi Myftiu paraprak i 
Tetovës, Alifekri ef. Esati.

Manifestimi fetar me rastin 
e hapjes së xhamisë së re 
në fshatin Reçicë e Madhe 
(23.05.2017)

Sot më 23.05.2017 (e Martë), Myftinia 
e Tetovës mbajti manifestim fetar me 
rastin e hapjes së xhamisë së re në fshatin 
Reçicë e Madhe. Në këtë manifestim 
morën pjesë, Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. 
Qani ef. Nesimi, kryetari i Kuvendit të 
BFI-së H. Haki ef. Agushi, drejtori për 
kulturë pranë BFI-së, Muaz ef. Agushi, 
ish- myftinjtë, Alifekri ef. Esati dhe hfz. 
Mr. Nexhadi ef. Limani, imami i xhamisë, 
Xhemail ef. Bilalli, Këshilli iniciativë 
i udhëhequr nga Abdulkadri Bajrami, 
profesorë të medresesë “Isa Beu” dhe të 
FSHI-së, punonjës të Myftinisë, hoxhallarë, 
mysafirë, si dhe xhemat nga fshatrat 
përreth. Manifestimi filloi me leximin 
e disa pjesëve nga Kur’ani famëlartë dhe 
me disa ilahi që u kënduan nga hoxhallarët 
pjesëmarrës. Fjalën e rastit në emër të 
kryetarit të BFI-së, Reisul-Ulemaja, H. 
Sulejman ef. Rexhepi e mbajti Myftiu i 
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Tetovës, i cili i përshëndeti të pranishmit 
në emër të kryetarit të BFI-së, duke ua 
uruar këtë xhami.

Myftiu theksin e vëndoi në ajetin kur’anor 
ku Allahu xh.sh thotë: “Me të vërtetë, 
faltorja e parë e ngritur për njerëzit, është 
ajo në Mekë, e bekuar dhe udhërrëfyese 
për popujt.” (Ali-Imran, 96), dhe më 
pastaj e potencoi rolin që e ka luajtur 
xhamia në të kaluarën dhe rolin që do të 
luajë në të ardhmen. Fjalimin e tij Myftiu 
e përfundoi duke e lutur Allahun që të 
gjithë ata që morën pjesë në ndërtimin e 
kësaj xhamie të jenë pjesë e shpërblimit 
në Ahiret, siç potencon Muhamedi a.s.: 
“Ai i cili ndërton një xhami, All-llahu 
xh.sh. për të do të ndërtojë një pallat në 
xhennet”, ndërsa anëtarëve të Këshillit 
iniciativë u dëshiroi shëndet, lumturi dhe 
suksese të mëtutjeshme në jetë. Duanë 
e hapjes së kësaj xhamie e bëri kryetari 
i Kuvendit të BFI-së, ndërsa namazin 
e drekës e udhëhoqi Myftiu i Tetovës.

Manifestim fetar me rastin 
e hapjes së xhamisë së re në 
fshatin Jazhincë (31.07.2017)
Më 31.07.2017 (e hënë), u organizua 
manifestim fetar me rastin e hapjes së 
xhamisë së re në fshatin Jazhincë. Në 
këtë manifestim morën pjesë, Myftiu 

i Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, 
Myftiu i Gostivarit, hfz. Shaqir ef. 
Fetahu, Myftiu i Kërçovës, Murat ef. 
Huseini, kryetari i Kuvendit të BFI-së, 
H. Haki ef. Agushi, drejtori i sektorit për 
Diasporë pranë BFI-së, hfz. Dr. Selver 
ef. Xhemaili, drejtori për kulturë pranë 
BFI-së, Muaz ef. Agushi, ish-Myftinjtë, 
Alifekri ef. Esati dhe hfz. Mr. Nexhadi 
ef. Limani, imami i xhamisë, Agush ef. 
Agushi, Këshilli iniciativë i udhëhequr nga 
hfz. Shafi ef. Adili, profesorë të FSHI-së 
dhe të medresesë “Isa Beu”, punonjës të 
Myftinisë, hoxhallarë, mysafirë, si dhe 
xhemat nga fshatrat përreth. 

Manifestimi filloi me leximin e disa pjesëve 
nga Kur’ani famëlartë që u kënduan nga 
referenti për çështje fetare-arsimore pranë 
Myftinisë së Tetovës, hfz. Abdyrahim ef. 
Murati. Fjalën e rastit në emër të kryetarit 
të BFI-së Reisul-Ulemaja, H. Sulejman 
ef. Rexhepi, e mbajti Myftiu i Tetovës, 
i cili i përshëndeti të pranishmit në emër 
të kryetarit të BFI-së duke ua uruar këtë 
xhami. 
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Myftiu në fjalimin e tij u bazua në ajetin 
kur’anor ku Allahu xh.sh thotë: “Vetëm 
ai që beson në Allahun dhe në Ditën e 
Fundit, që është i rregullt në namaz, 
shpenzon për shtëpitë e adhurimit të 
Allahut, sepse (vetëm të tillët si) këta mund 
të shpresojnë të jenë midis të udhëzuarve 
drejt!” (Teube, 18). 

Pastaj Myftiu e potencoi rolin që ka luajtur 
xhamia në të kaluarën dhe rolin që do 
të luajë në të ardhmen. Ai fjalimin e tij 
e përfundoi duke e lutur Allahun që të 
gjithë ata që kontribuan në ndërtimin e 
kësaj xhamie t’i shpërblejë me shpërblime 
ashtu siç di Ai. Duanë e hapjes së kësaj 
xhamie e bëri Myftiu i Gostivarit, ndërsa 
në namazin e drekës e udhëhoqi ish-Myftiu 
i Tetovës.
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11.  Mirënjohje

Mesazh urimi me rastin e ndarjes së mirënjohjes Bashkësisë 
Fetare Islame për bashkëpunimin e suksesshëm nga ana 
e Akademisë së Arteve dhe Shkencave të Republikës së 
Maqedonisë (12.10.2017)
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Telegram urimi drejtuar z. Lazim Destanit me rastin e dekorimit 
me titullin “Doctor Honoris Causa” nga ana e Universitetit të 
Tetovës (11.12.2017)
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Mesazh urimi me rastin e 23 vjetorit të themelimit të 
Universitetit të Tetovës (17.12.2017)
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12. Pjesëmarrja në organizimet jashtë Myftinisë

Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në Universitetin 
“American College” në 
Shkup me rastin e hapjes së 
bibliotekës universitare për 
nder të profesorit të ndjerë 
Gashpar Biro (23.01.2017)

Pjesëmarrja e Myftiut të Tetovës 
në shënimin e 25 vjetorit të 
“Dritës Islame” (01.03.2017)

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë 
organizoi konferencë shkencore me rastin 
e 25 vjetorit të “Drita Islame”. Myftiu i 
Tetovës u prezentua me temën: “Drita 
Islame - një shkëndijë e dritës së fesë 
islame në Shqipërinë paskomuniste”.
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Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në gurthemelin e 
xhamisë së Sazhdevës në Prilep 
(16.03.2017)

Këto ditë, Myftinia e Prilepit organizoi 
manifestim fetar me rastin e vënies së 
gurthemelit të xhamisë së re në fshatin 
Sazhdevë të Prilepit. Në këtë manifestim 
morën pjesë Myftiu i Myftinisë së Prilepit, 
Shefket ef. Imeri, Myftiu i Myftinisë së 
Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, Myftiu 
i Myftinisë së Kërçovës, Murat ef. Iseni, 
Myftiu i Myftinisë së Resnjës, Xhunejt 
ef. Jashar, hoxhallarë të fshatrave përreth, 
mysafirë, si dhe shumë xhematlinj nga 
fshatrat përreth. Manifestimi filloi me një 
ashere prej Kur`anit Famëlartë që u këndua 
nga Xhemil ef. Sadiki. Më pas, Myftiu 
i Prilepit i përshëndeti dhe u dëshiroi 
mirëseardhje të pranishmëve, ndërkohë 
që vuri theksin kryesor në nevojën për 
ndërtimin e xhamisë së re. Fjalën e rastit 
për këtë manifestim në emër të Kryetarit 
të BFI-së, Reisul-Ulema, H. Sulejman ef. 
Rexhepi, e mbajti Myftiu i Tetovës, Prof. 
Dr. Qani ef. Nesimi. Pasi i përshëndeti të 
pranishmit në emër të kryetarit të BFI-së, 

Reisul-Ulema, H. Sulejman ef. Rexhepi, 
ai tha se vetë prezenca e përfaqësuesve të 
BFI-së së Maqedonisë tregon se sa rëndësi 
ka ndërtimi i xhamive në vendin tonë. 

Më pas ai foli për cilësinë e njerëzve që 
kontribuojnë në ndërtimin e xhamive, të 
cilët janë ndër më të devotshmit e këtij 
ummeti, duke e argumentuar këtë me 
ajete dhe hadithe. Fjalimin e tij Myftiu 
e përfundoi duke e përgëzuar këshillin 
nismëtar dhe xhematin e Sazhdevës për këtë 
nismë të hajrit në emër të Reisul-Ulemës, 
H. Sulejman ef. Rexhepi. Ndërkaq në fund 
duanë e kësaj ceremonie e bëri Xhemal 
ef. Metliku, kurse vënia e gurthemelit u 
bë me tekbire.
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Myftiu i Tetovës morri pjesë 
në darkën e shtruar për hir 
të pensionimit të Myftiut të 
Shkupit Prof. Rexhep ef. Jusufi 
(21.04.2017)

Sot, për hir të pensionimit të Myftiut të 
Shkupit, Prof. Rexhep ef. Jusufit, Reisul-
Ulemaja i BFI-së, H. Sulejman ef. Rexhepi, 
ka shtruar një drekë solemne, ku ishin të 
ftuar të gjithë anëtarët e Rijasetit të BFI-së. 
Ishte një moment shumë i ngrohtë dhe 
vëllazëror, me ç’rast u evokuan shumë 
detaje e momente nga karriera e bujshme 
e profesor Rexhep Jusufit. U nënvizua 
karriera e tij si profesor shumë i dashur 
dhe tepër parimor në lëndën e gjuhës arabe 
pranë Medresesë “Isa Beu”. Megjithatë, 
u veçua momenti kur profesori i dashur, 
në çastet më vendimtare të BFI-së, pas 
një puçi të dështuar e të ndërmarrur nga 
armiqtë më të sofistikuar që i ka pasur 
ndonjë herë ky institucion, pranoi që 
ta drejtojë organin më të rëndësishëm 
të BFI-së, Myftininë e Shkupit, e cila 
deri në atë moment kishte shërbyer si 
çerdhe destruktive e puçistëve tashmë të 
margjinalizuar tërësisht nga mbarë shoqëria. 
Duke i uruar shëndet e suksese në jetë, 
kryetari i BFI-së, në shenjë mirënjohje për 
të gjitha konributet fetare e kombëtare, 
ish-Myftiut, profesorit Rexhep ef. Jusufit i 

ndau mirënjohje me amblemën e Bashkësisë 
Fetare Islame në RM, si dhe kompletin 
e vet gjashtëvëllimësh me titull “Për fe 
dhe atdhe”. Edhe ish-myftiu, profesori 
Jusufi, duke i falënderuar përzemërsisht 
të gjithë kolegët e vet për këtë befasi të 
këndshme me rastin e pensionimit të tij, 
u ka uruar të jenë sa më të suksesshëm 
në jetë duke i lutur që të punojnë për 
ruajtjen dhe në kalitjen e unitetit fetar, i 
cili, në çastet vendimtare u dëshmua se 
është i paprekshëm dhe i pathyeshëm. 

Myftiu i Tetovës e shoqëroi 
Reisul-Ulemanë H. Sulejman 
ef. Rexhepi gjatë vizitës në 
spitalin e Tetovës te kryetari 
i LR-PDSH-së z.Zijadin Sela 
(29.04.2017)

Sot, Reis-ul Ulema i BFI-së, H. Sulejman 
ef. Rexhpi, i shoqëruar nga Myftiu i 
Tetovës, Dr. Qani ef. Nesimi dhe nga 
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shefi i kabinetit, Muzemil ef. Osmani, 
kanë vizituar kryetarin e LR-PDSH-së, z. 
Zijadin Selën, i cili po sot është transferuar 
nga qendra spitalore e Shkupit në repartin 
neuro-kirurgjik, në spitalin klinik të 
Tetovës. Me këtë rast, efendi Rexhepi 
i ka dëshiruar shërim sa më të shpejtë 
deputetit Sela, i cili e pësoi më së keqi 
ditën e sulmit të bandave dhe të hordhive 
të VMRO-së që ia mësynë likuidimit të 
deputetëve të shumicës parlamentare.

Myftiu i Tetovës e shoqëroi 
Reisul-Ulemanë gjatë vizitës së 
punës në Myftininë e Strugës 
(10.05.2017)

Më 09.05.2017, një delegacion i BFI-së, i 
kryesuar nga Reisul-Ulemaja, H. Sulejman 
ef. Rexhepi, Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. 
Qani ef. Nesimi, Myftiu i Gostivarit. hfz. 
Shaqir ef. Fetahu, kryetari i O.H. ”Hilal”, z. 
Mustaf ef. Dauti dhe disa bashkëpunëtorë të 
tjerë qëndruan për vizitë pune në Myftininë 
e Strugës. Delegacioni në fjalë u prit nga 
disa anëtarë të Myftinisë të kryesuar nga 
Myftiu, Mr. Salim ef. Sulejmani.

Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në hapjen e xhamisë 
së qytetit Wil në Kantonin 
St. Gallen Zvicër 
(12-14.05.2017)
Më 12,13 dhe 14 maj 2017, në qytetin 
Wil, në Kantonin St. Gallen, Bashkësia 
Islame Shqiptare zhvilloi manifestimet 
solemne me rastin e përurimit të xhamisë 
së re. Më 12 maj në sallën e qytetit Wil u 
prezantua një program i larmishëm nga 
shoqëritë kulturore-artistike shqiptare 
të Zvicrës, si dhe u shfaq monodrama 
“Zotëri Ibrahim dhe lulet e Kuranit”, e 
interpretuar nga aktori Mirush Kabashi. 

Delegacionin e Bashkësisë Islame të 
Maqedonisë në krye me kryetarin e saj, 
Reisul- Ulema, H. Sulejman ef. Rexhepi, 
e përbënin edhe Myftiu i Tetovës, Prof. 
Dr. Qani ef. Nesimi, dekani i FSHI-së, 
Doc. Dr. Fahrudin ef. Ebibi, drejtori 
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për diasporë pranë BFI-së, Dr. Selver 
ef. Xhemaili, shefi i kabinetit të Reisul-
Ulemasë, Muzemil Osmani, si dhe kori 
i Medresesë “Isa Beu” i përbërë prej 28 
nxënësve dhe nxënëseve.

Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në iftarin e shtruar nga 
Reisul-Ulemaja H. Sulejman 
ef. Rexhepi (05.06.2017)

Myftiu i Tetovës shoqëron 
Reisul-Ulemanë e BFI-së 
gjatë takimit për urim 
kryeparlamentarit z. Talat 
Xhaferi (06.06.2017)

Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në iftarin e shtruar nga 
Dekanati i FSHI-së me rastin e 
muajit të shenjtë të Ramazanit 
(18.06.2017)
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Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në iftarin tradicional 
të shtruar nga Reisul-Ulemaja 
H. Sulejman ef. Rexhepi 
(21.06.2017)

Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në “Bakllavën e 
Bajramit” të shtruar nga 
kryetari i BFI-së Reisul-Ulema 
H. Sulejman ef. Rexhepi 
(25.06.2017)

Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në vënien e gurthemelit 
të xhamisë në Kërçovë 
(01.07.2017)

Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në ndarjen e diplomave 
nxënësve të Medresesë 
“Isa Beu” (10.07.2017)
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Myftiu i Tetovës shoqëroi 
Reisul-Ulemanë në takimin 
me kryetarin e Qeverisë së 
Maqedonisë z. Zoran Zaev 
bashkë me disa ministra të tij 
(26.07.2017)

Diplomati nga Arabia Saudite 
vizitoi BFI-në dhe xhaminë në 
Kodrën e Diellit (18.08.2017)

Atasheu për çështje fetare pranë ambasadës 
së Arabisë Saudite me seli në Sarajevë, 
Abdelmexhid Gajthi, vizitoi Bashkësinë 
Fetare Islame në Shkup, ku u prit nga 
Reisul-Ulemaja, H. Sulejman ef. Rexhepi.  
Poashtu vizitoi edhe xhaminë në Kodrën 
e Diellit.
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Myftiu i Tetovës mbajti 
mbledhjen e rregullt të kryesisë 
së Haxhit me udhëheqësit e 
haxhinjve si parapërgatitje për 
Arafat (30.08.2017)

Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në vënien e gurthemelit 
të xhamisë në Fushën e 
Tophanës (14.09.2017)

Myftiu i Tetovës shoqëroi 
Reisul-Ulemanë H. Sulejman 
ef. Rexhepin në konferencën 
me titull: “Vijimësia e lidhjeve 
midis SHBA-ve dhe botës 
islame” e organizuar nga 
Rabita Alemu Islamije në Nju 
Jork - SHBA (16.09.2017)
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Pjesëmarrja e Myftiut 
të Tetovës me rastin e 
manifestimit tradicional të 
organizuar nga BFI-ja kushtuar 
Hixhretit 1439 h. - 2017 
(23.09.2017)

Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në inaugurimin e 
objektit të ri të Medresesë “Isa 
Beu” paraleleja e vajzave në 
Gostivar (28.09.2017)

Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në konferencën 
e organizuar nga Instituti 
Ndërkombëtar i Mendimit 
Islam (IIIT) dhe Instituti 
Shqiptar i Mendimit dhe i 
Qytetërimit Islam (AIITC) në 
bashkëpunim me Qendrën për 
Studime të Avancuara (CNS) 
– Sarajevë dhe Fakultetin e 
Shkencave Islame – Shkup, e 
mbajtur në Ohër (07.10.2017)

Myftiu i Tetovës mbajti temën me titull: 
“Medreseja Isa Beu si ripërtëritje e traditës 
arsimore institucionale islame”.
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Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në manifestimin e 
rivarrosjes së mbetjeve mortore 
të viktimave shqiptare nga 
masakrat e vitit 1913 - Kërçovë 
(18.11.2017)

Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në ekspozitën e 
organizuar nga Bashkësia 
Fetare Islame e Maqedonisë 
kushtuar rolit të ulemasë 
sonë në pavarësimin e shtetit 
shqiptar (26.11.2017)

Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në dekorimin me 
mirënjohje të Bashkësisë 
Fetare Islame në RM për 
kontributin që e ka dhënë për 
Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës 
(26.11.2017)
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Myftiu i Tetovës e shoqëroi Reisul-
Ulemanë në pritjen e Konsullit të 
Ambasadës së Arabisë Saudite në 
Tiranë (27.11.2017)

Myftiu i Tetovës përfaqësoi 
Bashkësinë Fetare Islame të 
RM-së dhe Reisul-Ulemanë në 
Akademinë solemne për nder të 
28 Nëntorit Ditës së Flamurit dhe 
të Pavarësisë, të cilën e organizoi 
Bashkimi Demokratik për Integrim 
(BDI), nën patronatin e kryetarit të 
partisë z. Ali Ahmeti (28.11.2017)

Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në mevludin qendror 
në xhaminë e Nerezit të 
organizuar nga BFI-ja dhe 
kryetari i saj H. Sulejman ef. 
Rexhepi (01.12.2017)

Pjesëmarrja e Myftiut 
të Tetovës në pritjen e 
delegacionit të Rijasetit të 
Bashkësisë Islame të Serbisë, 
të udhëhequr nga Reisi Seat 
ef. Nasufoviq (04.12.2017)
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Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në mbledhjen e 
Rijasetit, ku u zgjodh Myftiu 
i ri i Shkupit Mr. Qenan 
ef. Ismaili (05.12.2017)

Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në mbledhjen e 
fundit të Kuvendit të BFI-së 
(06.12.2017)

Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në vizitën që ia bëri 
zv. kryeministri i Turqisë Hakan 
Çavushogllu kryetarit të BFI-së 
Reisul-Ulemasë H. Sulejman ef. 
Rexhepi (21.12.2017)
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Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në mbledhjen e rregullt 
të Rijasetit të BFI-së, ku për 
koordinator të Myftinisë së 
Shtipit u emërua Mr. Nasir 
ef. Rexhepi (27.12.2017)

Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në manifestimin 
e dekorimit të kryetarit të 
Bashkësisë Fetare Islame në 
RM H. Sulejman ef. Rexhepi 
nga ana e Presidentit Amerikan 
Donald Trump me Çmimin 
“Për arritje jetësore” 
(28.12.2017)
Presidenti amerikan, Donald Trump, 
dekoron H. Sulejman ef. Rexhepin me 
Çmimin “Për arritje jetësore”.

Mirënjohjen e presidentit amerikan, efendi 
Rexhepit ia dorëzoi Otto von Feigenblatt, 
profesor i Universitetit Global të Floridës, 
lobues dhe shpalosës kryesor i biografisë 
dhe i bibliografisë së efendi Rexhepit në 
Senat dhe në Kongres, dhe si rezultat i 
angazhimit të tij ka pasuar edhe mirënjohja 
e presidentit Trump për H. Sulejman ef. 
Rexhepin.
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Në këtë ngjarje përfaqësuesi i Universitetit 
Global të Floridas, Otto von Feigenblatt, 
mirënjohje nga ky universitet u ndau edhe 
dy myftinjve tanë të nderuar, hfz. Shaqir 
ef. Fetahut, Myfti i Gostivarit, si dhe 
Prof. Dr. Qani Nesimit, Myfti i Tetovës.
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13.  Veprimtaria e  sektor it  të  vakëf it

Vlerësimi i sektorit të vakëfit 
Myftinia e BFI 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 ka 
dhënë maksimumin 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 Kushtetutën 
e BFI-së në RM edhe gjatë vitit 2017 
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.
Vakëfi është  prona jonë e përbashkët, ku 
të gjithë e kemi të  drejtën  e barabartë  
ta  duam dhe të i takojmë  asaj, në të 
njëjtën kohë kemi edhe detyrime  që  të  
sillemi  me përgjegjësi dhe respekt ndaj 
saj. Vakëfi nuk është  pronë  e individëve, 
grupeve  por  e të  gjithë atyre që kanë 
jetuar dhe do të jetojnë në të ardhmen 
në  kuadër të Myftinisë së Tetovës si 
besimtarë të përkatësisë islame. Ne kemi  
dëshmuar që  mund  të  drejtojmë me të 
gjitha fushat, sfidat dhe problemet që e 
tangojnë dhe preokupojnë sektorin e Vakëfit 
në Myftininë e Tetovës pavarësisht nga  
goditjet e personave të pandërgjegjshëm 

dhe të ngulfatur në dezinformime.
Kemi drejtuar Mexhliset e xhamive 
me borxh edhe komplikime financiare,  
padyshim pa i reduktuar shërbimet  që 
kanë pasur shumë nevojë për vakëfin,  
siç janë: ndërtimi i xhamive, mektebeve, 
banimi për imam, shatërvanë , minare, 
kupola, garazh, rrethimi i varrezave, blerja 
e varrezave etj.
Funksioni i institucionit të Vakëfit  mbetet 
një amanet institucional, fetarë dhe 
kombëtarë i Myftinisë së BFI në Tetovë:
Vakëfi si  përcaktim i karakterit  të kuptimit 
dhe qëllimi i vërtetë për përparim luan 
këtë rol:
- rolin e aspektit kulturor-arsimor.
- rolin e posaçëm ekonomik,
- rolin shoqërorë - politik dhe 
- rolin e aspektit të lumturisë.
Reparti i qiraxhinjve brenda sektorit të 
vakëfit gjithsesi ka kërkuar një angazhim 
dhe përgatitje intensive profesionale dhe 
administrative e cila është ndjekur gjatë 
gjithë vitit me shumë përkushtim dhe 
vëmendje. Pronarët me cilësi qiramarrës 
siç i quajnë rëndomtë - qiraxhinjtë janë 
një potencial i rëndësishëm i strukturave 
financiare të Arkës së Myftinisë së Tetovës  
Andaj ky repart ka senzibilizuar asistenca 
korrekte drejtë menaxhimit të njëjtit . 
Shërbimet tona të ngritura në formë të 
Inspektoratit kanë ndjekur vazhdimisht 
ecurinë e jetës së qiraxhinjve në pronën e 
Myftinisë së Tetovës. Identiteti i qiraxhinjve 
insolvent d.m.th. me pagesë jo të rregullt 
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të qirasë  kanë kaluar  përmes pesë masave  
të parapara  sipas metodologjisë së punës 
sonë edhe ata janë:
1. Masa kontakt telefoni,
2. Masa vërejtje me shkrim, 
3. Masa vërejtje decide (ultimatum), 
4. Masa takim me qiraxhiun,
5. Thirrja  e qiraxhiut  në Myftini, 
6. Masa speciale me urdhër të Myftiut.
Në Sektorin e Vakëfit kanë kaluar edhe 
një varg aktivitetesh të përcjellura me 
vëmendje administrative dhe zyrtare siç 
janë:
• Ndërtimi i objekteve fetare; 
• Ndërtim i Xhamisë në Kodrën e Diellit;
• Ndërtimi i qendrës Memoriale;
• Dhurim i tokave;
• Shtimi i vendit të varrezave në fsh. 

Tearcë;
Mbarëvajtja e proceduarave për legalizim 
dhe regjistrim të objekteve fetare në gjashtë 
Komunat që gravitojnë në Myftininë e 
Tetovës;
Kërkesa të ndryshme rreth legalizimit të 
shtëpive të ndërtuara pa leje në P.K. 6440;
Deklarata të pranuara nga qiraxhi insolvent;
Kërkesa drejtuar EVN për kontekstet rreth  
rrymës dhe nevojave të tjera të xhamive;
Iniciativat e ndërmarra nga Këshillat e 
xhamive;
Lëshimi i vendimeve, kërkesave, vërtetimeve 
të ndryshme nga institucionet si psh. 
Komunat, EVN, NPKT, OK-Tetovë, 
Policia - organet e rendit si dhe policia 
e Pylltarisë. 

Parashikimi i Planprogramit për vitin 
2018 - Ide dhe premtime:
Rritja e qirasë;
Përfundimi i legalizimit të xhamive;
Dhurimi i tokave të kalojë përmes Këshillit 
të xhamisë dhe Myftinisë;
Tubimi i  shifrave  të orëve elektrike nga 
të gjitha xhamitë;
Procesi i denacionalizimit dhe kartoteka 
e administrative ne koordinim me zyrën 
e Sekretarit dhe Myftiut; 
Shoqëria ka nevojë për një institucion si 
BFI e cila mundëson avancimin e resurseve 
njerëzore, fizike, intelektuale, financiare 
dhe të infrastrukturës fetare!

Taxhudin ef. Hamidi
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14.  Aktiv itetet  e  t jera

Ditët e rëndësishme fetare dhe organizimet fetare që janë 
mbajtur në xhamitë e Tetovës dhe rrethinës gjatë vitit 1439 h. 
(2017-2018)
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Përsëritja e Hifzit

Këtë vit Myftinisë së Tetovës iu shtua 
edhe një aktivitetet i cili do të luajë rolin e 
rruajtjes së hifzit nga hafizat e diplomuar. 

Ky aktivitet monitorohet nga komisioni i 
hafizave të cilët funksionojnë në kuadër të 
Myftinisë dhe i njëjti aktivitet realizohet 
në dy grupe: grupi i djemve dhe grupi i 
vajzave. Aktiviteti realizohet ne hapësirat 
e Myftinisë nga hafizët e njohur hfz. Mr. 
Ejup ef. Selmani dhe hfz. Havzi Ramadani

Përcjellja e një grupi të 
hoxhallarëve për vizitë kulturore 
në disa qytete te Republikës së 
Turqisë (26.03.2017)

Më 26.03.2017 (e diel), një grup hoxhallarësh 
të Myftinisë së Tetovës u nisën për vizitë 
kulturore me këtë marshutë: Tetovë, Bursa, 
Konja, Stamboll, Edrene. 
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Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në programin televiziv 
të udhëhequr nga Ferdinand 
Samarxhiu (04.06.2017)

Mbështetja e skuadrës 
tetovare K.F. “Shkëndija” nga 
ana e Myftinisë së Tetovës  
(17.08.2017)
Myftinia e BFI-së Tetovë me rastin e 
ndeshjes shumë të rëndësishme për 
kualifikimin në “Europa League” ndërmjet 
klubeve A.C. Milan dhe K.F. Shkëndija, 
që do të luhet në stadiumin “San Siro” 
të Milanos, mbështet fuqimisht ekipin 
tetovar “Shkëndija”, duke i dëshiruar 
fitore dhe kualifikim në grupet e “Europa 
League”.

Seminar me haxhilerët e 
Tetovës (19.08.2017)

Më 19.08.2017 (e shtunë), u mbajt seminari 
i parë me haxhilerët e Tetovës, në objektin 
e papërfunduar te varrezat e qytetit.

Filloi rindërtimi i mureve të 
varrezave të vjetra të qytetit 
(13.11.2017)

Më 13.11.2017 (e hënë), në varrezat e 
vjetra myslimane të qytetit të Tetovës 
filluan punimet për ndërtimin e murit të 
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ri, i cili do ta shtojë bukurinë e qytetit 
tonë. Këtë investim e bën filantropi i 
madh shqiptar, Haxhi Lazim Destani. 
E lusim Allahun fuqiplotë që haxhiun 
ta shpërblej me të mirat e Tij.

Pjesëmarrja e Myftiut të Tetovës 
në programin e TV NOVA në 
temën: Luftëtarët e ISISI-t 
kthehen në Ballkan (Борците на 
ИСИС се враќаат во Балканот) 
(14.11.2017)

Inçizimet dhe transmetimet 
televizive “Biseda Shpirtërore” 2017

Edhe këtë vit Myftinia e Tetovës vazhdoi me 
aktivitetin e inçizimeve dhe transmetimeve 
të programeve Biseda Shpirtërore nën 
moderimin e hfz. Omer ef. Dautit. 
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Këto emisione, kryesisht biseda me 
ligjërues të ndryshëm me tematikë fetare, 
brenda pak kohësh fituan simpatinë dhe 
respektin e popullatës dhe luajtën një rol 
të rëndësishëm për informimin, edukimin 
dhe mësimin e parimeve themelore dhe 
çështjeve të veçanta për fenë islame. 

Pjesëmarrës në këto biseda fetare kanë 
qenë (imamë, myezinë dhe mualimë) 
të Myftinisë së Tetovës. Gjithsej janë 
incizuar 60 emisione dhe të njëjtat janë 
transmetuar në Televizionin Koha - Tetovë, 
gjatë vitit çdo të enjte, dhe në kohën para 
iftarit gjatë muajit të Ramazanit. 
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Ligjëratat javore nga imamët e 
Myftinisë së Tetovës

Myftinia e Tetovës edhe këtë vit vazhdoi 
me ligjëratat me disa imamë nga xhamitë e 
qytetit të Tetovës. Qëllimi i këtyre ligjëratave 
ishte gjallërimi i xhamive dhe afrimi e 
njoftimi i xhematit me hoxhallarët. 
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Gjatë vitit 2017, ligjëratat javore u 
mbajtën në disa nga xhami të qytetit. 
Ligjëruesit kanë qenë hoxhallarë nga 
qyteti i Tetovës, rrethina dhe nga qytetet 
tjera të Maqedonisë.
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