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E D I T O R I A L I
£ȱ£ȱȱęȱºȱ
Së pari, lexues të nderuar, më lejoni që t’ju uroj juve
dhe gjithë besimtarëve myslimanë muajin e shenjtë të
£ǰȱȱȱǰȱºȱĚȱȱ
veprave të mira. “O ju që besuat, agjërimi ju është bërë
ȱȱȱȱȱȱ¢ȱºȱȱȱǰȱ
ºȱºȱºȱºȱºȱºǯȱǻ ȱºȱȱºǼȱºȱ
ºȱǰȱȱȱººȱȱººȱȱȱȱººȱºȱ
ºȱǻȱȱºǼǰȱººȱȱǻȱºȱººǼȱºȱºȱ
ȱºǯȱȱȱºȱȱºȱȱǻȱȱºȱººǼǰȱºȱ
ºȱȱºȱǰȱȱǻǼȱȱºȱºȱȱȱ
ai që, nga vullneti, jep më tepër, ajo është aq më mirë për
të. Mirëpo, po qe se e dini, agjërimi është më i mirë për ju.
ǻȬǱŗŞřȬŗŞŚǼǯ ȱȱºººȱȱººȱ
¢ęȱȱǰȱ£ǰȱȱºȱȱȱȱ
e besimtarëve myslimanë. Muaj në të cilin myslimanët
ºȱºǰȱȱºȱºȱºȱºȱºǲȱȱ
ºȱºȱȱ¢ȱȱȱºȱȱȱºȱºȱȱȱ
º£ǯȱºǰȱȱºȱºȱȱºǰȱȱºȱ
ºȱȱȱǰȱȱºȱºȱȱȱ
ºȱȱ ȱȱħȱºȱºȱ£ºȱȱȱȱ
mbi ne dhe të na falë gjynahet dhe gabimet tona si dhe me
ºȱȱ Ȃȱȱºȱȱȱ³ºȱºȱȱºȱȱȱ
ºȱȱººȱºȱǯȱȱȱȱºȱººȱȱ
ºȱȱȱºȱºȱºȱȱºȱºȱºǰȱ
ȱºǱȱ£ȱȱ Ȃȱººǰȱȱȱǰȱ
³ȱȱºǰ³ȱȱººȱȱºȱǯǰȱºȱ
ºȱȱº£ȱȱȱǰȱ£ºǰȱǰȱȱ
dhe dinjitetin qenies njeri. Shumë familje myslimane
ººȱȱȱǰȱ¢¢ȱȱĞȱºȱºǰȱ
ºȱȱȱºȱǰȱȱºȱȱºȱȬȱ
Ȃºǯȱ ººȱȱȱ£ȱȱº£ǲȱ
solidariteti, paqja dhe mëshira janë në nivel më të lartë se
ºȱ³ȱȱºǯȱȱȱº£ȱºǱȱȃ,ȱºȱȱ
njeriut shtohet, e mira prej dhjetë deri në shtatëqind herë.
ȱȱºȱºǱȱȃº³ȱºǰȱȱȱººȱ
ºȱȱȱºȱȱºǰȱȱȱȱºººȱ
ȱȱºȱǯȱºȱºȱȱ¢ȱº£Ǳȱº£ȱ
ȱºȱººȱºȱĞǰȱȱȱ¢ȱºȱȱȱȱȱħǯȱ
ȱȱȱȱȱȱºȱººȱºȱȱºȱȱȱȱ
ȱȱ¢ǯȃǻȱȱǼǯȱ4ºȱ¢ȱȱ
ǰȱȱȱȱȱºȱºȱȱºȱȱºȱ
ȱºȱȱ£ȱºȱºȱºȱºȱºȱ
ºȱºȱȱºȱºȱ£ȱȱºȱºȱȱºħȱ
ºȱȱºººȱºȱȱȱǯȱºȱ
ººȱºȱęºȱȱºǰȱȱ£ȱººȱȱȱ
ºȱȱºȱȱºȱºȱȱȱºȱºȱºȱºȱ
ǯȱ¢ȱȱºȱºȱºȱȱºǯȱȱºȱȱ
ºȱºǯȱȱºȱȱºȱȱºǯȱȱºȱººȱ
më shumë si shoqëri për të papunët,të varfrit, invalidët, të
ººǰȱºǰȱºȱǯȱȱ¢ȱȱº£ȱȱ
ºȱȱęȱȱºȱºȱºȱºȱȱºȱºȱȱºȱ
Ȃȱȱȱęȱȱºȱȱȱºǯ
Mr. Rexhep Suma

ºȱȱȱȱȱ£

ȃ ȱȱȱȱ£ǰȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱºȱȱħǯȱ
ºȱºȱȱ¢ȱȱǰȱ
¢ȱ¢ȱȱȱ
ȱȱºǯȱ
ºȱºȱººȱºȱºȱºȱȱȱȱºȱħºȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱǰȱ
ººȱȱǻȱºȱºȱǼǯȄ
ȱǯǯ
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ȱŚ

P J E S A

FETARE
DOSJA E AGJËRIMIT ...

Dr. Fahrush REXHEPI

Si duhet ta
presim muajin e
Ramazanit

Allahu i Lartmadhëruar në
ȱȱħȱęȱºȱǱȱȃȱȱ
ºȱȱǷȱºȱººȱ
ººȱȱºȱȱȱȱºȱ
ȱȱºȱȱºȱȱȱ
ǰȱºȱºȱȱºȱºȱºȱ
(më të përkushtuar)’’. (El Bekare:
ŗŞřǼǯ
ºȱȱºȱȱ¡ǯǯȱºȱ
ȂȱºǱȱȃȱȱ£ǰȱ
ȱś

ºȱºȱȱęȱºȱȱ Ȃȱ
ǰȱºȱººȱºº¢ȱºȱº£ȱ
ȱȱȱºȱºȱºȱ
ȱȱǻȱºȱººȱȱ
ºǼǯȱȱȱȱºȱȱ
ȱººȱǰȱȱºȱºȂȂǯȱǻȱ
ǱȱŗŞśǼǯȱ ¢ȱȱ Ȃǰȱ
ȱºȱºȱħºȱ
ºǰȱȱºȱºȱ¢ºȱ
ºȱȱȱºȱ£ǯ
  ȱ ȱŘŘŞȬŘŘşȱȩȱ 
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E

A G J Ë R I M I T

ºȱȱȱȱǰȱ
ȱȱººȱºȱºȱȱ
ǯǱȱȁȁ ȱȱȱºȱ¢ǰȱ
ºȱºǱȱºȱºȱȱȱ
ººȱºȱȱȱȱººȱȱ
ºȱȱħǰȱȱȱ£ǰȱ£ǰȱ
ºȱȱ£ȱȱ¡ȱºȱ
Mekë’’.1
ǰȱºȱȱºȱęȱºȱ
ȱºȱ£ǰȱȱ
ǯǯȱȱȱºȱȱººȱ
ººǱȱȃȱº£ǰȱȱȱȱȱºȱ
ȱȱººȱºȱººǰȱ
ºȱºȱȱºȱºǰȱȱ
në të cilin është nata e Kadrit, që
ººȱºȱȱȱȱºȱħºȱ
Ƿȱȱȱȱºȱºȱ
ºȱºȱ£ȱǻºǼǰȱ
ndërsa netët e Ramazanit t’i kaloni
ºȱȱǻǼȱǯȱ ȱȱ
ęȱºȱ£ǰȱȱȱȱ
ºȱºȱ¢ȱ£ȱºȱºȱȱ
ºǰȱȱȱȱȱ¢ȱ£ȱºȱ
£ǰȱȱȱȱºȱºȱ¢ȱ
ººȱ£ȱºȱ£ǯȱ
£ȱººȱȱȱǰȱ
ȱºȱºȱȱººȱ
ǯȱ ¢ȱººȱȱȱºȱ
ȱȱȱºȱººȱºȱ
ȱ¢ºǰȱȱºȱºȱȱ
ȱºȱȱȱȱºȱ
ºȱȱºǯȱ ȱȱ
ȱĞȱºȱºǰȱºȱººȱ
ȱºȱȱºȱȱºȱȱ
ȱºȱǰȱȱȱȽȱȱºȱȱ
ºȱȱȂȂ2
ºȱºȱȱ Ȃȱ
ȱºȱºȱȱºȱǰȱ
ȱȱȱȱ£ȱººȱ
ºȱºȱȱººȱ¢ǰȱºȱȱ
ȱºȱȱ¢ȱºȱȱ
ǲȱȱºȱȱȱ¡ǯǯȱȱ
ȱȱ£ȱȱ Ȃǰȱºȱȱ
përkryer dhe plot dritë, udhëzues i
ºȱºȱºȱºȱº£ȱȱȱȱ
ȱȱºȱºȱºȱº£ȱ
në hapësirën tokësore.
SI TA BEGATOJMË KËTË MUAJ
ȱȱȂȱºȱºȱ
¢ǰȱȱȱȽȱººȱȱ
ºȱ¢Ǳȱºȱȱºȱȱ
ºȱºȱȱȱºȱºȱºȱ
ȱºȱȱȱǰȱºȱºȱȱ
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ȱǻȱºǼȱȱȱºȱ
ȱǻºȱǼȄǯȱǻȱǱȱřŜǼǯȱ
ȱºħȱȱ Ȃǰȱ
ºȱȱºȱȱ¢ººȱ
ȱȱȱºȱºȱºǯȱºȱ
ȱȱ¢ȱººȱȱȱȱ
£ǯȱººȱºħȱȱ
Kur’anor, Allahu xh.sh. na e tërheq
ºȱºȱºȱȱȱºȱ
ȱȱºȱºȱȱºȱǯ
¢ºȱȱºȱȱȱ
ºȱȱºȱȱȱ
Ramazanit, sepse nuk është qëllimi
¢ȱȱºħȱȱºȱºȱȱ
ħǰȱȱȱºȱȱºȱȱ
ǰȱȱ£ȱȱºȱ¢ȱºȱ
ºȱºȱºȱºȱȱºȱ
ºȱºȱȬȱºȱȱºȱȱȱºȱ
ºȱººǰȱºȱ¢ȱºȱȬȱºȱ
ȱºȱȱºȱºȱºǰȱºȱ
ǰȱººȱȱºȱºȬºȱ
¢¢ºȱºȱºȱȱȱºȱ
ȱȱºȱºħǯ
ȱºȱºººȱȱ
Ai që e pret Ramazanin me
ȱºǰȱȱȱ³ȱººȱ
ºȱȱħȱºȱºȱȱ
me të, si do të ishte kënaqësia dhe
ȱºȱºǰȱȱȱºȱȱ ȱĦºǰȱȱºȱȱȱ
ºǰȱȱȱºęȱȱ
ȱȱȱºººȱȱ
ǰȱȱȱĚȱº£ºȱ
ºǷȱȱȱºȱº£ǰȱ
ȱȱººȱȱºȱȱȱ ºȱǰȱȬȱȱȱȱºȱººȱºȱ
ºǯȱȱºȱȱ ºęºȱȱºȱȱºħȱȱ
ęǯ
¢ȱȱȱȱºȱº£ȱȱ
ȱȱȱºȱºȱȱȱ
¢ęȱȱ¢ȱȱºººȱ AGJËRIMI, VLERË E LARTË
ǰȱººȱȱȱººȱȱ
ȱºȱºȱºȱȱȱȱ
£Ƿȱ
ȱȱ£ǰȱººȱºȱȱ
ǰȱȱȱºħȱ¢ęȱ
ºħȱǰȱȱȱȱ¢ȱȱ
ºȱȱȱºȱºȱºȱº£ȱ
ȱȱȱºȱȱǯȱȱ
ȱȱȱºȱȱȱºȱºȱ
ºȱȱºħȱǰȱȱ
ºȱºȱ¢ºǯȱȱºħȱ
ºȱȱȱºȱȱħǰȱȱȱ
ȱȱº£ȱȱºȱºǰȱºȱ
ȱȱęǰȱºȱȱȱ
ºȱºȱȱȱººȱȱ
ȱȱȱºȱȱȱºȱęºȱ
ºȱȱºħȱǯȱ ººȱȱ
ºȱºȱȱȱºȱººǯȱ
ȱȱºȱȱºȱȱºȱ
Allahu xh.sh. në Kur’an thotë: “Unë
Ramazanin duke shprehur
ºȱȱ¢ȱºȱȱȱºħȱ ȱȱħȱ¡ºȱȱº£ȱ
ºȱºȱºȱȱº³ºȱºȱºȱ
ǰȱ³ȱȱȱºǯ
ºȄǯǻȬǱȱśŜǼǯ
ȱȱ£ȱººȱȱºȱ
ºȱȱȱºȱ£ȱ
ȱºȱȱ¢ººȱǰȱ
sipas kalendarit hënor. Allahu xh.sh. ººȱººȱ£ȱºȱ¢ºȱȱ
ȱȱȱȽǰȱºȱȱȱ
në Kur’an thotë: “Te Allahu numri
dytë hixhri, për t’i pastruar shpirtrat
ȱȱººȱ¢ººȱǻȱ
ȱ£ȱȱ¢ȱºȱ³ȱǯȱ
ººǼǰȱȱȱººȱºȱȱȱ
ȱ ȱȱȱ
ȱȱºȱȱħȱȱȱ
ºǯȱȱ¢ȱºȱºȱºȱºǯȱ ȱǯǯȱȱººǱȱȁȁȱȱ
ºȱȱȱǰȱºȱºȱȱȱ
ȱººȱȱȱºǯȱǰȱȱȱ

“TE ALLAHU NUMRI
I MUAJVE ËSHTË
DYMBËDHJETË (SIPAS
HËNËS), ASHTU SI ËSHTË
NË LIBRIN E ALLAHUT
PREJ DITËS KUR KRIJOI
QIEJT DHE TOKËN. PREJ
TYRE KATËR JANË TË
SHENJTË. KJO ËSHTË FE
E DREJTË. PRA, MOS E
NGARKONI (ME MËKAT)
VETEN TUAJ NË ATA
(KATËR MUAJ)” ET TEVBE: 36
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D O S J A
ȱȱººȱ¢ȱºǯȱ ºȱ
ºħȱȱȱ¢ȱȱºǰȱ
¢ȱ¢ȱȱȱȱºȱ
lidhen me zinxhirë. Në të është
ºȱºȱºȱȱºȱȱºȱħȱǯȱ
ȱȱȱǰȱȱºȱºȱ
ȱȱȱ³ȱȱȄǯȱ
ǻǰȱȱȱǼǯ
ȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱ
ȱȱºȱȱȱȱȱ
kishte thënë që ta urdhëronte
ºȱºȱºȱºȱȱȱ³ȱºȱ
ǯȱȱǯǯȱȱ
ººǱȱȃºǰȱȱȱººȱȱ
ºȄǯȱȱȱ
ººȱȱȱǯǯȱȱȱ
ºȱºȱººȱ¢ǯȱȱ
ǯǯȱȱºȱººǱȱȃºȄȱǻȱ
të hysh në Xhennet)’’.( Ahmedi,
Nesaiu dhe Hakimi).
ºȱºȱȱºǰȱºȱȱȱ
ȱȱȱȱ ǰȱ
ȱǯǯȱȱººǱȱȃ ȱȱ
ºȱȱȱ£ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱºȱȱ
ȱȱºȱȱººȱºȱºȄǯȱ
ǻȱȱǼǯ
ǰȱºȱȱȱºȱ
ȱºȱȱºȱȱºȱ
ęºȱºȱºȱ
ºȱȱȱȱǰȱºȱºȱ
ǰȱºȱȱȱȱȱ
ǰȱȱǯǯȱȱººǱȱ
ȃºȱȱȱºȱºȱ
ºȱȱºȱ£ǰȱȱȱ
ºȱ¢ȱºȱºȱºȱȱ
ȱȱºǰȱȬȱȱȱºȱȱȱ
£ºººȱºȱºǰȱȱºȱ
ºȱºȱºȱȱħȄǯȱǻȱ
ǰȱ ȱ¡ȱȱǼǯȱ
Mund të themi se ky është vetëm
ºȱȱºȱǰȱºȱȱ
Ěȱºȱȱȱºȱºȱ
ȱºȱ£ǯȱ
LEXIMI I KUR’ANI T
ȱȱ£ȱºȱ
ȱȱºȱȱºȱ
ºȱȱȱȱ£ȱ£ǰȱ
ȱȱȱ¢ǰȱ£ȱȱ
teravisë, duke dhënë sadaka dhe
ȱºȱȱǯȱ ººȱȱ

“AGJËRIMI DHE KUR’ANI
JANË DY NDËRMJETËSUES
TË ROBIT TEK ALLAHU DITËN
E GJYKIMIT.
AGJËRIMI DO TË THOTË:
“O ZOT! UNË E NDALOVA
NGA USHQIMI DHE
DËSHIRAT E TIJ GJATË DITËS,
MË LEJO TË NDËRMJETËSOJ
PËR TË”. KUR’ANI DO TË
THOTË: “UNË E NDALOVA
NGA GJUMI I NATËS. MË
LEJO TË NDËRMJETËSOJ
PËR TË”. KËSHTU,
NDËRMJETËSIMI I TYRE DO
TË PRANOHET” MUHAMEDI A.S.
ȱºȱ³ºȱȱ
lexuar Kur’an, sepse pikërisht
ºȱººȱȱȱęȱ£ȱ
ȱħǯȱȱ¡ǯǯȱºȱȱȱ
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zemrat e thyera e të dëshpëruara të
ºȱºȱȱºȱºȱ
º£ȱºȱºǯ
ȱȱ¢ȱȱȱȱ
£ȱººȱȱȱ Ȃȱǰȱ
ȱȱºǰȱȱȱ¡ȱȱ
ȱ¢ºǰȱºȱºȱ
ȱȱºȱººȱȱ
duke lexuar Kur’an dhe duke
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Allahut dhe, duke pasur konsideratë
të lartë për të, e kishin pranuar si
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£ǰȱȱȱȱºȱºȱ
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ȱȱºȱȱȱ£ȱ
ȱººȱºȱ³ºȱȱȱ
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Islamit , pa të Islami as që mund të
ǯȱ
ºȱȱȱºȱȱ£ǰȱȱ
ºȱȱȱ¢ȱºȱºȱ
islame, Allahu xh.sh. në Kur’ani
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ȱºȱǰȱǱȱȽȽºȱȱ
ȱºȱºǰȱºȱȱ¡ȱ
ºȱ Ȃȱǰȱºȱȱ£ǰȱ
ȱȱ£ȱºȱȱ£ǰȱ
ȱȱ¢ǰȱȱȱºȱȱ
¡ǰȱȱȱ£ȱȱ
ºȱȱºȱ£ǰȱºȱ
ȱºȱǰȱºȱºȱ
ȱºȱºǰȱºȱºȱ
ȱºȱ¢ȱȱȱȱ
ºȱȱºȱȱǯȱºȱ
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Besim MEHMETI

Ramazani, muaj i devotshmërisë dhe pastrimit shpirtëror
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për ta adhuruar Allahun dhe për
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ALLAHUT XH.SH.
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ºȱǰȱºȱȱȱȱ
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ºȱŗŚȱȱºȱºȱºȱ
ȱȱȱħǰȱȱ³ȱ
ȱ£ǰȱºȱºȱºȱȱ
ºȱºȱȱħǯȱºȱºȱȱ
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tonë në tokë.
2. Hapen dyert e Xhennetit dhe
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i pendimit, dhe i mëshirës.
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£ȱȱǰȱºȱȱºȱ
¢ºȱȱȱĞǰȱȱºȱºǰȱ
ȱħȱºȱȱººȱººȱºȄǯś
ºȱºȱȱºȱºȱȱ
ȱȱ ȱȂǰȱ
ȱǯǯȱȱººǱȱȃºȱ³ȱ
ºȱȱºȱȱºȱºȱ£ºǱȱȱ
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ȱ Ǳȱºȱºȱȱºȱȱȱ
ºȱȱºȱººȱºǰȱȱ
ǯǯȱºȱºȱȱºǱȱȃ ȱȱ
ºȱȱ ǰȱȱºȱȱȱ
dhe i përkushtuar dhe ka qëllim
ºȱºǰȱȱȂȱȱȱȱ
ºȄǯŞ
Ŝǯȱºȱȱȱ
ȱºȱºȱǰȱȱǱȱ
ȃ ȱȱºȱ£ȱȱ
ȱȱºǰȱȱȱºȱ
ºȱȱººȱºȱºȄǯȱ ȱĴȱ
thotë: “Domethënë duke qenë i
ȱȱººȱȱȱȱ
ȱȱȱºȱęºȱºȱȱ
ħȱºȱºȱȱ£ȱȱ
ºǰȱȱĦȱȃȱºȄȱ
ººȱȱȱºȱºȱ
ºȱȱȱȱȱ
ºȱȱħȱºȱºȱºȱºȱ
ȄǯşȱȱºǱȱȃȱ
ȱºȱȱºħȱȱººȱȱ
ºȱººȱǰȱȱȱȱººȱ
ºȱȱȱȱȱ
ȱº£ǰȱȱȱȱ
ȱȱºȱ¢ȱǯȱ
Shpresim domethënë kërkimi
ȱºȱȱǰȱȱȱ
ººȱȄǯŗŖ Munaviu thotë:
ȃºȱººȱȱȱºȱººȱȱ
ºȱȱ£ȱȱºȱ
ºȱħǰȱȱȱȱºȱęȱǰȱȱ
ȱººȱºȱȱǰȱ
kurse shpresa është kusht për të
ęȱºȱȱȱºȱ
ºȱºȱ£Ȅǯ11
ŝǯȱȱºȱ£ȱȱȱ
¡ǯȱ ȱȱǯǯȱȱȱ
ȱǯǯȱºȱȱȱºȱ
ºȱȱȱººǱȱȃ,ȱºȱ
ȱºȱ¢ȱ ¡ȱȱǵȱ
Ǳȱ ȱºȱȱȱºȱºȱ
ȱºǰȱºȱºȱȱȱ
ęȱȱȱȱħǰȱȱȱȱºȱ
ºȱȱȱºȱºȱȱºȄǯȱ
ȱǯǯȱȱǱȱȃ ȱºȱħºȱ
ȱȱ£ǰȱ¢ȱȱ
ºȱºħȱǰȱȱȱºȱ
ºħȱȱººȱȱ ¡Ȅǯȱ
ºȱºȱȱºȱºǱȱ
ȃȱºȱ£ȱȱȱ
¡ȱȱȱ ¡ȱȱȄǯ12
ȱĴȱºǱȱȃººȱȱ
ºȱȱ ¡ǰȱȱȱ
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nuk mund të kuptohen me shqisa, e
ȱȱȱºȱȱȱȱºȱ
ººȄǯ13 Këtë vlerë e ka në këtë
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cila ndihmon trupin dhe nuk është
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ȃ ȱºȱśȱ£ȱºȱ
ditës, koha midis dy namazeve
ºȱ¡ºȱȱȱºȱȱ¢ȱ
£ǰȱȬȱºȱȱºȱ
³ȱºȱȱȱºȱºȱ
ǰȱºȱȱȱȱȱ
ºȄǯŗŚȱ
ŗŖȱȬȱº£ȱºȱ£ȱºȱºȱ
ºǯȱȱ ȱȱǯǯȱ
ȱººǱȱȃȱºȱºȱ
ȱȱǯǯȱȱºȱ
ºȱȱȱȱħȱȱºȱ£ǯȱ
¢ȱȱȱ¡ȱºȱºȱºȱ
ºȱºȱȱºȱȄǯŗś
ºȱȱȱȱȱ
ȱȱºȱȱ£ǰȱºȱȱ
ºȱȱ¡ȱºȱ¢º£ȱ
e tyre në mënyrë të duhur, për të
arritur qëllimin e lartpërmendur të
devotshmërisë.
PËRMES AGJËRIMIT SPROVOHET
   ȱ ȱ  ȱ4
ºǰȱȱȱȱħºȱººȱ
ºȱ¢ȱǵȱȱȱºȱȱºȱ
ȱºȱºȱȱºȱºȱ
këtë aspekt:
ŗǯȱȱºȱºȱºȱ
ka rolin kryesor. Allahu xh.sh.
ȱºǰȱºȱºħȱǰȱºȱ
ȱºȱȱȱȱ
ºǰȱȱȱºȱºȱȱ
ȱŗŖ

“ALLAHU THOTË:
ÇDO VEPËR ËSHTË E
NJERIUT ME PËRJASHTIM
TË AGJËRIMIT; AI ËSHTË
IMI DHE UNË SHPËRBLEJ
PËR TË” MUHAMEDI A.S.
ºȱºǰȱȱºȱººȱȱ
ºȱȱºǰȱȱȱ
ºȱººȱȱǯȱ ȱºȱ
ȱǰȱºȱºȱǰȱºǱȱ
ȃȱºǱȱ,ȱºȱººȱȱ
ȱȱºȱºȱºǲȱ
ȱººȱ ȱȱºȱºȱºȱ
ºȄǯ16ȱ ȱºȱȱȱºȱ
ººȱȱȱºǲȱȱ£ºȱ
ȱȱºȱȱºǯȱ
Řǯȱºȱººȱȱħȱºȱºȱ
dhe të sinqertë, duke mos pasur për
ºȱºȱºęȱºǯȱ
řǯȱºȱȱȱȱºȱºȱ
ºȱºȱºȱȱºȱȱºȱ
kota për ta vrarë kohën.
Śǯȱºȱºȱ¡ȱȱ
Kur’ani t.
śǯȱºȱººħºȱȱºȱ
veprat tona.
Ŝǯȱºȱººȱȱºȱ³ȱºǯȱ
ŝǯȱºȱȱ£ȱȱȱ
dhe në kohë të duhur, mundësisht
në xhami.
ȱ¢ȱºȱºȱȱººȱ
ȱºȱ£ǰȱȱºȱ
vërehet se Ramazani së pari është
ȱȱȱȱºȱºħȱ
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
ºǰȱȱȱ¡ȱºȱ Ȃȱ
ǰȱȱȱºȱȱȱ¢ºȱ
ǰȱººȱȱȱ£ǰȱººȱȱ
ȱȱȱȱȱęºȱȱ
ǰȱȱȱȱȱęȱ
të mëdha për myslimanët. Ŷ
ǻŗǼȱħȱśŗǱśŜǯȱǻŘǼȱȱŗŞřȬŗŞśǯȱǻřǼȱ
ȱŗŞśǯȱǻŚǼȱŘŗŖŜǰȱȱŘȦŘřŖǯȱ
ǻśǼȱ ȱ¡ȱŗŝśŘǯȱǻŜǼȱȱȱŗřŗśǰȱǻŝǼȱ
ȱ¡ȱŗŝŚŜǯȱǻŞǼȱȱȬ ȱŚŚŝŞǯȱ
ǻşǼȱ ȱȱȱŚȦȱŘŗǯȱǻŗŖǼȱ ȱ
ȱȬǰȱŚȦȱŗřŝǯȱǻŗŗǼȱȬ
ȄǰȱŜȦȱŗŜŖǯȱǻŗŘǼȱȬȱŗŞŗŝǯȱǻŗřǼȱ
ȬǰȱŚȦȱŚřŞǯȱǻŗŚǼȱȱȱ
ŘřřǯȱǻŗśǼȱȱȱŘřŖŞǯȱǻŗŜǼȱȱ
ȱŗŗśŗ

D O S J A

E
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Dr. Muharem OMERDIÇ

Ramazani muaji
i ripërtëritjes së
besimit, ymetit
dhe xhematit
ȱ ¢ȱºȱºȱ
ȱºȱ¢ȱǯȱ
£ȱȱȱȱȱȱȱ
ºȱºȱȱºȱħȱȱºǰȱ
ȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱ£ǯȱȱ
¢ǰȱȱȱȱȱȱ
ȱºȱȱȱȱººȱºȱ
£ǰȱºǰȱǰȱ
ºȱȱºȱǯȱȱºȱ
ºȱȱȱºȱ£ȱȱ
ºȱȱȱºǯȱ
ºȱȂȱ£ȱºȱ¢ȱȱºȱ
ȱȱ ¢ǰȱºȱ³ȱ
rast dhe kohë e mirë e mundshme,
ǰȱȱȱȱȱȱºȱ
pastër dhe nuk është nën trysninë
ȱȱȱȱȱºȱ
ǰȱ¢ȱºȱħȱºȱȱ
ȱȱȱºȬȱȱºȱ
£ȱºȱħȱȱºȱºȱ
ǰȱ³ȱººȱǯǯȱºȱ
ȱȱºȱººȱȱ
ºȱȱºººȱºȱħǯ
ȱȱȬȱºȱ
ºȱºȱȱȱȱȱȱ
ººȱȱºȱȱȱºȱºȱ
ȱħȱȱȱºȱºǯȱºȱȱ
ºȱºȱººȱȱȱºȱȱºǰȱ
ºȱȱȱ¢ȱȱººǰȱȱ
ȱĞºȱºȱǰȱºȱºȱȱ
ºȱȱºȱ ȱȱħǯȱ ºȱ¢ȱºȱ
ȱȱºȱȱȱºȱºȱ
ȱºȱºȱºǰȱȱȱºȱ
ȱȱǱȱ
ȱȃȱȱȱºȱºȱȱȬȱȂȱ
ȱǵȱ ȱȱºȱºȱ
³ȱȬȱºȱȂȱǵȱ ȱȱºȱ
ºȱºȱȱȱºȱȬȱȂȱ
?”ȱ¢ȱȱºȱºȱºȱȱ
ȱºȱħºȱǯ
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ȱºȱºȱȱºǰȱȱºȱȱħȱºȱ
të shëndosha dhe cilësore. Atëherë ai
ȱºȱºȱºȱȱĞºȱºȱ£ȱȱºȱ
ȱȱȱȱȱ
ººȱºȱȱºȱħǯȱ
ȱ£ȱȱºȱºȱȱºȱ
ºǰȱººȱºȱȱǰȱȱ
ºȱȱȱȱºȱºǰȱ
ȱȱȱºȱȱȱ
ndryshimet pozitive që atyre tashmë
ME VULLNET TË FORTË ARRIHET u kanë ndodhur. Këto ndryshime u
44 ȱȱ 
£ȱºȱºȱºȱȱ
ȱȱºȱȱºȱ£ȱ
ȱȱºȱȱȱȱȱ
ȱº£ǰȱȱȱȱºȱȱ
ȱºȱºȱȱȱȱ
ħºȱºȱºǰȱºȱºȱºȱȂȱ
ºȱǯǯǰȱººȱºȱȱ¢ȱ
ºȱȱ¢ȱǯȱ
ºȱºǯȱ ¢ȱȱºȱȱ
ȱȂȱºȱȱȱ
ȱ¢ȱȱǯȱ ȱºȱ
suksesshëm të kohës së sotme, se si
ȱºȱºęȱºȱȱ¢ºȱ ºȱ£ȱȱºȱȱºȱȱ
të cilët tërësisht dëshironin të
ȱȱºȱºȱºººȱ
ȱȱȱ¢ȱȬȱºȱǰȱ ºȱºǯȱȱȱºȱ¢ȱ
ȱºȱȱºȱȱȱ
ȱºȱȱȱºȱǰȱ
vetëm për Allahun e Madhërishëm,
ǰȱºººǯǯǯȱȱººȱ
ȱȱºȱȱ¢ȱȱ
e tyre, ashtu dhe individët, pranuan
ºȱȱǰȱȱ¢ȱȱºȱ
ºȱ¢ȱȱȱȱºȱ
ºȱºȱºȱºǰȱȱȱȱ
ººȱºȱǯȱ ȱȱ
vendosi që tërë netët do të rrinte
ȱȱºȱȱȱ
£ȱȱȱºȱºȱºǰȱȱ
ȱȱȱȂȱ¢ȱǯȱ
ȱºȱĚȱºǯȱȱº¢ȱºȱȱ
Pikërisht këto ishin kushtet nismëtare
ȱºȱȱȱǯǯǰȱȱºȱ
ºȱęǯȱǰȱȱȱºȱ
ȱȱººȱºȱºȱºȱºȱȱ
º¢ȱȱȱȱºȱȱ
ºȱȱǰȱȱȱȱ
ºȱǰȱ£ȱºȱȱºȱ
ȱĦºǱȱȃȱºȱºȱǰȱºȱ
ȱǰȱºȱºǰȱȱȱ
ȱºǰȱȱȱȱºǰȱȱ
ȱ¢ȱȱºȱºȱȱĞȱºȱ
Ěȱºǰȱȱ£ȱȱȱȱ
ǯȱºǰȱǰȱºȱȱºȱǰȱȱ
ǯȄȱȱ
ȱȱȱ¢ºȱȱ
ȱ¢ȱȱºȱººǱȱ
ºȱºȱȱȱºǯȱ
Për t’u arritur kënaqësia e Allahut,
ȱºȱ£ºȱȱȱºȱȱ
MUHAMEDI A.S. SHPALLJEN E
ȱǻǼǰȱºȱǻħǼȱȱ
JETËSONTE NË PRAKTIKË
¢ȱȱºǰȱȱ³ȱȱȱ
ȱºȱȱȱǯǯȱȱºȱ
ºȱħȱȱȂȱȱºȱ¢ȱ
ººȱºȱȱȱȱ
hapave të parë të Ymetit, i cili nuk
të mëdha, suksese dhe rezultate të
ȱȱȱºȱȱ
kënaqshme.
ºȱǰȱȱħºȱȱºȱºȱ
ȱºȱººǰȱȱȱ
ººȱȱºȱȱǯǯȱ
ǰȱȱȱ
ȱºȱȱħǰȱºȱºȱººȱ
ȱȱ¢ȱººȱȱºȱººȱ
ººȱȱȱȱºȱ
ºȱ³ºǰȱȱȱȱºȱ
ȱǯȱȱȱºȱ
me përpikëri urdhrave të marrë
tërë Ymetin,ȱȱȱȱȱºȱ
ººȱȱºǯȱȱȱ
ºȱȱȱȱȱȱ
¢ȱºȱ£ȱȱ¢ȱ£ºǰȱȱºȱ
ºȱººǯȱȱǯǯǰȱ
cilave zhvillohet. Nëse individët
ȱȱºȱººȱºȱ
ºȱºȱȱȱȱ¢ǰȱ
ºǰȱȱȱºȱȱºȱ
ǰȱººȱȱȱȱ ºȱǰȱȱȱȱºȱºȱ
ȱȱǰȱºȱȱ
ȱºȱǰȱȱººȱȱ
ȱºǰȱººǰȱĞºȱȱ
ºȱĦºȱºȱºȱȱȱ
ºȱ£ǰȱºȱȱȱ
ȱºǰȱĞºȱºȱºȱ
ȱǻęǼȱȬȱººȱºȱȱ
ȱȱȱ ħȱºȱǰȱ
ȱºȱºǯȱ
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ħºȱºȱ³ºȱȱǰȱȱ
ȱºȱȱȱºȱȱȱ
ȱºȱºǯ
ȱȱȱȱ£ȱ
ȱȱººȱºȱȱ
dëshmonin vlerat e tyre dhe ishin
ȱȱºȱȱººȱ
ºȱȱȱºȱǰȱ
£ǰȱȱȱºȱȱ
ºȱºȱºȱºȱȱȱ£ȱ
ºȱºǯȱȱººȱȱ
ǰȱęǰȱȱȱȱºȱ
¢ǯȱºǰȱºȱȱºȱ
ȱȱºȱȱȱ
ǯǯȱȱȱºȱº£ǰȱ
ºȱºȱ¢ºȱȱȱȱȱ
ȱȱȱºȱ¢ǰȱººȱºȱ
mundur që të arriheshin rezultate të
ȱºȱºȱºȱȱºȱºǯ
£ȱȱȱȱ£ȱ
ȱǯȱȱȱħȱ£ȱ
në Kur’an dhe iman. Myslimanët
arritën ta mësonin dhe ta kuptonin
Kur’ani n. Disa myslimanë, vetëm
ºȱºȱȱºȱ£ȱ¡ȱºȱ
ȱ¢ȱȱºȱȱȱ Ȃȱǯȱ
ºȱȱºȱ£ǰȱȱ
ȱ¢ºȱºȱºȱȱ¡ºȱ
Ȃȱǰȱȱ¡ºȱººȱºǯȱºȱ
shumë vise anekënd Botës Islame
ȱºȱºǰȱ¡ȱǰȱ
ndërsa lexuesit më të mirë i
ºȱȱȱȱȱ
ºǰȱººȱȱ
ȱººȱºȱºȱºȱººȱ
ȱ£ºǯȱ ºȱȱȱ
ºȱȱȱȱºȱ Ȃȱǯȱ
Me Kur’ani n Fisnik shoqërohen
ºȱȱȱ¡ǰȱȱȱ
ºȱȱħȱºȱȱȱȱȱ

D O S J A
ȱ£ȱȱºǰȱºȱºȱºȱ
ȱȱȱºȱȱȱºȱ
ºǯȱȱȱºȱºȱºȱ
ȱ ǯȱȱºǰȱȱȱºȱ
ȱ£ȱȱȱȱ
ºǰȱȱºȱ¢ºȱȱ
ȱºȱºȱºǯȱ
ǰȱȱººȱǯȱ ȱȱ
ººǰȱȱȱºȱȱȱ
£ǯȱȱȱºººȱ
ȱºȱ¢ºȱȱ£ȱ
e Ramazanit. Kur’ani përcakton
ȱºȱȱȱȱȱ
ºȱȱ¢ºȱºȱºȱºȱ
ȱȱȱºȱħǯ
ȃȱǻȱȱºǼǱȱȃºȱĞºȱ
ºȱ Ǳȱºȱºȱȱºȱºȱ
ȱºȱǰȱºȱǰȱº£ºȱ
ºǰȱºȱºȱȱȱǯǯȱ
ǰȱºȱǰȱęȱ
në Medinë dhe në Xhaminë e Aksasë
ǰȱȱºȱęǰȱȱºȱ
në Jerusalem. Pa marrë parasysh
ºȱȱȱºȱººǰȱ
ººǰȱºǰȱºȱȱ
ºǰȱºȱºȱºȱ££ȱ ȱȱºȱȱȱºȱ
ȱȱ Ȃȱȱºȱȱ ºǰȱǻºȱȱºǼȱºȱºȱ
ȱ¡ȱȱºȱºȱºȱºȱºǯǯǯȱ ºȱȱºȱȱȱǰȱȱȱ
ºȱȱħȱȱȱĞȱºȱºȱ
ºȱºȱȱºȱȱºȱħȱ
ºȱȱħǰȱººǰȱȱȱ
ȱħǰȱºȱºȱººȱºȱºȱ
ȱºȱȱ¡º ºȱºȱ
ºȱ¢ºȱȱǰȱȱȱ
ȱºȱº£ȱȱǯȱȱȱ
ȱºǯȱȱºȱ
¢ȱȱȱȱȱȱ
ȱºȱǰȱººȱºȱ
ºȱºȱǰȱȱȱºȱºȱ
ȱºȱºȱħȱǻ ȂȱǼǰȱȱȂȱ
£ºȱ£ȱȱºȱȱ ȱ ǰȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱºǰȱȱ
ȱºȱȱȂȱºħºȱȱ
ȱºȱººȱȱȱºȱǰȱ
islam.
ȱȱȱºȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱºȱ
ȱ£ºȱǻºǼǯȱȱȱ
në kthimin tonë tek Kur’ani dhe
£ȱººȱȱȱºȱºȱºȱ
ºȱ£ȱȱȱºȱħǰȱºȱ
ȱħȱȱȱºǰȱ£ȱºȱ
ȱȱȱǯǯȱȱºȱ
ȱȱ¢ȱºȱħǯȱȱȱ ȱºȱȱȱȱºǰȱȱºȱȱ
ºȱǰȱȱȱȱºȱȱ
ȱ¢ºȱȱººȱ
ºǯȱȃȱǻȬǰȱŘŚȬŘŜǼǯȱ
ºǰȱºȱȱ
ºȱȱººȱǯȱ ȱ
TA PËRJETOJMË DHE T’I
ǰȱººǰȱȱººȱ
4  ȱ 
ȱºȱºȱȱ
myslimanë, po edhe për shumë
E keni pritur me padurim këtë
ȱºȱºǰȱȱȱºȱºȱ
ȱºȱºȱºȱ£ǰȱȱ
º£ǯȱȱȱºȱ
ºȱȱº£ȱħǷȱȱ
ȱºȱºȱºȱº£ȱȱȱ
ººȱ£ǰȱȱȱ
ºȱºȱ¢ºǰȱȱ£ȱºȱ
ȱȱºȱºȱȱºȱ
ȱºȱȱȱºȱ Ȃȱǯȱ
ºǲȱǱ
ȱȱººȱº£ǰȱȱȱ
Ditën e 17 të Ramazanit, kur
myslimanët, t’i ktheheshin porosisë
ȱǯǯȱȱºȱȱħȱºȱ
ºȱħȱºȱºǰȱǰȱ
ºȱºȱºǰȱȱºȱºȱ
ȱºȱȱǰȱȱºȱȱ
ȱȱȱºȱºȱ
£ȱȱȱǰȱ
të mushrikëve dhe ndihmësve të
ººȱȱȱǯȱ ȱ
ǰȱȱȱȱºȱȱǰȱºȱȱ
ºȱºȱȱȱºȱº£ȱ
13
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ºȱȱºȱȱºǯºȱȱ
ŘŖȱºȱ£ǰȱȱ¢ºȱ
ȱ¢ºȱºȱºǰȱȱǰȱ
ºȱȱȱǰȱ
ȱº£ȱȱĞºǯȱºȱȱŗŖȱºȱ
Ramazanit ȱȱŗşŝřǰȱȱȱ
ȱȱȱ ȱȱ£ȱ
ȱȱºȱȱǰȱ£ºȱ
ºȱºȱºȱȱȱºȱ
ndërtuar në vetë shtratin me rërë,
Ȭȱºȱȱºȱ£ȱǯǯȱ
ǰȱȱȱ£ȱȱ
ardhshme me plot dëshirë, kurse
ººȱ£ǰȱȱȱºȱºȱ
ȱȱȱºȱºȱºǰȱǰȱ
ęºǯȱǰȱºººȱºȱȂȱ
£ȱęǰȱȱȱǯǯǯȱ
ºȱȱȱºȱºȱȱ
në zemër. Disa herë është e vështirë
ºȱĚȱºȱȱȬȱºȱȱȱºȱ
ºȱºȱĚºǰȱȱºȱȱȱºȱ
ȱºȱȱºǯȱȱȱ
Ğȱ¢ºȱºȱºȱȱºȱºȱ
ȱºȱȱºǯȱȱȱ
ȱºȱȱȱȱȱȱȱ
ºȱȱºǰȱǰȱȱºǰȱȱȱ
ȱºǵǷȱºȱĞºȱȱºȱºȱ
ȱȱºȱȱºȱȱȱºǰȱ
ȱºȱºȱºȱºȱºȱȱ
ȱȱºȱºȱºǯȱºȱºȱ
ȱȱºȱǰȱȱ
dhe Allahu pyet:
ȃ,Ȃººȱȱȱºȱȱȱ ȱ
ȱººȱºȱȱǵȄȱ
(Nuh, 13).
ȱȱ ȱºȱǰȱ
ȱȱȱȱ³ȱȱººȱȱ
ȱȱȱ¢º£ȱºȱȱ
³ȱȱºȱǰȱȬȱȱȱħȱ
ȱȱºȱȂȱǯȱȱȱ
ȱºȱħºȱººȱ¢ȱºǰȱȱ
ȱȱ¢ǰȱȱȱºȱ¢ȱºȱ
tona...Allahu i Madhërishëm është
ȱǯȱȱȱȱȱºǰȱ
po edhe të atyre që e kanë marrë
ººȱȱȱȱȱºȱ
keqpërdorur për interesat e tyre
ȱȱȱºȱºȱǰȱȱȱ
ºººȱȱ¢ȱºȱºħǯȱȱȱ
ººȱºȱººȱȱºȱºȱ
ºȱ£ȱºȱǰȱȱº£Ğºȱ
ȱȱĞºȱȱȱĞºȱ
ººǰȱȱȱǷȱǷȱȱŶ
Përktheu: Ahmed R. Ramadani
ǱȱĴǱȦȦ
ǯħǯȱ
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Ramazani – muaji i mësimit fetar
ȱȱºȱȱȱºȱºȱ
ȱ¢ºȱº¢ºȱȱºȱȱ
dhe të praktikuarit të mësimeve
ǰȱȱȱººȱºȱºȱ
ȱ¢ºȱºȱȱºȱȱȱ
ºȱºǯȱºȱǱȱ ȱ
ȱǲȱ£ȱȱºȱȱ
ȱǲȱºȱȱºȱȱ
ȱºǲȱ£ȱȱȱ
ȱȱȱºȦºȱǲȱ
¡ȱȱȱȱȱȱȱºǰȱ
ȱȱºȱǯȱ
Si duket kurrë nuk ka pasur
ȱºȱȱººȱ
myslimane rreth transmetimit të
ºȱȱºȱºȱºȱǰȱºȱ
kuptimin teorik dhe praktik, sa
sot, por si duket kurrë me më pak
ǯȱ ȱºȱȱȱęºȱ
ȱȱºȱºǰȱȱȱºȱ
ȱ¢ȱȱººȱȱȱȱ
ȱȱºȱ³ºǰȱȱºȱħȱ
ºȱºȱºȱȱºȱȱ
ȱºȱȱººȱȱǰȱººȱ
ººȱºȱºȱȱºȱºȱ
për përcaktimin dhe normat e
ȱºȱºȱȱ
ȱȱȱǯȱ ¢ȱȱȱ
ȱºȱºȱºȱºȱǰȱȱ
ºȱȱººǰȱȱººȱ
ȱȱħȱºȱºȱȱ
xhahilë.
,ºȱȱºȱºȱȱºȱ
në kohën e sotme dhe si duhet të
ǵȱȱĞȱºȱ
ºȱºȱĦºȱºȱǰȱȱȱȱ
¢ȱȱºȱȱº¢ȱ
ǯȱ4ºȱȱȱ
ºȱ¢ȱǰȱȱȱȱ
ȱºȱȱȱȱȱ
º¢ȱºȱȱºȱºȱ
ººȱºǰȱºȱº¢ºȱºǰȱȱ
ȱȱȱººȱºǰȱ
ǰȱºȱȱȱ
ȱºȱȱºȱȱȱȱ
kohën, me të vetmin qëllim që atë ta
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ºħººȱȱȱººȱºȱ£ºȱ
ȱȱǰȱȱȱȱ
ººǯȱºȱººȱºȱºȱ
º¢ºȱȱȱȱººȱǯ
ººȱȱººȱºȱ
ºȱȱ³ºȱǰȱȱ
ȱȱȱȱººȱȱ
££ººȱºȱȱȱºǯȱ
£ȱǰȱǰȱ
ȱȱȱºȱ
ndihmesë e madhe për mësimin
ǯȱººȱºȱĚȱºȱ
ȃ£ºȱȱº£ȱºȱºȄȱȱ
ºȱººȱȱºǰȱ
ºȱȱȱ£ȱȱ
ȱǰȱºººȱ
ºǰȱºǰȱºȱȱ
shekullarizuar dhe ateiste, e deri
tek mendësia e individëve apo
ºȱºȱºǰȱºȱºȱȱ
ºȱºȱȱ¢ǯ
ºȱºȱººȱȱǱȱǰȱ
ȱºȱȱȱººȱ
ǰȱȱȱȱºȱ
ºǯȱȱºȱººȱºȱºȱºȱ
ȱºȱȱȱȱȱ
ȱººǰȱȱȱ
ȱººǰȱȱȱȱȱ
ººȱȱȱººǰȱȱȱȱ
ºȱȱȱºȱºȱºȱȱ
ººȱºȱºȱºȱºǰȱºȱ
ºȱȱȂȱºȱ
ȱȱȂȱºȱºȱºȱ
ºǯȱºǰȱºȱȱºȱ
ǰȱȱȱºȱȱȱȱȱººȱ
ȱȱȦº£ȱǰȱ
ȱºȱęȱȂȱººȱȱ
ȱºȱȱȱºǱ
• Të përcaktohet identiteti i
ººȱºȱȱǯ
Ȋȱºȱºȱºȱȱ
ººȱºȱȱǯ
Ȋȱºȱȱȱȱ³ȱ
ººȱȱȱȱ
ºȱºȱȱȱºǯ
ȱŗŚ

1. IDENTITETI I MËSIMDHËNIES
SË SOTME FETARE
ȱȱȱºȱ
ººȱȱȱºȱºȱºȱ
ºȱǰȱºȱȱºȱ
personale vetëm për të, e me të
ȱȱȱȱȂ£ǰȱ
ºȱȱĦºǰȱȱȱȱ
ºȱȱºȱȱºȱºǯȱ4ºȱ
interesante se vetë nocioni i
ȱºȱººȱȱ
më tepër është kristalizuar në
traditën e lashtë myslimane, sesa
në kohën tonë. Sot, ky identitet me
interpretimet e ndryshme duke
ºȱºȱººȱºǰȱºȱȱºȱ
Ǳȱȱȱºȱȱǰȱ
e harron rolin e interpretimit, e
harron konkretizimin e interpretimit
ȱǯȱ ȱȱºȱºȱ
ºȱǰȱȱęȱȱ
interpretimit të së kaluarës dhe
ºȱǰȱȱºȱ¢ȱ
ȱ³ȱȱºȱºȱȱºȱºȱ
ǯȱ ȱººȱºȱ
me interpretimet multidisiplinare.
ººȱȱȱȱ
ȱȱ¢ȱºȱºȱºȱ
ºǰȱȱȱºȱ
ºȱȱȱººȱȱĞºȱ
ºȱºȱȱȱºȱºȱ
ºǯȱ ºȱȱȱºȱºǯȱȱ
këtë, krahas përcaktimit të identitetit
e përcaktuam edhe detyrën e
ººȱǯȱȱȱºȱȱ

D O S J A
³ȱĦºȱȱȱºȱȱǰȱȱȱ
ǲȱ³ȱĦºȱººȱºȱǯȱ ȱȱ
ºȱºȱȱȱȱºȱȱºȱ
ºȱºȱȱǰȱ³ȱȱȱ
Ěǯȱȱȱºȱȱºȱȱºȱ
ka peshën e vet, që është shumë e
vërtetë. Por, ne nuk i dimë qëllimet,
ȱºȱ¢ȱȱȱǰȱȱ
ºȱ¢ȱȱȱȱȃºȱȄȱ
Ȃȱºȱǯȱºȱǰȱ£ȱºȱ
ȱºȱȱººȱºǰȱȱȱ
ººȱºȱººǯȱȱȱ
ººȱºȱȱĦºȱºȱȱ
ǰȱȱȱºȱºȱ¡ȱ
është e shtruar me qëllime të mira.
ȱºȱ³ǰȱºȱ³ȱǰȱ
ºȱȱȱȱȱºȱºǯȱ
ǰȱȱȱººȱ
ȱºȱǰȱĞºǰȱħȱ
dhe vullnet, natyrisht edhe qëllim
ºȱºǰȱȱºȱĦºǰȱȱ
ºȱºȱȱººȱºǯ

¢ȱȱºȱǯȱºǰȱ
ººȱȱȱȱºȱ
ȱºę£ȱºȱȱººȱ
ȱǰȱȱȱ
është keqpërdorur, sidomos në të
ȱȱǰȱȱȱº¢ȱ
ǰȱȱȱººȱȱ
ȱħǯȱ,ȱºȱȱºȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǯȱ4ºȱ
ȱººȱȱǰȱ
ȱȱºȱºȱȱȱȱȱ
ºȱȱȱę£ȱºȱºȱȱºǰȱ
ȱȱºȱ£ȱºȱºººȱ
ºȱȱºȱºȱȱºȱǯȱ
ǰȱººȱȱ
ȱººȱȱȱºȱĞȱ
ȱǰȱºȱºȱȱȱ
ººȱºȱȱºȱȱȱȱȱ
ęȱºȱºȱȱǰȱºȱȱºȱ
ºȱȱ£ºȱºȱǯȱ ºȱ
duhet vlerësuar edhe impulsin
Ǳȱ,ȱºȱºȱºȱºȱ
ºȱȱºȱǯȱ ȱȱººȱȱ
Řǯȱ 4  ȱ ȱ4 ȱ
ºȱºȱºȱȱȱȱȱ
E MËSIMDHËNIES SË SOTME
ȱȱºȱȱººȱȱºȱ³ȱºȱºȱ
FETARE
ȱºȱȱȱȱºȱ
ºǯȱººȱºȱººȱȱºȱ
ººȱȱºȱ
në kuptimin dhe pranimin kur’anor
Ȃȱººȱº£ȱºȱȱ
ȱȱºȱȱºȱǰȱȱ
ºȱºȱºǯȱººȱºȱ
ai pranohet si vetësendërtim i lirë
ºȱȱȱºȱȱ
ȱȱȱº£ȱºȱºȱºȱ
º£ȱºȱºȱȱ ȱȱȱȱºȱǰȱȱ
ºȱȱ¢ȱºȱºȱ ºȱºȱȱȱȱȱȱººǯ
ºȱººȱǯȱ ºȱ
Ǽȱ£ǰȱȱºȱ
ºȱȱȱȱȱºȱ
cilit qëllimi më i lartë i veprimit
ºȱºȱººȱȱ
ºººȱȱººȱºȱ
ººȱȱºȱȱȱ
ºȱȱºȱȱȱħȱºȱºȱ
teocentrizmit, antropocentrizmit
ǰȱºȱºȱºȱȱºȱȱ
ȱ£ǯȱ
ȱºȱȱǯ
a) Teocentrizmi më së miri shihet
ºȱȱȱȱºȱºȱ
¢ȱºȱȱȱºȱºȱ
ºȱȱȱȱ
¢Ǳȱºȱȱºȱºǵȱºȱºȱ ȱȱºȱȱȱȱȱ
ȱºȱȱºȱȱȱȱ
ºȱȱȱȃȄȱȱȱº£ǯȱ
ǰȱȱǰȱȂȱººȱħȱ
Mirëpo, edhe këtu ekziston rreziku
ȱºȱȱħºȱºȱºȱ
ºȱºȱº¢ºȱºȱȱºȱȱ
ººȱºȱȱºȱºȱºǯ
ȱȃºȱºȱȱºȱºȄǰȱ
Pa dyshim, ky qëllim teocentrik
ºȱºȱȱºȱºȱ
ººȱºȱºȱȱ£ȱ
ȱºȱ£ǰȱȱȱ
ǯȱºȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ
ººȱºȱºȱȱǰȱ ȱǯȱȱºȱȱ
ººȱȱȱȱººȱ
ȱȃȱºȱºȄȱȱºȱºȱ
ºȱ¢ȱȱºȱºȱ ºȱȱȱȱȱººȱºȱȱ
º£ǯȱȱ¢ȱºǱȱȱ
shpëtimi personal dhe shpëtimi
ȱȱȱǰȱȱȱ
ȱºȱºǯȱȱººȱȱ
ȱȱȱºȱȱȱ
ȱºȱºȱºȱ£ȱȱºȱ
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º£ǰȱȱȱȱºȱºȱ
ȱºȱȱȱȱ
ºǰȱºȱººȱȱȱºȱ
ȱȱºǰȱȱȱºȱ³ȱºȱ
ºȱºȱǯȱ ¢ȱȱ
ȱººȱȱºȱºȱ
º£ȱºȱº¢ȱºȱ¢ȱȂȱ
³ȱȱȱºȱºȱǰȱºȱ
ººȱȱȱºȱȱ
ȱȱº£ǯ
Ǽȱ£ȱȱ
ººȱȱȱ
ºȱȱºȱºȱ
ȱȱȱºȱºȱºȱ
ȱ³ȱººȱºȱººȱ
ǯȱȱººȱºȱºǰȱȱ
ºȱǰȱºȱȱȱºȱºȱ
ººȱȱººȱȱ
ºȱºȱºȱǱȱȱȱ
ȱǯǯǯȱºȱººȱȱ
ȱºȱȱººȱ
ȱºȱºȱºȱºȱºȱȱ
ººȱȱºȱºȱǰȱȱ
ȱºȱºǰȱºȱȱȱ
ȱǯǯǯ
Ky parim themelor është
ººȱȱȱȱȱ
ººȱºȱºȱȱ
ȱǯǯǯȱȱȱºȱ
³ȱȱºȱħȱȱȱ
ȱȱºȱºȱħȱ
ºǯȱȱǯǯȱººȱºȱ
i vetëm, dhe atë mësues me tërë
ºȱȱħǰȱȱȱȱȱ³ȱ
ȱȱȱºȱȱȱħǯ
ºȱȱººȱȱ
ººȱȱººȱȱ
ȱȱȱººȱºȱ
ȱǯǯǰȱȱºȱȱºȱ
ºȱȱĦºȱºȱȱȱºȱºȱ
ȱºȱȱººȱȱȱȱ
ºȱȱȱºȱºȱºȱȱ
¢ȱºȱȱºȱºȱȱȱ
ȱºȱºǯ
ȱȱȱºȱȱ
ȱ£ȱȱ
ȱºȱºȱȱ
ººȱȱȱºǰȱ
ȱ³ºȱº£ȱºȱºȱ
ȱȱȱºȱºȱ
ºȱºȱȱººȱǯȱ
ȱȱºȱȱºȱ
ºȱȱ£ȱºȱ£ȱºȱ
£ȱǰȱºȱȱºȱ
º¢ºȱºȱººȱȱºȱ
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ȱȱº£ǰȱ
ȱºȱºȱººȱȱ
ȱǰȱȱºȱºȱ
ȱǯȱȱ¢ȱºȱ
ººȱǰȱȱȱȱºȱ
ºȱȱ¢ºȱººȱ¢ȱºȱ
ȃººȄȱȱǯȱȱ
ȱǯǯȱºȱȱºȱºȱ
ħȱººȱºȱȱº£ȱȱ
ºȱǯǯǯȱ ºȱººȱ
ȱȱȂȱºȱº£ȱ
ºȱºȱȱºȱȱȱǰȱºȱ
ºȱºȱºȱºȱºȱººȱºȱ
ºȱºȱȱºȱºȱºȱȱȱºȱ
ȱȱȱȱºȱºǯ
řǯȱȱ, ȱ 4 ȱ
MËSIMDHËNIA FETARE SOT NË
TRANSMETIMIN E FESË
ȱºȱȱȱȱººȱº£ȱ
ȱººǰȱȱȱȱ
ºȱº£ǰȱȱºȱ
ȱºȱȱȱºȱ¢ǰȱ
ȱȱººȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱº£ȱȱȱȱºǯȱ
ȱººȱȱȱȱȱȱºȱȱ
ȱºȱȱȱºȱºȱ
ȱȱºȱ£ǱȱȬȱ
ȱǯ
¢ȱȱººȱȱȱ
º¢ȱºȱȱºººȱººȱ
ºȱºȱȱºȱȱȂȱºȱ
ȱȱºȱººȱȱ
ȱººȱººȱºȱ
ºǯ
ººȱȱºȱºȱ
rriturit është vështirë, apo
ȱȱȱǰȱºȱ
ęȱȱºȱȱ
ºȱȱȱ³ǯȱºȱȱ
ºȱȱºȱȱȱ
ȱȱ£ºȱºȱȱȱ
ººȱȱºȱºħºǯȱ
ºȱȱººȱȱ
ºȱºȱȱȱºȱȱȱ
ºȱȱºȱºȱºȱ
ºȱ£ȱºȱȱȱȱ
ȱȱȱȱºȱºȱ
ºȱȱȱºȱºȱºȱĦǯ
ººȱºººȱ
ºȱȱºȱȱºȱºȱ
ºȱȱȱºħºȱºȱ
ȱȱººǯȱºȱȱ
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SHOHIM SE FENË E
KEMI BALLAFAQUAR
VETËM ME FORMËN E
JASHTME TË SAJ DHE
ME PRIMITIVIZËM. NUK
ËSHTË FE VETËM AJO
QË PREZENTOHET ME
MJEKËRR DHE ME TESHA,
E MOS DHASHTË ZOTI
TË MENDOJMË SE TË
TILLË MUND TË BËHEN
EDHE MËSIMDHËNËSIT
FETARË. NUK NA TAKON
NEVE T’U PËRGJIGJEMI
NJERËZVE NË TË GJITHA
PYETJET E JETËS, POR
T’U TREGOJMË SE KU DO
TA GJEJNË KUPTIMIN E
VËRTETË TË JETËS...

ºȱȱȱ£ȱºȱ
mënyrë kritike, teknikat dhe metodat
ºȱȱȱºǰȱȱº¢ȱ
ȱ¢ȱºȱȱºȱºȱ
ºȱȱȱºħºȱºȱȱ
rrethanave të kumtimit konkret
ęºȱººȱºȱȱǯȱȱ
ºǱ
16

Ȯȱȱǻǯǯȱȱȱºȱȱ
ȱȱȱǼǰ
Ȯȱȱȱºȱǻǰȱ
ºȱºȱȱºȱǼǰ
Ȯȱºȱǻȱȱ£¢ȱºȱȱ
ºȱºȱºȱȱºǼǰ
ȮȱȱǻºȱȱȱȂȱħºȱ³ȱ
Ǽǰ
Ȯȱºȱȱǻºȱȱ
¢ȱºȱºǼǰ
Ȯȱȱȱºȱǻȱȱ
ººȱȱȱºȱºȱȱ
ǰȱºȱºȱȱȱȱºȱ
ȱȱºǼǯ
Në rrethanat tona shpesh kemi
ȱȱºȱȱȱºȱęȱ
ȱººȱǰȱȱȂȱ
ȱȱºȱȱȱ
ºǯȱ4ºȱºȱȱȱºȱºȱ
polemika të tilla, kur shohim se
ºȱȱȱȱºȱȱ
ºȱȱȱºȱȱȱȱ
£ºǯȱȱººȱȱºȱ
ȱºȱ£ȱȱºȱ
ȱȱǰȱȱȱºȱȱ
ºȱºȱȱºȱºȱȱºȱ
ºȱȱºººȱºǯȱ
ȱȱȱȱȂȱºȱ
º£ȱºȱºȱȱ¢ȱȱºǰȱ
ȱȂȱºȱȱȱȱȱºȱ
ȱȱººȱºȱºǰȱȱººȱ
ȱȱºȱºȱºȱºȱȱȱ
ǯȱºȱħºȱºȱ
ººȱȱºȱȱ
ºȱȱǰȱȱȱȱ
¢ȱȱȱºȱȱ
ȱºȱȱºȱȱȱȱ
ºȱȱ£ȱºȱȱȱȱ
ȱȱȱºȱºǰȱȱ
ȱȱ¢ȱȱȱȱ
nuk mund të vlerësohet dhe matet,
³ȱººȱȱȱºȱȱ
ȱǯȱºǰȱ¢ȱ
ȱȱººȱȱȱȱ
ȱºȱºǰȱȱęȱ
¡ȱºȱȱºȱºººȱȱ
ºººȱºǰȱȱȱ
ȱºȱȱȱȱºȱǰȱ
ȱȱºȱ¢ȱºȱǰȱȱ
ºȱºȱȱºȱǯȱǰȱ
detyra e përhershme e mësimdhënies
ȱººȱȱºȱºȱȱ
ºȱȱȱȱȱººȱºȱºȱ
ȱȱǰȱºȱȱ
ȱǯȱ
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SI PËRFUNDIM
ǰȱºȱȱºȱ£ǰȱȱ
si myslimanë, me këtë kapacitet
ȱȱȱȱ
që kemi, a thua vallë mund
ºȱȱȱºȱ³ºȱºȱ
ººǯȱºȱºȱȃºȱ
ȱȄȱȱ£ǰȱȱ
akoma në masën më të madhe
ȱºȱȃȱȱºȄȱ
ºȱȱǯȱ¢ȱºȱ
ººȱȱȱºȱºȱȱ
se në këto hapësirat tona në
ȱȱººȱ£ȱ
kundërshtimi apo qortimi si vlera
ȱȱºȱºȱºǰȱȱ³ȱ
vetëm është nxitur hipokrizia
ȱººȱȱ£ǯȱȱ
ȱººȱȱºȱȂȱȱȱ
ºȱºȱȱºȱȱºȱ
ºȱºȱȱȱȱ
ȱȱȱºȱº£ȱȱ
qarqet a(nti)teiste – duke na
ºȱºȱȱȱ
ȱºȱºȱȱȱǻǼǯ
ºȱºȱȱºȱȂȱȱ
ºǰȱȱºȱȱȱºȱ
ȱºȱȱȱȱºǰȱȱ
ȱºȱºȱ¡ºȱȂȱºȱ
ȱȱºȱºǯȱºȱºȱººǰȱ
ºȱȱȂȱºȱºȱǰȱ
ºȱǯȱǰȱ³ºȱ
është se paraprakisht a na
ȱºȱºȱǰȱȱºȱ
ȱ¢ȱȱºȱȱ
ºȱȃȱºȱ¢Ȅǰȱºȱºȱȱ
ȱºȱºȱ¢ǰȱȱ
ºȱºȱºȱºȱȱºȱºȱ
ºȱºȱºȱºȱȱȱ
pëlqyeshëm (për hir tonin apo për
ȱºȱºȱºǰȱǯǼǰȱȱ
ºȱ¢ȱºȱǵȱ,ºȱ
ȱȱȱºȱȱȱ
ȱºȱȱºȱ
ºȱȱº¢ºȱºȱȱºȱºȱ
ºȱȱºȱºȱº¢ºȱºȱȱ
ºȱºȱǰȱȱ£ȱȱ
ȱȱºȱºȱººǰȱȱȱȱ
ºȱȱǯȱȱºȱººȱ
¢ȱȱȱȱºȱ¢ȱ£ȱ
ºȱºȱȱȱºȱȱ
shpirtërore e kulturore edhe në
dimensionin e mësimdhënies
ǷȱŶ
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Sekretet e agjërimit
º£ºȱºǰȱ¢ȱººȱȱ
ȱººȱȱºǯȱȱ
¡ǯǯȱȱȱȱºȱºȱ
ȱºȱ£ǰȱȱȱȱȱ
ȱºȱ³ȱºȱȱȱ
ºȱºǰȱȱȱºȱ
ȱȱºǰȱȱºȱºȱȱȱȱ
ºǰȱȱȱȱ¢ȱȱȱ£ȱ
koha.
ȱ¢ȱººȱºȱºȱºȱ
ºȱººȱȱȱȱºȱȱ
ȱǰȱȱºȱºȱȱ
ȱħȱºȱºǰȱºȱº¢ºȱºȱºȱ
ȱȱ¢ºȱºȱȱ
³ȱºȱǰȱȱȱ³ȱ
ººȱº£ǯ
AGJËRIMI FORCON SHPIRTIN
ȱȱȱºȱȱ
ȱºȱ¢ǰȱºȱºȱ
ºȱȱȱǰȱȱ
ººȱȱȱ³Ȃººȱȱȱ
ħǵ
A është ai ky trup dhe ky skelet
ȱºǵȱȱººȱȱ¢ȱȱȱȱ
ººȱȱǰȱ£ǰȱ
ǰȱǰȱȱȱǵȱ
Po të ishte i këtillë, atëherë sa i ulët
ȱȱºȱȱºȱǷ
ȱȱººȱ¢ȱȱȱ
ºǰȱȱȱººȱºȱȱ
ȱǰȱȱȱȱºȱººȱȱºȱ
ºǰȱȱȱººȱºȱȱ
ȱȱºȱºȱººȱȱ
ǯ
ȱȱȱȱººȱºȱ
³ȱȱȱºȱ¢ȱȱºȱ
shpirtërore, të cilën Allahu e ka vënë
tek ai, me të cilën ai mendon, ndien,
ħǰȱȱºȱȱºǰȱ
dhe shkaku pse Allahu i urdhëroi
ºȱºȱȂȱºȱǵȱ ȱ
ºȱȱȱȱººȱȱħȱȱ
ǰȱȱºȱȱȱȱººȱººȱ
ȱȱȱħȱȱǯ
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¢ȱººȱǰȱȱȱǯȱ
ȱººȱǰȱºȱ
ȱººȱȱȱȱ
ȱħǯȱȱºȱȱººȱħȱºȱ
ǰȱȱºȱºȱȱǯȱ
ȱȱȱȱºȱºȱȱ
të vet, e edhe shpirti ka kërkesa të
ȱºȱǯȱ ȱȱºȱȱ
ȱºȱħȱȱºȱºȱ
ºȱȱºȱǰȱººȱȱºȱ
ħȱºȱºȱºȱ
ºȱºȱºȱºȱºǰȱȱȱ
ȱºȱȱºȱǯȱºǰȱ
ºȱȱȱȱĞºȱȱǰȱ
e kupton sekretin e Allahut tek ai,
dhe i mposht dëshirat e shpirtit dhe
ºȱȱǰȱȬȱººȱºȱȱ
ºȱȱȱºȱȱºȱȱȱǯ
PËRSE E KA OBLIGUAR ALLAHU
 4  ǵ
ȱȱȱȱºǰȱ
ºȱº¢ºȱºȱȱºȱȱ
ȱȱºȱħǰȱºȱºȱºȱ
ȱȱºȱȱºȱǰȱȱȂȱ
mposhtë tendencat e epsheve të
ǰȱȱȂȱºȱºǯȱȱ
ººȱ³ȱºȱȱȱºȱºȱ
ȱȱȂ ȱȱǰȱȱȂȱ
ºȱ¢ȱȱȱȱȱȱħǰȱ
ȱȂȱȱǲȱȱȱºȱȱȱħȱ
ȱȱȂȱºȱħǲȱȱȱººȱ
ºǰȱȱȱȱºǱȱºȱºȱȱ
ǯȱºȱººȱǰȱȱǯǯȱ
ºǱȱȃȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱǻȱǼǱȱ
ºȱȱºȱĞǰȱººȱ
ºȱºǰȱȱȱȱħȱºȱȱººȱ
ººȱºȄȱǯ
AGJËRONI, SHËROHENI
ºȱȱºȱ£ȱ
ºȱȱȱºȱǰȱȱ
ºȱȱ£ȱºȱȱ
ȱŗŞ

“LUTJA E TRE LLOJ
PERSONAVE NUK U
KTHEHET MBRAPSHT:
AGJËRUESIT KUR BËN
IFTAR, UDHËHEQËSIT
TË DREJTË, DHE LUTJA
E ATIJ QË I ËSHTË BËRË
PADREJTËSI” MUHAMEDI A.S.

D O S J A
ȱºȱǰȱȱºȱºȱ
ȱȱȱº£ȱºǰȱȱ
ººȱºȱȱȱºȱ¢ȱºȱȱ
ȱºȱº¢ºȱºȱȱȱ
³ȱºȱºȱºȱººǰȱȱȱȱ
ȱºȱºȱȱȱºȱȱºȱ
nuk i duhen.
ºȱȱȱȱǰȱ
atëherë lukthi do të sëmuret, e
shërimi më i mirë është dieta. Në
të kaluarën, Hipokrati ka thënë:
ȃº£ȱºȱººȱȱºȱ
ȱºȱºǰȱȱȱºȱȱ
ȱȱ£ºȄǯȱȱ
ºǰȱȱȱºȱºȱ
ºǰȱȱȱȱºȱ
teprica të dëmshme që ka në të. Në
ºȱºȱººȱȱȱřŖŖȱ
ȱºȱºȱȱȱ
ǻºȱȱǼȱȱºǰȱ
ºȱȱȱȱ
ǯǯȱȱººǱȱȃĞǰȱęǲȱ
ºǰȱǲȱºǰȱ
ºȄǷ
AGJËRIMI EDUKON VULLNETIN
ȱºǰȱȱȱ
vullneti, dhe mësohet durimi.
ºȱȱȱȱȱȱ
ººȱȱºȱħǰȱ
ȱȱȱºȱȱȱȱȱºȱºȱ
Ğºǲȱȱºȱȱȱºȱ
ħȱººȱȱǰȱȬȱȱȱȱ
º£ȱº³ȱȱºȱħǲȱȱ
ȱȱȱº³ȱºȱ
ºȱħǲǰȱȱȱȱºȱº³ȱ
ȱºȱħȱºȱºȱȱºȱǯȱ
ºȱºȱȱºȱººȱȱȱŗśȱºȱ
ȱºȱºȱºȱ³ȱºǰȱȱŘşȱ
ȱřŖȱºȱºȱ³ȱǯȱȱºȱ
ȱºȱȱȱȱ
ºȱǰȱȱºȱȱȱ
ºȱºǰȱȱȱȱºǵȱȃºȱ
ºȄȱºȱºȱ ȱºȱº¢ºȱºȱ
detyrueshme e hap për myslimanët
në Ramazan, dhe, në mënyrë
ǰȱºȱ£ǯ
ºȱȱȱȱººȱºȱ
ȱºȱȱȱǰȱȱ
ȱºȱºȱȱº¢ȱºȱ
ȱºȱºȱºǰȱººȱºǯȱȱ ȱ
ȱȱºȱºǰȱȱ
³ȱȱȱºȱºǯȱĞȱ
ȱºȱȱȱȱǯǯȱ

“PËR ÇDO SEND KA
PASTRIM (ZEKAT),
KURSE PASTRIMI I
TRUPIT ËSHTË AGJËRIMI,
AGJËRIMI ËSHTË GJYSMA
E DURIMIT” MUHAMEDI A.S.
ȱºȱǱȱȃȱȱºȱǰȱǯǯǯȱȱ
që s’ka mundësi (për martesë), le të
ººǰȱȱȱººȱº¢ȱºȱ
ȱºȱºȱȱȱħǻȱȱ
ººȱºǼȄȱǯ
ºȱȱȱ£ȱ
ȱºȱȱǰȱ
ȱǯǯȱȱººȱȱ
ħǰȱȱȱȱººȱºȱǱȱ
ȃºȱȱȱǰȱ
£ȄǯȱȱȱǱȱȃȱȱºȱȱ
ǰȱºȱȱȱºǰȱȱºȱ
ºȱȱȄǯȱȱǯǯȱȱ
Ǳȱȃººȱºȱ³ȱȱºȱ
ȱºȱºȄȱǯ
ºȱºȱȱºǰȱȱ
ǯǯȱºǱȱȃºȱ³ȱȱȱȱ
(zekat), kurse pastrimi i trupit është
ºǰȱºȱººȱ¢ȱȱ
Ȅȱǯ
ȱºȱººȱºȱººȱ
¢ȱȱǰȱȱȱȱ
£ºȱȱǱȱȱȱȱǻȱ
ȱºǼǰȱȱȱºȱǻȱȱ
ºǼȱȱȱºȱǻȱ
ȱºǼǯȱºȱħºȱºȱȱ
ºȱºȱ£ººȱȱ
ºȱȱȱȱºȱºǰȱ
atëherë arrihet i tërë durimi. Mirëpo,
ºȱħºȱºȱȱºȱ
ºȱ£ººȱȱººȱȱ¢ȱ
ǰȱººȱȱ¢ȱȱ
ǯȱȱºǰȱ¢ȱ
£ºȱºȱȱȱºȱȱ
ȱȱȱȱȱºȱħǯ
NJOHJE ME DHUNTITË
ȱºȱºȱºȱººȱ
ȱȱȱĞȱȱºȱºȱȱ
ȱºȱȱȱħǰȱ
ǰȱȱȱȱººȱ
dhuntitë, atëherë pakësohen
ȱȱħȱºȱǰȱȱȱ
ȱŗş
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ȱȱ³ȱȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱĞºȱȱºȱºȱ
ºȱººȱº³ȱȱȱȱ
ºȱºȱºȱǲȱȱȱȱ
ȱĞºȱȱºȱº³ȱȱºȱ
ºȱºǰȱȱǰȱºȱ
qartësohen.
ȱºȱȱȱȱ
Ğºȱȱǰȱȱȱºȱ
ǯȱ ºȱȱȱȂȱºȱ
ȱº³ȱºȱȱȱħȱħȱȱ
dhe urinë.
ȱºȱȱȱºȱȱǰȱ
ȱȱȱººȱǷȱºȱ
ººȱ¢ǰȱȱǯǯȱȱººǱȱ
ȃȱºȱȱȱºȱºȱȱ
ºȱȱºȱĚǰȱȱºȱȱºǱȱ
ǰȱȱǰȱȱºȱºȱºȱºȱºȱ
ȱȱºȱºȱºȱǯȱ ȱ
ºȱǰȱºȱȱ¢ȱȱºȱǰȱ
ȱȱºȱǰȱºȱºȄȱǯ
PËRKUJTIM I PRIVIMIT TË TË
VARFËRVE
ȱȱȱºȱºȱ
ººȱȱȱººȱºȱȱ
ºȱºȱȱºȱȱȱȱ
ȱºȱºǯȱºȱȱȱ
ºȱºȱººȱȱºȱºȱ
ǯȱºȱºȱȱ
ȱºȱºȱȱ£ºȱºȱ
ȱȱȱºȱ£ºǰȱ
sepse ai që është rritur në mesin e
dhuntive, e nuk i di as urinë dhe as
ǰȱȱȱȱºȱºȱȱ
ºȱºȱºȱº£ȱºȱȱǰȱǰȱ
ºȱȱȱǯȱȱº£ȱ
ȱºȱȱºȱºǰȱǰȱȱȱ
ushqehet me mish të shpezëve dhe
ȱȱºȱ£ǰȱººȱȱ
º£ȱȱºȱȱȱºȱȱ
ȱǯȱȱººȱ³ȱºȱȱ
ºȱȱȱººȱºȱȱ
e socializimit të vërtetë dhe të
£ºȱºȱºǯȱºȱȱȱººȱ
taksë të detyrueshme, që duhet ta
ºȱȱȱȱȱǰȱȱºȱ
ȱºǰȱȱȱºȱȱ
ȱȱȱȱºȱħǰȱ
ȱȱȱºȱºȱȱ£ºȱ
ȱºȱ££ºǰȱ£ºȱºȱȱȱ
ºȱǯȱȱȱȱħȱº£ºȱ
ºȱǰȱ ȱºȱ¢ȱȱ
ȱºȱȱºȱȂȱ£ȱ
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£ȱȱħǰȱȂȱºȱºȱȱ
Ȃȱ£ȱºȱºȱºǯȱȱ
është i mëshirshëm dhe i mëshiron
ºȱȱħȱºȱººǯ
ȱȱ ęȱǯǯȱ
ºȱºȱǻȱȱǼǰȱ
ndonëse në dorë e kishte thesarin
e shtetit. Është pyetur për këtë
ºȱºȱºǰȱȱȱȱºǱȱ
ȃºȱǰȱºȱǰȱȱ
ȱºȱȱºȱȄǯ

ȱȱººȱºȱ£ºȱȱǰȱ
ȱȱȱȱººȱºȱȱ
ȱǲȱȱȱȱººȱºȱ
ººȱȱǰȱºȱ
ȱȱȱººȱºȱ£ºȱȱ
ǲȱȱȱȱººȱºȱ
qetësi dhe seriozitet, ndërsa ne e
ȱººȱºȱȱȱǲȱ
ȱȱȱººȱºȱºȱººȱ
ȱºǰȱºȱȱȱȱººȱ
ºȱºȱȱęȱȱȱȱ
ħǲȱȱȱȱººȱººȱȱ
ºȱȱºȱħȱȂȱ¢ºȱȱ
ȱȱǰȱºȱȱȱȱ
¢ȱºȱº³ȱȱºȱ
ºǲȱȱȱȱººȱººȱȱ
ºȱºȱºȱǰȱºȱȂȱºȱ
ºȱǰȱºȱȱȱȱººȱ
ºȱ£ºȱȱȱħȱºȱ
¢ǰȱȱȱȱȱºȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ
ºȱǷǷ

NËNSHTRIM I PLOTË PËR
ALLAHUN
ºȱºȱºȱºȱȱ
plotë dhe të përkryer për Allahun,
ȱȱºȱººȱȱººȱºȱºȱ
ȱǰȱȱººȱºȱ
¢ȱȱ³ȱǰȱȱȱ
ȱºȱºȱȱȱ
ȱȱȱȱº³ȱȱºǯȱȱ
ȱº£ȱºǱȱȃ ȱºȱ
ȱȱȄǰȱºȱȱ
ºǱȱȃºȱȱȱ
ǻǼǯȱ ººȱȱºǰȱ
ȱȱ¢ºǰȱȱȱººȱºȱ
ǻºǼȄȱǯ
ȱºȱººȱ¢ǰȱȱȱȱ
ȱºȱħȱºȱºȱºȱ
ȱȱȱºȱººȱºȱ
ȱºǰȱȱȱººǱȱȃ,ȱºȱ
ȱȱºȱȱǻǼȱººȱºȱ
ºǰȱº³ȱºǯȱȱººȱºȱ
ȱȱºȱºȱºȱºǰȱȱ
ǻºǼȱȱȱǰȱħȱ
ȱººȱȱħȱºȱȱȄȱǯ
¢ȱººȱºȱºȱ ǯȱȱ
ȱȱȱºȱºȱºȱ
Ȃȱºȱº£ȱȱȱºȱȂȱ
ºǰȱ³ȱȱȱºȱºǱȱ
£ȱȱǰȱººȱȱ
ǰȱȱȱǰȱºȱ
ȱǰȱȱȱǰȱ
ȱȱȱºȱººȱ
ȱºȱºȱºȱȱ
plotë për Allahun.
ȱººȱºȱȱºȱºȱ
ººȱȱȱȱȱºȱȱ
ȱºȱºȱºȱºȱººȱȱ
sëmurë ose është duke udhëtuar,
ħȱȱȱºȱºǰȱȱȱºȱ
ººȱºȱºȱȱºȱȱȱ
ººǯȱ³ȱȱȱȱȱȱ
£ººȱȱººȱºȱºȱȱ
  ȱ ȱŘŘŞȬŘŘşȱȩȱ 

Ȭ  ȱŘŖŖş

ººȱȱȂȱºȱȱ
ºȱºȱºȱºȱºȱºȱºȱ
AGJËRIMI I LUFTON KATËR
ditë, nëse kanë mundësi, ose t’ia
4ȱ4ȱ  
ºȱȱȱºȱºȱȱ
ºȱȱºȱȱºȱººǯ
ȱȱºȱººȱºȱǰȱ
ȱȱȱȱ£ȱȱȱ
MYSLIMANËT DHE AGJËRIMI
ȱºȱºȱºȱººȱȱ
ººǰȱºȱħȱºȱ¢ęȱºȱ
Kisha pasur dëshirë të di se a i
ºȱȱºȱºȱȱºȱ
kanë kuptuar myslimanët sekretet
ºǰȱ£ºȱºȱºȱȱ
ȱºȱȱȱºȱºęȱȱ £ºȱºȱȱºȱºǰȱȱ
ȱºȱ£ǵ
ȱ¢ȱȱȱȱºȱȱºǰȱ
Për sa u përket të parëve tanë,
ndërsa nata e tyre u kalon duke
ȱȱºȱ¢ȱȱħǯȱȱȱ
ººȱȱºȱȱȱºǰȱºȱ
tyre ishte aktive, prodhuese dhe
ºȱȱȱȱǯ
ºǰȱºȱȱȱ¢ȱ
ºǰȱȱºȱºęȱ
ȱȱ£ȱºȬȱǰȱ
ȱȱȱ£ȱȱ³ȱ
ȱȱ£ȱȱȱȱ
ºȱ ǰȱȱºȱĞȱ
¡ȱ Ȃǯȱ ȱººȱȱ¢ȱȱ
ºȱºȱºǱȱǰȱ
ȱȱºǰȱȱººȱ
ºǰȱºȱȱºǰȱ
ȱȱºǲȱºȱȱ¢ȱ
ºȱ£ºȱȱºȱȱºȱººȱ
ºǰȱȱȱºȱºȱ
Ǳȱºǰȱºǰȱ
ºȱȱȱºȱǲȱºȱȱ¢ȱ
shkrimtarët dhe predikuesit.
ºǰȱȱȱºȱĦºȱ
4ºȱĞºȱºȱºǰȱ
ȱȱºȱǲȱ¢ºȱȱ¢ȱ
ȱºȱȱºȱ£ȱ
ºǰȱȱȱȱºȱºȱ ȱºȱºȱ¢ȱȱ
ȱȱȱºȱ¢ǲȱ£ȱȱ¢ȱ ºȱºȱ£ǰȱȱ
ºǰȱȱȱȱºȱ
ȱºȱºȱȱȱ
ȱȱºǲȱȱȱȱ¢ȱ
dhe udhëzimin e myslimanëve.
ºǰȱȱȱȱ£ȱȱºȱ
ȱȱººȱĞºȱºȱ
ºȱºħȱȱȱºȱºǯ
ººȱºȱºȱǰȱȱ£ȱ
ºȱǰȱººȱĞȱȱ
£ȱȱǰȱºȱºȱȱȱ
ºȱ£ǷǷȱȱººȱȱ
ȱºȱǯ
ȱŘŖ

D O S J A
ȱººȱĞºȱºȱ
ºȱºȱºȱºǰȱȱ
ȱǰȱȱºȱ
ºȱºȱȱȱ
ȱȱºȱȱºººȱ
ǯ
ȱȱººȱĞºȱºȱ
ººǰȱȱȱȱȱ
ȱºȱȱȱºȱȱ
t’i mundë trillet e trupit dhe epshet
ȱħǯ
KËSHILLË AGJËRUESVE
ȱºǰȱȱºȱººȱºȱ
Ǳȱȱºȱȱȱȱħȱ
ºȱȱȱȱȱ¡ǯǯǰȱȱºȱȱ
ºȱȱºȱºȱȱȱȱ
ȱ¡ǯǯǯȱǰȱºȱĦºȱ
ȱȱǯǯǱȱȃ ȱȱȱ
ºȱĦºȱȱ¢ȱȱȱºȱ
ȱȱȱǻȱȱºȱ
ȱºȱ£ǼǰȱȱȂȱ
ºȱºȱȱǻǼȱºȱººȱȱ
ȱħȱȱħȄȱǯ
ººǰȱǰȱȱ¢¢ºȱ
ǰȱȱ£ȱǰȱ
ȱȱȱǰȱ
ȱºȱǰȱȱȱ
ȱȱȱȱħȱǰȱȱ
ǰȱȱǰȱȱǰȱ
ȱȱȱǯ
ȱǯǯȱȱººǱȱȃºȱ
ȱººȱºȱºǰȱȱȱ
ȱǰȱººȱºȱºȱȱºȱ
¢ºȱºȱȱ ¢ȱºȱȱ
ºȱººǯȱº³ȱº¢ǰȱººȱ
ººȱºȱȂȱºȱ¢ºȱǯȱȱ
ºȱȱºȱºȱºǱȱ ȱºȱ
ºǵȱȱȱºȱǰȱȱ
ººȱȱȱȂȱºȱ¢ºȱ
ȱºǯȱȱºȱ¢ºǰȱȱȱ
ºȱ¢ȱȱȱºȱȂȱºȱ
ȱºȱ¢ºȱǻººȱǼȄȱǯ

“KUSH NUK I LË FJALËT
E NDYRA DHE VEPRIME
TË NGJASHME ME TO
(POR VEPRON KËSHTU
EDHE GJATË RAMAZANIT),
ALLAHU S’KA NEVOJË QË AI
(NJERI) TË LËRË USHQIMIN
DHE PIJEN E TIJ” MUHAMEDI A.S.
ºȱȱºǯȱºȱºȱºȱ
ȱºȱºȱȱºȱºȱºȱ
ne, pasi ata i mirëpritnin ditët me
ºȱºȱȱºȱºȱºǰȱȱ
ȱºȱȱǯ
ȃȱǯǯȱȱºȱȱ
ºȱǯǯȱȱºȱȱºȱºȱ
ºȱǯȱȱȱȱȱ
ºȱºȱºȱºȱºǰȱȱȱ
ºȱºȱǱȱȱȱº£ǰȱ
ȱȂȱȱºȱºȱºȱºȱȱ
paracaktuar Allahu për vetveten.
ȱȱǯǯȱȱǱȱȱǰȱºȱ
ȱȱǯȱȱǱȱȱȱ
ȱºȱȱȱħȱºȱ
ȱǻȱºȱºȱǼȱȱȱħȱºȱºȱ
ºȱºȱ¡ºǰȱȱºȱºȱȱ
ºȱȱºȱȂȱºȱºȱºȱȱ

NDËRMJET AGJËRIMIT DHE
XHIHADIT
ºȱºȱº¢ȱºȱ
të nxehta e mundon trupin dhe
ħȱººǰȱºȱȱººȱȱ
ººȱºȱºȱºȱ¢ȱºȱȱ
ka misionin e vet, dhe xhihad për
ºȱºȱºººǯȱȱȱ
ºȱȱȱǰȱȱȱºȱ

E
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ǯȱȱºǰȱȱȱǯǯȱ
ºȱºȱºȱºȱºȱ¡ǰȱ
ȱȱȱȱȂȱȱǰȱ
ȂȱºȱȄȱǯȱȱ
ȱǯǯȱȱººǱȱȃºȱºȱººȱ
ºȱȱȱȱºȱȱºǱȱ
ȱȱºȱºǰȱºȱ
ºȱºȱȱĞȱȱȱºȱ
ȱȱºȄǯ
ȱºǰȱȱºȱºȱ
ȱȱȱº£ǰȱȱºȱ
ºȱºȱºȱȱ£ȱȱȱ
ºǰȱȱºȱºȱºȱºȱ
ȱȱȱºȱºǯȱ ºȱ
netët e Ramazanit me namaz të
ºǰȱȱºȱȱȱ
lexim të Kur’ani t.
 ȱȱ4ȱ ȱ
AGJËROJNË
ºȱȱºȱȱºȱȱȱ
ǰȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱ
Ȃȱºȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȂȱººȱǰȱȱºȱ
ȱºȱºȱȱȱºȱ
ȱǯ
ȃȱǯǯȱºȱºȱºȱ
ººȱȱħǰȱȱºȱȱºȱȱ
ºȱȱȱ¢ǰȱȱȱºȱ
cilëve ishin të shqyera dhe rridhte
ȱȱ¢ǯȱ¢Ǳȱ ȱºȱǵȱ
ȱººȱººǱȱȱºȱºȱººȱĞȱ
ȱȱºȱººȱºȱȱ
¢Ȅǯ
Nëse ky është ndëshkimi i
¢ȱºȱºȱºȱȱȱ
ºȱȱººȱĞȱȱºȱ
ºȱĞǰȱººȱ³Ȃȱºȱºȱȱ
ȱºȱºȱȱºȱºȱºȱ
£ȱºȱºȱǰȱȱȱºȱȱ
ººȱ ǵǷ
ȱºǰȱº£ȱºȱºȱ
ȱȱºǰȱȱȱ
ºǯȱºȱȱȱ
dashamirësi tek ata, atëherë
ȱȱȱºȱȱºȱ
ǰȱȱȱºȱºȱȱ
ºȱȱºȱȱºȱȱºȱ
ȱȱȱºȱȱºȱħǯȱŶ
Përktheu Mr. Faruk Ukallo
ǱȱȃºȱȱȱȬ Ȅǰȱ
ºȱȱȱ ȱȱ
ȱȬĴȱ ǯ
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Arsim DAUTI

Agjërimi Islam
ȃȱȱȱºȱȱȱººȱ
ǰȱȱºȱººǯǯǯȄ
řǯȱºȱȱºȱȱ
ºȱȱ¢ºȱºȱºȱ
ȱǰȱǯǯǱȱȃȱǷȱȱ
ººȱȱ¢ºȱºǰȱºȱȱºȱ
ȱ£ºȱºȱºǰȱȱººȱȱȱȱ
ºȱ£ºǵȄȱººȱȱȱ
ººȱǱȱȃȱȱºȱ
Allahu i Madhërishëm në Kur’ani
ȱȱºȱ¢ȱ¢ȱºȱǰȱºȱȱ
n Fisnik thotë:

ȱȱ  ȱ4ȱ 4ȱ ºǰȱȱºȱȱȱºȱºȱ
AJETEVE KUR’ANORE
ǯȄ
ȃȱȱºȱǰȱºȱȱººȱ
ŚǯȱȱºȱȱȂȱǯȱ
ººȱȱȱȱȱ
ŗǯȱ ȱȱºȱȱȱ
ȁ£ǰȱȱȱººǱȱȃ ȱºȱ
ȱȱ¢ȱºȱȱȱǰȱ
ǯȱǰȱȱĞºȱȱºȱ
ȱºȱȱºȱºȱǯǯȱºȱ
ºȱºȱºȱºȱºȱºǯȄȱ
me të , se ka thënë: “Kur Muhamedi
ǰȱºǰȱȱȱĞǰȱ
ǯǯȱȱºȱºǰȱºȱ
ºȱºȱȱ£ȱȱȱȱºȱ
ȃǻ ȱºȱȱºǼȱºȱºȱ
ºȱȱȱȱȱºȱºȱ³ȱ
ºȱĞǰȱȱȱºȱºȱ
caktuara, e kush është i sëmurë
ǯȱȱȱȱººȱ
natës dhe ditës së nesërme, derisa të
ȱȱȱººȱºȱºȱ
ȱȱºȱȱȱºȱ
ȱȱººȱ£ǯȱ ºǰȱ
ǻȱȱºǼǰȱººȱȱǻȱºȱ
ȱ ȱǯȱǰȱȱȱºȱ
ººǼȱºȱºȱȱºǯȱȱȱºȱȱ Ramazanit, duke ia shpallur
ȱȱǰȱȱºǰȱ
ºȱȱǻȱȱºȱººǼǰȱ ȱǯǯǱȱȃȱȱºȱǰȱ
ºȱȱººȱººȱǯǯǯȄȱȱ ȱȱȱȱĞǰȱȱ
ºȱºȱȱºȱǰȱ
ȱǱȱȃȱȱºȱȱºȱȱǻȱ
shkuar në shtëpi dhe kishte kërkuar
ȱǻǼǰȱºȱºȱºȱǰȱȱ
ȱºȱººǼǰȱºȱºȱȱ
ȱȱȱħȱȱºȱºȱººǯȱ
ºȱȱȱȱºȱºǰȱȱ
për kompensim, ushqim (ditor),të
ȱȱȱºȱȱȱȱºȱ
është aq më mirë për të . Mirëpo,
ȱȱȱȱǰȱºȱººȱºȱȱ ºȱºȱǯǯǯȄȱȱǰȱȱºȱºȱ ǰȱȱȱȂȱºǯȱººȱ
ºǰȱȱȱºȱȱºȱ ºȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱ
ºȱºȱǯȄȱ
ȱºȱºȱºǯȱºȱȱ
ȱǰȱȱǱȱȃºȱºȱ¢ǷȄȱ¢ȱ
ȱȱººȱºȱ
ȱȱȱȱºȱºȱºǰȱ
ȃǻȱºȱºȱºȱºǼȱ
ȱȱȱºȱººȱ
ȱȱºȱȱ£ǯȱ ººȱ
ȱȱ£ȱºȱºȱȱ
që ndodhet në shtëpi, kurse e liroi
ȱȱȱºȱºȱ
ǻęȱºǼȱȱ Ȃǰȱºȱººȱ
personin e moshuar, i cili nuk mund
ºȱȱǯǯȱǰȱºȱºǰȱ
ºº¢ȱºȱº£ȱȱȱ
ȱºȱºǰȱºȱȱ
ȱȱȱ ȂǱȱȃºȱȱ
ȱºȱºȱºȱȱȱǻȱºȱ
ºǰȱȱǱȱȃȱȱ
ºȱȱººȱȱȂȱȱ
ººȱȱºǼǯȱȱȱȱ
ȱºȱȱȱººȱǰȱȱºȱ
ȱǰȱȱºȱȱºȱȱ
ºȱȱȱººȱǰȱȱºȱ
ȱȱȱȱºȱǯȄȱºȱ
ººǰȱºȱȱººȱȱººȱ ººǯǯǯȄ
ȱŘǯȱȱȱǯȱȬȂȱºȱ ȱº£ȱºȱºȱººǰȱȱºȱ
ȱºȱºǰȱȱºȱººȱȱºȱ
ȱȱººǱȱȃ ȱ£ȱȱȃȱȱºȱ ȱȱȱȱȱºǱȱȃǯǯǯ
ȱºȱȱºǯȱȬȱ
ȱºȱȱǻȱȱºȱººǼǰȱ
hani e pini derisa të dallohet qartë
ȱººȱºȱºȱºȱǰȱ
ºȱºȱȱºȱǰȱ
ȱȱºȱȱȱȱ£ȱºȱǰȱȱ
ȱȱºȱººȱºȱǯȱ
ȱǻǼǰȱºȱºȱºȱǯǯǯȄǰȱ
ȱºȱºȱȱºȱ
ǻºȱºȱºȱȱºȱºȱ
ȱºȱȱǰȱºǰȱ
ºǯȄ
ºǼȱºȱºȱºȱǰȱȱ
ȱȱȱºȱºȱºǰȱ
ºȱºȱȱȱ ȂȱĚȱºȱ
ºȱȱºȱȱȱȱ
ȱęǰȱȱºȱºȱȱȱ
ȱºȱºȱºȱººǱȱ
º£ȱȱºȱºȱºǯȄȱ
ȱȱºȱȱ£ȱºȱǱȱ
ȱȱººȱȱȱ
ǻȬȱŗŞřȬŗŞśǼǯ
ȱºȱȱǻºȱºȱȱ
ȬħǼȱºȱ Ȃȱºȱºȱ
ºººȱǱȱºȱºȱ
ºȱºȱȬǰȱȱ¢ȱºȱ
ºȱȱȬȱȱȬ£ȱ
ȱȱºȱºȱºȱȱȬ
ǰȱȱȱȬ¡ǯ
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ȃǻȱºȱºȱºȱºǼȱ
ȱȱȱºȱºȱȱ
ǻęȱºǼȱȱ Ȃǰȱºȱººȱ
ºº¢ȱºȱº£ȱȱȱ
ȱºȱºȱºȱȱȱǻȱºȱ
ººȱȱºǼǯǯǯȄȱȱȱ
ȱ£ȱººȱȱºȱºȱȱȱ
ęȱȱȱ Ȃȱȱǯ
POR GJITHASHTU LIND PYETJA:
VALLË, A U SHPALL KUR’ANI
PËRNJËHERË GJATË MUAJIT TË
 ǵ

ºȱºȱ Ȃȱȱºȱººȱ
ȱºȱ³ȱ¢ȱȱ
myslimane të rritur dhe mendërisht
ºȱººǰȱȱ³ȱȱȱ
për ata që ishin para nesh. Në citatet
Ȃȱºȱºȱ£ȱºȱ
ºǰȱȱȱººȱ
ȱȱȱºȱȱȱºȱ
ȱħȱȱ£ȱȱºȱǯȱ
ºȱºȱȱĚȱȱºȱȱºȱ
ȱȱºȱººȱȱºȱºȱ
ȱ³Ȃȱºȱºȱǲȱȱ
ººȱȱȱȱºȱ
ºȱȂȱººȱºȱ
ȱȱȂȱººȱȱȱºȱºȱºȱ
ta paraqesin vështirësi të mëdha,
ȱȱººȱȱºººȱ

ȱººººȱȱºȱºȱħǯȱ
ȱȱĚȱºȱºȱ
ȱȱºȱȱȱǰȱȱ
Ěȱºȱºȱȱǰȱȱȱ
udhëzon për vepra të mira.
 ǰȱ ȱ ȱ 4  ȱ
DHE MUAJI I SHPALLJES SË
KUR’ANI T
ȱȱºȱºȱȱºȱȱ
¢Ǳȱºȱºȱººȱȱ
ºȱȱȱ£ǵȱ
ºȱȱºȱ¢ȱºȱ
ºȱȱȱȱºȱ Ȃȱȱȱ
ºȱȱŗŞśȱºȱȱȬǰȱ
ku Allahu i Madhërishëm thotë:
23

Është e vërtetë se Kur’ani nuk është
ȱºººǰȱȱȱ
ȱħȱ£ȱºȱºȱºȱºǯȱȱȱ
ħȱȱºȱ£ºȱºȱȱºȱ
¢ȱºȱǯȱǰȱȱ
ȱ Ȃȱȱ£ȱºȱȱŘřȱǯȱ
ȱȱȱ£ȱººȱ
ȱȱ Ȃȱǰȱº³ȱ Ȃȱȱ
ȱęȱºȱȱºȱººȱǰȱ
ai (Ramazani) është edhe i vetmi
ȱºȱºȱºȱ Ȃǯȱ
º³ȱ Ȃȱǰȱºȱººȱȱºȱ
ȱȱȱȱºȱºȱȱ
ºȱºȱºȱººǰȱ
³ȱºȱǯǯǱȱȱȱ ȱ
a.s. të shpallura në natën e parë të
Ramazanit, Tevrati (Tora) i shpallur
ºȱºȱȱºȱºȱºħȱǰȱ ¡ȱ
ǻǼǰȱºȱºȱȱºººǰȱ
ȱ Ȃȱȱȱºȱºȱȱº£ȱ
e pestë, sipas hadithit që e transmeton
ǯȱǻ Ǽȱ
ºȱ Ȃȱȱȱȱȱºȱºȱ
ºȱºȱǰȱȱ³ȱ
ºȱºǰȱȱºȱ
ººȱºȱºȱȱȱȱ
ȱºȱħǰȱºȱººȱ¡ȱ
ºȱǰȱ³ȱȱºȱȱȱ
Muhamedit a.s..
DISA HADITHE TË MUHAMEDIT
A.S. MBI AGJËRIMIN ISLAM
ȃ ȱȱȱºȱǻ¢ǼǱȱ
ºȱºȱºȱȱȱȱȱ
ºǰȱº³ȱȱȱȱ
ȱººȱȱºȱȱǰȱ
ºȱ¢ȱȱ£ǰȱºȱºȱȱ
£ǰȱºȱºȱ£ȱȱºȱȱ
ºȱºȱȱ£ǯȄȱǻȱ
dhe Muslimi).
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ºȱºȱĞºȱºȱĞȱȱȱºħǰȱ
ȱȱºȱȱºȱȱºȱ
Ğȱȱºȱººǯȱºȱººȱ
¢ǰȱȱęȱºȱȱºȱ
¢ºǰȱ³ȱºȱĞȱȱǰȱ
ħǰȱºȱȱ¢ºȱ
ºȱ£ǰȱĞȱȱȱǯǰȱ
ºȱȱºȱȱȱ£ǯ
ºǰȱȱȱȱºȱȱ
ȱȱǰȱȱºȱºȱ
qëllim, kënaqësinë e Allahut dhe
ººǱȱȃȱȱºȱǰȱ
ºȱȱººȱººȱȱȱ
ȱȱȱȱ¢ȱºȱȱ
ȱǰȱºȱºȱºȱºȱºȱ
ºǯȄȱǻȬǰȱŗŞřǼǯ
ORIENTALISTËT PËR
AGJËRIMIN ISLAM

ȱȱȱºȱȱ
ȱȱȱȬȱȱǯǯȱȱ
ȱººǱȱȃȱȱººȱºǱȱ
ȃ,ȱºȱȱȱºȱȱȱȱ
ħǰȱº³ȱºǯȱȱººȱºȱ
ȱȱºȱºȱºȱºǷȄȱ
ºȱººȱºȱǻȱȱ
ȱ£Ǽǰȱȱǰȱȱºȱ
ººǰȱȱºȱȱĚºȱĦºȱºȱȱ
ȱºȱȱȱºȱ£ºǰȱȱºȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱºȱ
ºǱȱºȱºǰȱºȱºǷȄ
“Dhe, pasha Atë në dorën e të cilit
ººȱȱȱǷȱȱ
ȱºȱºȱȱȱȱȱ
ºǰȱººȱºȱȱºȱȱȱ
ȱȱȱȱǯȱȃ
ȃºȱºȱ¢ȱº£Ǳȱ
ºȱȱºȱºȱĞǰȱȱȱȱ
ȱºȱȱȱȄǯȱǻȱȱ
Muslimi).
ºȱººȱººȱȱ¢ȱ
ȱȱȱǯǯȱȱ
ȱºȱºȱºǰȱȱºȱȱ
e dytë sipas hixhretit. Është paksa
ȱºȱȱȱºȱººȱ
ººȱȱºȱºȱºȱȱȱ
¢ºȱȱȱºȱĞȱ
kundër armiqve të tyre. Deri në
atë vit myslimanët nuk kishin të
ºȱºȱĞǯȱȱ¢Ǳȱ
,ºȱºȱȱĞȱºȱ
ºȱȱȱȱºǰȱºȱ
ºȱȱºȱºȱºȱǵȱ
ȱȱȱºȱȱ
ǰȱȱºȱºȱºȱȱºȱ
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Shumë hulumtues evropianë,
ºȱºȱȱȱºȱȱ
¢ºȱǰȱºȱºȱ
ºȱºȱȱºȱȱȱ
ººȱºȱºȱ³ȱºȱȱ
ȱºȱºȱǯȱȱººȱ
ǰȱȱººȱºȱºȱ
ºȱȱȱǯǯǰȱ
ȱȱºȱȱºȱȱ
ºȱȱȱĞȱȱǯǯǰȱȱ
ººȱȱȱȱǰȱȱººȱ
ȱºȱȱºȱȱǯȱǯǯǱȱ
ºȱºȱºȱºȱ
ºȱȱȱȱȱ£ȱ
ººȱȱºȱȱ
ºȱºȱºȱǯȱ ¢ȱºȱȱ
ººȱºȱȃȄȱȱȱ
ǯǯȱºȱȱȱºȱȱ
ºǯȱȱȱºȱ
ȱºȱºȱȱºȱ
¢ȱȱºȱºȱȱ
ȱȱººȱȱȱǰȱ
saqë hulumtuesi përmend idenë
ȱºȱºȱĦºȱºȱȱºȱºȱ
ºǰȱºȱȱºȱ£ȱȱ
ºȱººǯ
Marku thotë: “Është më se e vërtetë
ȱȱȱȱºȱ
ȱȱºȱȱºȱȱȱ
ºǯȄ
ǰȱºǰȱȱºȱȱ
ȱȱºȱ ȱȱȱ
ºȱȱºȱȱęȱ ǰȱ
në të cilin lindi dhe u rrit Muhamedi
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Vendosmëria në agjërim dhe heqja e dyshimeve
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“KUSH E AGJËRON
MUAJIN E RAMAZANIT ME
IMAN DHE DUKE QENË I
VETËLLOGARITSHËM PËR TË,
I FALEN TË GJITHA MËKATET
QË KA BËRË” MUHAMEDI A.S.
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ħȱȱȱȱººǰȱºȱºȱ
ȱȱȱȱ¢ȱºȱ
¡ȱ ǰȱȱ ¢ȱȱºȱºȱ
ȱȱºǯȱºȱȱȱºȱ
ȱȱħǰȱȱȱȱºȱȱȱ
ȱºȱȬ  ǰȱºǰȱŗşşŞǰȱǯȱ
ȱȱȱººǰȱȱ
ŗŚȬŗśǯȱǻŘǼȱǱȱǰȱ ȱ¡ȱȱ
ººȱºȱºȱºȱºȱǯȱ
ǯȱǻřǼȱȱǰȱǱȱȬ ǰȱ
ǰȱȱęȱȱȱºȱºȱ
ºȱºȱȱºȱºǰȱȱȱ
Ǳȱȱȱȱȱǰȱ
ulëta të ndëshkimit, e deri tek akuza
ȱºȱȱºȱȱºȱǰȱȱ
ǯȱřŝǯȱǻŚǼȱȱȱǰȱ Ǳȱħȱ
ºȱ£ȱȬȱȱȱȱ ǰȱ
ºȱ£ºȱȱǰȱǰȱȱȱ
ȱȬǰȱǱȱȱ
ºȱȱȱ£ȱȱħǯȱºǰȱ ȱ ǰȱǯȱŝŜśŞǰȱǻśǼȱ ȱȱȱ
ººȱȱȱºȱǯȱºȱ
ºȱǰȱȱȱȱȱȱ
ºȱºȱºǰȱȱºȱȱȱ
të dy rastet, ekzistenca e lules nuk
ººȱǻȱȱ¢ºǼǰȱºǰȱŘŖŖŘȱǯȱ
ºȱȱȱȬȱǰȱ
ȱ£ǯȱ ȱȱººȱȱ
ŘŝŞȬŘŝşǯȱ
27
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Ajni SINANI

Agjërimi – një dhuratë e madhe hyjnore
Rrallëherë në histori trupi ka
pasur përparësi dhe ka dominuar
ȱǰȱȱºȱºȱǯȱ
ººȱºȱººȱȱȱ
dëshirat e pakontrolluara ta kenë
pasur lirinë sikurse e kanë sot. Sa
ºȱºȱºȱȱȱºȱ
planin material, aq më shumë ai
ȱȱęȱºǰȱ
ȱȱººȱȱȱȱȱ
ǯȱȱȱȱºǰȱȱ
ȱȱȱºȱȱȱȱ
ȱȱę£ºǰȱȱºȱ
ȱȱȱȱȱºȱ
ºȱȱºȱº£ºǯȱ
ºȱȱȱºȱ
ºȱȱȱȱºȱºȱ
duke iu nënshtruar pasioneve
ȱºȱȱºȱħǯȱȱ
veprime të pamenduara mirë, ai
ȱºȱȱºȱºǯȱºȱ
¢ȱȱǰȱ£ǰȱȱȱ
ºȱȱȱººȱºȱȱºȱ
ºȱººȱºȱȱħǯȱºȱºǰȱ
ºȱºȱȱº£ºȱȱ
ºȱȱ££ºǰȱȱºȱ
ºȱ³ȱ£ºȱȱºȱȱ
ȱȱȱ ºħºȱȱȱ
ºººǰȱºȱºȱºȱºȱ
ȱǯȱȱ¢ºȱȱȱ
ȱȱºȱȱºȱħȱȱ³ȱ
ºǰȱȱȱȱȱȱ
ºȱħȱȱ¢ȱȱºȱ£ǯȱ
ºǰȱȱ¢ǰȱººȱȱ
ºȱºȱȱȱºȱ
ȱħȱȱȱºȱºȱȱ
Allahut.
ȱºȱȱºǰȱººǰȱ
ħȱȱºȱºȱȱºȱ
ºȱȱȱºȱȱȱ
ºȱȱºȱȱȱ
ȱºȱºǰȱºȱȱ
£ȱȱ¢ºȱºȱȱ
ºȱºȱȱǰȱººȱȱ
ºººȱºȱǯȱȱ
ºȱȱȱȱ ǰȱºȱºȱ
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“PËR ÇDO VEPËR
TË MIRË DO TË JEPET
SHPËRBLIMI DHJETËFISH
E MË SHUMË, KURSE
AGJËRIMI ËSHTË IMI DHE
UNË DO TË SHPËRBLEJ
PËR TË”HADITH KUDSI
ºȱºȱȱººȱ¢ȱ
ºȱºȱºȱºȱººȱȱºȱȱ
me moral të mirë, pavarësisht
ȱȱȱǰȱ
ȱºȱºȱ£ººȱ
ħǯȱºȱººȱȱȱ
pazëvendësueshëm në edukimin
ȱºȱȱȱȱȱ
ȱºȱħǯȱȱ
ǯǯȱºǱȱȃħȱȄȱ
ǻºȱººȱºǰȱºǼȱ
ºȱȱºȱºȱººȱºȱȱ
¢ȱȱǰȱȱºȱȱ
£ȱȱ¡ǯȱ
ȱǰȱȱºȱºǰȱ£ȱ
ȱȱȱººǰȱ
ȱȱºȱȱȱȱ
ȱǰȱȱºȱºȱȱ³ȱ
ºȱºȱºęǰȱȱ
³ºȱºȱºȱºȱºȱ
ºȱºȱºȱǯȱºȱºȱȱ
kudsi Allahu xh.sh. ka thënë:
ȃºȱ³ȱºȱºȱºȱȱºȱȱ
ºȱºęȱȱºȱºǰȱ
ȱºȱººȱ ȱȱºȱ
ȱºȱºȱºȱºȱǻºȱº¢ºȱºȱ
³ºǼǯȱȄ
DUKURITË NEGATIVE
ºȱȱºȱºȱ
shoqërinë tonë, për shkak se
ºȱȱºȱºȱºȱ
ºȱȱººǯȱȱ
ȱŘŞ

ºȱººȱºȱ£ǯȱºȱºȱ
ȱȱȱºȱȱºȱ
ǰȱȱȱºȱȱ
ºȱȱºȱȱǯȱ ȱ
ȱȱǰȱºȱȱºȱȱ
ȱºȱºȱȱȱºȱ
ȱȱȱȱȱºȱ
ȱȱȱȱȱȱ
ǰȱºȱęȱºȱ£ȱȱ
ȱȱȱȱ£ȱȱȱ
ȱ£ºǯȱǰȱ£ȱ
ººȱȱȱºȱºȱºȱºȱ
³ȱºȱºȱººȱºȱºȱȱ
ºȱǰȱȱºȱ£ȱȱȱ
ºęȱºȱȱǯȱ£ȱ
ȱºȱ¢º£ȱȱºȱººȱȱ
ººȱºȱºȱºººȱ
ȱºȱȱºȱºȱǰȱȱ
ȃȱȱȱ¢ȱȱȱ
ºȱǰȱȱȱºȱ¢ºȱ
³ȂºȱºȱǯȱȄȱǻȱȂǱȱŗŗǼǯȱ
ȱººȱȱȱȱºȱ
ȱºȱȱȱħǰȱ³ºȱ
ºȱººȱȱȱȱ¡ȱȱºȱ
ººǰȱºȱºȱȱȱħǰȱ
ºȱǰȱºȱǰȱȱ¡ºȱ
Ȃȱȱȱºȱºȱȱȱ
ǯȱȱȱºȱºȱȱ
ȱºȱȱȱȱȱ
ººȱȱȱȱȱºȱ
ºȱ¢ȱȱǯȱ£ȱ
ººȱȱȱǰȱȱȱȱ
ȱºȱȱºȱ³ȱ³ǰȱ
dhe i shtimit të veprave të mira. Në
ºȱęȱ£ȱȱ Ȃȱȱęǰȱȱ
të cilin Muhamedi a.s. u urdhërua
ȱȱºȱȂȱĞȱº£ȱºȱ
ºȱȱººȱȮȱºȱ ǯȱȱººȱ
ȱȱºȱȱȱǰȱ
ȱȱºȱȱȱ
ºȱǱȱȃ ȱȱȱȱ
ȱ£ȱȱȱȱºȱ
ºǰȱȱȱȱȱȱ
ȱºȱºȱºȱǻºȱ
ȱǼǰȱħȱȱȂȱȱºȱȱ
ºȄǯȱǻȱȱǼ

D O S J A
£ȱººȱȱ¢ęȱȱ
³ºǰȱºȱº£ȱ£ȱȱ
ȱºȱȱºȱȱȱ
ȱȱºȱºȱºǯȱȱ
ȱħȱººȱººǰȱȱȱħȱȱ
ȱ¢ȱȱȱȱȱ
ºȱȱ£ǯȱºȱººȱȱȱ
ȱȱȱºȱºȱ

“ALLAHU
NUK E NDRYSHON
GJENDJEN E NJË
POPULLI,
DERISA ATA TË
NDRYSHOJNË Ç’KANË
NË VETVETE” ER RA’D: 11
ȱºȱºǯȱȱȱ
ȱºȱºȱºȱȱºȱ
ȱȱȱºȱħȱȱȂȱ
ººȱȱºȱºȱȱ
ȱȱȱºħǯȱ ºȱ£ȱ
ȱȱȱǰȱȱȱ
ȱºȱºȱ¢ǰȱ
ȱȱȱºȱȱ
ȱºȱȱħȱºȱǰȱȱ
ºǱȱǰȱǰȱººǰȱ
ºȱęǰȱȱȱȱ
ȱǯȱºȱȱȱ
£ȱºȱºȱȱȱºǰȱ
ººȱȱ¡ȱȱȱȱ
¢ȱººȱȱºȱºȱ
£ȱȱǯȱȱººȱ
ºȱȱȱȱȱȱ
ºººǯȱȱęºȱǰȱ
ºȱºȱȱȱºǰȱ
devotshmërisë, nderit, moralit dhe
¢ȱº£ǱȱȃȱºǷȱ
ȱººȱºȱºǰȱȱ
³ȱȱȱºȱ¢ȱȱ
ǰȱºȱºȱȱºȱȱȱºȱ
ºħǯȄȱǻȱǱȱŗŞřǼǯȱºȱ
ººȱºȱȱȱ³ºȱȱ
ºȱȱºȱȱȱȱ
ħǰȱǰȱººȱǰȱ
ȱȱȱĦǰȱºǰȱ
ȱȱȱȱȱ³ȱ
¢ǯȱȱºȱºȱºȱ
duhet të ndihet me zemër dhe
ȱȱºȱȱȱºȱȱ
ȱºȱȱ¢ǯȱ

ASPEKTI SOCIAL
Vlera dhe rëndësia e Ramazanit
ºȱȱºȱȱȱ
e moral, por edhe atë social.
ºǰȱȱȱȱȱ
ºȱȱǰȱ£ȱ
altruizmin dhe dashurinë tek
ȱȱȱºȱȱ
ºȱȱęǯȱ
ȱ£ȱȱºȱȱ
ȱºȱºȱȱ¡ȱºȱºȱ
ȱǯȱ ȱºȱºȱ
ººȱºȱȱºȱęȱºȱ
ȱȱȱºȱȱħȱºȱ
të mirën e shoqërisë. Pikërisht
ºȱººǰȱȱºǰȱºȱººȱ
ȱºȱȱººȱººȱȱ
ȱȬęȱȱȱ
dhënia e zekatit, si dhe ndihma
ºȱºȱǯȱºȱȱ
ȱºȱºȱºȱȱȱ
ȱȱǯȱ£ȱȱ
£ȱȱºȱȱºȱ
ºȱºȱȱºȱ¢ǯȱ
Muhamedi a.s. ka thënë: “Nuk
është mysliman i vërtetë ai që e ka
ȱǰȱȱȱºȱ
ħȱººȱȱǯȱȄȱǰȱºȱºȱ
¢ºȱºȱºħȱȱºȱ
më të devotshëm, më dorëlirë dhe
ºȱºǯȱ ȱºȱºȱºȱ
të virtytshme dhe të moralshme,
ººȱȱȱȱ
ºȱȱºȱȱ
dhe synimeve morale: “Allahu nuk
ȱºȱºȱȱºȱȱ
ȱȱħǰȱȱȱȱȱ
ĦºȱȱȱȱºȱȱºǷȄȱ
(Buhariu).
ºȱººȱºȱºȱ
ȱȱ¢ȱȱȱ
i virtyteve të larta. Ai është e
kundërta e rrymave të kohës
ºȱǰȱȱę£ęȱ
ǰȱºȱºȱºȱ
ȱȱºȱºǰȱȱȱ
ºǰȱȱȱȱȱǲȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱ
ǲȱȱȱ¢ºǰȱȱȱ
ȱȱǯȱȱȱ
ȱºȱ¡ȱȱȱ
¢ǰȱȱȱȱȱºȱ
ȱȱȱºȱȱ
¢ǰȱºȱºȱȱȱººȱ
ȱŘş

E
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i Allahut. Me durimin e urisë
ȱºȱǰȱȱ£ȱȱºȱ
ǰȱȱ£ºȱºȱ
ȱºǰȱȱºȱºȱȱ
ǰȱ£ºȱȱ¢ºǯȱ
ȱºǰȱȱȱȱ
ºȱȱȱħǰȱȱȱȱ
ºȱǯȱºȱººȱºȱ

“O BESIMTARË!
JU ËSHTË URDHËRUAR
AGJËRIMI, ASHTU SIÇ
U ISHTE URDHËRUAR
ATYRE PARA JUSH, QË TË
MUND TË RUHENI NGA TË
KËQIJAT” EL BEKARE: 183
metodë e përsosur për zhvillimin
e virtyteve individuale dhe për
kontrollin e vetvetes. Ai synon të
ºȱȱȱ£ºȱȱ
sinqeritet, mëshirë, mirësi dhe
humanizëm.
ȱǯǯȱȱºº£ȱ
ºȱȱħȱºȱȱȱȱ
ęȱȱȱǱȱȃ ȱȱ
ȱȱ£ǰȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱºȱ
ȱħǯȱºȱºȱȱ¢ȱȱǰȱ
¢ȱ¢ȱȱȱȱ
ȱºǯȱºȱºȱººȱºȱ
ºȱºȱȱȱȱºȱħºȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱ
ǰȱººȱȱǻȱºȱºȱ
ǼǯȱȄȱȱºȱȱ
º£ȱºȱȱȱ¢ȱºȱ
ǰȱºȱ¢ȱȱ¢ȱ
ºȱȱȱºȱȱ
ȱºǯȱȱǯǯȱ
ȱººǱȱȃȱºǰȱȱ
Ȃȱǰȱºȱȱȱȱºȱ
ºººȱºȱǯȱ
ºȱȱºȱºǱȱȃȱǷȱºȱ
ºȱȱȱºȱȱ
ºȱººǰȱºȱºȱȱȱ
ȱȱºȱ¢ǯȱȱ
ººȱºȱȱȱħǷȄȱ
ȱ ȂȱȱȱºȱºǱȱȃȱǷȱ
ºȱ¡ȱȱȱºȱȱ
ȱȱǱȱ ºȱȱºȱ
º¢ȱºȱȱȱħǷȄȱŶ
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Mr. Sabri JONUZI

Vlera dhe dispozitat e agjërimit
ȱºȱȱºȱºǰȱȱ
ºȱºȱºȱȱºȱºȱȱ
ȱºȱȱºȱ ǯȱ
ȱȱºȱȱººȱººȱȱ
ºȱ£ȱȱȱºȱ
¢ºǰȱºǰȱºǰȱºǰȱ
¢ºȱȱ¢ºǯȱȱ
ȱºȱººȱºȱºħºȱ
ȱºħȱȱºħȱȱ
ºǲȱººȱºȱ
ºȱºȱºȱȱȱȱȱ
ººȱȱȱ¢ȱȱȱ
ºȱȱºȱºȱºȱººȱ
ȱȱºȱȱºǰȱȱºȱ
ȱȱȱºȱ ǯȱ
ºȱººȱȱºȱ³ȱ
¢ǰȱºȱººȱȱǰȱȱĞºȱ
ºǰȱºȱǻȱºǼȱȱ
i shëndoshë.
ȱºȱȱȱºȱ
ºǱȱ
ŗǯȱȱǻħǼǲȱ
Řǯȱºȱȱºȱºȱºȱºȱ
ººȱºȱºȱȱºǰȱ
ȱȱȱǲȱ
řǯȱºȱȱºȱºȱºȱ
ºȱȱºǰȱȱºȱȱ
ushqimit.
SYNETET E AGJËRIMIT
ºȱºȱȱºȱ
¢ºȱȱºȱħǱ
ŗǯȱ¢¢ȱǻºȱººȱȱȱǼ
ºȱºȱȱºȱ
ȱºȱ¢¢ǰȱĞºȱȱºȱ
ºȱºȱºȱºȱºȱºǰȱºȱº¢ºȱ
ºȱºȱºȱºȱȱºȱȱºȱºȱ
ºǰȱȱºȱȱȱȱººȱ
ºȱȱǯȱ ȱºȱȱȱ
Ȯȱȱȱºȱȱȱ
ȱºȱºȱȬȱȱººǱȱȃȱ
ºȱ¢¢ǰȱȱºȱºȱ¢¢ȱȱ
ȱǻǼȄǯ1
ŘȱȬȱºȱȱĞȱǻºȱ
pas perëndimit të diellit)
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ȱºȱºȱ
ºȱºȱȱĞȱººȱ
pas perëndimit të diellit. Eshtë e
º¢ȱºȱĞȱȱºȱȱȱ
ȱºǰȱȱºȱȱǰȱººȱºȱ
ȱ³ȱºǯȱȱȱȱ
ºȱȱǰȱǯǯȱȱººǱȱ
ȃº£ȱºȱºȱºȱºȱ
ºȱĞȱȱºȱ
¢¢Ȅǯȱ
ȱººȱºȱºȱºȱĞȱ
ȱȱºȱ£ȱºȱǰȱ
ȱȱȱȱȱºȱºȱ
ºȱȱǯǯȱ³ȱȱȱ
ȱȬȱĞȱȱºȱȱºȬȱ
ȱȱȱººǱȱȃ ȱºȱȱǰȱ
ǯǯȱºȱĞȱȱȱºȱǰȱ
ȱȱºȱȄǯ2
řǯȱȱǻȱȱǼȱºȱ
Ğȱ
ȱºȱºȱºȱ
ººȱȱºȱºȱȱºȱºȱ
ºȱĞǰȱºȱȱȱººȱºȱȱ
ǰȱȱȱȱºȱ
ȱȱǯȱºȱȱȱººǰȱ
ȱºȱȱǰȱǯǯȱȱººǱȱ
ȃºȱȱȱ£ȱȱ
ºȱĞȄǯ3
4ºȱºȱºȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱ ȱ
ȱȬȱĞºȱȱºȱȱ
ȬȱȱȱºȱȱȱǯǯȬȱºȱ
ĞǰȱȱººǱȱȃȱȱǰȱºȱ
¢ȱºǰȱȱȱ£ȱ
ºȱººȱĞǰȱȱȱ
ǻºǼȱȱǰȱºȱȱȱ
ºȱȱȱȄǯȱ
ŚȱȬȱºȱȱºǰȱĞºȱ
ȱºȱºȱȱºȱºȱºȱȱ
ºȱºȱºǯȱǰȱȱºȱ¢ǰȱºȱ
ºȱȱºȱººȱºȱȱǯȱ ȱ
ºȱȱȱȱºȱȱȱǯǯȱ
ȱººǱȱȃȱºȱȱºȱºǰȱ
ȱȱºȱȱºȱºǰȱ
³ȱºȱȱȱºȱ
ºȱȱºȱȱħȄǯŚ
ȱřŖ

śǯȱȱȱȱǰȱ
menstruacionit ose lehonisë para
ǰȱºȱº¢ºȱºȱºȱºȱȱºȱ
ºȱȱęȱºǯȱ
ŜǯȱȱȱĦºȱȱȱȱ
ºħǰȱȱºǰȱ¢ǰȱĦǰȱ
ºȱ¢ȱºȱºȱȱ
ȱºȱ£ǰȱºȱ
ºȱ£ȱȱººȱºȱ
ȱºǰȱºȱȱȱȱºȱȱ
Allahut a.s. ka thënë: “Ai që nuk i
ºȱĦºȱȱºħȱȱȱȱ
ǰȱººȱȱȱºȱȱººȱ
ȱȱħȱºȱȄǯś
ŝǯȱºȱȱȱȱ
º£ȱºȱººǰȱȱȱ
dhënia e lëmoshës (sadakasë) për
ºǰȱºȱȱȱȱºȱ
ȱȱǯǯȱȱºȱȱȱ
º£ǰȱȱȱȱħȱȱºȱºȱ
ȱºȱ£ǯȱ
Şǯȱ¡ȱȱȱȱ Ȃȱ
ȱºȱºȱȱºǰȱȱºȱºȱȱ
ȱǯȱȱȱȱ
ȱºȱ³ȱºȱºȱ£ȱ
ȱºȱºȱȱȱǯǯȬȱȱȱ
lexonin dhe studionin Kur’ani n.
şǯȱ Ȃęȱǻºȱºȱ¡ȱºȱ
ºȱºȱºȱȱºȱ£ǰȱ
ȱºȱȱȱºȱºȱºȱ
ºȱȱ¡ȱ³ȱºȱȱºȱ
ǰȱȱ¢ȱȱºǼǯȱ
Ȃęȱȱºȱºȱȱºȱ
ºȱºȱȱǯǯǰȱȬȱȱ
ȱ£ȱºȱĦºȱȱǰȱ
ºȱºȱºȱºȱ
të Allahut a.s. e cila ka thënë: “I
ºȱȱȱǯǯȱȱȱ
ºǰȱ£ȱȱȱ
ºȱºǰȱȱ¢ȱºȱ
ºȱºȱȱȱºȱ£Ȅǯȱ
ȱȱºǰȱȱȱºȱȱ
ȱǯǯȱ¢ȱºȱ Ȃȱºȱºȱ
ºȱȱȱºȱ£ǲȱºȱ
ȱºȱȱȱºȱºȱȱ
derisa Allahu ia mori shpirtin. 6

D O S J A
ȱ4ȱ  4ȱ 
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ȱȱ

ȱȱȱºȱºȱ
ºȱ¢ǰȱºȱºȱȱȱºȱººȱ
ĦºȱºȱħǱȱ
1. Udhëtimi
Allahu i Madhëruar dëshiroi
ºȱºȱȱººȱºȱºȱºȱ
ºǰȱºȱȱȱºȱ
ȱºȱ£ȱȱºȱȱ
ººǯȱ ººȱȱºȱȱȱ
ȂǱȱȃȱȱȱȱººȱ
i sëmurë ose është në udhëtim, le
ºȱºȱȱȱºȱºȱºȱȱ
ºȄǯȱǻǰȱŗŞśǼȱ
ºȱȱȱºȱȱººȱ
ºȱºȱºȱºȱºȱºȱ
ºȱȱŞŖȱǰȱȱȱºȱ
¢ȱºȱºȱęºȱȱȱǯȱ
ºȱȱȱºȱºȱȱ
ººȱºǰȱºȱȱȱºȱ
ºǯȱ ºȱºȱȱȱ
ºȱººȱȱºȱȱººǰȱȱ
ȱºȱȱħǰȱȱººȱȱºȱ
ȱȱȱȱȬȱȱ
ĞºȱȱºȱȱºȬȱȱȱȱººǱȱ
ȃºȱȱºȱºȱȱ
ȱǯǯȱȱºȱȱȱ
ȱºȱºȱȱºǰȱȱȱ
ȱºȱȱºǰȱȱȱȱ
ºȄǯȱŞ
Řǯȱºȱ
ºȱººȱºȱȱ¢ȱºȱ
ºȱȱȱºǰȱȱȱ
£ȱºȱȱȱºǰȱ
ºȱȱȱºȱęȱ
ȱȱºǯȱ ºȱºȱ
kanë theksuar se personit të
sëmurë, i cili e ka shumë vështirë
ºȱºȱººǰȱȱºȱȱ
ºǰȱȱºȱȱºȱ
ȱºȱȱȱ£ȱºǰȱ
ȱȱºȱºǰȱȬȱȱ
ȱºȱȱººǯȱ ºȱȱ
të përmendim, sa për ilustrim,
ºȱȱºȱºȱ£ºǰȱ
ȱȱººǰȱǰȱºȱ
ȱºȱǯǯȱ
Duhet të kemi parasysh se i
sëmuri duhet t’i ketë në konsideratë
ȱȱºǰȱºȱºǰȱºȱ£ºȱ
ºȱ£ǰȱȱººȱȱ
ºȱºȱȱººǰȱȱȱ
¢ȱȱȱȱººȱºȱºȱ

“DHE KUSH NGA JU
ËSHTË I SËMURË OSE
ËSHTË NË UDHËTIM,
LE TË KOMPENSOJË
PO AQ DITË NË DITËT E
MËVONSHME” BEKARE, 185
ºȱºȱȱºȱȱȱȱȱ
ºǰȱȱȱ ȱȱ£ȱ
ºȱºȱǯȱ
řǯȱ£ȱȱº
ȱºȱȱ£ººȱȱ
ººȱºȱȱººǰȱºȱ
ºȱºȱºȱȱ¢ȱȱ
ºȱºħºǰȱºȱȱȱȱºȱȱ
Allahut a.s. ka thënë: “Vërtet Allahu
ȱººȱȱºȱȱ
ºȱȱºȱºȱºȱ£ǰȱ
ºȱȱȱ£ººȱȱ
ººȱºȄǯȱş
Śǯȱºȱȱº
ºȱºȱºȱºȱȱȱºȱ
ȱȱȱºȱºȱºȱºȱ
ºȱºȱȱºȱºȱȱºǰȱ
ȱºȱȱººǯȱ ¢ȱȱ
£ȱºȱȱ ȂǱȱȃºȱ
ȱºȱȱȱºȱººǰȱȱȱ
ºȱºȱȱ¢ȱȱ
ºȱºȱºȄǯȱǻǰŗŞŚǼǯȱ ȱȱ
ºǱȱȃ ¢ȱȱȱººȱȱǰȱ
ȱȱºȱººȱȱȱȱȱºȱ
ºȱºȱºȱºȱºǰȱºȱºȱȱ
ȱºȱººǰȱºȱºȱºȱ³ȱ
ºȱºȱºǰȱºȱºȱȱºȱ
ºȱºȄǯ
ºȱºȱºȱȱȱºȱºȱ
nuk shpreson shërim.
ȱśǯȱȱȱȱȱº£
ȱȱȱºȱºȱºȱ
person të cilin e kanë molisur shumë
ȱȱǰȱºȱºȱºȱ
ºȱȱħǰȱºȱºȱºħȱȱ
ºȱºȱȱȱȱȱħǯȱºȱ
ºȱȱȱºǰȱȱ
Allahu i Mëshirshëm, në Kur’ani n
ęǰȱºǱȱȃȱȱºȱ
ȱȄǯȱǻǰȱŗşśǼǯȱ
6. Detyrimi
ȱȱȱºȱºȱºȱ
ȱȱºȱǰȱȱºȱºȱ
ȱ¢¢ºȱºȱħǯ
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ȱ 4ȱ4ȱ 
AGJËRIMIN ŗŖ

ȱ

ºȱºȱºȱȱȱ
ºǰȱºȱ¢ȱǱ
ŗǯȱ ºȱºȱȱºǰȱ
ȱȱȱºȱººȱ
ȱǻ£Ǽȱȱȱǰȱ
ºȱȱȱºȱºȱȱ
ǻǼǯȱ ºȱȱºȱȱǱ
Ǽȱºȱȱºȱºȱȱºȱ
ȱȱȱºȱȱȱǰȱ
ȱǯǯȱǯȱȱºȱºǰȱȱ
ºȱºȱ³ȱȱȱȱ£ȱ
ȱǰȱȱºȱȱºȱ
ºǲȱ
Ǽȱºȱȱȱȱȱȱ
ȱºȱºȱ¢ȱºȱǰȱȱ
ºǰȱºȱǯȱǲ
Ǽȱºȱȱȱȱȱ
ȱººȱȱǰȱȱ
ǰººȱȱȱȱ
ºǰȱºȱȱȱ
ºȱ¢ȱǯǯȱ
Řǯȱ ºȱºȱȱºǰȱ
ȱȱȱºȱººȱ
ȱǻ£Ǽȱȱȱ
ǻǼǯȱ ºȱȱºȱ¢ȱ
Ǳ
Ǽȱºȱȱȱȱ³ȱ
ºȱºȱȱȱºȱ¢ǰȱȱ
ºȱºȱºȱȱȱȱǰȱ
ºȱȱºȱǯǲȱ
Ǽȱººȱǰȱºȱºȱ
ºȱȱȱȱȱ
ȱººǰȱȱºȱȱ
ºǯȱ
4ȱ4ȱ ȱȱ 
AGJËRIMIN 11

ȱ

ŗǯȱºǰȱȱȱººȱ
seksuale, nëse kryhen për shkak të
ºǰȱȱȱºȱȱȱ
a.s. ka thënë: “Kush ha dhe pi duke
ȱȱººȱººǰȱȱ
ºȱººȱºǰȱȱºȱ
Allahu e ka ushqyer atë dhe i ka
ººȱºȱħºȄǯ12
Řǯȱºȱȱȱºȱºǰȱ
ȱȱȱȱȱºȱȱ
hollë që nuk është spermë.
1. Vënia e pikave në sy.
2. Përdorimi i misvakut ose
ºȱºȱȱȱººǯȱ
  ȱ ȱŘŘŞȬŘŘşȱȩȱ 
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řǯȱȱȱºȱȱºǰȱȱ
ȱºȱȱºȱȱººȱȱ
në trup.
ŚȱȬȱȱȱȱȱȱºȱºǯȱ
śȱȬȱ¡ȱȱºǯȱ
ŜȱȬȱȱȱ¢ǰȱȱȱ
¢ȱȱºȱȱºȱºǰȱȱ
£ǰȱºȱ£ºǰȱȱȱºȱȱ
ºȱȱºȱȱººȱȱ
ȱºȱȱºǯȱ
ŝȬȱ ¢ȱȱȱºȱȱºȱȱºȱ
trupit.
ŞȬȱȱȱºȱȱȱ
ȱȱȱȱºǯȱ
şȬȱºȱȱȱºȱȱȱ
ºȱººǯȱ
ŗŖȬȱ ȱºȱȱºȱ
lëkurë, në muskul ose në venë, po
ȱȱȱºȱºȱººȱ
ºȱȱº¢ǯȱºǰȱȱ
¢ȱȱȱºǯȱ
ŗŗȬȱȱȱºȱȱǯȱ

SHPAGIMI

ȱººȱȱºȱ
ȱȱºȱºȱºȱºȱ
£ǰȱȱ£ȱºȱȱ
ȱȱ ºǰȱȱȱȱººȱǱȱȃºȱ
ȱȱȱȱºȱȱȱǯǯȱ
ȱȱȱǱȱȃȱȱºȱȱȱǰȱȱ
ºȄǯȱȱȱºȱȱȱ
  ȱǻ  Ǽȱȱ
ǯǯȬȱȱǱȱȃ,ºȱºȱȱºȄǵȱ
AGJËRIMIT 13
ȱǱȱǱ ȱȱººȱ
ȱȱºȱºȱºȱ
ȱǻ£Ǽȱººȱȱ ºȱ£Ȅǯȱ ȱºȱȱȱ
ºȱºȱºȱȱºȱȱºȱ
ǯǯȱȱȱǱȱȃȱȱȱºȱºȱȱǻȱ
ºǰȱºȱºȱȱºȱºǰȱȱ
ǼȄǵȱȱȱǱȄ Ȅǯȱ ȱ
¢ǰȱȱºȱǰºǰȱȱ
ºȱȱȱǯǯȱȱǱȱȃȱȱ
ȱǯȱǰȱȱȱ¢ǰȱȱºȱȱ
ºȱºȱ¢ȱȱººȱȃǵȱ
ǻħǼȱȱºǯȱȱ
ȱǱȱȃ Ȅǯȱ ȱºȱȱȱ
ȱºȱºǱȱȃȱȱȱ
a.s. i tha: “A ke mundësi të ushqesh
ȱººȱȱººȱȱºȱºǰȱȱ
ººȱºȱºȄǵȱȱǱȱ
ºȱºȱȱȱºȱºȱºȱȱ
ȃ Ȅǯȱȱȱȱǰȱȱȱǰȱ
ºȄǯȱǻǰȱŗŞŚǼǯȱºȱ
ȱºȱºȱºȱºȱȱǯǯȱ
ȱȮȱȱĞºȱȱºȱȱ
ºȱºȱºȱȱȱǯȱ ȱ
ºȬȱºȱǱȱȃºȱºȱȱºȱºȱ
ºȱȱȱǯǯȱȱǱȱȃȱ
ºȱȱȬȱȱºȱȱ
ººȱȱȱȄǯȱȱǱȱȃȱ
ȱȱºȱºȬȱºȱºȱȱ ȱºȱºȱºȱȱºǵȱȱȱºȱ
me menstruacione, urdhëroheshin të ȱ¢ȱȱºȱºȱȱºȱ
ȱºǰȱȱȱ
ºȱºȱȱºȄǷȱºȱȱºȱ
£Ȅǯȱ
i Allahut a.s. qeshi, saqë iu dukën
ȱȱȱºȱºȱ
ººǰȱȱȱȱǱȱȃȱ
ººȱȱºȱºȱ£ȱ
ȱȱȱºȄǯȱŗŚȱ
ººȱȱȱȱºȱ
ȱȱȱºȱǱȱȱȱ
£ȱºǯȱ
ǰȱºȱººȱºȱȱ
ȱºȱȱȱ
ȱȱºȱºǯȱ
ºȱºȱºȱºȱºȱ
ȱºȱȱºȱºȱ
ººǰȱȱȱȱȱ ºȱºȱȱȱȱȱºȱºȱ
ȱºǯȱ ǰȱȱºȱ
ȱ³ȱººȱȱºȱȱ
ȱºȱºȱȱºȱºǰȱ
e lartpërmendur për sa i përket
dhe personi nuk detyrohet me
ǰȱȱºȱȱȱºȱ
ȱºȱººȱǰºȱ ºȱºȱǰȱºȱȱǰȱȬȱºȱººȱ
ºȱ£ȱȱºȱººȱºǯȱ ººȱºȱººǰȱȱ
  ȱ ȱŘŘŞȬŘŘşȱȩȱ 
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ºȱȱȱºȱºȱººǰȬ
ººȱȱºȱºȱººȱ
ºȱºǯȱ
ºȱºȱȱȱȱȱºǰȱ
kështu që varianti i parë nuk mund
të realizohet, kurse për sa i përket
ºǰȱȱȱȱ¢ºǰȱȱºȱ
ºȱººȱºȱººǰȱ
ȱºȱȱȱºȱ
ºȱºȱºȱȱȱºȱǰȱ
ȱºȱęȱºȱºȱȱ
ęǰȱȱºȱȱȱºȱ
ȱȱºȱºȱ¢ȱºȱ
ǰȱȱºǰȱº³ȱ¢ȱ
ºȱȱȱǰȱȱȱ
merret në konsideratë dhe pranohet si
ęǯȱ
Nëse nuk ka mundësi të
ººǰȱººȱȱȱºȱ
alternativën e tretë, që është ushqimi
ȱººȱºȱºǱȱȱºȱ
ºȱȱȂȱºȱ¢ȱȱºȱ
ºǰȱºȱȱȱĞºȱºȱºȱºǰȱ
ºȱºȱºȱȱȱºȱȱºȱ
ºȱȱ¢ȱǯȱŶ
ǻŗǼȱºȱȱȱǯȱǻŘǼȱ
ǰȱȱǰȱŚȱȦŘŘŖǯȱǻřǼȱȱ
ȱ¡ǰȱŘȦŘŚŖǯȱǻŚǼȱǰȱȱȱ
ǰȱŘȦŗŚŚǯȱǻśǼȱǰȱȱȱǰȱ
ŘȦŗŚŜǯȱǻŜǼȱºȱȱȱǯȱ
ǻŝǼȱǰȱȱ ǰȱŘȱȦȱŜŚŗǯȱȱǰȱ
ȱǰȱŗȱȦȱśŞŚǯȱ ȱ ǰȱȂȱ
ǰȱŘȱȦȱŜŝǯȱǻŞǼȱºȱȱȱ
ǯȱǻşǼȱǰȱȱǰȱŚȱȦŘřŖǯȱ
ǻŗŖǼȱǰȱȱ ǰȱŘȱȦȱŜśŘǯȱȱǰȱ
ȱǰȱŗȱȦȱśŞŚǯȱ ȱ ǰȱȂȱ
ǰȱŘȱȦȱŝŖǯȱȱ ȱǰȱȱȱǰȱŘȦȱŗŖŖǯȱ
ǻŗŗǼȱȱǰȱ ȱǰȱŗȱȦȱřřŖȱǯȱ ęȱǰȱ
ȱȱǰȱŘȦȱŗśśǯȱǰȱȱ ǰȱ
ŘȱȦȱŜśŜǯȱǻŗŘǼȱȱǰȱȱȱǰȱŚȦŘŖŜǯȱ
ǻŗřǼȱ ȱǰȱȱ¡ȱǰȱŗȱȦŘŞşǯȱ
ºȱ ǰȱȂȱ ȱǰȱŘȦŞŗǯȱǰȱ
ȱǰȱȱŗŗŜǯȱǰȱȱ ǰȱ
ŘȱȦȱŜŞŖǯȱǻŗŚǼȱǰȱȱǰȱŚȱȦȱŘŗŚǯȱ
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Jusuf ZIMERI

Nata e Kadrit, shancë e paqes së përhershme dhe stabile
“NE E ZBRITËM ATË
(KUR’ANIN) NË NATËN
E KADRIT. E Ç’TË BËRI
TY TË DISH SE Ç’ËSHTË
NATA E KADRIT? NATA
E KADRIT ËSHTË MË E
RËNDËSISHME SE NJË
MIJË MUAJ!ME LEJEN
E ZOTIT TË TYRE NË
(ATË NATË) TË ZBRESIN
ENGJËJT DHE SHPIRTI
(XHIBRILI) PËR SECILËN
ÇËSHTJE. AJO (QË
PËRCAKTON ZOTI) ËSHTË
PAQE DERI NË AGIM TË
MËNGJESIT”EL- KADR
Fenomeni që nëpër kohë, si në të
kaluarën e edhe në të tashmen, e
ka shqetësuar më së shumti dhe i
ȱȱǰȱºȱȱȱ
ǰȱȱºȱºȱºȱºȱ
shumti e kanë dëmtuar shoqërinë
º£ǰȱȱºȱȱȱ
ashtu edhe në atë kolektiv, është
ȱȱǯȱȱºȱºȱ
të kaluar ishte i hidhëruar, tani i
shqetësuar dhe për të ardhmen i
ºǰȱȱººȱ
ºȱºȱȱȱºȱºȱºȱǰȱ
Ȭȱºȱºȱººǰȱºȱȱ
rehatinë shpirtërore. Për shkaqet e
ºȱȱºȱºǰȱħºǰȱ

ºȱȱºȱºȱººȱ
hulumtime të shumta, dhe këtë
³ºȱȱºȱȱȱºȱ
ºȱ¢ǰȱȱ£ȱ
ºȱºȱȱȱǰȱ
ȱȱȱºħȱȱºȱȱ
ºȱȱȱȱºȱ
ºǰȱººȱ££ºȱȱ
ȱȱȱºȱºȱȱ
të sinqertë, që është shkaktuar
ºȱ£ºȱȱǯȱºȱȱ
ººȱȱºȱȱǰȱºȱȱ
ººȱę£Ȭǰȱȱȱ
ȱºȱºȱħºȱºȱ£ºȱººȱ
³ȱęȱºȱºȱºȱ
ºȱǰȱºȱȱȱę£ºǯȱ
SA TË SHTOHEN BEGATITË
 ȱ4ȱ ȱ ǰȱȱ
MË SHUMË SHTOHEN EDHE
  ȱ ȱ 4 
ȱºȱȱȱºȱºȱ
ȱȱºȱȱºȱ
ȱȱºȱºȱºȱºȱǰȱ
nuk ka mundësi të kontrollohet
ȱºȱ¡ȱȱȱºȱ
ǰȱȱȱºȱȱȱ
ºȱºȱºǰȱºȱººȱȱ£ȱȱ
ȱȱºȱºȱȱ¡ǯǯȱǯǯȱ
ººȱȱºȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ
të mira materiale më shumë se
ººȱºȱºǰȱǰȱȱȱ
ºȱȱºȱȱºȱȱ
materiale, aq më shumë shtohen
ȱȱȱºǯȱȱ
ȱº£ȱȱºȱȱ
ȱºȱȱº£ȱȱǰȱ
sa më shumë pasuri të kenë, apo
ȱȱºȱºȱȱºȱºȱºǰȱ
ȱºȱºȱºȱºȱºȱȱ
ºȱǰȱȱºȱ¢ȱȱ
ȱȱȱȱºȱºȱ
ºǯȱº£ȱȱºȱºȱ
ȱºȱȱȱǰȱȱ
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ººȱȱºȱȱºȱǯȱ
ǰȱ¢ȱºǰȱȱȱ
ȱºȱȱȱºȱºȱºȱǰȱ
ººȱȱȱȱȱȱȱȱ
dhe shoqëria prodhon pandërprerë
ºȱȱǯȱȱȱ
të ketë qetësi, kënaqësi dhe rehati
ºȱȱȱºȱºǯȱ
Allahu xh.sh. këtë e vërteton në
ȱ ȂǱȱȃȱºȱȱȱ
ȱȱ¢ȱȱȱºȱȱ
ȱºȱºǰȱ¢ȱȱȱºȱºȱ
ºȱȱȱȱºȱºȱºȱºȱ
ºȄǯȱǻȱȂǱȱŞŘǼ
ºȱºȱºǰȱ Ȃȱȱººȱ
ȱºȱȱȱºȱ
ȱºȱºȱ£ȱȱ¢ȱºȱ
ºȱºȱºȱȱȱ
ȱºȱȱȱººȱºȱºȱººȱ
ºǯȱȱ¡ǯǯȱºǱȱȃȱȱºȱ
ȱºȱºȱ£ȱȱ¢ȱ
ºȱȱǰȱȱȱȬȱ
ȱºȱȱȱȱ£ȱºȱºǰȱ
ȱȱȱºȱººȱººȱ
ǰȱȱȱȱ¢ȱȱ
ºȱºȱ¡ǯȱȱȱºȱ
ººȱȱȱ£ºȄǯȱǻȱ Ǳȱ
ŗśŗǼ
ȱ ȱºȱȱȱºȱºȱȱ
ȱȱºȱȱȱȱ
ºǰȱȱ¢ǰȱȱȱȱȱȱ
ºȱ ħȱºȱħǰȱȱºȱººȱ
ºȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱºȱȱ
ȱºȱȱºȱǰȱ
ºȱȱęȱºȱȱ ǰȱȱ
¡ǯǯȱȱȱºȱººȱȱ
º£ǯȱ ¢ȱȱ¢ȱȱ
ndodhur pikërisht natën e Kadrit,
ȱęȱ£ȱȱ Ȃȱººǰȱ
ȱºȱȱȱ ǰȱȱȱ
ȱºȱºǰȱºººȱȱ
ȱȱºȱǰȱȱ¡ǯǯȱ
ºȱȱĦºǱȱȃȱǻȱȱ
Ǽǰȱººȱȱȱºȱȱºȱ
ºȄǯȱǻȱ ȱǱśǼ
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 ȱ ȱ
ȱ4ȱ4ȱ4ȱ
   ǰȱ ȱ  ȱ4 4ȱ ȱ
ȱ4ȱ ǰȱȱ ȱ ȱ4ȱ
 4ȱ

ººǰȱȱȱȱȱººȱ
ǰȱºȱºȱȱºȱȱ
ȱȱȱºȱºȱºǯȱ
ȱȱȱȱ¢ȱȱȱ
dhe shkencor, si dhe duke pasur
ȱȱº¢ȱ¢ȱȱ
¢ȱȱºȱºȱȱ
ȱºȱºȱȱºȱºȱ
atë natë, dhe rëndësinë e tyre për të
ººȱº£ǰȱºȱȱ
ǰȱȬȱºȱȱȱºȱ
ºȱȱȱºȱȱǰȱ
ººȱºȱºȱȱ¢ȱȱºȱ
ȱȱº£ǰȱȱººȱºȱ ȱȱȱȱºȱºȱȱ
ndikimin e plotë të materies dhe
ºȱǰȱȱȱºȱȱȱ
ȱȱȱºȱ
sesa e thekson dhe vërteton edhe
ºȱººȱºȱħǰȱºǰȱ
ȂȱȱººǰȱȬȱºȱȱȱ
ȱººȱºȱȱȱȱºȱ
ȱºȱħºȱǰȱºȱºȱºȱ
vetëvlerësimit, që nënkupton
ºȱȱŞŚȱȱȱºȱǰȱ
£ȱȱȱºȱºȱºȱǰȱ
ȱºȱºȱȱººȱǯȱ
ȱȱººȱȱȱºȱ£ǰȱ
ȱºȱȱºȱºȱȱȱ
ȱȱȱºȱº£ǯȱǰȱȱ
ȱºȱȱǰȱȱººȱ
ȱȂȱºȱȱ¢ȱ natë Allahu i Lartmadhërishëm
ºȱºȱȱȱȱ
£ȱ Ȃȱȱęȱȱȃȱ
ǰȱǰȱººǰȱ£ºȱ ȄȱºȱȱȱºȱǷȱ
º£ǰȱȱǰȱ
ººȱºȱºȱȱȱºȱºȱ
ȱȱºȱºȱȱºȱȱ ºȱȱȱºȱºȱȱ
ǰȱºȱȱȱ
ºǯȱ ȱºȱººȱºȱȱ
º£ǯȱ
ȱººȱȱººȱºȱ
ȱȱººȱȱºǯȱ
KJO NATË ËSHTË NJË MOMENT
Këtë natë Allahu xh.sh. përcaktoi
KUR NJËHERË E PËRGJITHMONË ȱȱħȱ¢ȱºȱ£ȱ
RRËNOHET FRONTI I
ºǰȱȱ¢ȱºȱȱȱºȱºȱ
PADREJTËSISË DHE INJORANCËS ȱę£ȱºȱęǰȱǰȱºȱȱ
ǲȱȱºȱȱºȱººȱȱ
Nata e Kadrit është nata në të cilën ºȱȱȱȱºȱºǰȱ
ȱȱººȱ£ȱ
ȱȱºȱºȱȱºȱ
Ȃȱȱººȱȱȃȱ
ºȱȱºȱȱǰȱȱ
Ȅȱºȱȱȱºǯȱºȱººȱ ħȱºȱȱǰȱȱȱȱ
ºǰȱȱºȱȱȱȱºȱ
ȱºȱȱȱǲȱ
ne nuk do të dinim, po të mos na e
ȱºǰȱºȱȱºȱħȱȱ
ȱȱºȱºȱȱ ºȱºȱħǰȱȱºȱººȱ£ȱ
¡ǯǯȱºȱ Ȃȱȱººǰȱºȱ
ȱȱº£ǰȱȱȱȱ
ºȱȱȱ ǰȱȬȱȱȱȱ
ººȱº£ȱȱ£ǰȱ
ȱȱǯȱȱ¡ǯǯȱ
ǰȱ£ºǰȱ£ºǰȱ
ºǱȱȱȱ£ºȱºȱǻ ȂǼȱ
ºǰȱȱȱºȱȱ
ºȱºȱȱ ǯȱȱ³Ȃºȱºȱ¢ȱºȱ
ǰȱȱȱǰȱ
ȱȱ³Ȃººȱȱȱ ǵȱȱ
ȱºǰȱ£ȱ
e Kadrit është më e rëndësishme
ȱºȱȱȱºȱȱȱ
ȱºȱħºȱǷȱǻȱ Ǽǯȱǰȱ
ººȱȱ£ȱȱȱ
ȱ¡ǯǯȱºȱȱȬǰȱºȱ ȱºȱº£ǯȱ ºȱºȱ
ȱȱºǰȱºǱȱȃȱȱ£ºȱ ȱºȱȱĞȱ ȱºȱ
ºȱǻ ȂǼȱºȱºȱºȱºȱǰȱ ȱȬȱ Ȃȱȱºȱ£ȱºȱ
ǻºȱȱȱºȱ Ǽǯȱ
ȱ ǰȱȱȱȱºȱ
ȱȱ ȱȱºȱǰȱ
ȱȱºȱºȱºȱºȱ
ȱȱºȱęºȱȱºȱºȱ
ºȱºȱȱȱȱ
³ºȱȱºȱȱǰȱºȱȱ
ºȱȱºǯȱǰȱººȱ
ȱºȱºħºȱȱȱºȱ
ȱȱºǰȱ¢ȱȱ¢ȱ
ȱºȱȱȱȱºǰȱȱ
ºȱººȱºȱȱ
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ȱřŚ

e Allahut xh.sh. që quhet Kur’an e
që është shpallur pikërisht natën e
ǯȱǰȱȱȱºȱȱ
ººȱºȱȱ¡ǯǯȱȱȱ
ȱǰȱǰȱȱºȱ
ȱħȱ¢ǯȱǰȱºȱȱ
ȱºǰȱȱȱȱȱ
ȱę£ǰȱȱºȱȱºȱ
£ȱºȱºººȱºȱȱ
të pastër në Allahun xh.sh. i cili
prodhon pandërprerë shpresë në
ºȱȱºȱǰȱȱȱ
ȱȱºȱºȱħȱ
skepticizëm dhe pesimizëm, që
ººȱºȱȱººȱºȱȱ
dhe shoqërinë, sepse pesimizmi
£ȱȱ¢ȱȱȱ
£ºȱȱǯȱ ȱȱºȱ
ºȱȱȱºȱ
¢ȱºȱºȱºȱºȱºȱĞȱȱ
ºȱǰȱ³ȱȱǯȱ ȱȱ
ǰȱ¢ȱºȱºȱȱºȱºȱ
ȱȱºǯȱȱȱ£ȱ
ȱȱºȱºȱºȱ
ȱ¡ǯǯȱºȱȱºȱ
shpresën dhe mëshirën e Allahut
¡ǯǯȱȱºȱººȱȱºº£ȱ
me premtimin e Allahut xh.sh.: E,
Ȃȱ¢ȱȱȱºȱºǱȱȃȬ

D O S J A
në Allahun xh.sh., me edukatë të
ºȱºȱȱȱ¡ȱȱ
ȱȱħǰȱȱºȱºȱȱºȱǰȱ
qetësi, dashuri dhe harmoni, por
ººȱȱºȱȱºȱºȱºȱ
ººȱº£ǰȱȱȱȱȱ
ħȱºȱǯȱ
ºȱºȱºǰȱ Ȃǰȱº³ºȱ
ººȱºȱȱºȱȱȱºȱ
ȱȱºȱȱȱ
ȱȱȬǰȱ
Ȭȱºȱȱºȱȱ³ºȱ
ǰȱºȱȱºȱȱ
ºȱȱȱºȱ
ǰȱȱȱȱ
ºȱºȱȱºȱǯȱǰȱ Ȃȱ
ȱ£ȱºȱȱ ǰȱȱ
ºȱ¢ǰȱȱȱºȱºȱ
ȱºȱºȱ¢ȱ
¢ȱȱºȱºǰȱºȱºȱ
cilët radhiten dispozita të shumta
ȱǯȱ ºȱ¢ȱȱºȱȱ
ºȱ ȂȱȱęǰȱºǱ
ŗǯºȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱ ħȱºȱħǰȱºȱ
ºȱºȱȱºȱȃ Ȅǯȱ
ºȱººȱȱºȱºȱ
ȱººȱȱ¢ºȄǰȱȱȱºȱ
ȱȱȱȱȱºȱħǰȱ³ȱ
ºǰȱ¢ȱȱħºȱºȱ
ºǱȱǰȱǰȱǰȱ
ǻºȱȱºȱȱȱȱºǼǱȱºȱ
ȱºǰȱºȱȱºǰȱ ȱȱºǰȱǰȱººǰȱ
ºǰȱǯǰȱȱȱȱ
ȱ¢£ȱ¡ȱºȱȱ
ħȱȱ ħȱºȱħǰȱ³ȱºǱȱ
ǯȱǻǱȱřŘǼ
ǰȱ£ǰȱºǰȱ£ǰȱ
¡ȱǰȱǯǯȱ
NATA E KADRIT GARANTON
Řǯºȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ  ȱ
ȱȱȱººȱº£ǰǯȱ
ºȱººȱȱºȱºȱ
,ºȱºȱºȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ
¢ȱȱȱºȱºȱ
ȱħȱȱººȱº£ȱºȱ
ȱ ȱȱºȱȱȱȱ
ǰȱººȱ³ºȱȱȬºǰȱ ººǰȱȱȱººȱ
ȱºȱ³ǯȱ ººȱºȱ
ºȱºȱºȱȱºȱȱȱȱǯǯȱ
ȱħºȱȬºǰȱ
ka thënë: “Besimtari me imanin
ȱȱȱȱęȱ
më të kompletuar, është ai që e ka
ººȱǰȱºȱºȱȱȱ
ºȱºȱºȱºȄȱǻǼǯȱ
ȱºȱȱºȱºȱººȱǯȱ
ºȱººȱºȱºȱ
ºę£ºȱȱ³ȂȱººȱȬȱ ǰȱ Ȃȱȱººȱºȱȱ
ºȱºȱºȱǰȱǰȱ
ȱººȱǰȱȱ
ºǰȱ¢ºǰȱǰȱ
se askush nuk do të kishte mundësi
ºȱºȱȱºǰȱȱ
ȱºȱººȱºȱºȱȱȱȱ
ºę£ȱȱǯǯȱȱºȱȱ £ǰȱºȱºȱǰȱ
kushtetuese, shtetërore dhe atë
ȱȱǯǯȱȱºȱ¢ȱºȱ
ºȱȱȱȱȱ ººȱǯǯȱ ºȱȱ
të shpërndara nëpër kode të
ǯȱºȱǰȱȱȱȱººǱȱ
¢ǰȱ£ȱȱºȱ
ȃȱȱħȱȱºȱ ȂȄǯȱ
ǰȱȱȱȱºȱºȱ ȱȱººȱȱºȱȱ
ȱřś
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ºȱºȱȮȱºȱȱǰȱȱ
edhe në momentet aksidentale, pra
ºȱȱĞǯȱ
ȱȱȱºȱȱȱºȱǰȱȱ
ºȱȱ Ȃȱȱººȱººȱ
£ºȱȱºȱȱȱ
ºȱºȱǰȱȱºȱ
ȱȱȱºȱȱȱ
¢ººȱȱħȱºȱħǯȱºȱ
ȱȱºȱºȱ
ǰȱºȱȱ
ȱȱǰȱȱ
se ky sistem është përcaktuar për
ȱȱºȱǰȱȱºȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱ
ºȱ£ȱºǰȱȱȱºǱȱ
ȱȱºǰȱȱȱȱ
ȱºȱȮȱººǰȱ
ȱȱǰȱȬ
ȱȱºǰ
ȱȱȱº£Ȭȱ
ǯ
ȱ ºȱºȱȱȱºȱȱºȱ
ȱȱºȱȂȱºȱȱºǰȱ
ȱȂȱºȱǯȱ ºȱǰȱ
ȱȱǰȱºȱǰȱ
ȱȱȱȱ
ȱºȱȱºȱǰȱȱȱȱ
tyre konsiderohet si detyrim islam.
ȱȱºȱȱ ȱ
ȱººȱºȱȱȱȱ
ȱǰȱȱººȱȱºȱ
ºȱººȱººȱº£ǯȱ
ǰȱ ȱȱººȱºȱǰȱȱ
ººȱȱȱǰȱǰȱȱȱ
ºǰȱȱºǰȱ¢ȱȱ
ȱȱǰȱººȱȱºȱ
ȱ£ȱȱǯȱºȱȱ
¡ǯǯȱººȱ ħȱȱȱȱȱ
ºȱºȱȱȱȱ¢ººȱȱħǰȱ
ºȱººȱ¢ȱºȱȱħȱºȱ
ºȱº£ȱȱȱºȱ
ºȱºȱȱ ǰȱºȱȱºȱºȱ
në paqe, dashuri dhe harmoni me
vlerat e mëparshme.
ȱȱºȱǰȱȱ£ȱ
ȱ Ȃȱǰȱȱȱȱȱ
ȱº£ǰȱȱºȱ
ȱǰȱºȱºȱȱȱºȱ
ºȱº£ǰȱºȱºȱºȱȱ
ºȱºȱȱºȱºȱ
ȱºȱºǰȱºȱȱºȱºȱ
ȱȱºȱȱȱ
ºȱȱ¢ȱºȱȱȱ
Allahu xh.sh. natën e Kadrit. Ŷ
  ȱ ȱŘŘŞȬŘŘşȱȩȱ 

Ȭ  ȱŘŖŖş

D O S J A

E

A G J Ë R I M I T

AbdulKadir GJEJLANI

Mbi agjërimin me fe dhe mbi agjërimin shpirtëror
ºȱȱºȱȱȱººȱ
ººȱȱǰȱħȱ
ȱººȱȱȱ
ȱȱȱȱºȱººȱ
ǰȱȱºȱºȱ
ººȱȱȱºȱȱȱ
ȱºȱȱȱ³ȱ
ºȱȱººȱȱǯȱ ȱȱºȱ
ºȱºȱºȱºȱȱ³ȱ
ºȱȱººȱºȱºȱȱȱ
ºȱǰȱȱȱºȱǯȱ
ȱȱºȱȱºȱȱºħȱ
¢ȱȱººȱºǯȱ
ºȱȱºȱºȱºȱºȱ
ę£ǰȱȱºȱºȱ
ȱººȱȱ£ºȱºȱ
ºȱºȱºȱǰȱºȱººȱºȱ
ȱºȱºȱȱǯȱ ¢ȱººȱ
ºȱȱººǯ
ȱǯǯǰȱºǱȱ
ȃ ȱºȱºȱºȱºȱººǰȱ
ȱºȱºȱȱ¢ǰȱȱºȱ
ȱǰȱȱºȱºȱȱ
ºȄǯ
Po ashtu ka të atillë të cilët e
ºȱºȱȱ¢ȱȱ
ºǰȱȱȱºȱºǰȱºȱȱ
të cilëve vazhdon edhe pasi të kenë
ººǯȱ ºȱºȱȱºȱȱºȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱºȱȱȱȱ
ºȱȱȱȱȂȱººȱȱ
ȱȂȱ¢ºȱºȱºǯȱ ȱȱºȱ
ȱºȱºȱȬȱȱǱ
ȃºȱººȱºȱºȱººȱ
ººȱºȱȱȱȱºȱȱȱ
ºȱȱȱºȱȱħȄǯ
ºȱ¢ȱº¢ȱȱºǰȱȱ
a.s., thotë:
ȃºȱºȱºȱȱȱ¢ȱººǯȱ
ºȱȱȱºȱºȱȱȱ
ǻºȱĞǼǰȱºȱºȱºȱºǰȱºȱ
ȱ¢ȱººȱȱȱȱºȄǯ
ȱºȱȱºȱºȱȱȱ
ºȱºȱºȱȱººȱȱºȱȱ
ȱºȱºȱººȱººȱȱ
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ºȱȱºȱºȱºǰȱȱ
ȱȱºȱȃȱȱȄȱ
ººȱȱȱºȱȱȱºȱ
ººȱȱȱ£ǰȱȱȱ
ººȱȱǰȱȱȱȱºȱȱ
ȱºȱȱęȱȱȱ
ºȱǯȱȱºȱȱȱȱȱ
ºȱºȱºȱºȱȱ
ººȱȱºȱºȱºȱ
ººȱȱȱȱȱºȱ
¢ºȱºȱȱȱºȱºȱºȱ
ºȱºººȱȱǰȱȱ
kuptimi i kënaqësisë më të madhe
ººȱȱȮȱȱºȱ
(mu’minët) e shohin të vërtetën
ȱȬȱȱ¢ȱȱºȱºȱ
zemrës së tyre.

“KA SHUMË TË ATILLË
QË AGJËROJNË, POR PËR
PËRPJEKJET E TYRE,
POS URISË DHE ETJES,
NUK KANË ASNJË DOBI
TJETËR”MUHAMEDI A.S.

ºȱȱȱȱºȱ¢ȱȱ
ºȱººȱºȱȱººǰȱȱ
ȱºȱºȱȱºȱ£ȱ
ºȱȱºȱȱȱȱºǰȱȱ
ºȱȱȱºȱȬǯȱ ¢ȱȱ
ºȱºȱȱºȱ¢ȱºȱ
ȱºȱºȱ³ȱºȱ£ǰȱ
ȱºȱºǰȱȱȱºȱºȱ
ȱȱºȱºǰȱºȱºȱ
ºȱȱȬǯȱǰȱ
ȱȱȬȱȱȱħȱºȱ
ȱȱ³ȱºȱ£ǰȱȱ
ȱȱħȱºȱǯȱºȱ
ȱȱȱħȱºȱºȱǰȱ
ȱºǱȱȃȱººȱºȱ
ȱȱºȱȱºȱȱħȄǯȱ
ȱºȱººȱºȱȱȱ
¢ȱȱȬǯȱ ȱººȱ
ȱȱ£ºȱȱºººȱȱ
materia më e përsosur. Ky është
ȱȱȱȱȱºȱȱºȱºȱ
ȱǲȱȱººȱȱȱºȱ
ºȱħȱȱ ħȱºȱ
¢ǯȱ ȱºȱȱºȱȱ
ºȱºȱȱȬǰȱȱȱ
ȱȱºȱȱȱȱºȱ
ºȱºȱºǯ
ȱȬǰȱȱȱºȱºȱºȱ
ȱºȱȱºȱºǰȱȱ
£ȱºȱºȱºǰȱȱ
ºȱȱȱºǰȱȱºȱººȱºǰȱ
ȱºȱºȱȱǯȱȱȱ
ºȱºȱȱȱ³ȱºǰȱº³ȱ
Ȭǰȱºȱ¢ºȱºȱ£ºǰȱººȱ
ºȱȱººȱºȱȱ
ȱȱºȱººȱººȱǻȱ
ººǼǰȱȱºȱºȱººȱȱ
ȱºȱºȱºȱȂȱ¢ȱ
ºȱºȱħȱºȱººȱºȱȱºȱ
ºȱºǰȱȱȬȱºǱ
ȃºȱººȱºȱºȱȱȱ
ºȱºȱȱºȱºȄǯȱŶ
ȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱǻ ȱȱȬȱ
ȱ£ȱȬ ǼȱȱȁȱȬȱ
Ȭ ǯȱȱǰȱǱȱȬ£ȱ
ǰȱ ǯǰȱŘŖŖŖǯȱ
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HAXHI 2009
Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës
Organizon

SHKUARJEN NË HAXH

Të interesuarit për Haxh mund të paraqiten nëpër këshillat vendorë.
Aranzhmani për këtë vit është:

8'+Ê7,0,0($872%86Ą
8'+Ê7,0,0($(523/$1Ą
Duke përfshirë edhe prerjen e kurbanit
Informata të tjera lidhur me haxhin 2009 mund të merrni çdo ditë në shërbimin përkatës të
Kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës në telefonat:

038 224 001
038 224 022
038 224 024
Ose në zyrat rajonale të këshillave vendorë të Bashkësisë Islame të Kosovës
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“JU ERDHI MUAJI I RAMAZANIT,
MUAJI I BEKUAR.
ALLAHU JUA KA OBLIGUAR
AGJËRIMIN E TIJ.
NË TË HAPEN DYERT E XHENETIT,
MBYLLEN DYERT E XHEHENEMIT
DHE LIDHEN SHEJTANËT.
NË TË ËSHTË NJË NATË
MË E VLEFSHME SE NJË MIJË MUAJ,
KUSH PRIVOHET NGA E MIRA E SAJ,
ËSHTË PRIVUAR
(PREJ SHUMË TË MIRAVE)”
MUHAMEDI A.S.

“E NE TË DËRGUAM TY (MUHAMED)
VETËM SI MËSHIRË
PËR TË GJITHA KRIJESAT”
ȱřŞ

ȱřş
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SHKENCORE

P J E S A

MEDICINË, PSIKOLOGJI, FILOZOFI ...

Prim. dr. med. sc. Ali F. ILJAZI

Efektet mahnitëse
të agjërimit në
organizëm

ºȱººȱȱȱ
ȱºȱȱȱȱ
Ramazanit është periudha e lulëzimit
të vlerave shpirtërore dhe humane.
ºȱȱȱººȱ
që të përshtatim natyrën dhe
ȱºȱȱººȱ
ȱºȱºȱ£ȱººȱ
ȱǰȱǰȱȱ
ȱººǯȱºȱ
ȱŚŗ

£ȱȱȱǰȱ
morale, shpirtërore dhe edukuese.
Është pikërisht ky sistem i vlerave i
kristalizuar në këtë ritual adhurimi,
ȱȱ£ȱººȱ¢ȱ
ºȱ ħȱºȱ ºħºǯȱȱ
ºȱȱǰȱȱȱ
ºȱȱºǱȱºȱ
e sistemit të vlerave, edukimin
ȱȱºȱȱºȱȱ
  ȱ ȱŘŘŞȬŘŘşȱȩȱ 
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M E D I C I N Ë
ȱȱȱºȱºȱ
º£ǯȱȱȱººȱºȱ
ȂȱȱęȱºȱȱºǱ
ȱȃȱȱºȱǰȱºȱȱººȱ
ººȱȱȱȱȱ
ȱȱ¢ȱºȱȱȱǰȱ
ºȱºȱºȱºȱºȱºǯȱȱ
ǻ ȱºȱȱºǼȱºȱºȱǰȱ
ȱȱººȱȱººȱȱȱȱ
ººȱºȱºȱǻȱȱººǼǰȱ
ººȱȱǻȱºȱººǼȱºȱºȱ
aq ditë. E ata që i rëndon ai (nuk
ȱºȱººǼǰȱºȱºȱȱ
për kompensim, ushqim (ditor), i
ºȱºȱǰȱȱºȱȱȱȱ
ºȱºǰȱȱººȱȱºȱºȱºȱ
ºǯȱºǰȱȱȱȱȱǰȱºȱ
ººȱºȱȱºȱºȱǯȱǻȱºȱºȱ
ºȱºǼȱȱȱȱ
ºȱºȱȱǻęȱºǼȱȱ Ȃǰȱ
ºȱººȱºº¢ȱºȱº£ȱȱ
ȱȱºȱºȱºȱȱȱ
ǻȱºȱººȱȱºǼǯȱȱȱ
ȱºȱȱȱººȱǰȱȱºȱ
ººǰȱºȱȱººȱȱººȱ
ȱºȱºǰȱȱºȱººȱȱºȱ
ȱºȱȱºǯȱȬȱ
ȱººȱºȱºȱºȱǰȱȱ
ȱºȱººȱºȱǯȱǻºȱ
ºȱºȱȱºȱºȱºǼȱºȱ
të plotësoni numrin, ta madhëroni
Ȭȱºȱȱȱȱº£ȱ
ȱºȱºȱºǯȄȱǻȬǰȱ
ŗŞřȬŗŞśǼǯ

ȱǯȱȱºȱºȱºȱȱ
ȱ¢Ǳȱ
ǯȱ¡ȱȱǻęȱȱ,ȱ
ºȱºȱºȱȬȱŗşŚŖǼǰȱºȱȱȱ
ħȱȃȂȱȱȄȱȬȱǻǰȱ
¢ȱȱǼȱºǱȱȃ ºȱºȱ
£ȱºȱȱººȱȱ
tepërta të depozituara në trup, e më
ȱºȱ£ººȱȱºȱǰȱ
ºȱȱºȱººȱºȱǯȱ
ºǰȱºȱºȱºȱ
ºǰȱȱºȱºȱºȱ
ȱȱºȱǱȱǯȱ¡¢ǰȱǯȱ
Guelp, Dr. Frumusan, Dr. Noman,
Dr. Pauchet.
£ȱȱȱȱǰȱºȱ
shkak të natriurezës.
ȱȱºȱºǰȱǯȱȱȱ
ºȱȱºȱºȱ£ȱ
ȱºȱȱºȱºȱºȱ
kolesterolit me densitet të lartë
ǻ Ǽȱȱ£ºȱȱȱ
ȱºȱºȱǻǼǯȱ
ȱȱȱȱȱ
řŘȱȱºȱººǯȱºȱ
ęȱǻŝǰşƖǰȱȱǀȱŖǰŖŖŗǼȱºȱ
serum i koncentrimit të kolesterolit
ȱȱȱǻřŖƖǰȱȱǀȱ
ŖǰŖŖŗǼȱºȱȱºȱ£ǰȱ
është krahasuar me periudhën
ȱºǯȱȱºȱºȱ
Ramazanit, serumi HDL kolesteroli
ººȱȱºȱǻŗŚǰřƖǰȱȱǀȱ
ŖǰŖŖŗǼȱȱȱȱȱȱȱ
ȱºȱȱȱ£ȱºȱ
AGJËRIMI ËSHTË SHËNDET
krahasim me LDL kolesterolin që ka
ȱ£ºȱęȱǻŗŗǰŝƖǰȱ
ȱȱººȱººȱ
ȱǀȱŖǰŖŖŗǼǯȱ
¢ȱȱȱ³ȱȱ
ǯȱ ȱȱºȱȱȱ
ºȱºęºǯȱȱȱĞºȱȱ
ȱȱȱȱ
ȁȱºȱȱ¢ǯȱ
ȱȱºȱ £ºȱǻǼǰȱºȱ
º³ȱºǰȱºȱȱºȱ
ȱºȱȱººȱŝŘȱȱ
ºȱºȱºȱȱȱȱ ȱŘŝȱȱȱȱ
ǰȱºȱȱºȱººȱºȱȱ ǻ¢ȱȱȱȱºǼǰȱºȱ
ºȱ£ºȱºȱ£ȱ
ȱęȱºȱȱºȱȱ
paqësore. Muhammedi a.s. ka thënë: ºȱȱºȱ£ǯȱ ȱºȱ
ȃºǰȱȱºȱȱºȱººǯȱ arsye të natriurezës.
Ȅ
ºȱ¡ȱȱǰȱºȱ
ǰȱȱºȱȱħȱȱºȱºȱ
ȱȱȱºȱºȱȱ
ȱŗŚȱǰȱȱȱºȱ
ȱȱȱºȱȱ£ǯȱ ȱ
ȱºȱȱºȱºȱºȱ
ȱ£ȱȱȱȱ
ȱºȱºǯȱ4ºȱȱ
ȱºȱȱǻǼǰȱȱºȱ
ȱȱȱºȱȱȱ
ȱȱºȱºȱȱºȱǰȱ
ºǰȱºȱºȱººȱȱ
ºȱȱȱȱȱºȱºȱºȱ
ºȱºȱºȱºȱ£ȱ ǯȱ
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ºȱȱ£ȱȱºȱ
ººȱȱȱȱº¢ȱºȱ
ȱºȱ£ȱºȱȱ
ȱº¢ºȱºȱºȱ¢ǯȱ ºȱŘŖȱ
ħȱºȱȱºȱººȱºȱºȱ
ºȱººȱȱºȱȱ
Ramazanit është përdorur si model
ºȱºȱȱȱǻ ȱ
ȱǰȱ¢ȱȱǰȱ ȱȱǰȱ
Malik et al, El Ati et al, Nomani et al,
 ȱȱȱȱȱȱǰȱǯǼǯȱ
ººȱºȱȱ
ºȱȱºȱºȱȱȱ
£ȱºȱȱǯȱ
£ȱȱȱºȱ
ȱȱºȱºȱ
parandalimin dhe shërimin e
sulmeve në zemër.
Ȭȱȱºȱºȱȱºȱ
ȱȱȱȱ
ºȱȱǯȱ
Ȭȱ ȱȱ£ȱºȱºȱ
qelizore që vepron në marrëdhënien
e kaliumit dhe kalciumit në nivelin
ǯȱºȱººȱ¢ȱȱȱ
ȱºȱȱ£ºȱȱǯȱ
Ȭȱºǰȱººȱȱ
ºȱ£ȱȱȱ
e ateromeve (pllakëzat e yndyrës
ºȱħȱºȱºȱȱǼȱȱȱ
£ºȱºȱº£ȱºȱȱºȱ
ººȱºȱȱºȱ£ºȱȱ
tru.
Ȭȱ£ȱȱȱ
ęȱºȱǰȱȱȱȱ
ºȱȱȱħȱȱ
ȱºȱǯȱ ºȱºȱ
ȱȱȱºȱººȱ
ºȱę£ºȱǰȱȱ£ȱ
ȱȱºȱ£ºȱȱ
ȱȱǰȱȱȱ
ȱºȱ£ȱ
ºȱ£ǯȱȱȱȱ
eritropoezën dhe sintezën e
ǯȱ
ºȱºǰȱ£ȱȱ
ºȱºȱ¢ȱºȱºȱ
£ǰȱȱȱºȱȱ
ǰȱººȱǰȱȱ
ºȱ£ºǯȱ
ºȱȱȱǯȱ
ºȱºħºȱºȱȱ
ęºǰȱºȱºȱººȱºȱ
ǰȱºǰȱȱȱ³ºȱºȱ
ºȱǯȱ
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Ȭęȱºȱºȱǯȱ
ºȱºȱŘŖȱºȱºȱºȱȱȱ
ęǯȱ
ºǰȱº³ºȱºȱ
ǰȱºȱºȱȱ
ºȱºȱºǯȱ
ºȱºȱȱȱ
£ǯȱ£ȱȱ
¢ȱ£ȱºȱºȱ
ºȱȱȱºȱǰȱ
ȱęȱȱȱ
helmuese, shpenzimi i rezervave
ȱȱ£ȱȱǯȱ
Ky është dhe shkaku i përmirësimit
ºȱȱȱºȱºǯȱ
ȱºȱºȱ
ºȱȱǯȱȱȱ
ºȱººȱȱºȱȱººȱȱ
ȱºȱºȱºǯȱ
ºȱºȱȱ£ȱ
ȱȱ£ȱºȱ
ȱºȱºǰȱǱȱ
kolesteroli, acidi urik, dioksina dhe
ȱºȱȱǯȱ
ºȱȱºȱȱ
normalizues në sistemin autonom
nervor. Ul shqetësimet në sistemin
ȱȱȱºȱȱȱ
ankthit.
ºȱººȱºȱºȱ
ȱºȱȱȱȱºȱ
dhe të zemrës:
Ȭȱº³ȱǻȱȱȱ
£ǼȱȱŚȬŜȱºǯȱ
ȬȱȱºȱºȱȱŗŚǯȱŖŖŖȱºȱ
më pak.
Ȭȱȱºȱºȱºȱ
dhe ripërtërihen.
Ȭȱºȱºȱºȱºȱǰȱ
dhe ulet ritmi i punës së tyre.
ºȱȱȱ£ȱȱ
ȱºǰȱȱȱȱȱ
insulinës.
ȱȱȱȱºȱȱ
ȱȱºȱȱ£Ȃȱ
(demencë e hershme e trurit),
ȱ¢ȱȱºȱȱȱ
ęȱºȱºȱºȱȱ
nervor.
AGJËRIMI ËSHTË SEKRET I
JETËGJATËSISË
ºȱȱºȱºȱȱ
ºǰȱȱǰȱǰȱǰȱ

ºȱȱ¢ǰȱȱȱ
ǯȱ
ºȱºȱȱºȱȱ
ȱºȱ£ǰȱ³ºȱȱ
ȱȱºȱȱǰȱ
ȱºȱȱȱ
ºȱȱȱȱºȱȱºǯȱ
Këtyre personave u këshillohet që të
ęºȱȂȱººȱºȱȱȱ
ººȱºȱȱ¢ȱºȱȱ
Ramazanit.
ȱȱºȱȱȱ£ººȱħȱ
ȱºǰȱȱ³ȱǰȱ³ȱȱȱ
ħȱǯȱ
ȱȱºȱȱȱºȱȱ
ǻǼȱºȱȱ
ºǰȱǰȱǰȱ
ºȱºȱºǰȱȱºȱ
ºǰȱȱǻǼǰȱĞºȱ
ºȱȱę£ǰȱºǰȱ
ȱ£ȱºȱºǯȱ
ȱȱººȱȱȱȱ
ȱǰȱ³ºȱºȱ¢¢ȱºȱ
ºȱȱȱºȱęǯȱ
ȱºǰȱȱȱºȱ
ºǰȱºȱºȱȱºȱȱ
ȱºȱȱºȱǯȱ
Këtyre personave u këshillohet
ºȱºȱ¢¢ȱºȱȱȱȱºȱ
º¢ºȱºȱę£ǰȱȱȱ
ǰȱºȱºȱºǯȱ
ºȱºȱȱºȱºǰȱħǰȱ
dëshirave tunduese, shikimeve
ǰȱȱºȱȱºǰȱ
Ħǰȱǰȱǰȱȱ
ºȱȱº£ǰȱȱǰȱ
ȱȱǰȱȬȱ¢ȱ
është pikërisht ridimensionimi i
ȱºȱȱº£ǯȱ
ȱºǰȱȱºȱºȱȱ
³ǰȱººȱºȱºȱȱ
ºħȱȱȱºȱȱ
dhe karakterin tonë, me qëllim
ºȱºǰȱºȱȱºȱ
shpirtërore, që na ka dhuruar
ȱȱººǰȱȂȱººȱ
ºȱºȱºȱȱºȱǰȱ
ȱȱººǯȱ
ȱȱĞºȱȱºȱ
ºǰȱȱȱȱȱȱȱ
Ğºȱºȱȱȱ Ȃȱȱºȱ
ºȱȱ ¢Ƿȱ
ȱºȱȱȱȱºȱºǱ
ȱĞºȱºȱǰȱ
ȱȱºǷȱŶ
ȱŚř

“AGJËRONI,
DO TË JENI TË
SHËNDETSHËM”
MUHAMEDI A.S.
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P S I K O L O G J I

Prof. Dr. Ferid AGANI

Muaji i bekuar i Ramazanit dhe mirëqenia
biologjike, psikosociale dhe shpirtërore e njeriut
ºȱºȱºȱºȱºȱ
ȱȱȱȱ
¢ȱºȱȱºȱ¡ºȱ
ȱȱ¢ȱȱȱ
ȱȱȱ
shoqërore, populli ynë për dekada të
ºǰȱººȱȱºȱººȱ
ºȱȱºȱºȱºȱºȱ
adaptohet në realitete vazhdimisht
të rënda.
E zënë në kurthën e
individualizmit dhe aspiratave
ȱȱºȱ¢ºȱ
ǲȱºȱºȱȱȱ
e popullatës së Kosovës është
ººȱºȱȱºȱȱ
ººȱºȱººǰȱºȱ
ºȱȱȱºȱȂȱ
realizuar ato.
ȱººȱȱ
£ȱȱºȱºȱ
ę£ǰȱȱºȱºȱ
ȱȱȱºȱºęȱȱ
të qëndrueshme etike e morale,
ȱȱȱȱºȱǯȱ ȱ
º¢ȱºȱºȱȱȱ
ǰȱȱȱºȱ
e më konsumator dhe hedonist (i
ºȱºȱȱȱȱºººǼǰȱ
ȱȃºȄǰȱȱ
ȱºȱºȱȱȱºȱȱº£ȱ
era në mënyrë të pamëshirshme
ºȱȱºȱ¢ǰȱȱȱ
ȱǰȱºǰȱǰȱ
ȱȱ£ǰȱºȱȱ
mundohet ta mëshehë pa sukses.
ºººȱȱºȱº¢ºȱºȱ
ºȱȱºȱǰȱ
ȱºȱȱȱȱȱºȱ
ºȱºǯȱȱºȱºȱ
ºȱǯȱ
ºǰȱȱħȱȱħȱ
ºººȱºȱººȱ
ȱȱȱęȱºȱºȱ
materiale, Allahu i Madhërishëm,
ȱººȱȱħȱºȱęǰȱºȱ
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º¢ºȱºȱ£ȱȱȱ
mundësi që të riorientohemi dhe
ºȱȱȱȱȱ
ºȬȱȱºǰȱ
ȱȱººȱȱºȱºȱºȱ
ºǯȱºȱȱº¢ȱºȱ
ººȱȱȱȱȱ£ǯȱ
ȱȱȱȱ£ȱ
ºȱºȱǰȱºȱºǰȱºȱ
ȱȱºȱºȱ¢ǰȱ¢ȱȱ
paraqitet si shërues i padukshëm
ȱǰȱǰȱǰȱ
ȱȱȱǲȱ
ȱºººȱȱȱę£ȱ
ºȱȱȱȱºǲȱȱ
ȱȱȱȱħǰȱºȱ
ȱȱȱǯȱ
ȱºȱȱȱº¢ǰȱºȱȱ
ȱȱȱȱºȱºȱ
ºȱºȱȱę£ȱºȱ
£ȱȱºȱȱȱ
ºȱºȱºȱºººȱ
ȱǲȱȱȱȱ
i Ramazanit është dhuratë e
ȱȱ ħȱºȱ
e pakrahasueshme , dhuratë, për
ºȱº£ǯȱ
ȱȱºȱȱºȱȱ
ǰȱǰȱºȱȱ
ºǰȱȱȱ£ȱººȱ
ºȱȱȱºȱ£ȱ
dhe personalitetin e lodhur të
ȱºȱºȱȱºȱºȱºȱ
ǲȱȱȱȱ
³ȱºȱǲȱȱȱȱ
ȱǰȱȱȱȱȱºȱ
ºȱȱȱººȱºȱºǯȱ
Për pohimet e sipërpërmendura
£ȱȱȱºȱ
ǯȱºȱȱȱȱ
ºȱȱȱȱ
ºººȱºȱǰȱ
ǰȱººȱȱ
ǰȱºȱºȱȱǱ
Ȭȱ£ȱȱȱȱ
ȱºȱǰȱºȱ³ȱ
ȱŚŚ

ȱºȱºȱºȱººȱ
ȱȱȱºȱºȱ
ȱȱºȱºǰȱººȱ
ȱºȱȱºȱ¢ºȱºȱ
ºȱȱºȱȮȱ£ȱȱǲ
Ȭȱººȱ£ȱȱȱȱ
ȱȱºȱȱºȱººǰȱȱ
£ȱȱȱȱȱ
ºȱºǲ
Ȭȱ£ȱȱȱ
ǻºǼȱȱ£ȱººȱ
£ºȱºȱȱȱȱºȱ
prodhimit të hormoneve të kores së
ººȱǲ
Ȭȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ
ȱȱ£ȱȱǲ
Ȭȱȱ£ȱ£ȱ
ȱ£ȱȱºȱºȱ
ºǲ
Ȭȱ£ȱ£ȱȱ
£ºȱǻǼǲ
ȬȱȃȄȱȱȱºȱ
yndyrore duke e pastruar trupin
ȱȱǻǼȱȱȱºȱ
ȱºȱǲ
Ȭȱ£ȱȱȱȱ
ȱººȱȱºȱºȱ
ȱºȱ£ºǲ
Ȭȱ£ºȱȱȱȱ
ºȱȱȱȱºȱǰȱºȱ
ȱȱºȱº³ǲ
Ȭȱȱȱęȱȱºǰȱ
ǯǯȱ
DOBITË PSIKOLOGJIKE DHE
 4ȱ4ȱ 4  
ºȱȱǰȱºȱ
ºȱȱȱºȱºȱºǯȱ
ǰȱºȱºȱºȱºǰȱºȱ£ȱ
ȱȱȱºħºȱºȱ
ȱºȱȱȱħȱºǯȱ
Të qartësuarit e marrëdhënieve
ºȱȱǰȱȱ

P S I K O L O G J I
ȱȱºȱȱ
ȱºȱǰȱȱȱ
ºǰȱȱȱę£ȱ
ȱºȱȱºȱºȱȱȱ
ºǰȱȱȱȱºǰȱ
ººȱȱºȱȱ
ºȱººȱȱ ħǰȱºȱ
ħºȱºººȱºǰȱȱ
ȱǰȱºȱ£ȱ
ȱºǰȱȱȱȱ
ºȱȱºǯȱ
ºȱººȱȱºȱǱȱǻŗǼȱ
£ºȱȱȱȱȱ
ȱǲȱǻŘǼȱ£ȱȱ
ºȱºȱȬȱȱºȱ
personalitetit në kuptim të
ȱºȱȱǲȱ
ȱǻřǼȱºȱȱ£ȱ
ºȱȱºȱºȱǰȱ
³ȱºȱȱȱ£ȱ
ǻºȱºȱºȱººȱȱºȱ
ȱºǼǯȱ³ȱº¢ǰȱȱ
£ȱȱ£ȱºȱȬǰȱȱ
ȱºȱħȱǰȱ
£ºȱȱȱȱȱ
£ȱȱȱǯȱ
ȱȱȱ£ȱ
ºȱºȱȱȱ
ȱºȱħºȱȱºħȱȱ
ħǰȱȱȱȱȱºȱȱȱ
ȱºȱ¢º£ȱ
ȱºȱȱºȱȱ
ǰȱȱȱ£ºȱȱȱ
ȱ³ȱºȱȱȱºȱ
lidhen me të.
ºȱȱȱºȱȱºȱ
£ȱºȱȱºǰȱ
ȱºȱºȱºȱººȱ
ºȱȱºȱº£ǰȱ
ºȱºȱ£ȱȱ
ºĞººǰȱ£ºȱ
ºȱȱħȱºȱºǰȱ
ȱȱħȱºȱºȱ
ºȱºººǯȱ³ȱºȱ
ºȱȱºȱȱȱ
ǰȱºȱºȱȱ
Ȯȱęȱȱǰȱȱȱ
£ºȱȱºȱ
º£ǰȱȱȱ
£ȱȱºȱȱ
ºȱȱºȱǰȱ³ºȱ
ºȱȱºȱºȱȱºȱ
ºǰȱ³ȱºȱºǰȱºȱ
ǰȱºȱºȱȱȱȱ
Ğºȱºȱ¢ǯȱ

DISA KËSHILLA PRAKTIKE
4  ȱȱ   ȱ
 ȱ4ȱ 

4ȱ

ºȱȱºȱºȱºȱ£ȱ
mënyra e të ushqyerit nuk duhet të
ºȱºȱȱȱǲȱȱ
ȱºȱºȱȱººȱȱȱºȱ
e rëndomtë, duke synuar në parim,
ȱȱºȱºȱ£ǯȱ
ȱȱ¢ȱºȱȱ
ºǰȱȱºȱȱȱºȱ
ȱºǲȱºȱºȱȱººȱ
ºȱȱǱȱǰȱǰȱǰȱ
£ǰȱǰȱȱȱ¢ºǰȱ£ȱȱ
ºȱǯȱǻºȱǰȱ
ȱǼǯȱȱ
ȱȱºȱȱ
ǰȱȱȱºȱºȱȱ
ȱȱºȱǻºȱȱ
ȱºȱºǼǯȱ

ȱȱȱęǰȱ
ȱºȱǱȱºǰȱǰȱ
ºǲȱȱȱ£ǰȱǰȱ
spinaqi, karotat, si dhe pemët me
ºǰȱºȱȱǰȱ³ºȱ
ǰȱºǰȱȱǰȱ
ęȱǯǯȱ
ȱȱºȱºȱȱǰȱ
ȱȱȱºȱȱȱȱ
përmendura, psh., pemë, perime,
ȦºǰȱǰȱºȦºȱ
dhe prodhim qumështi. Ushqimet
ȱºȱȱºȱºȱºȱ
ȱºȱȱ¢ȱȱºȱę£ǯȱ
ȱºȱ³ȱºȱǰȱ
ȱºȱȱȱȱºȱ
peshë.
ȱŚś

DUHEN SHMANGUR
Ȋȱȱºȱºȱȱȱ
shumë yndyrë.
Ȋȱȱºȱººȱºȱ
sheqerna.
Ȋȱºȱȱºǰȱ³ºȱȱ
ȱºȱȱǻǼǯȱ
Ȋȱȱȱºȱȱ³ȱºȱ¢¢ǰȱȱ
ȱȱȱȱȱ
ȱºȱȱººȱ
ȱºȱǯȱ
Ȋȱȱȱȱȱºȱǯȱ
ȱȱȱȱººȱȱ
ºȱȱȱȱħǰȱ
mundësisht, duhet të ndërpritet
plotësisht.

REKOMANDOHEN
Ȋȱ ȱȱºȱ¢¢ȱ
ǻȱºȱǼǲ
Ȋȱ ȱȱȱȱº¢ºȱ
ȱǰȱęǰȱȱȱ
£ǲ
Ȋȱǰȱºȱºȱºȱȱȱ
ȱȱȱęǰȱȱȱºȱȱ
¢¢ºǲȱ
Ȋȱǰȱȱȱȱºȱȱǰȱ
£ȱȱǲ
Ȋȱȱȱºȱºȱºȱ
Ğȱȱ¢¢ǰȱºȱº¢ºȱºȱ
ȱºȱºȱȱȱºȱ
trupore me kohë. Ŷ
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Mr. Hamdi THAÇI

Filozofia e agjërimit
ȱȱǰȱ
ººȱºǰȱººȱȱ
ºȱȱºȱȱºȱºȱºȱ
ºȱºȱº£ǯȱ¢ȱȱ
kohët më të lashta është konsideruar
ȱºȱȱººȱºȱȱººȱ
ºȱǰȱȱȱȱ
ººȱǻºǼȱȱǯȱ
ȱȱǰȱȱ
metodë parandaluese terapeutike,
ȱºȱȱºȱ¢ºȱºȱ
ǳȱȱȱºȱºȱººȱ
ǰȱºȱºȱºȱ
ȱȱȱȱȱºȱ
ȱǰȱȱȱȱºȱ
ȱºȱȱºȱºȱºȱȱ
ººȱȱºǰȱȱ
ȱȱȱºȱħǯ

ºȱºǰȱȱȱºȱȱ
arritur nivelin e lartë shpirtëror,
ȱºȱºȱºȱºȱºǯȱ
ǰȱǰȱȱȱǯǯǰȱ ȱ
ǯǯǰȱȱºȱºǰȱºȱºȱȱȱ
riedukuar shpirtin dhe trupin e tyre,
ºȱȱŚŖȱºǯȱȱ
a.s. si themelues dhe predikues
ȱºȱǰȱřŖȱºȱ£ȱȱ
ȱȱºȱȱ
ºȱºȱ¢ºǯȱȱ
ǰȱºȱȱȱ£ǰȱ
£ǰȱȱȱºȱȱ
ºȱȱºȱȱºǰȱȱ
ºȱȱȱȱºȱºǯȱ
ȱȱºȱȱȱ
paranduese dhe shëruese për trupin
ȱȱȱǵȱ
ȱȱȱȱǰȱęȱ
 4  ȱ ȱ44 ȱȱēȱ
ºȱ£ºȱǯȱºȱººȱȱ
ºȱȱȱ£ȱ¢¢ȱ
Shtazët si qenie instinktive,
të trupit dhe të atyre që shtresohen
ȱȱȱºǰȱ
ºȱȱȱºȱºȱǯȱ ººȱ
ȱºȱȱǰȱ ºȱȱȱǯȱȱ
derisa të shërohen plotësisht. Po
shpenzimin e kolesterolit të tepërt,
ashtu, është interesante se terapeutët ȱºȱȱ£ȱ
ºȱºȱǰȱºȱºȱºȱǰȱ
ȱȱȱºȱȱ
ȱȱºȱºȱºȱºȱºȱ ºȱºǰȱºȱºȱȱºȱ
ºȱȱººǯȱȱǰȱ
£ºȱººȱǰȱ
º£ǰȱºȱºȱȱȱ
ȱȱȱºȱȱ
ushqim me zor, për të ripërtëritur
ǰȱȱȱȱºȱ
£ȱȱȱȱ
ºȱǯȱ
ºǯȱȱȱǰȱ
ººȱºǰȱººȱȱ NËPËRMJET AGJËRIMIT
ºȱȱºȱȱºȱºȱºȱ
PENGOHET PLAKJA DHE BËHET
ºȱºȱº£ǯȱ¢ȱȱ
 44  ȱȱ   
kohët më të lashta është konsideruar
ȱºȱȱººȱºȱȱºȱ
4ºȱȱȱºȱȱȱººȱ
ºȱȱȱȱȱ
ºȱºȱȱ£ȱȱȱ
ººȱǻºǼȱȱǯȱ ºǯȱȱȱ£ȱ
ȱȱǰȱȱºȱ £ȱºȱǰȱººȱ
preventive terapeutike, e kanë
ȱºȱºǰȱȱȱ
ȱºȱ£ȱºȱǯȱ ȱºȱǯȱȱȱ
ºȱȱǰȱȱȱ
e rremë të stresit, hormonet e
ǰȱºȱȱºȱȱȱ ȱººȱȱȱ
ȱȱǯȱȱºȱȱ
ºȱ£ºǰȱȱºȱºȱ
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ȱŚŜ

ººȱ³ǯȱȱºȱ
ºȱȱºȱȱºȱȱ
toksina, treten dhe zhduken në
ººǯȱºȱºȱȱºȱ
ºȱȱȱ£ºȱ
ȱǰȱȱººȱ
ºǰȱȱȱȱ
ºȱººȱȱ£ǯȱ ¢ȱ
shkencëtar ka konstatuar se në
ȱȱȱȱºȱºººȱ
ºȱºȱǯȱȱºȱ
ºȱȱȱ¢ºȱ
ººȱȱºȱºȱ
më pak hormonin e insulinës,
ȱȱȱȱ£ȱºȱ
ºȱȱȱȱȱ
¢ǯȱºȱºȱºǰȱºȱ
ȱºȱǰȱ
ºȱȱºȱȱȱºȱºȱ
ȱǻºǼǯȱ ȱººȱ
ȱȱºȱȱȱȱ
ȱºȱǯȱ ºǰȱȱºǰȱ
ȱȱºȱȱȱ
ºȱº¢ȱǰȱ£ºȱ
ndikimi i insulinës që shkakton
ȱȱȱ¢ǰȱ
të cilat akumulohen në qeliza dhe
ºȱȱȱ£ȱ
dhe të trupit në tërësi. Me teorinë e
ǰȱȱºȱǰȱººȱ
ºǰȱȱºȱȱȱ
ȱºȱº¢ȱ
ȱǯȱ
ººȱ£ºȱȱȱ£ȱºȱ
ȱȱǰȱºȱºǰȱȱȱ
ȱºǰȱȱºȱºȱ
ºȱȱȱºȱȱºǯȱ
º³ȱȱºȱȱ
ºȱºǰȱȱȱȱºǰȱ
ººȱȱȱǰȱ
ȱºȱȱºȱºººȱȱ
ºȱȱȱȱºȱºǯȱ
ºǰȱºȱº¢ºȱȱęǰȱ
ȱǯȱºȱȱºȱ
ºǰȱȱººȱȱºȱȱ
ºǯȱ ȱººȱȱǯȱȱ


ȱȱººȱȱȱºǰȱȱºȱºȱ
ºȱȱȱȱ
ºȱȱºǯȱ ȱȱºǰȱ
ai i kundërvihet instinktit më të
ºȱ¢ȱºȱ£ǯȱºȱ
ºȱ¢ȱǰȱººȱ
ȱºȱȱºȱǰȱºȱºȱ
sekondare, është nën kontrollin
tonë.
ȱ ȱ4ȱ ȱ
TE LINDJA E DIELLIT TË
BRENDSHËM
ºȱȱȱºȱºȱ
ºȱºȱǯȱȱȱ¢ȱººȱȱ
ººǰȱºȱęȱǰȱºȱ
ºȱºȱȱȱȱºȱ
ºȱęǯȱºȱºȱºȱºȱ
ǰȱȱºȱȱȱ
ºȱ¢ȱºȱºȱºȱǰȱºȱ
ħȱȱºȱºȱ£ºǰȱºȱ
ºȱȱȱȱººȱºȱ
ºȱºȱȱȱȱȱę£ǰȱºȱȂȱ
ȱȱºȱºȱºȱºȱ
ħǰȱȬȱºȱȱºǯȱ
ȱººȱºȱºȱȱ
ººǰȱȱȱȱĞȱ
shpesh në kohë të lashta, me
£ęºȱȱǰȱȱºȱ
ȱȱºȱȱºȱ
ȱȱȱȱȱºȱ
ȱȱȱȱºȱǰȱ
ȱǰȱºȱȱȱ
qëllimeve të lartcekura.
Pra, nuk do të merremi këtu me
ºȱȱºȱȱºȱ
ºǰȱȱºººȱºȱȱºȱ
ȱȱºȱȱę£ǰȱȱȱ
ȱºȱºȱȱȱ
ºǰȱȱººȱȱȱȱ
ºȱȱºȱºººȱȱ
ri për ne, për të cilin mund të themi
ȱººȱȱȱǯȱ
Uria nuk është vetëm uri e
ºǰȱȱººȱºȱħȱȱºȱ
³ȱºȬºȱºȱȱºȱººȱȱ
ȱºȱºȱȱºǯȱ ȱ
ºȱºȱ¢ȱȱħºȱ
ºȱºȱ£ȱȱȱȱ
ºħººǯȱȱȱºȱȱºȱ
ººȱºǰȱȱºȱºǰȱȱ
ȱȱȂȱȱȱȂȱºȱººȱ
ȱȱ£ǲȱº£ȱººȱȱ
ºȱºȱǯȱ
ȱŚŝ

    

ºȱºǰȱȱȱȱ
ȱººȱȱȱºȱȱ
ºȱººȱȱȱȱȱ
ȱǯȱºǰȱȱȱºȱ
ºȱǰȱȱȱºǰȱȱ
ȱºȱȱȱȱ¢ºǯȱ ȱº£ȱ
ºȱǰȱºȱºȱººȱȱºȱºȱ
ºȱºǰȱºȱºȱȱºȱȱ
ȱȱºȱĚǯȱ ȱȱ
ȱȱȱȱȱ£ȱ
ºȱºǰȱȱºȱȱºȱºȱ
ºȱºȱǯȱȱ
ȱºȱȱȱǰȱ
ºȱȱºȱȱȱºȱ
£ȱȱȱºǯȱ ǰȱºȱ
ȱºȱºǰȱȱºȱȱǰȱ
ȱȱºȱºȱºȱºȱºȱȱ
ºȱȱǰȱȱºħºȱ
realizohet lehtë. Metoda e këtillë e
ºȱȱȱºȱºȱ
ºȱȱºȱºȱººǰȱȱȱǰȱ
sepse, kur trupi rri ulur, uria ndihet
ºȱȱȱȱȱººȱºȱ
ºȱº£ǯȱººȱºȱȱ
ºȱºȱºȱȱºǰȱºȱºȱ
ȱȱººȱȱȱǯȱ
ȱȱººȱȱºħºȱºȱ
ºȱȱȱȱºȱ
ºȱº³ȱººǰȱȱ
ȱºȱºȱȱǰȱºȱ
ȱºħºȱºȱȱȱǯȱ
ºȱºȱººȱºȱººȱ
º¢ºǱȱºȱȱȱºȱ
ȱȱºǰȱºǯȱ
ºȱȱȱȱºȱ
dhe nuk e ushqen atë, atëherë
ȱȱȱęºȱȱºȱ
ºǯȱºȱ£ȱȱ
edhe i atyre shtresave të thella, ato
ºȱºȱȱºȱºȱºȱºȱ
uritura. Uria, pra, thellohet, dhe
ȱ£ȱȱºȱȱȱºȱ
ǯȱ ºȱȱȱȱ
ºǯȱºȱęǰȱȱºȱ
ȱȱǰȱȱººȱȱǯȱ ȱ
ȱȱººȱºȱǰȱ³ȱ
më shumë është shprehi. Nëse për
ºȱºȱºȱºȱȱȱºȱ
mesditë, atëherë taman në atë kohë
ȱȱºǯȱȱººȱȱȱǰȱ
ȱȱȂȱȱȱǯȱºȱ
ȱȱȱȱºǰȱȱȱȱ
ººȱǰȱȱȱȂȱºȱȱ
ºȱȱ¢ȱºǯȱȱºȱȱºȱ
¢ǰȱȱȱºȱǯȱ
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ºȱȱȱ¢ȱºǰȱ
ºȱȱºǰȱȱºȱȱ
ȱºȱȱºȱºȱȱ³Ȃººȱ
ȱȱººǯȱºȱȂȱȱºȱ
ºȱȱºȱººȱºȱ¢ǰȱ
ºȱºȱȱººȱºȱ£ºȱºȱȱ
ººǰȱ³ȱȱǯȱºȱ
ººȱ¢ȱȱºǰȱȱºǰȱ
ȱºȱǰȱºȱ¢ȱ
ȱºȱºȱººȱºȱºȱȱ
rëndësishme.
ȱºȱºȱħȱ
ȱǰȱȱȱºȱ
ºȱħȱȱºǯȱȱººȱ
ȱȱºȱȱȱººȱȱ
ȱºȱȱǯȱ
ȱººȱȱºȱºǰȱȱȱ
për individin.

ȱºȱħǰȱȱȱȱǰȱ
ȱººǰȱȱȱȱºǯȱ
ȱȱºȱºȱººȱǰȱ
ºȱºȱºȱȱ
ȱȱȱȱºȱȱ
ǰȱȱȱȱºȱȱ
ºȱȱºȱºȱºȱȱ
ººȱȱºǰȱȱ
ȱȱȱºȱħǯȱ
 ȱȱ   ȱ ȱ
PRISHJA, VALLË A DO TË JEMI NE
 ȱ  ǵ

ºȱȱȱ¢ºȱȱºȱ
ºȱȱȱǰȱººȱºȱ
ȱȱȱǯȱºȱºȱ
ȱ£ȱºȱȱęǰȱ
marinarët që merrnin me vete mish
   ȱȱ4 ȱ    ȱ
ºȱºȱºȱǰȱºȱ
NGA CEKTËSIA E VET, NDËRSA
ºȱºȱȱȱºȱȱǯȱ
AGJËRIMI NGA THELLËSIA
ºȱȱȱȱȱęȱ
ȱȱȱºȱǰȱȱȱȱ
ºȱȱºȱºȱººǰȱ
ȱǰȱȱȱȱºȱ
ȱȱºȱȱºººȱȱǰȱ ºȱȱ£ȱºǰȱºȱ
ºȱºȱȱȱººǯȱ
që marinarët mund të vazhdonin ta
ºȱȱ£ȱºȱ
hanin mishin edhe për shumë kohë
ȱȱºȱºȱºǰȱºȱȱ
ºȱǯȱºȱȱºȱºǰȱȱ
ęȱȱºȱºǰȱȱȱ¢ȱºȱ
do të ishte prishur me kohë.
³ȱ£ºǰȱºȱ³ȱȱºȱǰȱȱ
ȱºȱºȱºȱȬȱȱºȱºǰȱ
ºȱºȱȱ³ȱººȱȱȱ vepron si kripa në mish. Procesi
ȱĚºȱȱºȱºȱºǯȱ
ȱȱȱºȱºȱȱ
ºȱººȱºȱęºȱ
ǯȱ ȱººȱȱºȱ³ȱ
Ȃȱȱºȱºȱºȱ
ºȱºȱȱº£ȱȮȱǰȱ
ǯȱȱȱǰȱȱ
ǰȱºǰȱǯȱȱȱȱ
ęȱºȱººȱºȱȱȱȱħȱ
ȱºȱºȱȱºȱºȱ
ȱȱȱȱ¢ȱºȱ¢ȱȱ
ȱǰȱȱȱȱºȱ
ǯȱ4ºȱ¢ȱȱºȱ
ºȱºȱºȱºȱĞȱºȱºȱºȱ
ȱºħºȱȱǰȱȱ
ǰȱºȱºȱºȱºȱ
¢ȱȱęȱººȱȱħȱȱ
ȱ ¢ºȱºȱºȱȱººȱȱȱ
ȱȱººȱºȱęȱºȱȱ
mëshirë. Kështu, kur ndikimi ynë të
ºȱȱȱȱººȱȱºȱ
ȱȱºȱºǰȱȱȱºȱ
ºȱȱȱºȱºȱȱȱºȱ
ħºȱȱȱǰȱȱ£ȱȱ
ǯȱȱºȱȱȱǰȱ ºȱºȱºȱºȱȱºǯȱȱºȱ
ºȱºȱȱȱȱȱȱ ǰȱȱȱħǯȱǰȱȱ
ºȱºȱºǯȱ
ȱęȱººȱȱħºǰȱȱ
ººȱȱǰȱȱǰȱ Ȃȱȱºǰȱºȱȱħºǯȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱºȱºȱ
ȱºȱºȱºȱºȱ¢ȱǱȱ
ºȱȱºȱǰȱȱººȱȱ
ȃȱȱºȱºȱȱȱ
ºȱǰȱȱ¢ºȱºȱ
ºȱȱºǯǯǯǵȱȄ ȱººȱȱ
e më thellë në vete. Ushqimi e
ºȱºȱºȱȱȱħºȱǰȱ
ºȱȱȱºȱȱǰȱ
të cilin, në rast të kundërt, nuk do të
ºȱºȱȱºǯȱºȱ
donim ta hanim.
³ȱȱººȱºȱ³ȱ
ȱ¢ºǰȱȱ¢ºȱ
ºȱºȱȱºȱȱ ººȱȂȱȱħȱºǯȱȱºȱ
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ȱŚŞ

ȱºȱººȱħǰȱººȱ ȱ
¡ǯǯǯȱȱºȱȱºȱºȱºȱ
º¢ȱºȱ ȱ¡ǯǯȱºȱ
ººǯȱȱºȱȱºȱ
ºȱºȱººȱȱ ȱ¡ǯǯǯȱ
Pa ne, ȱȱºȱȱºȱºȱ
ȱºȱºȱºȱº¢ȱºȱ
¢ºǯȱǰȱºȱȱºǰȱ
¢ħȱ£ȱºȱºȱºȱºȱ
ººȱȱººȱȱħǰȱ
ºȱºȱȱ£ºȱȱ¢ǯȱ
ȱºȱººȱȱºȱȱȱººȱ
ndryshim.
NE KEMI HARRUAR DORËN
MADHËSHTORE, E CILA
ȱ  ȱ4ȱǰȱNA
SHUMËFISHOI, NA PASUROI DHE
NA FORCOI
ǰȱ³ȱȱºǰȱººȱȱºȱ
ħȱ¢ǰȱȱȱȱºǰȱ
ºȱȱºȱºȱºȱ
ºȱºȱººȱºǰȱºȱȱȱ
ºȱºȱºȱȱȱȱ
Ğºȱǰȱȱȱȱºȱ
ǰȱȱºȱºȱºȱºȱ
ºǰȱȱȱȱȱǰȱºȱ
ºȱȱºȱººǰȱ
ºȱȱºȱºǰȱȱºȱ
popull i tërë. Ne kemi qenë marrësit
ȱ³ȱºȱºȱ£ȱºȱǯȱ
ȱȱȱºȱºȱǰȱºȱ
ȱȱ£ǯȱȱȱȱºȱ
ºǰȱȱȱȱȱºȱȱ
ºǯȱȱȱȱȱ ȱ
xh.sh. Ne kemi harruar Dorën
ºǰȱȱȱȱȱºȱ
ǰȱȱºęǰȱȱȱȱ
ȱǲȱȱȱȱȱ
ºȱº¢ºȱºȱǰȱºȱ
mashtrimin e zemrave tona, se të
ȱºȱȱȱȱ
ȱºȱ£ȱȱȱ
£ȱºǯȱºȱȱȱ
ȱȱ¢ºǰȱȱȱ
ººȱºȱºȱȱĞºȱºȱºȱ
ȱºȱȱȱȱºȱ
ººȱºǰȱȱȱºȱ
ºȱºȱȂȱȱȱ
¡ǯǯȱºȱȱħǷȱ ȱȱ¢ȱºȱ
ºȱȱºȱºȱ
ǰȱºȱºȱȱºȱ
ȱºȱȱºȱȱºȱ
ººȱȱǯȱȱȱŶ

KULTURORE

P J E S A

SHOQËRI, RRËFIME, POEZI ...

Vedat SHABANI

Në prag të muajit
të bekuar të
Ramazanit!

ºȱºȱºȱȱȱºȱ
ºǰȱȱȱºȱȱęȱºȱ
ȱºȱȱºȱ£ǰȱ
por, ndoshta edhe disa orë para
ęȱºȱħǰȱȱºȱȱǰȱ
ȱǯǯȱȱºȱĦȱ
ȱȱºººǰȱºȱ
ȱȱȱȱ £ȱ
ºȱȱȱħȱºȱȱ
ȱȱȱȬħǰȱȱȱ
ȱŚş

ºȱǯǯȱȱººǱȱȄȱȱº£ǰȱ
ȱȱȱǻȱȱǼȱºȱ
ȱȱººȱȱȱǰȱ
ºȱººȱȱȱºȱºȱȱȱ
ººȱºȱȱȱȱºȱħºȱ
ǰȱºȱȱºħȱȱȱ
¡ǯǯȱȱȱººȱȬ£ǰȱºȱ
ȱȱ£ȱºȱȱȱȱ
ººȱęȬºȱǰȱºȱºħȱ
ȱħȱºȱȱºȱºȱºȱ
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ºȱȱ¡ǯǯȱȱȱȱ
ºȱºȱȱºȱ£ȱºȱºȱ
ȱºǰȱºȱħȱºȱºȬ¢ȱ
ºȱ£ȱºȱººȱǰȱȱ¡ǯǯȱ
ȱȱȱºȱºȱȱ
ººȱ£ȱºȱºȱȱ
ºȄǯȱ
ȱºȱȱȱ¡ǯǯȱȱ
ººȱȱºȱȱȱº£ȱºȱ
ººȱĦǰȱȱȱȱºȱ
ȱȱºȱºȱ
ºȱħȱºȱºǰȱºȱºȱȱ
ººȱºȱĦȱȱħǯȱ ¢ȱ
Ħǰȱºȱȱȱºȱȱȱ
¡ǯǯȱȱȱȱºȱºȱºȱºȱ
ȱȱºǰȱºȱ
ȱȱȱ¢ȱȱºȱ
ºȱººȱȱħȱ¢ȱȱºȱ
ȱȱ³ºȱºȱȱ
ǰȱºȱºȱȱħȱȱȱ
ȱħǯȱȱȱºȱȱºȱººȱȱ
ȱȱ³ȱȱºȱºħȱ
ȱºȱȱȱºȱ¢ºȱȱ
Ȭȱºȱ³ȱȱ
ȱȱºǯȱȱȬȱ
ȱ³ºȱºȱȱȱ
ºȱȱºȱºȱºħȱȱȱ
£ȱęȬȱºȱȱ
ºȱħǯȱºȱººȱȱȱȱ
Kur’anor përmes të cilit Allahu
¡ǯǯȱºȱȱºǱȱȃȱȱ
ºȱǰȱºȱȱººȱººȱ
ȱȱºȱȱȱ
ȱȱ¢ȱºȱȱȱǰȱ
ºȱºȱºȱºȱºȱºȄȱ
ǻȬǱȱŗŞřǼǯȱ

”MUAJI I RAMAZANIT
NË TË CILIN (FILLOI TË)
SHPALLET KUR’ANI,
QË ËSHTË UDHËRRËFYES
PËR NJERËZIT DHE
SQARUES I RRUGËS SË
DREJTË DHE DALLUES
(I SË VËRTETËS NGA
GËNJESHTRA)” EL-BEKARE: 185

ȱºȱºȱºȱȱȱǻȱ
ºȱººȱȱºǼȄȱǻȬ
ǱȱŗŞśǼǯȱºȱȱºȱºȱ
ȱ¡ǯǯȱ£ȱȱºȱ
ºȱºȱȬȱ
ȱºȱºȱ³ºȱºȱ
ºħȱǰȱºȱºȱȱºȱ
¢ºȱȱ¡ǯǯȱ£ȱȱ
ºȱºȱºȱºȱ
ȱ£ȱȱȱºȱ
ºħȱǰȱºȱȱȱ¢ȱȱ
ȱȱºȬººȱºȱ
ºħȱȱºȱǯȱºȱȱ
ºȱºǰȱȱ¡ǯǯȱºǱȱȄ ȱ
ººȱºǷȱȱȱȱºȱ
£ȱȱǰȱȱººȱºȱ
ȱººȱºȱ£ȄȱǻȬ
Haxh: 32.)
ºȱȱºȱȱºȱ
ºȱȱº¢ȱ¢ȱȱ
ºȱºȱ¢ȱȱȱǯȱºȱ
ȱȱ ȱ 4ȱ4ȱ ȱ³ºȱººȱȬȱȱ
SHENJTA
ȱºȱºȱºħȱǰȱȱȱ
ººȱęȱȱ³ȱȱħȱȱ
ȱȱ¢ºȱȱºȱººȱȱ
Ȭȱºȱǵȱ
ºȱȱȱ
¢ȱȱººȱºǯȱȱ
ºȬººȱºȱºħȱǰȱ
ȱ³ºȱȱºȱºȱºȱºȱºȱ
ȱºȱȱ£ȱ
ęȱȱȬȱ
ȱȱºȱºħȱȱȱ
ȱǰȱȱȱºȱȱºȱȱºȱ
dhe me moscenimin e dispozitave,
ºȱºȱȱºȱºȱȱ
ººȱȱºȱºȱºħȱǯȱ ȱħȱǻºǼȱǱȱȄºȱȱ
ȱȱºȱȱºħȱ ȱȱȱºȱȱǻǼȱ
ǰȱȱºȱȱ
ºȱºȱºǰȱº³ȱºǰȱȱ
£ȱȱȱºȱºħȱ
ººȱ ȱȱºȱºȱºȱºȄǯȱ
ǰȱȱȱȱȱ Ȃǰȱ ȱȱȱȱȱ¢ȱȱ
përmes të cilit Allahu xh.sh. thotë:
ȱȱºȱȱºȱȱ
Ȅȱȱ£ȱºȱºȱȱ
Ȭȱºȱǵȱºȱ
ǻęȱºǼȱȱ Ȃǰȱºȱººȱ
ȱȬȱȱȱ
ºº¢ȱºȱº£ȱȱȱ ºȱȬȱºȱǰȱ
  ȱ ȱŘŘŞȬŘŘşȱȩȱ 

Ȭ  ȱŘŖŖş

ȱśŖ

ºȱȱºȱȱȱ¢ȱ
ºȱº£ȱȱȱ£ȱȱºǰȱ
ȱȱº¢ȱȬ
ȱººȱºȱºȱȱȱ
që i vepron. Ai ka mundësi që
Ȃȱºȱ¢ȱȱȱȱ
ºȱºȱȱ³ȱ¢ȱȱºȱ
përqendrohet në realizimin e vetëm
ºȱȱ¢ǰȱºȱººȱȱ
e kënaqësisë së Allahut xh.sh..
ȱȱȱºȱºȱȂȱ
ºȱ¢ȱȱºǰȱºȱºȱ
¢ȱºȱħºȱ£ȱȱºȱ
ȱȱºȱħȱºȱºȱǰȱ
ǯǯǯȱȱºȱºȱºȱȱ
ȱȱħȱȂȱººȱ¢ºȱȱ
º£ǯȱºȱºǰȱºȱ
ȱȱºȱºħȱǰȱººȱºȱ
Ȭȱȱȱȱ
ȱºȱºȱºȱºȱȱºȱ¢ȱ
ºȱº£ǰȱȱȱ£ȱȱºȱ
£ȱȱ¢ºȱȱȱ
ºȱºȱº¢ºȱºȱºȱºȱ
ºȱºǰȱºȱºȱºȱȱȱ
ȱȱºȱºȱȱǯȱ
ȱȱºȱºȱºȱºȱºȱ
ȱºǯȱ ȱȱȱºȱȱ
ºȱȱºȱ¢ȱȱǰȱȱ
ȱººȱºǰȱȱȱ
ºȱȱºȱȱºȱººȱ
ȱħǰȱȱȱȱȱȱȱ
ndryshme dhe kështu nuk mund
ºȱºȱººǯȱºȱȱºȱ
ºȱȱȱºȱºǰȱȱ
ȱȱȱºȱººȱȱħǰȱ
ȱȱȱºȱºǰȱȱ
ȱºȱºȱººȱȱȱººȱ
ºȱºȱºȱº³ȱºȱȱ
¡ǯǯǯȱ ȱººȱºȱȱ
ȱħȱºȱȱǯǯǱȱ
Ȅºȱȱȱȱȱºȱȱ
ǻǼȱºȱºȱºȄǰǯȱǯȱǯȱȱȱ
ȱ¢ȱȱȱǯȱ ȱ
ºȱºȱȱȂȱººȱºȱºȱ
Allahun xh.sh. dhe ka mundësi
ºȱȱȂȱººȱºȱ£ȱȱ
ºȱȱȱºȱħȱºȱ
ºȱǯȱȄº³ȱºǰȱȱ
ººȱ ȱȱºȱºȱºȱ
ºȄǯȱǰȱȱººȱǰȱºȱȱȱºȱ
ȱȱºȱºȱȱººȱ
£ȱȱºħȱȬȱ
ºȱ³ºȱȱȬȱȱ
ǰȱºȱºȱºȱºȱºȱȱºȱ
të kënaqshme për Të.


AKTIVITETI I KAFENEVE DHE
RESTORANTEVE TË JETË I
 4ȱ ȱ
ȱȱ¢ºǰȱȱȱºȱ
ȱȱºȱȱ
£ȱȱººȱºȱ
ºħȱǯȱ ¢ȱǰȱºȱȱ
¡ȱ£ȱºȱºȱ
ºȱºȱȱȱȱȱ
ȱºǰȱºǰȱºȱºȱȱ
¢ȱȱºǰȱºȱºȱǰȱ
ºȱȱºȱȱºȱȱȱºȱ
ºȱȱºȱȱȱȱ
ººȱººǯȱȱºȱ
ºȱȱȱºȱȱȱºȱȱȱ
ȱȱº³ȱħȱȱǰȱȱ
ºȱºȱȱ¡ǯǯȱȂȱºǯȱȱ
ºȱºȱºȱȱºȱȱ
ºȱȱº£ȱºȱºǰȱȱººȱ
shumë i rrezikshëm, dhe ai mëkat
ȱºȱºȱȱºȱȱ
¡ǯǯȱºȱºȱȱºȱȱ
ħȱǰȱȱȱȱººȱ
ºȱººǰȱºȱȱȱºȱºȱȱ
personi i tillë, që tallet me dispozitat
ȱȱ¡ǯǯǯȱȱººȱȱ
ºȱºȱº£ȱºȱºȱǻºȱºȱȱ
ººǼȱȂȱȱȱºȱºȱºȱ
ºȱºȱººȱȱȱºȱºȱ
³ºȱºȱǰȱȱȱ³ºȱȱ
ºȱȱ¢ȱȱǰȱºȱȱ
ȱºȱȱȱºȱ
ȱ£ȱºȱȱ¡ǯǯȱººȱ
ȱºȱȱºȱȱºȱȱ
ȱ¡ǯǯǯȱºȱººȱ¢ȱººȱȱ
ºȱºȱºȱºȱºȱººȱ
ȱȱºȱºȬȱºȱ
ȱȱºȱǰȱȱ
ȱºȱº£ȱȱºȱȱĦºȱ
të mira dhe të urta, me të vetmin
qëllim që hidhërimi i Allahut xh.sh.
ºȱȱ£ºȱȱǯȱ
Aspekti i dytë për realizimin
ȱºħȱǰȱȱȱȱ
ººȱºȱºħȱǰȱºȱȱ
ȱȱºȱȱȱ
dhe restoranteve të ndryshme, që
ºȱºħȱȱºȱºȱȱºȱ
aktiviteteve të tyre. Nuk po themi
ºȱȱºȱ¢ȱºȱººǰȱȱ
¢ȱȱº£ȱºȱººǰȱººǰȱ
ȱºȱȱºȱȱȱºȱ
ȱºǰȱǰȱºȱºǰȱ
ȱȱ¢ȱºȱºħȱȱºȱ

”E KUR ROBËT E MI
TË PYESIN TY PËR
MUA, UNË JAM AFËR,
I PËRGJIGJEM LUTJES
KUR LUTËSI MË LUTET,
PRA PËR TË QENË ATA
TË UDHËZUAR DREJT,
LE TË MË PËRGJIGJEN
ATA MUA DHE LE TË MË
BESOJNË MUA”EL-BEKARE: 186
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TË TROKASIM NË PORTËN E
ALLAHUT XH.SH.

Për këtë arsye, lexues të nderuar,
ȱĞȱºȱºȱºȱȂȱ¢º£ǰȱºȱ
ǰȱººȱȱºħȱȱ
ºȱǯȱºȱȱºȱ¢ȱȱ
ººȱºȱºȱȱȱ¡ǯǯȱȱ
përmes adhurimeve dhe nënshtrimit
ºȱºȱºȱȱººȱºȱ
ħǯȱºȱººȱȱȱººǰȱ
ºȱȱºȱȱȱ
ǰȱȱȱȱ£ȱººȱ
ȱºȱºȱȱȱǯȱȱ
ȱºȱººȱĦºȱºȱȱȱ
£ǰȱºȱǯȱºȱȱȱºȱ
ȱ¡ǯǯȱºȱȱȱºȱȱ
¢ºȱȱȱºȱºȱ
ºȱºȱºȱº¢ºȱºȱȱºȱ
ºħȱǯȱºȱȱȱ¢ºȱȱ
ȱºȱºǰȱǯȱǯȱºȱȱȱ
¡ǯǯȱºȱȱȱºȱȱºȱ
¡ȱ¢£ȱºȱǰȱȂȱ
ȱºȱȱºȱººȱȱ
¢ȱǰȱºȱº¢ºȱºȱ
ºħȱǯȱºȱȱȱºȱººȱ
ºȱȱȱȱºȱȱ¢ǰȱ
ºȱȱȱȱȱȱ¡ǯǯȱ
ǯǯȱȱȱººȱºȱºȱȱ
ºȱºȱȱħǰȱºȱºȱººȱȱ
ºȱºȱººȱºȱºħȱ
ºȱºȱººȱȱºħȱ
ȱȬȱȄ ȱººȱºǷȱȱȱ
ǯȱȱȱººȱȱȱ
i madhëron dispozitat e Allahut,
¡ǯǯȱºȱºħȱȱȱºȱ
ȱººȱºȱȱººȱºȱ
ȱǱȱȄȱȱºȱȱȱºȱ
£ȄǯȱǻȬ ¡ǱȱřŘǼȱ
¢ȱ¢ȱºȱǰȱºȱȱºǰȱȱ
,ºȱȱºǰȱȱºȱºȱȱ
ºȱȱȱºȱºȱǰȱ
ºȱȱȱȱȱ
pra për të qenë ata të udhëzuar
ººȱºȱºħȱǰȱººȱºȱ
ǰȱȱºȱºȱºȱȱȱ
ºȱȱȱȱȱ
ȱȱºȱºȱºȱȄǯȱǻȬ
ºȱ¢ȱºȱºȱºȱººȱ
ǱȱŗŞŜǼȱ
ºȱºȱºȱȱ¢ȱȱ
ºȱȱ¡ǰȱȱȱȱȱ
ºȱºȱȱ¡ǯǯǯȱ ººȱȱ
ȱȱȱȱ¡ǯǯȱȱººȱ
ººȱȱºȱºȱºȱºȱºȱ
ºǰȱȱȱȱ¢ºȱ¢ȱ
Ȃȱºȱº£ºȱºȱ
ȱȱħǯȱȱȱȱ
ºǰȱºȱºǰȱºȱºħȱȱºȱ
ȱȱȱħȱȱȱ
ºȱºȱȱȱȱ
ºȱºȱǯȱºȱººȱ¢ǰȱȱĞȱºȱ
ȱȱȱȂȱȱȱ
ºȱǰȱºȱºȱǰȱºȱȂȱ
¡ǯǯǯȱȱºȱ£ºȱȱ
ȱºȱȱȱ¡ǯǯǱȱȄǰȱ
¢ȱȱ ħȱºȱȱ
ȱȱºȱȱȬǰȱ
ºȱººȱºȱȱ¢ȱȱǰȱ
ºȱȱħȱȱºȱȱȱºȄǯȱ
ȱȱȱºȱºǰȱȱºȱºȱ
ǻȬħǱȱśŖǼȱȱºȱȱ
ºȱęȱǰȱȱºȱȱȱęȱ
ta vëreni ndihmën, udhëzimin dhe
ȱȂȱȱ¢ȱºȱȱȱ
ǯȱ¡ȱºȱǰȱºȱȱ ȱȱħȱºȱºȱȱǯȱŶ
ȱȱȱȱȱºȱ
ººȱȱºħȱǰȱȱºȱ
ȱȱºȱȱȱºȱ
hidhërimin e Allahut xh.sh.. E nëse
ºȱȱȱȱºȱ
ȱǰȱººȱºȱȱ
ȱȱħȱȱȱºȱ
EDH-DHARIJJAT: 50
ºȱºȱǯȱ

”PRA, IKNI E MBËSHTETUNI
TEK ALL-LLAHU, UNË PREJ
TIJ JAM NJË QORTUES I
HAPËT”

ȱśŗ
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Mr. Rexhep SUMA

Ramazani lartësim shpirtëror për besimtarët
ºȱººȱºȱȱººȱ
mundësi që individi (myslimani) të
ºȱęȱȱȱȱȱºȱºȱ
ºǰȱºȱºȱºȱºȱȱħȱºȱºȱȱ
Ğºȱºȱºȱº¢ȱ³ȱºȱȱ
ęȱºȱȱȱºȱȱȱºȱ
ºȱħȱºȱºǯȱȱºȱ
ºǰȱ£ȱººȱȱȱ
epshi e kënaqësia, lartësim shpirtëror
ȱȱºǷȱȱȱȱºȱ
ishte sikur i tërë viti të ishte Ramazan,
ºȱ¢ȱººȱȱȱºǯȱ ȱ
ȱºǱȱȃºȱȱȱºȱ
³ºȱºȱȱȱ¢¢ºȱºȱ
ȱȱºȱºȱºȱǳȱ
ºȱȱȱºȱȱ
£ºǰȱȱ¢¢ºǰȱȱȱȱ
atë që ia ka marrë dora e epshit.
ȱººȱºȱºȱȱȱ
ȱººȄǯȱȱȱǯǯȱ
ºȱºȱºȱȱȱºȱȱ
ȱºǱȱȃȱȱº£ǰȱ
ººȱȱȱººȱȱȱ
ºǰȱºȱºȱȱººȱȱºȱ
ºȱºȱºȱȱºȱħºȱǰȱ
ºȱºȱȱȱºȱȱȱ
ǻ£ǼȱȱºȱǻęǼǲȱ
ȱȱǰȱęȱºǰȱȱȱ
ºȱ¢ȱºȱ£ȱºȱºǰȱȱºȱºȱ
¢ȱººȱ£ȱºȱºȱºȱ
ºǲȱ¢ȱººȱȱȱǰȱȱ
ȱºȱȱǲȱ¢ȱ
ººȱȱȱ£ºȱȱȱȱ
ºȱ£ȱǻºǼȱºȱǲȱ
ħȱºȱȱºȱºǰȱȱȱ
ºǰȱȱºȱȱ£ȱȱ
ȱȱºȱºȱȄǯȱ
£ȱººȱȱȱººȱ
ºȱȱºȱȱȱ
instinktet, dhe i dëshirës së lartë që
ȱǯȱȱºȱȱ
ºȱȱȱȱȱ£ȱºȱ
ȱºȱȱȱºȱȱ
ȱȱȱºȱºȱºȱ
ȱȱººȱºȱ£Ƿȱȱ
mirë do të ishte sikur Ramazani t’i
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ȱº£ȱȱºȱ
ºȱºȱºȱȱºȱºȱ
ȱȱººȱºȱºǷȱ
£ȱººȱºȱȱǰȱ
ȱºȱºȱº£ȱºȱºȱºȱºȱ
ºǰȱºȱȱºȱºǰȱºȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ£ǯȱȱȱȱ
ºǰȱȱȱºȱºǯȱ
ȱȱȱȱºȱȱȱȱºȱ
ºȱºȱȱȱȱȱºȱ
ºǷǯǯǯȱ

ºȱºȱǰȱȱȱºȱȱȱȱ
ºȱºǰȱȱººȱȱºȱºȱºȱ
ºǯȱºǰȱȱȱȱȱǰȱºȱ
ººȱºȱȱºȱºȱǯȱǻȱºȱºȱ
ºȱºǼȱȱȱ£ǰȱ
ºȱºȱȱǻęȱºǼȱȱ Ȃȱǰȱ
ºȱººȱºº¢ȱºȱº£ȱȱ
ȱȱºȱºȱºȱȱȱǻȱ
ºȱººȱȱºǼǯȱȱȱ
ȱºȱȱȱººȱǰȱȱºȱ
ººǰȱºȱȱººȱȱººȱ
ȱºȱºǰȱȱºȱººȱȱºȱ
në ditët e mëvonshme. Allahu me
 4  ȱ 4ȱ
ȱȱ ººȱºȱºȱȱȱȱ
MËKATIT
ºȱǯȱǻȂȱºȱºȱȱºȱ
më vonë) që të plotësoni numrin, ta
ºȱȱȱȱºȱ³ȱºȱ
ºȱȱȱȱº£ȱ
³ȱºȱºȱºȱȱȱ ȱºȱȱºǯȱȃǻȬǰȱ
mëkateve, sepse shkaqet e mëkateve
ŗŞřȬŗŞśǼȱºȱħȱȱǯǯȱȱººȱ
ºǱȱȱǻĚǼȱȱȱ
ȱȱºȱºǰȱºȱȱºȱ
ǻǼǯȱȱºȱ ºȱººȱºȱȱȱǰȱȱ
ȱħȱȱºǰȱȱȱȱ ºȱȱǰȱȱȱºȱºȱ
ȱºȱºȱºȱȱ
ºȱºȱȱȱºǯȱ
ºȱȱº£ȱǯȱȃȱȱºȱǰȱ
ȱȱºȱººȱȱºȱºȱȱ
ºȱȱººȱººȱȱȱ ȱºȱǰȱººȱºȱºȱȱ
ȱȱȱȱ¢ȱºȱȱ
ºǯȱ ȱºȱȱȱºȱ
ȱǰȱºȱºȱºȱºȱºȱ
³ºȱºȱȱºȱ£ǯȱ
ºǯȱǻ ȱºȱȱºǼȱºȱ ȱȱȱ ǰȱȱ
të caktuara, e kush është i sëmurë
Muhammedi a.s. ka thënë: “Kush
ȱȱȱººȱºȱºȱǻȱȱ ºȱ£ȱȱȱȱ
ºǼǰȱººȱȱǻȱºȱººǼȱºȱ
ººǰȱȱȱºȱȱºǯȱȃȱ
vonë aq ditë. E ata që i rëndon ai (nuk ǻǰȱȱȱȱǼǯ1
ºȱȱȱȱºȱ
ȱºȱººǼǰȱºȱºȱȱ
ȱȱȱºȱ¢ǯȱ
për kompensim, ushqim (ditor) i
Komentuesit e Kur’ani t thonë se
ȱȱȱȱºȱºǰȱ
ǰȱȱȱºȱȱºȱȱ
ȱȱºȱȱȱȱȱ
(natën) dhe të mos martoheshin
ºȱ£ǯȱ ºǰȱȱºȱ
ȱºȱȱººȱºȱǰȱ
ȱº£ȱȱºȱºȱºȱºȱ
ǻºȱȱºǼǰȱºȱºȱȱȱ
ȱºȱȱºȱºȱºȱ
në mes të stinës së dimrit dhe verës,
ȱºȱºȱȱȱȱȱ
ALI R.A.

“KA SHUMË AGJËRUES,
AGJËRIMI I TË CILËVE
ËSHTË VETËM ETJE E URI,
DHE SHUMË OFRUES
FALJESH, FALJET E TË CILËVE
JANË VETËM MUNDIM E
PAGJUMËSI”
ȱśŘ


shprehën se për këtë veprim do të
ȱȱº£ȱºȱºȱǰȱºȱ
º¢ºȱºȱȂȱȱȱºȱȱ
ººǯȱǰȱºȱȱºȱȱřŖȱ
ºȱśŖȱºǯ2
 ȱ ȱ 
¢ȱºȱ£ȱ
ǰȱĚȱȱ£ȱºȱº¢ºȱ
ºȱȱȱºȱ£ǯȱ
£ȱȱººȱȱºȱ
ȱºȱ£ȱ£ȱ
ºȱºȱºȱº¢ǰȱȱȱ
ºȱºȱººȱȱººǰȱ
ºȱºȱºȱºȱºȱ
Ğǰȱºȱȱ£ȱ
ȱºǰȱºǰȱǯǯǯȱ ¢ȱȱ
£ȱȂȱȱºȱ
£ȱºȱºȱººȱȱ
ǰȱȱºȱºȱ£ȱȱ
ȱºȱǰȱħȱȱºȱǰȱ
sunduesi me të sunduarit, i pasuri
ȱºȱǲȱȱȱȱ
º£ȱȱȱºȱºȱȱ
ǯȱȱȱºȱººȱ
ºȱºȱ¢ºȱȱǰȱȱ
ºȱºȱǰȱȱȱ
£ȱȱǵǷȱ
Ky është morali kryesor që
thellohet në shpirtin e myslimanit
ºȱȱȱºǱȱǰȱ
ǰȱ£ǰȱǰȱ
ęȱȱǯȱȱ
ȱȱ ǰȱȱȱ
ǯǯȱȱººǱȱȃ,ȱºȱȱȱ
ǰȱȱȱȱºȱȱºȱ
ºȱºǯȱȱȱºȱ
ºǱȱȃº³ȱºǰȱȱȱ
ººȱºȱȱȱºȱȱºǰȱ
ȱȱȱºººȱȱ
ȱºȱǯȱºȱºȱ
ȱ¢ȱº£Ǳȱº£ȱȱºȱººȱºȱ
Ğǰȱȱȱ¢ȱºȱȱȱȱ
ȱħǯȱȱȱȱȱȱȱºȱ
ººȱºȱȱºȱȱȱȱȱ
ȱ¢ǯȃȱǻȱǼǯ3
ȱȱȱ ǰȱȱ
ȱǯǯȱȱººǱȱȄºȱ
ȱȱºȱºȱºȱȱȱ
ȱȱħǰȱȱºȱȱȱ
Ħȱȱȱȱȱȱºǯȱ
Nëse ndokush të provokon apo sillet
ȱȱºȱȱǰȱººȱǱȱ
ȃºȱºǰȱºȱºǯȃȱǻ ȱ
ȱśř
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£ȱȱ ȱ Ǽǯȱȃ ȱ
ȱºȱȱȱ£ȱȱ
ȱºȱºȱȱȱȱ
ºȱȱȱ¡ǯǯȱȱ
Ȃȱȱºȱȱǲȱȱ
ȱȱȱºȱ£ȱȱ
ȱºȱºȱȱȱȱ
ºȱȱȱ¡ǯǯȱȱȂȱ
ȱºȱȱǰȱȱȱ
ȱºȱȱ ȱȱȱºȱºȱ
ȱȱȱºȱȱ
ȱ¡ǯǯȱȱȂȱȱºȱȱ
Ȅǯȱȱȱȱº£ȱ
ȱºȱºȱººȱ
ºȱºǯȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱ
ǯǯȱȱººȱȃºȱȱ Ȃȱȱ
ºººȱºȱȱºȱȱ
¢ǯȱºȱºǱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ
kënaqësitë, pra, mundësoma që të
ººȱºȱǰȱȱȱ
Kur’ani thotë: O Allah, i kam ndaluar
ȱȱȱȱºǰȱºȱ
ºȱºȱººȱºȱǰȱȱȱ
¡ǯǯȱȱºȄǯȱǻǼȱŚ
 ȱ ȱ
PSIKOLOGJIK
ȱȱºȱ¢ºȱȱºȱ
ȱºȱºȱȱºȱȱ
ȱȱǰȱȱ³ȱ
ººȱºȱºȱȱȱºȱ
ºȱ£ǯȱºȱȱȱ
ȱºȱºȱȱȱȱǰȱ
ȱȱºȱººȱº¢ºȱȱȱºȱ
ººȱºǰȱȱȱȱººȱºǰȱȱ
ººȱºȱºȱºȱºȱȱǯȱ
ºǰȱȱ³ȱȱȱęȱ
ȱ ȱºȱȱȱħȱȃȱ
Ȃȱȃǰȱººȱȱȱ
ȱȱħǰȱ£ºȱȱ
ȱȱȱȱºȱºȱ
ȱȱȱ¢ȱȱȱ
ȱȱºȱºȱȱººȱ
me edukatën islame.śȱȃºȱººȱ
ººȱȱºȱºȱºȱºȱºȱ
ȱºȱºȱºǲȱȱººȱºȱ
ºȱȱǰȱȱºȱºǰȱºȱȱȱ
ºȱºȱºȱ³ºȱȱºȱȱ
ȱººȱººȱ¢ǰȱȱºȱ
ǰȱȱǰȱȱȱºȱ
ºȱǰȱºȱºȱºȱºȱȱ
ȱȱºȱȱºȄǯ6
  ȱ ȱŘŘŞȬŘŘşȱȩȱ 
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ȱººȱȱȱºȱȱ
ºȱººǰȱȱȱºȱȱºȱºȱ
ºǯȱ ¢ȱººȱȱºȱºȱȱ
ºȱȱºȱºȱ£ȱ
ȱęȱºȱ£ºȱ Ȃȱǰȱºȱººȱ
ºȱºȱȱȱººȱºȱȱȱ
ȱºȱȱȱººȱȱºȱ
ºȱºȱººȱ¢ȱȱººǰȱºȱȱ
praktike e shpirtit dhe edukimit të
£ǰȱºȱȱºȱȱ
ȱȱ¡ºȱȱºȱºȱºȱȱȱ
ħȱȱ£ȱȱȱºȱºȱ ȱǰȱ³ȱºǱ
ȱ£ȱȱºǲȱºȱȱȱ
ȱȱºȱºǯȱ
1. Ramazani relakson raportet në
ºȱºȱǰȱȱȱȱºĞȱ
ºȱºȱȱȱȱ
ȱººȱºȱǯȱº³ȱ
ȱȱºȱȱººȱȱ¢ȱ¢ǰȱ
ººǰȱȱ¢ȱººȱȱȱȱ
në Ramazan, është e vështirë që
ȱȱºȱºȱȱȱºǰȱȱȱ
ȱºȱººȱȱºȱȱȱ ºȱºȱººȱȱȱºȱ
këto vlera nuk do të ishte ymet e nuk
dhe Allahut. Pikërisht këtu qëndron ȱºȱȱºȱºȱºȱ
ȱºȱȱºȱȱºȱ
ºȱȱȱºȱȱȱ
Ğǲȱ£ȱȱȱȱ
ºȱȱȱºȱºȱȄ7
ºȱȱºȱºǰȱȱ
ºȱºȱȱºȱȱȱ
ººȱºȱȱȱȱ
e lënë top sekret të përhershëm të
ǯǯȱȱȱȱȱ ȱ
ºȱȱǰȱºȱȱºȱ
ºȱǯȱ
ǯǯȱºȱ£ȱºȱºȱȱºȱ
£ººȱºȱ³ȱȱ¢ǯȱ
ºȱºȱȱǱȱȃ ȱ
ºȱȱºȱ£ǲȱȱȱ
Řǯȱȱȱȱºȱºȱȱ
ȱǻǼȱºȱȱ ǰȱȱ
º¢ȱȱǰȱȱºȱ £ȱºȱºȱȱŗŞȱºȱºħȱǰȱ
ȱȱººǰȱȱȱºȱȱ
ȱ Ȃȱȱȱ£ȱºȱºȱȱ
ºȱȱººȱºȱȱȱ
ºǰȱȱȱºȱ£ȱ
ŘŚȱȬȱºȱħǯȄŞȱȱºȱºȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱ
ȱȱȱººǰȱȱȱºȱ ȱȱȱºǰȱȱȱȱǯȱ
devotshëm, me zemër të thyer e me
ȱºȄǯȱǻǰȱȱȱȱ ȱȱº¢ǰȱºȱºȱȱȱ
ºȱºȱǰȱȱºȱȱ
Davudi)
ȱ¢ȱ¢ęǰȱºǰȱȱȱºȱºȱ
ȱȱȱºȱǻºǼǯ
ȱºȱȱȱȱºȱǰȱ
ȱȱºȱȱºȱ
řǯȱĞȱȱȱǯȱ
rinia e vendit konsiderohet si
ȱȱºȱºȱºȱȱºȱȱȱ
ºȱºȱȱȱȱ¢ȱ
pasuria më e madhe dhe më e
ºȱȂȱºȱºȱºȱºǰȱȱ tërë viti kalendarik.
³ȱºȱǰȱȱººȱȱ
ȱǰȱȱºȱħºȱȱȱ¢ęȱ
ºȱººȱºȱȱ¢ȱȱºȱ
e së tashmes dhe së ardhmes. I
¢ºȱȱºȱȱººȱȱȱºȱºǰȱ
ºȱºȱºȱȱºȱºȱĚºȱ
ȱ£ºȱĞºȱę£ȱºȱ
ȱȱȱȱºȱ£ºȱȱ
vetëm të vërtetën.
ȱȱºȱ¢ȱȱȱººǱȱ
ȱȱȱȱȱ
Śǯȱȱºȱ£ȱȱ
ȱººǰȱȱ¢ºǷȱ
Ȃȱºǰȱǰȱºȱȱȱȱ
ȱȱȱºȱǯȱ³ȱººȱ
ºǰȱȱ¢ºǷȱºȱȱ
ȱȱǰȱººȱȱ¢ȱȱȱ
ȱǰȱȱººȱºȱȱ
ȱºȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱȱȱȱ
ºȱ£ºȱºȱŗŗȱǰȱ
ȱȂȱȱ£ºȱ
ǰȱȱȱȱºȱȱȂȱºȱºȱ ȱºȱººȱºȱºȱºȱ
£ǰȱºȱºǰȱ
ºȱȱ³ȱȱºȱȱȂȱººȱ
ȱºȱººȱºȱȱȱ
ȱº£ǰȱ£ººȱ
ȱ³ȱºȱȱºǯȱ
ȱȱȱºȱȱȱȱ
ȱºȱȱȱȱȱȱ ndryshme që shkaktohen në trupin e ȱȱȱȱºǯȱ ¢ȱ
ȱȱºȱºȱºȱºȱȱǰȱ
qëndrueshmërisë së shëndetshme
ǰȱȱºȱȱºǯ
ȱ¢ȱºȱºȱȱȱ
ºȱºȱǰȱººȱȱºǰȱȱ
ȱººȱººȱȱȱ  4  ȱ 4ȱȱȱ ȱȱȂȱºººȱȱ
ȱº£ǷȱȱŶ
shumë i rëndësishëm, për të mos
BESIMTARËVE
ººȱºȱȱȱ¢ȱºȱºȱ
ǻŗǼȱȱȱ¡ǰȱȱǰȱǰȱ
riut mysliman.
ȱȱ Ȃȱǰȱȱ ǰȱ
ȱŗǰȱşşŞǰȱǯȱśřŝǯȱǻŘǼȱȱȱ
ȱºȱºǰȱºȱȱ
ȱȱȱȱºǰȱ
ȱȱȱǲȱȱǰȱȱŘǰȱǯȱŗřśȱ
ȱǯǯȱȱºȱǰȱ
ȱȱºȱȱºȱ
ȱȱȱħǰȱǰȱŗşşŘǯȱǻřǼȱǯȱ
ȱ ǲȱȱȱȱħȱ
ºȱºȱȱȱºȱȱºȱȱ
të Ramazanit është që të arrihet
ȱȱȱ¢ȱºȱȱ ºȱǻºǼǰȱºȱºȱ ȱħȱȱǰȱŗşşřǰȱȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱººǱȱȃȱȱºȱ ȱ£ȱ£ȱȱºȱ ȱȱ£ǰȱȬǰȱǯȱŗȱǯȱřŖŞǯȱ
ǻŚǼȱȱǲȱȱǰȱȱ
ǰȱȱºȱȱºȱºȱǰȱ
ȱȱººȱȱȱºȱ
ȱǰȱħȱǯȱŗǰȱŗşşŝǰȱǯȱřŘŗǯȱǻśǼȱȱ
ħǲȱȱ ȂȱȱǰȱǯȱŘŗşǰȱ
ȱȱººȱººǰȱȱȱºȱ
ººǰȱºȱººȱȱºȱ
ȱȱǰȱȱŗşşřǯȱǻŜǼȱȱȱ
ȱººȱȱºȱ¢ºȱȱ
¢ȱȱºǯȱºȱºȱ
ȱħǲȱħȱęȱȱ ȂǰȱǯȱŘŚǰȱȱ
ȱȱħǰȱȱȱºȱȱǰȱ ȱȱ£ȱȱºȱ
ȱǰȱǯȱǻŝǼȱȱ ǲȱȱȱ
ȱºȱººǰȱȱȱǻȱºȱǼȱ
ȱºȱºȱºȱºȱººȱ
Ȭȱ Ȃǰȱȱȱŗŝǰȱȱŗŝŗȱȱ ǰȱȱ
ººȱȱºȱºǯȄȱǻȱ
ºȱȱºǯȱȱȱȱ¢ȱ ǰŗşşŘǰȱ ǯȱǻŞǼȱȱȱȱȱ
ȱǲȱȱ ǰȱȱŗǰȱȱ
ȱřȦřŚǼ
º£ȱºǰȱȱȱºȱǰȱȂȱ
FEJA ISLAME INSTRUMENT
EDUKIMI MË I MIRË I SHPIRTIT

AGJËRIMI PËRMIRËSON
SHËNDETIN SHPIRTËROR DHE
PSIKIK TË NJERIUT

ŘśŘǰȱȱȱǰȱȱȱºǰȱŗşşŚǰȱ ǯ
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Rrustem SPAHIU

Rezonim në fund të Ramazanit
ǰȱºȱȱȱǰȱ
ȱºȱºȱ£ȱȱ
ȱºȱȱºȱºħȱ
ǰȱȱºȱȱºȱȱ
ººȱȱ¡ǯǯȱºȱȱ
ȱȱºȱºȱȱºȱ
º£ȱȱºȱȱºȱºȱ
¢ȱȱȬȱºȱȱ£ȱ
ęǰȱºȱȱºȱȱȱ
ȱȱȂȱȱȱºȱºȱ
mëshirës dhe mirësisë së Allahut
¡ǯǯǯȱǰȱºȱȱºȱȱºȱ
Ramazanit, me vetëdëshirë i kemi
ȱºººȱȱȱ
ȱºȱȱºȱȱ
ȱºȱȱȱºȱºȱ
ºħȱǰȱȂȱºȱºȱºººȱ
ºȱȱȱȱȱ
ǰȱºȱºȱħºȱȱºȱºȱ
ȱȱºħȱºȱǯȱ
 ȱ ȱ
DASHURINË NDAJ ALLAHUT
XH.SH.
ȱȱºȱºȱº£ǰȱ
ȱȱººȱºȱȱȱ
ȱºȱº£ȱºȱ
ºȱȱȱºȱȱºȱ
Allahu xh.sh. duke shpresuar se
ȱȱºȱºȱºȱ
ºȱȱȱȱȱħȱȱ
cilësi tonën të përhershme, dhe se
ato do të dimë t’i ndërthurim në
ºȱºȱºȱºǰȱȱ
ºȱºȱºȱȱȱºȱºȱºȱ
ǯȱȱºȱȱȱ
ǯǯǰȱȱŗŚŖŖȱºȱȱºȱ
në Medine munevere dhe i shpalli
ºȱȱȱȱºȱȱºȱ
º£ȱȱºǰȱȱȱºȱǰȱ
ºȱȱȱºȱȱȱȱ
, si ditë të ushqimit shpirtëror, të
ȱºǰȱȱǰȱ
ȱºȱºȱȱȱºȱºȱ
ºȱȱº£ǰȱȱȱºȱ

”O JU NJERËZ, VËRTET
NE JU KRIJUAM JU PREJ
NJË MASHKULLI E NJË
FEMRE, JU BËMË POPUJ
E FISE QË TË NJIHENI
NDËRMJET JUSH, E S’KA
DYSHIM SE TEK ALLAHU
MË I NDERSHMI NDËR JU
ËSHTË AI QË MË TEPËR
ËSHTË I RUAJTUR (NGA TË
KËQIJAT). ALLAHU ËSHTË
SHUMË I DIJSHËM DHE
HOLLËSISHT I NJOHUR PËR
ÇDO GJË” EL HUXHURATË: 13
ºȱȱºȱºȱȱ
ȱȱ¢º£ȱºȱºȱ
ȱȱ ȂǱȱȄȱȱ
º£ǰȱºȱȱȱħȱȱȱ
ºȱȱȱºȱǰȱȱººȱ
ȱȱęȱºȱºȱȱºȱ
ǰȱȱȂȱ¢ȱȱȱȱºȱ
ȱȱºȱȱººȱȱºȱºȱ
ºȱººȱȱȱǻȱºȱºħǼǯȱ
ȱººȱºȱȱħºȱȱ
ºȱȱȱºȱ³ȱºȄǯȱǻȱ
¡ºǱȱŗřǼȱ ȱȱȱ
ºȱȱºȱº£ǰȱȱºȱºȱ
ºȱȱȱȱºȱºȱ
¢ºȱȱ£ȱȱºȱºȱºȱȱ
më të larta sipas parametrave të
ęȱºȱǰȱºȱȱºȱººȱ
kthesë të vendosur në ndërtimin e
kullës së Islamit, kthesë e cila do të
ºȱȱȱºȱººȱº£ǰȱ
³ȱȱººȱȱȱǯǯȱ
Ȭȱȱºȱȱȱȱȱººȱ
ȱśś

ȱºȱººȱºȱȱºȱºȱ
º£ǰȱȱȱȱȱȱ
ºººȱȱºȱȱºȱ
ǰȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ǰȱºȱȱºȱºȱºȱ
ȱºȱºȱºȱȱȱºȱȱºȱ
ȱºȱȱºȱ£ºȱ
ºǯȱȱººȱȱȱ
social dhe shoqëror, i cili vepron në
ȱºȱººȱºȱº£ȱ
ȱȱºȱȱºȱȱ¢ǯȱ
ºȱȱ£ǰȱºȱȱºȱ
parë, duket individual, por shumë i
ºȱºȱººǯȱ ºȱºȱ
ººȱºȱººȱȱºȱǰȱ
edukohen për marrëdhënie të mira
º£ȱȱºǰȱȱȱ
ȱºȱºȱºȱººȱº£ǰȱ
ºħºȱȱȱººȱ
ºȱºȱȱºȱȱȱȱ
º£ǰȱȱȱȱººȱ
º£ǯȱ ȱººȱȱºȱºȱ
ȱºę£ȱȱºȱ
i personalitetit në vlerë shoqërore
, ky është komponenti themelor,
pa të cilin as që mund të mendohet
ȱȱºȱº£ǯȱ
ASNJËHERË JOTOLERANCA,
FËRKIMET DHE LUFTËRAT, NUK
I KANË SJELLË NJERIUT FAT DHE
BEGATI
ȱȱºȱºȱ
raport me të mirën dhe të keqen,
Ğºȱȱǰȱȱºȱȱ
ȱȱȱȱĞºȱ
që kaluan, e thellon qëndrimin
e lartpërmendur në procesin e
ȱºȱȱǰȱ
ºȱ³ȱºȱºȱººȱȱȱ
ºȱȱºȱȱºȱȱ
ȱ£ȱȱº£ȱȱ
ȱººȱ¢ºȱȱȱº£ȱ
ºȱºȱºȱºȱºǯȱȱ
ººȱǰȱºȱȱ
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Ğºǰȱȱȱºȱºȱȱ
ȱȱǯȱ Ȃȱȱºȱººȱ
Ěȱºǰȱȱȱȱȱ
ȱºȱȱºǯȱ ȱºȱ
ditët tona është shumë aktuale dhe
ȱºȱȱ ȱȱºȱ
ºȱºȱȱǯȱ
ººȱȱºȱºȱºȱ
Ħºȱºȱȱºȱº£ȱȱȱ
ȱºȱǰȱȱȱºȱ
ȱȱºȱȱǰȱȱ£ȱ
ºǰȱȱȱºȱħºȱȱ
të tmerrshme materiale, të cilat
ȱºȱºǯȱȱ³ºȱ
ºȱȱȱºȱȱº£ȱ
ȱȱºȱǰȱº£ȱºȱºħȱǰȱ
ºȱºȱºȱºȱȱȱȱ
ȱȱ£ºȱººǰȱȱ
ȱ£ºȱȱº£ǯȱȱ
ºȱººȱ¢ȱºȱȱ³ȱ
ȱºǰȱººȱȱºȱȱȱ
ȱºȱȱºȱ£ȱ
º£ǰȱººȱºȱºȱȱ
ȱº£ǰȱȱȱȱȱ
º£ȱȱȱºȱºȱºȱ
ºȱºȱºȱǯȱ
TEKBIRET E BAJRAMIT
ȱºȱºȱºȱºȱºȱȱ
si shkallë kalimtare në të cilën
ºȱȱȱȱȱºȱ
ȱȱȱ¢ȱºȱȱ
º£ǰȱºȱȱȱ
ȱººȱȱȱȱ
islame të edukimit dhe për mësimet
islame. Ramazani me institucionin
ȱºȱȱǰȱȱȱȱ
ºº£ǰȱȱȱ Ȃȱȱ
ºȱȱºȱººȱǰȱºȱ
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TEKBIRET E BAJRAMIT DO
T’I HAPIN ZEMRAT TONA
PËR MË SHUMË DASHURI
PËR FQINJËT, NJERËZIT
DHE PËR SOLIDARITETIN E
PËRGJITHSHËM ME NJERËZIT.
º¢ºȱºȱº£ȱºȱºȱºȱºȱ
ºȱȱºȱȱȱ
ºȱǻȬǱȱŗŞřǼǰȱȱºȱ
ȱºȱȱȱȱ¢ȱºȱºȱ
ȱȱȱȱȱ
ºȱȱº£ǰȱȱȱȱȱȱ
ǯȱºȱȱȱȱȱ
përcaktimin tonë të Ramazanit dhe
ȱȱºȱȱºȱºȱ
ȱħȱǰȱȱȂȱȱ
ºȱȱºȱºȱºȱºȱ
ȱºȱº£ǯȱºȱººȱ
¢ǰȱȱȱȱȱȂȱ
hapin zemrat tona për më shumë
ȱºȱºǰȱº£ȱȱ
ºȱȱȱººȱ
ȱº£ǯȱ ºȱºȱºȱ£ȱ
ȱºȱºȱººȱȱ
ºȱȱºȱ£ȱȱȱºȱ
ºȱºȱºȱºǰȱºȱȱ
ººȱȱ£ºȱºȱ
ºȱºȱǰȱȱ³ºȱººȱ
ºȱºȱȱºȱĞºȱǯȱ
ȱȱȱȱºȱȱ
të kënaqur me atë që është punuar
ºȱºȱºȱȱȱȱȱȱ
ħȱȱºȱȱººȱºȱ
ºȱǯȱ
ȱȱȱȱĞºȱęȬȱǷȱŶ

ȱśŜ



ȱ ȱ4ē4 ȱ

ȱȱȱŗşŞŚȬŗşŞśǰȱȱ
Shoku T. kishte vdekur, kur kishte
ȱȂŞŗȬȱȱȱººȱºȱ
ȱºȱºȱ ǰȱȱ
ȱȱȱȃȄǰȱºȱºȱ
ºȱȱ££ºǰȱºȱȱºȱºǰȱ
ȱȱº£ȱºȱȱºȱ
metra. Unë isha në klasat e ulëta të
ºȱęǰȱºȱºȱȱ¢ºȱȱ
ºȱºǰȱȱºȱȱºǯȱȱ
ȱȱȱȱºȱººǯȱ
,ȱºȱºȱȱȱ£ȱºȱ
ȱºȱ£ȱȃȱ
£ȱȱ£Ȅǰȱ
ºȱȱȱȱȱ
ȱºǯȱǰȱºȱȱ
ȱȱ³Ȃȱȃ£ȱȱ
£Ȅǰȱȱȱħȱȱ
ȱȱȱȱºȱ
për të mirë. Po, po, ka qenë pikërisht
ȱºǰȱºȱȱºȱȮȱȱ
ose qershor, kur nëpër televizione,
ȱȱ£ȱĚȱȱȱºȱ
ȱȱ¢ȱ¡ºȱºȱȱ
ȱºȱȱȱºȱ
ºħºȱ¢ºȱ£ȱ
ȂȱȱȱºȬȱººȱ
ºǯȱȱȱȱȱǰȱ

R R Ë F I M E

Zekerija IBRAHIMI

Agjërimi im i parë dhe Deriku
ȱȱȱȱ¡ºȱºǯȱ
ȱǰȱºȱºǷȱ
ȱ¢ºǰȱºȱȱȱȱºȱ
ȱºȱȱºȱȱǰȱ
£ȱȱĚȱȱºȱȱ
ºȱȱ¡ȱȱ¡ºȱ
Ȃȱºȱǰȱºȱºȱ
ȱȱȱǰȱºȱȱ
ºȱęȱȱęȱǰȱºȱȱ
ºȱȱȱǰȱȱºȱȱ
ȱ¡ºȱȱǯȱȱºȱ
ºȱºǰȱǰȱ
ºȱȱºȱºȱȱǰȱ
ȱºȱȱȱȱȱ
mësonim te hoxha. Shkonim e
ȱǰȱºȱºȱȱȱ
ȱȱǯȱºǰȱȱ
ȱȱȱºǷ
ȱȱººȱ¢Ȭȱºȱºȱ
£ǰȱȱȱ¢ºȱȱȱ
ºȱºǰȱºȱºȱȱǰȱ
ȱȱȱħȱºȱȱºȱºȱ
ºȱºȱºȱºȱºȱ£ǰȱȱ
Ȃȱȱºȱºȱȱºȱȱºȱ
ǯȱ ȱȱºȱęºȱºȱǯȱȱ
edhe ashtu kishim shumë dëshirë të
ºǰȱȱºȱȱȱǰȱ
ȱȱȱºȱºǯȱºǰȱ
ºȱȱȱ¢ºȱȱºȱ
ǯȱȱºȱȱºȱ¢¢ǰȱ
ººȱȱȱ£ºȱȱºȱ
ǻǰȱºȱºȱȱºȱȱººȱȱ
ǷǼǰȱºȱºȱȱºȱºȱ
ȱȱººȱħȱºȱºȱºȱ
ºȱȱºǯȱȱ£ȱºȱ
dhe shkuam në shkollë. Edhe pse
ndihesha pak më krenar se shokët e
ȱºȱȱºǰȱººȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱ
ȱºȱºǯȱǰȱºȱȱºȱ
ºȱǰȱºȱºȱǰȱȱȱȱ
ȱȱȱºȱǻȱºȱ
ęȱȱºȱȱȱºȱ
ȱȮȱºȱȱȱȱºȱºǼȱ
kishte vendosur të kalonte klasë
ºȱºȱȱȂȱĚȱºħºȱºȱ

ºȱȬȱȱȱȱȱºȱºȱ
ȱȱȱºȱºȱºǯȱ ºǰȱ
ȱȱȱȱº£ȱȱȱ
dite. Hyri tek ne, ndërsa mësuesi
¢ºȱȱ³ȱºȱººǯȱȱºȱȱ
ºȱǰȱºȱºȱºȱºȱ
ºȱȱºȱºȱȱºȱǰȱǰȱ
duke aktruar se aq shumë na donte,
ęȱºȱȱĚǱȱȃ ȱȱºȱºǰȱ
ȱºȄȱȱȱºȱǰȱºȱ
ºȱºȱºȱºȱȃȱȱ¡ȱ
ºȱºǰȱȱºȱººȱºȱ
ºǰȱºȱȱȱºȱºȄȱȱ
ȱȱȱºȱǰȱºȱºȱ
ȱºȱ£Ǳȱȃȱºȱ
ȱ¡ȱºȱȱººȱȱºȄȱ
ǱȃȱȱºȱºȱȱºȄǯȱ
ȱȱĚȱºȱººȱºǰȱȱ
ºȱȱȱȱȱȱºȱȱȱ
ȱȱĚȱºǯȱ ȱȱ¢ºȱºȱ
tokë dhe, ku ta dish sa isha skuqur.
ȱȱ¢ȱȱȱȱȱ
nesh shkonte te hoxha. Mësuesi ynë,
ȱȱȱºȱȱºȱȱºȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ
ºȱȱȱ¡ǰȱęȱȂȱĚǱȱ
ȃ ºȱºȱºȱºȱȱȱºȱ
ººȱȱºȄǯȱǰȱȱººȱ
ºȱȱǰȱºȱǰȱȱ
e quanim ne në atë moshë, me
ȱȱºħºǰȱȱȱȱ
ȱºȱȱ¡ȱȱħȱȬȱ¡ºǰȱ
ȱȱȱºȱºȱȱ¡ȱ
ǰȱȱ¡ºǯȱºȱȱºȱ
ǰȱºȱȱȱȱȱĞǰȱ
ȱȱǰȱȱȱǰȱºȱ
ȱȱȱȱȱǯȱºȱȱ
dhe u skuqa edhe më shumë, ndërsa
¢ȱȱ¢ºȱȱȱȱȱ
¡ȱȱħȱȱ¡ȱǯȱȱȱ
ºȱºȱ¢ȱȱǰȱȱȱº£ȱ
ºȱ£ȱ³ǰȱȱºȱǯȱȱȱ
ºȱºȱȂȱȱºȱºȱºǯȱȱ
ȱȱºǰȱºȱȱ£ºȱ
ȱȱȱȱºȱºǯȱȱ
ishte ndërprerë, mësuesi ynë ishte
ȱśŝ

ǰȱȱ¢ȱȱȱ
dhe sikur nuk kishte zemër të më
shikonte në sy. Kështu qëndruam
ºǯȱȱºǰȱȱººȱºȱ
Ħºǰȱȱºȱȱȱºȱºǰȱ
ȱºȱȱ£ǰȱȱȱ
dolëm në pushimin e madh.
ȱºȱǰȱȱºȱȱºȱ
ȱºȱȱȱȱǯȱ
ȱȱºȱǯȱºȱ
ȱºȱȱºǰȱȱ
ȱǰȱȱȱ£ººȱºȱǰȱȂȱǯȱ
ºȱȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱºȱ¢ȱȱȱ
ǯȱȃȱȱǰȱȬȱȱºȬǰȱȱºȱ
ȱºȱºȱºǰȱȱȱȱ
¡ºȱǯȱȱȱȱȱ³ȂȱººȄǵǷȱ
ȱȱºǯȱǰȱȱºȱ
ǯȱȱȱºǯȱºȱºȱ¢ºȱºȱ
ºǰȱȱºȱ¢ȱȱǰȱȱ
ºȱ³£ǰȱȱȱ¢ºȱȱºȱȱ
hyra në klasë. Arsimtari më hetoi.
Kur e pa se sa isha mërzitur, më
ººȱȱºȱºȱºȱȱ
ºȱºǰȱȱȱºȱȱººȱ
e paskësha temperaturë. Duke dalë,
ºȱȱºȱ£ºȱȱȱȱ
ºȱǰȱȱȱºȱȱħȱ
se ai e dinte për mua, porse as ai
ȱȱ³Ȃºȱºǯȱȱºȱºȱ
ȱȱǯȱȱºȱºȱ
ȱȱǯȱ ȱȱ¢ȱȱ
ȱȱǰȱºȱȱºȱºǰȱ
ºȱºȱȱºȱȱºȱȱ
ȱºȱȱºȱǯȱºȱºȱęȱ
ºȱºȱĞǯȱȱºȱ
ȱ¢ȱȱ ȱȱȱȱ
ȱȱ ȱºǯȱȱȱ
të ndizeshin kandilat. Unë edhe më
ȱȱºȱȱºǯȱ
ȃ ĞǰȱĞǰȱȱǷȄǰȱ
ºȱºȱȱºȱºȱºǯȱºȱ
ȱȱĞȱȱȱºǯȱº£ȱ
më kaloi si me dorë. Isha shumë i
º£ǯȱǰȱȱºȱºȱȱȱ
ǯȱǯȱǯȱŶ
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Ramazan

ȃǯǯǯȱȱȱȂȬȱǯǯǯȄŗ
£ȱȱºȱºȱººȱǰȱȱĞºǷ
ȱȱȱºȱȱȱȱǱ
ºǰȱºǰȱ£ǰȱ£ǰȱºȱǰ
ȱȱ¢ȱħȱº¡¢ȱºȱǯȱ
ȃȱȱ£ǰȱȱȱºȱǯǯǯȄȱȮȱºǲ
ȱȂȱºȱ£ǵȱºȱºȱºȱºǰȱ£ºǵ
ȱºȱºȱºǰȱººǰȱȱȱºȱȱǰȱȱǷ
¢ǰȱºȱȱºȱºȱȱȱºȱºººǷ
* * *
ȃǯǯǯȱȱȱȂȬȂȱȱȬǯǯǯȄ2
ȱǰȱºȱȱºȱºħȱ£ȱºȱºǰ
ȱȱȱºȱȱȱºȱǲ
ȱǰȱºȱȱ¢ȱºȱȱȱȱº³
ºȱ£ȱȱǰȱºȱȱȂȱȱǷ
Meqë na dhe neve një shpirt të ri,
O Zot, një frymë e re mbështetjeje të zbresë përsëri!
* * *
ºȱȱȱºȱºȱºȱȱǰ
O popull i mëshiruar, do të jetosh në përjetësi!
ȱ¢ȱºȱȱȱºȱȱºǲ
Shpresa është e fortë sepse premtimi është i fortë!
ȱºȱȱȱȱºȱ£ºȱȱǰ
ȱȂȱººȱ ħȱºȱºȱ¡Ƿ

Mehmed Akif Ersoj
1873-1936
ȱȱȱȱŘŘȱºȱȮȱŘŖȱȱŗŞŝřȱºȱ
ǯȱ ȱȱȱȱȱǻŗŞŘŜȬŗŞŞŞǼǰȱ
myderris në medresenë Fatih, i cili pat ardhur në
ȱºȱºȱºȱȱȱȱºȱȱ
£ºȱºȱºȱǻ ºǼǯȱ
ȱȱȱºȱȱȮȱǰȱȱºȱ
ȱºȱǰȱºȱȱȱºȱȱ
ȱºȱºȱŘŘȱȱŗŞşřǯ
ººȱȱȱºȱǰȱȱ
ȱºȱȱº£ȱȱººȱę£ȱȱ
Kur’ani t.
ȱȱºǰȱ£ǰȱº¢ǰȱǰȱºȱ
kohë u mor edhe me politikë, ishte edhe deputet,
ȱºȱȱǯ
ȱººȱȱȱȱȱºȱȱ
ȃGȱÍȄȱǻȱȱººǼǯ
ȱȱȱȱȱȱºȱęȱ
¢ȱºȱ¢ȱȱºȱºǱȱºȱȱºȱ
ȱºȱȱǰȱǰȱǰȱȱºȱ
vepra të shkruara në prozë ose, shkurt, prozaike.
ȱȱħȱºȱȱȱ¢ȱȱǰȱ
ºȱȱęȱºȱȱ¢ȱºȱŗşŗŗǰȱºȱ
ȱȱȱȱºȱºȱŗşřřǯȱȱȱºȱ
ºȱĚºȱǻȱºȱȱºȱ³ºǼǰȱǰȱ£ǰȱ
ȱǰȱȱºȱȱºȱºȱºǰȱǰȱ
ǯ
ǯȱęȱȱȱºȱŗȱȱŗŞşŞȱȱ ȱ
ºǰȱȱºȱºȱȱȱºȱºħºǯ
ºȱºȱºȱŘŝȱȱŗşřŜǯ


£ȱȱººȱǰȱǰȱºȱºǲ
ǰȱ³Ȃºȱȱºǰȱ³Ȃºȱȱº£ȱººǷ
ºȱȱȱ¢¢ȱȱºħºȱºȱǰ
ºȱȱȱººȱºȱºħºȱȱȱºȱººǷ
ºȱ³ȱºȱºȱºȱȱȱºȱºǰ
ºȱºȱ³ȱ¢ȱºȱȱȱºȱººǷ
ȱȱºȱ¢ȱȱȱºȱº
ºȱȱȱºȱºȱħȱȱºȱȱȱºȱººǷ
ǰȱºȱºȱºȱȱȱȱºȱȱºǰ
Për zemrën e rënë në pesimizëm, shpresë dhe jetë është!
ºȱºȱ³ȱȱȱȱȱºȱĞº
ºȱȱºȱºǰȱ¢ȱ³ȱººǷ
ȱȱȱȱºȱºȱºȱºȱºȱǵ
,ȱȱºȱǱȱȱȱǰȱȱȱººǷ
ºȱ³ȱȱºȱ£ºȱººȱȱȱȱǰ
ºȱ³ȱ£ºǰȱºȱºȱȱȱȱººǷ
º£ȱºȱ³ȱȱȱºȱȱȱººǰ
ȱȱºȱȱȱ£ȱºȱȱȱ£ȱººǷ
Gjithë qeniet i entuziazmon begatia e shpërndarë
ȱǰȱ¢ȱȱȱººȱºȱºǰȱ³Ȃȱººǵ
,Ȃȱºȱºȱȱħºȱºȱ
ºȱȱȱ¡ºȱºȱºǰȱȱȱ¢ȱȱȱȱººǷ
ȱȱºȱ¢ȱ££ȱȱºȱǱ
ȱ¢¢ºȱȱºȱºȱȱºȱººǷ

ºȱȂȱºȱºȱęǰȱȱºȱȂȱºǲ
ºȱȱȱºǰȱ³Ȃººȱ
ȱºȱȱºǰȱȱ³ºȱȱǵ
ºȱȱȱȱȱȱȱȱºȱȱǯǯǯ
Përzejeni, më në fund, hajdutin që ju udhëzon!
ººȱȱºȱǰȱȱǯǯǯ
Ȃȱºȱ³ȂǯǯǯȱȱȱȱºǷǯǯ
  ȱ ȱŘŘŞȬŘŘşȱȩȱ 
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ǻŗǼȱȱȱȱŗśśȱºȱȱȂȱȃȱȱȱ£ȱºȱºȱºȱººȱ
ºȱºȱȱǵȄǯȱǻŘǼȱȱȱȱŚȬśȱºȱȱȱȃºȱºȱ
ºȱȱºȱºȱºȱȱºȱȱǯǯȄ
ȱǰȱȱȬȱŘŖŖşǰȱºȱȱ ¡ǰȱº£ȱǯǯȱ
ȱśŞ

FAMILIARE

P J E S A

EDUKIM, PSIKOLOGJI, ...

Arta TAHIRI

Si të rrisim
fëmijë të
shëndetshëm?!

ȱȱºħºȱºȱºȱȱ
ȱºȱȱºȱºȱȱȱ
ºǯȱººȱȱ£ȱȱ
ºħȱȱººȱȱȱ
ȱºǯȱºȱ£ȱȱºȱ
ȱȱȱ¡ººǰȱȱȱ
ȱºȱȱ¢ǰȱ£ȱ
ȱºȱȱȱºȱºȱ
£ȱȱȱºȱºȱ
ºȱȱºȱºħºǯ
ȱśş

ȱȱȱºȱȱ
ȱºħºȱȱººȱȱ
ȱºººȱºȱȱºȱȱ
ȱ£ȱºȱǰȱºȱºȱȱ
ºȱȱºȱºȱȱȱȱºȱ
£ǰȱºȱȱȱĞºȱȱ
ȱȱºȱºǯȱ
Është shumë e rëndësishme që,
ȱȱ¢ºȱºħºȱºȱºǰȱȱ
sidomos në vitin e parë të shkollës,
  ȱ ȱŘŘŞȬŘŘşȱȩȱ 
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E D U K I M
ºȱºȱºȱºººȱ
ºȱȱǯȱºȱººȱ
arsye institucionet shkollore e kanë
ºȱȱºȱººȱºȱ
ºȱºȱºȱºȬ
ǯȱȱȱȱºȱ
ºȱȱȱºħȱºǰȱ
ººȱęȱȱǯȱȱ
ȱȱºȱ¢ºȱºȱººȱȱ
ºȱºȱȱȱºȱºȱ
¢ȱǯȱºȱȱ
niveli arsimor e kulturor i prindërve,
ȱȱºȱȱȱºȱȱ
kulturore të tyre.
ȱººȱȱȱºȱ
ºȱºȱºȱȱǯȱȱºȱºȱ
ȱȱȱȱºǰȱ
ºȱȱȱȱºħºǯȱºȱ
ȱȱºǰȱºħȱęȱ
ººȱȱºȱȱǰȱºȱ
elementare në veprimtaritë që e
ºǰȱºȱȱºȱȱ
ºȱºȱºǯ
ºȱȱººȱºȱȱȱ
ȱºȱȱȱȱºħǵȱ
ºȱȱ¢ȱȱȱºȱȱ
ȱºħºǰȱººȱººȱȱ
º¢ȱºȱȱºȱºħºȱȱ
ȱºȱȱǰȱȱȱ£ºȱȱºȱ
ȱȱȱȱºħºǯ
Forca e ndikimit të prindërve
ºȱºȱȱȱºħºȱȱǰȱ
ºȱȱȱħȱºȱº£ȱºȱºȱºȱ
ȱºȱȱºȱºȱºǰȱȱºȱ
£ȱȱ¢ȱºȱºȱǯȱºħºȱ
ººȱȂȱºȱºȱȱ
ºȱº¢ºȱȱȱºȱǯȱ
ºȱȱĞºȱȱºȱ
ȱºȱȱǰȱºħȱŚȬśȱ
³ǰȱºȱȱººǰȱȱ
ºȱºȱºȱºȱºȱȱººǯȱ
ºħºȱȱºȱºȱºȱºȱ
ȱȱȱº£ǰȱºȱ
Ħºȱȱ¢ǯȱȱȱȱºȱ
ȱȱȱħȱ
ȱȱȱºǯ
Rezultati i edukatës varet shumë
ȱº¢ȱȱȱȱºȱȱ
ȱȱǯȱºȱº¢ºȱºȱ
ȱºȱħºȱȱºȱȱ
ȱºħºǰȱººȱȱȱ
ºȱºȱºȱºȱºȱ£ºȱ
ȱȱºȱħºȱȱ
e domosdoshme për edukimin e
ºħºȱºȱǯ
  ȱ ȱŘŘŞȬŘŘşȱȩȱ 
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ȱºȱºȱºǵȱȱ
ºȱǰȱººȱȱȱ
ǰȱȱȱȱºȱȱ
ººȱȱȱȱºººȱ
ȱȱºȱȱȱºħºǯȱȱ
º¢ȱȱȱȱºħȱºȱ
ǰȱȱºȱȱºȱȱȱºȱȱ
ȱºȱȱȱºǰȱºȱ
ȱǰȱȱ¢ȱºȱȱȱ
ȱºȱȱǯ
Dashuria e prindërve, presupozon
ºȱȱºħºȱºȱºȱȱ
ǯȱºȱºȱºħȱȱ
ºȱºȱºȱȱººȱºȱºȱȱ
ǰȱȱȱºȱºǰȱȱȱȱ
ºȱȱºȱºȱºǰȱȱȱ
ȱºȱºȱȱºȱºǯȱȱ
ºȱȱºħºȱȱºȱºȱºȱ
ȱºȱȱȱºȱºȱȱ
ºȱȱȱºȱǯȱºȱººȱ
mënyrë nuk është normale, kur
prindërit, për kënaqësitë e tyre, i
ºȱºħºǰȱȱȱ³ȱȱ
ººȱǰȱȱºȱȱºȱ
ºħºȱºǰȱ£ǰȱȱ
ºȱȂȱºȱºȱºǯ
ºȱȱȱºººȱºȱ
ȱȱºȱºȱȱ
është autoriteti i prindërve. Autoriteti
ȱºȱººȱȱȱȱ
ȱººȱȱºħºǰȱºȱ£ȱ
ºȱȱȱºȱȱ¢ǰȱ
ȱȱºȱººȱȱ¢ȱºǰȱ
ºȱĦºȱȱºǯ
ºħȱȱȱǰȱȱ
ȱºȱºȱººȱºȱǰȱ
ȱȱºȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ
ȱŜŖ

ººȱȱȱħǯȱ
ºǰȱǰȱȱȱǯǯȱȱȱ
ºȱºȱºȱȱ
ȱºȱǰȱȱȱ
ȱȱȃºȱȄǰȱħȱȱ
ºħȱºȱȱȱºȱºǰȱ
ºȱȱȱȱǰȱ
ȱºȱºȱǯ
Respektimi i individualitetit të
ºħºǰȱºȱȱȱȱºȱ
ħǰȱ¢ȱºȱºȱºȱºȱºȱǰȱ
ºȱȱºȱȱºȱ
ȱȱǯ
Ğȱºǰȱȱȱºȱºȱ
ºȱºȱȱºħºȱȱ
ºȱȱºǰȱºȱȂȱºȱ
ºȱȱºȱȱºħºǯȱȱȱ
ȱºǰȱºȱȱºȱ
ºȱºħºǰȱȱȃºȄȱºȱ
ºȱºȱºħºǰȱȬȱºȱºȱ
të domosdoshëm të autoritetit
ºȱºȱǯȱȱȱ
ºȱȱºħºǰȱȱȱ
ºȱęȱȱ£ºȱºȱºǯ
ȱȱºȱȱºȱºȱ
të nesërme më të mirë, kështu më
ȱǰȱººȱºȱºȱȱ
ǯȱȱºȱºȱȱ
para se të shkollosh shoqërinë,
ºȱȱºȱ¢ȱºȱȱȱȱ
ºǯȱ¡ȱºȱºȱºȱºȱºȱ
ǯȱȱºȱºȱººȱºȱºȱºħºȱ
ȱȱȱºȱºǯȱºȱ£ȱ
ºħººȱȱºħºȱºȱǰȱººȱºȱ
ȱºȱºȱȱȱºħºǰȱ
ººȱºȱȱȂȱºȱºȱ
ȱºȱ¡ǰȱǯȱ
ȱȱȱ£ºȱȱȱȱºȱ
ººȱȱȱ¢ȱȱȱºȱ
ºǱȱ³ȱȱºȱ£ȱºȱ
ºȱºȱººȱºȱȱºǰȱºȱºȱ
ºȱȱºȱȱǯȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱºȱºȱ
ȱºȱºȱȱȱȱ
ȱȱºȱºȱ
ºȱȱȱǰȱȱºȱ
shkollën si përparimin e tyre dhe
ºȱ³ȱºȱºǯȱŶ
ęǱȱǰȱǰȱȃ ȱ
ȄǰȱǰȱºȱŘŖŖŗǯȱȦȱǰȱǰȱ
ȃȱȱȱȱȱȱºȱ
ȱºȱºħºȄǰȱȃȄǰȱºȱŗşşşǰȱ
ǯȱŗŘŜǯȱȦȱ Ĵǰȱ ȱ¢ǲȱ ǰȱ £ȱ
ǲȱ¢ǰȱ¢ǰȱȃȱȱºħºȱ
ȱºȱ ºȱȄǰȱȱ ȱ
ȃȱȱºȱȄǰȱºȱŘŖŖŞ

P S I K O L O G J I

Vlora PODVORICA-SHALA

Si ta largojmë frikën nga fëmijët tanë
,ȱºħºȱȱºȱȱȱºȱ
ºȱȱħǲȱȱȱºȱºȱȱ
ȱºȱºħººǰȱȱȱºȱ
ȱȱºǯȱºȱȱȱºȱȱ
ºħȱººȱȱȱȱȱ
ººǰȱ³ȱººȱȱȱ£ǰȱ
ȱȱǯȱºȱȱºȱ
ºȱºħºȱºȱȱºħȱºȱȱ
ȱȱºȱºȱȱºȱºȱ
ȱȱȱºȱººȱºȱ
£ºȱºȱȱȱȱººȱ
³ǯȱºȱººȱ£ȱȱ
ºȱºȱºȱȱºȱȱ
ȱȱºȱȱºȱ¢ºȱ
ȱºȱºȱºħºǱȱȱºȱ
ȱºȱºȱºħǰȱȱºȱºȱ
ȱºȱºǯȱ
Ğºǰȱºħȱȱºȱ£ºȱ
ºȱȱºȱȱºǰȱ³ȱ
ºȱǰȱǰȱºȱȱȱȱ
º£ȱºȱºǯȱ ºȱºȱȱ
ºȱºȱ£ȱȱȱºǱȱ
ŗǯȱºȱȱºħºȱȱȱ
ȱººȱºȱħȱȱºęȱºȱ
£ǰȱħȱȱħȱºȱ
¢ȱºȱǯȱ
Řǯȱºęȱȱºȱȱ
ȱºȱ¢ǰȱºȱȱ
ººȱºȱȱ£ȱºȱ
ºȱȱǯȱ
řǯȱȱȱºħºȱºȱ£ǰȱȱȱ
ȱȱȱºȱ³ȱȱº£ȱ
ºȱºǯȱ
Śǯȱºħºȱºȱȱºȱºȱ
ºȱ¢ȱȱȱȱȱºȱ
ȱ¢ǰȱȱºȱȱºȱȱ
ºȱºȱȱºħºǰȱȱȱºȱ
ºººȱºȱȱȱ¢ǯȱ
ºȱº¢ºȱºȱºȱȱºȱ
ǰȱºȱǱ
ŗǯȱȂȱººȱºħºȱºȱºȱ
ȱºȱȱ¡ǯǯȱȱ
ºȱºȱȱȱºȱȱ
³ºȱȱºȱºȱºȱºǰȱ
ºȱ³ȱºȱºȱȱȱǯȱ

Řǯȱºȱȱȱººȱºħºȱȱ
£ȱǰȱ³ȱºȱ
£ȱȱȱ£ºǯȱ ºȱ
ȱȱȱȱǯǯǰȱ
ȱȱǱȱȂȂȱȱȱººȱºȱȱ
mirë dhe më i dashur tek Allahu sesa
ȱȱºȂȂȱǻǼ
řǯȱȂȱȱºħºȱººȱȱ
ȱºȱºȱºȱºȱºȱº¢ºȱ
ºȱǯȱȱȱȂȱȱºȱºȱ
ºȱȱº£ȱºȱºȱȱȂȱ
ºȱǯȱ
ŚǯȱȂȱȱ¡ȱȱȱ
ººȱȱȱȱºęȱºȱ
ºȱºȱºǯȱ
śǯȱȱ³ȱºȱ
ºǰȱȂȱȱºħºȱȱºȱ
Ȃȱºȱºȱºȱȱººǰȱǯȱǯǰȱ
ºȱºȱȱǰȱȱºȱºȱ
ºȱȱºȱºȱºȱºǰȱǰȱºȱ
ºȱȱºǰȱºȱ
ȱȱºȱºȱºȱºȱȱ³ºȱ
ȱºȱǰȱȱȱ£ȱȱ
ęȱȱºȱǯȱ

’’FËMIJA ËSHTË FRYT I
ZEMRËS DHE NJË PREJ
LULEVE ME AROMË TË
XHENNETIT’’MUHAMED A.S.
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FRIKA NGA ERRËSIRA
ºȱººȱºħºȱºȱ
ºȱȱºȱȱ¢ȱȱºȱȱ
ȱȱȱ¢ǯȱºȱȱȱ
ºȱȱȱºħºȱȱ
ȱȱºȱ¢ȱȱºȱ
ęȱǰȱǰȱºȱȱȱ
ººȱºǰȱȱȱºǯǯǯȱ
1. Përdorni dritë nate, por provoni
ȱȱȱºȱǰȱºȱºȱȱ
ºȱȱȱȱȱºȱħºȱħȱ
ºǯȱ
Řǯȱºȱºȱºȱºȱȱ
ȱȱºȱęȱǰȱȱºȱ
ȱºȱȱȱȱºȱȱ
ºȱȱºȱ¢ǯȱȱºȱ
º£ȱȱȱȱºǰȱºȱºȱ
ȱºȱºȱ¢ǰȱȱ
³Ȃȱºȱºǯȱ
řǯȱȱºȱȱºȱºȱºħºȱ
º£ȱºȱȱȱȂȱȱħȱȱ
ȱȱºȱȱǰȱºȱȱȱºȱ
ȱºȱȱǯȱ
ŚǯȱºȱȱȱĞȱºħºȱºȱ
ȱȱºȱ£ȱºȱȱºȱ
ºǰȱȱȱȱººȱȱ
ȱȱȱººȱººȱȂȱ
ǷǷȱºȱȱºȱºȱȱ
ºǰȱºȱºħºȱºȱ
ºȱȱħȱȱȱȱȱºȱ
ȱºȱȱȱĞȱȱȱȬȱȱ
ºȱºȱĦȱºȱºȱºǯȱ
Është detyrë e prindërve që
ºħºȱºȱ¢ȱȂȱºȱȱ
ºȱ³ºǰȱȱȱºǰȱ
ºȱº¢ºȱºȱºȱºȱºȱȱ
ºȱºȱȱºȱȱȱǰȱ
ºȱºȱºȱȱºȱººȱ
ȱºȱºȱºȱ
ęǯ
ȱȱºȱºȱȱ
ȱȱȱȱºǱȱ
ȂȂºħȱººȱ¢ȱȱ£ºȱȱºȱ
ȱȱȱºȱºȱȂȂǯȱ
(Tirmidhiu) Ŷ
  ȱ ȱŘŘŞȬŘŘşȱȩȱ 
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A K T U A L E

Mr. Qemajl MORINA

Zgjedhjet
presidenciale në Iran
ȱȱȱȱ ȱȱ ǵǷ

ȱȱȱºȱȱȱȱ
ȱºȱ ǰȱºȱȱȱȱºȱ£ȱ
ȱºȱȱºȱºȱŗŘȱȱǯȱȱ
ȱ£¢ǰȱºȱ£ȱęȱºȱȬ
presidenti iranian, Mahmud Ahmedin Nexhat kundër
ȱºȱħǰȱȬ ȱǯȱȱȱ£ȱ
ºȱ£ȱȱȱȱºȱºȱºȱºȱ
ǰȱȱȱǰȱºȱȱ£ȱ
ȱȱęȱȱºȱºȱºȱºǯȱȱºȱ
ºȱ£¢ǰȱȱȱęȱŜŘƖȱºȱǰȱ
ºȱȱºȱºȱŘŚȱºȱǰȱººȱºȱºȱȱ
ºȱºȱȱęȱºȱŗŘȱºǯȱ ¢ȱ£ǰȱȱ
ȱºǰȱȱººȱȱȱȱºȱºȱºȱºȱ
ºȱȱºȱȱ¡ǯ
ȱºȱºȱ£ǰȱȱºȱȱ¢ȱ£ǰȱºȱ
£ȱºȱºǰȱºȱºȱǰȱ³ȱºȱǰȱºȱ
ȱȱȱȱȱºȱȱǯȱ ¢ȱĚȱºȱ
³ȱºȱȱºȱºȱȱȱºȱºȱºǰȱȱ
dihet se të dy palët kanë koncepte të ndryshme në
ºȱ³ºȱºȱºȱºȱººȱȱȱȱ ǰȱȱ
ȱºȱººȱººǯȱ
ǰȱȱȱºȱȱ ȱºȱǰȱ
ºȱŗȱȱŗşŝşǰȱȱºȱȱºǰȱºȱ
ȱȱºȱȱºȱȱºȱºǯȱ£ºȱ
ǰȱǰȱȱȱȱȱºȱǰȱ
ºȱ¢ȱºȱºȱȱººȱȃȱȬȄȱǻȱȱ
Ǽǰȱȱȱººȱȱºǯȱºȱººȱȱ
ȱºȱȱȱ ȱȱºȱȱŗşŞşǰȱȱ
ȱȱºȱħǰȱºȱȱºȱȱȱ ǰȱ
ººȱȱºȱȱºȱȱȱ ǯ
ȱȱ¡ǰȱȱȱȱȱºȱ£ȱºȱ
postin e Presidentit ishte kryetar i qytetit të Teheranit.
I takon rrymës radikale të pushtetarëve të Iranit, dhe
ȱºȱȱȱȱȱ ȱȬȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱººȱºȱȱȱ
ȱȱǯȱ
ººȱȱºȱȬ ȱǰȱȬ¢ºȱ
ȱ ȱºȱȱȱººȱȱºȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱºȱºȱ
ȱȬȱ ȱ¡ǰȱȬ
ȱȱ ȱǯǯȱ
  ȱ ȱŘŘŞȬŘŘşȱȩȱ 
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IRANI NË LUFTË NË MES DY KONCEPTEVE BRENDA
ESTABLISHMENTIT POLITIK TË TEHERANIT, NË
ȱēȱ ȱ ȱēȱ  
ºȱºǰȱºȱºȱºȱȱǰȱȱ
ȱȱȱºȱºȱȱºȱȱȱȱ¢ȱºȱ
º¢ȱȱºȱºǰȱºȱ³ȱºȱȱ
ºȱºǯȱ ººȱºȱºȱȱȱȱºȱ
e Presidentit të parë iranian, Beni Sadr, të cilin vetë
ȱ ȱȱȱºȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱºȱȱȱ¢ȱȱºȱºȱȱºȱ
ȱȱȱħǰȱȱȱºȱȱȱ ȱȱºȱ
£ȱºȱȱȱħȱºȱ£ȱºȱǯȱºȱºȱºǰȱ
ºȱȱºȱºȱºȱºȱ£ȱ£ǰȱȱȱ
ºȱȱȱºȱ ȱȱºȱĞºȱºȱȱ¢ȱ
ȱȱȱȱºȱǰȱ
ºȱȱħȱȱȱħȱǯȱ
ȱȱȱǰȱȱǰȱºǰȱ
ȱȱºȱºȱººȱºȱȱȱǯȱ
ºȱȱȱºȱȱŗşŖŜǰȱȱȱººȱ
ȱºȱȱȱ ºǰȱȱȱȱºȱȱ
ŗşŝşǰȱȱȱȱ ȱȱǰȱºȱȱȱ
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A K T U A L E
£ȱºȱȱºȱȱȱȱȱȱ
ȱ ǰȱȱºȱȱǰȱºȱ£ȱºȱ
ºȱȱȱºǯȱ
BRENDA DY DEKADAVE TË PARA TË
REVOLUCIONIT ISLAMIK, IRANIN E LËSHUAN MË
SHUMË SE TRE MILIONË IRANIANË, SHUMICA PREJ
TYRE GJATË DEKADËS SË PARË
ºǰȱ£ȱȱȱººȱȱȱ
ºȱȱ£ǰȱȱȱȱȱºȱȱºǯȱ
ºǰȱȱ¢ȱȱȱȱºȱȱºȱ
ȱºȱºǰȱȱºȱºȱȱºȱħȱȱºȱ
ºȱȱȱºȱºȱȱºȱȱȱȱ ǯȱ
,ººȱȱȱȱ³Ȃȱȱºǰȱħºǰȱ
ȱºȱºȱºȱºȱ ǰȱȱºȱ
parë të caktuar për ta zëvendësuar Imam Homeinin dhe
ħºȱºȱºȱȱºȱȱºȱȱººǯȱǰȱ
ȱ¢ȱȱºȱȱºȱȱ ǰȱȱ
Iranin e lëshuan më shumë se tre milionë iranianë,
ȱȱ¢ȱºȱºȱºȱºǯȱ
ȱºȱȱȱºȱȱȱȱºȱȱǰȱȱ
ȱȱºȱºȱ£ȱȱǰȱȱȱ ȱ£ºȱ
ȱȱȱ¢ºȱºȱºȱȱ£ȱȱºȱºȱĞºȱȱ
£ȱ¢ǰȱȱºȱǯȱȱºȱ¢ȱȱ
ºȱºȱȱȱȱȱȱºȱ£ȱȱȱȱȱ
ȱȱººǯȱ ºȱȱȱººȱºȱºȱ
ǰȱȱȱºȱȱȱȱ¡ǰȱȱ
ȱºȱŘŜƖǰȱºȱºȱºȱȱºȱȱȱ ǰȱººȱºȱ
ºȱȱȱºǯȱ
ȱĦȱºȱȱȱȱ ȱºȱȱ
në namazin e xhumasë, në xhaminë e Universitetit
ºȱǰȱȱȱºȱęȱ¢ȱºȱ
ºǰȱ ȱ¡ǰȱȱ ǰȱ
Ȭ ȱȱȱȱ ǰȱȱȱ
ººȱºȱȱºȱȱºȱǰȱȱ
ºȱȱ¢ȱȱºȱȱȱĦȱºȱȱ
ǰȱȱȱºȱ£ºȱºȱȱȱȱ
ººȱºȱȱǯȱ
ººȱºȱȬ ȱǰȱºȱºȱºȱ
ºȱºȱ£ȱȱȱºȱºȱºȱǰȱȱ
ȱ ǰȱȱȱºȱºȱº¢ȱȃȱȱ
ºȱ ȄǰȱȱȱȱǰȱĦȱȱ
ººȱºȱºȱºȱȱȱȱºȱǯȱ
ººȱȱºȱȱȱ ǰȱȱȱ ǰȱ
ººȱȱºȱȱºȱǰȱºȱ£ºȱºęȱȱ
ȱºȱºȱºǰȱȱȬ ȱȱºȱ
¢ǰȱȱȱºȱººȱȱȱȱ£ǰȱȱºȱ
ºȱººȱºȱȱȱȱ£ȱȱºȱ
ȱȱºȱºȱºȱȱºȱȱȱ
¡ǰȱȱºȱºȱºȱ¢ȱºȱºȱ ȱºȱ ǯ
ǰȱ³ȱǰȱȱȱ ȱȱ£ȱºȱºȱ
ºȱǯȱǰȱºȱȱ£ǰȱȱȱººȱǯȱ¢ȱ
ºȱȱȱǰȱºǱȱȱȱºȱºȱºȱȱ
ºȱǵȱ ȱºȱȱħǵȱȱȱȱºȱ

masës kishte detyruar Shahun Riza Pahlavi ta lëshonte
ǰȱȱȱºȱºħȱºȱȱȱºȱȱ
marrë pushtetin dhe për të qeverisur vendin. Edhe pse
ȱȱºȱºȱºȱȱºȱȱȱǰȱ
ºȱȱȃȄȱȱȱȱºȱ
ȱºȱºǰȱºȱȱºȱºȱºȱȱ
dekadave të Revolucionit Islamik të Iranit, mund të
ȱ¢Ǳȱȱ£ȱȱº£ȱȱȱ
ȱºǰȱȱȱȱººȱȱȱȱȱºǵȱ
ºȱȱȱȱºȱºȱºȱǯȱ ºȱ
ȱȱȱǰȱęȱȱ,ȱºȱºȱ
ȱºȱȱŘŖŖřǯȱȱǱȱȃȱºȱºȱȱºȱ
ºȱȱºȱȱºȱȱȱººȱ
ȱǰȱȱºȱȱȱ£º¢Ȅǯ
¢ȱȱȱºȱȱ ȱȱºȱ
ȱȱȱȱȱºȱȱȱȱ
ȱȱºȱȱȬºǯȱ4ºȱȱȱȱȱ
ȱȱºȱºȱºȱȱºȱºȱ
amerikane në Teheran.
ºȱȱȱȱºǰȱȱºȱ
ºȱºȱ¢ȱȱººȱȱȱȱ
ºȱºȱºȱºȱºȱǯȱǰȱ¢ȱȱȱȱ
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ºȱǵȱ ºȱºȱ¢ǰȱºȱºȱȱººȱºȱ
ȱºȱȱºȱ£ȱºȱȱºȱºȱºȱ
ȱºȱºȱħǯȱ
 ȱȮȱ ȱ4ȱ4  4ȱȱ4ȱ 4 ȱ
ȱºȱ¢ȱ£ȱȱĚȱȱ
ºȱǰȱºȱºȱººȱºȱȱȱººǱȱȱºȱ
ȱȱȂȱºȱȱȱº³ȱºȱǰȱ
ºȱȱºȱºȱȱȱºȱ£ȱºȱºȱºȱ
ºȱºȱºǯȱ
ȱº³ȱȱºȱǰȱºȱº¢ºȱºȱºǰȱ
ºȱºȱȱȱȱȱºȱȱºȱ
ǯȱȱȱȱȱȱȱȱħºȱ
ºȱºȱǰȱººȱȱº³ºǯȱ ºǰȱȱȱ
ºȱȱºȱºǰȱȱ ȱȱȬǰȱ
ȱ ȱȱȱȱ ȱħǰȱºȱ
rreshtuar në anën e opozitës.
ºȱºȱºǰȱȱºȱºȱºȱȱǰȱ
ȱȱȱȱ £ǰȱȱȱȱ
ȱ ǰȱºȱȱǰȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱººǯ
ºȱºȱºȱȱȱȱºȱȱȱ
ºǲȱȱȱºȱȱȱºȱ
ȃȱȱȄȱȱȱ ǰȱ³ȱ
ººȱȱȱȱȱȱȱ
¡ǰȱȱȱºȱºȱǰȱȱȱ
ǰȱȱºȱºǰȱȱȱȱǰȱȬ
ºȱȱǰȱȱȱ ȱȱǰȱ
Ȭ ȱȱºȱǰȱºȱººȱ
ȱȱºȱȱºȱºȱȱ£ºǯȱº³ȱºȱ
ȱȱȱºȱȱ£ȱººȱºȱºȱȱºȱ
revolucionare.
ȱȱ ȱ ȱ  ȱ ȱ  4ǵ
ȱȱǰȱȱºȱęȱºǰȱȱȱ
ȱŗŝȱęºȱºȱºȱºȱ ºȱȱºȱ
ȱȱȱȱ¢ǯȱºȱȱȱȱ¢ȱººȱ
ȱȱȱǰȱȱȱºȱ
ǰȱȱȱ£ȱȂȱȱȱºȱ
ºȱħǰȱºȱȂȱȱǯȱºǰȱºȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱ ºȱ
ǰȱȱººȱȱºǲȱȱȱººȱºȱ
komandën e Mahmud Ahmedin Nexhat, ai nuk ka qenë i
ºȱȱȱºȱȱħǯȱ
ººȱºȱȱ ȱ£ǰȱºȱººȱ
ºȱȱȱ ȱºȱººȱºȱȱºȱ
ȱȱȱȱºȱºȱºȱºȱºȱȱ
ushtarakë në vend, ka marrë qëndrim neutral, edhe pse
ȱȱȱȱȱºȱ£ºǯ
ȱȱȱºǰȱºȱºȱȱººȱ
¢ȱºȱȱºȱ ȱºȱ ǰȱºȱºȱºǰȱ
ºȱȱºȱººȱȱ¢ȱºȱºȱºȱ
ǯȱ ºǰȱºȱºȱºȱȱȱºȱ
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ȱŜŚ

ºȱ¢ȱȱ¢ȱºȱºȱȱºȱ
ºȱȱ£ǰȱȱºȱºȱººȱºȱȱ
ȱ£ºȱºȱºººȱęȱȱȱȱ
Nexhat.
ȱȱȱºȱȱȱȱºǰȱȱ
Ȭȱȱ ºǰȱȱȱǰȱȱȱºȱ
ȃȱȱȄȱȱºȱº¢ǰȱȱȱ
ºȱºǰȱǱȱ ȱȱ£ǰȱȱȱººȱºȱ¢ȱºȱ
ȱºȱǰȱºȱººȱȱȱ
përkrahin opozitën. Në mesin e disa personaliteteve
ȱººǰȱȱȱȱȱ ǰȱ
kryetari i qytetit të Teheranit, dhe Ali Larixhani, kryetar
i parlamentit iranian, u përpoqën të kishin qëndrim
ȱȱȱºȱǯȱºȱºȱȱºȱȱ
ȱ£ǰȱȱºȱºȱȱȱºȱ
ºȱȱȃȱȱȄȱȱȱ ǯȱ
4, ȱȱ ȱ  ȱ ȱ4ȱ ȱȱ
AKADEMIKËVE
ȱȱŚŖŖȱºȱºȱȱºȱ ǰȱȱȱºȱ
ºȱȱºȱȱºǰȱºȱºȱȱ
ºȱºȱºȱȱȱºȱȃęȄȱºȱ£ȱºȱŗŘȱ
ǰȱºȱºǯȱǰȱȱȱºȱºȱ
ºȱººȱ£ȱȱȱȱ¡ǰȱ
¢ȱȱ ǰȱȱȱºȱȃȄȱȱȱ
ȱǰȱºȱȱȱ¢ǰȱȱȱȱºȱºȱºȱ
të armiqve të Iranit.
º³ȱȱȱ£ȱȱºȱȱȱ
ȱºȱǰȱ³ȱººȱºȱȱºǰȱ
ºȱȱşŘȱºȱºǰȱȱȱºȱȱººȱº¢ȱ
ȱºȱºȱȃȱȱȄǰȱºȱ¢ȱºȱºȱȱººȱ
¡Ȭǰȱ ȱ¡ǰȱȱȱȱ
ȱººȱȱȱºȱºȱººȱºȱ
£ºǯȱºȱȱǰȱ ºȱȱºȱȱ
ºȱºȱºȱºȱȱȱ ȱȱȃȱ
ȱȄǰȱºȱȱºȱ¢ȱºȱȱȱººǯȱ
ººȱºȱºȱǰȱººȱººȱȱºȱ ȱ
¡ȱºȱººȱǯȱ
ȱºȱȱººȱȱȱ ºȱ ǰȱ
ǰȱȱȱǰȱºȱȱȱȱººȱ
ºȱȱ ȱǰȱȱºȱȱȱ
ºȱºȱ¡ǯȱ ȱºȱ ºȱ
e Ministrave, të cilin e udhëheq Mahmud Ahmedin
¡ǰȱȱȱºȱȱºȱȱºȱ
£ºǯȱȱǰȱȱ¡ǰȱºȱħȱ
£ºȱȱǰȱȱȂȱºȱȱºȱ¢ȱȱ
ȱºǰȱºȱȱȂȱººȱºȱǯȱ
ºǰȱȱ£ȱȱȱºȱȱ
ȱºȱȱººȱºȱŗŘȱǰȱº³ȱºȱ
ººȱȱºȱººȱºȱȱȱȱǰȱ
duke arritur edhe në institucione, të cilat në të kaluarën
ȱȱȱȱºȱȱºȱºǰȱºȱ
¢ȱȱºȱºȱȱȃȱȱȄȱǰȱºȱººȱ
Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ŷ

I N T E R V I S T Ë

Intervistë me Ahmed ZEVAILIN – fitues i Çmimit Nobël

Shkenca në Botën Islame
ºȱºȱȱºȱǰȱ,ȱºȱººȱ
ººȱºȱºȱȱºȱºȱȱºȱȱę£ǰȱ
ȱȱºǯȱ ºȱºȱǰȱºȱ¢ȱ
ººȱȱȱ ȱºȱęȱºȱ
ººȱ³ȱºȱȱę£Ǳȱȱȱȱ
ȱºȱę£ºȱǻŗşŝşǼȱȱȱȱȱ
ȱºȱȱǻŗşşşǼǯȱȱȱºȱºȱºȱ
ŗşşŜǰȱȱººȱȱȱȱȱºȱ
ºȱºȱºȱºȱ¢ȱºȱ³ȱºȱºȱ
ȱę£ǯ
ȱºȱºȱ ȱº£ȱºȱȱȱ
ºȱȱºººǯȱȱºȱȱ£ȱ,ȱ
ºȱºȱºȱºǰȱ¢ȱ³ȱȱȂȱȱȱȱ
ºȱººȱ¢ºǰȱȱȱȱººȱ
ºȱºȱ¢ǯȱºȱºȱºȱ£ȱ
ȱºȱºȱ¢ǵȱ,ºȱȱºȱººȱ
¢ºȱºȱȱºȱºººȱºȱºǰȱ
ºȱȱȱǵȱȱºȱȱȱȱ
ºȱºȱ ǵȱºȱºȱºȱºȱºȱºȱ
¢ǰȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
ºȱȱħȱºȱȱ,ȱȱºȱ
ȱȱȱħȱȱºȱºȱºȱ ǯȱ

ºȱºȱȱȱȱºȱȱºȱ£ºȱ ǰȱȱ
ȱºȱȱºȱȱºȱ ȂȱǱȱȁȬȱȱȱȱȱ
ȱºȱȱǻȱȱȱºȱǼȱºȱȱȱ¢ºȱ
ȱȱ¢ǯȂǻȱŗřǱŗŗǼȱºȱȱȱººȱǵȱ
Nëse shikoni kohën kur myslimanët ishin në kulmin e
ǰȱȱȱȱȱȱ¢ºȱºȱ
mirë, që do të thotë se lexonin vazhdimisht Kur’ani n dhe
ȱºȱºȱȱȱºȱȱºȱºǰȱ³ȱǰȱ
ºȱȱºǯȱ³ȱȱǰȱĦȱȱºȱºȱȱȱȱ
ȂȱǰȱȱĦȱȁ¡Ȃȱȱ¢ȱȱºȱºȱººȱ
ººȱȱºȱ Ȃǰȱȱºȱººȱȱºȱ
ȱºȱȱºȱȱȱºǯȱǰȱ¢ºȱ
ȱ¢ȱºȱȱºººȱȱ¡ºȱºȱħǯȱǰȱºȱ
shkak të rënies që ka ndodhur në mesin e myslimanëve, ne
ȱȱȱºȱȱȱȱºȱºȱǰȱ
ºȱººȱȂȱººȱºȱºȱºȱºȱºǯȱ
ȱȱ¢ȱºȱȱȱȱ£ºȱºȱ
ȱºȱȱºȱºȱȱºȱºȱºǰȱȱȱ
ºȱººȱȱȱȱȱºȱȂȱººǯȱȱ
ȱȱȱºȱ¢ǰȱºȱȱȱºȱºǰȱºȱºȱºȱ
ȱºȱºȱºȱǯȱºȱ³ȱȱºȱǰȱȱȱºȱ
º£ȱȱȱºȱºȱȱȱȂȱºȱǰȱȱ
ȱºȱ£ȱȱǯȱºȱººȱ¢ǰȱȱȱ
ºȱȱºȱ Ȃǰȱºȱȱȱºȱºȱȱ
ȱǯȱ

 ȱ4 4ȱȱ ȱ 
ȱȱȱºȱȱȱ
ºǰȱǰȱȱºȱȱºȱºȱ
ȱȱºǯȱȱȱħȱºħºȱ
ºȱȱºȱ³ǰȱºǰȱºȱȱȱ
ºȱºȱȱººȱǯȱºȱŗşşşȱȱ
ȱȱȱ,ȱºȱºȱȱºȱ£ȱȱ
ħȱºȱºȱºȱȱºǰȱȱººȱºȱ
ȱȱȱº£ȱºȱȱȱ
ºȱºȱºǰȱȱȱººǰȱºȱȱȱȱºȱ
ºȱºȱºȱºȱǯ
ȱȱȱººȱȱȱȱȱºȱ
ºȱȱħȱǰȱȱºȱºȱȱ
ºǰȱȱȱȱºǰȱȱ
ȱºȱºȱȱȱºȱȱȱ
ºȱȱǯȱºȱęºȱȱħȱºȱ
ǰȱȱºȱºȱȮȱȱȱȱºȱ
,ȱºǰȱȱºȱºȱȱºȱȱħȱȱºȱ
ȱȱ,ȱºǲȱ¢ǰȱºȱºȱǰȱȱȱ
ȱºȱȱȱȱºȱºȱȱºȱ
ȱȱȱºȱ£ȱºȱȱºȱȱ
ºǯ

ºȱȱȱȱǱȱȁȱȱ ȱȬȱȱ
ºȱȱººȱºȱºȱǰȱȱºȱºȱºħººȱȱ
ºȱǯȱȱºȱ¡ȱºȱºȱǯǯǯºȱ ǰȱ¡ȱȱ
ººȱºȱºȱǰȱȱººȱȱºȱȂȱǻǯȱŗśǼǯȱȱȱȱ
ȱ£ȱºȱȱȱººǵ
ȱŜś
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ºǰȱºȱȱȱȱ¡ȱººȱºȱ
ȱº£ǰȱºȱºȱȱºȱȱºȱȱȱ ǰȱ
ºȱºȱȱºȱȱ¢ǰȱȱȱºȱȱ
ǰȱºȱºȱȱȱºȱȱǯȱ4ºȱºȱ
ºȱȱȱºȱºȱȱº¢ȱº£ǯȱȱȱȱ
ºȱǰȱºȱȱȬ£ȱȱºȱȱȱȱ³ȱ
ºȱºǯȱºȱȱȱȱȱºȱȬ£ǰȱȱȱ
ºȱ¢ȱȱȱºȱ¡ǰȱȱȱȱȱ
ȱǰȱȱºȱ¢ȱºȱȱȱºȱȱȱȱȱ
ȱºȱǰȱǱȱȁ ȱȱºȱȱǲȱȱȱºȱºȱ
ȱºȱȱºȱȱ¡ȱºȱȱºȂǯȱȱºȱ
ºȱ¡ǯȱ ȱȱǯȱȱºȱǰȱȱºȱȱºȱ
ishim, do të takoheshim në xhami, ku
ȱºȱǰȱȱȱºȱºȱȱ
ºȱȱȱºȱ¡ȱȱȱ
shënimet tona të shkollës. Kështu që
¡ȱȱºȱºȱȱºȱ
tërë qytetin.

ȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱȱȱǰȱȱ
ȱºȱº£ȱǰȱȱȱȱºȱȱºȱºȱ
ȱºȱºȱ ǵ
ǰȱȱȱȱȱȱºȱȱºȱǰȱȱºȱ
ºȱȱȱȱȱºȱȱȱºȱºȱęȱ¢ȱºȱ
ȱºħºȱȱȱȱȱȱǯȱºȱǰȱȱ
ȱºȱȱȱȱºȱºȱººȱººȱȱǰȱ
ȱº¢ȱȱȱȱȱȱ¢ȱºȱǯȱȱ
ȱȱºȱºȱȱȱȱºȱħȱºȱºȱȱºǲȱºȱ
ºȱȱȱºȱºȱȱ¢ǰȱȱȱȱºȱǯȱ
ȱºȱȱȱȱǰȱȱȱȱººȱºȱȱ
ȱºȱºȱȱºȱºȱºȱȱȱºȱºǯȱº³ȱ
ºǰȱȱºȱȱººǰȱºȱ
ȱȱȱºȱȱºȱºȱºȱ
ȱȱºȱºȱǯȱ
ȱºȱȱºȱȱȱǰȱ
ººȱºȱȱȱºȱȱ
ººǰȱȱȱººȱȱºȱȱȱ
ȱȱºȱºȱ ǯȱȱ
ºȱºȱȱºȱºȱĚȱºȱ
ºȱȱȱºȱǰȱȱȱºȱ
ºººȱȱºȱȱȁºȱȂȱºȱºȱ
ȱºȱºȱȱºȱºȱºȱºȱ
ȱ³ǯȱȱȱȱȱǰȱȱ
ȱººǰȱºȱȱºȱºȱȱ
¢ºǰȱȱºȱºȱºȱȱ
të mundësisë dhe vlerësimit për të
ǵȱºȱǰȱȱȱȂȱºȱººȱ
arriturat.
ȱºȱǵ
ºȱȱȂȱȱȱºȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ
ºǱȱºȱºȱȱºȱ¢ȱ
ǰȱǯȱºȱȱȱȱ,ȱ
ººȱºȱȱºǰȱȱ£ȱ
ºǰȱȱȱȱºȱ
ȱºȱºȱȱȱºȱººȱ
¢ǰȱȱ ȱȱºȱ£ǰȱ
ºȱȱǯȱ ȱȱºȱȱ
ȱȱȱºȱǰȱȱħºȱ
pasur nuk ka investuar në kapitalin
º£ȱºȱ£ȱºȱºȱȱ
º£ǯȱºȱºȱºȱȱ
ǯȱȱ³ºȱȱ£ǰȱººȱȱ
ºȱȱºȱ£ǰȱȱȱȱ
ºȱºȱºȱºȱȱºȱºȱǰȱȱ
ǯȱȱȬǰȱȬ
ȱºȱȱºȱǯȱȱ
¢ºȱȱǯȱȱ£ȱ
ººȱǰȱºǰȱȱȱȱºȱȱȱȱ
ººȱºȱȱȱŜŖƖȱȱºȱºȱȱºȱ¢ºǯȱ
ºȱȱȂȱºȱȱºȱºȱȱȱ¢ǯȱǰȱ
Është e mundur të shihen rezultatet e eksperimentit që
unë shpesh e them se pasuria më e madhe hë për hë e
ººȱººȱºȱ£ǯȱ£ȱȱººȱºȱǰȱ
ºȱ¢ȱººȱȱȱȱº£ǯȱȱȱºȱ
Ȭȱȱºȱºȱººȱºȱºȱȱºȱȱȱȱºȱ
¢º£ȱºȱº¢ºȱȱȱȱȱȱȂȱºȱ ȱ¢ǰȱȱȱȱȱ¢ºȱºȱºȱ
ȱȱȱºȱºººȱºȱºȱºȱȱºȱ
ȱ£ǰȱȱȱºȱȱººȱººȱºȱºȱȱȱŜŖƖȱ
ºȱǰȱºȱȱȱȱ¢ȱȱºȱºȱºȱ
ºȱºȱ¢ºǯȱȱ³ºȱººȱǰȱȱȱ
¢ȱºȱǯȱ£ºȱºȱȱǰȱȱ ºȱǯȱǯȱȱºȱȱǰȱºȱºȱººȱºȱȱ
ºȱȱȱȱȱȱºȱ¢ȱººȱ
ȱºȱȱȱºȱ£ǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǰȱºȱºȱȱºȱȱȬºȱȱºȱ
º£ǯȱȱȱºȱºȱ¢ȱȱȱǯȱ
ǰȱººȱȱºȱȱȱºȱŘŖƖȱºȱ Ȭ
ºȱºȱǯȱȱȱȱȱººȱºǰȱ
ȱº£ȱºȱȱȱȱȱȱȱºȱ
ºȱȱºȱȱ³ºȱȱºȱ¡ºȱȱºǯȱ
£ºǯȱȱººȱºȱ ȱȱºȱ³ºǵ
ȱȱȱºȱºȱȱºȱºȱºȱº£ȱºǯȱ
ºȱºȱȱȱȱºȱȱºȱºȱ£ºǰȱȱȱȱºȱ
ºȱºȱȱȱºȱºȱºȱºȱºȱǰȱȱ ȱºȱȱºȱȱºȱºȱ¢ȱȱºȱ
ęǰȱȱȱȱºȱȱºȱºȱǰȱººȱȱ
ºȱȁȱȱºȱȱȂǯȱ,Ȃȱȱºȱȱ
ǯȱ ȱȱºȱȱȱººȱȱȱºȱ
ǵ
ǯȱȱººȱºȱȱººȱºȱº£ǰȱºȱ
ºȱºȱºȱºȱ£ºȱºȱºȱºǲȱȱȱȱºȱ
ºȱȱ¢ǰȱȱºȱȱȱºȱĚȱºȱȱ
³Ȃººȱȱȱ³Ȃººȱȱºǯȱȱºȱºȱȱȱ
º¢ȱºȱ¢ǯȱ
ºȱȱǰȱººȱȱºȱºȱȱȱººȱººȱ
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I N T E R V I S T Ë
ȱȱǰȱºȱºȱǰȱȱȱȂȱ
ºȱº£ȱȱ³Ȃººȱȱȱºȱȱ³Ȃººȱ
ȱǰȱȱºȱºȱººȱºȱºȱºȱ
ȱºȱºǯȱȱȱºȱºȱȱºȱºȱ
ºȱºȱ¢ȱȱȱȱ³ºȱȱȱºȱ
ǯȱºȱȱºȱ¢ȱȱºǰȱººȱȱȱȱȮȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ³ºȱºȱǯȱ
ȱȂȱºȱº£ȱȱȂȱȱºȱȱȁȱºȱ
ȱºȱººǰȱȱȱºȱºǰȱȱ¡ȱȱºǯǯǯȂȱȬȱȱ
ººȱºȱȱǯȱ ȱȱººȱȱºȱȱǯȱ
ºȱȱȱȱǯǯȱȱȱºȱȱȱ
ºȱºȱȱǰȱȱȱȱȱºȱºȱ
ȱȱħǲȱ£ȱȱħȱººȱ
£ȱȱȱ£ȱȱºȱ
menduarit kritik. Sot në shekullin
º£ȱȱºǰȱº£ȱȱºȱºȱ
ħºȱȱºȱ ººǰȱº£ȱȱ
ºȱȱ£ºȱºȱȱ
ȱȱºȱºȱȱȱºȱȱºȱ
ȱȱºȱǰȱ
º£ȱȱºȱȱȱ
ºȱȱºȱºȱºǯȱȱ
ȱȱ¢ºȱȱºȱȱ
këto.

ºȱºȱȱ¢ǰȱºȱȱȱȱȱȱȱºȱºȱºȱ
ºȱºȱȱºȱ£ȱººȱȱºȱºȱ³ȱ
ȱºȱ¢ǰȱºȱºȱ¢ȱȱȱºȱȱ
ºȱ¢ºȱȱºȱºȱǯ
ºȱȱǰȱºȱ¢ȱºȱºȱºȱºȱ
£ȱȱºȬȱºȱºǰȱȱºȱºȱ
ȱȱº¢ȱȱºȱȱȱȱȱ
ºȱǯȱȱºȱºȱºȱȱȱºȱºȱ¢ǰȱ
ȱȱȱȱºȱºȱºȱºȱºȱȱ
ȱºȱȱ³ȱȱººȱȱºȱȱºǯ
ȱȱºȱ ȱȱºȱȱ¢ȱºħºǯȱȱȱ
mbani balancin në mes punës, familjes
ȱ³ºȱºȱȱǵ
ºȱȱºȱȱȱºȱººȱ
ǰȱȱȱȱȱȱ
ººȱȱȱȱȱȱºȱȱ
³Ȃȱºȱºȱºȱºȱºȱȱȱ
ºǯȱȱȱȱȱººȱ
(për mua) se dashuria ime e parë
ººȱȱǯȱºǰȱȱ
ȱºħºȱȱȱȱºȱȱȱȱ
ºȱȱȱºǯȱºȱȂȱ
ȱºǯȱºȱǰȱºȱ
ȱȱºȱȱȱºħºǲȱȱȱ
ȱºȱºȱȱ¡ǰȱȱºȱ
ȱǯȱ ȱȱǰȱȱȱǯȱºȱ
ȱȱºȱººǰȱºȱȱºȱȱ
ȱȱȱȱȱººȱ³ǰȱ
ººȱȱȱººȱȱºȱºȱºȱ
ȱºȱºȱǰȱȱºȱȱȱ
ȱȱºȱȱȱºȱºȱºȱºȱ
ºȱȱºȱºǯ

ºȱºȱǱȱȁȱȱȱºȱ
ºȱºȱȁȂȱȱȁȂȱȱȱȱ
ºȱºȱħȱȱȱºȱ
ȱȱȁºȱ£Ȃǰȱȱ
ȁĚȱºȱȱȂǰȱȱȱȱ
ȱȱȱĚȱȱºǷȂȱȱ
mendoni se është mënyra më e mirë për
ȱȱºħȱǵ
ºȱȱºȱǰȱȱȱȱȱ
ȱººȱºȱºǰȱºȱȱȱȱºȱ
ºȱºȱ¢ȱºǯȱ£ȱºȱºȱȱȱȱºǰȱ
ȱǰȱȱº¢ȱȱȱººȱȱǲȱȱ
ȱºȱĞȱºȱęȱºȱºȱȱȱȱȱ
ºǯȱºȱºȱºǰȱººȱºȱºȱºȱºȱ
ºȱºȱ£ȱºȱºȱºȱºȱȱºȱ
¢ǰȱȱħȱȱȱºȱȱºȱ
£ºȱºȱĚȱȱ¢ºǯȱȱºȱºȱ
ºȱºȱ¢ȱºǰȱºȱȱȱºȱħºȱȱǯ
ȱºȱȱǰȱȱȱȱºȱºȱºȱºȱºȱ
ȱȱǰȱȱȱȱ£ºȱȁȂǰȱºȱ
kinezët ‘kinezët e kuq’ e kështu me radhë. Sot, për shkak të
ȱȱºȱȱȱºȱȱęȱȂȱºȱ
ȱȱ¢ǰȱ£ºȱȱ£ȱȱ
£ȱȱǯȱ ȱȱȱǯǯǯ
ȱȱºȱ¢ȱȱȱȱȱȱºȱ
ºǯȱºȱǰȱ³ºȱºȱȱºȱȱȱºȱ
ǵȱȱºȱȱºȱęȱȱºȱȱºȱºȱȱ
ºȱºȱºȱǰȱȱȱºȱºȱȱ
ºȱºȱȱȱǯȱȱºȱºȱȱºȱ
ȱȱȱºǯȱȱȱȱººȱĞǰȱȱ

,ºȱººȱȱºȱȱȱȱºȱȱȱȱȱºȱ
,ȱºǵȱȱȱȱȱ¢ǰȱȱºȱȱ
ºȱººǵ
ȱȱººȱºȱº£ȱȱºȱǯȱȱºȱ
ǰȱȱºȱħȱȱºȱȱºȱ³ȱºȱ
ºǯȱºȱ¡ȱºȱºǰȱȱȱºȱȱºȱ
ºǯȱ ºȱºȱººȱȱǰȱ³ȱȱºȱȱǯȱ
ȱȱºȱȱȱǰȱȱęǯȱȱ³ȱȱ
ȱºȱºȱȱǰȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱȱȱȱǯȱ
ºȱºȱȱęȱºȱºȱȱȱȱȱȱ
si unë, dikush që është mysliman dhe është rritur me
¡ȱȱºȱºȱǰȱȱºȱħºȱ³ǯ
ȱǰȱºȱºȱȱºȱ,ȱºǰȱȱºȱ¢ȱ
ȱȱȱȂȱȱº£ȱȱȱȱȱȱ
ºȱºȱººǯȱ ȱȱȱººȱȱºȱȱ
ºȱȱȱȱ¡ºǯȱǰȱȱȱººȱ
ȱºȱºǰȱºȱǰȱºȱǰȱȱºȱǰȱ
¢ǰȱȱºȱȱºȱºȱȱºȱǯȱŶ
ºȱȱȱ£Ǳȱ ȱ
ȱȱǰ
ǯ£ǯȱȬȱ ȱȬȱŘŖŖşǰǯȱŜŝ
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A K T I V I T E T E
ºȱºȱ ºǰȱºȱ
punën madhore dhe për
ººȱȱħȱºȱ£Ȭ
ȱºȱȱȱºȱ
ȱȱ£ȱȱȬ
lemeve, në shoqërinë kosȬ
ovare. “Bashkësia Islame,
sikur edhe deri tash, do të
ºȱºȱºȱȱºȱ£¡Ȭ
ȱºȱȱȱȱºȱ
Kosovës. Presim që të kemi
takime të vazhdueshme
dhe konsulta në mes nesh,
ºȱºȱȱȱȱ
ºǰȱȱȱȬ
ººȱºȱºȱºȱºȬ
ºȱºȱºȱºȱ¢ºȱºȱ
ºȄǰȱȬȱººȱȱ
¢Ğȱȱºǯȱǻǯȱ
ǼȱŶ

ȱȱ£ȱ
ȱºȱ£ȱ
në Kosovë, dhe edhe në të
ȱȱºȱºȱ
ºȱººȱȱ ºȱºȱ
ȱȱȱºȬ
ºǯȱȱǰȱ
ºȱºȱºȱ ºǰȱ
vizitoi edhe Fakultetin e
KRYEMINISTRI
Studimeve Islame, ku u
FALËNDERON BIK
ȱȱǰȱȱǯȱ
PËR KULTIVIMIN
¡ȱǰȱȱȱ
E KULTURËS E
ȱºȱȱººȱȱǰȱ
TOLERANCËS FETARE
ȱºȱȱȬ
¢ȱ ȱ³ȱ
ºȱȱ¡ȱºǰȱ
ȱºȱ¢Ğȱǯȱ
ȱȱºȱºȱ
Naim Tërnava dhe BashȬ
ºǯȱȱǰȱ
kësinë Islame të Kosovës
ȱ¢Ğȱºǰȱȱ
ºȱ£ȱȱȬ
ȱȱȱȱȱººȱȱ
lueshëm në edukimin
ȱȱ£ȱºȱ
¢ǰȱȱȱºȱȬ
ºǰȱȱºȱȬ
zhimet për prezantimin e
MYFTIU TËRNAVA PRITI
sionimin e institucioneve
ºȱºȱ³ºȱºȱ ºȱ
SHEJH MBACKE NGA
shtetërore, dhe u premtoi se
ºȱºǯȱ ººȱȬ
SENEGALI
ȱȱȱºȱȬ
£ǰȱ ¢ȱ³ȱ
¢Ğȱȱ ºǰȱǯȱȱ £ȱºȱȱȱ
ȱȱºȱºȱȱ
ºǰȱȱȱºȱŘŚȱ
ºȱ³ºȱȱ ºǯȱǻǯȱ
ºȱȱºȱȱȱ
qershor në selinë e KryeȬ
ǼȱŶ
pavarësisë së Kosovës. “Të
ºȱºȱ Ȭºȱºȱ ºǰȱ
ºȱȱºȱºȱºȱȬ
ºȱȱȱ
4ȱ,ȱȱ ȱ
suar, dhe që kanë mundësi,
MYFTIU TËRNAVA PRITI
ȱǰȱºȱȱ
  ȱ ȱ  4ȱȱ
ne do t’i përkrahim në
GJENERALIN KEITH
¢Ğȱºȱȱȱȱ RASTIN E PËRFUNDIMIT
ȱºȱºȱºȱ
£ǰȱ£ȱ
TË KURSIT FETAR
ȱȱºȱºȱºȱ JONS
Këshilli i Bashkësisë Islame
ºȱ ºȄȱȬȱººȱȬ ¢Ğȱȱ ºǰȱǯȱȱ ȱęȱȱººȱ
Tërnava, priti sot KomanȬ
ȱºȱ ºǯȱ¢Ğȱ
ȱ³ǰȱ£ȱȱ
hur Kryeministri Hashim
ȱȱ ȱºȱȱºȱ
ºǰȱȱȬ
veror me moton “TA NJOȬ
³ǯȱȃȱºȱȱ£ǯȱ
ȱȃȄǰȱ ȱ
in, në emër të popullit të
ȱ4ȱ4Ȅǯȱ¢Ğȱ
Naim Tërnava dhe BashkëȬ
ǰȱºȱȱȱȱȱ
ºǰȱȱºȱȱ Tërnava, duke i përshënȬ
sia Islame e Kosovës duhen
£ȱȱººȱ
ºȱȱȱȱ
detur të pranishmit dhe
ºȱºȱºȱȱ
ȱºȱ ºǯȱ¢Ğǰȱ
ºȱȱȱººȱ
ħȱȱºǰȱ
re të komunikimit, të tolerȬ
ǰȱȱȱȬ
ºȱȱºǯȱ¢Ğȱ
ȱǱȱȄºȱȬ
ºȱǰȱºȱººȱȬ
dantin amerikan edhe me
¢ęȱ£ȱȱȱ
rinë islame, sepse mësimi
vuar në Kosovë, në ndërtiȬ
ǰȱȱȱęȱ se populli i Kosovës është
i diturisë është vepër të
min e shtetit demokratik,
e Bashkësisë Islame të
ºȱȱººȱ ºȱ ħȱȱºȱȱ
shtetit të mundësive dhe të
ºǯȱ¢Ğȱȱºȱ ȱȱȱºȱ
ne. Kërkimi i diturisë është
tolerancës, edhe në kuptiȬ
ȱºȱȱ ºȱ¢ȱºȱȱºȱȱ ǰȱȱººȱȱ
min ndëretnik edhe ndërȬ
se pavarësisë së vendit tonë ºȱººȱºȱȱ
ǯȱȱȱ ºȱȱ ºȱȱȱºȱ
ushtarake amerikane në
që në ditët e para të shpalȬ
ǯȱȱęȱȱȬ
Ȃȱºȱºȱºȱºȱ
ºǯȱȃȱȱºȱ
ȱºȱǯȱ ȱ¢Ğȱ hurive për Allahun xh.sh.
Bashkësisë Islame në këto
ºȱºȱºȱºȱ Ȭ ³ȱºȱȱºȱ ȱȱęȱȱȱ
ºȄǰȱȬȱȱȱ
ǰȱººȱȱȱȱ
ȱȱºȱ ºȱºȱ ȱȱȱħǰȱȱȱ
Kryeministri i Kosovës,
vetëm për Kosovën, por për
ºȱ ǰȱ ȱ ºȱ£ȱºȱȱºȱ
ȱ³ǯȱ¢Ğȱ
ººȱǯȱºȱȬ
ȱºȱȱǯȱ
ǯȱȱȂȱºȱȱºȱ
ȱºȱȱºȬ
ȱǰȱȱºȬ
ºȱȱȱȱºȄȱ
ruar Kryeministrin Hashim tin që kanë dhënë ShBA
për lirinë dhe ndërtimin e
ȱ¢Ğȱºȱǰȱ
Ȭȱȱȱǯ
³ǰȱºȱºȱºȱ¢ºȱ
Kosovës si shtet i lirë e deȬ
ȱȱȱȱȱ
¢Ğȱȱ ºǰȱǯȱȱ
së Bashkësisë Islame të
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mokratik, populli ynë është
ººȄȬȱȱ¢Ğȱ
Mr. Naim Tërnava.
ȱ ȱȱȱȱ
ȱȱºȱºȱ ȱ
ºȱȱººȱȱºǯȱ
ȱºȱºȱ
£ȱȱȬ
tin e Bashkësisë Islame të
Kosovës për kultivimin e
tolerancës dhe mirëkuptiȬ
ȱºǯȱǻǯȱǼȱŶ

ȱŜŞ

A K T I V I T E T E
ǯȱºǰȱęȱȱºħȱ
£ȱȱºȱȱśŖŖȱ
euro.
¢ȱȱȱȱ
të dytë veror tradicional, i
ȱ£ȱºȱȱŗȱȱȱ
ºȱřŖȱȱŘŖŖşǰȱȱºȱ
ºȱȱȱ¡ºȱºȱ
³ȱºȱşȱȱŘŖŖşǰȱ
ȱ£ȱȱºȱ£ȱ
ºȱºǯǯȱººȱ
e xhamisë së Llukës zunë
vendin e parë, kurse vendi i
¢ºȱȱȱººȱ
ºȱ¡ºȱȱºǰȱȱ
ººȱȱ¡ºȱºȱ
Dranocit zunë vendin e tretë.
¢ȱȱ  Ȭºȱºȱ³ǰȱ
ȱǯȱ ǰȱºȬ
ȱ¢ĞȱȱȬ
likës së Kosovës, z.Naim
ǯºȱºȱºȱ
ȱºȱȱħȱȱ ȱ
ȱȱºȱºȱººȱ
ºȱȱºȱºȱȱºȱ
ȱºȱ£Ȭ
ȱȱºħȱȱǯºȱ
ȱºȱººȱºȱ
ȱǰȱȱºȱ
ȱȱȱǯȱǰȱ
ȱǯȱǰȱȱ
ǯȱ¢¢³ȱȱºȱǯȱ
ǯȱǻ ǯȱǼȱŶ

MYFTIU TËRNAVA, NË
 ȱȱ4ē4ȱȱ
INSTITUTIT “LULISHTJA
ȱ Ȅ
ºȱºȱºȱȱºȱ
ȱȱºħºȱȱºȱ
ǰȱe ka të ardhmen të
ǯ
¢Ğȱȱ ºǰȱȱ
ºǰȱºȱŘŚȱȱºȱ
ºȱȱ ¢ºȱºȱ Ȭºȱ
ºȱ ºȱȱȱºȱ
ȱºħºȱºȱȱ

ȱȃȱȱ
Ȅǯººȱȱ
institutit parashkollor e
ºȱ¢ĞȱȱȬ
ºȱºȱºȱºȱȱ
ȱ¢ǯȱȱȱºº£ȱ
ºȱºȱºȱººȱºȱ
këtë institut parashkollor,
¢Ğȱººȱºȱħȱ
ȱȱȱºȱ
e Bashkësisë Islame në të
ȱǯȱȃºȱºȱ
që investon në edukimin e
ºħºȱȱºȱǰȱȱȱ
ºȱȱºȱȂȱȮȱȱ
ȱ¢Ğȱººȱºȱ
ºħȱǯȱȱȱ
tha se Bashkësia Islame
ȱºȱȱºȱºȱºȱ
ººȱºȱºȱȱ
donacione për ndërtimin
ȱŘŝȱ³ȱºȱ ºǯȱ
ȱ¢Ğȱȱȱȱ
ºȱȱºħȱȱºȱȱ
ºȱºȱęȱȱ
ºȱºȱºȱ³ȱºȱ
Prishtinë. ǻǯȱǼȱŶ

ȱºȱ£ºȱȃ Ȅȱ
ȱºȱ¢ęºȱºȱºǯȱ
ǯȱǰȱȱȱºȱ
ºȱºȱ¢Ğȱºȱ ºȱ
ȱºȱºȱºȱ Ȭºǰȱ¡Ȭ
matit dhe të pranishmëve, u
ºȱĦºȱȱȱȱ
ºȱºȱȱºȱºȱ
ºȱºȱȱºħȱȬ
pulli, do të kenë mirësinë
dhe sevapin tek Allahu
xh.sh.. Ai, në vazhdim tha se
xhamia është shkollë, kulȬ
turë, civilizim , ku dominon
ȱºȱȱºǯȱ
ºȱºȱȱȱ
ºȱȱȬ
ȱȱº£ǰȱ
ȱººȱȱȱºȱ
shoqërore, ku kultivoȬ
het ilmi, edukata, dhe i
¢º£ºȱºȱȱȱ
ħȱºǯȱȄȱǻȱ
më shpallet) se vërtetë
¡ºȱºȱ³ȱºȱ
ºȱȱȬǰȱȱ
mos adhuroni në to askënd
ºȱȱȬȄǻȱȱ
ȬŗŞǼǯȱºȱȱȱȱ
ȱ¡ȱȱºħȱȱ
ºȱººȱ¡ȱºȱȱ
ȱ£ºȱȱºȱ
ºȱȱȱ£ȱ
ºȱºǯȱ ¢ȱȱ¡ºȱȱ
ȱ¢ȱȱ  Ȭºȱºȱ
£ȱ¢ȱǯȱǰȱ
 ȱȱ  ȱȱ4ȱ
ȱǰȱȱȱȱȱººȱ
RE
ȱǰȱȱȱºȬ
Në prani të shumë xheȬ
ȱȱȱºȱ
ǰȱºȱºȱŗŝȱ
ºȱºȱºȱȱ
ǰȱºȱȱºȱºȱ ȱºȱ¡ǰȱºȱȱęȱ
£ȱººȱººȱºȱ ¢ȱȱºȱºǰȱȱºȱ
i xhamisë “ Moza Fehd
ºȱºȱ³ºȱȱ
£ȱȄǰȱºȱȱ ȱȱȱºȱ
ȱºȱȱȱȱ
£ǰȱºȱºȱºȱȬ
£ȱȃȱȱȱ
ºȱȱŞȱºȱºȱºȬ
ȱȱħȄǰȱ ȱȱºȱ¡ǯȱºȱºȱ
ȱ£ȱȱȬ ºȱǰȱºȱĦºȱȱȱ
ȱººȱººȱȱȱȱ ȱȱǯȱ£ȱ
ȃ Ȅȱ£¢ȱºȱ ºǯȱºȱ Ȭħǰȱȱȱȱȱȱȱ
ºȱȱºȱ¡ȱ
ȱºȱºȱºȱºȱ
ȱºȱ£ºº¢Ȭ ȱȱºȱȱººȱǰȱ
tiu i Kosovës, Dr. Fahrush
ȱȱȱȱȱȱȂȱ
ǯȱ¡ǰȱººȱºȱ
ººȱºȱººȱ¡ȱȬ
 Ȭºȱºȱ£ǰȱººȬ
hështore. (ǯȱǼȱŶ
ȱŜş

KËSHILLI I BASHKËSISË ISLAME

SKENDERAJ

SHPALL:

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E KËTYRE
VENDEVE TË PUNËS:
1. Imam, hatib, vaiz dhe mualim në
xhaminë e fshatit Morinë.
2. Imam, hatib, vaiz dhe mualim në
xhaminë e fshatit Plluzhinë.
3. Arkatar në KBI-në Skenderaj

KANDIDATËT DUHET T’I PLOTËSOJNË
KËTO KUSHTE:
1. Të kenë të kryer Medresenë e
Mesme “Alauddin” në Prishtinë si
dhe Fakultetin e Studimeve Islame
në Prishtinë ose jashtë vendit.
2. T’i përmbahen Kushtetutës së
Bashkësisë Islame të Kosovës
3. Për pikën tre të vendit të
punës, përparësi ka kandidati
që ka njohuri mbi përdorimin e
kompjuterit dhe ka dëshmi për
kryerjen e kurseve kompjuterike.
Konkursi është i hapur shtatë ditë
nga data e publikimit në revistën
zyrtare “Dituria Islame”.

  ȱ ȱŘŘŞȬŘŘşȱȩȱ 

Ȭ  ȱŘŖŖş

A K T I V I T E T E

EDHE NJË DOKTOR
SHKENCE NË
BASHKËSINË ISLAME
Më 2 korrik kandidati
Fahrush Rexhepi në prani
ºȱºǰȱ¢Ğȱºȱ
ºǰȱȱǯȱºȬ
nava, zyrtarëve të lartë të
 Ȭºȱȱºȱǰȱ
ȱȱȱȱ
disertacionin në Fakultetin
£ęȱºȱºǰȱȱ
ºȱȃ ȱȱȱ
¢ȱºȱºȱºȱ
£ȱȱ,ºȱȬ
ȱºȱȱŗşŚŗȬŗşśŗȄȱ
ȱȱºȱººȱ
ǯȱǯȱȱ£ǰȱǯȱ
ǯȱȱȱȱǯȱ
ǯȱ ȱ³ǯȱȱǯȱ
Selim Daci, në vlerësimin e
ħȱºȱºǰȱȱȱºȱ
në tërësi, disertanti qëmton
ȱºȱºȱȬ
pullit shqiptar në aspektin
ǰȱȱ³ºȱȱ
ȱȱȱºȱȱ
ǰȱºȱȱºȱȱ
ȱȱºȱȱǯȱ
ȱ¡ȱºȱȱ
¢ºȱȱºȱºȱȱ
ºȱǰȱȱ³ºȱ
ºȱȱȱȱºȱ
ȃººȂȱºȱ
ȱºȱȱȱǰºȱȱºȱ
cilës kemi qenë ne, dhe se
ȱººȱºȱ
ºȱȱȱȱ
në literaturën relevante të
ºǰȱȱ¡ºȱºȬ
ȱȱȱºȱºǰȱ
dhe ky disertacion plotëson
ºȱºȱºȱęȬ
në shqiptare.
Në kapitullin e parë, kanȬ
ȱȱȱºȱȱȱ
  ȱ ȱŘŘŞȬŘŘşȱȩȱ 

ºȱȱºȱºȱȱ
ºȱȱȱȱ
ºȱººȱȬȱȱ
politike të Shqipërisë dhe
ºȱȱǰȱºȱºȱ
ȱȱȱȱ
ºȱȱęȱ
ȱºȱǰȱºȱ
civilizues dhe më human se
ȱȱȱȱºȱ
ȱ£ǰȱ
ȱȱȬ£ǰȱºȱ
ȱȱȱȱȱ
ȱ£ȱȱºȱººǯȱºȱ
ȱȱ¢ºȱººȱȱ
për pushtimin e Shqipërisë
ȱ ȱǰȱºȱ
ȱȱººȱ
ºȱȱºȱ¢ºȱ
ºȱĞºȱºȱȱȱ
ȱºȱ£ȱȬ
cional të Komunitetit MysliȬ
man Shqiptar me qendër
ºȱºǯȱȱȱºȱ
ȱȱȱȱ
ȱȱºȱ£ȱºȱ
shtypit shqiptar islam si dhe
ȱȱºħȱȱ
ºȱȱºȱȃººȱ
Ȅǯȱ

ºȱºȱºǰȱȬ
ȱȱȱȬ
tare patriotike, me kohë e
kishin denoncuar tradhtinë
ºǰȱºȱȱºȱ
ȱ³ºȱȱȱ
komuniste. Mulla MusȬ
ºȱǰȱȱȱºȱ
aradhës partizane të Shalës,
ȱȱ£ȱȱ¡Ȭ
ºǰȱºȱȱ¡ȱ
ºȱȱȱ Ȃȱȱ
ȱºȱĞºȱȱºȱȱ
kundër partizanëve në tokat
shqiptare etnike, ndërsa parȬ
£ºȱȱºȱȱȬ

Ȭ  ȱŘŖŖş

ȱŝŖ

tarëve u tha: “Të ktheheni në
ºǰȱȱºȱȱºȱǰȱ
º¢ȱºȱ³ȱȱ
ȱȱȱȱȱ
ºȱºȱººȄǯȱ
Në mesin e intelektualëve
ºȱºħȱȱȱǱȱ
¡ºȱǰȱȱ £ȱ
ǰȱȱ ȱǰȱ
ȱºȱº¢ǰȱȱ
ȱȱ ǰȱ ¡ȱ ȱ
ǰȱȱȱ,ǰȱ
ȱ ȱȱǯȱ
ºȱºȱȱºȱȱ
ȱºȱħºȱȬ
tarë islamë në periudhën e
ȱȱºȱȱ
të pushtetit komunist në
ȱȱŗşŚśȬŗşśŗǯȱ
º³ȱº¢ȱǰȱ
ȱȱȱ
ºȱºȱȱȬ
ǰȱȱȱȱȱ
ºȱȱǰȱ
ȱ£ǯȱȱ ³ºǰȱ ȱ
Dalliun, Ahmet Muezinin,
£ǯȱȱ¢Ğºȱǯȱ
ºȱȱºȱºȱººȱ
ººȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ
ħºȱºȱȱ
³ºȱºǰȱºȱ
ȱȱºȱºȱȱ
kryesore:
ŗǯȱºȱºȱȱ£Ȭ
ȱȱºȱǰȱ
ºȱºȱºȱ¢ȱ
ȱȱȱºȱ
dhe kultivimi i tolerancës
ºǰȱºȱȱȬ
tarëve. 2. Në zhvillimin e
ȱȱȬ
Ȭȱºȱ¡ǰȱ
ǰȱȱºȱ³ȱ
të medreseve, të cilat, në
ºȱºȱºȱǰȱ
shpeshherë u shndërruan
në vatra të vërteta të arsimit
ºȱǯȱřǯȱȬ
£ȱºȱĞºȱºȱ³ȱ
okupuesi, në kundërshtimin
ȱºȱȬȬ
ȱȱºȱȱ
ȱȱºȱĞȱºȱ
Shqipërinë Etnike.

ºȱºȱȬę
Fahrush Rexhepi u lind
ºȱŘȱȱŗşŜŖǰȱºȱºȱ
e Epërme të Vitisë. ShkolȬ
ºȱęȱȱȱºȱ
ǰȱºȱȬȱ
ºȱȃȄȱºȱ
Prishtinës, kurse studimet
ºȱȱȱȱ
ºȱ Ȭºȱȱȱ
Historisë Islame. Shkallën e
ºȱºȱȱȱȱ
në Departmentin e Historisë
në Universitetin e PrishtiȬ
ºǰȱȱȱȱȱ
i Shkencave të Historisë
ǻŘŖŖŗǼǯȱǯȱȱ¡ȱ
ººȱººȱȱȱ
ȱǰȱǰȱ
shkencore dhe historike. Në
³ȱºȱȱ
ºȱǰȱȱ
dhe shkencore “Dituria IsȬ
Ȅǯȱȱȱºȱ
ººȱȃȱȬħȄȱ
në Fakultetin e Studimeve
Islame të Prishtinës dhe
është koordinator i paraȬ
leles së ndarë të Medresesë
ȃȬȄȱºȱ ǯȱǻǯȱ
ǼȱŶ

MAGJISTROI EKREM
EF. SIMNICA
ºȱºȱŘŗǯŖŝǯŘŖŖşȱºȱ
Universitetin e Hapur
ǰȱȱºȱ ǰȱ
ȱȱǯȱȱ
ȱȱȱºȱ
ȱºȱȱǱȱ
ȃȱ¢ȱȱ ȱ
ȱºȱºȱȱºȱ
ºȱȱȱȱȱȱ
populli i Kosovës“. KomisȬ
ȱºȱºȱººǱ
ŗǯȱǯȱǯȱȱȬ

I N F O O
ȱǰȱºȱºȱ
ȱȱȬ£ǰȱ
ǲ
Řǯȱǯȱǯȱ ȱ ǰȱȱ
ºȱºȱȱȱ
Ȭ£ǰȱºǲ
řǯȱǯȱǯȱȱ££ȱȬ
ǰȱºȱºȱȬ
ȱȱȬ£ǰȱºȱ
ǲ
Śǯȱǯȱǯȱȱǰȱ
ºȱºȱȱȱ
Ȭ£ǰȱºȱǯ
Komisioni i lartpërmendur
ȱȱȱºȬ
sisht temën dhe e vlerësoi
ȱȱȱȱȬ
ȱȱȱºȱºȱǰȱ
ºȱºȱºȱȱȂȱºȱ
pozitivisht reputacionit të
Kosovës tek lexuesit. Në
ºȱººȱºǰȱȱ
ȱºȱ¢ȱȱºȱ
ºȱȱºȱȱ
ȱºȱºȱǰȱ
ºȱȱȂȱºȱºȱ
¡ȱǯȱººȬ
sisht, komisioni këtë punim
ºȱȱȱǯȱ
Simnica, e vlerësoi me notën
maksimale, shkëlqyeshëm.
ȱȱǯȱȬ
ȱęȱȱºȱ
si edukator në medresen
ȱȱȃȄȱºȱ
ºȱºȱȱŗşşŗǰȱºȱ
ºȱȱºȱȱȱȬ
ȱºȱȱȱŗşşśǰȱºȱȂȱ
£ȱȱȱºȱ
ºȱºȱȱǻŘŖŖŚȬŘŖŖŞǼǯȱ
(ǯȱ £ǼȱȱŶ

ºȱºººȱȱºȱ
ºǱȱǯȱǯȱȱ
ǲȱǯǯȱȱȱ
ȱȱǯȱǯȱȱ
ȱ ǯȱǯȱȱĤȱ
ȱȱȱºȱŘşǯŖřǯŗşŝřȱ
ºȱ³ºȱºȱºǯȱ
ºȱęȱȃȱ Ȅȱ
ȱȱºȱǰȱºȱ
shkollën e mesme, MedreseȬ
ºȱȃȄȱºȱºȱ
ºȱȱŗşşŘǯȱȱȱ
vazhdoi në Universitetin e
Jordanisë, në Fakultetin e
ǰȱǱȱȃȱ ȱ
Ȃ Ȅȱºȱǰȱȱȱȱ
ȱºȱȱŗşşşǯȱ

4  ȱ ȱ 4ȱȬ
DRE ISLAME NË
WYCOMBE
ºȱºȱȱȱȱ
ºȱ¢ȱºȱȱ
ºȱǰȱºȱºȱȬ
ȱȱȱººȱ
myslimane të qytetit. Në
ºȱȱǰȱȱ
ęǰȱȱȱ¢Ȭ
ǰȱºȱȱºȱ
ȱȱºȱºȱȱ
është adekuat për të kriȬ
ȱººȱȱȱºȱ
t’u kompletuar myslimaȬ
ºȱȱºȱººǰȱ
ȱȱȱºħºȱ
të tyre si myslimanë, për
ºȱȱºȱȱȱ
për t’u dënë këshilla mysȬ
limanëve. Ŷ

ȱ ȱȱºȱĞȱ
aktiv dhe është marrë me
ȱȱºȱºȱ¢Ȭ
ǰȱȱȱȱȱ
përmendim: Anëtar i KëshilȬ
lit të Bashkësisë Islame në
ºǲȱ Ȭºȱºȱ
Kuvendin e Bashkësisë
Islame të Kosovës në periȬ
ºȱŘŖŖřȬŘŖŖŞǲȱºȬ
ºȱºȱȱȱȱ
ǻºȱȱºȱȱºȱȱ
ŘŖŖşǼȱºȱȱȱ
£ºȱȬȱ ȱºȱȬ
nizimin e Departamentit të
Shtetit Amerikan: “KomuȬ
MAGJISTRI BEKIM
ȱȱȱºȱ
JASHARI
ȱºȱ ºǯȄȱ4ºȱ
ȱȱȱȱ
ºȱŞȱȱŘŖŖşȱºȱ ȱ ȃºȱȄȱºȱȱ
Universitar të Studimeve
ȱȱºǯȱººȱ
ȱȃȂȄȱºȱȱ
ȱȱȱ¢ȱǱȱ
ºȱǲȱǱȱȱ
ȃ£ȱȱȱȱħȱ
ȱȱȱ Ȃǲȱȱ
ǻȱȱȂȱęȄǼȱǲȱ
ȱĤȱ ȱȱ ȱȄȱȱȱºȱ
ȱȱºȱ
ǯȄȱºȱȱ
me temë “Dispozita rreth
ȱºȱȃºȱȱ
ºȱºȱȱȬȬ
ȱ Ȅȱºȱºǯȱ
ǯȄȱºȱȱ
ǻȱęǼȱŶ

ËSHTË PUBLIKUAR
PËRKTHIMI I KUR’ANI T
4ȱ  4ȱ 
ºȱºȱȱ Ȃȱ
ȱºȱºȱ£ȱȱºȱ
ȱºȱ ºȱȱ
Instituti Kulturor për
përkthimin e Kur’ani t
ǻ¡Ȭȱ¢Ǽȱºȱ
ºȱȱȬ
sitetin amerikan Pecan. InȬ
ȱ¡Ȭȱ¢ȱ
ȱħȱºȱºȱººȱºȱ
të sakta dhe më të përsoȬ
sura përkthimet e Kur’ani
ȱºȱºȱºȱ¢ȱºȱ
ºǯȱȱŶ
71

JETIMËT AFGANË
MËSOJNË PËRMENDSH
KUR’ANI N
ȱȬȱȱȬ
hur me Shoqatën Botërore të
Rinisë Myslimane, ka ndeȬ
ȱºȱºȱºȱºȱ
provincën Kunar, që kanë
mësuar përmendsh tërë
Ȃȱǯȱ ¢ȱȱººȱ
ȱºȱºȱȱ
ºȱȱȱȱ
Botërore e Rinisë Myslimane
ºȱȱºȱȱȱ
ǯȱºȱȱȱ
ºȱºȱºȱºȱ
£¢ºȱºǯȱȱŶ

ARTISTËT MYSLIMANË
BOJKOTOJNË FESTIVAȬ
LIN KULTURORË NË
GJERMANI
ȱȱºȱºȱºȱºȱ
ȱ¢ȱ£ººȱ
ºȱºȱ¢ºȱǰȱºȱ
numër i artistëve myslimaȬ
ºȱºȱºȱȬ
ȱºȱºȱºȱȱ
ºȱ ǯȱȱºȱ
ȱȬȱºȱ
ȱȱºȱ
ȱȱȬ ȱ
të ketë thënë se shkrimtarët
dhe artistët myslimanë
ºȱȱȱºȱȱ
ºȱºȱȱȱ
ººȱǰȱºȱ
ºȱȱºȱȱ
ȱȱȬȱȱºȱ
¢ȱȱȱȱ

  ȱ ȱŘŘŞȬŘŘşȱȩȱ 

Ȭ  ȱŘŖŖş

I N F O O
ȱȱºȱºȱ
ºȱºȱȱȱȱ
ºǯȱȃ ȱ
ȱȱȱºȱºȱ
ººȱȱºȱȬ
ºȱȱǯȱºȱºȱ
artistët myslimanë, për të
mirën e Botës Islame, nuk
ȱºȱȱºȱºȱ
ººȱȱȄǰȱȱ
thënë ai. Ŷ
MYSLIMANËT
 4ȱ
PROTESTOJNË NDAJ
PRETENDIMEVE
MASHTRUESE
TË MEDIEVE
PERËNDIMORE
ºȬȱ¢Ȭ
limanë kanë shprehur
ȱȱ¢ȱºȱ
ȱȱȱ
ȱºȱ ǰȱ
ȱȱºǯȱ
Protestuesit myslimanë
ºȱºȱºȱȱ
se mediet perëndimore
ȱºȱȱºȱ
ȱȱȱ£ȱºȱ
£ǯȱȱȱǰȱȱ
ºȱºȱȱȬ
ºȱºȱȱȱ
ºȱȱȱȱ
ºȱȱºȱ¢ºȱ
në vendet perëndimore.
ȱ£ǯȱȱȱǰȱ
ºȱȱ£ǯȱǰȱȱȬ
kuar ashpër censurimin e
ȱºȱȱȱȬ
ȱȱºȱºȱħȱȱȱ
ȱºȱ ȱȱ
ka thënë: Sikur të kishte
ºȱȱºȱȬ
ȱȱ¢ǰȱ
atëherë qarqet politike dhe
mediatike të Perëndimit
ȱºȱȱȱºȱ
ºȱºȱȱȱºȱȱ
ǰȱȱȱȱ¢ȱ
ȱȱȱȱ
ºȱȱȱººȱǰȱ
ººȱȱºȱºȱºȱ
¢ºȱȱºǯȱǯȱ
ȱȱȱȱ
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ºȱ¢ºȱȱȱ
ºȱºȱȱǰȱ
ȱȱ¡ȱȱ
ǯȱȱȱȱǰȱ£ȱ
ǰȱȱȱŗŞȱºȱ
me thikë mu në mesin e
ȱºȱ¢ºǰȱȱ
ȱȱ£ȱȱȬ
ȱȱȱºȱȱȬ
³ǯȱŶ

¢Ȅǰȱȱ
ºȱǰȱ ǰȱººȱ
ȱºȱȱȱºȱ
këshilli për koordinimin
e myslimanëve evropian.
ȱȱȱȱ
ºȱȱºȱǰȱȬ
ȱȱȬȱ£ǰȱ
president i Asociacionit të
Danimarkës ,tha: “MysliȬ
manët në vende të mëdha
të Evropës kanë kushte
më të mira se myslimanët
ȱºȱºȱºȱºȱȬ
ȱ¢Ȅǯȱȃ¢Ȭ
ºȱȱºȱºȱºȱ
ºħºȱȱȱȬ
ºȱȱºȱȱ
ȱęǰȱ¢ºȱ
ȱȱǰȱºȱȱ
ȱºȱ£ȱ
ȱȱȱȱ
ȱȱ¢Ȭ
ǯȱȱȱºȱºȱ
ºȱºȱºȱȱ
qytetërimin e tyre dhe të
ºȱȱȱȬ
met islame“. Ŷ

KONFERENCA MBI MEȬ
NAXHIMIN E PASURISË
ISLAME GLOBALE NË
Ȭȱ
ȱȱ
ȱºȱ£ºȱ Ȭ
ºȱȱ¡ȱȱ
ºȱȱǰȱ
ºȱŗŝȱȱŗŞȱȱŘŖŖşȱºȱ
Ȭǰȱ¢¢ȱ
ºȱȱęȱǯȱ
Ekspertë dhe këshilltarë
ºȱºȱȱºȱȬ
ºȱȱºȱ¢ȱºȱ
ºȱȱ³ºȱºȱȱ
me menaxhimin e pasurȬ
ºȱȱǻęȱ
ęǼǱȱȱȱ
pasurisë, shtimi i pasurisë,
ȱȱºǰȱ
pasuria e pastrimit,
ȱȱȱȱ
ºǯȱȱħºȱ
ºȱȱȱºȱȬ
ȱȱȱ
ȱȱę£ęȱȱ
pasurisë. Ŷ

SEMINARI MBI
KUR’ANI N DHE TË
DREJTAT E NJERIUT
DO TË MBAHET NË
MAROKO
ºȱºȱȱºȱȱºȱ
komentuesve të Kur’ani t,
studiuesve dhe mësuesve
ºȱǰȱȱºȱȱ
ȱºȱȱȱ
4  ȱ ē  ȱ
metodat e Kur’ani t në
I KËSHILLIT
ȱȱºȱȱ
KOORDINUES TË
ºȱǯȱȱ£ºȱ
MYSLIMANËVE TË
Ȭ¡ǰȱȱȱ
EUROPËS
ºȱȱºȱȱȱ
ººȱºȱºȱȱ ȱºȱęȬ
të specializuar “mysliȬ
ȱºȱºȱ ȱ
manë ‘statusi në vendet
ȱºȱǰȱȱ
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ka për qëllim sqarimin e
ºȱ Ȃȱ
ȱºȱȱȱȱ
dhe krahasimin me
ȱȱȱ
ººǯȱŶ

LIBRA ISLAMË
4ȱ ȱ
NË PANAIRIN
NDËRKOMBËTAR TË
LIBRIT NË JAPONI
ȱȱȱ ȱ
ºȱ£ȱȱºȱ
shkencave dhe kulturave
islame, si dhe dorëshkrime
ºȱȱºȱ ȂȱȱºȱȬ
ȱȱºººȱ
ºȱȱºȱ ǯȱȱºȱ
ºȱȱȬǰȱ
¢ȱȱęȱºȱŞȱȬ
rik në vendin e takimit të
ººȱººȱ
në Tokio, dhe aty merȬ
ȱºȱśŖŖȱȱȱ
řŖȱǯȱºȱ£ºȱȱħȱ
ºȱºȱºȱȱºǰȱ
ȱȱǰȱȬ
ȱȱȱºȱ ǰȱ
Ǳȱȃȱºȱ
ºȱº¢ȱºȱºȱºȱ
¢ǰȱºȱºȱȱºȱ
rëndësishëm në prezantiȬ
min e vërtetë të mësimeve
ȱºȱ¢ºǯȃŶ
ȱ 4ȱȱ
STUDIMEVE ISLAME NË
4ȱȱ
ȱ ºȱȱȬ
ȱ ȱȱºȱ
ºȱȱȱºȱęºȱºȱ
në vitin e ardhshëm. Sipas
Ȭȱǰȱȱȱ
ºȱºȱȱ£¢ºȱ
ºȱȱȱȱ
ǰȱºȱºȱºȱ

I N F O O
ȱȱȱºȱ
ºȱºȱºȱºǰȱȬ
tikën, kulturën, dhe antropȬ
ºȱºȱǯȱȱŶ

“NJOHURRITË E
PEJGAMBERIT TË
 Ȅǰȱ ȱ4ȱ
SUEDI
Në sheshin qendror
të qytetit Uppsala, në
ǰȱȱȱºȱȱ
ºȱȱºȱȃȬ
ºȱȱȱºȱ
ȄǯȱȱȬȱ
Islam Online, ky takim
ȱºȱȱȱȱ
ººȱȱºȱ
dhe Kulturës e Suedisë,
ºȱȂȱȱ¢ºȱ
£ºȱȱºȱȬ
tin e Islamit a.s.. Diskurset
në kualitetet dhe vlerat
ȱºȱȱºȱ
Islamit a.s. në suedisht,
ºȱȱȱ
ȱȱȱȬ
ȱȱºȱȱ
ȱȱȱȱ
ºȱȱȱºȬ
ºȱºȱȱǯǯǰȱ
ȱºȱºȱºȱȱȱ
ºħȱǯȱŶ
 4 ȱřŖǯȱŖŖŖȱ
KOPJE TË KUR’ANI T NË
TAILANDISHT
Parlamenti islamik në
ºȱĞȱȱřŖǯȱŖŖŖȱ
ȱºȱ Ȃȱȱºȱǰȱ
ºȱººȱºȱººȱǯȱ
ȬȱȱȬ
Jaum thekson se Kur’ani
është përkthyer dhe është
ȱºȱºȱºȱºȱºȱ
ºȱȱħȱǰȱȱȱ
ºȱºȱºȱřŜȱǯȱ

  4ȱȱ  Ȭ
GRAFISË ISLAMIKE NË
 Ȭ 
ºȱ£ºȱȱȬ
isë islamike u përurua në
Ȭ ȱȱȱºȱ£Ȭ
ºȱȱºȱǰȱºȱ
Muzeun Metropolitan aty.
ȱȱ¢ȱ
ǰȱȱȱºȱ
Ȃǰȱȱȱ
ęǰȱęȱºȱȬ
ºȱºȱȱȱȱǰȱ
dhe dorëshkrime të rralla
të stilit Nastaliq, të shekuȬ
ȱŗŞȱȱŗşȱºȱºȱȬ
tura në këtë ekspozitë. Ŷ

TV SHTETËROR TURK
TRANSMETON DIREKT
 ȱȬ ȱ4ȱ
HERË TË PARË
TV shtetëror turk TRT
është transmetuesi i parë
ȱȱȱȱ£ǰȱºȱ
ȱȱȱȬ
Aksa në Kuds në Botën e
ºǰȱºȱºȱȱȃȱ
ȱ¡Ȅǯȱºȱºȱ
¢ºȱºȱºȱ
ºȱ£ºȱȱȱ
ȱȱǰȱºȱ
mundësinë të ndiqnin për
¢ȱºȱȱºȱ
ȱȱ£ȱȱ
ǰȱºȱºȱȱȬ
etul Miraxhit. TRT do të
ºȱººȱ
ȱǰȱȱ¡ȱ
¢ȱǯȱŶ

KOMPLOT I RI KUNDËR
SHKOLLAVE ISLAME TË
SIDNEJT
ºȱºȱºȱºȱȱ
ºȱºȱȱȱȱ
ºȱȱ¢ȱ
ºȱººȱ£ºǰȱȱ
ºȱ ȱȱȱȱ
ºȱºȱºȱºȱ
ȱȱȱºȱºȱ
pronësi të tokës mysliȬ
ǯȱºȱĦºȱºȱºȱ
ºȱºȱȱºȱȱºȱ
ŗŘŖŖȱ¡ººȱ¢ºȱ
ºǯȱºȱȱ
ºȱȱȱºȱ
ºȱȱȱºȱººȱºȱ
kundërshtim me të dreȬ
ºǰȱȱ¡ººȱºȱººȱ
ºȱºȱºȱºȱȱ
ȱºǯȱŶ

  ȱȱ
PËR DIALOG NË MES
    
ººȱºȱȱ
ººȱºȱȱǰȱ
ºȱººȱºȱºȱºȱȬ
ºǰȱºȱȱȱ
£ȱȱȱºȱ
ºȱǰȱȱ
ȱ££ǰȱºȱȬ
ȱȱºȱºȬ
ºȱºȱȱºȱȱ
civilizimeve. Në këtë
qendër do të anëtarësohen
ħºȱȱºȱ
myslimanë, të krishterë
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ȱ³ºǯȱººȱ
në seminarin e Austrisë
ȱºȱºȬ
ȱ£ȱȱºȱ
qendre të këtillë, e cila do
të ndihmonte në eliminiȬ
ȱȱºȱ
ȱ¢ȱºȱ
ººȱºȱ£ȱ
të ndryshme. Mësohet se
ȱºȱȱºȱȱ
£ȱȱºȱºȱ
ǰȱǱȱºȱȱ
ȱȱȱºȱȱ
e paqes dhe qetësisë në
ºǰȱȱȱȱȱºȱ
ȱºȱȱºȱȱ
civilizimeve dhe shumë
ȱºȱǯȱŶ

ȃ  ǲȱ  ȱ ȱ
   Ȅǰȱ  4ȱ
4ȱȬ
ºȱ£ºȱȱȱ
ȱȱºȱȃ ǲȱ
ȱȱȄȱ
ȱęȱºȱȬȱ
ºȱºȱȱ
Ministrinë e Kulturës
dhe Turizmit të Turqisë.
Shoqata e Kulturës dhe e
ººȱºȱȬȱ
ȱºȱººȱºȱ£Ȭ
villimin e ekspozitës, në të
ºȱȱºȱ£ȱŗśŖȱ
punime artistike islamike
ȱ£ȱºȱ¢ºȱ
ȱººȱ£ȱȱ
Arteve islamike të Turqisë.
ȱǰȱȱ
e Islamit, historia e transȬ
ȱºȱȱȱ
ȱ£ȱȱºȱ
ȱǰȱȬȱȱȂȱ
ȱ£ºȱºȱ
këtë ekspozitë. Ŷ
ǻǯȱǼ
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A E DINI SE...
Ȋȱȱȱºȱºȱºȱȱȱȱ
ȱȱ¡ȱǰȱȱºȱȱºȱȬ
ȱºȱȱȱȱºȱȱºȱ
ºȱȱȱŗřŖȱǯȱ
• Jupiteri është aq i madh sa që mund të
£ȱȱħȱºȱºȱºȱȱºǯǯȱ
Ȋȱȱȱºȱ¡ººȱȱħȱºȱȱ
Toka.
Ȋȱ ȱȱȱºȱȱºȱ ººȱȱ
ºȱȱºȱºȱºȱºȱȱºȱ³ºǰȱȱ
nuk ndryshken
• Në Detin e Vdekur për shkak të përqinȬ
ȱºȱºȱºȱºȱȱȱȱºȱǯȱ
ȊȱŘŖƖȱȱºȱºȱȱºȱȱǯ
Ȋȱ ȱȱȱºȱȱǻǼȱººȱºȱȱ
ºȱȱǯ
Ȋȱºȱºȱºȱºȱȱȱȱºȱ
ȱººȱȱºȱǯ
Ȋȱȱººȱȱȱȱºȱȱ
prishet.
Ȋȱºȱºȱȱȱȱºȱºȱȱȱ
ºȱºȱȱ¢ǯ
Ȋȱººȱŝśȱºȱºȱȱºȱºȱȱ
řŖȱȱȱȱśŖȱŖŖŖȱȱºȱººȱ
zorrë.
ȊȱºȱĞºȱȱȱȱȱºȱºȱȬ
ºȱȱȱºȱȱºȱħȱºȱȱŗşŘŖŖȱ
ȱȱºǯ
Ȋȱºȱȱȱǰȱ£ȱºȱȱ
ȱºȱȱǰȱȱºȱȱºȱȱºȬ
ȱȱ£ºȱȱºǯȱȱȱºħȱ
ȱȱę£ęȱºȱºȱǰȱȱȱȱºȱ
ȱºȱȱȱºȱȱħȱȃ ȱ
ȄǰȱȱȱȱȱºȱȬ
ȱȱ¡ǯȱ ȱȱŘŘŖȱȱ
ºȱȱȱȱ¢ȱºȱǯȱ
Ȋȱºȱ¢ȱȱ ȱºȱ ȱȱ
27 xhamia.
• Në Romë ndodhet xhamia më e madhe në
Evropë.
• Për herë të parë koncepti i sinusit dhe i
ȱºȱȱººȱ¢ȱȱ
ºȱȱǯȱºȱȱºȱºȱ
ȱȱºȱ ȱȬȱºȱ
ŗŘşşǯȱ
Ȋȱºȱȱŗşśŝȱȱȱºȱ ȱȱ ȱ
ȱºȱȱºȱȱºȱȱºȱ
ºȱººȱ£ȱȱȱǯȱ
ȊȱǰȱȱȱȱȱǻŗŚŞşȱȬȱ
ŗśŞŞǼȱºȱºȱºȱºȱħȱºȱȱºȱȱ
ȱřśśȱºȱȱǱȱŞŗȱ¡ȱ
ºȱºȱśŖȱȱǰȱŜŘȱǰȱ
ŗşȱ£ǰȱŗŝȱǰȱřȱȱȱŝȱ
ººǯȱ ¢ȱȱħȱººȱħȱ
ħȱȱºȱºȱȱŗśŘŘȱȱȬ
ħǯȱºȱ£ȱºȱȱºȱħȱºȱ
ȱŗŜŖşȱȱŗŜŗŝȱȱºȱȱǯȱ
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DITURIA ISLAME
KA NEVOJË PËR JU DHE
JU KENI NEVOJË PËR
DITURINË ISLAME

REKLAMONI NË

DITURINË
ISLAME
ȱŝś

”TË GJITHA VEPRAT
E BIRIT TË ADEMIT (NJERIUT)
JANË PËR TË,
PËRVEÇ AGJËRIMIT,
AI ËSHTË IMI
DHE UNË SHPËRBLEJ
PËR TË”
HADITH KUDSIJ
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