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Në lumin is lam.. .

Në Kur’an, surja Ibrahim (14:32), thuhet: “Allahu është Ai që ka krijuar qiejt dhe 
Tokën. Ai lëshon ujë nga qielli e nëpërmjet tij nxjerr fruta si ushqim për ju. Ai i ka 
vënë në shërbimin tuaj anijet, që me lejen e Tij ju të lundroni me ato nëpër dete. 
Ai i ka krijuar lumenjtë për dobinë tuaj...”.

Edhe punën e Myftinisë së Tetovës në vitin 2018 e shoh si një lumë: me shumë 
aktivitete, që i kanë dhënë vulë punës së saj dhe të tërë Bashkësisë Fetare Islame 
në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Puna e Myftinisë në këtë vit kalendarik ka 
qenë e bujshme, me shumë ngjarje përkujtuese nga kalendari islam, të cilat jetës 
fetare islame në qytetin e dy universiteteve i kanë dhënë një dimension të veçantë. 

Përtej strukturës arkivore, ngjarjet e përfshira këtu, të organizuara nga Myftinia e 
Tetovës, lexuesit i shërbejnë si një dokument i dorës së parë për gjithë atë çka ka 
bërë njëra prej strukturave bazë të BFI-së, Myftinia e Tetovës. 

Si bërthamë e rëndësishme e tërë organikës strukturore të Bashkësisë Fetare Islame, 
Myftinia e Tetovës gati në çdo ditë të vitit 2018, si i thonë, ka qenë boll-e-plot 
në punën e saj të rregullt, gjithnjë me nijetin që sa më mirë të frymojë jeta fetare 
islame në Tetovë dhe, në mënyrë indirekte, apo si model, edhe në tërë vendin. 

Mua, si Kryetar i BFI-së, s’më mbetet gjë për të shtuar në këtë botim kaq të 
zgjedhur, përveçse: Ju lumtë, të nderuar! Paçit shëndet, kolegë të mi! Dhe, mos 
harroni: përkrahjen time do ta keni në mënyrë permanente. 

Suksese! Me Zotin përpara!

Reis’ul-Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi
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Bashkësia  Fetare Islame me të gjitha 
organet, entet dhe institucionet e saja 
është organizatë fetare kompetente dhe 
përgjegjëse për zhvillimin, kultivimin 
dhe mbarëvajtjen e jetës fetare mbi baza 
të shëndosha islame, të traditës (urfit) 
dhe mbi baza të akteve normative. Në 
të kaluarën, po edhe sot, kjo Bashkësi 
fetare mbahet 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, kjo kemi menduar 
se nuk ofron të gjithë informacionet e 
nevojshme
Ideja dhe qëllimi i hartimit dhe botimit 
të këtij Buletini është njoftimi dhe 
prezantimi i punëve të Myftinisë së 
Tetovës në mënyrë objektive, për të 
dëshmuar transparencën e plotë. Hartimi 
i këtij Buletini është bërë sipas tematikës, 
gjithnjë duke pasur parasysh rrjedhën 
kronologjike të aktiviteteve. Përmbajtja 
e këtij buletini përfshinë: Parathënie - 
Artikuj - Hutbe - Intervista - Aktivitete 
- Raporte dhe shënime mbi organizimet 
dhe manifestimet fetare dhe kulturore, si 
duatë e hatmeve, duatë e hifzit, aktivitetet 
gjatë Ramazanit dhe shënimi i festave 

islame -Shpërndarja e mirënjohjeve -In 
Memoriam (merhumët) etj. Përveç teksteve, 
në brendi të Buletinit për vitin 2018 janë 
vendosur edhe fotografi të përzgjedhura nga 
aktivitete dhe manifestime të organizuara 
nga Bashkësia Fetare Islame, Myftinia 
e Tetovës dhe institucione tjera brenda 
dhe jashtë vendit, ku Myftinia e Tetovës 
ka qenë pjesëmarrëse.
Të respektuar lexues, nëpunës fetarë, 
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 vitit 2018. Në 
hartimin e numrave të ardhshëm shpresojmë 
se numri i anëtarëve të redaksisë do të 
zgjerohet që kjo punë të kurorëzohet me 
rezultate me të mira dhe sukses më të 
plotë. Vetëm Zoti i Madhërishëm është 
pa te meta dhe vetëm veprat e Tij janë 
të përkryera. Pavarësisht kujdesit të 
duhur, gabimet gjatë çdo pune janë të 
pashmangshme. Andaj, këshilli redaktues 
i Buletinit për vitin 2018, nga të gjithë 
lexuesit do ti pranojë me dashamirësi të 
gjitha vërejtjet, propozimet dhe mendimet 
e tuaja për lëshimet e mundshme dhe të 
njëjtat do të merren në konsideratë dhe 
do të shërbejnë gjatë hartimit të numrave 
të ardhshëm. Ngelim me shpresë së ky 
buletin do të mirëpritet nga ju, duke 
lutur Allahun fuqiplotë që ta pranojë 
këtë punë të dobishme. Amin!

Parathënie
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Исламската верска заедница 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 - Написи - Хутби 
(Проповеди) - Интервјуа - Активности 
-Извештаи и белешки за верските и 
културните настани и манифестации, 
како што се довите за хатми, довите за 
хифз, активностите за време на Рамазан 

и одбележувањето на исламските 
празници - Доделувањето на пофалби 
- Ин Мемориам (мерхуми) итн. Освен 
текстовите, во Билтенот за периодот 2018 
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, верски службеници, 
советници во џамиите, ученици и верници. 
Со волјата на Возвишениот Алах и со 
беспоштедните напори на сите оние 
кои придонесоа за ова иницијатива, 
во вашите раце се наоѓа заедничкиот 
Билтен за периодот 2018 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 2018 год, ќе ги 
прими со љубезност сите забелешки, 
предлози и мислења од сите читатели 
за евентуалните пропусти и истите ќе 
ги земе во предвид и ќе служат при 
подготовката на наредните изданија на 
билтенот. Остануваме со надеж дека 
овој билтен ќе биде добредојден од 
вас, молејќи го Семоќниот Алах да го 
прими ова корисно дело. Амин!

Предговор
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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 Buletin’in 
(Bülten) hazırlayıp yayınlanmasındaki 
amacımız Kalkandelen Müftülüğün yaptığı 
bütün çalışmaların objektif bir şekilde 
bildirilmesi ve tanıtılması ve yaptığımız 
çalışmalarımızdaki şeffaflığını ortaya 
koymaktır. Buletindeki konuların belirlenmesi 
yapılan faaliyetlerin kronolojisine göre 
yapılmıştır. Buletinin mühetvasında ise 
başlıca konular şunlardır: önsöz, makaleler, 
hütbeler, mulakat, faaliyetler, raporlar, 
hatım ve hafızlık duası ve merasimleri, 
Ramazan ayı faaliyetleri, dini bayramların 
kutlanması, plaket takdimleri, anma 
programların - İn Memoriam (merhumlar) 
gibi dini ve kültürel faaliyetlerle ilgili 
haber ve bilgiler yer almaktadır. Yazılı 

metinlerin yanında 2018 yılının Buletinin 
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 müşavirleri, öğrenci ve müminler, 
bu Buletin, Yuce Allahın irade ve bu 
çalışmanın gerçekleşmesinde sonsuz desteği 
ve gairet olan herkezin sayesinde 2018 
yılı Buletini 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 2018 
yılı Buletinin 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 Buletin 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 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 constant information about 
all achievements, problems, plans and 
future projects, i.e. everything that 
happens in and around it. The Muftiny 
of Tetova has the same obligation to the 
believers. Although communication with 
the main organs of Muftiny of Tetova 
has been carried out through meetings 
and annual reports, we thought that not 
all the necessary information could have 
been provided.
The idea and the purpose of drafting 
and publishing this Bulletin is to inform 
and describe activities of the Muftiny 
of Tetova in an objective manner, in 
order to demonstrate full transparency. 
Drafting of this Bulletin is based on the 
topics, always taking into account the 
chronological course of the activities. 
The content of this Bulletin includes: 
Introduction - Articles - Sermons - 
Interviews - 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 - In Memorial, etc.
In addition to the texts, in the Bulletin for 
2018 are included selected photos from 
activities and events organized by the 
Islamic Religious Community, Muftiny 
of Tetova and other institutions in and 
outside the country, where Muftiny of 
Tetova participated.
Respected readers, religious officials, 
councilors of mosques, students and 
believers. With the will of AlmightyAllah 
and with zealous efforts of all those who 
contributed to this initiative, you have 
the Joint Bulletin of 2018 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 2018, 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



BULETINI  201822

Dita e Mësuesit (07.03.2018)

Tre Muajt e Shenjtë (19.03.2018)

1 .  Ur ime dhe mesazhe
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Nata e Regaibit (22.03.2018)

Nata e Israsë dhe Miraxhit (13.04.2018)



1 .  URIME DHE MESAzHE
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Nata e Beratit (30.04.2018)

Muaji i Shenjtë i Ramazanit (16.05.2018)



1 .  URIME DHE MESAzHE
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Nata e Kadrit (10.06.2018)

Fitër Bajrami (15.06.2018)



1 .  URIME DHE MESAzHE
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Kurban Bajrami (21.08.2018)

Fillimi i vitit shkollor 2018/2019 (03.09.2018)



1 .  URIME DHE MESAzHE
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Viti i Ri Hixhri-1440 (10.09.2018)

Dita e Alfabetit (22.11.2018)



1 .  URIME DHE MESAzHE
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Ditëlindja e Muhamedit a.s. (29.11.2018)



1 .  URIME DHE MESAzHE
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Dita e Flamurit - 28 Nëntori (28.11.2018)



1 .  URIME DHE MESAzHE
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Përkujtim i ditës botërore të individëve me aftësi të kufizuara 
(03.12.2018)
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2.  Deklarata dhe njoft ime

Rregullat për pjesmarrje në garat rajonale dhe ndëkombëtare të 
Kur’anit në hifz dhe lexim të bukur (03.01.2018)



2.  DEklARATA DHE NjoFTIME

BULETINI  201732

BFI solidarizohet me popullin e Mbretërisë së Arabisë Saudite 
pas sulmit ndaj saj (28.03.2018)
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Konkurs për pranimin e nxënësve të rregullt (djem dhe vajza) në 
vitin e parë të vitit shkollorë 2018/2019 (21.05.2018)



2.  DEklARATA DHE NjoFTIME
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Tabela e Zeqatit për vitin 2018/1439 (21.05.2018)



2.  DEklARATA DHE NjoFTIME
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Reagim i Myftinisë së Tetovës (11.06.2018)

Mesazh urimi për festën e Fitër Bajramit nga Armata e RM-së, 
Garnizoni i Tetovës (14.06.2018)

BFI - Myftinia e Tetovës dënon ashpër 
provokimin e një grupacioni avanturier, 
të cilët në emër të lirisë së shprehjes, me 
ikonografinë e publikuar ose thirrjet për 
organizime iftari, fyejnë rëndë dinjitetin 
e besimtarëve në këtë muaj të shenjtë të 
Ramazanit.

Këto aktivitete i vlerësojmë si tendencioze 
dhe me agjenda të dyshimta. Ftojmë 
besimtarët që mos bëhen pjesë e këtyre 
provokimeve.

BFI-Myftinia e Tetovës.
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Mesazh urimi për festën e Fitër Bajramit nga Mitropoliti i 
Tetovës dhe Gostivarit z. Josif (16.06.2018)
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Haxhi 1439 H - 2018 (20.06.2018)



2.  DEklARATA DHE NjoFTIME
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Reagim ndaj sulmit që e bëri deputeti i LSDM-së në Parlamentin 
e Republikës së Maqedonisë kundër Bashkësisë Fetare Islame të 

RM-së (03.07.2018)
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Demant ndaj shpifjeve në emisionin e TV 21 - Clic Plus kundër 
BFI-së, kryetarit të saj, hoxhallarëve dhe myftinjve nga ana e 

deputetit në radhët e  LSDM-së  Muhamed Zekiri (05.07.2018)



2.  DEklARATA DHE NjoFTIME
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Njoftim, Haxhi 1439 H - 2018 (09.07.2018)
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Apel i bazuar në udhëzimet ligjore si Kurbani detyrim, 
por edhe përgjegjësi (11.07.2018)

Bashkësia Fetare Islame apelon deri tek 
gjithë imamët e xhamive dhe punonjësve 
fetarë, që ti udhëzojnë besimtarët në 
përmbajtjen dhe zbatimin e rregullave 
dhe ligjeve përkatëse që garantojnë 
sigurinë e shëndetit të konsumatorit. 
Në të njëjtën kohë, apelojmë edhe personat 
që do të bëjnë prerjen e kurbanave 
nëpër shtëpitë e tyre dhe lëkurën do t’ia 
dedikojnë Medresesë Isa Beu, që lëkurat 
nëse nuk dorëzohen menjëherë në pikat e 
grumbullimit, ato të kripësohen, me qëllim 
që të parandalojnë kalbjen si rezultat i 

temperaturave të larta.
Të nderuar besimtarë, tek Allahu Fuqiplotë, 
nuk arrin as mishi e as lëkura e kurbanit, 
por vetëm devotshmëria juaj. Andaj 
Lusim Allahun e Gjithëmëshirshëm që 
ta pranojë kurbanin tuaj duke ju kujtuar se 
Muslimani e ka për përgjegjësi zbatimin e 
udhëzimeve fetare, siç është ndër to edhe 
prerja e Kurbanit në emër të Allahut, por 
njëkohësisht e ka për detyre të kujdeset 
edhe për shëndetin e të afërmve dhe 
fqinjëve të tij.
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Njoftim për grumbullimin e kurbanëve (13.07.2018)
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Njoftim, Haxhi 2018 (25.07.2018)
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Njoftim, Haxhi 2018/1439 (31.07.2018)
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Apel drejtuar Qendrave Islame dhe bashkëqytetarëve tanë në 
Diasporë (18.08.2018)
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Intervista dhe apeli i Myftiut 
të Tetovës në TV Koha për 
dhurimin e kurbanëve për 
nxënësit e Medresesë “Isa Beu” 
(19.08.2018)

https://www.youtube.com/
watch?v=rikkgmPKfr4&feature=share& 
fbclid=IwAR1fve4vtcP8rtR4gwnDoJAKGL 

DbEzPhBT0IA_
rJW31HgLgY37i3FYj7EFA

Mesazh Urimi nga Myftiu i 
Tetovës me rastin e Kurban 
Bajramit (21.08.2018)

https://www.facebook.
com/myftiniatetove/

videos/716351732044730/

Njoftim për haxhinjtë e Tetovës 
që arritën dhe u vendosën në 
Mekë (15.08.2018)
Informojmë opinionin se sapo arritën edhe 
grupi i fundit i haxhinjëve të BFI-Myftinia 
e Tetovës dhe u vendosën në hotel në 
qytetin e Mekës. Të gjithë haxhinjtë janë 
mirë dhe pritet sonte të bëjnë umren në 
mënyrë kolektive. Allahu xh.sh. ua pranoftë 
dhe ua lehtësoftë të gjithëve!

Njoftim për haxhinjtë e 
Myftinisë së Tetovës se do të 
kthehen më 12.09.2018
Lajmërohen të gjithë familjarët e haxhinjëve 
të Tetovës se arritja e aeroplanit nga 
Medineja për në aeroportin e Shkupit do 
të jetë sonte më 12.09.2018 (e mërkurë), 
ora 21:45 minuta.
Pritja e haxhinjëve mund të bëhet në 
aeroportin e Shkupit, ndërsa haxhinjtë tjerë 
do të barten të organizuar me autobus deri 
para objektit të ri tek varrezat e qytetit.
Lusim Allahun xh.sh. që të gjithë haxhinjtë 
të kthehen shëndosh e mirë dhe me haxh 
të pranuar.
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3.  Hutbe

Muhamed ef. Zeqiri
(Imam në Xhaminë fsh. Pirok)
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 xh.sh. në Kur’anin Fisnik ka 
urdhëruar:

ِ ٱۡلَغُروُر نَُّكم بِٱلّلَ ۡنَيا َولَا َيُغّرَ نَُّكُم ٱۡلَحَيٰوةُ ٱلّدُ فَلَا َتُغّرَ
“Pra të mos ju mashtrojë jeta e kësaj 
bote dhe të mos ju mashtrojë ndaj Allahut 
djalli mashtrues’’(Lukman, 33)
Bukurit e kësaj bote, të cilat Zoti i krijoi 
për mbarë njerëzimin, sado të lakmueshme 
dhe  të dëshirueshme që janë, nuk duhet të 
na mashtrojnë të lakmojmë dhe të shkojmë 
pas tyre dhe t’i keqpërdorim, sepse edhe 
jeta e njeriut edhe përjetimi i tyre është 
për një kohë të shkurtër (e afatizuar), e 
nëse njeriu mashtrohet pas tyre dhe i lë 
anësh mësimet, udhëzimet e Zotit, atëherë 
dështimi është shumë i sigurt, ngase e 
humbë të drejtën e shpërblimeve në botën 
tjetër që janë të përjetshme, kurse humbja 
më e madhe është  ajo se njeriu i tillë 
nuk do të mund ta gëzojë kënaqësinë e 
Zotit, që është kulmi i shpërblimeve, 
sepse atë kënaqësi mund ta gëzojnë vetëm 
ata që janë kujdesshëm dhe të matur. 
Pra mendoni dhe shikoni veprat tuaja, 
llogaritni veten tuaj para se të vijë dita 
e llogarisë, gjykoni veten tuaj para se të 

vijë dita e gjykimit. Ta dini se shpërblimi 
është sipas veprave, dita  e sotme është 
ditë e punës, kurse e nesërmja është ditë 
e llogarisë e jo e punës. Dijeni se kjo botë 
është mashtruese, lakmuese, se është 
urë kaluese, se çdo gjallesë do ta shijojë 
vdekjen, se çdo ndërtesë do të rrënohet, 
dhe se çdo gjë do të shkatërrohet.
Lidhur me këtë çështje në shumë ajete 
Kur’anore Allahu xh.sh. na informon 
mirë e hollësisht për njerëzit që kuptojnë  
ku thotë: “Çdo gjë që është në të (tokë) 
është e zhdukur. E do të mbetet vetëm 
Zoti yt që është i madhëruar e i nderuar.” 
(Rahman 26-27). Me këtë ajet Allahu 
xh.sh.,  na bën me dije se kjo botë është 
mashtruese dhe kalimtare dhe se do të 
vijë një ditë ku çdo gjë do të shkatërrohet 
përveç Allahut të Lartëmadhëruar. Në 
anën tjetër Allahu xh.sh. ua përkujton 
atyre njerëzve që mendojnë vetëm për 
këtë botë dhe aspak nuk janë të interesuar 
për botën tjetër dhe aspak nuk përgatiten:  
“Kush ka për qëllim jetën e kësaj bote 
dhe të mirat e saj, Ne do t’ua plotësojmë 
atyre shpërblimin e veprave të tyre në të, 
dhe atyre nuk do t’u mungojë asgjë,Të 
këtillëve në botën tjetër u përket vetëm 
xhehennemi. Ajo që punuan dhe vepruan 
ata ka dështuar dhe është asgjësuar”.
(Hud, 15-16)
Qëllimi kryesor i këtij ajeti Kur’anor 
është që të mos bëhet shkak jeta në këtë 
botë që të mbetemi mbrapa me punët e 
ahiretit, se përndryshe puno në këtë botë 
sikur do të jetosh gjithmonë, por puno për 
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ahiret sikur do të vdesësh nesër. Në një 
hadith Pejgamberi a.s. thotë: “Më erdhi 
Meleku Xhibril dhe më tha: ‘O Muhamed 
jeto sa të jetosh një ditë do të vdesësh, 
duaje cilin të duash por një ditë do të 
ndahesh prej tij, dhe puno  çfarë të duash 
por, dije se një ditë do të ndeshesh me 
punën tënde dhe do të japësh llogari’”.
Këto këshilla të Xhebrailit a.s. Drejtuar 
Muhamedit a.s. gjithashtu vlejnë edhe 
për ne, si dhe për gjithë ata që e kuptojnë 
dhe e pranojnë këtë  realitet. Pra do të 
thotë se jeta në këtë botë është shumë 
e shkurtër, kurse jeta në ahiret është e 
përhershme e amshueshme, prandaj duhet 
të mendojmë mire se si e harxhojmë kohën 
dhe ku e harxhojmë kohën, ato punë që 
i punojmë neve, a është Allahu xh.sh. i 
kënaqur apo jo? Ato punë a janë shkak 
që ne ta fitojmë xhennetin apo se të na 
largojnë nga xhenneti?
Në lidhje me këtë çështje Muhamedi a.s. 
në një hadith na thotë: “Çdo njëri do të 
hyjë në xhennet, përveç atij që refuzon. 
E pyetën: “Po kush refuzon, O i Dërguar 
i Allahut? Ai tha: “Kush më respekton 
mua ai do të hije në xhennet, ndërsa kush 
më kundërvihet, ai nuk dëshiron”.
Hasan el Basriu (një dijetar islam ) thotë: 
“Nuk pranohet asnjë fjalë përveç nëse e 
vërteton me punë, si dhe nuk pranohet 
asnjë fjalë e asnjë punë pa nijet të pastër, 
si dhe nuk pranohet asnjë fjalë e asnjë 
punë e asnjë nijet, në qoftë se nuk është në 
përputhshmëri me praktikën e Pejgamberit 
a.s.”, “Kjo dynja është sa një sahat, për 
atë arsye shndërro atë sahat në punë të 
mira, respekto Allahun dhe Pejgamberin e 
Tij, e kurse nefsi (egoja) e njeriut është e 
pa ngopur, mësoje atë të jetë e kënaqur’’.

Në fund e lusim Allahun xh.sh. të na bëj 
prej atyre besimtarëve të vyeshëm dhe të 
vetëdijshëm, që bëjnë punë të mira dhe 
të dobishëm si dhe punët e tyre janë në 
përputhshmëri të plotë me Kur’anin dhe 
Sunetin e Muhamedit a.s..

Sead ef. Demiri
(Imam në Xhaminë Tabhane -Tetovë)
Falënderimi i takon Allahut xh.sh., 
salati, selamet, bekimet i takojnë 
krijesës më të përkryer pejgamberit 
të fundit të Allahut Muhamedit a.s.. 
I nderuari xhemat,
I Madhi Allah në Kur’anin Fisnik ka 
urdhëruar:

ۡجَمعِيَن إِّلَا ِعَباَدَك ِمۡنُهُم
َ
ۡغوَِيّنَُهۡم أ

ُ
تَِك لَأ  قَاَل فَبِعِّزَ

ٱلُۡمۡخلَِصيَن
“Pasha madhërinë Tënde, kam për t’i 
shmangur prej rrugës së drejtë që të 
gjithë, përveç atyre që janë të sinqertë 
nga robërit e Tu!”(Sad, 82-83)
Ne, në botën e cila na rrethon, thuajse 
nuk mund të gjejmë shoqëri, në të cilën 
nuk ka ndarje shtresore në mes anëtarëve 
të saj, të cilat ose janë të bazuara në baza 
materiale, pozitë shoqërore, duke mos çarë 
kokën askush për aspektin shpirtërorë 
dhe nevojën e tij (shpirtit) të madhe për 
pastrimin nga pisllëqet e hipokrizisë 
dhe mëkateve. Mu për këtë, shumica 
e problemeve në botë, janë si shkak i 
dështimit të edukimit në këtë aspekt. 
Islami me anë të Kur’anit dhe Pejgamberit 
tonë, udhëzon dhe këshillon ummetin e 
tij se dallimi në mes njerëzve nuk është 
në bazë të pasurisë, racës dhe ngjyrës së 
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tyre por është në bazë të  devotshmërisë 
dhe sinqeritetit të tyre.
Pejgamberi a.s. ka thënë: “Vërtet Allahu 
nuk shikon në trupat fizionominë dhe 
pasuritë tuaja, por shikon në veprat dhe 
zemrat tuaja”. Rrëfehet se në kohën e 
Pejgamberit a.s. derisa sahabet ishin ulur 
së bashku me Pejgamberin kaloi pranë 
tyre një njeri i pasur, për të cilin i pyeti 
Pejgamberi se a e njohin? Thanë: ‘Nëse 
ndërmjetëson i pranohet ndërmjetësimi, 
nëse kërkon nuse, i epet (martohet) dhe 
nëse flet i dëgjohet fjala’. Pas pak kohe 
kaloi pranë tyre një njeri i varfër, për të 
cilin i pyeti Pejgamberi se a e njohin? 
Thanë: ‘Nuk i dëgjohet fjala, nuk martohet 
(nuk i epet nuse te tillit) dhe nuk pranohet 
ndërmjetësimi i tij’. Atëherë Pejgamberi 
tha: “(Jo nuk është kështu sepse) Sa i 
përket këtij te dytit, është shumë më i mirë 
(se i pari, njeriu i pasur)”. Sinqeriteti ne 
peshoren e pejgamberit nuk kushtëzohet 
me përmbushjen e kushteve, siç jemi 
mësuar të themi ne “Ah po ta kisha këtë 
do ta beja këtë e këtë” ndërsa në zemër 
ndien diç tjetër. Ose thotë: “Jam i sëmurë 
dhe nuk kam mundësi të falem ose të jap 
sadaka”. Kjo nuk është e vërtet sepse 
sinqeriteti nuk kushtëzohet me shëndet 
e shans ngase sinqeriteti mund të arrihet 
edhe nëse sëmundja e ka shtrirë njeriun 
në shtrat. Pejgamberi ka thënë: “Kush 
e lut Allahun për të rënë dëshmor me 
plot sinqeritet, Allahu do t’ia mundësojë 
arritjen e saj edhe nëse vdes ne shtratin 
e tij”. Pejgamberi i kishte nxitur sahabet 
dhe ummetin e tij për këtë cilësi fisnike, 
duke iu premtuar se kush bëhet i sinqertë 
për Allahun, Allahu do të ndahet i kënaqur 
prej tij. A ka ndonjë begati më të madhe 
se sa të jetë Allahu i kënaqur me ty? 

Natyrisht se jo, nuk ka begati më të madhe. 
Pejgamberi ka thënë: “Kush ndahet nga 
dynjaja duke qenë i sinqertë në Allahun 
e Vetëm, duke mos i bërë shok, duke falur 
namazin dhe duke dhënë zekatin, ai do 
të ndahet nga dynjaja duke qenë Allahu 
i kënaqur me të”.
Josinqeriteti, është cilësi e mynafikut, 
sepse ai në pamjen e jashtme duket se 
është i sinqertë por në brendësinë e zemrës 
është krejtësisht tjetër. Ata janë, që bëjnë 
ibadet për ta parë njerëzit e jo pse një 
gjë të tillë e kërkon Allahu prej tyre, por 
për të fituar ndonjë të mirë në këtë bote, 
materiale apo diçka tjetër për atë shkak 
Muhamedi a.s. ka thënë: “Vërtet, veprat 
shpërblehen sipas nijeteve…”. Sikurse 
Pejgamberi ne këtë hadith po e kërcënon 
atë, që vepra e tij është në kundërshtim 
me nijetin e tij, duke i treguar se Allahun 
nuk mund ta tradhtosh. 
O Allah na mundëso që të gjitha ibadetet 
punët dhe marrëdhëniet ndërnjerëzore ti 
bëjmë me sinqeritet ta bëjmë për Allah e 
jo për sy e faqe, ndoshta me këtë maskim 
mund ta kalosh këtë jetë por mos harro 
se ka një jetë tjetër në të cilën do të jepet 
llogari për çdo punë që ke bërë por edhe 
për nijetin që e ke pas. 
O Allah na mundëso që të jemi një shoqëri 
e sinqertë dhe me vlera të larta islame, 
O Allah mos na e largo nga ne besimin, 
dhe sinqeritetin.
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Hfz. Bekim ef. Demiri
(Imam në Xhaminë Dardania -Tetovë)

Falënderimi i takon Allahut xh.sh., salati, 
selamet, bekimet i takojnë krijesës më të 
përkryer pejgamberit të fundit të Allahut 
Muhamedit a.s..
I nderuari xhemat,
I Madhi Allah në Kur’anin Fisnik ka 
urdhëruar:

 َولََنۡبلَُونَُّكم بَِشۡيءٖ ّمَِن ٱۡلَخۡوِف َوٱۡلُجوِع َوَنۡقٖص
ٰبِرِيَن رِ ٱلّصَ نُفِس َوٱلّثََمَرِٰتۗ َوبَّشِ

َ
ۡمَوِٰل َوٱۡلأ

َ
 ّمَِن ٱۡلأ

“Ne do t’ju sprovojmë me ndonjë frikë, 
me uri, me ndonjë humbje nga pasuria e 
nga jeta e edhe nga frytet, por ti përgëzoji 
durimtarët.” (Bekare, 155)
Islami është fe, programi i së cilës synon 
gjithëpërfshirjen në çdo aspekt. Nga 
këtu, kuptojmë se në shoqërinë islame 
nuk ka njerëz të diskriminuar, shkelur 
e anashkaluar, pa marrë parasysh se 
çfarë kategorie përfaqësojnë ata. Në 
shoqëritë e mëhershme personat (me të 
meta psiko-fizike) konsideroheshin si 
njerëz jepnin imazh të keq edhe familjes 
por edhe shtetit, ndaj, fëmijët me të meta 
vriteshin që në vegjëlinë e hershme sikurse 
zhdukeshin ata që ishin të paaftë fizikisht 
për punë. Arsyet të këtyre veprimeve 
ishin të përqendruara në një logjikë të 
prishtë. Ata konsideroheshin se ishin të 
mbizotëruar nga djalli, se janë të ndyrë 
dhe se, meqë shoqëria nuk përfiton prej 
tyre, atëherë ata nuk meritojnë të jenë 
barrë e saj. 
Islami këtë logjikë e quajti besëtytni, 
këto parime i quajti pashpirtësi, këto 

vlera i quajti antivlera, dhe si reagim, 
solli ligje, norma e parime, që barazojnë 
këtë pjesë të shoqërisë me pjesën tjetër. 
Njeriu, që veten e konsideron si halife 
në tokë, paralel me këtë privilegj ka edhe 
përgjegjësinë e mbarëvajtjes së rendit në 
tokë. Ndaj, nëse ai është urdhëruar që të 
ketë mëshirë e kujdes edhe ndaj kafshëve, 
e ku mbeti kujdesi dhe vlera për njerëzit 
të cilët Allahu ka deshtë që të lindin ose 
me kalimin e kohës të bëhet ashtu. Allahu 
xh.sh. thotë: “Më afër Allahut është ai që 
është më i devotshëm”, edhe Muhamedi 
a.s. thotë: “Vërtetë Allahu nuk shikon në 
fizionominë tuaj dhe në pasurin tuaj, porse 
Ai i shikon zemrat dhe veprat tuaja”. Nëse 
e shikojmë të dashurin tonë Muhamedin 
a.s. se si ai i trajtonte këtë problem do të 
shohim se një ditë ai ftohet nga një grua 
me të meta, grua që liderët e sotshëm as 
që do të qanin kokën për të, ndërsa ai i 
përgjigjet kërkesës së saj dhe ia përmbush 
nevojat të cilat i kishte. Ajetet dhe tradita e 
Pejgamberit a.s. qartë tregojnë se kjo jetë 
është kalimtare kështu që nëse këtu nuk 
je i kompletuar, nuk është diç e madhe 
në krahasim me mungesën në ahiret, Më 
konkretisht, njeri me të meta këtu e atje 
është ai që nuk ka besim e moral. Thotë 
Allahu i Madhëruar: “Pse në të vërtetë 
sytë nuk verbërohen, por verbërohen 
zemrat në kraharor”. (El Haxh, 46)
Krahas kësaj, njerëzit e sprovuar në këtë 
bote, i ka garantuar me privilegj në botën 
e ardhme. Në një hadith kudsi thuhet: 
“(Thotë Allahu i Madhëruar) Nëse robit 
Tim ia marr dy fisniket e tij (dy sytë) e ai 
bën durim, nëse më falënderon për këtë, 
Unë nuk pranoj t’i jap shpërblim tjetër 
përveç Xhennetit”.
Në anën tjetër islami e ka ndaluar talljen 
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me ta duke ua bërë me dije se i tallur dhe 
i përqeshur është hipokriti e dyfytyrëshi. 
Thotë Allahu i Madhëruar: “O ju që besuat, 
nuk bën të tallet një popull me një popull 
tjetër, meqë të përqeshurit mund të jenë 
më të mirë nga ata të cilët përqeshin dikë 
tjetër” (El Huxhurat, 11) Pra, i shëmtuar 
e për tu përqeshur e tallur me të është ai 
që është hipokrit.
Nëse në të kaluarën ishin propozuar dhe 
aprovuar ligje për zhdukjen e atyre që 
për shkak të pafuqisë fizike nuk i sillnin 
benificione shtetit, Islami jo vetëm që 
ka anuluar një gjë të tillë por edhe ka 
paraparë lehtësime për ta, qoftë në raport 
me shtetin, qoftë edhe në raport me 
adhurimin. Kursimi nga pjesëmarrja në 
luftëra, në aktivitete kolektive, e madje 

edhe në ato fetare për një grup të veçantë 
brenda grupit të personave me aftësi të 
kufizuara, janë vetëm një përshkrim i 
thjeshtë i këtij parimi. Ka thënë Muhamedi 
a.s.: “Është ngritur lapsi (nuk shkruan 
lapsi) nga tre persona: Nga personi që 
është fjetur, derisa të zgjohet, nga fëmija, 
derisa të hyjë në moshën madhore, dhe 
nga i çmenduri, derisa të bëhet i mençur.”
I lutemi Allahut xh.sh. që Islami të depërtojë 
deri në thellësitë e shpirtit tonë, dhe sjelljet 
tona të reflektojnë atë që është origjinale 
e burimore e tij, O Allah mos na sprovo 
me sende të cilat nuk kemi mundësi t’i 
përballojmë, O Allah na mundëso që të 
jemi të përgjegjshëm dhe të kujdesshëm 
ndaj personave me aftësi fiziko/shpirtërore.
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Myfti i Tetovës

Edukimi në mekteb-përgatitje 
për të ardhmen tonë

“S’ka dyshim se pasuria juaj dhe fëmijët 
tuaj janë sprovë, ndërsa ajo që është 
te All-llahu, është shpërblim i madh”. 
(Tegabun, 15)
“O ju që besuat, ruane veten dhe familjen 
tuaj prej zjarrit, lënda djegëse e të cilit 
janë njerëzit dhe gurët. Atë (zjarrin) e 
mbikëqyrin engjëjt të rreptë e të ashpër 
që nuk e kundërshtojnë All-llahun për 
asgjë që Ai i urdhëron dhe punojnë atë 
që janë të urdhëruara”. (Tahrim, 6)
“Më i miri nga ju është ai që e mëson 
leximin e Kur’anit për vete dhe të njëjtën 
ua mëson edhe të tjerëve” (Hadith)
“Më të vyeshmit e ummetit Tim janë ata 
që e bartin Kur’anin”. (Hadith)

Së pari, dua t’ju uroj të gjithë mualimëve dhe 
nxënësve për punën që bëjnë dhe sukseset 
e arritura nëpër mektebe dhe, gjithashtu, 
dua t’i falenderoj për përkushtimin e tyre, 
duke i motivuar edhe më tepër në këtë 
drejtim, pasi xhemati i ardhshëm janë 
talebet/nxënësit në këto mektebe.
Ne jetojmë në një kohë ku ballafaqohemi 
me sfida të ndryshme të kohës, si ajo etike, 
aksiologjike e psikologjike. Sidomos 
gjeneratat e reja apo moshatarët e këtyre 
fëmijëve që na kënaqin me leximin e 

Kuranit, recitimin e vjershave dhe këndimin 
e ilahive të ndryshme, ballafaqohen me sfida 
të ndryshme në këtë kohë të globalizmit, 
si përmes telefonave mobile dhe internetit 
që i bartin me vete. Këtë më së miri e 
shpjegon thënia se, njeriu është fëmija i 
mjedisit ku gjendet. Këto sfida mund të 
tejkalohen vetëm se me një identitet të 
fortë. Prindi nuk ka mundësi që rregullisht 
ta ndjek fëmijën e tij. Pasi fëmija shkon 
në shkollë, del në rrugë, shëtit me shokët 
etj. Vetëm mbushja metafizike/fetare e tij 
mund ta kontrollojë atë. Nëse ai e ka të 
fortë identitetin e tij fetar, pra nëse e ka 
imanin e tij të fortë, ai mund ti përballojë 
sfidat, ti thotë stop të keqes në formën 
që ai e preferon. Nëse prindi fëmijës së 
tij ia blen librat për shkollë, e vesh, e 
mbath si dhe i jep edhe para për ushqim, 
kjo është gjysma e punës. Gjysma tjetër 
ka të bëjë me lutje Allahut që ta ruaj atë. 
Duhet rikujtuar se, identitetin e njeriut e 
përbëjnë dy komponente: gjuha dhe feja, 
gjegjësisht, dimensioni metafizik shpirtëror. 
Këtu nuk dua t’i rekem cështjes vetëm nga 
dimensioni sociolinguistik, gjegjësisht të 
flas për gjuhën gjërësisht, por vetëm dua të 
potencoj se gjuha është çështje kombëtare, 
nacionale dhe lokale. Ndërkaq, unë do 
të përqëndrohem në dimensionin fetar/
metafizik të identitetit, që ka karakter 
universal dhe global. Dimensioni fetar 
është edhe burimi prej ku buron edhe 
gjuha e trupit, por prej aty burojnë edhe 
fjalët e shprehura vizuelisht. 
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Ndarja e identitetit në fetar dhe kombëtar, 
nuk më duket në regull. Unë jam shqiptar 
me gjuhë, kurse me fe jam musliman. 
Dhe ky është identiteti im. Dikush tjetër 
mund të jetë shqiptar me gjuhë, kurse 
me fe ose ideologji tjetër. Dhe ai është 
identiteti i tij. 
Krizat lindin si rezultat i përlyerjes shpirtërore, 
leqosjes së shpirtit, i mungesës së identitetit 
të fortë shpirtëror. Nëse njeriu shpirtërisht 
është i përlyer, s’ka kuptim që ai të flas 
për ndonjë krizë tjetër. Psh, tek ne para 
pak kohësh është protestuar për krizën 
ekologjike/e përlyerjes së ajrit, që është 
në regull të protestohet për një gjë të tillë. 
Por çfarë kuptimi ka protesta për krizën 
ekologjike, për rendin, për etikën, për 
drejtësinë etj., nëse njeriu që proteston, 
në shpirtin e tij ka krizë shpirtërore, ka 
brendësi të përlyer. Kjo vërtetë nuk ka 
kuptim. Njeriu së pari duhet ta pastroj 
veten e tij. Në të këndërtën ne nuk mund 
të mënjanojmë të keqen nga të tjerët, 
nëse ne jemi vet e keqja. Këtë pastrim 
shpirtëror e fillon edukimi në mekteb.
Xhamitë dhe xhematet tona tregojnë se 
këta njerëz po përgatiten të jenë më të 
pastër metafizikisht, mu ashtu sikur që 
është përgatitur Hz. Ademi, Hz. Ibrahimi, 
Hz. Muhamedi a.s. me traditën primordiale 
metafizike, më vonë sahabet, kurse në 
vendet tona si Vehbi Dibra-kryetari i 
parë i Komunitetit Musliman Shqiptar 
pas pavarësisë së Shqipërisë, Ataullah 
efendiu nga Shkupi, Hafiz Ali Korca 
nga Korca, Abdulxhemil efendiu nga 
Tetova etj. Thënia e njohur në historinë 
e mendimit islam e qartëson shumë mirë 
këtë: “Asgjë nuk mund të ngritet lartë, 
nëse e njëjta nuk ka zbritur më herët 
nga lartë”.  

Që ne të ngritemi lartë duhet të lidhemi 
me atë që më herët ka zbritur nga lartë. 
Gjegjësisht ne pa Kur’anin e Allahut 
nuk mund të lartësohemi, pasi vetëm ai 
ka ardhur nga lartë. 
Ajeti i Kur’anit Famëlartë tregon se Allahu 
fuqiplotë thotë: “Ne e kemi zbirtur Kur’anin 
dhe Ne do ta ruajmë Atë” (Hixhr, 9). 
Ky ajet na tregon qartë se ne nuk jemi 
të obliguar ta ruajmë fenë, por jemi të 
obliguar ta posedojmë fenë, pasi ajo neve 
na duhet, kurse ruajtja e fesë është cështje 
që i takon vetëm Allahut. Por ne duke e 
poseduar fenë, edhe e bartim atë gjenerat 
pas gjenerate. Fëmijët e mektebit bashkë 
me prindërit e tyre, edhe përmes hatmeve e 
bëjnë këtë. Kjo ju mbetet që ta bëjnë edhe 
ata prindër që ende nuk kanë menduar 
seriozisht ose janë treguar neglizhent në 
këtë drejtim, gjegjësisht në dërgimin e 
fëmijëve të tyre në mekteb. 
Allahu Fuqiplotë në një ajet tjetër thotë: 
“Allahu nuk ia ndërron gjendjen një 
shoqërie, derisa ata njerëz ta ndërrojnë 
veten e tyre”. Kjo tregon se ndryshimi i 
shoqërisë është detyrë e Allahut. Kurse ne 
kemi për obligim që ta ndërrojmë veten 
tonë. Ne nëse nuk e ndryshojmë veten 
tonë, shoqëria nuk mund të ndryshojë 
asnjëherë. Kjo nuk bëhet me llafe, por me 
veprime konkrete, mu kështu sikur këta 
fëmijët e mektebeve tona të Myftinisë 
së Tetovës që bëjnë hatme. 
Edukimi i fëmijëve në frymën fetare islame, 
neve na lanë nga dy borxhe shumë të 
rëndësishme. E para është borxhi ndaj 
familjes dhe shoqërisë në këtë botë. Dhe e 
dyta është borxhi ndaj Allahut për të cilin 
do të përgjigjemi para Tij në Ahiret. Pra 
nëse fëmija jonë është i përgatitur, ai mund 
të jetë një ‘gurë’ që do të ketë mundësi të 
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luaj rol në ndryshimin e vetes, familjes, 
rrethit të tij më të gjerë, si dhe shoqërisë 
në përgjithësi, kurse edhe në ahiret të jetë 
një i dashur i Allahut fuqiplotë. 
Shpesh herë, në fjalorin tonë të përditshëm 
dëgjojmë fjalën se, kohët kanë ndryshuar, 
nuk është më ajo kohë që ka qenë. Por, në 
ç’mënyrë duhet kuptuar ky problem? A 
është Fjala e Zotit e mjaftueshme për t’iu 
përgjigjur këtyre pyetjeve? Ç’po ndodh 
me vlerat? A janë ato të ndryshueshme 
apo të përhershme? A janë ndryshimet 
problem? Në ç’mënyrë Fjala e Zotit u 
përgjigjet atyre sfidave? 
Vështirësitë që na paraqiten sot si shoqëri, 
respektivisht si Ummet, na thërrasin që 
të mendojmë se në ç’mënyrë mund ta 
kuptojmë domethënien e vlerës në formën 
e përhershme, që ajo ta marrë ngjyrën e 
natyrshme të saj. Njeriu nuk e përjeton 
vetëm, krizën e shpirtërores, por e përjeton 
edhe krizën e vlerave dhe së mirës. Vlerat 
themelore në bazën e tyre përjetojnë kolaps 
ose ndryshim. Kur’ani është libër i cili, 
që në faqet e para ia kumton lexuesit 
kërkesën që të mos dyshohet në diskursin 
e tij dhe me këtë e paralajmëron qartësinë 
e vet përkitazi me përcjelljen e idesë të 
cilën ai vjen ta proklamojë. Në Kur’anin 
famëlartë thuhet: “Është e vërtet se ky 
Kur’an udhëzon për atë rrugë që është 
më se e vërteta, e besimtarët që bëjnë 
vepra të mira i përgëzon se ata pa dyshim 
do të kenë shpërblim të madh”. (Isra, 9)  
Si qenie e arsyeshme, njeriu ka aftësi t’i 
zbulojë qëllimet në to, ta njohë strukturën 
e tyre të brendshme, t’i kuptojë ato, t’i 
krahasojë dhe t’i vlerësojë. Ura konceptore 
midis të kuptuarit të tij, krahasimit, 
dëshirave, nevojave dhe veprimtarive 
të tij është sjellje vlerësuese, që duhet të 

mbajë njëfarë rendi. Globalizimi, nga njëra 
anë dhe vetëdija e arnuar, nga ana tjetër, 
e shënojnë pozitën tonë cilësisht të re. U 
shuan vatrat shtëpiake. Lëvizshmëria e 
përgjithshme i prishi shpejt marrëdhëniet 
njerëzore, duke filluar nga ato familjaret 
– ku gati nuk ka bashkësi në kuptimin 
klasik të fjalës, respektivisht, bashkësi të 
fortë dhe të qëndrueshme, e deri te raportet 
me të tjerët, madje edhe me natyrën. Të 
ç’orientuar dhe të pamotivuar, shumë të rinj 
janë të kapur brenda banalitetit, gjenden 
në jo-kulturën personale dhe shoqërore 
të pakonsideratës dhe grabitjes. Shumica 
i dorëzohen ekzistencës së fluturës dhe 
fluturojnë nga lulja në lule, duke kërcyer 
nga ishulli në ishull, eksperimentojnë 
me këtë apo atë. I nënshtrohen logjikës: 
nëse do të kesh vlerë, duhet të posedosh 
diçka, vetëm atëherë je dikush!
Shumica në këtë situatë janë të tërhequr mbi 
humnerën, të ç’orientuar, të pamotivuar, 
të lodhur e të rraskapitur. Në sfondin e 
analizës së rrjedhës kohore të edukimit, 
vërehet se në qendër të të menduarit për 
vlerat, janë vlerat e individit. Me këtë 
krijohet një filtër i ri në lidhje me zgjedhjen 
e vlerave, qëllimeve dhe mënyrave të 
veprimit. Pranohet ajo që i kontribuon 
zhvillimit personal, për të cilën përndryshe 
vështirë do të vendosnit. Vlerat janë në 
mënyrë manipuluese të varura nga zhvillimet 
e modës. Feja, në mënyrë besnike, pra 
praktikisht, i kumton vlerat e Kur’anit dhe 
porositë e Pejgamberit a.s. Këtë ndjenjë, 
me të cilën do të veprojë në të ardhmen e 
tij, fëmija mund ta mbjell në vete vetëm 
në mekteb. 
Çfarëdo rindërtim i dobishëm dhe përparim, 
duhen filluar që nga brenda, nga vetëdija 
dhe ndërgjegjja. 



4.  ARTIkUj

BULETINI  201756

Sepse, në botën e përzierjes së relativizmit 
dhe bindjeve fanatike, moraliteti dhe 
angazhimi për vlerat e përhershme nuk 
duhet të bëhen të tepërta. Akoma në çdo 
gjë vendimtar është njeriu me konstantën 
e tij shpirtërore, në rend të parë me lirinë 
dhe përgjegjësinë e tij. Do të duhej që 
vëmendje të madhe t’i kushtohet mundit, 
punës dhe kujdesit për njeriun dhe shërimit 
të tij shpirtëror, gjegjësisht shpëtimit të 
tij. Ardhmëria e institucionit fetar, shikuar 
nga aspekti njerëzor, varet nga ajo se a 
do të jenë në këtë kohë mësimi i tij moral 
dhe vlerësimi mjaft bindës që njeriut të 
së sotmes, duke ia ofruar vlerat e veta, 
t’ia japë edhe shpresën dhe t’ia sigurojë 
shpëtimin. 
Ne besimtarët nuk guxojmë t’i harrojmë 
shpresën dhe gëzimin. Këtu duhet ta 
shqyrtojmë vlerësimin e personit njerëzor, 
të dinjitetit, drejtësisë, paqes, kujdesit. Na 
duhet një ritëm më njerëzor për të jetuar, 
një cilësi e re e kohës dhe vlera humane. 
Kemi nevojë për furnizim, mirënjohje, 
mirëkuptim, falje, durim. 
Përderisa sipas Kur’anit nuk mësojmë t’i 
çmojmë, respektojmë dhe t’i vlerësojmë 
drejt jetën, veten, njeriun, vlerat dhe Zotin, 
do të ishte e kotë që t’i zgjidhnim të gjitha 
krizat tona në mënyrë sipërfaqësore. Krizës 
së qytetërimit duhet t’i përgjigjemi me 
angazhimin për njeriun, për qytetërimin 
e mirëkuptimit, që do të duhej të ishte i 
themeluar mbi vlerat e përgjithshme të 
paqes, solidaritetit, drejtësisë dhe lirisë, 
të cilat sendërtimin e plotë të tyre e gjejnë 
tek rikthimi në burimin hyjnor. Ky kthim 
do të ishte shumë i vështirë nëse do të 
mungonte edukimi në mekteb.

Mu për këtë, dua të potencoj se, fëmija 
që mëson në mektep, gjegjësisht mëson 
Kur’an dhe i mëson kushtet e fesë islame, 
përfiton:
1. Ushqimin shpirtëror, që do ti ndihmojë 

në tërë jetën e tij, pa përjashtim;
2. Karakterin e fortë, me cka në të ardhmen 

profesioni i tij do të qëndrojë stabil 
dhe efektiv;

3. Vetëdijësimin për gjenezën e tij, të 
kaluarën e tij;

4. Kulturën e respektit ndaj Allahut, 
prindërve, mësuesit, hoxhës, shkurt 
thënë ndaj asaj që quhet tjetri, e me 
të cilën ai do të identifikohet në dunja 
dhe në ahiret.

Ndërkaq edhe prindërit e tyre përfitojnë 
ardhmërinë e tyre, qoftë në dunja, qoftë 
në ahiret:
1. Ata fitojnë një familje më të qetë dhe 

të orientuar drejt vlerave familjare e 
shoqërore,

2. Ata fitojnë një fëmijë më të edukuar,
3. Ata fitojnë një përfaqësues më të denjë 

për ardhmërinë e tyre,
4. Ata fitojnë që edhe në ahiret të jenë 

faqebardhë karshi Allahut fuqiplotë, për 
obligimin e tyre të kryer ndaj fëmijëve 
të tyre ashtu sikur i ka urdhëruar Allahu 
i Plotëfuqishëm.

Po, edhe Myftinia jonë, në vecanti, e 
shoqëria në përgjithësi, përfiton shumë nga 
kjo. Gjegjësisht në mektebe krijohet një 
personalitet që do të jetë i vetëdijshëm se 
Allahu xh. sh. e sheh edhe atë që e publikon, 
edhe atë që nuk e publikon. Një fëmijë i 
tillë, nesër cfarëdo zanati apo profesioni 
që të ketë, do të jetë më i kujdesshëm 
dhe i vëmendshëm, dhe kështu shoqëria 
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do të shpëtojë nga korrupcioni, vjedhja, 
droga, shpifja, përgojimi, konkretisht 
nga kriza ekologjike, morale, etike, 
shoqërore, ekonomike, politike, ajo e 
fetarsisë boshe etj.
Detyra e muallimit/mësuesit fetar në këtë 
rast është që fëmijëve t’iu mësojë:
1. Dituritë e nevojshme nga Ilmihali,
2. Lexim të Kur’anit Famëlartë,
3. Nxënie përmendsh të disa pjesëve 

nga Kur’ani,
4. Biografinë e Pejgamberit a.s.,
5. Pjesë nga historia islame e deri më sot,
6. Praktikimin e fesë islame tek ne,
7. Kulturën tonë islame dhe respektin 

ndaj tjetrit,
8. Personalitsetet tona fetarë,
9. Dashurinë ndaj Allahut dhe prindërve,
10. Dashurinë ndaj fesë e atdheut, 
11. Një dije të brumosur me edukim,
12. Më e rëndësishmja dhe më e vështira 

është që, atë që e mësojnë nxënësit, 
ta shohin te mësuesi i tyre: leximin e 
Kur’anit, edukatën, etikën, njerëzinë 
fetare etj.

E lus Allahut xh.sh. që mulimëve dhe 
nxënësve tonë nëpër mektebe, tu jep 
shëndet, sukses, bereqet, jetë të lumtur 
në këtë dhe në botën tjetër, për punën e 
shenjtë që bëjnë.
Allahu Fuqiplotë qoftë i kënaqur me të 
gjithë ata që e mësojnë fenë për vete dhe 
ua mësojnë atë edhe të tjerëve.

Dr. Husein Rizai

Shpirti human i Lazim Destanit 
reflektohet edhe në varrezat e 
qytetit të Tetovës

“Një shoqëri rritet me lavdi, nëse të 
mençurit e saj mbjellin pemë, nën hijet 
e të cilave, e dinë shumë mirë, se nuk do 
arrijnë të ulen kurrë!” (Thënie e urtë)
Bujaria, humanizmi, fisnikëria, janë 
vetëm disa nga tiparet dhe virtytet, që 
ndër vite paraqesin rrugën morale të 
shoqërisë muslimane në këto vende. 
Në çdo shoqëri, e përditshmja ofron 
mendimin dhe rëndësinë për njohjen 
e rrënjëve kulturore, për një pjesëz të 
limituar personazhesh që sakrifikojnë për 
nderin e tyre për të mirën e shoqërisë. 
Ndër to, në shoqërinë tonë, padyshim 
si figurë emblematike e një humanisti 
të devotshëm, i cili përmes bujarisë dhe 
fisnikërisë paraqet modelin më të lartë të 
altruizmit pa dyshim që është z. Lazim 
Destani.
Këto tipare trashëguese nuk mund t’i 
përmbledhim thjesht në një sekuencë të 
shkurtër në profilin e tij prej humanisti 
dhe atdhetari, pasi që ai profil në mënyrë 
te detajuar arrin një spektër të përjetshëm. 
Vepra e fundit kapitale që e bën te 
pavdekshëm portretin e z. Lazim Destanit 
është edhe rikonstruimi i varrezave te 
qytetit të Tetovës. Shqiptarët nuk kanë 
një kulturë të zhvilluar varrezash. Zor të 
gjesh varreza të vjetra dhe të bukura siç 
janë në vende të tjera të botës. Menaxhimi 
i trashëgimisë kulturore do të duhej të 
shkonte përtej ruajtjes. Në afat të gjatë 
trashëgimia kulturore kontribon në zhvillimin 
e identitetit si dhe synon bartjen e këtyre 
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vlerave tek të rinjtë të cilët janë kujdestar 
të së ardhmes. Varrezat janë monumente 
kulture, aty prehen emrat e mëdhenj të 
kulturës fetare e kombëtare, prandaj e 
kemi për obligim që të kontribuojmë ne 
ruajtjen e këtyre vlerave.
Varrezat janë pasqyra e një vendi prandaj 
i inspiruar nga iniciativa për rregullimin e 
varrezave në qytetin e Tetovës u detyrova 
që të përgëzojë iniciatorët te cilët dëshirojnë 
te reflektojnë bukurinë përmes pasqyrës se 
amshueshmërisë. Këta projekte me siguri 
se nuk do të realizoheshin pa përkrahjen e 
njerëzve human e altruist. Njerëz te cilët 
gjithnjë kur është paraqitur nevoja për të 
ndihmuar në realizimin e projekteve që janë 
në dobi të shoqërisë ata me plot respekt 
kanë ndihmuar. Përgëzojë filantropin 
shqiptarë nga Tetova, z. Lazim Destanin i 

cili asnjëherë nuk ka hezituar që të shfaq 
shpirtin human në realizimin e projekteve 
që janë në shërbim të qytetareve si dhe 
që paraqesin vlerë për kulturën shqiptare. 
Edhe kësaj radhe për të satën here Lazim 
Destani dëshmon madhështinë për të cilën 
shumë shoqëri do të xhelozonin që ta 
kenë në mesin e tyre. Është dekoruar me 
shumë çmime, shumë mirënjohje kanë 
shkuar në adresë të Lazim Destanit për 
punën dhe meritat që ka, mirëpo, ketë herë 
mirënjohje e ka buzëqeshjen e qytetareve 
si dhe uratat e qytetareve. Varrezat janë 
pasqyra e një populli. Shpreh një falënderim 
dhe lutje të sinqertë publike për bujarinë 
dhe humanizmin, ose kontributin dhe 
ndihmat e pakontestueshme si virtyte 
të shenjta. Zoti e bekoftë familjen e tij, 
dhe punën e tyre!
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5.  Manifest ime dhe dua

A. Manifestimet e Myftinisë 
jashtë Ramazanit

Programi me rastin e Ditës së 
Mësuesit (02.03.2018)

Më 02.03.2018 (e xhuma), Myftinia e 
Bashkësisë Fetare Islame e Tetovës, përkujtoi 
ditën e mësuesit me një manifestim fetar 
e kulturor.
Ky manifestim u përcoll me disa aktivitete, 
ku në fillim u mbajt ligjërata para namazit 
të xhumasë nga imami i Xhamisë së Rinisë, 
hfz. Ibrahim ef. Alija, dedikuar mësuesit 
dhe mësuesisë.
Më pastaj Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. 
Qani ef. Nesimi mbajti hutben e xhumasë 
në të cilën vuri theksin mbi mësuesinë 
si një gjë e shenjtë, ku mësuesi i parë i 
njeriut të parë dhe pejgamberit të parë ishte 
Allahu Fuqiplotë, i cili në vazhdimësinë 
historike të njerëzimit dërgoi Xhebrailin 
si mësues të pejgamberëve dhe përzgjodhi 
pejgamberët, në krye me Muhamedin a.s, 
si mësues të njerëzimit. Gjithashtu Myftiu 
potencoi se rezultat i sakrificës dhe mundit 
të dhënë nga mësuesi në përgjithësi, dhe 

mësuesi i trojeve tona në veçanti, është 
e arritura e popullit në mbrojtjen dhe 
ngritjen e vlerave fetare e kombëtare 
në segmentin e administrimit lokal dhe 
qendror, në avancimin e arsimtarëve në 
shkollat fillore, profesorëve në shkollat 
e mesme dhe në Medresenë “Isa Beu”, 
paralelja e shtrirë - Tetovë, si dhe profesorët 
e Universitetit, në arsimimin, edukimin 
dhe përgatitjen profesionale të kuadrit 
aktual dhe të kuadrit që pritet në ardhmëri 
të jetë bartës i proceseve në shoqërinë 
tonë, që të jenë më të denjë dhe më të 
merituar. E gjithë kjo fjalë e bazuar në 
ajete Kur’anore si: “... Por Allahut, nga 
robërit e Tij, i frikësohen të dijshmit ...” 
(El-Fatir, 28), dhe në hadithet e Pejgamberit 
a.s si: “Dijetarët janë trashëgimtarë të 
pejgamberëve”. Në fund Myftiu iu drejtua 
Allahut Fuqiplotë me lutjen që Allahu të 
gjithë veteranët dhe veteranet e arsimit që 
janë të ndjerë ti shpërblejë me më të mirat 
e Tij dhe varrin t’ua bëj bahçe xheneti; 
të gjithë veteranët e arsimit që janë të 
gjallë Allahu t’iu jep shëndet dhe jetë të 
gjatë; të gjithë arsimtarët që janë aktivë 
në punën e shenjtë të tyre Allahu t’u jep 
shëndet, bereqet, vullnet dhe dashuri të 
shoqëruar me suksese në punët e tyre; kurse 
të gjithë atyre të rinjve dhe të rejave që 
pretendojnë të jenë arsimtarë të ardhshëm 
Allahu t’ua shtojë dashurinë dhe vullnetin 
për profesionin e mësuesisë që është një 
profesion i shenjtë dhe i domosdoshëm 
për shoqërinë, në përgjithësi, dhe për 
tonën, në veçanti.
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Myftiu gjithashtu falënderoi prezencën e 
xhematit, e veteranëve të arsimit, drejtorëve 
të shkollave fillore dhe të mesme, arsimtarët, 
profesorët, hoxhallarët, hoxhallarët e 
Xhamisë, Këshillin e Xhamisë, ish Myftiun, 
ish Kryetarin e Kuvendit në BFI, kolegët 
e Myftinisë si dhe rektorin e nderuar të 
Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Vullnet 
Ameti. 

Pas namazit të xhumasë u shtrua edhe 
një drekë modeste të cilën e organizoi 
Myftinia e Tetovës në bashkëpunim me 
Xhaminë e Rinisë dhe Restorantin Arra.

Në këtë sofër ishin të pranishëm Kryetarja 
e Komunës, Rektori i Universitetit të 
Tetovës, ish Myftiu, ish Kryetari i Kuvendit 
të BFI-së, një numër hoxhallarësh, një 
numër i konsiderueshëm i veteraneve të 
arsimit të qytetit të Tetovës, drejtorët e 
shkollave fillore dhe të mesme të qytetit 
të Tetovës, si dhe shumë figura të tjera 
që e bënë të begatë këtë manifestim. 

Para se të shtrohet ushqimi Myftiu i Tetovës 
i përshëndeti të pranishmit, falënderoi 
për prezencën veteranët dhe veteranet e 
arsimit duke përkujtuar rolin e mësuesit 
në emancipimin, arsimimin dhe edukimin 
e popullit shqiptarë. 
Të pranishmit i përshëndeti edhe veterani 
i arsimit gjegjësisht Kryetari i këshillit 
të Xhamisë së Rinisë z. Ramadan Tairi.

Seminari i organizuar nga BFI me 
temën: “Kurorëzimi dhe shkurorëzimi 
sipas normave islame dhe sfidat 
bashkëkohore” (15.03.2018)

Më 15.03.2018 (e enjte), Rijaseti i BFI-së, 
në koordinim me Myftininë e Tetovës, 
organizuan seminar njëditor me nëpunësit 
fetar.
Në këtë seminar të pranishëm ishin 
Reisul-Ulema i BFI-së, H. Sulejman 
ef. Rexhepi, Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. 
Qani ef. Nesimi, hoxhallarët e Myftinisë 
së Tetovës, ligjëruesit: Jusuf ef. Zimeri, 
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Dr. Taxhedin ef. Bislimi, Idriz ef. Idrizi, 
hfz. Ibrahim ef. Alija.

Programi filloi me leximin e disa pjesëve të 
Kur’anit nga Imami i fsh. Llërcë, Besim ef. 
Memeti.Të pranishmit i përshëndeti Myftiu 
i Tetovës duke ju shprehur mirëseardhje 
të gjithëve. Ndërkaq Kryetari i BFI-së 
Reisul-Ulema mbajti fjalën e rastit duke 
potencuar se Bashkësia Fetare Islame 
prej kohësh ka inicuar që ky seminar të 
jetë prezent nëpër Myftinitë e saja në tërë 
vendin, duke theksuar se çdo Myftini më 
pas duhet ta përcjellë deri te nëpunësit e 
vet. Ligjëruesit u përqëndruan në faktin 
e kurorëzimit dhe shkurorëzimit si dhe 
në sfidat e saja bashkëkohore. Më pas 
vijoi diskutimi publik me një numër të 
konsideruar diskutantësh si dhe u shpërndanë 
certifikata për pjesëmarrje për të gjithë 
pjesëmarrësit.

Në fund për të gjithë mysafirët nga ana 
e Myftinisë së Tetovës u shtrua edhe një 
drekë solemne.

Manifestim fetar me rastin e Natës 
së Regaibit në Xhaminë qendrore në 
fsh. Strimnicë-Tetovë (22.03.2018)

Myftinia e Tetovës, me rastin e Natës së 
Regaibit, më datë 22.03.2018 (e enjte), pas 
namazit të akshamit, organizoi manifestim 
fetar në Xhaminë e fsh. Strimnicë.
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, ish 
Kryetar i Kuvendit të BFI-së, Haki ef. 
Agushi, Imami i Xhamisë dhe hoxhallarët 
tjerë të Strimnicës, hoxhallarët e Tetovës 
e rrethinës, si dhe një numër shumë i 
madh i xhematit.

Para xhematit u prezantua një program 
fetaro-kulturor nga disa hoxhallarë nën 
udhëheqjen e referentit për arsim fetar 
pranë Myftinisë së Tetovës, hfz. Abdurahim 
ef. Murati.
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Programi filloi me lexim të Kur’anit 
Famëlartë dhe vazhdoi me mevlud, ilahi 
dhe kaside.
Myftiu i Tetovës për hir të kësaj nate 
mbajti fjalën e rastit ku foli mbi vlerën 
e kësaj nate të madhe, kurse duan e këtij 
manifestimi e bëri ish-Myftiu. 

Në fund Myftiu i Tetovës në shenjë respekti 
Këshillit të Xhamisë së fsh. Strimnicë 
dhe imamit të tyre u dha mirënjohje për 
kontributin e tyre që vazhdimisht kanë 
përkrahur institucionin e BFI-së.
Këshilli i Xhamisë së fsh. Strimnicë për 
mysafirët kishte përgatitur një koktej.

Manifestimi me rastin e përfundimit 
të ligjëratave javore të realizuara 
nga imamët e qytetit nën ombrellën 
e Myftinisë (25.03.2018)

Më datë 25.03.2018 (e diel), mbaruan 
ligjëratat javore të realizuara nga imamët 
e qytetit nën ombrellën e Myftinisë. 

Këto ligjërata i udhëhoqën Nuhi ef. Ganiu, 
hfz. Bekim ef. Demiri dhe hfz. Omer ef. 
Dauti. Ligjërata e fundit për këtë vit u 
mbajt në Xhaminë e Kadi Çeshmës në 
Reçicë të Vogël, ndërkaq ligjërues i fundit 
për këtë vit ishte Myftiu i Tetovës, Prof. 

Dr. Qani ef. Nesimi. Në këtë manifestim të 
pranishëm ishin: Drejtori i diasporës pranë 
BFI-së, Dr. Selver ef. Xhemaili, koordinator 
i Medresesë “Isa Beu”,paralelja e 
shtrirë - Tetovë, Beqir ef. Memeti, Imami 
i xhamisë së Kadi Çeshmës, Aliriza ef. 
Ajdini, hoxhallarë të qytetit me rrethinë, 
si dhe një numër bukur i madh i xhematit 
të fsh. Reçicë. 
Në këtë program u lexuan disa ashere nga 
Kur’ani Famëlartë dhe ilahi të kënduara 
nga hoxhallarët e Tetovës. Pas përfundimit 
të programit dhe namazit të jacisë në 
shenjë respekti për mysafirit u shtrua 
një darkë modeste, ku pas përfundimit 
të darkës Myftiu i Tetovës donatorëve u 
shpërndau Mirënjohje për mbështetjen 
dhe kontributin e tyre për këtë organizim.
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Donatorët që përkrahën këtë organizim 
janë:

1) Restorant Kurtishi
2) Rinia 01
3) Rinia 02
4) Rinia 03
5) Restorant Hugos
6) Burektore Midpoint
7) Bella Pizza
8) Dudi
9) Fer Mebell
10) Te Luta
11) Doner King
12) Sedra

Manifestim fetar me rastin e natës 
së Israsë dhe Miraxhit në Xhaminë e 
fsh. Përshevcë - Tetovë (13.04.2018)

Myftinia e Tetovës, me rastin e Natës së 
Israsë dhe Miraxhit më datë 13.04.2018 
(e xhuma), pas namazit të akshamit, 
organizoi manifestim fetar në Xhaminë 
e fsh. Përshevcë.
Në këtë manifestim, të cilin e moderoi 
referenti hfz. Abdurrahim ef. Murati, morën 
pjesë: Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. Qani 
ef. Nesimi, koordinatori i Myftinisë së 
Shtipit, Mr. Nasir ef. Rexhepi, koordinatori 
i Medresesë “Isa Beu”, paralelja e shtrirë 

- Tetovë, Beqir ef. Memeti, ish-Myftiu, 
Alifekri ef. Esati, ish referenti i Myftinisë, 
Neshat ef. Xheladini, Imami i Xhamisë, 
molla Shaban ef. Hasani dhe hoxhallarët 
tjerë të fsh. Përshevcë, hoxhallarët e 
Tetovës e rrethinës, si dhe një numër 
shumë i madh i xhematit. Para xhematit 
u prezantua një program fetaro-kulturor 
nga disa hoxhallarë, studentë të FSHI-së 
dhe nxënës të Medresesë “Isa Beu”.

Programi filloi me lexim të Kur’anit 
Famëlartë dhe vazhdoi me mevlud, ilahi 
dhe kaside.
Myftiu i Tetovës për hir të kësaj nate 
mbajti fjalën e rastit ku foli mbi vlerën 
e Israsë dhe Miraxhit, kurse duan e këtij 
manifestimi e bëri kryeimami i Tetovës, hfz. 
Mr. Ejup ef. Selmani, ndërsa në namazin 
e jacisë priu Imer ef. Kamberi. Ndërkaq 
pas namazit të jacisë këshilli i Xhamisë 
së fsh. Përshevcë për mysafirët kishte 
përgatitur një koktej.
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Medreseja “Isa Beu”,  paralelja e 
shtrirë - Tetovë shënon ditëlindjen e 
Pejgamberit a.s. (20.04.2018)

Më datë 20.04.2018 (e premte), me rastin 
e shënimit të ditëlindjes së Pejgamberit, 
Muhamedit a.s., Medreseja “Isa Beu” – 
paralelja e shtrirë - Tetovë, përgatiti ekspozitën 
tradicionale kushtuar Muhamedit a.s., ku u 
shpalosën punimet e dorës të punuara nga 
nxënëset e medresesë. Të pranishëm në 
këtë manifestim tradicional ishin: Kryetari 
i BFI- së, Reisul-Ulema Haxhi Sulejman 
ef. Rexhepi, Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. 
Qani ef. Nesimi, drejtori i përgjithshëm 
i Medresesë “Isa Beu”, Prof. Ibrahim ef. 
Idrizi, koordinatori i Medresesë “Isa Beu”, 
paralelja e shtrirë - Tetovë, Prof. Beqir ef. 
Memeti, Myftiu i Shkupit, Mr. Qenan ef. 
Ismaili, Myftiu i Gostivarit, hfz. Shaqir 
ef. Fetahu, Myftiu i Kumanovës, Abedin 
ef. Imeri, Myftiu i Kërçovës, Murat ef. 
Huseini, Myftiu i Strugës, Mr. Salim ef. 
Sulejmani, koordinatori i Shtipit, Mr. Nasir 
ef. Rexhepi, Myftiu i Dibrës, Ramazan ef. 
Hasa, koordinatori i Manastirit, Amit ef. 
Rasimi, Myftiu i Ohrit, Samet ef. Ajdari, 
koordinatori i Prilepit, Shefket ef. Imeri, 
Kryetari i Kuvendit të BFI-së, Fadil ef. 
Ramadani, Kryetar i DAIGS-it, hfz. Mehas 
ef. Alija, përfaqësuesi nga Komuna e 
Tetovës, z. Ahmet Qazimi, Kryetari i Maarif 
Vakfit, Drejtori i Medresesë Sheh Shamia-

Shkodër, Drejtorët e shkollava të mesme 
të Tetovës, koordinatorët e paraleleve të 
shtrira të Medresesë “Isa Beu”, anëtarë 
të Rijasetit të BFI-së, stafi dhe anëtarët 
e Myftinisë së Tetovës, stafi edukativo 
arsimor i Medresesë “Isa Beu” dhe të 
paraleleve të shtrira të saja, prindër, nxënës 
dhe nxënëse, si edhe shumë dashamirë të 
kësaj vatre edukativo arsimore. Në fillim 
këtë manifestim e hapi koordinatori i 
paraleles së shtrirë të vajzave, i cili në 
fillim të gjithë të pranishmeve iu dëshiroi 
mirëseardhje në këtë Ekspozitë si dhe 
theksoi se paralelja e vajzave këtu në 
Tetovë që nga hapja e saj me rastin e 
ditëlindjes së Muhamedit a.s deri më 
tani përgatitë ekspozita të punës së dorës 
nga nxënëset e kësaj paralele. Pastaj të 
pranishmit i përshëndeti edhe drejtori 
gjeneral i Medresesë “Isa Beu” duke 
potencuar se, puna, përkatësisht aktiviteti 
juaj sot është shkas për të na tubuar në këtë 
ambient të këndshëm me miq e dashamirë, 
për të vlerësuar punën tuaj, kreativitetin 
tuaj në kultivimin e punës së dorës, Kjo 
ekspozitë e juaj na dëshmon se përveç 
punës dhe suksesit tuaj në mësime ju i 
shfrytëzoni mirë aktivitetet e lira për të 
na sjell këtu para nesh dhe para të gjithë 
dashamirëve të artit dhe njëkohësisht për 
të na freskuar memorien tonë për këtë 
punë të çmueshme artistike etj. 
Më pastaj me rastin e kësaj ekspozite 
fjalën përshëndetëse e mori Myftiu i 
Tetovës për t’iu dëshiruar mirëseardhje 
mysafirëve, ndërsa të gjithë nxënëseve, 
stafit akademik mësimor iu dëshiroi suksese 
të mëtutjeshme dhe se drita e besimit, 
dijes, moraleve të mira ti përcjellin ata, 
familjet e tyre si dhe të gjithë muslimanët 
në vendin tonë. 



5.  MANIFESTIME DHE DUA

MYFTINIA E  TETOVËS
www.myftiniatetove.com 65

Ndërkaq fjalën e rastit të këtij manifestimi 
e mbajti Kryetari i BFi-së, Reisul-Ulema 
Haxhi Sulejman ef. Rexhepi, i cili nxënëseve 
dhe në përgjithësi Medresesë “Isa Beu” 
dhe stafit akademik të saj iu uroi suksese 
duke thënë se dituria, edukata dhe puna 
janë vlera shumë të çmuara që një popull 
e bëjnë të jetë e zhvilluar dhe të ketë 
përparime në çdo sferë te jetës. Në ora 19:00 
paralelja e Medresesë “Isa Beu”, paralelja 
e shtrirë - Tetovë, filloi me programin 
tradicional që kishin organizuar kushtuar 
ditëlindjes së Muhamedit a.s, duke lexuar 
pjesë nga Kur’ani Famëlartë, poezi dhe 
ilahi nga Kori i vajzave të Medresesë 
paralelja në Tetovë.

Akademi solemne për ditëlindjen e 
Muhamedit a.s. (24.04.2018)
Më 24.04.2018 (e martë), Myftinia e 
BFI-së Tetovë realizoi akademi solemne 
me një program të begatshëm në nderim 
të ditëlindjes së njeriut më të dashur dhe 

më të përkryer Muhamedit a.s, ku çdo 
pikë e shfaqur para të pranishmëve në 
fokus kishte nderimin e figurës më të 
ndritur të njerëzimit.

Të pranishëm në akademinë solemne 
ishin, Kryetari i Bashkësisë Fetare 
Islame, Reisul-Ulema Haxhi Sulejman 
ef. Rexhepi, Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. 
Qani ef. Nesimi, kryetarja e Komunës së 
Tetovës, znj. Teuta Arifi, prorektori për 
arsim i UT-së, Prof. Dr. Reshat Qahili, 
filantropi i madh të trojeve shqiptare 
me përmasa globale, z. Lazim Destani, 
myftinjtë e myftinive të BFI-së në RM, 
Ish myftinjtë e Tetovës, përfaqësues i 
Kishës Ortodokse Maqedonase, dekani i 
Fakultetit Filozofik të UT-së, prodekanët 
e UT-së, drejtori i Medresesë “Isa Beu”, 
drejtorët e shkollave të mesme në Tetovë 
dhe koordinatorët e Medresesë “Isa Beu”, 
anëtarët e Rijasetit, anëtarët e Myftinisë, 
kolegët e Myftinisë, përfaqësues nga kori 
diplomatik dhe të shoqatave, firmave e 



5.  MANIFESTIME DHE DUA

BULETINI  201766

fondacioneve të ndryshme, profesorët, 
profesoreshat, hoxhallarët, afaristët, 
studentët, nxënësit, nxënëset mysafirët 
dhe mediat.

Programi i këtij manifestimi filloi me 
leximin e një pjese nga Kur’ani Famëlartë 
të kënduar nga referenti për arsim fetar 
pranë Myftinisë së Tetovës, hfz. Abdurahim 
ef. Murati.
Poashtu pas leximit të Kuranit Famëlartë 
Profesor Naser Rushani paraqiti një ligjëratë 
shumë mbresëlënëse dhe kuptimplote ku 
mes tjerash ai tha: “Muslimanët gjenden 
në botë, por ende nuk janë ‘qytetarë të 
botës’ dhe se Zoti muslimanët nuk i bëri 
vetëm avangardë shpirtërore, ai i ka bërë 
ato edhe qytetarë të botës. Sepse Fjala 
gjithëpërfshirëse e Zotit nuk i përshtatet 
askujt si atij që Perëndia e quan qytetari 
më i mirë i botës, mrekullia më e bukur. 
Muslimanët janë në botë, por bota ende 
nuk i pranon ata, përkundrazi, bota i dënon, 
poshtëron, fyen dhe përndjek. Ata nuk 
ndikojnë në Botën ose nuk flasin me botën. 
Ata nuk janë ‘subjekt’, ‘personalitet’, 
ndërgjegjja e botës. Ata nuk kishin aftësinë 
për të arritur praninë në botë me vlerat 
dhe identitetet e tyre, bota vodhi ‘botën’ 
e tyre, mbingarkoi gjeografinë e tyre dhe 
ngriti mure që muslimanët mos t’i qasen 
asaj nga askund.

A munden myslimanët të kthehen në 
shtëpitë e tyre, në qytetin e tyre të lindjes 
dhe në vendin e tyre, ashtu si Profeti ynë u 
kthye në qytetin e tij, është një pyetje për 
të gjithë? Unë mendoj se do të ishte mirë 
që ne të ktheheshim në shtëpitë tona, por 
shtëpia nuk ekziston deri sa të rikthehet 
shkalla e vlerave në personalitetin tonë, 
që u rrit me gjeneratat më të shkëlqyera 
muslimane, dhe se njohja detyrimisht duhet 
të jetë segmenti kryesor për rikthimin 
tonë në arenën qytetëruese, me të cilën 
do të kemi mundësi që të prezantojmë 
dhe të reflektojmë primordialitetin e 
Profetit tonë të dashur. Kjo ngjarje e 
sotme është mundësia më e mirë për t’i 
kujtuar këto standarde dhe mënyrën se 
si ato zbatohen nëpërmjet traditës dhe 
ortopraktikës profetike. Le të jetë ky 
eveniment një sfidim dhe inkurajim për 
shpresat dhe pritjet tona”.

Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, në emër të 
Myftinisë përshëndeti të pranishmit. Pas 
fjalës përshëndetëse të Myftiut u ftua në 
skenë Kryetarja e Komunës tonë znj. 
Teuta Arifi, të cilës në shenjë respekti 
për kontributin dhe mbështetjen e dhënë 
Myftinisë së Tetovës, të pranojë mirënjohjen 
nga ana e Myftiut.
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Poashtu një dhuratë iu dha njeriut i cili 
është dekoruar me shumë çmime, shumë 
mirënjohje kanë shkuar në adresë të tij 
për punën dhe meritat që ka vepruar, 
filantropi i trojeve Shqiptare z. Haxhi 
Lazim Destanin. Ai për mbështetjen, 
kontributin e tij të parezervë pranojë një 
dhuratë nga Myftiu i Tetovës.
Fjalën e rastit e mbajti Kryetari i BFI-së, 
Reisul-Ulema Haxhi Sulejman ef. Rexhepi. 
Ndërkaq ai në fjalën e tij përshëndetëse 
mes tjerash tha: “Islami është feja e paqes, 
dashurisë, humanitetit, solidaritetit dhe 
progresit, ndërsa sonte jemi këtu për të 
dërguar salavate Muhamedit a.s, dhe për 
ti thënë se nuk do të devijojmë nga ajo 
që ai na ka mësuar nga ajetet Kur’anore 
dhe hadithet e tij.
Poashtu pas përshëndetjeve të Kryetarit të 
BFI-së, u ftua në skenë Rektori i Universitetit 
të Tetovës Prof. Dr. Vullnet Ameti, i cili 
në asnjë moment nuk ka munguar në 
mbështetjen e BFI-së dhe të Myftinisë 
së Tetovës qoftë me fjalët qëndrimet dhe 
mbështetjen e tij personale dhe institucionale, 
për të pranuar në shenjë respekti mirënjohje 
nga Myftinia e Tetovës të cilën ia dhuroi 
Kryetari i Bashkësisë Islame. Por, për 
shkak agjendës së ngjeshur Rektori nuk 
ishte prezent në këtë program, prandaj u 
ftua Prorektori për arsim, Prof. Dr. Reshat 
Qaili që ta pranojë mirënjohjen në emër 
të Rektorit.

Këto ngjarje përkrahen dhe udhëhiqen nga 
Bashkësia Fetare Islame e Republikës së 
Maqedonisë, si institucion i cili kujdeset 
për mbarëvajtjen e jetës fetare Islame në 
këtë nënqiell dhe Kryetari i saj i nderuar, 
Reisul-Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi.

Për këtë, në shenjë respekti Myftiu, Reisul-
Ulemasë i dhuroi një punim artistik i 
punuar në grafik.
Programi përfundoi me muzikë instrumentale 
shpirtërore-Naj nga z. Hadis Sadiki.
Për nder të këtij manifestimi Myftinia e 
Tetovës kishte përgatitur një darkë modeste 
në Restorantin Arra, për të gjithë mysafirët 
që prezantuan në këtë program.
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Manifestim fetar  me rastin e 
natës së Beratit në Xhaminë e fsh. 
Shemshovë - Tetovë (30.04.2018)

Myftinia e BFI-së Tetovë, me rastin e natës 
së Beratit më datë 30.04.2018 (e hënë), pas 
namazit të akshamit, organizoi manifestim 
fetar në Xhaminë e fsh. Shemshovë.
Në këtë manifestim, të cilin e moderoi 
referenti për arsim fetar, Irdriz ef. Idrizi 
morën pjesë: Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. 
Qani ef. Nesimi, koordinatori i Myftinisë së 
Shtipit, Mr. Nasir ef. Rexhepi, koordinatori 
i Medresesë “Isa Beu”, paralelja e shtrirë 
- Tetovë, Beqir ef. Memeti, drejtori për 
diasporë pranë BFI-së, Dr. Selver ef. 
Xhemaili, ish-Myftiu, Alifekri ef. Esati, 
Imami i Xhamisë, hfz. Ismailhaki ef. Nuhiu, 
dhe hoxhallarët tjerë të fsh. Shemshovë, 
hoxhallarët e Tetovës e rrethinës, si dhe 
një numër shumë i madh i xhematit.
Para xhematit u prezantua një program 
fetaro-kulturor nga disa hoxhallarë, studentë 
të FSHI-së dhe nxënës të Medresesë “Isa 
Beu”, të udhëhequr nga referenti për kulturë 
pranë Myftinisë, Dr. Husein ef. Rizai.
Programi filloi me lexim të Kur’anit 
Famëlartë dhe vazhdoi me mevlud, ilahi 
dhe kaside.

Myftiu i Tetovës për hir të kësaj nate 
mbajti fjalën e rastit ku foli mbi vlerën e 
kësaj nate, kurse duan e këtij manifestimi 
e bëri ish-Myftiu i Tetovës, ndërsa në 
namazin e jacisë priu Imer ef. Kamberi. 
Ndërkaq pas namazit të jacisë këshilli i 
Xhamisë së fsh. Shemshovë për mysafirët 
kishte përgatitur një koktej.

Përcjellja e gjeneratës së XI nga 
Medreseja “Isa Beu”, paralelja e 
shtrirë - Tetovë (02.05.2018)

Më 02.05.2018 (e mërkurë) Medreseja 
“Isa Beu”, paralelja e shtrirë - Tetovë 
përcolli gjeneratën e XI 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, Prof. Dr. 
Qani ef. Nesimi, koordinatori i paraleles  
së shtrirë në Tetovë, Profesor Beqir ef. 
Memeti, myftinjtë e myftinive të BFI-së, 
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koordinatorët e paraleleve të medresesë, 
profesorët dhe profesoreshat e medresesë, 
nxënës dhe student, prind dhe shume 
miq e dashamir të kësaj vatre edukativo 
arsimore.

Manifestimi u përcoll me një program 
të begatshëm artistik, me fjalët e veta 
përshëndetëse u paraqitën: koordinatori 
i paraleles, profesor Beqir ef. Memeti, 
Myftiu i Myftinisë së Tetovës, Prof. Dr. 
Qani ef. Nesimi dhe drejtori i përgjithshëm 
i Medresesë “Isa Beu”, profesor Ibrahim 
ef. Idrizi, kurse fjalën e rastit e mbajti 
Reisul-Ulema, Haxhi Sulejman efendi 
Rexhepi.

Të gjithë maturanteve të gjeneratës së XI 
të kësaj paralele ju dëshirojmë shëndet 
dhe suksese në rrugëtimin e tyre të 
mëtutjeshëm të dijes.

Përcjellja dhe duaja e haxhinjve të 
Tetovës (15.08.2018)
Më datë 15.08.2018 (e mërkurë), ora 05:00, 
në objektin e ri të Myftinisë së Tetovës 
pranë varrezave të qytetit, u organizua 
duaja e përbashkët për nijetlinjtë që kanë 
vendosur të shkojnë në haxh këtë vit. 

Ndërkaq për nderë të nijetlinjëve u lexuan 
disa pjesë nga Kur’ani Famëlartë, dhe 
ilahi nga hoxhallarë eminent të Myftinisë 
së Tetovës. Pastaj u bë falja e namazit të 
Sabahut, në të cilin priu referenti fetaro-
arsimor, Mr. Xhemil ef. Memeti.
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Fjalë përshëndetëse mbajti Myftiu i Tetovës, 
ndërsa duan e Haxhit e bëri kryeimami i 
Myftinisë së Tetovës. Myftinia e Tetovës 
të gjithë haxhilerëve u dëshiroi rrugë të 
mbarë. 
Dhashtë Allahu Fuqiplotë që të gjithë të 
kthehen shëndoshë e mirë dhe me haxh 
të pranuar.

Manifestimi i Vitit të Ri Hixhri - 
1440 në Xhaminë e fsh. Shipkovicë  
(11.09.2018)

Me rastin e Vitit të Ri Hixhri më 11.09.2018 
(e martë), Myftinia e Tetovës pas namazit 
të akshamit, organizoi manifestim fetar 
në Xhaminë e fsh. Shipkovicë. Në këtë 
manifestim, të cilin e moderoi referenti 
për arsim fetar pranë Myftinisë, hfz. 
Abdurrahim ef. Murati, morën pjesë: Myftiu 
i Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, ish 
Kryetari i Kuvendit të BFI – së, H. Haki 
ef. Agushi, Imamët e Xhamisë së fshatit, 
Zendel ef. Xhezairi dhe Fikret ef. Memeti, 
hoxhallarët e Tetovës dhe rrethinës, si 
dhe një numër i madh i xhematit. Para 
xhematit u prezantua një program fetaro-
kulturor nga disa hoxhallarë, studentë të 
FSHI-së dhe nxënës të Medresesë “Isa 
Beu”. 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 ku foli mbi vlerën 
e kësaj nate. Duan e këtij manifestimi e 
bëri Haki ef Agushi,  ndërsa në namazin e 
jacisë priu referenti për arsim fetar pranë 
Myftinisë së Tetovës, Mr. Xhemil ef. 
Memeti.

Manifestimi fetar me rastin e 
12 Rebiul Evvelit - Ditëlindjes së 
Muhamedit a.s në Xhaminë Eski - 
Tetovë (19.11.2018)

Myftinia e BFI – Tetovë, me rastin e 12 
Rebiul Evvelit – Ditëlindjes së Muhamedit 
a.s., më datë 19.11.2018 (e hënë), organizoi 
manifestim fetar në Xhaminë “Eski”- 
Tetovë.
Në këtë manifestim morën pjesë: Myftiu 
i Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, 
Myftiu i Shtipit, Mr. Nasir ef. Rexhepi, 
nënkryetari i Kuvendit të BFI – së, Taxhedin 
ef. Iljazi, koordinator i Medresesë “Isa 
Beu”, paralelja e shtrirë - Tetovë, Mr. Beqir 

ef. Memeti, ish-Myftiu, Alifekri ef. Esati, 
ish Kryetari i Kuvendit të BFI-së, Haki 
ef. Agushi, mysafir rasti ishte Muharem 
ef. Omerdiq nga Sarajeva, hoxhallarët e 
Tetovës dhe rrethinës, si dhe një numër 
shumë i madh i xhematit.
Para xhematit u prezantua një program 
fetaro-kulturor nga disa nxënës të Medresesë 
“Isa-Beu” dhe studentët e Fakultetit 
të Shkencave Islame. Këtë program e 
moderoi referenti për arsim fetar pranë 
Myftinisë së Tetovës, hfz. Abdurrahim 
ef. Murati.  Programi filloi me lexim të 
Kur’anit Famëlartë nga Kryeimami i 
Myftinisë së Tetovës, hfz. Mr. Ejup ef. 
Selmani, dhe vazhdoi me mevlud dhe 
disa ilahi. 

Myftiu i Tetovës për hir të kësaj nate 
mbajti fjalën e rastit ku foli mbi vlerën e 
përkujtimit të datës së lindjes së Muhamedit 
a.s. dhe rëndësinë që ka figura e Pejgamberit 
a.s. nëpër shekuj e deri në kohën tonë. 
Kurse duan e këtij manifestimi e bëri 
Haki efendiu. Në mamazin e Jacisë priu 
hfz. Abdurrahimi. 
Këshilli i Xhamisë Eski për mysafirët 
kishte përgatitur një koktej.
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Me rastin e Ditëlindjes së 
Muhamedit a.s. Medreseja “Isa 
Beu”, paralelja e shtrirë - Tetovë 
shpërndau ëmbëlsira (llokum) 
në sheshin e qytetit të Tetovës 
(19.11.2018)

Manifestim fetar me rastin e 
Ditëlindjes së Muhamedit a.s. nga 
Medreseja “Isa Beu”, paralelja 
e shtrirë - Tetovë, në Xhaminë e 
Pashës (20.11.2018)

Më 20.11.2018 (e martë), me rastin e 
Ditëlindjes së Muhamedit a.s. pas namazit 
të drekës në xhaminë e Pashës, Medreseja 
“Isa Beu”, paralelja e shtrirë - Tetovë, 
organizoi manifestim fetar ku u lexuan pjesë 
nga Kur’ani Fisnik, mevludi, poezi dhe 
disa ilahije. Në këtë manifestim ligjëratë 
mbajti profesoresha, Barije Shabani.

Në manifestim morën pjesë profesoreshat 
e medresesë bashkë me nxënëset dhe një 
numër i madh i grave.



5.  MANIFESTIME DHE DUA

MYFTINIA E  TETOVËS
www.myftiniatetove.com 73

Ekspozitë me rastin 110-vjetorit 
të Kongresit të Alfabetit të Gjuhës 
Shqipe, 106 vjetorit të Shpalljes 
së Pavarësisë së Shtetit shqiptar 
dhe Ditëlindjes së Muhamedit a.s. 
(23.11.2018)

Më 23.11.2018 (e premte), BFI-Myftinia 
e Tetovës organizoi ekspozitë me rastin 
110-vjetorit të Kongresit të Alfabetit të 
Gjuhës Shqipe, 106 vjetorit të Shpalljes 
së Pavarësisë së Shtetit shqiptar, dhe 
Ditëlindjes së Muhamedit a.s.

Të pranishëm në këtë manifestim ishin: 
Kryetari i BFI-së Reisul-Ulema H. Sulejman 
ef. Rexhepi, Myftiu i Tetovës, Prof.Dr. 
Qani ef. Nesimi, kryetarja e Komunës së 
Tetovës, znj. Teuta Arifi, prorektori për 
arsim pranë Universitetit të Tetovës, Prof. 
Dr. Reshat Qaili, Myftiu i Shkupit, Mr. 
Qenan ef. Ismaili, Myftiu i Gostivarit, hfz. 
Shaqir ef. Fetahu, Myftiu i Kërçovës, Murat 
ef. Huseini, Myftiu i Dibrës, Ramazan 

ef. Hasa, Myftiu i Strugës, Mr. Salim ef. 
Sulejmani, Myftiu i Manastirit, Amit ef. 
Rasimi, Myftiu i Ohrit, Samet ef. Hajdari, 
koordinatori i Myftinisë së Shtipit, Mr. 
Nasir ef. Rexhepi, koordinator i Myftinisë 
së Pripelit, Shefket ef. Imeri, kryetari i 
Kuvendit të BFI-së Fadil, ef. Ramadani, 
gazetarja, Valbona Zunçe Pajaziti, afarist, 
përfaqësues të shkollave të mesme të 
Tetovës, përfaqësues të institucioneve 
publike në Tetovë, drejtori i pallatit 
të Kulturës, përfaqësues i shoqatës së 
pedagogëve shqiptar, poetë, profesorë 
dhe profesoresha të Medresesë “Isa Beu”, 
paralelja e shtrirë - Tetovë, studentë, 
nxënës, hoxhallarë si dhe një numër i 
madh i qytetarëve.

Nëpërmjet ekspozitës “Trevat Lindore 
Shqiptare gjatë shekullit XX”, të realizuar 
nga dy bashkautorët e këtij projekti: Prof. 
Dr. Qerim Lita - historian dhe Valbona 
Zunçe Pajaziti - gazetare, botuar nga 
Bashkësia Fetare Islame u përkujtuan 
intelektualët tonë të cilët kanë dhënë jetën 
për lirinë dhe të drejtat tona.
Programi i këtij manifestimi përmbante:

1. Fjalë përshëndetëse nga Myftiu i 
Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, 

2. Prezantimi i përmbajtjes së ekspozitës, 
znj. Valbona Zunçe Pajaziti dhe Prof. 
Dr. Qerim Lita,
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3. Fjalë rasti nga Kryetari i Bashkësisë 
Fetare Islame të Republikës së 
Maqedonisë, Reisul-Ulema H. 
Sulejman ef. Rexhepi,

4. Poezi nga poet të shquar të vendit tonë, 
student nga Fakulteti i Shkencave 
Islame dhe nxënës të Medresesë, 

5. Muzikë instrumentale - Violinë 
z.Shkëlzen Pajaziti.

Në pjesën letrare “Ne, zëri i Kombit” 
u recituan edhe disa poezi nga poetët e 
mirënjohur:

1. Lindita Ameti,
2. Bardhyl Zaimi,
3. Rina Turkeshi Saiti,
4. Prof. Dr. Salajdin Saliu, 
5. Prof. Dr. Zejnepe Alili Rexhepi,
6. Sadije Aliti,
7. Adem Abdullahu,
8. Rami Kamberi.

Me rastin e Ditëlindjes së Muhamedit a.s., 
dhe ekspozitës me dokumente arkivore që 
flasin për rolin dhe kontributin e prijësve 
fetar për çështjen kombëtare, ishin të 
përgatitur dhe disa studentë të FSHI-së, 
nxënëse të Medresesë “Isa Beu”,paralelja 
e shtrirë - Tetovë, ti këndojnë Atdheut, 
Kombit dhe Fesë. 
Kjo ekspozitë ishte e hapur deri më 
25.11.2018 (e diel) në mbrëmje.

Medreseja “Isa Beu”, paralelja 
e shtrirë - Tetovë me aktivitet 
manifestues në Zvicër (02.12.2018)

Medreseja “Isa Beu”, paralelja e vajzave 
- Tetovë mori pjesë në manifestimin e 
organizuar nga Unioni i Bashkësive Islame 
Shqiptare në Zvicër  në qytetin e Willit, 
(UBISHZ).

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 2018, 
janë mbajtur 54 (8 prej tyre janë pjesëmarrës 
moshërritur) dua hatmesh të nxënësve që 
ndjekin mësimbesim islam nëpër mektebet 
e xhamive të kësaj Myftinie. Për vitin në 
fjalë janë dorëzuar 1.301 diploma. 
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Në vazhdim do t’i sjellim xhamitë dhe 
emrat e nxënësve që kanë marrë diploma 
sipas shkallëve.

1. Xhamia Çarshia e Epërme -Tetovë
Numri protokollar i diplomave është: 
01 – 28.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
28, edhe atë 9 djem, 17 vajza dhe 2 të 
moshëritura.
Provimi u mbajt më 04.01.2018 (e enjte), 
nga ana e referentëve për arsim fetar, Mr. 
Xhemil ef. Mehmeti dhe Idriz ef. Idrizi.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Bashkim Muhamed Iljazi
02. Gajur Nexhbedin Mustafa
03. Hatixhe Ibrahim Zeqiri
04. Hamza Ali Latifoviç
05. Jasin Mahmut Kuçillari
06. Tarik Mahmut Kuçillari
07. Myqerem Kerim Ademi
08. Merjem Xhengis Selim
09. Seid Rexhep Selim
10. Fikrije Shuret Limani
11. Anesa Muhamer Aliu
12. Almira Muhedin Aliti
13. Hyrem Naxhi Xhaferi

Shkalla e dytë - II:
01. Burak Vehbi Selimi
02. Anesa Avdirahim Atullahi
03. Albina Ramadan Atullahi
04. Amra Ramadan Atullahi
05. Oktaj Elvis Skenderi
06. Anida Sebajet Rufati
07. Bejza Muhamed Iljazi
08. Dea Krenar Osmani
09. Agnesa Zeqir Azizi
10. Azra Arif Ibrahimi
11. Enisa Galip Rakipi
12. Sara Florim Rakipi
13. Durim Hajredin Muharemi.
Shkalla e dytë - II - moshërriturat:
01. Shadije Xhabir Fetahi
02. Nesfije Abdulqerim Zulbehari

Mualime: Ejmen Baleza
E diel, 07.01.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 07.01.2018 (e diel), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë 
referentët, Idriz ef. Idrizi, Mr.Xhemil 
ef. Mehmeti, hfz, Abdurahim ef. Murati 
dhe Xhemil ef. Sadiki.

2. Fshati Reçicë e Vogël–Moshërriturat
Numri protokollar i diplomave është 
99 – 118.
Numri i kursisteve të cilat kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
20 kursiste.
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Provimi u mbajt më 02.04.2018 (e hënë), 
nga ana e kryeimamit, hfz. Mr. Ejup ef. 
Selmani dhe referentit për arsim fetar, 
Idriz ef. Idrizi.
Emrat e kursisteve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e dytë – II:
01. Amra Besnik Abduraimi
02. Anesa Nexhbedin Alili
03. Almira Idriz Sejdiji
04. Elvira Besim Musai
05. Zulejha Imer Etemi
06. Kanita Jasin Azizi
07. Mirjeta Ramadan Iljazi
08. Havushe Zulgani Muharemi
09. Imigjilsim Gafur Muharemi
10. Zelhixhe Muharem Farizi
11. Hamide Bajram Abduraimi
12. Ferizat Mamut Etemi
13. Habibe Safet Abdullai
14. Salihe Ramadan Abdullai
15. Nasfije Demir Abdullai
16. Mendurije Halim Jashari
17. Ilmije Sabit Muharemi
18. Xhemile Ismail Ajdini
19. Semahat Garip Fidani
20. Muhaber Latif Iljazi

Mualime: Semire Ganiu
E hënë, 02.04.2018

Manifestimi i duasë së hatmes është 
mbajtur më 22.04.2018 (e diel), vetëm 
në praninë e grave!

3. Fshati Siniçan
Numri protokollar i diplomave është 
119 - 150.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
32, edhe atë 16 djem dhe 16 vajza.

Provimi u mbajt më 03.04.2018 (e martë), 
nga ana e referentëve për arsim fetar, Idriz 
ef. Idrizi dhe hfz. Abdurahim ef. Murati.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Amar Bujar Emurllahi
02. Amell Bujar Emurllahi
03. Sami Bari Fejzuli
04. Liri Jetmir Iseni
05. Flamur Qemal Nesimi
06. Ensar Fatmir Nesimi
07. Fejsal Florim Bajrami
08. Agon Fatmir Esati
09. Amar Latif Nesimi
10. Mimoza Bidajet Sulejmani
11. Leona Bedri Sulejmani
12. Djellza Florim Ajdini
13. Laureta Xhemail Bajram
Shkalla e dytë – II:
01. Ismail Sevdi Ismaili
02. Abaz Nasuf Abazi
03. Blerim Naim Sahiti
04. Nedreta Burim Beqiri
05. Azra Merzun Pajaziti
06. Merisa Latif Ramadani
07. Yllton Mikbil Iseni
08. Elmuida Nasir Sulejmani
09. Vesa Avni Miniri
10. Driton Neset Dauti
11. Jeton Isak Aliji
12. Elma Jetmir Iseni
13. Ajla Jetmir Zenuni
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14. Elma Zeqerija Ramadani
15. Ajla Sadri Rustemi
Shkalla e tretë – III:
01. Elisa Bashkim Esati
02. Sumeja Latif Nesimi
03. Esra Fatmir Nesimi
04. Fatlinda Xhemazi Ajdini

Mualimi: Basri ef. IljazI
E diel, 08.04.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 08.04.2018 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia morën pjesë, Myftiu, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, kryeimami, 
hfz. Mr. Ejup ef. Selmani, referentët, 
Idriz ef. Idrizi, hfz. Abdurahim ef. Murati 
dhe Taxhedin ef. Hamidi.

4. Fshati Kamjan – Xhamia e Vjetër

Numri protokollar i diplomave është 
151 - 192.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
43, edhe atë 18 djem dhe 25 vajza.

Provimi u mbajt më 28.03.2018 (e mërkurë), 
nga ana e referentëve për arsim fetar, Idriz 
ef. Idrizi dhe hfz. Abdurahim ef. Murati.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Arta Burim Atuli
02. Ibrahim Ismet Shabani
03. Hamza Tefik Sherifi
04. Ari Adnan Mehmedi
05. Sherete Arben Ferati
06. Besa Abdilaqim Aliu
07. Edin Xhemil Nuredini
08. Bora Gazmend Rexhepi
09. Qerim Abdiraman Imeri
10. Arlinda Abdilaqim Aliu
11. Anida Arben Rexhepi
12. Enis Ibrahim Xhemaili (193-1/18)
Shkalla e dytë – II:
01. Nazif Ziqirja Ismani
02. Ensar Nazif Xhemaili
03. Erda Zulqufli Bexheti
04. Elsa Zeqerja Bexheti
05. Shkodran Gani Ziberi
06. Blerina Dashmir Kamberi
07. Agon Jetmir Atuli
08. Ajla Shpëtim Rustemi
09. Anida Rustem Jahjai
10. Muhamed Bexhet Musliu
11. Metin Zendel Musliu
12. Adrian Bekim Kadriu
13. Blenda Driton Bajrami
14. Harisa Adem Kamberi
15. Erda Sedat Atuli
16. Elmedin Venhar Xhemaili
17. Arjeta Bekim Qazimi
18. Ardita Bekim Qazimi
19. Arbina Bekim Qazimi
20. Agon Jasin Kamberi
Shkalla e tretë – III:
01. Nejla Abdiraman Imeri
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02. Maida Gazmend Imeri
03. Xhenisa Sedat Atuli
04. Albin Arben Rexhepi
05. Semir Gjilnihar Imeri
Shkalla e katërt – IV:
01. Anisa Hasan Ferati
02. Erza Arben Bajrami
03. Ensar Nasuf Haliti
04. Arta Besir Beqiri
05. Feride Suat Zeqiri
06. Anita Hisni Hajruli

Mualimi: Xhemil ef. Shabani
E diel, 15.04.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 15.04.2018 (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, Mr. Xhemil ef. Mehmeti, 
hfz. Abdurahim ef. Murati dhe Xhemil 
ef. Sadiki.

5. Xhamia e Rinisë – Moshërriturat
Numri protokollar i diplomave është 
69 - 98.
Numri i kursisteve të cilat kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
30 kursiste.
Provimi u mbajt më 02.04.2018 (e hënë), 
nga ana e kryeimamit, hfz. Mr. Ejup ef. 
Selmani dhe referentit për arsim fetar, 
Idriz ef. Idrizi.

Emrat e kursisteve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e dytë - II:
01. Hajrije Xhevahir Shefkiji
02. Mirem Vesel Abdullahi
03. Hanife Neshat Bajrami
04. Kumrije Zulqefli Ameti
05. Sirmijet Nehat Ebipi
06. Femije Ziber Ameti
07. Hatixhe Xhevit Jusufi
08. Nefkije Zelfi Xheladini
09. Haxhere Amet Alija
10. Barije Rasim Baftiri
Shkalla e tretë - III:
01. Sundus Nesim Ibrahimi
02. Kadim Halim Refiki
03. Hasibe Sadik Ibrahimi
04. Remzije Abdirahim Skenderi
05. Sibel Said Jakupi
06. Armina Ferik Miftari
07. Mahije Muhamet Jashari
08. Gëzim Bafqar Shabani
09. Sherafet Ilmi Memeti
10. Jehona Nehat Baki
11. Rauda Sulejman Luma
12. Farije Haki Ademi
Shkalla e katërt - IV:
01. Lulije Dehar Miftari
02. Mustafije Resi Isaki
03. Lejla Iljas Izairi
04. Fatime Zejnulla Jashari
05. Xhevahire Ramadan Shehapi
06. Elma Zeqirja Ramadani
07. Tafije Arif Ramadani
08. Zinepe Ali Sherifi

Mualime: Ibadete Alija
E premte, 27.04.2018

Manifestimi i duasë së hatmes është 
mbajtur më 27.04.2018 (e premte), vetëm 
në prezencën e grave!
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6. Mektebi i Myftinisë – Moshërriturat
Numri protokollar i diplomave është 
206 - 222.
Numri i kursisteve të cilat kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 17.
Provimi u mbajt më 18.04.2018 (e mërkurë), 
nga ana e kryeimamit, hfz. Mr. Ejup ef. 
Selmani dhe referentit për arsim fetar, 
Idriz ef. Idrizi.
Emrat e kursisteve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e dytë - II:
01. Semahat Ramadani
02. Baftije Ibishi
03. Mazez Demiri
04. Shadije Rexhepi
05. Minever Bexheti
06. Mereme Abazi
07. Zerin Behluli
08. Hamide Mustafa
09. Altuna Memeti
10. Fatime Jakupi
11. Xhemile Osmani
12. Halime Fejzullahi
13. Haxhere Ceka
14. Shemsije Mustafi
15. Lirije Osmani
16. Emine Osmani
17. Emine Adili
18. Ganimet Dehari 206-1
19. Sadet Ademi 206-2 III

Mualime: hfz. Behije Memedi
E premte, 27.04.2018

Manifestimi i duasë së hatmes është 
mbajtur më 27.04.2018 (e premte), vetëm 
në prezencën e grave!

7. Fshati Kamjan – Xhamia e Re
Numri protokollar i diplomave është 
223 - 248.

Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura 
është 26, edhe atë 5 djem dhe 21 vajza. 
Provimi u mbajt më 10.04.2018 (e martë), 
nga ana e kryeimamit, hfz. Mr. Ejup ef. 
Selmani dhe referentit  për arsim fetar, 
Idriz ef. Idrizi.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Xhenisa Fadil Zeqiri
02. Arjeta Lirim Alili
03. Anisa Rahman Demiri
04. Aida Rahim Ademi
05. Pranvera Sami Rustemi
06. Esat Metali Esati
07. Faton Asan Abduli
08. Amir Gajur Iseni
09. Omer Miftar Dauti
Shkalla e dytë – II:
01. Aida Sedat Hajdari
02. Nida Naxhi Sallai
03. Anida Rahim Ademi
04. Edona Gajur Osmani
05. Zana Asllan Saliu
06. Anisa Namik Beqiri
07. Sanije Fesall Rustemi
08. Artan Qerim Hajruli
09. Anida Idris Idrizi
Shkalla e tretë – III:
01. Amire Dashmir Sallai
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02. Albina Jusuf Rexhepi
03. Semine Semir Hajdari
04. Anjeza Abil Memeti
05. Almira Bekim Arifi
Shkalla e katërt – IV:
01. Vlera Aqim Ademi
02. Embrije Minir Iseni
03. Sabina Memet Deari

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

E diel, 29.04.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 29.04.2018 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia morën pjesë Myftiu, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, kryeimami, 
hfz. Mr. Ejup ef. Selmani, referentët, 
Idriz ef. Idrizi, Mr. Xhemil ef. Mehmeti 
dhe Xhemil ef. Sadiki.

8. Fshati Xhermë - Moshërriturat
Numri protokollar i diplomave është 
193 - 205.
Numri i kursisteve të cilat kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 13.
Provimi u mbajt më 07.04.2018 (e 
shtunë), nga ana e referentit për arsim 
fetar, Mr.Xhemil ef. Mehmeti.
Emrat e kursisteve sipas shkallëve të 
arritura janë:

Shkalla e dytë – II:
01. Sadije Enver Rushani
02. Hafize Selim Pajaziti
03. Hatifete Avdilqerim Nuhiju
04. Kadire Abdulla Nuhiju
05. Hatije Emin Saiti
06. Shiqerete Ramadan Salihi
07. Ruhide Nuredin Xhemaili
08. Florije Muzafer Miftari
09. Herolinda Ruhan Adili
10. Festime Xhafer Pajaziti
11. Arbesa Qani Azizi
12. Nazije Qani Azizi
13. Bukurije Bahadin Rushani

Mualime: Fatmire Bilalli
E shtunë, 05.05.2018

Manifestimi është mbajtur më 05.05.2018 
(e shtunë), vetëm në prezencën e grave!

9. Fshati Zhelinë – Xhamia e Poshtme
Numri protokollar i diplomave është 
317 - 336.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
20, edhe atë 9 djem dhe 11 vajza.
Provimi u mbajt më 30.04.2018 (e hënë), 
pas namazit të drekës nga ana e referentit 
për arsim fetar, Idriz ef. Idrizi.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
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Shkalla e parë - I:
01. Mirlinda Afus Xheladini
02. Anita Bekim Aliji
03. Anila Ibrahim Demiri
04. Anesa Florim Ramadani
05. Rinesa Florim Ramadani
06. Erda Bujamin Demiri
07. Anida Sabidin Idrizi
08. Festim Flamur Idrizi
09. Korab Islam Xheladini
10. Jasin Jetmir Hismani
11. Kadri Hisni Demiri
12. Elmir Rami Demiri
13. Saimir Abdilkadër Xheladini
14. Muhamed Abdilkadër Xheladini
15. Sihana Hismen Avzija
16. Kanita Munaf Demiri
17. Amar Agron Limani
18. Armir Hismen Avzija
Shkalla e dytë - II:
01. Melika Agron Limani
02. Mirlinda Bujamin Islami

Mualimi: hfz. Amir ef. Limani
E shtunë, 05.05.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 05.05.2018 (e shtunë), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë 
kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani, 
referentët, Mr. Xhemil ef. Mehmeti dhe 
Taxhudin ef. Hamidi.

10. Xhamia e Pashës – Tetovë
Numri protokollar i diplomave është 
249 - 283.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
37, edhe atë 16 djem dhe 21 vajza.
Provimi u mbajt më 20.04.2018 (e premte), 
pas namazit të xhumasë nga ana e kryeimamit, 
hfz. Mr. Ejup ef. Selmani dhe referentit 
për arsim fetar, Idriz ef. Idrizi.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Besir Rexhep Rexhepi
02. Hadis Muhamed Berzati
03. Besfort Bashkim Halili
04. Davis Jusuf Selimi
05. Rilind Hasim Ameti
06. Amar Ali Alia
07. Bekim Muhamed Zeqiri
08. Enes Bajram Shaini
09. Muhamed Xhevdet Ameti
10. Muhamed Gafur Emshiu
11. Nilaj Raif Shasivari
12. Anila Emin Jonuzi
13. Sara Ziqirja Shefiki
14. Suhejla Naser Halimi
15. Emira Mujadin Berisha
16. Arta Adem Lika
17. Azra Adem Lika
18. Melisa Jusuf Selimi
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19. Bushra Shemun Beqiri
20. Sara Salajdin Salihi
21. Medina Mirsad Hismani
22. Malsore Rexhep Avzia
23. Besa Muharem Mahmudi
24. Blerta Muharem Mahmudi
25. Zehra Ibrahim Mahmudi
26. Samije Emshi Nesimi 249-2/18
Shkalla e dytë – II:
01. Ervin Zeni Sadiku
02. Emre Metin Nesimi
03. Lavdrim Taflit Imeri
04. Xhihad Irfan Qamili
05. Harbin Sulejman Sulejmani
06. Melek Fejzulla Huseini
07. Fejza Mensur Abazi
08. Selda Enver Dërguti
09. Safije Dashmir Emshi
10. Erva Sherif Jakupi
Shkalla e tretë – III:
01. Ridvan Abdylselam Qamili 249-3/1

Mualimi: hfz. Zulqufli ef. Asllani
Ediel, 06.05.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 08.04.2018 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia morën pjesë, Myftiu, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, referentët, hfz. 
Abdurahim ef. Murati dhe Taxhedin ef. 
Hamidi.

11. Fshati Sellarcë e Epërme
Numri protokollar i diplomave është 
284 - 316.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
33, edhe atë 12 djem dhe 21 vajza.
Provimi u mbajt më 25.04.2018 (e mërkurë), 
nga ana e referentëve për arsim fetar, Idriz 
ef. Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Adem Jakup Selami
02. Ersa Avni Iseni
03. Besarta Alirami Aliji
04. Sara Demirali Muslii
05. Aida Nagip Selami
06. Jona Blerim Sinani
07. Jasin Jahi Ismaili
08. Unejs Nuredin Deari
09. Amra Fati Ismaili
10. Arta Imran Iseni
11. Hana Besir Aliu
12. Besa Husein Deari
Shkalla e dytë – II:
01. Elmedina Besim Sinani
02. Ensar Alirami Sinani
03. Engerta Gazmend Selami
04. Fitim Emir Ismaili
05. Merisa Besnik Sinani
06. Florent Lirim Sali
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07. Diellza Sedat Sinani
08. Merisa Jetmir Selami
09. Anita Nuhi Islami
10. Emira Imran Iseni
11. Ahmed Sadri Selami
12. Medina Amir Ismaili
13. Samira Imran Iseni
14. Sara Adnan Xhemaili
15. Zejd Faruk Aliu
16. Berin Agon Aliu
Shkalla e tretë – III:
01. Muhamed Ibrahim Aliu
02. Amar Mujdin Zenuni
03. Jon Jeton Ajvazi
04. Amra Berat Ismaili

Mualimi: Muhamed ef. Ismaili
E diel, 06.05.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 06.05.2018 (e diel), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë, 
kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani, 
referenti për arsim fetar, Mr. Xhemil ef. 
Memeti.

12. Fshati Poroj
Numri protokollar i diplomave është 
446 - 460.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
15, edhe atë 1 djal dhe 14 vajza.
Provimi u mbajt më 09.05.2018 (e mërkurë), 

nga ana e referentit për arsim fetar, Idriz 
ef. Idrizi.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Medina Sherefedin Muxhahidi
02. Erjeta Nadi Dauti
03. Erlehta Nadi Dauti
04. Muhamed Pajazit Idrizi
05. Nermine Imërli Sadiki
06. Vesa Astrit Behadini
07. Artina Rami Nuredini
08. Almira Driton Ramadani
09. Fitore Qamil Veliu
10. Fatime Selim Veliu
11. Maida Harun Ramadani
12. Esra Miftar Imeri
13. Adrita Neim Dehari
14. Sibora Nuredin Fetahi
15. Albana Muhamed Veliu

Mualimi: Nasir ef. Dauti
E premte, 11.05.2018
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Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 08.04.2018(e diel), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë, 
kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani, 
referentët, Idriz ef. Idrizi dhe Mr. Xhemil 
ef. Memeti.

13. Fshati Bogovinë - Të dy xhamitë
Numri protokollar i diplomave është 
401 - 445.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
45, edhe atë 20 djem dhe 25 vajza.
Provimi u mbajt më 23.04.2018 (e 
hënë), pas namazit të drekës nga ana 
e referentëve për arsim fetar, Idriz ef. 
Idrizi, Mr. Xhemil ef. Mehmeti dhe hfz. 
Abdurahim ef. Murati.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Ilir Gafur Imeri
02. Rexhep Mushedin Osmani
03. Fadlan Bujar Misimi
04. Ensar Ibrahim Sali
05. Sevim Azri Ramadani
06. Zulqufli Abdilmelik Tahiri
07. Semir Naser Beluli
08. Semat Salidin Zulqufliu
09. Ardit Vexhi Mazllami
10. Florent Inis Abdilamiti

11. Betim Validin Sulejmani
12. Nuri Sedat Rexhepi
13. Semin Besnik Shaini
14. Fadlon Adnan Ajdari
15. Ali Afrim Emshiu
16. Agon Naser Islami
17. Imer Hamim Qazimi
18. Ismail Imran Fejzullai
19. Almir Adnan Fejzullai
20. Driton Besim Sulejmani
21. Aida Basri Rexhepi
22. Sara Hebip Ali
23. Besarta Fatmir Ibrahimi
24. Lazime Berat Mazllami
25. Benije Arben Elmazi
26. Bujare Nagip Imeri
27. Ermira Nafi Zilbeari
28. Mjaftime Efsal Jakupi
29. Drita Belul Musliu
30. Sara Adem Elmazi
31. Fjolla Nagip Izairi
32. Fatime Faris Ziberi 
33. Njomza Fitim Rexhepi
34. Elda Besir Izairi
35. Qëndresa Haki Ali
36. Xheneta Refet Shemsi
37. Erda Jasmin Nuhi
38. Merisa Argjent Ajredini
39. Zira Ferik Zeqiri
40. Lazime Sufjan Fejzullai
41. Gentiana Alit Abdiji
42. Albina Isa Sulejmani
43. Fatime Arif Bajrami
44. Emrie Sali Ismaili
45. Anisa Valmir Arifi

Mualimi: Xhemal ef. Misimi
E shtunë, 12.05.2018
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Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 08.04.2018(e diel), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë, 
referentët, hfz. Abdurahim ef. Murati, 
Mr. Xhemil ef. Memeti.

14. Xhamia e Rinisë – Tetovë
Numri protokollar i diplomave është: 
29 - 68.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
40, edhe atë 11 djem dhe 29 vajza.
Provimi u mbajt më 26.03.2018 (e hënë), 
nga ana e referentëve për arsim fetar, hfz. 
Abdurahim ef. Murati dhe Mr. Xhemil 
ef. Mehmeti.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Omer Muhamed Asani
02. Muhamer Muhamed Asani
03. Festim Refik Jashari
04. Besmir Samet Rexha

05. Vaxhide Florim Zeqiri
06. Egzona Sufjan Mustafa
Shkalla e dytë – II:
01. Sehare Taxhedin Murati
02. Jehona Festim Ramadani
03. Azra Suat Sherifi
04. Sara Gajur Ali
05. Esra Ibrahim Ilazi
06. Besa Daut Selmani
07. Ajlin Atif Osmani
08. Aida Rahim Kuqi
09. Besa Besnik Kasami
10. Suejla Sherif Berisha
11. Suhejla Ibrahim Alija
12. Besnik Ajet Abdullahi
13. Berat Rushit Skenderi
14. Suhejb Blerim Kamberi
Shkalla e tretë – III:
01. Amra Alit Habibi
02. Mustaf Ramadan Ademi
03. Drita Jakup Ali
04. Florina Nadi Ademi
05. Elham Daut Jaja
06. Flamur Fatmir Idrizi
07. Anesa Florent Munishi
08. Sema Xhemaledin Rexhepi
09. Melda Bedi Arifi
10. Besihana Taxhedin Murati
Shkalla e katërt – IV:
01. Melisa Fatmir Loki
02. Emel Sabajdin Hasani
03. Besjana Fadil Ajredini
04. Anesa Xhemil Beadini
05. Emine Nasir Misimi
06. Merjem Sami Kasami
07. Bora Kujtim Ramadani
08. Belkisa Besir Ibrahimi
09. Rona Hasan Zejneli
10. Emin Adem Velija

Mualimi: hfz. Ibrahim ef. Alija
E shtunë, 12.05.2018
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Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 12.05.2018(e shtunë), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë, 
Myftiu, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, Myftiu 
i Gostivarit Shaqir ef. Fetahu, Myftiu i 
Kërçovës Murat ef. Huseini, Myftiu i 
Shtipit, Nasir ef. Rexhepi dhe referenti 
për arsim fetar Idriz ef. Idrizi,

15. Fshati Xhepçisht – Djemtë
Numri protokollar i diplomave është 
337 - 400.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
64, të gjithë djem.
Provimi u mbajt më 07.05.2018 (e hënë), 
nga ana e referentëve për arsim fetar, Idriz 
ef. Idrizi, hfz. Abdurahim ef. Murati dhe 
Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:

Shkalla e parë – I:
01. Lavdrim Nasir Ademi
02. Selim Sadri Neimi
03. Fisnik Jenuz Salihi
04. Shpëtim Bekim Selimi
05. Muhamet Xhemal Aliji
06. Florim Bashkim Iljazi
07. Blendi Muhamer Zeqiri
08. Erjon Afrim Vejseli
09. Albert Qenan Bajrami
10. Arblind Xhemal Nuredini
11. Enes Nasuf Osmani
12. Veron Adem Isaki
13. Yll Ilir Ademi
14. Erblin Nuhi Selmani
15. Edi Nderim Zeqiri
16. Elion Besim Memeti
17. Rilind Jetmir Nuhiji
18. Florent Blerim Tairi
19. Blend Xhelal Ismaili
20 Ensar Afrim Sulejmani
21. Enes Afrim Sulejmani
22. Endrit Mensur Ameti
23. Etrit Blerim Zeqiri
24. Arbresh Bardhyl Ademi
25. Agon Sadin Veseli
26. Butrint Arben Ilazi
27. Ylldrit Fejzullah Bajrami
Shkalla e dytë – II:
01. Betim Rufat Salihi
02. Ismail Amir Ameti
03. Festim Bajram Isaki
04. Ensar Qenan Veseli
05. Erdon Haqim Saiti
06. Erjon Imer Osmani
07. Ervin Nasuf Osmani
08. Sahit Bexhet Zejnuli
09. Drin Nadi Rustemi
10. Alban Bardhyl Ademi
Shkalla e tretë – III:
01. Asri Lulzim Idrizi
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02. Rinor Nadmir Idrizi
03. Endrit Xhemal Bajrami
04. Shpresim Arben Qazimi
05. Denis Enver Bajrami
Shkalla e katërt – IV:
01. Albin Nuhi Selmani
02. Arbnor Gazi Bajrami
03. Almir Rami Selmani
04. Ardi Muhamet Sadiku
05. Bliner Hajri Idrizi
06. Liridon Lulzim Idrizi
07. Gëzim Femi Kamberi
08. Ensar Muhamed Idrizi
09. Gerti Nadi Isaki
10. Erdi Shaip Vejseli
11. Edi Nazmi Ejupi
12. Ylli Nazmi Ejupi
13. Naser Mustaf Mustafi
14. Llokman Rufat Salihi
15. Enis Fazli Fazlija
16. Vullnet Nexhbi Saidi
17. Rinor Xhevahir Osmani
18. Arlind Dashmir Mamuti
19. Etin Muhamer Deari
20. Ardit Ramadan Vejseli
21. Albi Neshat Selmani
22. Bleron Reshat Selmani

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

E diel, 13.05.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 13.05.2018 (e diel), para namazit 

të drekës. Nga Myftinia morën pjesë, 
Kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani, 
referentët për arsim pranë Myftinisë së 
Tetovës, Idriz, ef. Idrizi dhe Mr. Xhemil 
ef. Memeti.

16. Fshati Dobrosht – Xhamia e Poshtme
Numri protokollar i diplomave është 
461 - 470.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
10, edhe atë 2 djem dhe 8 vajza.
Provimi u mbajt më 07.05.2018 (e hënë), 
nga ana e referentit për arsim fetar, Mr. 
Xhemil ef. Mehmeti.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Premtim Basri Ramadani
02. Besjana Qamil Emini
03. Amela Amir Huseini
04. Blerta Vesel Selmani
05. Aida Abedin Selmani
Shkalla e dytë – II:
01. Fatime Islam Memedi
02. Yllzana Rahim Abazi
03. Sara Ramadan Memedi
04. Enis Fikret Mustafi
05. Sumeja Bajram Jashari

Mualimi: hfz. Islam ef. Asllani
E diel, 13.05.2018
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Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 13.05.2018 (e diel), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë, 
referentët për arsim pranë Myftinisë së 
Tetovës, Idriz ef. Idrizi dhe Mr. Xhemil 
ef. Memeti.

17. Xhamia Gam-Gam – Tetovë
Numri protokollar i diplomave është 
489 - 519.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
31, edhe atë 16 djem dhe 15 vajza.
Provimi u mbajt më 08.05.2018 (e hënë), 
nga ana e referentëve për arsim fetar, Idriz 
ef. Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Edanur Jakup Sali
02. Mustafa Qatip Avziji
03. Skender Agron Ejupi

04. Edis Shenoll Mustafi
05. Salajdin Florim Alija
06. Arlind Xhelil Saiti
07. Fisnik Zulkani Muharemi
08. Elmedin Jetmir Iseni
09. Agon Jakup Terziu
10. Mevludin Gazmend Sinani
11. Armend Ertan Memedali
12. Sudejs Nehat Ademi
13. Melisa Abdylqerim Rustemi
14. Rinora Ramiz Veliu
15. Erza Musa Milaimi
16. Samira Murat Rustemi
17. Bedirhan Shani Ramadani
18. Dilara Serdar Xhemali
Shkalla e dytë – II:
01. Anida Abdisamet Arifi
02. Aksa Musa Zejneli
03. Edisa Sefedin Osmani
04. Miraxh Musa Zejneli
05. Shpëtim Ismail Demiri
06. Nazmi Tair Memedi
07. Ajlin Tair Memedi
08. Muhamed Masar Jakupi
09. Hana Muhamer Jakupi
10. Vjosa Jusuf Jusufi
11. Isra Shaip Hajrullai
12. Sema Avni Avziji
13. Sumeja Faruk Durmishi

Mualimi: Nuhi ef. Ganiu
E diel, 13.05.2018



5.  MANIFESTIME DHE DUA

MYFTINIA E  TETOVËS
www.myftiniatetove.com 89

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 13.05.2018 (e diel), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë, 
kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani, 
referenti Taxhedin ef. Hamidi.

18. Fshati Dobrosht – Xhamia e Epërme
Numri protokollar i diplomave është 
471 - 488.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
18, edhe atë 8 djem dhe 10 vajza.
Provimi u mbajt më 07.05.2018 (e hënë), 
nga ana e referentit për arsim fetar, 
Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Avni Emin Zilbeari
02. Aida Arif Pajaziti
03. Arbër Nexhat Nesimi
04. Amela Ramadan Rasimi
05. Endrita Basri Ahmedi
06. Besjana Besir Memeti
07. Elon Bedri Sejdiu
08. Valton Arun Ziberi
09. Laura Bekim Asipi
10. Ibrahim Azem Sulejmani
11. Veli Rexhep Nesimi
Shkalla e dytë – II:
01. Anesa Agon Veliu

02. Shqipe Abil Alili
03. Arnis Zadin Alili
Shkalla e tretë – III:
01. Arbërita Irfan Selimi
02. Valbona Sherif Zilbeari
03. Kaltrina Xhemal Fazlija
Shkalla e katërt – IV:
01. Blerim Jakup Etemi

Mualimi: Amdiarif ef. Xhemi
E premte, 18.05.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 18.05.2018 (e premte), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë, 
kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani, 
referenti për arsim fetar, Mr. Xhemil ef. 
Memeti.

19. Fshati Zhelinë – Moshërriturat
Numri protokollar i diplomave është 
520 - 551.
Numri i kursisteve të cilat kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 32.
Emrat e kursisteve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Mahije Beqiri
02. Ardita Beqiri
03. Sibajete Beqiri
04. Shingjile Beqiri
05. Emrije Beqiri
06. Hanife Beqiri
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07. Suhejle Beqiri
08. Ramije Baftijari
09. Fatime Baftijari
10. Amra Baftijari
11. Emrije Xhaferi
12. Zuleha Xhaferi
13. Shirafete Xhaferi
14. Mejreme Iljazi
15. Safije Iljazi
16. Sheqerie Iljazi
17. Hatixhe Zejneli
18. Zineta Zejneli
19. Nebije Zejneli
20. Rivaete Latifi
21. Sanije Latifi
22. Rivaete Latifi
23. Mersije Xheladini
24. Hanife Xheladini
25. Eda Avdia
26. Flarushe Muharemi
27. Esengyl Amiti
28. Misherefe Sadiki
29. Hikmete Maksuti
30. Qefsere Memeti
31. Sheqibe Veseli
32. Nafije Shabani
33. Gjylizan Sinani

Mualime: Hatixhe Veseli
E diel, 17.06.2018

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

20. Xhamia Muharemçe-Moshërriturat
Numri protokollar i diplomave është 
552 - 561.
Numri i kursisteve të cilat kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 10.
Emrat e kursisteve sipas shkallëve të 
arritura janë:

Shkalla e parë – I:
01. Shukrije Bajram Elmazi
02. Nazlije Mamut Ismaili
03. Neslihan Xhemil Halili
04. Elmedina Rufat Rexhepi
05. Ermina Rufat Rexhepi
06. Nesfije Abdylqerim Zylbeari
07. Lumturije Idriz Muradi
08. Hana Nehat Zeqiri
09. Meradije Ramadan Qahili
10. Azemije Ramadan Sejdia

Mualime: Ramize Jakupi
E diel, 17.06.2018

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

21. Fshati Rogle
Numri protokollar i diplomave është 
562 - 568.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
7, të gjitha vajza.
Provimi u mbajt më 18.06.2018 (e hënë), 
nga ana e rerentit për arsim fetar, Idriz 
ef. Idrizi.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Mirjeta Rami Ismaili
02. Lavdreta Hambi Shaini
03. Leonora Raif Ajruli



5.  MANIFESTIME DHE DUA

MYFTINIA E  TETOVËS
www.myftiniatetove.com 91

04. Elza Qani Jakupi
05. Kanita Mehas Hiseni
06. Anesa Zilbehar Hiseni
07. Shahe Havzi Hiseni

Mualimi: Murat ef. Sejfuli
E mërkurë, 20.06.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 20.06.2018 (e mërkurë), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë 
kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani dhe 
referenti për arsim fetar, Idriz ef. Idrizi.

22. Fshati Trebosh
Numri protokollar i diplomave është 
569 - 592.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
24, edhe atë 4 djem dhe 20 vajza.
Provimi u mbajt më 20.06.2018 (e mërkurë), 
nga ana e referentëve për arsim fetar, Mr. 
Xhemil ef. Mehmeti dhe hfz. Abdurahim 
ef. Murati.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Melisa Alburim Abduramani
02. Maida Alburim Abduramani
03. Nurjeta Vesel Sadiki
04. Arbnora Afrim Sejfuli
05. Aulona Fazli Sejfuli
06. Albina Skender Ramadani
07. Enisa Resul Beluli
08. Belinda Rijad Abduramani
09. Sumeja Fetah Rexhepi
10. Haxhere Fatmir Rexhepi
11. Erza Besnik Abduramani
12. Merita Mujdin Isaki
13. Hisnije Kurtish Nuredini
14. Esra Nasuf Kadri
15. Amila Nazif Idrizi
16. Azra Arben Alija
17. Eliza Sheval Idrizi
18. Emira Fadil Ibishi
19. Arjeta Zeni Aliu
20. Semir Dashmir Abduramani
21. Fisnik Raif Skenderi
22. Omer Gani Kadrija
23. Beshir Hashim Muharemi

Shkalla e dytë – II:
01. Sarah Ibrahim Kadrija

Mualimi: Imer ef. Mehmeti
E diel, 24.06.2018
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Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 24.06.2018 (e diel), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë 
kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referentët për arsim fetar, Idriz ef. 
Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

23. Fshati Çellopek-Xhamia e Poshtme
Numri protokollar i diplomave është 
605 - 629.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
24, edhe atë 12 djem dhe 12 vajza.
Provimi u mbajt më 21.06.2018 (e enjte), 
nga ana e referentit për arsim fetar, Idriz 
ef. Idrizi.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Egzona Imbërja Sulejmani
02. Semra Ruzhdi Ramadani
03. Elona Burim Mislimi
04. Vullnet Hafzi Hasani
05. Fatmir Islam Elmazi
06. Nejla Afrim Emini
07. Lavdrim Qebir Salihi
08. Metin Kadir Zilbeari
Shkalla e dytë – II:
01. Egzona Gëzim Bekteshi
02. Sihana Imran Rushiti
03. Elma Meas Esati

04. Ensar Fatmir Pajaziti
05. Nuran Ramiz Jusufi
06. Arlinda Bajram Sulejmani
07. Muzafer Ziqirja Ramadani
08. Selma Fatmir Hismani
09. Sumeja Nehat Jusufi
10. Egzon Sani Memishi
Shkalla e tretë – III:
01. Hana Daut Beadini
02. Arjeta Ekrem Mustafi
03. Rihan Izmit Iljazi
Shkalla e katërt – IV:
01. Vexhi Gafur Selmani
02. Samir Gadaf Selmani
03. Lirim Ramadan Pajaziti

Mualimi: Gafur ef. Selmani
E hënë, 25.06.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 25.06.2018 (e hënë), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia e Tetovës morën 
pjesë kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referentët Idriz ef. Idrizi, Mr. Xhemil 
ef. Mehmeti dhe Taxhedin ef. Hamidi.

24. Fshati Vicë
Numri protokollar i diplomave është 
593 - 604.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
12, edhe atë 4 djem dhe 8 vajza.



5.  MANIFESTIME DHE DUA

MYFTINIA E  TETOVËS
www.myftiniatetove.com 93

Provimi u mbajt më 19.06.2018 (e martë), 
nga ana e referentëve për arsim fetar, Idriz 
ef. Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Lejla Nuredin Jashari
02. Diellza Irmija Jashari
03. Elhame Refik Arifi
04. Fatime Sadulla Hebibi
05. Jetmire Rasim Mehmedi
06. Hatije Rahim Murati
07. Ardita Memet Velija
08. Shpëtim Amet Tahiri
09. Florent Xhemail Ramadani
Shkalla e dytë – II:
01. Ajshe Kadir Fazlija
02. Admir Fedai Ahmeti
03. Vedat Amet Ahmeti

Mualimi: Shefki ef. Veliu
E martë, 26.06.2018

Manifestimi i duasë së hatmets u mbajt 
më 26.06.2018 (e martë), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë 
kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referentët për arsim fetar, Idriz ef. 
Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

25. Fshati Kopanicë
Numri protokollar i diplomave është 
630 - 651.

Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
22, edhe atë 7 djem dhe 15 vajza.
Provimi u mbajt më 25.06.2018 (e hënë), 
nga ana e referentëve për arsim fetar, Idriz 
ef. Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Ajla Isni Adili
02. Esra Bedri Osmani
03. Almira Samedin Sulejmani
04. Diellza Besnik Adili
05. Arbresha Bekim Bexheti
06. Sidreta Faik Abazi
07. Elda Kadri Ismani
08. Vlera Bekim Osmani
09. Sufjan Besar Jonuzi
10. Leart Besnik Adili
11. Burim Zeqir Amiti
12. Arlind Kabil Emurli
13. Juleda Samet Emurli
Shkalla e dytë – II:
01. Anisa Nusret Amiti
02. Aida Aqim Adili
03. Florind Samedin Sulejmani
04. Eljesa Bujamin Adili
05. Zineta Faik Abazi
06. Vullnet Enver Vejseli
07. Fillesa Natmir Adili
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Shkalla e tretë – III:
01. Kanita Besim Osmani
02. Melek Mesut Emurli

Mualimi: Besart ef. Jonuzi
E hënë, 02.07.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 02.07.2018 (e hënë), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë 
kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referentët për arsim fetar, Idriz ef. 
Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

26. Fshati Miletinë
Numri protokollar i diplomave është 
652 – 659.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
8, edhe atë 2 djem dhe 6 vajza.
Provimi u mbajt më 13.07.2018 (e premte), 
nga ana e referentit për arsim fetar, Idriz 
ef. Idrizi.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e dytë – II:
01. Krenar Nasfi Nuhiu
02. Alejna Elvis Dullai
03. Elma Shpëtim Ziberi
Shkalla e tretë – III:
01. Ylli Fikret Tahiri
02. Azbije Fatmir Rushiti
03. Yllza Zufer Izairi
04. Isra Rexhep Memeti
05. Medina Bujamin Ziberi

Mualimi: Arjan ef. Ajrullai
E premte, 13.07.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 13.07.2018 (e premte), para namazit 
të Xhumasë. Nga Myftinia morën pjesë 
referentët, Idriz ef. Idrizi dhe Taxhedin 
ef. Hamidi.

27. Xhamia Drenovec – Tetovë
Numri protokollar i diplomave është 
729 - 768.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
40, edhe atë 7 djem dhe 33 vajza.
Provimi u mbajt më 12.07.2018 (e enjte), 
nga ana e referentëve për arsim fetar, Idriz 
ef. Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.
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Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Lirijona Xhemaledin Nuhija
02. Vlera Refet Misimi
03. Aida Servet Sulejmani
04. Anita Riza Jusufi
05. Qëndresa Nafi Fejzuli
06. Nexhmije Osman Nuhija
07. Anisa Besnik Lika
08. Xhenisa Daut Jusufi
09. Sihana Shafi Ismani
10. Shukrije Taxhudin Aliji
11. Fatime Sadudin Kurtishi
12. Anida Sulejman Aliji
13. Shaqire Fari Karimani
14. Arza Naim Abduramani
15. Kanita Dashmir Misimi
16. Rufije Bekim Sulejmani
17. Drita Gzim Sulejmani
18. Elsa Qenan Azizi
19. Eljesa Sulejman Zulbehari
20. Azra Resul Abdiji
21. Hana Ajet Sulejmani
22. Diellza Neset Osmani
23. Esra Bedri Sulemani
24. Ensar Bexhet Tairi
25. Sadush Musli Ismani
26. Erblin Melaim Karimani
27. Enes Mehdi Sulejmani
28. Arsim Basri Abduramani
29. Valon Fatmir Alija

30. Surjeta Mehaz Saiti
31. Ermira Imran Ceka
32. Ajla Shaban Ajredini
33. Arzihane Zelfi Emini
34. Adella Kabil Adili
Shkalla e dytë – II:
01. Femi Rahim Sadiki

Shkalla e tretë – III:
01. Zehra Amedin Selami

Shkalla e katërt – IV:
01. Besmira Emri Abduramani
02. Besarta Emri Abduramani
03. Adisa Riza Jusufi
04. Vlora Taxhedin Aliji

Mualimi: Bekim ef. Sulejmani
E Mërkurë, 01.08.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 01.08.2018 (e mërkurë), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morrën pjesë 
kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referentët, Mr. Xhemil ef. Mehmeti 
dhe Dr. Husein ef. Rizai.

28. Xhamia e Re – Tetovë
Numri protokollar i diplomave është 
698 - 728.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
31, edhe atë 15 djem dhe 16 vajza.
Provimi u mbajt më 25.07.2018 (e 
mërkurë), nga ana e referentëve për arsim 
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fetar, Mr.Xhemil ef. Mehmeti dhe hfz. 
Abdurahim ef. Murati.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Sybora Ali Salihi
02. Sumeja Sejfedin Uzairi
03. Sadete Jahish Ismani
04. Teuta Fehim Veliu
05. Dalila Atnan Azizi
06. Esra Xhemil Bajrami
07. Fatime Sefer Halimi
08. Evla Abdullah Ajruli
09. Altin Izedin Zejdiji
10. Ensar Hamdi Kuqi
11. Elfat Shaban Ahmeti
12. Femi Jonuz Junuzi
13. Lavdrim Huzrin Imeri
14. Amir Atnan Azizi
15. Besim Sadat Mustafi
16. Talha Ilir Dauti
17. Lavdrim Naser Ahmeti
18. Muhamed Nijazim Nuhiu
Shkalla e dytë – II:
01. Mirsade Sherif Farizi
02. Sara Miqaif Shabani
03. Rahime Semir Abdiji
04. Rilind Kemal Shora
Shkalla e tretë – III:
01. Almira Murtezan Abdullahi
02. Bukurija Kadri Farizi
03. Ibadete Ali Misimi
04. Zumera Nijazim Nuhiu

05. Alma Remzi Rustemi
06. Betim Hikmet Tairi
07. Ensar Ifraim Luma
08. Semir Bujamin Luma
09. Korab Shaban Bilibani

Mualimi: Atif ef. Luma
E shtunë, 04.08.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 04.08.2018 (e shtunë), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia morën pjesë Myftiu, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, kryeimami, hfz. 
Mr. Ejup ef. Selmani dhe referenti për 
arsim fetar, hfz. Abdurahim ef. Murati.

29. Fshati Debërcë
Numri protokollar i diplomave është 
660 - 697.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
39, të gjitha vajza.
Provimi u mbajt më 23.07.2018 (e hënë), 
nga ana e referentëve për arsim fetar, Idriz 
ef. Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.
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Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Blerta Avdiraman Xheladini
02. Albana Ramadan Jusufi
03. Enisa Rushit Ameti
04. Qefsere Nuri Azizi
05. Kadire Mexhait Selmani
06. Arlinda Nehat Misimi
07. Qëndresa Nuri Azizi
08. Zekije Zahadin Iljazi
09. Ardita Jakup Ilazi
10. Nesrina Mirsad Alimi
11. Agnesa Irfat Arifi
12. Linda Jetmir Zeqiri
13. Zibixhete Besim Salihi
14. Anesa Irfat Arifi
15. Eni Samedin Alimi
16. Lida Fatmir Rexhepi
17. Anida Adis Memedi
18. Mirlinda Agron Alimi
19. Arlinda Agron Alimi
20. Bleona Avdiraman Xheladini
21. Zulejha Vehap Dehari
22. Valbona Xhemali Kasami
23. Qete Xhevahir Shabani
24. Besjana Qenan Zeqiri
25. Albana Bajram Kasami
26. Arbresha Bekim Limani
27. Jehona Selatin Salihi
28. Vlera Shaban Jusufi
29. Arlinda Ramadan Jusufi
30. Shpresa Jusuf Azizi
31. Amina Nadi Jusufi
32. Zinepe Dashmir Farizi
33. Bleona Amir Arifi
34. Valmira Afrim Emini
Shkalla e dytë – II:
01. Sara Meqani Zeqiri
02. Halime Rametulla Memedi
03. Arjeta Rushit Ameti

04. Sumeja Hasan Asani
05. Remzije Jasin Alimi

Mualimi: Bajram ef. Asani
E hënë, 06.08.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 06.08.2018 (e hënë), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia morën pjesë referentët 
për arsim fetar, Idriz ef. Idrizi dhe Mr. 
Xhemil ef. Mehmeti.

30. Fshati Novosellë – II
Numri protokollar i diplomave është 
769 - 770.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
2 vajza.
Provimi u mbajt më 09.08.2018 (e enjte), 
nga ana e referentit për arsim fetar, hfz. 
Abdurahim ef. Murati.
Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Arlinda Fikret Baftjari
02. Besjana Fikret Baftjari

Mualimi: Reshat ef. Azizi
09.08.2018

Nuk ka patur manifestim, diplomat janë 
shpërnda në hapësirat e Myftinisë së 
Tetovës.
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31. Xhamia Tabhane – Moshërriturat
Numri protokollar i diplomave është 
771 - 791.
Numri i kursisteve të cilat kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 21.
Emrat e kursisteve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e dytë – II:
01. Ramije Bejtulla Velija
02. Ajten Remzi Sulejmani
03. Fidaije Emrush Bakiu
04. Hajrije Xhevat Iljazi
05. Ajsel Xhabir Hamdi
06. Gonxhe Memetriza Shaqiri
07. Sebahete Durmish Durmishi
08. Xhezide Xhevit Limani
09. Fatime Hajris Shabani
10. Emsal Xhevat Ismaili
11. Munever Shaban Memeti
12. Nadire Idajet Iseni
13. Nadire Rexhep Osmani
14. Abibe Esat Murati
15. Xhevrije Ibish Luma
16. Shemsije Memetriza Zejnullai
17. Abibe Xhemail Avziu
18. Firija Abduraman Sulejmani
19. Lumnije Mahir Halili
20. Melek Abdulla Abdullai
21. Mine Memet Xhemaili

Mualime: Ferizate Jumniu
E shtunë, 18.08.2018

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

32. Fshati Llërcë
Numri protokollar i diplomave është 
792 - 803.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
12, edhe atë 4 djem dhe 8 vajza.

Provimi u mbajt më 30.08.2018 (e enjte), 
nga ana e kryeimamit, hfz. Mr. Ejup ef. 
Selmani dhe referentit për arsim fetar, 
Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Gentiana Ilber Rexhepi
02. Isra Ibrahim Ismaili
03. Aida Zudi Sadiki
04. Rilinda Basri Sadiki
05. Arbnora Mensur Limani
06. Isra Jami Xheladini
07. Anida Sadri Beqiri
08. Rilind Beqir Sadiki
09. Davud Bekim Azizi
10. Shevqet Avni Beqiri
11. Ersan Sadri Beqiri
Shkalla e dytë – II:
01. Semra Avni Beqiri

Mualimi: Besim ef. Mehmedi
E diel, 02.09.2018
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Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 02.09.2018 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia morrën pjesë Myftiu, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, kryeimami, 
hfz. Mr. Ejup ef. Selmani dhe referentët, 
Idriz ef. Idrizi dhe Xhemil ef. Sadiki.

33. Fshati Grupçin
Numri protokollar i diplomave është 
804 - 817.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
14, edhe atë 9 djem dhe 5 vajza.
Provimi u mbajt më 06.09.2018 (e enjte), 
nga ana e referentit për arsim fetar, Idriz 
ef. Idrizi.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Argjend Bekim Sinani
02. Jeton Adem Adili
03. Valton Florim Avdiu
04. Albin Nimet Nexhbiu
05. Kanita Rijhan Veliu
06. Adelisa Bujar Veliu
07. Ermira Samet Ameti
Shkalla e dytë – II:
01. Nazif Rametulla Sinani
02. Xhihad Mensur Jashari
03. Mirat Dashmir Sejdi
04. Gani Rami Sejdi

05. Vullnet Pajazit Hajruni
06. Valmira Muhamed Jashari
07. Fatlinda Nimet Nexhbiu

Mualimi: Bajram ef. Ferati
E diel, 09.09.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 09.09.2018 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia morën pjesë Myftiu,  
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi dhe referentët, 
Idris ef. Idrizi dhe Xhemil ef. Sadiki.

34. Fshati Nerashtë
Numri protokollar i diplomave është 
818 – 841.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
24, edhe atë 13 djem dhe 11 vajza.
Provimi u mbajt më 02.10.2018 (e martë), 
nga ana e kryeimamit, hfz. Mr. Ejup ef. 
Selmani dhe referentit për arsim fetar, 
hfz. Abdurahim ef. Murati.
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Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Atilla Gani Islami
02. Festim Irfan Murtezani
03. Merhan Mensur Ademi
04. Meris Abaz Ziberi
05. Enis Ejup Alili
06. Besjan Mahir Llokmani
07. Arta Sulejman Emini
08. Albulena Raman Ziberi
09. Anida Zulqufli Alili
10. Anisa Sejdi Llokmani
11. Anesa Nexhbedin Musliu
12. Ajla Malik Abdiu
13. Nadreta Sefedin Dauti
Shkalla e dytë – II:
01. Aldin Musa Bakiu
02. Fisnik Besim Sherifi
03. Edin Kabil Murtezani
04. Miran Fatmir Jusufi
05. Jusra Isuf Zilbehari
06. Besjana Mahir Llokmani
Shkalla e tretë – III:
01. Rinor Xhemil Memishi
02. Ademsafi Malik Abdiu
03. Fejsal Hamit Jakupi
04. Rina Rexhep Elmazi
Shkalla e katërt – IV:
01. Lejla Ifraim Beqiri

Mualimi: Ifraim ef. Beqiri
E shtunë, 06.10.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 06.10.2018 (e shtunë), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia morën pjesë Myftiu, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, kryeimami, 
hfz. Mr. Ejup ef. Selmani dhe referenti 
për arsim fetar, Idriz ef. Idrizi.

35. Fshati Çellopek-Xhamia e Epërme
Numri protokollar i diplomave është 
842 – 857.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
16, edhe atë 5 djem dhe 11 vajza.
Provimi u mbajt më 26.09.2018 (e mërkurë), 
nga ana e referentit për arsim fetar, Idriz 
ef. Idrizi.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Arjeta Ejup Berzati
02. Arbnora Bekim Idrizi
03. Ermira Gafur Idrizi
04. Hatixhe Neset Hasani
05. Elton Fuat Sulejmani
06. Sheval Bekim Islami
Shkalla e dytë – II:
01. Enes Xhemal Ademi
02. Anesa Sadulla Aliji
Shkalla e tretë – III:
01. Imran Naser Aliji
02. Mubin Taxhedin Saliju
03. Shpresa Ejup Berzati
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04. Besire Neset Sulejmani
05. Anida Naser Ameti
Shkalla e katërt – IV:
01. Isra Idriz Durmishi
02. Valdeta Xhemil Sulejmani
03. Ajshe Naim Ademi

Mualimi: Nuri ef. Ganiji
E diel, 07.10.2018

Manifestimi i duasë se hatmes u mbajt më 
07.10.2018 (e diel), para namazit të drekës. 
Nga Myftinia morën pjesë kryeimami, 
hfz. Mr. Ejup ef. Selmani dhe referentët, 
Idriz ef. Idrizi dhe Taxhedin ef. Hamidi.

36. Xhamia Muharemçe – Tetovë
Numri protokollar i diplomave është 
858 – 880.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
23, edhe atë 9 djem dhe 14 vajza.
Provimi u mbajt më 27.09.2018 (e enjte), 
nga ana e referentit për arsim fetar, hfz. 
Abdurahim ef. Murati.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Elvir Ismail Amzai
02. Alban Shaip Shaini
03. Elfat Rahman Pajaziti
04. Semi Amet Aliu
05. Semir Jonuz Tairi
06. Nebi Ali Idrizi
07. Erblin Blerim Baftijari
08. Durim Ali Idrizi
09. Shaban Isamedin Ismaili
10. Semra Jusuf Aliji
11. Ajshe Gajur Iljazi
Shkalla e dytë – II:
01. Fjolla Alban Shahini
02. Fjolla Bashkim Sherifi
Shkalla e tretë – III:
01. Sara Sherif Jakupi
02. Asim Nagip Miniri
03. Amra Faruk Sherifi
04. Fisnik Biran Miniri
Shkalla e katërt – IV:
01. Arta Isamedin Ismaili
02. Suela Samet Ramadani
03. Fitore Bashkim Sherifi
04. Zehra Gëzim Sinani
05. Ellza Blerim Baftijari
06. Sumeje Samet Ramadani

Mualimi: Jusuf ef. Jakupi
E diel, 07.10.2018
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Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 07.10.2018 (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.

37. Fshati Xhepçisht – Vajzat
Numri protokollar i diplomave është 
881 - 925.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
32 vajza dhe 12 moshëritura.
Provimi u mbajt më 03.10.2018 (e mërkurë), 
nga ana e referentëve, Idriz ef. Idrizi dhe 
Xhemil ef. Sadiki.
Emrat e nxënësve dhe kursisteve sipas 
shkallëve të arritura janë:
Nxënëset:
Shkalla e parë – I:
01. Sumeja Xhabir Ademi
02. Esra Miftar Imeri
03. Ilirida Bexhet Imeri
04. Qëndresa Gazmend Halili
Shkalla e dytë – II:
01. Egzona Qani Jaja
02. Drilona Shpend Ademi
03. Elmedina Gafur Isaki
04. Diellza Fadil Sadiku
05. Rinesa Qenan Jusufi
06. Xharije Gëzim Murati
07. Zamira Hasip Muaremi
08. Fatijona Fadil Sadiku
09. Agnesa Bekim Idrizi
10. Fatime Fatmir Selmani
11. Era Xhafer Islami
12. Fjolla Nesim Idrizi
13. Enisa Xhevat Kasami
14. Albina Ajet Abdiji
15. Venisa Besim Veseli
16. Arbenita Zemri Murseli
17. Blinera Besnik Idrizi

18. Elisa Jeton Idrizi
19. Rumejsa Bekim Ismaili
20. Berina Besim Idrizi
21. Arta Ramadan Selmani
22. Medina Sherefedin Muxhahidi
23. Sibora Nuredin Fetai
24. Jehona Dashmir Saiti
25. Hasije Afet Muxhahidi
26. Rinesa Gazmend Halili
27. Arita Habil Murati
28. Esra Arben Arsllani
Kursistet:
Shkalla e parë – I:
01. Mahije Xhevit Dehari
02. Sherife Refet Saduli
03. Shefkete Sherif Sadiki
04. Nazire Idriz Sadiki
05. Diellza Nasuf Rexhepi
06. Gylxhan Xhelal Ameti
07. Lulzime Bajram Xheladini
08. Xhemafer Saqip Idrizi
09. Advije Halil Velija
10. Lirjona Skender Rexhepi
11. Zinep Rexhep Aliji
12. Valbona Halil Salija

Mualimet: Ermira Rustemi 
Elvira Rexhepi

E martë, 14.10.2018
Manifestimi i duasë së hatmes është 
mbajtur vetëm në prezencën e grave!

38. Fshati Tearcë – Xhamia e Epërme
Numri protokollar i diplomave është 
926 – 951.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
26, edhe atë 9 djem dhe 17 vajza.
Provimi u mbajt më 08.10.2018 (e hënë), 
nga ana e referentit për arsim fetar, Idriz 
ef. Idrizi.
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Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Nida Abdulvehab Rushiti
02. Erin Jahja Idrizi
03. Eda Agron Xhemaili
04. Durim Sherif Idrizi
05. Erxhan Ajgyn Asani
06. Emir Nezir Neziri
07. Semira Ismail Qazimi
08. Ilmi Safet Jusufi
09. Venis Safer Jusufi
10. Ibadete Abdulla Misimi
11. Hedije Imeri
12. Edin Nezir Neziri
Shkalla e dytë – II:
01. Endrita Nevzat Beqiri
02. Vesa Xheladin Osmani
03. Agnesa Xhemal Mustafi
04. Sehejla Nedim Mehdia
05. Ardi Agron Xhemaili
Shkalla e tretë – III:
01. Muhamed Epsar Huseini
02. Jusra Sali Ramadani
03. Rona Abdulla Azari
04. Ajla Muhamed Ismani
05. Fatjona Besim Taipi
06. Anesa Adnan Mustafi
07. Yllzana Samet Ameti
08. Elma Nevzat Beqiri

Mualime: Haxhere Limani
E diel, 14.10.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt më 
14.10.2018 (e diel), pas namazit të drekës. 
Nga Myftinia morën pjesë referentët, 
Idriz ef. Idrizi dhe Xhemil ef. Sadiki.

39. Fshati Kamjan - Xhamia e vjetër 
(Moshëriturat)
Numri protokollar i diplomave është 
952 - 981.
Numri i kursisteve të cilat kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 30.
Provimi u mbajt më 14.10.2018 (e diel), 
nga ana e Imrane Shaqiri-Ameti dhe Sabija 
Abduramani-Nuhi.
Emrat e kursisteve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Xhumije Xhevat Imeri
02. Kadire Refet Bajrami
03. Emrije Abidin Ajrullai
04. Mukades Remzi Beqiri
05. Hurem Husein Ramadani
06. Farije Nafi Ibrahimi
07. Nexhmije Veli Musliu
08. Hana Sulejman Mustafi-Osmani
09. Mukades Xhezair Ejupi
10. Samije Harun Deari
11. Rasime Abidin Islami
12. Advije Halil Ramadani
13. Nexhdet Nuriman Bexheti
14. Esma Jusuf Shaqiri
15. Igballe Sadri Idrizi
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16. Sahide Sabit Ibrahimi
17. Vahida Rahim Sinani
18. Nexhmije Safet Akiki
19. Enisa Bedri Imeri
20. Sadet Abdullah Iseni
21. Semehat Imbërja Imeri
22. Firija Ekrem Zenullai
23. Hatixhe Xhezmi Zenullai
24. Mimoza Nimetulla Alili
25. Nazlije Xhelal Arifi
26. Salije Nafi Arifi
27. Elsa Zekirija Bexheti
28. Nermine Nuriman Emrullai
29. Xhevo Gafur Aliji
30. Elmedina Aziz Zejnullai
31. Halide Nuri Ismaili (981 / 18)

Mualime: Barie Shabani
E diel, 14.10.2018

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

40. Xhamia e Saatit - Tetovë
Numri protokollar i diplomave është 
1032 - 1049.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
18, edhe atë 9 djem dhe 9 vajza.
Provimi u mbajt më 15.10.2018 (e hënë), 
nga ana e referentëve për arsim fetar, Idriz 
ef. Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Moshëriturit:
01. Hxh. Nexhati Ameti
02. Hxh. Vejsel Karani
03. Hxh. Veli Sejfuli
04. Hxh. Fejzulla Raifi
(prej 1032/1 deri 1032/4)
Shkalla e parë – I:
01. Sudenas Samir Xhemali
02. Hysna Ismailhaki Ismaili
03. Isra Bekim Hamziç
04. Agnesa Hatif Veseli
05. Ron Bashkim Ismaili
06. Memedali Arif Mustafa
07. Blerton Bashkim Ismaili
08. Ilhan Mevlan Osmani
09. Ubejt Haqim Adili
10. Eda Kadër Jonuzi
Shkalla e dytë – II:
01. Ertugrull Kamuran Islami
02. Berat Islam Shakir
03. Nait Naxhi Husejni
04. Melih Veli Rexhepi
05. Jeliz Nasër Ramadani
06. Elma Illzan Qerimi
07. Filiz Izet Abazi
08. Elif Izet Abazi

Mualimi: Hamdi ef. Hoxha
E diel, 21.10.2018
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Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt më 
21.10.2018 (e diel), para namazit të drekës. 
Nga Myftinia morën pjesë kryeimami, 
hfz. Mr. Ejup ef. Selmani dhe referentët, 
Idriz ef. Idrizi, Mr. Xhemil ef. Mehmeti, 
dhe Taxhedin ef. Hamidi.

41. Fshati Reçicë e Vogël – 
Xhamia Ebu Bekër
Numri protokollar i diplomave është 
982 - 1011.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
30, edhe atë 12 djem dhe 18 vajza.
Provimi u mbajt më 04.10.2018 (e enjte), 
nga ana e referentëve për arsim fetar , 
Idriz ef. Idrizi dhe hfz. Abdurahim ef. 
Murati.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Medina Florim Asani
02. Zamira Afrim Muaremi
03. Suela Ejup Sulejmani
04. Albana Milazim Asani
05. Medina Abdulbari Fejzuli
06. Hafsa Zejdi Reshiti
07. Elma Sherif Rexhepi
08. Almira Kasam Sadiki
09. Jusra Bujar Abdullahi
10. Isra Mujdin Jusufi

11. Jasin Rametulla Zenuni
12. Adi Bekim Zilbeari
13. Omer Afrim Rushiti
14. Judon Defrim Ameti
15. Besnik Ekrem Ameti
16. Ermal Dashmir Miftari
17. Egzon Fexhri Miftari
18. Haris Naxhi Sulejmani
19. Ensar Uzeir Ibrahimi
Shkalla e dytë – II:
01. Anisa Irfan Selimi
02. Hadisa Bekim Reshiti
03. Hatije Reshat Nazifi
04. Ermira Nehat Nazifi
05. Anesa Nuhi Ibrahimi
06. Elida Naser Ferati
07. Blina Samir Bilalli
08. Taulant Burim Ibishi
09. Fadlan Xhemil Islami
10. Ardian Besim Bexheti
Shkalla e tretë – III:
01. Fjolla Alush Adili

Mualimi: hfz. Xheladin ef. Jusufi
E diel, 28.10.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt më 
28.10.2018 (e diel), para namazit të drekës. 
Nga Myftinia morën pjesë Myftiu, Prof. 
Dr. Qani ef. Nesimi, kryeimami, Ejup ef. 
Selmani dhe referentët, hfz. Abdurahim 
ef. Murati dhe Xhemil ef. Sadiki.
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42. Fshati Reçicë e Madhe-Xhamia e 
Madhe
Numri protokollar i diplomave është 
1012 - 1031.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
20, edhe atë 8 djem dhe 12 vajza.
Provimi u mbajt më 03.10.2018 (e mërkurë), 
nga ana e referentit për arsim fetar, hfz. 
Abdurahim ef. Murati.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Blerta Jetmir Iseni
02. Mahije Haki Fejzullahi
03. Krenare Ramis Ismaili
04. Erda Tefik Ilazi
05. Djellza Jetmir Iseni
06. Amina Xhemil Velii
07. Samir Fetah Odai
08. Almira Semir Sulejmani
09. Xhenisa Dashmir Sabiti
10. Amar Mahir Ademi
11. Bujar Arben Iljazi
12. Ensar Fadil Alii
Shkalla e dytë – II:
01. Amra Resul Ibishi
02. Sara Besnik Rustemi
03. Sara Hasan Ademi
04. Era Besnik Bilalli
05. Jusuf Ekrem Kamberi

06. Emir Habil Iseni
07. Mentor Iljaz Beqiri
08. Besir Vëllazerim Muslii

Mualimi: hfz. Resul ef. Ibishi
E diel, 04.11.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 04.11.2018 (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.

43. Xhamia e Tabhanes – Tetovë
Numri protokollar i diplomave është 
1060 - 1081.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
22, edhe atë 11 djem dhe 11 vajza.
Provimi u mbajt më 07.11.2018 (e 
mërkurë), nga ana e referentit për arsim 
fetar, Mr. Xhemil ef. Mehmeti.
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Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Blin Afrim Aliu
02. Blert Afrim Aliu
03. Suela Jusuf Jusufi
04. Hana Imer Kryezi
Shkalla e dytë – II:
01. Fjola Besim Rexhepi
02. Aida Haqim Salihi
03. Uvejs Aqif Bejtullai
04. Besar Muedin Memedi
05. Shpresa Mujdin Shabani
06. Enisa Iljaz Ibrahimi
07. Sabri Xhynejt Tafili
08. Berat Kadir Zeqiri
09. Sara Murtezan Saiti
10. Enis Ismail Sulejmani
Shkalla e tretë – III:
01. Rahman Kadir Zeqiri
02. Selma Fatmir Jusufi
03. Selvije Reshat Jusufi
04. Lirona Bekim Bejtullai
05. Semih Nijazi Jahja
06. Vigan Haqim Salihi
07. Elda Afrim Rexhepi
08. Aldin Florim Arifi

Mualimi: Visar ef. Selimi
E diel, 11.11.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 11.11.2018 (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, Mr. Xhemil ef. Mehmeti, Dr. 
Husein ef. Rizai dhe Xhemil ef. Sadiki.

44. Fshati Novosellë I
Numri protokollar i diplomave është 
1050 - 1057.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
8, edhe atë 2 djem dhe 6 vajza.
Provimi u mbajt më 02.11.2018 (e premte), 
nga ana e referentëve për arsim fetar, Idriz 
ef. Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Lindihana Osman Pajaziti
02. Mubina Afrim Sulejmani
03. Blerta Shemsi Sulejmani
04. Muhamed Xhemil Ameti
05. Abesa Besnik Dauti
06. Sara Shefket Halili
07. Kibleta Shafi Sali
08. Halid Zilbear Ameti

Mualimi: hfz. Mahi ef. Huseini
E premte, 16.11.2018
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Manifestimi i duasë së hatmes është mbajtur 
më 16.11.2018 (e premte), para namazit 
të Xhumasë. Nga Myftinia morën pjesë 
Myftiu, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi dhe 
referentët, Idriz ef. Idrizi dhe Taxhedin 
ef. Hamidi.

45. Fshati Përshevcë
Numri protokollar i diplomave është 
1082 - 1104.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
23, edhe atë 13 djem dhe 10 vajza.
Provimi u mbajt më 13.11.2018 (e martë), 
nga ana e kryeimamit, hfz. Mr. Ejup ef. 
Selmani dhe referentit për arsim fetar, 
Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Anida Mevludin Mustafi
02. Aldin Bekim Jonuzi

03. Albina Ramadan Limani
04. Durim Sabedin Ameti
05. Endrit Abdulatif Muharemi
06. Emira Sabedin Amiti
07. Esra Rexhep Jonuzi – Tearcë
08. Erjon Evzal Rakipi
09. Fjolla Arben Isaku
10. Klevis Agron Shaqiri
11. Vesa Fatmir Memedi
12. Valmira Bajram Iljazi
Shkalla e dytë – II:
01. Anesa Fadil Isaku
02. Burim Adem Medii
03. Emira Gadaf Xhelili
04. Ensar Ergjyn Hasani
05. Festim Jakup Jakupi
06. Lindita Muharem Medii
07. Lind Hasim Beqiri
08. Leart Besnik Rakipi
09. Nderim Bekim Jonuzi
10. Festim Imran Esati
11. Erjon Nizamedin Sadiki

Mualime: Sherizate Asani
E diel, 18.11.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 18.11.2018 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia morën pjesë Myftiu, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, kryeimami, 
hfz. Mr. Ejup ef. Selmani dhe referenti 
për arsim fetar, Mr. Xhemil ef. Mehmeti.
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46. Fshati Pallçisht – Xhamia e Re
Numri protokollar i diplomave është 
1105 - 1110.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
6, edhe atë 4 djem dhe 2 vajza.
Provimi u mbajt më 20.11.2018 (e martë), 
nga ana e referentit për arsim fetar, hfz. 
Abdurahim ef. Murati.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Muhamed Zurap Zilbeari
02. Hatixhe Xhavit Saliji
Shkalla e dytë – II:
01. Elhan Jasin Abazi
Shkalla e tretë – III:
01. Arlind Ali Abdiu
02. Muhamed Xhavit Saliji
Shkalla e katërt – IV:
01. Alma Jasin Abazi

Mualimi: Abdusabur ef. Hasani
E diel, 25.11.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 25.11.2018 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia morën pjesë referentët 
për arsim fetar, Idriz ef. Idrizi dhe hfz. 
Abdurahim ef. Murati.

47. Fshati Pallçisht–Xhamia e Madhe
Numri protokollar i diplomave është 
1111 - 1126.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
16, edhe atë 7 djem dhe 9 vajza.
Provimi u mbajt më 05.11.2018 (e hënë), 
nga ana e referentëve për arsim fetar, Mr. 
Xhemil ef. Mehmeti dhe hfz. Abdurahim 
ef. Murati.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Blerton Aagim Imeri
02. Drilona Bekim Memeti
03. Adnan Saqip Gafuri
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04. Blerta Mifail Kurtishi
05. Jonuz Gazmend Rustemi
Shkalla e dytë – II:
01. Diellza Mifail Kurtishi
02. Arta Alisan Saliji
03. Arben Alisan Saliji
04. Elma Sadat Misimi
05. Bekim Shenazi Useini
06. Sami Xhemil Ajrullahi
Shkalla e tretë – III:
01. Adisa Rexhep Ademi
02. Melisa Besir Ademi
03. Arit Dashmir Veseli
Shkalla e katërt – IV:
01. Elvije Besir Ademi
02. Sara Ramadan Saliji

Mualimi: Sadri ef. Iljazi
E diel, 02.12.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 02.12.2018 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia morën pjesë Myftiu, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi dhe referentët, 
hfz. Abdurahim ef. Murati dhe Xhemil 
ef. Sadiki.

48. Fshati Sellcë
Numri protokollar i diplomave është 
1127 - 1154.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
28, edhe atë 14 djem dhe 14 vajza.

Provimi u mbajt më 27.11.2018 (e martë), 
nga ana e referentëve për arsim fetar, Mr. 
Xhemil ef. Mehmeti dhe hfz. Abdurahim 
ef. Murati.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë - I:
01. Albina Abdurahim Ferati
02. Anida Remzi Jakupi
03. Krenar Berat Shabani
04. Kushtrim Berat Shabani
05. Lavdrim Neset Xhelili
06. Driton Nehat Ganija
07. Amra Jasin Saiti
08. Altin Avdiraim Zeqiri
09. Albin Imran Tairi
10. Behar Jahi Xhelili
11. Bleon Afrim Shabani
12. Blendi Blerim Shabani
Shkalla e dytë - II:
01. Adhurim Nagip Bardhi
02. Ylli Besim Ilazi
03. Mimoza Jetmir Husejni
04. Valdrina Seran Nexhmedini
05. Flutra Nexhadi Shabani
06. Arta Muhamed Bardhi
07. Emira Fadil Rexhepi
08. Ardiana Alil Alili
09. Arbesa Emin Hasani
10. Kanita Minir Osmani
11. Zajmina Hisni Baftijari
12. Nedim Besmir Abduramani
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13. Besam Jasin Shabani
Shkalla e tretë - III:
01. Arbnor Muhamer Dervishi
02. Arbenita Imran Tahiri
Shkalla e katërt - IV:
01. Fitore Bafti Gania

Mualimi: Avdi ef. Alija
E diel, 02.12.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 02.12.2018 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia morën pjesë referentët 
për arsim fetar, Idriz ef. Idrizi dhe Mr. 
Xhemil ef. Mehmeti.

49. Xhamia Shqiptare Salmsach/
Romanshorn – Zvicër
Numri protokollar i diplomave është 
1191 - 1198.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
8, edhe atë 6 djem dhe 2 vajza.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e katërt – IV:
01. Sulejman Abdullah Azizi
02. Amar Medaim Bilalli
03. Aldin Inis Bilalli
04. Edin Muhamed Ademi
05. Adrian Muhamed Ademi
06. Amra Behar Akiki
07. Betim Bejtullah Bilalli
08. Aida Adem Murati

Mualimi: Taxhedin ef. Misimi
E premte, 07.12.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 07.12.2018 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia morën pjesë Myftiu, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi dhe Drejtori i 
sektorit për Diasporë pranë BFI-së Dr. 
Selver ef. Xhemaili.

50. Fshati Gajre
Numri protokollar i diplomave është 
1199 - 1204.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
6, edhe atë 3 djem dhe 3 vajza.
Provimi u mbajt më 12.12.2018 (e mërkurë), 
nga ana e referentit për arsim fetar, hfz. 
Abdurahim ef. Murati.
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Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Ardi Emir Mehmedi
Shkalla e dytë – II:
01. Edona Bujar Feriki
02. Elmedina Bekim Misimi
03. Elvira Ylber Ibraimi
04. Besian Tahir Sulejmani
05. Albin Tahir Sulejmani

Mualimi: Qazim ef. Shabani
E diel, 16.12.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 16.12.2018 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia morën pjesë Myftiu, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, kryeimami hfz. 
Mr. Ejup ef. Selmani dhe referentët, Mr. 
Xhemil ef. Mehmeti, hfz. Abdurahim ef. 
Murati, Dr. Husein ef. Rizai dhe Xhemil 
ef. Sadiki.

51. Fshati Zherovjan
Numri protokollar i diplomave është 
1205 – 1212.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
8, të gjitha vajza.
Provimi u mbajt më 18.12.2018 (e martë), 
nga ana e referentëve për arsim fetar, Idriz 
ef. Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e dytë – II:
01. Sara Bujamin Ferati
02. Emine Rametulla Ferati
03. Altuna Zendel Baki
04. Anisa Sead Ferati
05. Ajla Amir Dervishi
06. Shefike Halim Ferati
Shkalla e tretë – III:
01. Azra Irfan Ferati
02. Amra Fadil Sulejmani

Mualimi: Gajur ef. Vejseli
E shtunë, 22.12.2018

Manifestim i duasë së hatmes u mbajt 
më 22.12.2018 (e shtunë), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë 
kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referentët, Idriz ef. Idrizi, Mr. Xhemil 
ef. Mehmeti dhe Taxhedin ef. Hamidi.
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52. Fshati Çellopek i Ri
Numri protokollar i diplomave është 
1155 - 1190.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
35, edhe atë 15 djem dhe 20 vajza.
Provimi u mbajt më 14.11.2018 (e mërkurë), 
nga ana e referentëve për arsim fetar, Idriz 
ef. Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Furkan Eladi Skenderi
02. Lavdrim Gëzim Limani
03. Muhamed Nagip Shahini
04. Muhamed Alim Demiri
05. Muhamedin Arif Musliji
06. Nehat Bekim Shahini
07. Bujamin Jakup Abazi
08. Besim Dalip Ganiu
09. Elhame Maliç Shahini
10. Lindiana Sheuki Emurllai
11. Bejda Agim Asani
12. Isra Xhelal Ademi
13. Aila Dashmir Latifi
14. Medine Ali Abazi
15. Flutura Ramazan Fejzullai
16. Alije Musa Demiri
Shkalla e dytë – II:
01. Harbin Fatmir Sallai
02. Mumin Bekim Zeqiri

03. Ensar Abdulmunaf Zilbeari
04. Munik Berzar Arsllani
05. Muhamed Mefail Shabani
06. Zulejha Habil Memeti
07. Nashide Ramis Izairi
08. Medine Aziz Iljazi
09. Elmedina Xhemil Muaremi
10. Elhame Izair Limani
11. Hanije Fuad Fejzullahi
12. Hamije Shaban Fejzullahi
13. Valmira Dashmir Sulejmani
14. Mirzana Hasan Memishi
15. Bukurije Islam Latifi
16. Ajla Ramis Skenderi
17. Nizafer Ziber Ajredini
Shkalla e tretë – III:
01. Aldin Besir Ademi
02. Advie Ali Ramadani
Shkalla e katërt – IV:
01. Nedim Bujamin Mazllami

Mualimi: Junus ef. Husejni
E diel, 23.12.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 23.12.2018 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia morën pjesë Myftiu, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, kryeimami, 
hfz. Mr. Ejup ef. Selmani, referemtët, 
Idriz ef. Idrizi, Dr. Husein ef. Rizai dhe 
Xhemil ef. Sadiki.
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53. Fshati Pirok
Numri protokollar i diplomave është 
1213 – 1278.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
67, edhe atë 24 djem dhe 43 vajza.
Provimi u mbajt më 20.12.2018 (e enjte), 
nga ana e referentëve  për arsim fetar, Idriz 
ef. Idrizi dhe Mr. Xhemil ef. Mehmeti.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Samir Muhamed Uzeiri
02. Arta Senad Sheapi
03. Rejhana Jeton Ademi
04. Sabri Admir Kurtishi
05. Berina Senad Rexhepi
06. Armend Nexhadi Sulejmani
07. Lejla Besim Beqiri
08. Melisa Bilall Fetahi
09. Altuna Aziz Zejnullahi
10. Aldina Baki Idrizi
11. Jonus Besim Memeti
12. Ezana Hekuran Ramadani
13. Almira Sallah Xhemaili
14. Esra Rifet Kamberi
15. Gresa Erdi Havzi
16. Korab Jetmir Fetahi
17. Omer Denis Dalipi
18. Jehona Zemri Tahiri
19. Anesa Gadaf Fetahi

20. Ajla Ilir Beqiri
21. Shejla Librim Abdiu
22. Teuta Zejnulla Mustafi
23. Hana Samir Sjefullai
24. Lijana Samir Sejfullai
25. Yllzan Jetush Beqiri
26. Eda Vili Shaqiri
27. Edona Zemri Tahiri
28. Sabina Fatmir Ademi
Shkalla e parë – I:
01. Arbër Evzal Abazi
02. Ajmina Bujar Bajrami
03. Ilda Fejzulla Shabani
04. Hatie Burim Osmani
05. Erza Arben Ajdini
06. Blerton Jetmir Arifi
07. Tuana Bajram Ameti
08. Hana Jusuf Zeqiri
09. Anida Emir Arifi
10. Aida Emir Arifi
11. Anid Valon Dauti
12. Anesa Xhengis Dalipi
13. Anes Sajfi Abazi
14. Lorik Fitim Ramadani
15. Anesa Adem Xhelili
Shkalla e parë – I:
01. Elfat Ramadan Islami
02. Argenta Nusret Tahiri
03. Andrin Bujar Idrizi
04. Berin Agron Arifi
05. Shpresim Bujar Ibrahimi
06. Sara Arif Rushiti
07. Ajla Gani Saliu
08. Alma Naser Shabani
09. Amdi Halim Sejfullahi
10. Ermira Halil Tafxhiu
11. Arijan Atnan Abazi
12. Sabit Nuri Rexhepi
13. Arnis Safet Sejfullai
14. Alban Burim Osmani
15. Valmira Fatmir Ramadani
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16. Vjosa Sedat Abazi
17. Kamber Xhemil Bajrami
18. Albana Elfat Munishi
19. Emir Lirim Kurtishi
Shkalla e dytë – II:
01. Semine Suat Fetahi
02. Azra Bekim Imeri
03. Aida Besim Imeri
04. Aldin Fadil Ajdari
05. Amra Nusret Tahiri

Mualimët: Xhemil ef. Rexhepi, 
Muhamed ef. Zeqiri, Jetmir ef. Haliti

E diel, 30.12.2018

Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 30.12.2018 (e diel), para namazit të 
drekës. Nga Myftinia morën pjesë referentët 
për arsim fetar,  Idriz ef. Idrizi dhe hfz. 
Abdurahim ef. Murati.

54. Xhamia Çarshia e Epërme-Tetovë
Numri protokollar i diplomave është 
1279 - 1301.
Numri i nxënësve të cilët kanë marrë 
diploma sipas shkallëve të arritura është 
23, edhe atë 9 djem dhe 14 vajza.
Provimi u mbajt më 25.12.2018 (e martë), 
nga ana e referentit për arsim fetar, Mr. 
Xhemil ef. Mehmeti.

Emrat e nxënësve sipas shkallëve të 
arritura janë:
Shkalla e parë – I:
01. Semir Florim Rakipi
02. Esil Ahmed Nebi
03. Vigan Xheladin Beluli
04. Merda Ferhan Ibrahimi
05. Eldem Naxhi Xhaferi
06. Dua Bekim Karemani
07. HiraNur Alajdin Maksuti
08. Sumeja Xhemil Zejneli
09. Mustafa Ali Latifoviç
10. Samir Memet Iljazi
11. Nuh Jonuz Mehmedi
12. Eliz Ahmed Nebi
Shkalla e dytë – II:
01. Mykerem Kerim Ademi
02. Bejza Muhamed Iljazi
03. Merjem Cengiz Selim
04. Seid Rexhep Selim
05. Gajur Nexhbetin Mustafa
06. Hamza Ali Latifoviç
07. Hatixhe Ibrahim Zeqiri
08. Anesa Muarem Aliu
09. Almira Muhedin Aliti
10. Azra Arif Ibrahimi
11. Fikrije Shyret Limani

Mualime: Ejmen Baleza
E diel, 30.12.2018
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Manifestimi i duasë së hatmes u mbajt 
më 30.12.2018 (e diel), para namazit 
të drekës. Nga Myftinia morën pjesë 
kryeimami, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani 
dhe referentët, Mr. Xhemil ef. Mehmeti 
dhe Xhemil ef. Sadiki.

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, ku me krenari kjo 
Myftini mund të quhet vatra e hifzit, 
pasi më tepër se 38 vjet me radhë  dalin  
hafizë dhe hafize të rinj. Këta hafizë  dhe 
hafize hifzin e fillojnë dhe e mbarojnë te 
muhafizi i njohur i trevave tona Mahmud 
ef. Asllani, si dhe muhafizat, Abdurahman 
ef. Asllani, hfz. Ibrahim ef. Aliu, hfz. 
Zulqufli ef. Asllani, hfz. Abdurahim ef. 
Murati dhe Bekim ef. Sulejmani. Pas 
mbarimit të hifzit kandidatët i nënshtrohen 
provimit para komisionit të Myftinisë,  
pas  provimit ju  jepen diplomat e hifzit. 
Këtë vit  Myftinisë së Tetovës iu shtuan 
5 hafizë:

1. Hfz. Faton Nexhat Akiki
2. Hfz. Isra Abdurahim Murati
3. Hfz. Belma Menduh Bajmak
4. Hfz. Sara Rahim Sadiki
5. Hfz. Dashmir Ramadan Bexheti

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 H. 
Sulejman ef. Rexhepit, Myftiut të Tetovës 
me bashkëpunëtorët e tij. Pas fjalimit të 
rastit nga ana e kryetarit shpërndahen 
diploma e hafizëve.

Manifestimi fetar me rastin e 
promovimit të hafizit Faton Akiki - 
Xhamia e Rinisë - Tetovë (12.05.2018)

Më datë 12.05.2018 (e shtunë), xhemati 
i Tetovës, gjegjësisht xhemati i Xhamisë 
së Rinisë pati fatin që të përjetojë gëzimin 
e manifestimit të duasë së hifzit të hafizit 
të ri, Faton Nexhat Akiki, të filluar më 
01.02.2015, dhe të përfunduar më 06.05.2018 
te hfz. Ibrahim ef. Alija.
Hafizi i ri i lindur më 23.05.2002, në 
Tetovë, provimin e hifzit e ka mbrojtur 
para komisionit profesional të Myftinisë 
së Tetovës, i 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 07, 08 dhe 
09.05.2018 në Tetovë, komisioni hafizin e 
ri e vlerësoi me sukses të shkëlqyeshëm.
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Gjithashtu ky xhematë pati fatin që të 
dëgjojnë programin e hatmes së Kur’ani 
Kerimit nga nxënësit e mektebit të xhamisë 
në fjalë. Në këtë manifestim, të cilin e 
moderoi referenti për arsim fetar pranë 
Myftinisë së Tetovës, Idriz ef. Idrizi, morën 
pjesë: Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. 
Nesimi, Myftiu i Gostivarit, hfz. Shaqir 
ef. Fetahu, Myftiu i Kërçovës, Murat ef. 
Huseini, Myftiu i Shtipit, Mr. Nasir ef. 
Rexhepi, imami i Xhamisë së Rinisë, hfz. 
Ibrahim ef. Alija, këshilli i xhamisë së 
Rinisë, drejtori i diasporës pranë BFI –së, 
Dr. Selver ef. Xhemaili, drejtori i kulturës 
pranë BFI – së, Dr. Muaz ef. Agushi, 
profesorët e Medresesë, hoxhallarët e 
Tetovës me rrethinë, si dhe një numër 
shumë i madh i xhematit.
Të dhënat për hafizin i prezantoi kryeimami 
i Myftinisë së Tetovës, ndërsa fjalën e 
rastit e mbajti Myftiu Tetovës.

Myftiu hafizit të ri si dhe nxënësve të cilët 
kanë kryer hatmen, në emër të Kryetarit 
të BFI-së, Reisul-Ulema H. Sulejman ef. 
Rexhepit iu shprehu urime për hifzin e 
bërë dhe hatmen e përfunduar duke iu 
dëshiruar shëndet, lumturi dhe suksese 
në jetë.
Këshilli i xhamisë së Rinisë imamit 
dhe kryetarit të xhamisë, për punën dhe 
kontributin e dhënë, iu ndau nga një 
mirënjohje.

Ky manifestim përfundoi me duanë e 
bërë nga Myftiu i Gostivarit, dhe me 
dhënien e diplomave dhe certifikatën e 
hifzit në emër të Reisul-Ulemasë, nga 
ana e Myftiut të Tetovës.

Manifestimi fetar me rastin e 
promovimit të hafizes Isra Murati - 
Xhamia e Pashës - Tetovë (07.07.2018)

Më 07.07.2018 (e shtunë), xhemati i 
Tetovës pati fatin që të përjetojë gëzimin e 
manifestimit të duasë së hifzit të hafizes së 
re, Isra Abdurahim Murati të kryer pranë 
prindit të saj hfz. Abdurahim ef. Murati, 
referent për arsim fetar panë Myftinisë 
së Tetovës.
Hafizja është e lindur më 21.06.2003 në 
Reçicë të Vogël - Tetovë, hifzin e ka filluar 
më 25.01.2016 kurse e ka përfunduar më 
08.02.2018. Ndërkaq provimin e hifzit e 
ka mbrojtur para komisionit profesional 
të Myftinisë së Tetovës, i përbërë nga:

1. Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani - kryeimam, 
kryetar;
2. Hfz. Abdulbaki ef. Kasami, anëtar;
3. Hfz. Havzi ef. Ramadni, anëtar;

Në këtë manifestim, të cilin e moderoi 
referenti për arsim fetar, Idriz ef. Idrizi, 
morën pjesë: Kryetari i BFI-së, Reisul-
Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi, Myftiu i 
Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, Myftiu 
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i Strugës, Mr. Salim ef. Sulejmani, ish 
myftinjtë e Tetovës, Mr. Nexhadi ef. Limani 
dhe Alifekri ef. Esati, nënkryetari Kuvendit 
të BFI-së, Taxhedin ef. Iljazi, koordinatori 
i Medresesë “Isa Beu”, paralelja e shtrirë 
–Tetovë, profesorë Beqir ef. Memeti, 
hoxhallarët e Tetovës me rrethinë, si dhe 
një numër shumë i madh i xhematit.

Të dhënat për hafizen e re 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 hafizes së re si dhe familjes 
së saj iu shprehu urime për hifzin e bërë 
duke iu dëshiruar shëndet, lumturi dhe 
suksese në jetë. Ky manifestim përfundoi 
me duanë e bërë nga Alifekri ef. Esati dhe 
dhënien e diplomës nga ana e Kryetarit 
të BFI-së dhe Myftiut të Tetovës, ndërsa 
në namazin e drekës priu Mr. Nexhadi 
ef. Limani.

Manifestimi fetar me rastin e 
promovimit të hafizes Sara Sadiki 
- Xhamia e Drenovecit - Tetovë 
(05.11.2018)

Më 05.11.2018 (e hënë), xhemati i 
Tetovës pati fatin që të përjetojë gëzimin 
e manifestimit të duasë së hifzit të hafizes 
së re, Sara Rahim Sadiki të kryer pranë 
Mualimit të xhamisë së lagjes Drenovec, 
Bekim ef. Sulejmani.
Hafizja është e lindur më 17.05.2002 
– Tetovë. Ajo hifzin e ka filluar më 
27.07.2015, kurse e ka përfunduar më 
21 10.2018. Ndërkaq provimin e hifzit e 
ka mbrojtur para komisionit profesional 
të Myftinisë së Tetovës, i përbërë nga:

1. Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani - kryeimam, 
kryetar;
2. Hfz. Abdulbaki ef. Kasami, anëtar;
3. Hfz. Abdurahim ef. Murati, anëtar.

Në këtë manifestim, të cilin e moderoi 
referenti për arsim fetar, Idriz ef. Idrizi, 
morën pjesë: Kryetari i BFI-së, Reisul-
Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi, Myftiu i 
Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, Myftiu 
i Shkupit, Mr. Qenan ef. Ismaili, Myftiu i 
Gostivarit, hfz. Shaqir ef. Fetahu, Myftiu 
i Kumanovës, Abedin ef. Imeri, Myftiu i 
Strugës, Mr. Salim ef. Sulejmani, Myftiu 
i Kërçovës, Murat ef. Huseini, Myftiu i 
Shtipit, Mr. Nasir ef. Rexhepi, dekani i 
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FSHI – së, Prof. Dr. Shaban Sulejmani, 
drejtori për diasporë pranë BFI – së, Dr. 
Selver ef. Xhemaili, ish myftinjtë e Tetovës, 
Mr. Nexhadi ef. Limani dhe Alifekri ef. 
Esati, koordinatori i Medresesë “Isa Beu”, 
paralelja e shtrirë - Tetovë, Mr. Beqir ef. 
Memeti, profesorë të Medresesë “Isa 
Beu”, hoxhallarët e Tetovës me rrethinë, 
imami i xhamisë, Muhamed Xhemil ef. 
Hoxha, si dhe një numër shumë i madh 
i xhematit. 

Të dhënat për hafizen e re 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 hafizes së re si dhe familjes 
së saj iu shprehu urime për hifzin e bërë 
duke iu dëshiruar shëndet, lumturi dhe 
suksese në jetë. Ky manifestim përfundoi 
me duanë e bërë nga Myftiu i Gostivarit 
dhe dhënien e diplomës nga ana e Kryetarit 
të BFI-së dhe Myftiut të Tetovës, ndërsa 
në namazin e drekës priu ish-Myftiu, 
Alifekri ef. Esati.

Manifestimi fetar me rastin e 
promovimit të hafizit Dashmir 
Bexheti - Xhamia e fsh. Orashë - 
Tetovë (17.12.2018)

Më 17.12.2018 (e hënë), në namazin e 
drekës në xhaminë e fsh. Orashë e Epërme 
u bë manifestimi i duasë së hifzit të hafizit 
të ri Dashmir Ramadan Bexheti. Ai hifzin 
e kreu pranë muhafidhit të njohur të trojeve 
tona Molla Mahmut ef. Asllani. Hafizi i ri, 
i lindur më 08.02.1995, hifzin e ka filluar 
më 15.02.2015, kurse e ka përfunduar 
më 15.11.2018.
Hafizi provimin e hifzit e mbrojti para 
komisionit profesional të Myftinisë së 
Tetovës, i përbërë nga:

1. Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani - kryeimam, 
kryetar;
2. Hfz. Abdurahim ef. Murati, anëtar;
3. Hfz. Havzi ef. Ramadani, anëtar.

Në këtë manifestim, të cilin e moderoi 
referenti për arsim fetar pranë Myftinisë 
së Tetovës, Idriz ef. Idrizi, morën pjesë: 
Myftiu i Myftinisë së Tetovës, Prof. Dr. 
Qani ef. Nesimi, Myftiu i Shkupit, Mr. 
Qenan ef. Ismaili, Myftiu i Gostivarit, hfz. 
Shaqir ef. Fetahu, ish-Myftiu i Tetovës, 
Alifekri ef. Esati, ish Kryetar i Kuvendit 
të BFI-së, H. Haki ef. Agushi, drejtori 
për diasporë pranë BFI-së, Dr. Selver ef. 
Xhemaili, muhafidhi, Molla Mahmud 
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ef. Asllani, koordinatori i Medresesë 
“Isa-Beu”, paralelja e shtrirë - Tetovë, 
Mr. Beqir ef. Memeti, si dhe një numër 
bukur i madh i hoxhallarëve të Tetovës 
me rrethinë dhe xhematit të fsh. Orashë 
e Epërme. Të pranishmit i përshëndeti 
Myftiu i Shkupit i cili hafizit të ri dhe 
familjes së tij iu shprehu urime për hifzin 
e bërë duke iu dëshiruar shëndet, lumturi 
dhe suksese në jetë. 

Ndërkaq në emër të Kryetarit të BFI-së 
fjalën e rastit e mbajti Myftiu i Tetovës i 
cili, pasi u shprehu urimet më të përzemërta 
hafizit të ri si dhe familjes, u ndal posaçërisht 
në peshën dhe rëndësinë e hafizëve që e 
kanë në shoqërinë myslimane.
Ky manifestim përfundoi me duanë e bërë 
nga Myftiu i Gostivarit, si dhe dhënien 
e diplomës së hifzit hafizit të ri nga ana 
e ish Myftiut tonë.

Hfz. Belma Menduh Bajmak
Hafizja është e lindur më 01.08.2000 në 
Tetovë, hifzin e ka filluar më   01.09.2015 
kurse e ka përfunduar më 12.08.2018, 
ndërkaq provimin e hifzit e ka mbrojtur 
para komisionit profesional të Myftinisë 
së Tetovës, i përbërë nga:

• Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani, kryetar;
• Hfz. Abdurahim ef. Murati, anëtar;
• Hfz. Havzi ef. Ramadni, anëtar;

(Manifestimi i duasë së hifzit nuk është 
mbajtur).



MYFTINIA E  TETOVËS
www.myftiniatetove.com 121

6. Ramazani

Planprogrami i aktiviteteve 
fetare-kulturore të Myftinisë së 
Tetovës-Ramazani 2018/1439H
• Takim me nxënësit e Tetovës në Medresenë 

“Isa Beu” dhe studentët e Tetovës në 
Fakultetin e Shkencave Islame

• Takim me mutevelinjtë e qytetit me 
rrethinë

• Urim për muajin e shenjtë të Ramazanit 
• Ligjërata fetare për muajin e Ramazanit 

- 30 ligjërata të imituara para iftarit 
në Tv KOHA

• Iftari i përbashkët tradicional
• Manifestim me rastin e 79 vjetorit të 

leximit të hatmes ditore në xhaminë 
e Saatit

• Mbrëmje Kur’anore “Ramazani muaji 
i Kur’anit”

• Koncerti me ilahi në hapësirat e 
Kompleksit Arabati

• Dita e Poezisë salla e Fakultetit të 
Arteve - UT (Pallati i Kulturës)

• Tribunë fetare për femra nga profesoreshat 
dhe nxënëset e Medreses “ISA BEU” 
paralelja e  Tetovës në Xhaminë e 
Dardanisë 

• Mbrëmje Kur’anore në Xhaminë e Re 
të fsh. Çellopek i Ri

• Iftari i përbashkët me Komunën “Ejup 
Sulltan” të Stambollit 

• Tribunë fetare - shkencore për femra 
në Sallën e Fakkulltetit Dramaturgjik 
pranë Universitetit të Tetovës 

• Akademia solemne 

• Tribunë fetare për natën e Bedrit në  
Xhaminë e Madhe

• Tribunë fetare - Çlirimi i Mekës në 
Xhaminë e Hz Omerit - Reçicë e 
Vogël 

• Kuizi “Mendo dhe Fito”
• Tribunë fetare - Nata e Kadrit në 

Xhaminë e Pashës
• Koncerti i Fitër Bajramit në 

Kmpleksin e Arabatit
• Planprogrami Ramazanit - 2018
• Bilbordet - Urimi i Ramazanit

Takim me nxënësit e Tetovës 
në Medresenë “Isa Beu” 
dhe studentët e Tetovës në 
Fakultetin e Shkencave Islame 
(09.05.2018)

Më 09.05.2018 (e mërkurë), referenti për 
arsim fetar, hfz. Abdurahim ef. Murati dhe 
referenti për kulturë, Dr. Husein ef. Rizai 
realizuan takim me nxënësit e Tetovës 
në Medresenë “Isa Beu” dhe studentët e 
Tetovës në Fakultetin e Shkencave Islame, 
në hapësirat e Myftinisë së Tetovës.
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Takim me mutevelinjtë e qytetit 
me rrethinë (14.05.2018)

Më 14.05.2018 (e hënë), Myftiu i Tetovës 
realizoi takimin e radhës me mutevelinjtë 
e qytetit dhe të rrethinës, në hapësirat e 
objektit të Myftinisë së Tetovës.

Iftari i përbashkët tradicional 
(18.05.2018)

Më 18.05.2018 (e premte), në kuadër të 
aktiviteteve të Myftinisë dhe Komunës së 
Tetovës, u organizua iftari i përbashkët 
për hoxhallarët, mutevelinjtë dhe talebet 

e Myftinisë së Tetovës me rrethinë. Në 
këtë manifestim të cilin e moderoi Xhemil 
ef. Sadiki, të pranishëm ishin: Kryetari 
i BFI-së, Reisul-Ulema H. Sulejman ef. 
Rexhepi, Myftiu i Myftinisë së Tetovës, 
Qani ef. Nesimi, Kryetarja e Komunës, 
znj. Teuta Arifi, Myftiu i Shtipit, Mr. 
Nasir ef. Rexhepi, prorektori për arsim 
pranë UT-së, Prof. Dr. Reshat Qaili, 
koordinatori i Medresesë “Isa Beu”, paralelja 
e shtrirë - Tetovë, Beqir ef. Memeti, ish 
myftinjtë e Tetovës, Alifekri ef. Esati dhe 
Mr. Nexhadi ef. Limani, përfaqësuesit 
e Rijasetit, përfaqësuesit e sektorëve të 
komunës, kolegët e Myftinisë, si dhe 
të gjithë hoxhallarët, mutevelinjtë dhe 
talebet e Xhamive të Tetovës. 

Ndërkaq në këtë manifestim fjalë 
përshëndetëse kishte Myftiu, Kryetarja e 
Tetovës, prorektori për arsim pranë UT-së, 
kurse fjalën e rastit e mbajti Kryetari i 
BFI-së, Reisul-Ulema H. Sulejman ef. 
Rexhepi. Dhe në fund duaja e bukës u 
bë nga Myftiu i Shtipit.
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Manifestim me rastin e 79 
vjetorit të leximit të hatmes 
ditore në xhaminë e Saatit - 
Tetovë (19.05.2018)

Myftinia e BFI- së Tetovë, me rastin e 
79 vjetorit të hatmes ditore të leximit 
të Kur’ani Kerimit më 19.05.2018 (e 
shtunë), pas namazit të iqindisë organizoi 
manifestim fetaro-kulturor në xhaminë e 
Saatit - Tetovë. Në këtë manifestim, të cilin 
e moderoi referenti për arsim fetar, Irdriz 
ef. Idrizi morën pjesë: Myftiu i Tetovës, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, ish-Myftiu 
Alifekri ef. Esati, ish kryetari i Kuvendit 
të BFI-së, Haki ef. Agushi, koordinatori 
i Medresesë “Isa Beu”, paralelja e shtrirë 
- Tetovë, Beqir ef. Memeti, drejtori për 
diasporë pranë BFI-së, Dr. Selver ef. 
Xhemaili, drejtori i sektorit të kulturës 
pranë BFI – së, Dr. Muaz ef. Agushi, ish 
imami i Xhamisë, Prof. Dr. Metin ef. Izeti, 
imami aktual, hfz. Havzi ef. Ramadani, 
Lexuesit e respektuar të hatmes ditore, 
Këshilli organizativ i hatmes me Këshillin 
e Xhamisë, hoxhallarët e Tetovës dhe 
rrethinës, si dhe një numër shumë i madh 
i xhematit, i përbërë nga të dy gjinitë.
Para xhematit u prezantua një program 
fetaro-kulturor nga disa hoxhallarë, studentë 
të FSHI-së dhe nxënës të Medresesë “Isa 
Beu”, të udhëhequr nga referenti për 

kulturë pranë Myftinisë, Dr. Husein ef. 
Rizai.Programi filloi me lexim të Kur’anit 
Famëlartë nga hfz. Abdurahim ef. Murati, 
referentë pranë Myftinisë së Tetovës dhe 
vazhdoi me mevlud, ilahi dhe kaside.

Myftiu i Tetovës për hir të këtij manifestimi 
mbajti fjalën e rastit ku foli mbi vlerën 
e kësaj pune shumë madhështore, duke 
u bazuar në ajetin 5 të sures Muzemmil: 
“Ne do të përcjellim fjalë me peshë” 
(innaa se nulkii alejke kaulen thekiila) 
dhe në hadithin e Pejgamberit a.s.: “Më 
të vyeshmit e ummetit tim janë bartësit 
e Kur’anit“ (eshrafu ummetii hameletul 
Kur’an). Kurse duan e bëri ish Myftiu 
i Tetovës.

Mbrëmje Kur’anore “Ramazani 
muaji i Kur’anit” (21.05.2018)

Në xhaminë e Tabhanes Tetovë, para namazit 
të jacisë, u mbajt mbrëmja Kur’anore 
nën moton “Ramazani muaji i Kur’anit” 
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me lexuesit hfz. Abdurahim ef. Murati, 
referent në Myftininë e Tetovës, Mr. Eljesa 
ef. Asani, imam në xhaminë e fshatit 
Zdunje të Gostivarit, si dhe hfz. Xhemail 
ef. Nuhiu. Hapjen dhe moderimin e këtij 
manifestimi tradicional e bëri referenti për 
çështje fetaro-arsimore, Idriz ef. Idrizi.
Fjalë përshëndetëse në emër të Rijasetit 
të BFI-së e mori drejtori i sektorit për 
Kulturë pranë BFI-së, njëherësh edhe 
bartës i këtij projekti, Dr. Muaz ef. Agushi, 
i cili në fillim i përshëndeti të pranishmit 
dhe i përcolli uratat e Reisul-Ulemasë me 
rastin e muajit të Ramazanit. Ndryshe, 
manifestimi në fjalë organizohet nën 
patronatin e Kryetarit të BFI-së, Reisul-
Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi. 

Më pas Muaz ef. Agushi në pika të shkurtra 
foli mbi aktivitetet që i ka planifikuar 
Rijaseti i BFI-së në bashkëpunim me 
myftinitë e saj për t’i realizuar gjatë 
këtij muaji. Në fund, me fjalë rasti para 
të pranishmëve u drejtua edhe Myftiu i 
Myftinisë së Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. 
Nesimi, si nikoqir i kësaj mbrëmje, i cili 
falënderoi organizatorët e këtij eventi fetar 
si dhe lexuesit e kësaj nate. Tutje, efendi 
Nesimi foli për rëndësinë e organizimeve 
të këtilla fetare, në të cilat dalin në pah 
vlerat e pakontestueshme të medresantëve 
tanë por edhe të studentëve të FSHI-së.

Koncert me ilahi (22.05.2018)

Më 22.05.2018 (e martë), në vazhdën e 
aktiviteteve të përbashkëta Myftinia dhe 
Komuna e Tetovës organizuan Koncert me 
ilahi në Kompleksin Arabati, të udhëhequr 
nga imami i xhamisë të Saatit hfz. Havzi 
ef. Ramadani. 

Në këtë manifestim të pranishëm ishin Myftiu 
i Tetovës, Qani ef. Nesimi, përfaqësues 
të Komunës, z. Amet Qazimi, z. Besar 
Ramani, kolegë të Myftinisë, drejtori për 
kulturë pranë BFI-së, Dr. Muaz ef. Agushi, 
hoxhallarë të Tetovës me rrethinë, si dhe 
një numër bukur i madh i mysafirëve.
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Dita e Poezisë (25.05.2018)
Më 25.05.2018 (e premte), në vazhdën e 
aktiviteteve të përbashkëta Myftinia dhe 
Komuna e Tetovës organizuan manifestimin 
e radhës: “Dita e Poezisë”, në sallën e 
UT-së në Fakultetin e Dramës te Pallati 
i Kulturës. 

Në këtë manifestim të cilën e moderoi 
Xhemil ef. Sadiki të pranishëm ishin: Myftiu 
i Tetovës Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, ish 
Myftinjtë e Tetovës, Alifekri ef. Esati dhe 
hfz. Mr. Nexhadi ef. Limani, koordinatori 
i Medresesë “Isa Beu”, paralelja e shtrirë 
- Tetovë, Beqir ef. Memeti, përfaqësuesi 
i Komunës z.Besar Ramani, kolegë të 
Myftinisë, dekani i Fakultetit Filozofik 
pranë UT-së, Prof. Dr. Ibish Kadriu me 
disa profesorë të UT-së, drejtori për kulturë 
pranë BFI- së, Dr. Muaz ef. Agushi, drejtori 
i sektorit të vakfit pranë BFI-së z. Driton 
Dikena, hoxhallarët e qytetit të Tetovës 
me rrethinë, profesorët, profesoreshat 
dhe disa nga nxënëset e Medresesë “Isa 
Beu”, paralelja e vajzave-Tetovë. 

Ligjëruesi i këtij programi ishte profesori 
ynë, Mr. Elez Ismaili, i cili të pranishmëve 
iu drejtua me temën: “Elementet Kur’anore 
në letërsinë shqipe, me theks të veçantë në 
letërsinë e Bejtexhinjve.” Ndërkaq në këtë 
program u recituan edhe disa poezi nga 
nxënëset e Medresesë “Isa Beu”, paralelja 
e vajzave në Tetovë: Yllzana Abdiu, Drita 
Aliti dhe Zehra Aliu. Ky program përfundoi 
me pjesë të zgjedhura nga mendimet e 
Rexhep Vokës të interpretuara poashtu 
nga nxënëset e medresesë.

Tribunë fetare për femra 
(26.05.2018)

Në vazhdën e aktiviteteve të përbashkëta 
të Myftinisë dhe Komunës së Tetovës 
më 26.05.2018 (e shtunë), në xhaminë 
e Dardanisë, pas namazit të drekës u 
mbajt një program fetar të përgatitur 
nga Medreseja “Isa Beu”, paralelja e 
vajzave-Tetovë.
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Iftari i përbashkët i organizuar nga 
Myftinia dhe Komuna e Sulltan 
Ejubit të Stambollit, në hapësirat e 
Kompleksit Arabati (27.05.2018)

Mbrëmje Kur’anore në 
xhaminë e fsh. Çellopek i Ri 
(28.05.2018)

Më 28.05.2018 (e hënë), Myftinia e BFI 
- së Tetovë në bashkëpunim me xhaminë 
e fsh. Çellopek i Ri organizuan Mbrëmje 
Kur’anore.

Në këtë manifestim të cilin e moderoi Jonuz 
ef. Husejni, të pranishëm ishin: Myftiu 
i Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, ish 
Myftiu dhe njëkohësisht imami aktual 
i xhamisë hfz.Mr. Nexhadi ef. Limani, 
koordinatori i Medresesë “Isa Beu”, paralelja 
e shtrirë në Tetovë, Beqir ef. Memeti, 
kolegët e Myftinisë, hoxhallarët e fsh. 
Çellopek, kryesia e xhamisë, hoxhallarët 
e Tetovës me rrethinë, si dhe një numër 
bukur i madh i xhematit.

Programi filloi me leximin e disa pjesëve 
nga Kur’ani Famëlartë të lexuar nga: 

1) Hfz.Mr. Nexhadi ef. Limani, Imami 
i xhamisë.
2) Hfz. Mr. Ejup ef. Selmani, kryeimam 
në Myftininë e Tetovës.
3) Hfz. Imer ef. Kamberi, imam në 
xhaminë e fsh. Strimnicë.
4) Hfz. Ekrem ef. Asani, mualim në 
xhaminë e fsh. Zhelinë.
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Pas leximit të hafizlerëve imami i xhamisë 
i përshëndeti të gjithë mysafirët, ndërkaq 
Myftiu i Tetovës mbajti fjalën e rastit ku 
u përqëndrua në vlerën rëndësinë dhe 
universalitetin e Kur’anit. Pas përfundimit 
të ligjëratës programi vazhdoi me pjesën 
e dytë, ku u lexuan edhe disa pjesë nga 
Kur’ani Famëlartë të lexuar nga:

1) Hfz. Abdurahim ef. Murati, referent 
për arsim fetar pranë Myftinisë.
2) Hfz. Xhemail ef Bilalli, imam në 
xhaminë e Re Reçicë e Madhe. 
3) Besim ef. Memeti, imam në fsh. 
Llërcë.

Ndërsa në fund duaja e këtij manifestimi 
u bë nga imami i fsh. Strimnicë.

Tribunë shkencore për femra 
(29.05.2018)

Me rastin e muajit të bekuar të Ramazanit, 
më 29.05.2018 (e martë), në sallën e 
Fakultetit Dramaturgjik të UT -së, u mbajt 
tribunë shkencore për femra të organizuar 
nga Myftinia dhe Komuna e Tetovës. 
Ky eveniment u përcoll me dy ligjërata 
nga Dr. Drita Mehmeti, profesoreshë në 
Universitetin e Tetovës dhe profesoresha 
e Medresesë “Isa Beu”, paralelja e shtrirë 
në Tetovë, Sabija Abdurahmani, si dhe 
moderatore e programit ishte profesoresha, 
Saxhide Ajdari.

Këtë tribunë madhështore e bënë prezenca 
e Kryetares së Komunës së Tetovës znj. 
Teuta Arifi, si dhe autoritete të tjera.

Akademia solemne e Bedrit 
(31.05. 2018)

Njëri nga aktivitetet më të rëndësishme të 
përbashkëta të Myftinisë dhe Komunës së 
Tetovës, është edhe Akademia Solemne 
e mbajtur më 31.05. 2018 (e enjte), me 
rastin e Natës së Bedrit, në sallën e këshillit 
komunal të Komunës së Tetovës.
Programi i këtij manifestimi filloi me 
leximin e pjesëve nga Kur’ani famëlartë 
të lexuar nga kryeimami i Myftinisë së 
Tetovës, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani.
Të pranishëm në këtë Akademi ishin: 
Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, 
Kryetarja e Komunës së Tetovës, znj. 
Teuta Arifi, Kryetari i Këshillit Komunal, 
z. Bekim Memeti, nënkryetari i Kuvendit 
të BFI-së, Taxhedin ef. Iljazi, koordinatori 
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i Medresesë “Isa Beu”, paralelja e shtrirë 
-Tetovë, Beqir ef. Memeti, ish-Myftinjtë 
e Tetovës, Alifekri ef. Esati dhe hfz. Mr. 
Nexhadi ef. Limani, drejtori i gjyqit themelor 
të Tetovës, z. Hasan Aasani, drejtori i 
fondit shëndetësor z. Ylber Alili, drejtori i 
spitalit tê Tetovës Florim Besimi, mjekë, 
profesorë dhe profesoresha të Medresesë 
Isa Beu - paralelja e shtrirë në Tetovë, 
anëtarët e Myftinisë, kolegë të Myftinisë 
përfaqësues të Komunës, hoxhallarë dhe 
mysafirë të ndryshëm.
Në këtë manifestim fjalë përshëndetëse 
kishin Myftiu dhe Kryetarja e Komunës 
së Tetovës.
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 
referentët për arsim fetar pranë Myftinisë: 
hfz. Abdurahim ef. Murati, Mr. Xhemil 
ef. Memeti dhe Idriz ef. Idrizi
Më pas u bë ndarja e mirënjohjeve 
familjarëve të hfz. Selman ef. Selmani, 
hfz. Qamil ef. Beqiri, Molla Rushan ef. 
Dërvishi, të cilat i ndau Myftiu i Tetovës, 
Kryetarja e Komunës dhe nënkryetari i 
kuvendit të BFI-së, Taxhedin ef. Iljazi.

Tribunë fetare - Nata e Bedrit 
(31.05.2018)

Myftinia e Tetovës para namazit të Teravisë 
me rastin e natës së Bedrit organizoi 
ligjëratë fetare në Xhaminë e madhe ku 
ligjërues ishte Jakup ef. Jakupi.
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Iftar i shtruar nga të rinjtë e 
fsh. Dobrosht (02.06.2018)

Në kuadër të aktiviteteve të Myftinisë së 
Tetovës, Myftiu i Tetovës i shoqëruar nga 
kryeimami, referentët për arsim dhe referenti 
për kulturë morën pjesë në aktivitetin 
që kishin organizuar të rinjtë e Fshatit 
Dobrosht. Organizimi filloi me iftarin 
që kishin shtruar në qendër të fshatit ku 
ishin të thirrur të gjithë fshatarët. Pas 
iftarit në xhaminë e poshtme të fshatit u 
falë namazi i Akshamit, më pas Myftiu 
i Tetovës mbajti një fjalim ku fillimisht 
falënderoi organizatorët për këtë organizim 
dhe sqaroi se si duhet të brumoset një 
besimtar me virtytet që ishte i brumosur i 
Dërguari i Allahut dhe si duhet këto virtyte 
të reflektohen në jetën e përditshme të tij. 

Pas fjalimit të Myftiut në namazin e Teravisë 
priu hfz. Abdurrahim ef. Murati. Ndërkaq 
pas faljes së namazit Imami i xhamisë, 
hfz. Islam ef. Asllani, falënderoi Myftiun 

bashkë me kolegët e tij për pjesëmarrjen 
në këtë program.

Nata e parë e Kuizit “Mendo 
dhe Fito” (02.06.2018)

Me datë 2 qershor/ 18 Ramazan, u mbajt 
nata e parë e Kuizit “Mendo dhe Fito”, 
njëri nga aktivitetet e shumta në kuadër të 
programit të Ramazanit, organizuar nga 
Bashkësia Fetare Islame në Republikën 
e Maqedonisë - Myftinia e Tetovës. 

Në natën e parë të kuizit “Mendo dhe Fito”, 
morën pjesë: Bliner Idrizi - Xhepçisht, Aida 
Zylbeari - Sllatinë, Mirlinda Xheladini 
- Zhelinë dhe Fatjona Taipi - Tearcë. 
Vlerësimi i kandidatëve ishte detyrë 
e jurisë në përbërje: Zejni Mazllami - 
ligjërues universitar, Ismet Tairi - Imam në 
fsh. Kamjan dhe Suad Demiri - arsimtar 
i lëndës Etika e religjioneve. 
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Kuizi u shpall i hapur nga kryeimami 
i Myftinisë së Tetovës, hfz. Mr. Ejub 
ef. Selmani, i cili mbajti një fjalim të 
shkurtër dhe shumë domethënës. Pjesë e 
natës së parë të Kuizit “Mendo dhe Fito”, 
ishin nxënësit e mektebit të xhamisë së 
Reçicës së Madhe, të cilët prezantuan 
lexim Kurani, ilahi dhe poezi. 

Nga përgjigjet e dhëna në pesë rubrikat, 
renditja përfundimtare e kandidatëve 
ishte si vijon:
• Kandidati A, Bliner idrizi, 34 pikë
• Kandidatja B, Mirlinda Xheladini, 

22 pikë
• Kandidatja C, Aida Zylbehari, 20 pikë
• Kandidatja D, Fatjona Taipi, 44 pikë
Fituese e natës së parë dhe njëkohësisht 
edhe finaliste ishte Fatjona Taipi nga 
xhamia e fshatit Tearcë.

Tribunë fetare - Çlirimi i Mekës 
(03.06.2018)

Myftinia e Tetovës me datë 03.06.2018, 
para namazit të teravisë me rastin e çlirimit 
të Mekës organizoi ligjëratë fetare në 
Xhaminë e Hz Omerit - Reçicë e Madhe  
ku ligjërues ishte Xhemil ef. Shabani.

Nata e dytë e Kuizit “Mendo 
dhe Fito” (04.06.2018)

Me datë 4 qershor 2018/ 20 Ramazan, u 
mbajt nata e dytë e Kuizit “Mendo dhe Fito”, 
njëri nga aktivitetet e shumta në kuadër të 
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programit të Ramazanit, organizuar nga 
Myftinia e BFI - Tetovë. Në këtë natë 
morën pjesë: Bora Ramadani-xhamia 
e Rinisë, Arbesa Berzati-fsh. Kallnik, 
Suela Mamuti - fsh. Bogovinë dhe Semra 
Beqiri - fsh. Llërcë.
Vlerësimi i kandidatëve ishte detyrë e jurisë 
në përbërje: Zejni Mazllami - ligjërues 
universitar, Ismet Tairi - Imam në fsh. 
Kamjan dhe Suad Demiri - arsimtar i 
lëndës Etika e religjioneve. Pjesë e natës 
së dytë të Kuizit “Mendo dhe Fito”, ishin 
nxënëset e mektebit të xhamisë së fsh. 
Grupçin, të cilët prezantuan lexim Kurani, 
ilahi dhe poezi.  
Nga përgjigjet e dhëna në pesë rubrikat, 
renditja përfundimtare e kandidatëve 
ishte si vijon:
• Kandidatja A, Suela Mamuti, 41 pikë
• Kandidatja B, Semra Beqiri, 41 pikë
• Kandidatja C, Arbesa Berzati, 25 pikë
• Kandidatja D, Bora Ramadani, 52 pikë

Fituese e natës së dytë dhe njëkohësisht 
edhe finaliste ishte Bora Ramadani nga 
xhamia e Rinisë Tetovë.

Nata e tretë e Kuizit “Mendo 
dhe Fito” (06.06.2018)
Me datë 6 qershor 2018/ 22 Ramazan, 
u mbajt nata e tretë e Kuizit “Mendo 
dhe Fito”, njëri nga aktivitetet e shumta 

në kuadër të programit të Ramazanit, 
organizuar nga Myftinia e BFI - Tetovë. 
Në këtë natë morën pjesë: Besim Ajruli - 
fsh. Leshnic, Naron Bekteshi - fsh. Gajre, 
Enis Zilbehari - fsh. Çellopek dhe Don 
Ajvazi - fsh. Sedllarcë.

Vlerësimi i kandidatëve ishte detyrë e jurisë 
në përbërje: Zejni Mazllami - ligjërues 
universitar, Ismet Tairi - Imam në fsh. 
Kamjan dhe Suad Demiri - arsimtar i 
lëndës Etika e religjioneve. Pjesë e natës 
së tretë të Kuizit “Mendo dhe Fito”, ishin 
nxenësit e mektebit të xhamisë së Rinisë - 
Tetovë, të cilët prezantuan lexim Kurani, 
ilahi dhe poezi. 
Nga përgjigjet e dhëna në pesë rubrikat, 
renditja përfundimtare e kandidatëve 
ishte si vijon:
• Kandidati A, Besim Ajruli, 31 pikë.
• Kandidati B, Naron Bekteshi 45 pikë.
• Kandidati C, Enis Zilbehari, 36 pikë.
• Kandidati D, Jon Ajvazi, 31 pikë.
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Fituese e natës së tretë dhe njëkohësisht 
edhe finalist ishte Naron Bekteshi nga 
xhamia e fsh Gajre.

Nata e katërt e Kuizit “Mendo 
dhe Fito” (08.06.2018)

Me datë 8 qershor/ 24 Ramazan, u mbajt 
nata e katërt e Kuizit “Mendo dhe Fito”, 
njëri nga aktivitetet e shumta në kuadër 
të programit të Ramazanit, organizuar 
nga Myftinia e BFI - Tetovë. Në këtë 
natë morën pjesë: Sara Rustemi - Reçicë 
e Madhe, Vigan Salihi - Tabhane, Kanita 
Veliu - Grupçin, Anida Musliu - Nerashtë. 
Vlerësimi i kandidatëve ishte detyrë e jurisë 
në përbërje: Zejni Mazllami - ligjërues 
universitar, Ismet Tairi - Imam në fsh. 
Kamjan dhe Suad Demiri - arsimtar i 
lëndës Etika e religjioneve. Pjesë e natës 
së katërt të Kuizit “Mendo dhe Fito”, 
ishin nxenëset e mektebit të xhamisë së 
Reçicës së Madhe, të cilët prezantuan 
lexim Kurani, ilahi dhe poezi. 

Nga përgjigjet e dhëna në pesë rubrikat, 
renditja përfundimtare e kandidatëve 
ishte si vijon:
• Kandidatja A, Sara Rustemi, 44 pikë
• Kandidati B, Vigan Salihi, 14 pikë
• Kandidatja C, Kanita Veliu, 25 pikë
• Kandidatja D, Anida Musliu, 42 pikë
Fituese e natës së katër dhe njëkohësisht 
edhe finaliste ishte Sara Rustemi, nxënëse 
në mektebin e xhamisë së Reçicës së 
Madhe.

Iftar i shtruar nga xhemati 
i Xhamisë Eski - Tetovë 
(09.06.2018)

Më 09.06.2018 (e shtunë), Myftiu i Tetovës 
mori pjesë në iftarin që e kishte organizuar 
xhemati i Xhamisë Eski.
Organizimi filloi me iftarin që kishin 
shtruar në hapësirat e xhamisë Eski ku 
ishin të thirrur të gjithë xhemati i Xhamisë.
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Para iftarit Myftiu i Tetovës mbajti një 
fjalim ku fillimisht falënderoi organizatorët 
për këtë organizim, gjegjësisht Xhematin 
dhe hoxhallarët në krye me imamin, Murat 
ef. Ismaili, si dhe sqaroi se si duhet të 
brumoset një besimtar me virtytet që 
ishte i brumosur i Dërguari i Allahut dhe 
si duhet këto virtyte të reflektohen në 
jetën e përditshme të tij. 

Pas iftarit u bë falja e namazit te Akshamit. 
Ndërkaq në këtë natë në namazin e teravisë 
mysafirë ishin edhe Profesori i Fakultetit 
të Shkencave Islame, Dr. Taxhudin ef. 
Mislimi, hfz. Irfani dhe Idris efendiu nga 
Haraqina, i cili na e fali edhe namazin 
e teravisë.

Iftar i shtruar nga xhemati 
i Xhamisë së Pashës 
(10.06.2018)

Më 10.06.2018 (e diel), Myftiu i Tetovës 
bashkë me kolegët e Myftinisë morën 

pjesë në iftarin që e kishte organizuar një 
grup nga xhemati në hapësirat e Xhamisë 
së Pashës, ku ishin të thirrur të gjithë 
xhemati i Xhamisë.

Manifestim fetar me rastin e 
Natës së Kadrit (10.06.2018)

Myftinia e BFI – Tetovë, me rastin e 
Natës së Kadrit më datë 10.06.2018 
(e diel), organizoi manifestim fetar në 
Xhaminë e Pashës – Tetovë. Në këtë 
manifestim morën pjesë: Myftiu i Myftinisë 
së Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, 
kolegët e Myftinisë, Imami i Xhamisë, 
hfz. Abdulbaki ef. Kasami, hoxhallarë, 
dhe një numër i madh i xhematit.
Para xhematit u prezantua një program 
fetaro-kulturor nga disa hoxhallarë të 
Myftinisë së Tetovës. 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 ku foli mbi vlerën 
dhe rëndësinë e kësaj nate.

Kurse duan e këtij manifestimi e bëri 
referenti për arsim fetar pranë Myftinisë 
së Tetovës, Mr. Xhemil ef. Memeti.Në 
namazin e jacisë dhe teravisë priu referenti 
për arsim fetar pranë Myftinisë, hfz. 
Abdurahim ef. Murati.

Finalja e Kuizit “Mendo dhe 
Fito” (12.06.2018)

Në natën e 29 të Muajit Ramazan, pas 
namazit të teravisë në hapësirat e kompleksit 
Arabati, u mbajt kuizi i organizuar nga 
Myftinia e Tetovës. Pjesëmarrës të këtij 
kuizi ishin nxënës/e që ndjekin mësim-
besimin fetar në mektebet e xhamive në 
Tetovë dhe rrethinë. Nata finale u hap me 
lexim të pjesëve nga Kur’ani Kerimi. 
Në emër të Myftiut të Tetovës, fjalë 
përshëndetëse pati kryeimami i Myftinisë 
së Tetovës, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani. Në 
natën finale, prezent ishin përfaqësuesi i 
Komunës së Tetovës, z. Ahmed Qazimi 
dhe përfaqësuesi i Rijasetit të BFI-së, 
Dr. Muaz ef. Agushi. Komisioni i natës 
finale ishte: Zejni Mazllami - ligjërues 
universitar, Ismet Tairi - Imam në fsh. 
Kamjan dhe Suad Demiri - arsimtar i 
lëndës Etika e religjioneve. 

Moderator i kuizit ishte Blendi Imeri, 
student i Fakultetit të Shkencave Islame- 
Shkup. Në natën finale pati lexim Kur’ani, 
këndim të ilahive dhe poezi, të interpretuar 
nga nxënësit e mektebeve të xhamisë së 
fshatit Kallnik, fshatit Reçicë dhe xhamisë 
Muaremçe. Pas gjashtë rubrikave, vendi 
i katërt i takoi nxënëses Sara Rustemi 
(Reçicë e Madhe) me 33 pikë, vendi i 
tretë, nxënësit Naron Bekteshi (Gajre) me 
42 pikë, vendi i dytë, nxënëses Fatjona 
Taipi (Tearcë) me 44 pikë, kurse fituese 
e kuizit të sivjetmë ishte nxënësja Bora 
Ramadani (xhamia e Rinisë) me 52 pikë. 
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Për finalistët pati shpërblime, kurse për 
pjesëmarrësit dhe sponsorët pati certifikata. 
Kuizi u ndoq me interesim të madh nga 
qindra besimtarë dhe besimtare nga Tetova 
me rrethinë.

Duaja e faljes së teravisë me 
hatme në xhaminë Arabati - 
Tetovë (14.06.2018)

Mbrëmë përfundoi edhe falja e namazit të 
teravisë me hatme në xhaminë e Arabatit 
nga hafizat e mirënjohur të qytetit tonë, 
hfz. Havzi Ramadani, hfz. Amir Asllani 
dhe hfz. Blerim Miftari, të cilët me një 
seriozitet dhe përkushtim udhëhoqën 
xhematin në namazin e teravisë. 

Ndërkaq sonte para namazit të jacisë u 
bë edhe duaja e Hatmes ku mori pjesë 
kryeimami i Myftinisë së Tetovës bashkë 
me kolegët e tij. Kryeimami në fjalimin 
e tij përshëndeti dhe falënderoi imamin 
Zejnullah ef. Jusufi, këshillin e xhamisë dhe 
hafizët që kanë realizuar faljen e namazit 
me hatme. Allahu Fuqiplotë i shpërbleftë 
me shpërblimet e Tij të panumërta.

Koncerti i Fitër Bajramit 
(16.06.2018)

Më 16.06.2018 (e shtunë), në vazhdën 
e aktiviteteve të përbashkëta Myftinia 
dhe Komuna e Tetovës në Kompleksin 
Arabati organizuan Koncert me ilahi.  
Koncertin e realizoi Medreseja “Isa Beu”, 
paralelja e shtrirë - Tetovë, të përgatitur 
nga profesoresha Nyrgjyl Sadiku - Emurli 
ndërsa të udhëhequr nga z. Hadis Sadiki. 
Në këtë manifestim të pranishëm ishin: 
Kryetarja e Komunës së Tetovës, znj. 
Teuta Arifi, Myftiu i Tetovës, Qani ef. 
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Nesimi, nënkryetari i Kuvendit të BFI-së, 
Taxhedin ef. Iljazi, Kryetari i Këshillit 
Komunal, z. Bekim Memeti, koordinatori 
i Medresesë “Isa Beu”, paralelja e shtrirë 
- Tetovë, Beqir ef. Memeti, drejtori për 
diasporë pranë BFI-së, Dr. Selver ef. 
Xhemaili, drejtori për kulturë pranë 
BFI-së, Dr. Muaz ef. Agushi, kolegët e 
Myftinisë dhe përfaqësuesit e Komunës, 
hoxhallarë të Tetovës me rrethinë, studentë 
e nxënës, si dhe një numër bukur i madh 
i mysafirëve. Në këtë program, të cilin e 
moderoi Xhemil ef. Sadiki, u potencuan 
edhe aktivitetet e përbashkëta të cilët 
janë realizuar bashkërisht në këtë muaj 
të bekuar të Ramazanit nga Myftinia dhe 
Komuna e Tetovës:
1. Iftari tradicional;
2. Manifestimi i Hatmes Ditore (Xhamia 

e Saatit);
3. Koncert me ilahi (Kompleksi Arabati);
4. Dita e Poezisë (Salla e Fakultetit 

Dramaturgjik - UT);
5. Ligjëratë dhe ilahi nga Medreseja 

“Isa Beu”, paralelja e shtrirë - Tetovë 
(xhamia e Dardanisë);

6. Iftari i përbashkët me Komunën e 
Sulltan Ejubit të Stambollit (Kompleksi 
Arabati);

7. Tribunë për femra (Salla e Fakultetit 
Dramaturgjik - UT);

8. Natë përkujtimore për hfz. Qamil 
ef. Beqiri (Reka)/ Molla Rushan ef. 
Dërvishi/ hfz. Selman ef. Selmani, 
(Salla e Këshillit Komunal);

9. Manifestimi i natës së Bedrit (xhamia 
e madhe – Tetovë);

10. Manifestimi i natës së Çlirimit të Mekës 
(Xhamia e Hz. Omerit R. e Vogël);

11. Aksioni për pastrimin e xhamive dhe 
varrezave;

12. Manifestimi natës së Kadrit (Xhamia 
e Pashës);

13. Kuizi “Mendo dhe Fito” katër net 
me sesione (Kompleksi Arabati).

Në vazhdimësi u potencuan gjithashtu 
edhe aktivitetet e tjera që i ka realizuar 
Myftinia e Tetovës:
1. Ndarja e paketave nga OH “Hilal” 

pranë Rijasetit;
2. Mbrëmje Kur’anore në xhaminë e fsh. 

Çellopek i Ri;
3. Vizitë e Rijasetit në Myftininë e Tetovës;
4. Iftari i përbashkët në xhaminë e 

fsh. Dobrosht;
5. Iftari i përbashkët në xhaminë Eski;
6. Iftari i përbashkët në xhaminë e Pashës;
7. Vizitat e xhamive të Myftinisë së 

Tetovës;
8. Vizitat e nxënësve të Medresesë “Isa 

Beu”, paralelja e shtrirë - Tetovë me 
profesoreshat e tyre.

9. Ndarja e kuponëve të marketit Kipper 
për nevojtarët.

Ndërkaq në fund për mysafirët ishte 
përgatitur nje koktej - ëmbëlsira e 
Koncertit.
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Edhe këtë Ramazan në qytetin e Tetovës u vendosën tre bilborde me mesazh urimi 
për ardhjen e muajit të Ramazanit në qytet dhe tre tjerë në rrugë drejt Kodrës së 
Diellit.
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7.  Viz ita dhe Takime

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

Vizita e Kryetarit të BFI-së Reisul-
Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi 
Objektit Memorial (15.03.2018)

Më 15.03.2018 (e enjte), Kryetari i BFI-së, 
Reisul-Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi, 
bashkë me Myftiun e Tetovës dhe disa 
bashkëpunëtorë vizituan Objektin Memorial 
në ndërtim te varrezat muslimane në 
Tetovë.

Vizita në Xhaminë e Pashës nga Kryetari i 
gjykatës supreme të Republikës së Turqisë z. 
Ismail Rüştü CIRIT, Kryeprokurori i Turqisë 
z. Mehmet AKARCA dhe Kryetari i gjykatës 
supreme të Republikës së Maqedonisë, 
z. Jovo Vangelovski (29.03.2018)

Më datë 29.03.2017 (e enjte), në Xhaminë e 
Larme - Tetovë, qëndroi për vizitë Kryetari i 
gjykatës supreme të Republikës së Turqisë, 
z.Ismail Rüştü CIRIT, Kryeprokurori i Turqisë, 
z.Mehmet AKARCA, Kryetari i gjykatës 
supreme të Republikës së Maqedonisë, 
z.Jovo Vangelovski, anëtari i gjykatës 
supreme të Republikës së Maqedonisë, 
z.Salih Murat, z. Shpend Devaja, të cilët u 
pritën nga Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. Qani 
ef. Nesimi, Imami i xhamisë së Larme, 
hfz. Abdulbaki ef. Kasami, referenti për 
kulturë, Dr. Husein ef. Rizai. Z. Ismail 
Rüştü CIRIT në shenjë mirënjohjeje 
Myftiut tonë i dhuroi një plaket.
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Myftiu i Tetovës priti në vizitë 
Mahir ef. Zeqiri nga fsh. Tenovë, i 
cili vepron dhe punon si Imam në 
xhaminë El-Kalem në Vjenë - Austri 
(02.04.2018)

Vizita e filantropit të madh shqiptar 
z. Lazim Destani në Myftininë e 
Tetovës 03.04.2018

Vizitë Myftinisë nga nxënësit 
e klasës së gjashtë Sh.F.K. 
“Luigj Gurakuqi” të fsh. Zhelinë 
(28.04.2018)

Më 28.04.2018 (e shtunë), nxënësit e klasës 
së gjashtë Sh.F.K. “Luigj Gurakuqi” të 
fsh. Zhelinë, vizituan Myftininë e BFI 
- së Tetovë, ku u mirëpritën nga Myftiu, 
Qani ef. Nesimi.

Vizita e një grupi studentësh nga 
Zvicra Xhamisë së Pashës dhe 
Kompleksit Arabati (07.06.2018)

Më 07.06.2018 (e enjte), një grup i përbërë 
nga student, kandidat të masterit dhe 
doktorantë dhe profesorë pranë Universitetit 
të Bazelit “Departamenti i Shkencave 
Shoqërore” vizituan Xhaminë e Pashës, 
Myftininë e Tetovës dhe Kompleksin 
Arabati.
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Mysafirët në xhaminë e Pashës u mirëpritën 
nga imami i xhamisë, hfz. Abdulbaki ef. 
Kasami, përgjegjësi për kulturë pranë 
Myftinisë, Dr. Husein Rizai dhe Xhemil 
ef. Sadiki.

Vizitë Myftiut nga ana e disa 
hoxhallarëve dhe mutevelinjve 
të cilët ishin në shëtitjen e cila u 
organizua nga Myftinia e Tetovës 
(03.07.2018)

Myftiu i Tetovës priti hoxhë 
Abdurahman ef. Asllanin, Imamin 
e xhamisë së Gam Gam hfz. Amir 
ef. Asllani dhe Imamin e xhamisë 
Tabhane Sead ef. Demiri bashkë me 
xhematin e tij për urim me rastin e 
festës së Fitër Bajramit (16.06.2018)

Myftiu i Tetovës me rastin e Fitër 
Bajramit priti disa hoxhallarë, si 
Hafezat ef. Dauti dhe hfz. Omer ef. 
Dauti, të shoqëruar nga familjarët e 
tyre (16.06.2018)
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Myftiu i Tetovës me rastin e Fitër 
Bajramit priti hoxhë Visar ef. 
Selimi në shoqëri me familjen e tij 
(16.07.2018)

Myftiu i Tetovës me rastin e Fitër 
Bajramit priti Imamin e xhamisë së 
Rinisë hfz. Ibrahim ef. Alija bashkë 
me anëtarët e kryesisë së xhamisë 
(16.07.2018)

Myftiu i Tetovës me rastin e Fitër 
Bajramit priti në vizitë një grup 
hoxhallarësh të Myftinisë së Tetovës 
me rrethinë (16.07.2018)

Myftiu i Tetovës me rastin e festës 
së Fitër Bajramit priti kryetarin e 
degës së LSDM-së në Tetovë Boban 
Vidoeski bashkë me shoqëruesin e tij 
Albin Kasapi (16.07.2017)

Myftiu i Tetovës me rastin e festës 
së Fitër Bajramit priti Imamin e 
Xhamisë së Pashës hfz. Abdulbaki 
ef. Kasami bashkë me muteveliun 
(16.07.2018)

Myftiu i Tetovës priti Imamin e 
fsh. Pallaticë Nermin ef. Emini me 
xhematin e tij (16.07.2018)
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Myftiu i Tetovës me rastin e festës 
së Fitër Bajramit priti muteveliun 
e xhamisë së Nerezit, muteveliun e 
xhamisë së fsh. Llok dhe muteveliun 
e xhamisë së fsh. Krushapek me disa 
kolegë nga Shkupi (16.07.2018)

Më datë 16.06.2017), Myftiu i 
Tetovës me rastin e festës së Fitër 
Bajramit priti Kryetaren e Komunës 
së Tetovës znj. Teuta Arifi bashkë 
me stafin dhe bashkëpunëtorët e saj 
(16.07.2018)

Myftiu i Tetovës me rastin e festës 
së Fitër Bajramit priti studentët, 
nxënësit dhe talebet e Myftinisë së 
Tetovës (16.07.2018)

Myftiu i Tetovës priti në vizitë 
falënderimi Imamin hfz. Havzi ef. 
Ramadani dhe këshillin e xhamisë 
të Saatit në krye me muteveliun 
për bashkëpunimin gjatë muajit të 
bekuar të Ramazanit (22.06.2018)
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Delegacioni i lartë i Kuvendit 
Parlamentar të NATO-s vizitoi 
Xhaminë e Pashës (29.06.2018)

Më 29.06.2018. (e premte), delegacioni 
i lartë i Kuvendit Parlamentar i NATO-s 
vizitoi Xhaminë e Pashës.

Në emër të Myftinisë së Tetovës delegacionin 
e shoqëruan: Sekretar i Myftinisë së Tetovës, 
Namik ef. Xhaferi dhe imam i Xhamisë 
së Pashës, hfz. Abdulbaki ef. Kasami.

Vizitë Myftiut nga na e drejtorit për 
Diasporë pranë BFI-së Dr. Selver 
Xhemaili dhe nga ana e Kryetarit të 
kuvendit të ALKIG-ut Emin ef. Limani, 
i cili njëkohësisht e kryen detyrën 
e imamit në xhaminë shqiptare në 
Ternicë të Austrisë (16.07.2018)

Myftiu i Tetovës priti në vizitë 
Dekanin e FSI-së të Sarajevës Prof. 
Dr. Zuhdija Hasanoviq (23.08.2018)

Më 13.08.2018 (e hënë), Myftiu i Tetovës 
priti në vizitë Dekanin e FSI-së të Sarajevës, 
Prof. Dr. Zuhdija Hasanoviq, kryeimamin e 
Zepçes, Dzafer Graciq dhe mësimdhënësen, 
Ismeta Salispahiq.
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Myftiu i Tetovës me rastin e Kurban 
Bajramit priti në takim Kryetaren e 
Komunës së Tetovës znj. Teuta Arifi 
(22.08.2018)

Më 22.08.2018 (e mërkurë), Myftiu i 
Tetovës me rastin e festës së Kurban 
Bajramit priti Kryetaren e Komunës së 
Tetovës, znj. Teuta Arifi bashkë me stafin 
dhe bashkëpunëtorët e saj.

Myftiu i Tetovës priti në vizitë 
z.Mensur Mamutin, në shenjë 
respekti pranoi një dhuratë modeste 
(31.08.2018)

Vizita e Delegacionit të Lartë 
i Komandës së Përbashkët 
Operacionale i Ushtrisë së 
Republikës së Maqedonisë me seli 
në Kumanovë në Xhaminë e Pashës 
(04.09.2018)

Më 04.09.2018 (e martë), Xhaminë e 
Pashës e vizituan Delegacioni i Lartë i 
Komandës së Përbashkët Operacionale 
i Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë 
me seli në Kumanovë.
Delegacionin në fjalë, në emër të Myftinisë 
së Bashkësisë Fetare Islame në Tetovë 
e shoqëroi sekretari i Myftinisë, Namik 
ef. Xhaferi.
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Myftiu i Tetovës me bashkëpunëtorët 
e tij pritën kthimin e haxhinjve nga 
vendet e shenjta (13.09.2018)

Intervista e Myftiut të Tetovës në 
TV KOHA me rastin e kthimit të 
haxhilerëve 2018
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=g7rLqBSPN4I&feature=youtu.be&f
bclid=IwAR2phLLoYEPEtyp3FB4yfaBQZ
5iF53YKKbjEJkMl-t6pd-MxBukiF4VVcac

Vizitë në xhaminë e Pashës nga Atasheu 
për çështje fetare pranë Ambasadës së 
Republikës së Turqisë në Shkup, Murat 
ef. Alkan me disa shoqërues (20.11.2018)

Myftiu i Tetovës me bashkëpunëtorët e tij 
dhe imami i xhamisë bashkë me këshillin, 
më 20 nëntor 2018 në namazin e drekës 
në xhaminë e Pashës, pritën Atasheun 
për çështje fetare pranë Ambasadës së 
Republikës së Turqisë në Shkup, Murat 
ef. Alkan i shoqëruar nga imami i xhamisë 
Sulltan Fatih të Stambollit, hfz. Bunjamin 
dhe hfz. Jashar që punon në Dijanetin e 
Turqisë me seli në Ankarë. 

Për hir të Ditëlindjes së Muhamedit a.s., 
pasi Myftiu i përshëndeti të pranishmit, 
mysafirët u prezantuan me zërat e tyre 
të bukur duke thirr ezanin, duke bërë 
ikametin dhe duke lexuar pjesë nga 
Kur’ani Famëlartë.
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Myftiu i Tetovës në vizitë te Prof.
Dr.Shinasi Gyndyz në Universitetin e 
Stambollit (22.11.2018) 

Myftiu i Tetovës bashkë me sekretarin 
e tij personal Xhemil ef. Sadikin, 
vizituan Kryetarin e Komunës 
së Sulltan Ejubit z. Remzi Ajdin. 
(22.11.2018)

Në hapësirat e Myftinisë së Tetovës 
Myftiu i Tetovës i takoi fëmijët me 
nevoja të veçanta të hoxhallarëve të 
nderuar (03.12.2018)
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Vizitë Xhamisë së Pashës nga 
Delegacioni i Lartë i shteteve anëtare 
të NATO-s dhe shumë shteteve 
partnere bashkë me përfaqësuesit e 
Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë 
(12.12.2018)

Delegacionin në fjalë, në emër të Myftinisë 
së Bashkësisë Fetare Islame të Tetovës 
e shoqëroi sekretari i Myftinisë, Namik 
ef. Xhaferi.

Myftiu i Tetovës në hapësirat e 
Myftinisë priti në takim haxhi Bariun 
nga Romanshorn - Zvicër (27.12.2018)

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

Takim me Imamët e Qytetit të 
Tetovës (03.04.2018)

Më 03.04.2018 (e martë), Myftiu i Tetovës 
mbajti takimin e radhës me imamët e 
qytetit të Tetovës.

Takimi i referentit hfz. Abdurahim 
ef. Muratit me imamët e rajonit 
(12.04.2018)
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Më 12.04.2018 (e enjte), Referenti për 
arsim fetar, hfz. Abdurahim ef. Murati, 
realizoi takim pune me imamët e rajonit 
që ai është përgjegjës në Myftininë e 
Tetovës.

Takimi i referentit Mr. Xhemil 
ef. Memeti me imamët e rajonit. 
(17.04.2018)

Më 17.04.2018 (e martë), Referenti për 
arsim fetar, Mr. Xhemil ef. Memeti realizoi 
takim pune me imamët e rajonit që ai 
është përgjegjës në Myftininë e Tetovës.

Takimi i referentit për arsim fetar 
hfz. Abdurahim ef. Murati dhe 
referentit të kulturës Dr. Husein 
ef. Rizai me nxënësit e Tetovës në 
Medresenë “Isa Beu” dhe studentët 
e Tetovës në Fakultetin e Shkencave 
Islame (09.05.2018)

Më 09.05.2018 (e mërkurë), referenti për 
arsim fetar, hfz. Abdurahim ef. Murati dhe 
referenti për kulturë, Dr. Husein ef. Rizai 
realizuan takim me nxënësit e Tetovës 
në Medresenë “Isa Beu” dhe studentët e 
Tetovës në Fakultetin e Shkencave Islame, 
në hapësirat e Myftinisë së Tetovës.

Takimi i Myftiut me mutevelinjtë e 
qytetit të Tetovës(14.05.2018)

Më 14.05.2018 (e hënë), Myftiu i Tetovës 
realizoi takimin e radhës me mutevelinjtë 
e qytetit dhe të rrethinës, në hapësirat e 
objektit të Myftinisë së Tetovës.
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Takim i radhës i Myftiut të Tetovës me 
imamët dhe mutevelinjtë e xhamive të 
Tetovës me rrethinë dhe shpërndarja  
e kompletit të librave “Islami 
nëpërmjet Haditheve“ (18.07.2018)

Sot më 18.07.2018 (e mërkurë), në hapësirat 
e objektit të ri memorial të Myftinisë së 
Tetovës, në mënyrë solemne nga ana e 
Myftiut të Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi 
u bë shpërndarja e kompletit të librave 
“ISLAMI NËPËRMJET HADITHEVE”, 
donacion nga Bashkësia Islame e Turqisë 
(DIJANETI), respektivisht Drejtoria 
për Çështje Fetare pranë Ambasadë së 
Turqisë në Shkup (Muşavirlik Ofisi), për 
të gjitha xhamitë e Myftinisë së Tetovës 
me rrethinë.

Myftiu ynë në fjalën e tij të rastit theksin 
e vendoi mbi disa çështje:
1. Pesha dhe vlera e këtyre veprave në 
rrafshin Islam, shërbimi që ato i ofrojnë 
imamit tonë. Ai potencoi se këto vepra 
i kanë përkthyer në gjuhë shqipe shtatë 
medresantë të Medresesë tonë “Isa Beu”.
2. Rëndësinë e mbrojtjes së institucionit 
Xhami, Medrese, Myftini, FSHI dhe Bashkësi 
Fetare Islame nga ana e imamit në veçanti, 
kurse hoxhës tonë në përgjithësi.
3. Ndihmën që xhemati dhe xhamitë tona 
duhet t’ia bëjnë ndërtimit të xhamisë në 
ndërtim në Kodrën e Diellit.



7 .  VIzITA DHE TAkIME

BULETINI  2017150

Takimi i Myftiut të Tetovës me 
hoxhallarët e Diasporës (25.07.2018)

Më datë 25.07.2018 (e mërkurë), në hapësirat 
e objektit të Myftinisë së Tetovës, në 
mënyrë solemne nga ana e Myftiut të 
Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi u bë 
pritja e hoxhallarëve të diasporës si dhe 
bashkë me Dr. Selver Xhemailin, drejtor 
për Diasporë pranë Rijasetit të BFI-së, 
u bë shpërndarja e kompletit të librave 
“ISLAMI NËPËRMJET HADITHEVE”, 
donacion nga Bashkësia Islame e Turqisë 
(DIJANETI), respektivisht Drejtoria për 
Çështje Fetare pranë Ambasadës së Turqisë 
në Shkup (Muşavirlik Ofisi), për të gjithë 
imamët e Tetovës të cilët gravitojnë në 
diasporë.

Myftiu ynë në fjalën e tij të rastit theksin e 
vendoi mbi disa çështje, si mbi rëndësinë e 
mbrojtjes së institucionit Xhami, Medrese, 
Myftini, FSHI dhe Bashkësi Fetare Islame. 
Ndërkaq Dr. Selveri foli mbi rëndësinë e 
veprës “Islami nëpërmjet haditheve”, si dhe 
mbi autorët, përkthyesit dhe përkthimin e 
veprës në fjalë. Në fund çdo hoxhë mori 
nga një komplet dhe nga një buletin të 
Myftinisë së Tetovës të vitit 2015 dhe 
2016.

Takimi i Myftiut të Tetovës me 
imamët dhe mutevelinjtë e Myftinisë 
së Tetovës (17.08.2018)

Më 17.08.2018 (e premte), Myftiu i Tetovës 
mbajti takimin e radhës me imamët dhe 
mutevelinjtë e Myftinisë së Tetovës në 
objektin e ri pranë varrezave të qytetit 
të Tetovës. Myftiu pas prezantimit të 
aktiviteteve në fushën e kulturës dhe të 
atij fetaro-arsimor, porositi të pranishmit 
që në grumbullimin e kurbanëve dhe të 
lëkurave të jenë edhe më të kujdesshëm 
se viteve të kaluara.
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Takim pune me imamët nga referenti 
për arsim fetar Idriz ef. Idrizi 
(30.10.2018)

Më 30.10.2018 (e martë), Referenti për 
arsim fetar, Idriz ef. Idrizi realizoi takim 
pune me imamët që ai është përgjegjës 
në Myftininë e Tetovës.

Takim pune me imamët nga referenti 
për arsim fetar Mr. Xhemil ef. Memeti 
(31.10.2018)

Më 31.10.2018 (e martë), Referenti 
për arsim fetar, Mr. Xhemil ef. Memeti 
realizoi takim pune me imamët që ai 
është përgjegjës në Myftininë e Tetovës.

Takim pune me imamët nga referenti 
për arsim fetar hfz. Abdurahim ef. 
Murati (1.11.2018)

Më 01.11.2018 (e enjte), Referenti për 
arsim fetar, hfz. Abdurahim ef. Murati, 
realizoi takim pune me imamët që ai 
është përgjegjës në Myftininë e Tetovës.
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Mbledhjet - Takimet e Myftiut të 
Tetovës me anëtarët e Myftinisë
Foto nga mbledhjet - takimet e Myftiut 
të Tetovës me anëtarët e Myftinisë në 
hapësirat e objektit të Myftinisë së Tetovës.
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C. Vizitat fetare-kulturore të 
Myftiut
Myftiu i Tetovës bashkë me operativën 
e Myftinisë, vizituan Kryetarin e BFI-së 
Reisul-Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi, për 
t’i uruar Çmimin “Për arritje jetësore” të 
dhënë nga ana e Presidentit të Shteteve 
të Bashkuara të Amerikës (02.01.2018)

Pjesëmarrja e Myftiut të Tetovës në 
tribunën e organizuar në xhaminë e 
Hamburgut të Gjermanisë ku mbajti 
edhe hutben e xhumasë (16.02.2018)

Myftiu i Tetovës i shoqëruar nga 
Filantropi z. Lazim Destani vizituan 
varrezat e qytetit (03.04.2018)
Më 03.04.2018 (e martë), Haxhi Lazim 
Destani bashkë me Myftiun e Tetovës, 
vëzhguan punimet tek varrezat muslimane 
të qytetit të Tetovës dhe Objektit memorial 
në ndërtim.
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Myftiu i Tetovës bashkë me 
bashkëpunëtorët e tij si dhe filantropi 
i trojeve shqiptare me përmasa 
globale Haxhi Lazim Destani falën 
namazin e xhumasë në xhaminë e 
Dardanisë - Tetovë (27.04.2018)

Myftiu i Tetovës bashkë me Kryetarin 
e Unionit të imamëve të Zvicrës hfz. 
Mehaz ef. Alija vizituan xhaminë Eski 
në Tetovë dhe xhaminë e Kodrës së 
Diellit (13.04.2018)

Më 13.04.2018 (e xhuma), Myftiu i Tetovës 
bashkë me kryetarin e DAIGS-it, hfz. 
Mehas ef. Alija falën namazin e xhumasë në 
xhaminë Eski, si dhe pas namazit vizituan 
edhe xhaminë në Kodrën e Diellit dhe 
objektin memorial në ndërtim bashkë me 
murin e varrezave të Tetovës që është 
donacion nga filantropi shqiptar haxhi 
Lazim Destani.

Pjesëmarrja e Myftiut të Tetovës në 
hapjen solemne të xhamisë En-Nur 
në Frauenfeld-Zvicër dhe hutbeja e 
mbajtur në xhaminë Zurich-Zvicër 
(05.05.2018)
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Pjesëmarrja e Myftiut të Tetovës në 
hapjen solemne të hotelit Mercure-
Tetovë (10.05.2018)

Më 10.05.2018 (e enjte), Kryetari i BFI-së 
Reisul-Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi 
i shoqëruar nga Myftiu i Tetovës dhe 
disa kolegë të tjerë, mori pjesë në hapjen 
solemne të hotelit Mercure - Tetovë.

Myftiu i Tetovës bashkë me 
bashkëpunëtorët e tij si dhe 
ish-Myftiu i Tetovës për herë të 
parë falën namazin e xhumasë 
në xhaminë e Kodrës së Diellit 
(06.07.2018)
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Myftiu i Tetovës i shoqëruar nga 
Filantropi Shqiptar z. Lazim Destani 
për xhuma në xhaminë e Kadi 
Çeshmës - Tetovë (27.07.2018)

Vizita e Myftiut në xhaminë në 
ndërtim në fshatin Shipkovicë 
(06.09.2018)

Më 05.09.2018 (e mërkurë), Myftiu i 
Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi bashkë 
me kryeimamin e Tetovës, hfz. Mr. Ejup 
ef. Selmani, referentin për arsim fetar, 
hfz. Abdurrahim ef. Murati, referentin për 
kulturë, Dr. Husein ef. Rizai dhe Xhemil 
ef Sadiki, vizituan xhaminë në ndërtim në 
fshatin Shipkovicë me ç’rast u pritën nga 
imamat e dy xhamive të Shipkovicës dhe 
kryetari i këshillit iniciativë për ndërtimin 
e xhamisë në fsh. Shipkovicë.
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Pjesëmarrja në debatin publik me 
temën: “Menaxhimi me burimet 
njerëzore në njësitë e vetëqeverisjes 
lokale” (12.11.2018)

12.11.2018 (e hënë), sekretari i Myftinisë 
së Tetovës, Namik ef. Xhaferi mori pjesë në 
debatin publik me temën: “Menaxhimi me 
burimet njerëzore në njësitë e vetëqeverisjes 
lokale” të organizuar nga qendra për 
menaxhim dhe ndryshime, MKA 2000 
dhe Scoop Maqedonia i financuar nga 
Bashkimi Evropian.

Pjesëmarrja në tryezën e 
rrumbullakët me aktorët lokal për 
zbatimin e Strategjisë Nacionale 
për Parandalimin e Ekstremizmit të 
Dhunshëm (PEDh) të organizuar nga 
OSBE-ja (19.11.2018)

Më 19.11.2018 (e hënë) referenti për 
kulturë pranë Myftinisë së Tetovës, Dr. 
Husein Rizai mori pjesë në tryezën e 
rrumbullakët me aktorët lokal për zbatimin 
e Strategjisë Nacionale për Parandalimin 
e Ekstremizmit të Dhunshëm (PEDh) 
të organizuar nga OSBE-ja në hotelin 
Mercure.
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Pjesëmarrja e Myftiut të Tetovës 
në përkujtimin e 3 Dhjetorit - Ditës 
botërore të personave me aftësi të 
kufizuara (03.12.2018)

Më 03.12.2018 në ora 09:30, Myftiu 
i Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi i 
shoqëruar nga referenti për kulturë, Dr. 
Husein ef. Rizai dhe sekretari i zyrës të 
Myftiut, Xhemil ef. Sadiki, bashkë me 
Kryetaren e Komunës së Tetovës, znj. 
Teuta Arifi dhe përgjegjësin për arsim, z. 
Ahmed Qazimi, vizituan klasën speciale 
të personave me nevoja të veçanta në 
Shkollën Fillore “Liria”, ku u pritën nga 
drejtoresha e shkollës, znj. Shpresa Iseni. 
Në këtë vizitë u shpërndanë dhurata të 
përgatitura enkas për këtë klasë.

Pjesëmarrja e Myftiut të Tetovës 
në përvjetorin e 24 të themelimit të 
Universitetit të Tetovës (14.12.2018)

Pjesëmarrja e Myftiut të Tetovës me 
disa hoxhallarë në protestën Anti 
Kazino (21.12.2018)
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Pjesëmarrja e Myftiut të Tetovës në 
Universitetin e Tetovës me rastin e 
shënimit të 50 vjetorit të demonstratave 
të flamurit të vitit 1968 (23.12.2018)

Myftiu i Tetovës me bashkëpunëtorët 
e tij, bashkërisht me investitorin dhe 
punëtorët e tjerë e falën namazin e 
Xhumasë në xhaminë në Kodrën e Diellit 
(28.12.2018)
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8. Shpërndarja e  ndihmave

OH “HILAL” ndau ndihma në 
Tetovë (17. 05.2018)

Tetovë, 17 maj - OH “Hilal” që funksionon 
në kuadër të BFI në RM, aktivitetin e vet 
humanitar e ka zhvilluar në territorin e 
Myftinisë së Tetovës. Në bazë të listës 
së përpiluar nga këshilli i xhamive të 
kësaj Myftinie me emrat e rasteve më të 
rënda sociale në këtë qytet dhe rrethinë, 
janë shpërndarë shtatë ton me produkte 
të ndryshme ushqimore dhe higjienike.
Me këtë rast, kryetari i OH “HILAL”, 
Mustafa Dauti, ka nënvizuar se plani 
aksional i bazuar në projektin humanitar të 
organizatës për t’i ndihmuar myslimanët 
e vendit të prekur nga vështirësitë e 
ndryshme sociale, po ec me sukses dhe 
do të vazhdojë sipas dinamikës së paraparë. 
“Bazuar në listat e përpiluara nga këshillat 
e xhamive me emrat e familjarëve dhe 
personave me prioritet kemi vendosur që 
në territorin e Myftinisë së Tetovës për 
momentin të shpërndajmë rreth shtatë ton 
produkte ushqimore e higjienike, ndihma 
këto të donuara nga Drejtoria e Vakëfit të 
Turqisë si dhe nga donatorët tradicional 

të OH “Hilal”. Së këndejmi, falënderoj 
të gjithë donatorët dhe në veçanti Reisul-
Ulemanë H. Sulejman ef. Rexhepin i cili 
me aktivitetet e veta si dhe me autoritetin e 
tij bën që të paraqiten donator të ndryshëm, 
të cilët, falë transparencës sonë, shprehen 
të kënaqur për mënyrën e shpërndarjes 
së ndihmave humanitare. Do të theksoj 
edhe një herë se, për gjatë këtij muaji 
të bekuar të Ramazanit, 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 dhe, për këtë qëllim do të 
shpërndajmë rreth 150 ton pako me artikuj 
të ndryshëm ushqimor e higjienik”, ka 
theksuar veç tjerash efendi Dauti.

Ndërkaq, Myftiu i Tetovës, Qani ef. 
Nesimi, veç të tjerash ka falënderuar 
përkushtimin e Reisul-Ulemasë së 
BFI-së H. Sulejman ef. Rexhepit, por 
edhe angazhimin vetëmohues të stafit të 
Organizatës Humanitare “HILAL”, për 
ta shtrirë dorën e ndihmës në çdo sofër 
të varfërish e skamnorësh me qëllim që 
të paktën përgjatë muajit të Ramazanit 
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skamnorët tanë jo vetëm mos ta ndjejnë 
peshën e papërballueshme të varfërisë por 
ta ndjejnë edhe më fuqishëm solidaritetin 
dhe përkujdesin vëllazëror të Institucionit 
tonë fetar. “Falënderoj, mbi të gjitha, 
Allahun Mëshirëplotë që na ka bërë të 
jemi gjithnjë solidar, të dhembshëm dhe 
humanë ne jetën tonë të përditshme”, 
është shprehur veç të tjerash Myftiu i 
Myftinisë së Tetovës, Qani ef. Nesimi.

Karvani i Bamirësisë (14.06.2018)

Katër vite radhazi (2015 - 2018), “Kipper 
Market” në koordinim me Myftininë e 
Tetovës, bëri shpërndarjen e kuponëve 
familjeve skamnore të Tetovës me rrethinë 
të cilët u shpërndanë përmes Këshillave 
të Xhamive. Myftiu i Tetovës shprehu 
falënderimet të sinqerta ndaj udhëheqësve 
të kësaj firme për këtë kontribut human ndaj 
popullatës Islame të këtij nënqielli, duke 
e lutur Allahun xh. sh. që këto mirësi të 
jenë të shpërblyera nga Allahu Fuqiplotë.

Myftinia e Tetovës shpërndau mish 
Kurbani (23.08.2018)
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9. Gurthemele dhe hapje

Hapja e Xhamisë së Re në 
fsh. Novo Sellë I - Tetovë 
(10.05.2018)

Më 10.05.2018 (e enjte), u organizua 
manifestim fetar me rastin e hapjes së 
Xhamisë së re në f.sh. Novo Sellë I. 
Në këtë manifestim të cilin e moderoi 
referenti për arsim fetar pranë Myftinisë 
së Tetovës, Idriz ef. Idrizi, morën pjesë: 
Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. Qani ef. Nesimi, 
Myftiu i Shkupit, Mr. Qenan ef. Ismaili, 
Myftiu i Kërçovës, Murat ef. Huseini, 
Myftiu i Kumanovës, Abedin ef. Imeri, 
Myftiu i Strugës, Mr. Salim ef. Sulejmani, 
Myftiu i Shtipit, Mr. Nasir ef. Rexhepi, ish 
Myftinjtë Alifekri ef. Esati dhe hfz. Mr. 
Nexhadi ef. Limani, Kryetari i Komunës së 
Zhelinës, z. Blerim Sejdiu, Molla Mahmud 
ef. Asllani, imami i xhamisë, Mahir ef. 
Huseini, këshilli iniciativë, operativa e 
Myftinisë, hoxhallarë, mysafirë si dhe 
xhematë të fshatrave përreth.
Manifestimi filloi me leximin e disa 
pjesëve nga Kur’ani Famëlartë kënduar nga 
referenti fetaro arsimorë pranë Myftinisë 
së Tetovës, hfz. Abdurahim ef. Murati.

Fjalën e rastit në emër të Kryetarit të 
BFI-së Reisul-Ulema H. Sulejman ef. 
Rexhepi e mbajti Myftiu i Tetovës, i cili 
i përshëndeti të pranishmit në emër të 
Kryetarit të BFI-së duke ju uruar këtë xhami. 
Myftiu në fjalimin e tij u bazua në ajetin 
Kur’anor ku Allahu xh.sh thotë: “I mirëmbajnë 
faltoret e Allahut vetëm ata që besojnë 
Allahun dhe Ditën e Fundit, falin namazin, 
japin zeqatën dhe i frikësohen vetëm 
Allahut. Këta kanë mundësi të udhëhiqen 
drejt” (Teube, 18).

Myftiu më pastaj potencoi rolin që ka 
luajtur xhamia në të kaluarën dhe rolin 
që do të luaj në të ardhmen. Ai fjalimin 
e tij e përfundoi duke e lutur Allahun që 
të gjithë ata që kontribuan në ndërtimin e 
kësaj xhamie, ti shpërblejë me shpërblime 
ashtu sikur di Ai.
Para se të bëhet Duaja e hapjes së kësaj 
xhamie u lexuan edhe disa pjesë nga 
Kur’ani famëlartë nga imami i Xhamisë 
së Rinisë, hfz. Ibrahim ef. Alija, ndërkaq 
duan e bëri, Alifekri ef. Esati. Kurse në 
namazin e drekës priu hfz. Mr. Nexhadi 
ef. Limani.
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Gurthemel në Xhaminë e 
epërme të fsh. Shipkovicë - 
Tetovë (06.08.2018)

Më 06.08.2018 (e hënë) më ora 10:00 në 
Xhaminë e Epërme të fshatit Shipkovicë 
në një solemnitet fetar u hodh gurthemeli 
për rindërtimin e xhamisë së re. Në këtë 
program të cilën e moderoi, Xhemil ef. 
Sadiki të pranishëm ishin: Kryeimami i 
Myftinisë, hfz. Mr. Ejup ef. Selmani, Imami 
i xhamisë, Zendel ef. Xhezairi, përfaqësues 
nga Myftinia e BFI-së Tetovë, hoxhallarë 
nga qyteti i Tetovës me rethinë, si dhe një 
numë bukur i madh i xhematit. Në këtë 
manifestim solemn, pas leximit të Kur’anit 
Famëlartë nga Fikret ef. Memeti imam në 
xhaminë e poshtme në fsh. Shipkovocë, 
fjalën përshëndetëse e kishte anëtari i 
Këshillit të xhamisë dhe imami i kësaj 
xhamie, Zendel ef. Xhezairi i cili tha 
se kjo xhami e re do të jetë në dobi të 
të gjithë besimtarëve. Ndërkaq fjalën e 
rastit e mbajti kryeimami i Myftinisë së 
Tetovës i cili u shpreh se ndjehet tepër 
i lumtur dhe i gëzuar për rindërtimin e 
kësaj xhamie.

Në fund duaja u bë nga referenti i vakëfit 
pranë Myftinisë së Tetovës, Taxhedin 
ef. Hamidi.

Gurthemeli i Xhamisë së 
re në fsh. Sllatinë - Tetovë 
(18.09.2018)

Më 18.09.2018 (e martë), në fsh. Sllatinë 
të Komunës së Tearcës është vendosur 
gurthemeli për ndërtimin e Xhamisë së re, 
ku kjo Xhami do të ndërtohet me mjetet 
e bashkëfshatarëve.
Në këtë manifestim morën pjesë: Kryetari 
i Bashkësisë Fetare Islame në RM, H. 
Sulejman ef. Rexhepi, Myftiu i Tetovës, Prof. 
Dr. Qani ef. Nesimi me bashkëpunëtorët 
e tij, Myftiu i Shkupit, Mr. Qenan ef. 
Ismaili, Myftiu i Gostivarit, hfz. Shaqir 
ef. Fetahu, Myftiu i Shtipit, Mr. Nasir ef. 
Rexhepi, Kryetari i Komunës së Tearcës, 
Isen Asani, Zëvendëskryeministri i punëve 
të brendshme, Agim Nuhiu, drejtori për 
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diasporë pranë BFI-së, Dr. Selver ef. 
Xhemaili, drejtori për kulturë pranë 
BFI-së, Dr. Muaz ef. Agushi, koordinator 
i medresesë paralelja e shtrirë - Tetovë, 
Beqir ef. Memeti, Myftiu paraprak i Tetovës 
Alifekri ef. Esati,ish kryetar i Kuvendit të 
BFI-së, Haki ef. Agushi, imami xhamisë 
hz. Omer të fshatit Sllatinë, Harbin ef. 
Jonuzi, këshilli iniciues i xhamisë së re, 
hoxhallarë të fshatrave përreth, mysafir 
si dhe një numër bukur i madh i xhematit 
të fsh. Sllatinë. 

Në këtë manifestim të pranishmit u 
përshëndetën nga kryetari i Komunës së 
Tearcës, zëvendësministri, këshilli iniciues 
i xhamisë, imami i xhamisë së vjetër dhe 
Myftiu i Tetovës. Ndërkaq fjalën e rastit 
për këtë manifestim e mbajti Kryetari i 
BFI-së, Reisul-Ulema H. Sulejman ef. 
Rexhepi. Që në fillim të fjalimit të tij 
ai tha se vet prezenca e hoxhallarëve 
dhe xhematit tregon se sa rëndësi ka 
ndërtimi i xhamive në vendin tonë. Më 
pas ai foli për rëndësinë e xhamisë dhe 
tha se xhamitë ndërtohen që të adhurohet 
vetëm Allahu xh.sh. duke e argumentuar 
me ajetin: “Xhamitë i janë kushtuar vetëm 
Allahut, prandaj mos iu lutni askujt, krahas 
Allahut!” (El-Xhin, 18).
Fjalimin e tij Reisul-Ulemaja e përfundoi 
duke përgëzuar këshillin nismëtarë dhe 
xhematin e fsh. Sllatinë, për këtë nismë të 

hajrit ku përmendi hadithin e Pejgamberit 
a.s. përmes të cilit premton se: “Ai i cili 
ndërton xhami, Allahu xh.sh. për te do të 
ndërton një shtëpi në xhennet.“
Ndërkaq duan e këtij manifestimi e bëri 
Myftiu i Gostivarit, hfz. Shaqir ef. Fetahu.
Pas gurthemelit këshilli i xhamisë kishte 
përgatitur një koktej për të gjithë të 
pranishmit.

Gurthemel për rindërtimin 
e Xhamisë së vjetër në fsh. 
Kopanicë - Tetovë (24.09.2018)

Më 24.09.2018 (e hënë), në fsh. Kopanicë 
të Komunës së Jegunovcës është vendosur 
gurthemeli për rindërtimin e Xhamisë 
së vjetër, e cila ndërtohet me mjetet e 
bashkëfshatareve.
Në këtë manifestim morën pjesë: Kryetari i 
Bashkësisë Fetare Islame në RM H. Sulejman 
ef. Rexhepi, Myftiu i Tetovës, Prof. Dr. 
Qani ef. Nesimi, Myftiu i Gostivarit, hfz. 
Shaqir ef. Fetahu, Myftiu i Kërçovës, H. 
Murat ef. Huseini, Myftiu i Shtipit, Mr. 
Nasir ef. Rexhepi, drejtori për diasporë 
pranë BFI-së, Dr. Selver ef. Xhemaili, 
koordinatori i medresesë paralelja e 
shtrirë në Tetovë, Beqir ef. Memeti, 
Myftiu paraprak i Tetovës, Alifekri ef. 
Esati, ish kryetar i Kuvendit të BFI-së, 
Haki ef. Agushi, imami xhamisë, Besart 
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ef. Jonuzi, këshilli iniciues i xhamisë 
së re, hoxhallarë të fshatrave përreth, 
mysafir si dhe një numër bukur i madh i 
xhematit të fsh. Kopanicë. Ky manifestim, 
i moderuar nga referenti fetaro-arsimor, 
Idriz ef. Idrizi filloi me leximin e pjesëve 
të Kur’anit nga Shaban ef. Asani. 

Të pranishmit i përshëndeti edhe imami i 
xhamisë. Myftiu i Tetovës në përshëndetjen 
e tij vlerësoi lartë prezencën e Reisul-
Ulemasë, Myftinjve, hoxhallarëve dhe 
të xhematit, si dhe uroi që kjo xhami të 
përfundojë sa më shpejtë. 
Ndërkaq fjalën e rastit për këtë manifestim 
e mbajti Kryetari i BFI-së, Reisul Ulema 
H. Sulejman ef. Rexhepi. Që në fillim 
të fjalimit të tij ai tha se vet prezenca e 
hoxhallarëve dhe xhematit tregon se sa 
rëndësi ka ndërtimi i xhamive në vendin 
tonë. Më pas ai foli për rëndësinë e 
xhamisë dhe tha se xhamitë ndërtohen 
që të adhurohet vetëm Allahu xh.sh. duke 
e argumentuar me ajetin: “Xhamitë i janë 
kushtuar vetëm Allahut, prandaj mos iu 
lutni askujt, krahas Allahut!” (Xhin, 18).
Fjalimin e tij Reisul-Ulemaja e përfundoi 
duke përgëzuar këshillin nismëtarë dhe 
xhematin e fsh. Kopanicë për këtë nismë të 
hajrit, ku përmendi hadithin e Pejgamberit 
a.s. përmes të cilit premton se: “Ai i cili 
ndërton xhami, Allahu xh.sh. për te do të 
ndërtojë një shtëpi në xhennet.“

Në fund ashere lexoi referenti fetaro-
arsimor, hfz. Abdurahim ef. Murati. 
Duan e këtij manifestimi e bëri Myftiu 
i Gostivarit.

Inaugurimi i varrezave të 
vjetra të qytetit të Tetovës 
(16.10.2018)

Më 16.10.2018 (e martë), ora 11:00, u 
bë inaugurimi i rinovimit të varrezave të 
vjetra të Tetovës. Në këtë inaugurim të 
pranishëm ishin: Myftiu i Tetovës, Qani 
ef. Nesimi, Kryetarja e Komunës, znj. 
Teuta Arifi, donatori i projektit, z. Lazim 
Destani, hoxhallarë, mutevelinjë të xhamive 
dhe një numër i madh i besimtarëve. 

Fillimisht të tubuarit i përshëndeti Kryetarja 
e Komunës së Tetovës, znj. Teuta Arifi 
e cila mes tjerash potencoi: “Në këto 
varreza pushojnë paraardhësit tanë të 
cilët mes tjerash na kanë edukuar dhe 
mësuar që ta duam, ta respektojmë dhe 
ta ruajmë vendin ku jetojmë”. 
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Në fund të fjalimit të saj Kryetarja e 
Komunës falënderoi z. Lazim Destanin 
për realizimin e këtij projekti, gjithashtu 
falënderoi edhe Myftiun e Tetovës për 
bashkëpunimin në realizimin e projekteve 
që janë për të mirën e shoqërisë.

Ndërkaq, filantropi i njohur z. Lazim Destani 
njëkohësisht edhe donator i këtij projekti 
theksoi: “Pamja e varrezave të një vendi, 
krahas kulturës religjioze, është një nga 
treguesit kryesorë të nivelit kulturor dhe 
qytetërues të një shoqërie në përgjithësi. 
Prandaj, ndihem mirë që mua dhe familjes 
sime na u dha mundësia për të bërë një 
vepër të këtillë për të mirën e qytetit”. Në 
fund të fjalës së tij z. Destani u shpreh, 
“Me këtë rast dua të shpreh vlerësimin 
tim për mbështetjen institucionale që 
kryetarja e komunës znj. Teuta Arifi i ka 
dhënë realizimit të këtij projekti, ndërsa 
në mënyrë të veçantë, e çmoj angazhimin 
e Myftiut, Qani Nesimi, i cili me kënaqësi 
e pranoi propozimin tim për projektin që 
sot ne po e promovojmë.”

Myftiu i Tetovës në fjalën e tij, pasi i 
përshëndeti të pranishmit, në emër të 
Kryetarit të Bashkësisë Fetare Islame të 
Republikës së Maqedonisë, Reisul-Ulema 
H. Sulejman ef. Rexhepit dhe në emër 
të tij, myftinisë dhe të hoxhallarëve, foli 
për rëndësinë, idenë dhe në përgjithësi 
mbi realizimin e këtij projekti. Ai mes 
tjerash tha: “Një ide që ushqehet nga 
lartë, gjegjësisht bota e shpirtit, dhe 
konkretizohet duke pritur të mëtejmen/
ahiretin, është një ide e madhe, reale dhe 
e dobishme për pronarin e saj dhe për 
njerëzimin në përgjithësi.” Myftiu në 
vazhdim theksoi: “Njeriu që investon në 
varreza, mes tjerash ka dy cilësi shumë 
të rëndësishme, respektimin e njeriut 
dhe vetëdijen e tij të dhënies llogari para 
Zotit. Ky projekt përveç që është një 
rrugë e pashtershme e lutjeve të të gjithë 
besimtarëve, për z. Lazimin dhe familjen 
e tij, është edhe nxitje që njerëzit edhe 
më shumë të rikujtohen për të bërë dua 
për familjarët e tyre dhe për të tjerët që 
prehen te këto varre”. 
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Myftiu i Tetovës ishte shumë falënderues 
edhe ndaj kryetares së Komunës së Tetovës 
znj. Teuta Arifit për mbështetjen institucionale 
dhe bashkëveprimin në shumë projekte 
të përbashkëta. 
Fjalimin e tij Myftiu e përfundoi me 
një lutje drejtuar Allahut Fuqiplotë që 
z. Lazim Destanit dhe familjes së tij t’u 
japë shëndet, jetë të gjatë dhe të lumtur, 
si dhe t’i gëzojë në dynja dhe në ahiret. 
Në mbyllje të ceremonisë, Myftiu i 
Tetovës në shenjë respekti i dhuroi z. 
Lazim Destanit një pikturë me peizazh 
nga muri i rinovuar i varrezave të vjetra. 

Pas përfundimit të programit, pjesëmarrësit 
bënë një vizitë brenda dhe përreth hapësirës 
së varrezave për t’i parë punët e realizuara 
të këtij projekti.
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10. Mesazhe, mirënjohje dhe ngushëllime

Telegram urimi Reisul - Ulemasë me rastin e dekorimit 
“Kalorës i Urdhrit të Skënderbeut” (29.01.2018)
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Telegram urimi Rektorit të UT-së me rastin e dekorimit nga 
ana e Universitetit të Ilinoisit Veriorë si Doktor Honoris Causa 

(02.02.2018)



10.  MESAzHE,  MIRëNjoHjE DHE NGUSHëllIME

BULETINI  2017170

Mesazh ngushëllimi familjes Ademi (16.02.2018)

Me dhimbje të thellë mësuam lajmin e hidhur të ndarjes nga jeta të njeriut tuaj të 
shtrenjtë. Më lejoni që në emrin e BFI-së Myftinia e Tetovës, në emrin tim personal 
dhe në emër të gjithë besimtarëve, në këtë ditë të dhimbshme të ju shprehim 
ngushëllimet më të sinqerta duke e lutur Allahun Fuqiplotë që rahmetliun ta 
shpërblejë me xhennet ndërsa familjarëve tu japë sabër.

BFI-Myftinia e Tetovës
Myftiu: 

Dr. Qani ef. Nesimi

Mesazh urimi për pavarësinë e Kosovës (17.02.2018)
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Mesazh urimi me rastin e 23 vjetorit të ligjëratave të para në 
Universitetin e Tetovës (17.02.2018)
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Mesazh urimi për KF Shkëndija (26.04.2018)
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Letër urimi nga Mitropoliti i Tetovës dhe i Gostivarit për muajin e 
Ramazanit (16.05.2018)
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Telegram urimi nga Komisioni për marrëdhënie me bashkësitë 
fetare dhe grupet religjioze (17.05.2018)
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Mesazh ngushëllimi familjes Lata (24.09.2018)
“... Të Allahut jemi dhe vetëm tek Ai do të kthehemi!” (Bekare, 156)

Bota shqiptare humbi një prej kontribuesve të mëdhenj të kauzës fetare e kombëtare, 
titanin e palodhur të punës, që shkroi e përktheu shumë faqe të vlefshme për 
studentët dhe teologet shqiptarë. Ju shprehim ngushëllimet tona më të thella dhe 
të sinqerta me rastin e vdekjes së familjarit tuaj z. Ruzhdi ef. Lata. 
Në këto momente të dhimbjes tuaj jemi pranë jush që të përballoni më lehtë 
dhimbjen për më të dashurin tuaj dhe tonin. 

BFI - Myftinia e Tetovës
Myftiu

Prof. Dr. Qani ef. Nesimi

Mesazh urimi me rastin e 24 vjetorit të themelimit të 
Universitetit të Tetovës (14.12.2018)
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Mesazh urimi me rastin e ditës së Arsimit Turk në RM (21.12.2018)
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11.Pjesëmarrje në organizimet jashtë myftinisë

Pjesëmarrja e Myftiut të Tetovës 
në dekorimin me Titullin “Kalorës i 
Urdhrit të Skënderbeut” Kryetarin e 
Bashkësisë Fetare Islame të RM-së 
Reisul-Ulemanë H. Sulejman ef. 
Rexhepi nga ana e Presidentit 
të Republikës së Shqipërisë z. 
Ilir Meta dhe fjalimi i Myftiut 
të Tetovës në Restorant “FAFA“ 
(25.01.2018)

Myftiu i  Tetovës priti Reisul-
Ulemanë H. Sulejman ef. Rexhepi 
gjatë vizitës në familjen Zilbehari 
nga Tetova, të cilëve zjarri ua dogji 
shtëpinë (29.01.2018)

Myftiu i Tetovës shoqëroi Kryetarin 
e BFI-së Reisul-Ulema H. Sulejman 
ef. Rexhepin në vizitë ngushëllimi 
te familja e Kryetarit të BIK-ut 
Naim ef. Tërnava (12.02.2018)
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Myftiu i Tetovës bashkë me 
Reisul-Ulemanë H. Sulejman 
ef. Rexhepi në ngushëllime tek 
familja e të ndjerit Abdulhaqim 
Ademi (19.02.2018)

Myftiu i Tetovës shoqëroi Reisul-
Ulemanë në vizitë ngushëllimi 
familjes Rexhepi nga Kumanova 
(11.04.2018)

Myftiu i Tetovës mori pjesë në 
takimin që Kryetari i BFI-së Reisul- 
Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi 
realizoi me Kryeministrin Zaev 
(20.04.2018)

Pjesëmarrja e Myftiut të Tetovës 
në përcjelljen e gjeneratës së VII 
të Medresesë ”Isa Beu” - Paralelja 
e shtrirë - Gostivar (02.05.2018)
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Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në përcjelljen e 
gjeneratës së IX të Medresesë 
”Isa Beu” – Paralelja e shtrirë - 
Shkup (03.05.2018)

Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në hapjen e xhamisë 
në Frauenfeld të Zvicrës 
(07.05.2018)

Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në mbledhjen e rregullt 
të Rijasetit e mbajtur në BFI - 
Shkup (15.05.2018)

Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në takimin e dytë 
ndërkombëtarë për Ballkanin 
të organizuar nga agjencioni 
TIKA-Ankara (30.05.2018)
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Pjesëmarrja e Myftiut të Tetovës 
në Akademinë solemne me rastin 
e ditës së Bedrit të organizuar nga 
Myftinia e Shkupit në bashkëpunim 
me Rijasetin e BFI në sallën e 
Restorant “Bushi” (01.06.2018)

Pjesëmarrja e Myftiut të Tetovës, 
si përfaqësues i Reisul-Ulemasë H. 
Sulejman ef. Rexhepi, në ekspozitën 
“Dorëshkrime të vjetra nga Kur’ani 
Famëlartë”, në hapësirat e Çifte 
Hamamit në Çarshinë e Vjetër-Shkup 
e Organizuar nga BFI-Myftinia e 
Shkupit (08.06.2018)

Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në namazin e Fitir 
Bajramit në xhaminë Mustafa 
Pasha në Shkup (15.06.2018)
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Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në “Bakllavën e 
Bajramit” të shtruar nga 
kryetari i BFI-së Reisul-Ulema 
H. Sulejman ef. Rexhepi - 
Shkup (15.06.2018)

Pjesëmarrja e Myftiut të Tetovës 
në ndarjen e diplomave nxënësve 
të Medresesë “Isa Beu” - Shkup 
(28.06.2018)

Pjesëmarrja e Myftiut të Tetovës 
në mbledhjen e radhës të Rijasetit 
dhe Kuvendit të BFI-së - Shkup 
(28.06.2018)

Myftiu i Tetovës  shoqëron Reisul- 
Ulemanë H. Sulejman ef. Rexhepi, 
në koktejin e organizuar nga  Lideri 
i BDI-së, Ali Ahmeti me rastin e 
marrjes së ftesës për anëtarësim 
të Maqedonisë në NATO - Shkup 
(17.07.2018)
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Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës bashkë me Drejtorin 
për diasporë pranë BFI-së Dr. 
Selver ef. Xhemaili, i cili ishte 
përfaqësues i Reisul-Ulemasë 
H. Sulejman ef. Rexhepi, 
në hatmen e fëmijëve të 
xhamisë së Jabollçishtes-Veles 
(17.08.2018)

Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në manifestimin e 
hapjes së xhamisë në fshatin 
Gorancë të Qendrës së Zhupës 
(19.08.2018)

Myftiu i Tetovës, në emër të 
Reisul-Ulemasë H. Sulejman ef. 
Rexhepit, i priu manifestimit 
qendror të Kurban Bajramit në 
xhaminë e Mustafa Pashës - 
Shkup (21.08.2018)
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Pjesëmarrja e Myftiut 
të Tetovës me rastin e 
Manifestimit tradicional 
kushtuar Hixhretit, 1440 h. 
-2018 - Shkup (11.09.2018)

Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës si shoqërues i Reisul-
Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi 
në gurthemelin e Xhamisë 
Buhara në Sulgen - Zvicër 
(15.09.2018)

Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në mbledhjen e rregullt 
të Rijasetit të Bashkësisë 
Fetare Islame në FSHI-Shkup 
(17.09.2018)
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Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në manifestimin 
e mbarimit të hifzit të 
Muaz Ajrullahut në Shkup 
(22.09.2018)

Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në manifestimin e 
hapjes së xhamisë në Mexhitli-
Manastir (27.09.2018)

Pjesëmarrja e Myftiut të Tetovës 
në manifestimin e fillimit të vitit 
Akademik 2018/19 në Fakultetin 
e Shkencave Islame në Shkup 
(01.10.2018)
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Myftiu i Tetovës e shoqëroi Reisul-
Ulemanë në pritjen solemne për 95 
vjetorin e Pavarësisë së Republikës 
së Turqisë organizuar nga ana 
e Ambasadës së Republikës së 
Turqisë-Shkup (29.10.2018)

Pjesëmarrja e Myftiut të Tetovës në 
manifestimin e hapjes së Institutit 
të hifzit “Hafiz Ismail ef. Alievski” 
- Shkup (31.10.2018)

Myftiu i Tetovës shoqëroi Reisul-
Ulemanë në vizitën që ia bëri 
Myftiut të sapozgjedhur të BIK-
ut Mr. Naim ef. Tërnava - Kosovë 
(07.11.2018)
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Pjesëmarrja e Myftiut të Tetovës 
në takimin e kryetarit të BFI-së 
H. Sulejman ef. Rexhepit me 
Administratorin e njësisë Nr. 10 
të Bashkësisë së Tiranës, z. Arijan 
Hamiti me bashkëpunëtorët e vetë 
- Shkup (09.11.2018)

Pjesëmarrja e Myftiut të Tetovës në 
organizimin e sesionit për trajnimin 
e imamëve dhe hatibëve të BFI - 
Shkup (09.11.2018)

Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në mbledhjen e 
Rijasesit (10.11.2018)

Pjesëmarrja e Myftiut të Tetovës në 
manifestimin me rastin e Ditëlindjes 
së pejgamberit a.s. organizuar nga 
Myftinia e Shkupit në xhaminë 
e fsh. Nerez-Shkup (18.11.2018)
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Pjesëmarrja e Myftiut të Tetovës 
në manifestimin tradicional “Mirë 
se erdhe o Resulallah”, organizuar 
nga Myftinia e BFI - Gostivar 
(19.11.2018)

Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në varrimin e Kryetarit 
të Komunës dhe ish Myftiut të 
Dibrës Mr. Ruzhdi Lata - Dibër 
(25.11.2018)

Pjesëmarrja e Myftiut të Tetovës, 
si përfaqësues i Kryetarit të BFI-
së Reisul-Ulema H. Sulejman ef. 
Rexhepi,në Sesionin Shkencor një 
ditor me Temën “Karta e Medinës, 
prijatare e deklaratës universale 
të OKB-së për të drejtat e njeriut” 
në FSHI- Shkup (01.12.2018)
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Vizita e Myftiut të Tetovës bashkë 
me drejtorin për Diasporë Dr. Selver 
Xhemaili në disa xhami të Zvicrës, 
(Xhamia Drita në Luzern dhe Xhamia 
në Romanshorn) për: Përkujtim 
i Ditëlindjes së Muhamedit a.s. 
dhe Hatmes së fëmijëve - Zvicër 
(07.12.2018) Myftiu i Tetovës shoqëroi 

Kryetarin e BFI-së Reisul-
Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi 
në vizitë ngushëllimi te familja 
e hfz. Bexhetit (18.12.2018)

Pjesëmarrja e Myftiut të Tetovës në 
gurthemelin e xhamisë së Fakultetit 
të Shkencave Islame në Shkup, 
i cili u realizua nga xhemati i 
Xhamisë së Bardhë - fsh. Kopanicë 
të Tetovës, konkretisht nga ana e 
z. Amir Adilit (20.12.2018)
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Pjesëmarrja e Myftiut të Tetovës 
bashkë me Kryetarin e Bashkësisë 
Fetare Islame në RM, Reisul-
Ulema H. Sulejman ef. Rexhepi në 
Akademinë përkujtimore kushtuar 
“Demonstratave të vitit 1968” 
organizuar nën përkujdesjen e 
kreut të BDI-së z. Ali Ahmeti - 
Tetovë (22.12.2018)
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12. Veprimtaria e sektorit të vakëfit

Vlerësim i sektorit të vakëfit
Ndërtimi i objekteve fetare në vazhdim 
nga viti i kaluar:
 - Vazhdimi i punës së ndërtimit të Qendrës 
Memoriale tek varrezat e reja në Tetovë.
- Vazhdimi i punës së ndërtimit të Xhamisë 
në Kodrën e Diellit.
- Rindërtim i xhamisë së Vjetër në fsh. 
Pallçisht - Bogovinë.
 - Rindërtim i xhamisë së vjetër në fsh. 
Shipkovicë - Tetovë. 
- Rindërtimi i xhamisë së Vjetër në fsh. 
Kopanicë - Jugonovcë, (Vërejtje: në fsh. 
Kopanicë, xhamia e dytë që është në ndërtim 
është paprocedure të rregulluar).
Gurthemele 
-Gurthemel i xhamisë së Re në fsh. Sllatinë 
- Tearcë. 
Objektet e përfunduara dhe hapja solemne 
e objekteve fetare 
- Hapja e xhamisë në fsh. Novo Sellë I- 
Zhelinë, 10.05.2018. 
- Inaugurimi i varrezave të vjetra të qytetit 
(rrethimi me murë), 16.10.2018. 
Autorizimet e KNNXH, iniciativa në pushim
- Reçicë e Vogël - Komuna e Tetovës dt. 
autorizimit, 23.11.2012. 
- Kallnik - Komuna e Bogovinës, data e 
autorizimit 05.02.2018. 
- Tetovë, lagjja “Tetovarja“, data e autorizimit 
16.02.2018. 
- Orashë e Epërme - Komuna e Jegunovcës, 
data e autorizimit 26.07.2018. 

Denacionalizimi
Pas kthimit të pronave gjigante të Arabatit dhe 
Shtëpisë Përmirësuese, procedurat për kthim 
të pronave janë në procedurë e sipër. Këta 
procedura gjyqësore paraqesin parantezën e 
sinergjisë së Myftinisë së Tetovës. Rrjedhat 
e denacionalizimit mundësisht kuptohet 
drejtpërsëdrejti nga intervista e Reisul-
Ulemasë H.Sulejman ef. Rexhepi dhënë më 
dt. 22 06. 2018 ku thotë se: ”Denacionalizimi 
assesi nuk ka përfunduar dhe është përplot 
me paqartësi dhe vendime të padrejta për 
të cilat, kuptohet, pushteti aktual nuk është 
përgjegjës.” Shpresojmë se me integrimin në 
BE edhe konstalacionet rreth denacionalizimit 
do të marrin epilogun e saj.
Legalizimet e xhamive
Në kuadër të procedurave të zgjidhjes së 
çështjes së pronësisë dhe ndërtimeve pa 
leje janë menaxhuar të gjitha parametrat 
dhe dokumentacioni kërkues për Legalizim. 
Presim nga të gjitha komunat ku edhe 
gravitojnë objektet fetare të Myftinisë 
të marrim përgjigje pozitive apo ndonjë 
sugjerim për plotësimin dhe avancimin e 
procesit të këtij epilogu. 
Dhurimi i tokave
Gjithashtu Sektori i Vakëfit ka përcjellë 
dhe menaxhuar rregullsinë e vërtetimeve 
për Solemnizim-Vakëfname  fsh. Sllatinë 
për xhami. 
Planet për vitin 2019 
- Evidentimi financiar i qiraxhinjve përmes 
një projekti elektronik. 
- Anketa rreth funksionimit të sistemit 
termik në xhamia.
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13.  Aktiv itete t jera

Ditët e rëndësishme fetare dhe organizimet fetare që janë mbajtur 
në xhamitë e Tetovës dhe rrethinës gjatë vitit 1439/40h. (2018)
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Përsëritja e Hifzit

Edhe këtë vit Myftinia e Tetovës vazhdon 
me aktivitetin e ruajtjes së hifzit nga hafizët 
e diplomuar.

Ky aktivitet monitorohet nga komisioni 
i hafizave të cilët veprojnë 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-kryeimam dhe hfz. Havzi 
Ramadani-imam.

Intervista e Myftiut në 
TV Koha - Emisioni Karriera 
(14.01.2018)

http://myftiniatetove.com/video-karriera-qani-
nesimi-myfti-myftinise-se-tetoves/?fbclid=IwA
R28yc6XpdEXm0UJwpUp2HvfA915sbs4OsC
jFrou1nEzCeedfRKBUDvajnU

Mesazh ngushëllimi dhe 
dua për familjen Zilbehari 
(26.01.2018)
Qytetin tonë dje e kaploi një tragjedi 
shumë e rëndë. U dogj shtëpia e familjes 
Zilbehari. Të gjithë jemi të pikëlluar dhe 
ndjejmë dhembje të madhe për këtë tragjedi 
ku familja Zilbehari humbi anëtarët e 
saj, gjegjësisht nëna me 4 fëmijët e saj. 
E kemi të vështirë të gjejmë fjalë që 
të mund të shprehim e ngushëllojmë 
familjen e viktimave. Andaj në emrin 
tim personal dhe kolegëve të mi e lus 
Allahun Mëshirëplotë që familjes t’i 
jep durim e forcë për të përballuar këtë 
pikëllim-fatkeqësi, ndërsa viktimat t’i 
shpërblejë me Xhennet!

Myftiu i Tetovës: Qani ef. Nesimi
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Dua për solidarizim me Turqinë 
(26.01.2018)

Myftinia e Tetovës me leximin e sures 
El- Fet’h dhe duanë e bërë, iu bashkëngjitë 
duave të bëra në Turqi dhe jashtë, për 
ushtarët turq të cilët luftojnë për mbrojtjen 
e vendit nga terrorizmi.

Varrimi i anëtarëve të familjes 
Zilbehari (26.01.2018)

Më 26.01.2018 (e premte), pas Namazit të 
Xhumasë u përcollën te mëshira e Allahut, 
pesë anëtarët e familjes Zilbehari, katër 
fëmijët, nga mosha 5 deri 14, si dhe nëna 
e tyre, të cilët humbën jetën nga zjarri i 
shkaktuar në shtëpinë e tyre. Lotët dhe 
dhimbja ishin evidente për familjarët e 
tyre, por edhe për të gjithë banorët e tjerë. 
Lutjet e popullatës janë që kjo tragjedi të 
mos përsëritet asnjëherë dhe që mëshira 
e Zotit të jetë mbi familjen e të vdekurve. 
Gjatë varrimit xhematit iu drejtua edhe 
Myftiu i Tetovës, Qani ef. Nesimi.

Mevlud për 5 personat e 
vdekur nga familja Zilbehari, 
të organizuar nga Myftinia e 
BFI-së Tetovë (01.02.2018)
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Pjesëmarrja dhe fjalimi i 
Myftiut të Tetovës në një 
xhenaze te familja e Rexhep 
Beadinit në fsh. Merovë 
(09.02.2018)

Sot më 09.02.2018 (e xhuma), Myftiu i 
Tetovës iu drejtua me disa këshilla xhematit 
në varrimin e axhës së Rexhep Beadinit 
në fsh. Merovë.

Mesazh ngushëllimi dhe dua 
familjes Ademi (16.02.2018)
Me dhimbje të thellë mësuam lajmin e 
hidhur të ndarjes nga jeta të njeriut tuaj 
të shtrenjtë z. Abdulhaqim Ademi. Më 
lejoni që në emrin e BFI-së Myftinia e 
Tetovës, në emrin tim personal dhe në 
emër të gjithë besimtarëve, në këtë ditë të 
dhimbshme të ju shprehim ngushëllimet më 
të sinqerta duke e lutur Allahun Fuqiplotë 
që rahmetliun ta shpërblejë me xhennet 
ndërsa familjarëve tu japë sabër.

BFI-Myftinia e Tetovës
Myftiu: Dr. Qani ef. Nesimi

Intervista e Myftiut në 
TV Uskana - Nën thjerrëzën e 
Uskanës (01.03.2018)

https://www.youtube.com/watch? 
v=M4dlzL6emKQ&feature=youtu.
be&fbclid=IwAR2d2VO3gXh384
2U3kRVofVD2E9UM-OpuYms_
kg7g6TMFs213DliN8HUZMA

Ekskursioni kulturorë nga një 
grup hoxhallarësh nga Tetova 
dhe rrethina (31.03.2018)
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Sot më 31.03.2018 (e shtunë ), një grup 
hoxhallarësh të Myftinisë së Tetovës u 
nisën për vizitë kulturore me këtë marshutë: 
Tetovë, Sarandë, Durrës, Tiranë, Shkodër, 
Prizren, Prishtinë, Tetovë.

Vizitë falënderimi Myftiut 
të Tetovës nga një grup 
hoxhallarësh për organizimin e 
shëtitjes (12.04.2018)

Më 12.04.2018 (e enjte), një grup 
hoxhallarësh të Myftinisë së Tetovës 
qëndruan në vizitë në Myftini për t’u 
falënderuar për organizimin e shëtitjes 
kulturore me marshutën: Shqipëri, Kosovë. 
Hoxhallarët në shenjë respekti Myftiut i 
dhuruan një dhuratë modeste.

Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në programin televiziv 
të udhëhequr nga z. Ferdinand 
Samarxhiu (03.06.2018)
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Xhamia në Kodrën e Diellit 
drejt përfundimit. Intervistë e 
shkurt e Myftiut të Tetovës në 
TV Koha - VIDEO (03.06.2018)

https://www.facebook.com/myftiniatetove/
videos/842953112579002/

Intervista e Myftiut të Tetovës 
në hapësirat e Kompleksit 
Arabati (06.06.2018)
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Manifesto për Medresenë “Isa Beu” (08.06.2018)
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Medreseja e Isa Beut vatra e arsimit fetarë dhe kombëtarë 
(10.06.2018)
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Pjesëmarrja dhe fjalimi i 
Myftiut të Tetovës në xhenazen 
e të ndjerit hfz. Hamza 
Mahmudit (18.06.2018)

Ekskursioni kulturorë me 
mutevelinjtë e xhamive dhe 
disa hoxhallarë të Myftinisë 
së Tetovës, me marshutën: 
Tetovë - Novi Pazarë - Sarajevë 
- Mostar - Ulqin - Shkodër - 
Prizren - Tetovë, të organizuar 
nga Myftinia e Tetovës 
(23.06.2018)

Pjesëmarrja e Myftiut të 
Tetovës në synetimin e nipit 
të z. Lazim Destani, ku e 
mbajti edhe fjalën e rastit 
(27.07.2018)
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Seminari i parë me haxhilerët e 
Tetovës (08.08.2018)

Më 08.08.2018 (e mërkurë), u mbajt 
seminari i parë me haxhilerët e Tetovës, në 
objektin memorial tek varrezat e qytetit.

Seminari i dytë me haxhilerët e 
Tetovës (13.08.2018)

Më 13.08.2018 (e hënë), u mbajt seminari 
i dytë me haxhilerët e Tetovës, në objektin 
memorial tek varrezat e qytetit.

Grumbullimi i lëkurave të 
Kurbanëve (21.08.2018)

Filloi grumbullimi i lëkurave nga xhemati 
i Myftinisë së Tetovës. Vendi gjendet në 
rrugën e vjetër për në fsh. Zhelinë. Allahu 
Fuqiplotë i pastë bërë kabull.
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Pjesëmarrja dhe fjalimi i 
Myftiut të Tetovës në xhenazen 
e muteveliut të xhamisë së 
fsh. Sllatinë, Seadin Idrizi 
(27.08.2018)

Pjesëmarrja dhe fjalimi i 
Myftiut të Tetovës në varrimin 
e hoxhës Sead ef. Ajrulit 
në fsh. Kamjan - Bogovinë 
(05.09.2018)

Magjistroi Koordinatori i 
Medresesë “Isa Beu” paralelja 
e shtrirë në Tetovë Beqir ef. 
Memeti (27.09.2018)

Më 27.09. 2018 (e enjte), në Fakultetin 
Filozofik pranë Universitetit të Tetovës, 
në prezencën e një numri të madh të 
pranishmëve, Beqir ef. Mehmeti mbrojti 
punimin e Magjistraturës me temën: 
“Publicistika e Haki Sharofit”.

Komisioni për mbrojtjen e temës e vlerësoi 
me notën më të lartë dhe i uroi suksese 
të mëtutjeshme.
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Dolën nga shtypi buletinët 
e vitit 2015, 2016, 2017 
(09.11.2018)

Përfundoi minarja e xhamisë 
në Kodrën e Diellit (24.11.2018)

Starton Turniri në futboll të vogël 
midis xhemateve të Myftinisë së 
Tetovës (20.11.2018)

Më 20.11.2018 (e martë) startoi Turniri 
në futboll të vogël midis xhemateve të 
Myftinisë së Tetovës.
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Në këtë hapje morën pjesë Myftiu i Tetovës, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi me bashkëpunëtorët 
e tij, përfaqësuesi nga Komuna z. Ahmet 
Qazimi, drejtori i Gjimnazit z. Bajram 
Shaini, imamët bashkë me këshillat e 
xhamive, hoxhallarë dhe një numër i madh 
i xhematit dhe dashamirë të futbollit.

Në këtë hapje Myftiu i Tetovës përshëndeti 
të gjithë të pranishmit duke iu uruar një 
garë të drejtë ku fitues do të jetë i miri, si 
dhe kërkoi që turniri të zhvillohet duke 
patur parasysh edhe atë se kjo realizohet 
për hir të Ditëlindjes së Muhamedit a. s.

1. Xhamia e fsh. Xhepçishtë

2. Xhamia e fsh. Uzurmisht
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3. Xhamia Arabati - Tetovë

4. Xhamia e Madhe – Tetovë

5. Xhamia e Pashës – Tetovë

6. Xhamia e Tabhanes – Tetovë

7. Xhamia e fsh. Sllatinë

8. Xhamia e fsh. Kallnik

9. Xhamia e fsh. Nerasht

10. Xhamiat e fsh. Dobrosht
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11. Xhamia e fsh. Llacë

12. Xhamiat e fsh. Tearcë

13. Xhamiat e fsh. Strimnicë

14. Xhamia e fsh. Pallaticë

15. Xhamia e fsh. Brodec

16. Xhamia e fsh. Llërcë

17. Xhamia e fsh. Sedllarcë

18. Xhamia e fsh. Bogovinë
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19. Xhamia e fsh. Sellcë

20. Xhamia e fsh. Shemshovë

21. Xhamia Gam Gam – Tetovë

22. Xhamia e Reçica e Madhe

23. Xhamia e fsh. Përshevcë

24. Xhamia e fsh. Zhelinë

25. Xhamia e fsh. Jazhinc

26. Xhamia e Fsh. Gajre
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27. Xhamia e fsh. Grupçin

28. Xhamia e Rinisë – Tetovë

29. Xhamia e Dardanisë - Tetovë

30. Xhamia e fsh. Shipkovic

31. Xhamia e fsh. Kopanic

32. Xhamia e fsh. Debërcë

33. Xhamia e fsh. Neproshten

34. Xhamia e fsh. Pallçisht
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Finalja e Turnirit midis xhemateve të 
Tetovës gjatë vitit 2018-19

Finalja e Turnirit në Futboll të Vogël 
midis xhemateve të Myftinisë së 
Tetovës (29.11.2019)

Më 29.11.2018 (e enjte), në sallën sportive 
të SHMK – Medicinë “Nikolla Shtejn” 
në Tetovë, përfundoi Turniri në Futboll 
të Vogël midis xhemateve të Myftinisë së 
Tetovës, i cili për herë të parë organizohet 
nga Myftinia e Tetovës. Në finalen e kësaj 
nate të pranishëm ishin: Myftiu i Tetovës, 
Prof. Dr. Qani ef. Nesimi me bashkëpunëtorët 
e tij, përfaqësuesi i komunës së Tetovës, z. 
Ahmet Qazimi, koordinatori i Medresesë 
“Isa Beu”, paralelja e shtrirë –Tetovë, Mr. 
Beqir ef. Memeti, hoxhallarë të Tetovës 
bashkë me këshillat e xhamive, si dhe 
një numër shumë i madh i xhematit dhe 
dashamirë të futbollit.

Edhe njëherë duam të theksojmë se në këtë 
Turnir morën pjesë 34 ekipe të xhamive. 
Pjesë e meritës për mbarëvajtje të suksesshme 
të këtij Turniri në Futboll të Vogël, ishte 
edhe referimi me përkushtim i referëve të 
mirënjohur, Isa Emurli, Muzafer Ismaili, 
Mirsat Latifi, Amir Bardhi, Habil Livoreka.
Pas një gare të guximshme dhe atraktive 
të 34 ekipeve, në vendin e parë u emërua 
Xhamia e fsh. Xhepçishtë, në të dytin 
Xhamia e fsh. Uzurmisht dhe në vendin 
e tretë Xhamia Arabati – Teqe Tetovë. 

Në këtë Turnir portieri më i mirë u shpall 
Argjend Ismaili nga ekipi i Xh. së fsh. 
Xhepçishtë, ndërsa golashënuesi më i 
mirë u shpall Hisen Memedi nga ekipi 
i Xh. së fsh. Sllatinë.

Pas përfundimit të ndeshjes së finales Myftinia 
e Tetovës kishte përgatitur mirënjohje 
për të gjitha xhamiat pjesëmarrëse të 
këtij Turniri në Futboll të Vogël midis 
xhemateve të Myftinisë së Tetovës ku 
mirënjohjet u ndanë nga ana e referentëve 
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të Myftinisë, Idriz ef. Idrizi, Mr. Xhemil 
ef. Memeti dhe Dr. Husein ef. Rizai.
Fituesi i vendit të tretë ishte Xh. Arabati 
- Teqe - Tetovë, të cilëve mirënjohjen, 
medaljet dhe kupën ua ndajti referenti për 
arsim fetarë pranë Myftinisë së Tetovës, 
hfz. Abdurahim ef. Murati.

Fituesi i vendit të dytë ishte Xh. e fsh. 
Uzurmisht, të cilëve mirënjohjen, medaljet 
dhe kupën ua ndajti përgjegjësi par arsim 
pranë Komunës së Tetovës, z. Ahmed 
Qazimi.
Myftnia e Tetovës gjithashtu kishte 
përgatitur mirënjohje edhe për arbitrat 
dhe mjekun. Ndarja e mirënjohjeve u bë 
nga ana e koordinatorit të Medresesë “ 
Isa Beu”, paralelja e vajzave – Tetovë, 
Mr. Beqir ef. Memeti.
Ndërkaq para se ta mbajë fjalën përshëndetëse 
Myftiu u Tetovës, Qani ef. Nesimi ua 
ndajti dhuratat golashënuesit dhe portierit 
më të mirë të këtij Turniri. 

Myftiu i Tetovës në fjalën e tij potencoi 
dy gjëra me rëndësi. E para, falënderoi 
Allahun fuqiplotë për këtë mundësi të 
dhënë, i përshëndeti të gjitha institucionet 
dhe individët relevant: BFI Myftininë e 
Tetovës, xhamiat, hoxhallarët, Komunën 
e Tetovës, SHMK Gjimnazi - Tetovë, 
SHMK Medicinë - Tetovë, Policinë e 
Tetovës, këshillin organizativ të Turnirit 
me krye me Xhemil ef. Sadiki, arbitrat, 
mjekun dhe publikun e nderuar. E dyta, 
ai potencoi se ky Turnir përveç që ka 
qenë një lojë sportive, poashtu ka shfaqur 
edukatën, kulturën e mirëkuptimit, e afrimit 
dhe të respektit reciprok midis ekipeve, 
lojtarëve, publikut, organizatorëve, thënë 
ndryshe midis xhemateve tona.
Dhe në fund Myftiu bëri ndarjen e 
mirënjohjes, medaljeve, dhuratën për 
xhaminë e ekipit në fjalë, si dhe kupën 
për vendin e parë.
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Vazhdojnë punimet në xhaminë 
e Kodrës së Diellit- Izolohet 
oborri i xhamisë 28. 12.2018

Sot më 28.12.2018 (e premte), Myftiu i 
Tetovës i shoqëruar nga kolegët e tij, hoxha 
i nderuar që vepron në Danimarkë Ruzhdi 
ef. Asipi, si dhe bashkë me mjeshtërit e 
nderuar të udhëhequr nga kryemjeshtri z. 
Bashkimi, falën namazin e xhumasë nê 
Xhaminë në ndërtim e sipër në Kodrën 
e Diellit. Këto ditë mjeshtri z. Bashkimi 
me ekipin e tij kanë punuar në izolimin e 
oborrit të Xhamisë, të cilën e kanë realizuar 
me materialin, punën dhe idenë e tyre. 
Pas namazit të xhumasë bashkarishtë 
ishim në drekën e shtruar nga hoxha i 
nderuar Rushdi efendiu.
Allahu i shpërbleftë të gjithë, e sidomos 
mjeshtrin për investimin e bërë.
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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. Gjatë vitit 2018, ligjëratat 
javore u mbajtën në disa nga xhami të 
qytetit. Ligjëruesit kanë qenë hoxhallarë 
nga qyteti i Tetovës me rrethinë dhe nga 
qytetet tjera të Maqedonisë dhe Kosovës.
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14.  In memoriam / Merhumët

Sead ef. Ajruli (1974 - 2018)

Lindi më 17 dhjetor të vitit 1974 në fshatin Kamjan të Tetovës. Shkollimin fillor 
do ta mbaroj në fshatin e lindjes ndërsa atë të mesëm në Medresenë “Isa Beu”- 
Shkup, në vitet 1889-1993.  Studimet do t’i vazhdoj në Riad të Arabisë Saudite. 
Pas përfundimeve të studimeve në vitin 2005, ai do të kthehet në vendlindje për 
të kontribuar për vendin dhe shoqërinë. 

Sead ef. Ajruli njihet për kontributin e tij në edukimin e të rinjve, si dhe për aktivitetet 
humanitare duke ndihmuar skamnorët dhe nevojtarët e rajonit të Pollogut dhe më 
gjerë. Ai u aktivizua në disa organizata kulturore humanitare dhe gjatë të njëjtës 
periudhë kreu studimet e magjistraturës në Universitetin Shtetëror të Tetovës, duke 
marrë titullin “Magjistër i Gjuhës dhe Letërsisë Arabe”. 

I ndjeri më 15 gusht të vitit 2018 pësoi në një aksident rrugor dhe që nga ajo ditë 
u mbajt nën përkujdesje intensive mjekësore në spitalet greke, për t’u transferuar 
më pas në Stamboll. Ai ndërroi jetë gjatë orëve të paradites më 4 shtator 2018. 
Lajmi për vdekjen e tij i pikëlloi jo vetëm familjen e tij si dhe të gjithë ata që e 
njihnin. Sead ef. Ajruli u varros në varrezat e fsh. Kamjan, në prezencën e një numri 
të numri të madh të hoxhallarëve dhe të xhematit, nga Maqedonia, Kosova dhe 
Shqipëria dhe hoxhallarët nga Myftinia në krye me Myftiun e Tetovës ku mbajti 
një fjalim rasti për të ndjerin.

Allahu e mëshiroftë!
Dr. Husein ef. Rizai
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Florim ef. Emini (1986 - 2018)

Lindi më 27 Janar 1986 në fsh. Tenovë të Tetovës. Shkollën fillore e kreu në fshat, 
paralelisht ndoqi edhe mësim-besimin në xhaminë e Re tek imami hfz. Ismet ef. 
Murati. Pasi që kishte prirje dhe aftësi, me nxitjen e hoxhës do të regjistrohet në 
medresenë “Isa Beu” në Shkup dhe pas katër viteve do ta mbarojë medresenë 
në vitin 2005. Pas mbarimit të shkollës se mesme do të punësohet si myezin në 
xhaminë e fshatit, njëkohësisht do ti vazhdojë studimet në Fakultetin e Shkencave 
Islame në Shkup. Studimet do ti ndërpres për shkak të emigrimit në Itali. Në Itali 
do të punojë si imam dhe pas një periudhe të shkurtë do të kthehet në fshat. Pas 
një sëmundjeje të rëndë vdes me 28 Nëntor 2018. U varros në varrezat e fshatit. 

Allahu e mëshiroftë!
Hfz. Ismet ef. Murati
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