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EDITORIAL

Çdo ditë dëgjojmë gjëra të reja, informacioni na
bombardon nga çdo anë dhe shpeshherë është e
pamundur t’i ikim, globalizimi që shndërron tërë
botën në një fshat global i jep mundësinë secilit të
ofrojë informacion. Këto ingerenca edhe pse të
dobishme prapë dëmtojnë informacionin sepse
mosnjohja e burimit apo burimi cilësor e bëjnë atë të
diskutueshëm. Propagandimi me dije është infor-
macioni më i besueshëm që mund të jepet.
Muslimanët të vetëdijshëm për këtë paradoks të
kohës moderne dhe falë njohurive të bollshme dhe
të gjithanshme dhanë mundin të nxjerrin në letër të
gjitha ato gjëra të dobishme që do iu shërbenin
moshatarëve të tyre. Në valët e krizave morale dhe
degjenerimit total të rinisë muslimane në Maqedoni
po edhe më gjerë, IKRE sjell temat më aktuale të tra-
jtuara në frymën fetare nga vet të rinjtë, në të krahas
kësaj ka gërshetime të njohurive të ndryshme fetare
duke filluar nga më të thjeshtat duke shkuar kah
profesionalizimi dhe duket trajtuar tema të thella të
natyrës islame duke mos anashkaluar edhe argu-
mentet shkencore që gjithnjë kanë qëndruar si një
armë e Islamit sa herë që është tentuar të përgën-
jeshtrohet si dogmë.
Pas një përvoje prej një dekade e gjysmë IKRE që

prej vitit të kaluar botohet nga dy herë në vit duke u
rikthyer si në fillet e saja. IKRE ju vjen me vlera
origjinale dhe qëllime të pastra, duke ngërthyer në
vete vizione, mendime dhe teza shkencore për fenë
dhe jetën. Në duart tuaja vjen bota nga një kënd-
vështrim i paparë më herët, nga këndvështrimi opti-
mist i një të riu medresant !
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Falënderimi i takon vetëm Atij,
All-llahut xh.sh., që krijoi jetë
dhe vdekje, që i caktoi çdo

gjëje afatin e shkatërrimit. Salatet e
selamet qofshin për Muham-medin
a.s., trëndafilin e renesancës absolu-
te të historisë së njerëzimit.
Çdo gjë që lind dhe e puth jetën,

patjetër të shohë vdekjen dhe
shuarjen e gjallërisë. Por gjatë jetës
gjithashtu patjetër të ketë kulmin e
dëshirës dhe dashurisë. Edhe ne
miqtë e mi dhe profesorë, patëm
kulmin tonë, këtu pranë jush, ne
ndjemë rilindjen rinore të reagimeve
të pashpjegueshme të emëruara dhe
të futura nën kornizën e adole-

shencës. Sot ne e ndjejmë veten si
bima që mugullon pas katër fazave
me vështirësi të stërmëdha ku jep
flinë më të madhe, mundin e
palodhshëm pas dritës së diellit. Ju
për ne ishit dielli, të dashur profe-
sorë, pas jush ne vrapuam katër vite
si qengja besnikë saqë as një organi-
zim më të vogël s’e bëmë dot pa pël-
qimin tuaj. Neve na mbetej koka kah
dritaret kur ju mungonit mu si bima
kur s’e gjen dot diellin në një mjegul-
linë të dendur sepse atë e ka burim
jete, edhe ju për ne ishit burim jete,
edhe pse nuk ditëm ta shprehim po
edhe ndonjëherë e shprehëm gabim,
sot ju kërkojmë falje për të gjitha.

Sot e më kurrë këmba e kësaj gje-
nerate s’do të shkelë këto shkallë të
drunjta të hutbes, ne do të tretemi
në fletët e pluhurosura të historisë
medresiste. Ju lutemi të mos na har-
roni, mos i harroni zogjtë tuaj që sot
i bëtë pëllumba dhe i hidhni atje
përtej në fluturim, sot fjalët mezi na
rrjedhin prej laringu, sot për ne
është fundi i një shoqërie që s’e gjen
më kurrë shoqen. Nuk e dimë ku do
të na hedhë rrota e fatit, nuk e dimë
çfarë na pret, ne jemi si një udhëtar
në mes të errësirës pa orientim kohe
as hapësire. Sot na duhen këshillat
tuaja, ju lutemi na këshilloni, ne
jemi ende të vegjël, mos na pandeh-

HUDBEJA
E LAMTUMIRËS
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ni lajkat se e kemi moshën të këtillë,
po na jepni ndonjë këshillë ta mar-
rim si udhëzim jete, se fjalët e
ndarjes nguliten në zemër e veçanë-
risht kur ndarja buron nga takimi që
është pjellë e dashurisë prindërore
që ju besojmë se e ndjeni për ne.

Sidoqoftë kjo është jeta, ndarja
është e dhimbshme kur ka dashuri,
po edhe dashuria është e dhimbsh-
me kur ka ndarje. Ne kur erdhëm
nuk e ditëm se këtu do të gjenim
vëllezër, menduam se do të kalojmë
indiferent dhe se zemrat nuk do të
lëshojnë degët e tyre përtej kraharo-
rit në kraharorët tuaj, vëllezërit e mi,
juve me të cilët ndamë dhomat si
vëllezër, ju kërkojmë falje nëse ju
kemi shtypur, ju kërkojmë hallallëk
ashtu siç na kërkuan neve gjeneratat
më parë.
Dijeni se ne sot po largohemi, që

t’ju lëmë pas vetëm kujtimin, mos
na e shkelni po vendoseni në një cep
të zemrës se edhe ne e kemi vendo-
sur, ju për ne do të jeni koha e artë e
mugullimit si njerëz, ju na duruat
kur ishim të padashur për njerëzit
tjerë, ishit me ne në gëzim e pikël-
lim, të mirë dhe të keqe, na shtritë
dorën e dashurisë që të jetojmë të
lumtur. Edhe pse po shkojmë nuk ju
harrojmë, ngado që të bredhim
ngado që të shkojmë, nuk e lëmë pas
dore medresenë se ajo nuk na la sa
ishim këtu. Ne nuk ia ditëm vlerën
medresesë sa ishim pranë jush, po
sot që po largohemi e shohim se jeta
nuk qenka bardhë e zi, se nuk po
hahej çdo gjë që fluturon, se çdo
gjallesë deti hahet po disa kanë shije
të hidhur, se trëndafili është i bukur
por të shpon me gjembat e dashuri-
së, sot këta gjemba na shpojnë zem-
rat tona dhe ato pikojnë gjak, gjak
për një ndarje që dikur mezi e pri-
snim e sot kur na troket në derë nuk
i shprehim mirëseardhje po shtype-
mi në prag të derës, prapë se prapë
ajo ka marrë plaçkat me vete dhe me
biletën njikahëshe nisemi në drejtim
të panjohur.

Ndoshta do të jetojmë, ndoshta
dikur do të bëhemi diçka, ndoshta
dikur do ta ndjejmë veten të
mëdhenj, por ju për ne do të jeni në
listën e njerëzve që na kanë inspi-
ruar dhe frymëzuar për jetë, ju për
ne do të jeni si Shuajbi për Musain,
si Medina për Muhamedin, si ujët
për trëndafilin.

Çdo gjë zhduket pos qenies së
Tij, i Atij është gjykimi dhe tek Ai
do të kthehemi, kështu na porosit
All-llahu xh.sh., që të na tregojë se
zemrat që ndahen dhe që mal-
lëngjehen nga takimi do të kenë
sprova dhe se nuk duhet të dëshpë-
rohen, dy shokëve që duhen për hir
të All-llahut xh.sh., Ai u premton
hijen e Arshit Fisnik atë ditë kur
nuk ka hije pos hijes që ofron Ai
vetë.
Vëllezër të dashur, ne kemi një

mision, andaj duam t’ua përcjellim
juve atë që na mësoi neve përvoja.
Të gjithë kemi ardhur për t’u lar-
guar si nga medreseja si nga jeta.
Nuk e dimë ku do të na shpie rrota
e jetës, andaj të mësojmë, që të
paktën nëse nuk mundemi ta ndry-
shojmë kahun ta dimë nga shkojmë,
e të mos bredhim kot pa qëllim të
caktuar se bredhjet e tilla janë të
destinuara në dështim. E dështimi
s’është gjë veçse mungesë e suksesit.
Andaj merreni këtë këshillë prej
nesh, merrni shembull prej nesh që
të mos pësoni edhe ju dhe të tjerët
të marrin shembull prej jush. Këtë
ua themi ne, njerëz që ju duam me
gjithë afshin e zemrës si vëllezër, se
të tillë jemi, se neve na shkeli rrota
e së keqes, dhe sot kur e ndjejmë
ndarjen dhe në fyt na lidhet një nyje
e s’mund të flasim dot, mundohemi
t’ju porosisim.
Sot gjokset tanë ndjejnë një

shtrëngim, sot zemra jonë e ka
humbur ritmin dhe vallëzon një
valle funerali. Një kob na ka mbu-
luar shpirtin dhe na dhemb i tërë
trupi, një pëlhurë e zezë ka mbu-
luar universin tonë dhe gjithçka na

duket pa shije, sot për në pikon shi,
edhe pse rrezet e diellit ndoshta
ndriçojnë, neve na ftoh djersa jonë e
ftohte që del prej lotëve të shumtë
që derdh zemra. Nuk e kemi ditur
se kaq shumë dhimbka ndarja, dhe
jo kot penda ka shkruar aq shumë
rrëfime për ndarjen që të na përga-
tisë, po ne s’i lexuam dot, se nga
vështrimi kritik çdo gjë duket e
lehtë dhe e thjeshtë e në fakt çdo
punë sado e thjeshtë ka imtësitë që
e bëjnë të duket e thjeshtë, por nuk
është e thjeshtë. Ndarja na dukej
vetëm se largim trupash dhe nuk
mendonim për zemrat që dergjen
brenda, se e gjora zemër s’e shpreh
dot atë që ka në shpirt pos me anë
të lotëve, që nuk tregojnë dobësi, jo,
po lotët tregojnë dashuri, për një
send që e humb ose frikohesh ta
humbasësh ose fundja e shikon si
po largohet e s’ke fuqi t’i thuash
ndal, se të dua.
O maturantë, mos mendoni se

do t’ju lija nën ombrellën e të
përgjithshmes, e si t’ju lë kur me ju
kalova katër vite, plot jetë, gjallëri,
kur me ju kalova rininë time, mos u
dëshpëroni se Zoti na njeh këtë sak-
rificë, sot ndahemi që të bashkohe-
mi ndonjëherë, në mos në dynja,
patjetër n’ahiret. Sot më kujtohen
çastet kur hanim së bashku në të
papërsëritshmen kuzhinë, sot më
kujtohen netët pagjumë nga biseda
deri në çastet e vona, sot më vijnë
ndër mend momentet e para të jetës
sonë si medresantë, sot pranë meje
më figurohen hareja, gëzimi, gjithë
ajo shend e verë që na çonte lart në
qiellin e kaltër pakufi, të pafajshëm
vetëm për miqësi. Pikë, sot i vëmë
pikë kësaj jete djaloshare, sot nise-
mi që të gjithë, asgjë se ndalon
ndarjen tonë sot, sot lotët tonë që
rrjedhin u shndërrofshin në lumenj
të Xhen-netit, sot për ne fillon
fundi.
Ju duam vallezër për hir të

Allahut, All-llahu na bashkoftë
rrugët e idealit!
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Më24.06.2014 (E Martë) në
SHMI”Medreseja isa beu”
u shënua manifestimi me

rastin e ndarjes të diplomave për
maturantët e gjeneratës 2010/2014.
Kjo ditë madhështore ishte gëzim

pa masë për të gjithë, në rradhë të
parë për Medresenë, mësimdhënë-
sit, petagogët, maturantet, prindërit,
familjarët të cilët mburren me këtë
të arritur.
Në këtë solemnitet ka marrë pjesë

kryetari i BFI – së, Reis ul – Ulema
H.Sulejman ef.Rexhepi, drejtori i
përgjithshëm i Medresesë Isa Beu,

Prof. Ibrahim ef. Idrizi, Muftiu i
Gostivarit Shaqir ef. Fetahu, Dekani
i FSHI-së, dr. Fahrudin Ebibi, koor-
dinatorët e Paraleleve të Medresesë,
profesorë, prindër, familjar dhe
nxënës.
Në fillim fjalën përshëndetëse e

mori drejtori i Medresesë Isa Beu,
Prof. Ibrahim Idrizi, i cili përshënde-
ti të gjithë të pranishmit që ishin
prezent në këtë manifestim që bartë
vulën e diturisë, arsimimit dhe per-
spektivës.
Mes tjerash theksoi se “Krenaria

e njeriut llogaritet me të arriturat e

tijë në jetë. Kjo është një ditë e
veçantë dhe e madhe për BFI –në
dhe Drejtorin, është një e arritur e
madhe dhe një sukses i madh. Sot,
kur po ndajmë këto diploma për
diturin e marrë dhe që vërteton për-
gatitjen tuaj dhe pjekurinë tuaj,
njëkohësisht ndjejmë një krenari te
posacme se ju nuk jeni te aftësuar të
ndërtoni gjëra, por ju jeni të përgati-
tur edhe për dicka më madhore, ju
jeni ata qe do të drejtoni shpirtërat e
njerëzve me të cilën do t’ju lakmojnë
mbarë njerëzia.”
Në fund falënderoi Kreun e BFI –

Ndarja e diplomave
të maturantëve

të gjeneratës 2010-2014
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së për përkrahjen si dhe kontributin
e dhënë në mbarëvajtjen dhe funk-
sionimin e kësaj vatre edukativo –
arsimore dhe më gjerë.
Pastaj fjalën e rastit e mori

Kryetari i BFi – së , Reis ul – Ulema
H.Sulejman ef.Rexhepi i cili theksoi
se “Të gjithë ata që diplomojnë
pranë këtij institucioni do të jenë
bartës te edukates Islame dhe të
mbjellin stimul tek popullata që ta
duan arsimimin, dijen. Vetëm të dij-
shëm dhe vetëm me moral mund të
ecim përpara dhe ta trasojmë rrugën
tonë. Kur të bëhet shumica e popul-
lit tonë i edukuar nuk ka forcë që na
pengon, ska barriera, të gjitha barrie-
rat shkatërrohen. Kam shpresë dhe
dëshirë se nga këto t0235 diplomuar
dhe q0235 sot do t’iu shpërndajmë
do të jenë ushtarët e mbrojtës të fesë
dhe vatanit. Në shërbim të vlerave
kombëtare dhe fetare në shërbim të
këtyre dy vlerave dhe se pa këto
asnjë popull nuk ka peshë. Një
popull i pa fe dhe i pa komb është
popull artificial, mundohet të bëhet
i natyrshëm, për fat të keq bota nuk
e pranon. Porosia e tij e fundit ishte,”
Mos e harroni Bashkësinë Islame,
mos e harroni Medresenë, fenë tuaj
dhe edukatën që e keni marrë nga
bankat e Medresesë.”

Në fund Reis ul – Ulema
h.Sulejman ef.Rexhepi, bëri ndarjen
e diplomave si dhe u shpallën
nxënësit më të dalluar të gjeneratës
nëpër paralelet e shtrira te
Medresesë. Në Qendër si nxënës me
i dalluar i gjeneratës XVII ishte
nxënësi Mirsad Arsllani, në Tetovë
nxënëse e gjeneratës së VII ishte
nxënësja Fatlinda Iseni, në Shkup
gjenerata e V ishte nxënësja Busejra
Idrizi dhe në Gostivar nxënëse e gje-
neratës së III u dallua Arzie
Ramadani, ndërsa në Shtip u dallua

nxënësi më i mire nxënësi Ergun
Sulejman. Tani vecmë është bërë tra-
ditë që nxënësve të gjeneratës si
shpërblim për suksesin e arritur
gjatë katër viteve, regjistrimin ne
Fakultetin e Shkencave Islame ta
kenë falas nga kreu i BFI – së.
Shoqata e nxënësve si dhe redak-

sia e revistës Ikre, të gjithë të diplo-
muarve iu dëshiron shëndet dhe
sukseset i përcjellshin gjithnjë në
ardhmëri.

Busejra Idrizi IV-B
Paralelja e vajzave - Shkup



8

IK
R
E

AKTIVITETE

Gusht/Ağustos/Aвгуст • 2014

Medreseja e vajzave në
Tetovë vite me radhë
mbajnë ekspozitën e arti-

zanateve. Këtë ekspozitë e mbajnë
në vigjiljet e shënimit të ditëlindjes
së Pejgamberit a.s. Edhe sivjet,
nxnëset gjatë tërë vitit shkollor u
angazhuan që të shkruajnë, qëndi-
sin, vizatojnë dhe të bëjnë punime
nga ma të ndryshmet me qëllim që
ekspozita e këtij viti të jetë më e
pasur.
Për ekspozitën e këtij viti do të

bisedojmë me nisijatorin e këtij akti-
viteti, njëherit Drejtuesin e Paraleles
së vajzave në Tetovë Prof. Bahri Aliu

dhe udhëheqësen e seksionit të arti-
zanateve prof. Sindis Zeqirin.
Kuptohet së në bisedën tonë nuk do
të mungojnë edhe bartëset e këtij
aktiviteti nxënëset e Medresesë.

Si iu lindi ideja për këtë ekspo-
zitë?
Duke u mbështetur në aktivitetin

e nxënëseve të cilat i merrnin gjatë
vitit shkollor, lindi ideja që nxënëset
të cilat në natyrën e tyre e kanë
punën e dorës në paralelen e vajzave
në Tetovë të themelojmë edhe sek-
sionin e artizanateve. Në vitin shkol-
lor 2006/2007 nxënëset e medresesë

përgatitën edhe ekspozitën e parë të
këtij lloji në trevat shqiptare.
Nxënëset brenda aktiviteteve të për-
ditshme filluan të merren me vizati-
me të ndryshme në kopjimin e kali-
grafive të bukura të ajeteve kur'ano-
re dhe haditheve të Pejgamberit a.s..
Njëherit të njëjtat filluan edhe të qën-
disin në format më të bukura që
mund të bën dora e vajzës. Gjatë
viteve të kaluara udhëheqësja e sek-
sionit të artizanateve prof.Sindis
Zeqiri me një pasion të theksuar
zbulonte talentet nga mesi i nxënëse-
ve dhe sot medreseja e vajzave në
Tetovë tradicionalisht përgatit

Ekspozita e
Artizanateve e

nxënseve të paraleles
së vajzave në Tetovë
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ekspozitën e artizanateve.
Ekspozitën e shfaqim me rastin e
ditëlindjes së Pejgamberit a.s. me 20
prill të çdo viti dhe kjo ekspozitë veç
ka marrë karakterin tradicional.

Sa janë nxënëset të interesuara
të jenë pjesë e këtij aktiviteti?

Nxënëset janë jashtëzakonisht të
interesuara, punojnë me plot vull-
net, mund të themi se tregojnë krea-
tivitet e kjo shihet qartë në punimet
që i punojnë.

Si e planifikoni punën?
Punohet në mënyrë sistematike

caktohet një ditë brenda javës pas
orëve të mësimit,mvarësisht për
kategorinë të cilën janë përcaktuar
të punojnë,punojmë në grupe në
mbikëqyrjen e profesoreshës
përgjegjëse për ekspozitë.

Në sa kategori punohet?
Punohet në këto kategori edhe

atë:Në filografi, leuha, punimet në
xham dhe ebru.

Ç'farë ndjenje është për ju si
nxënëse të jeni pjesë e kësaj ekspo-
zite?
Këtë lloj ekspozite të cilën e ka

organizuar shkolla jonë është një
përparësi e madhe për ne dhe
marrja pjesë në të është një ndjenjë e

veçantë, një eksperiencë e bukur.
Mbi të gjitha edhe një shans I mire
për t'izhvilluar aftësitë tona.

A mendoni ju se me punimin
tuaj do të merrni ndonjë çmim?
Pas çdo pune të kryer dhënia e

shpërblimit është rezultati dështimit
apo suksesit të asaj pune. Unë jam
munduar që të jap maksimumin e
asaj që di dhe tani ngelet të shpre-
sojmë për shpërblim.

Edhe nëse nuk merrni shpër-
blim a do të vazhdoni përsëri të
merrni pjesë në ekspozitë?
Detyra jonë është që të kryejmë

obligimet që I kemi marrë mbi supe
e sa I përket shpërblimit, kjo është
një gjë që nuk mvaret nga ne.
Mirëpo edhe nëse nuk shpërblehe-
mi kjo nuk domethënë se duhet të
heq dorë nga një punë që e kryej me
shumë dëshirë.

Arlinda Ismani IIIB
Sara Memishi IIIB

Paralelja e vajzave - Tetovë
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Mëdatë 10.Prill 2014, në lokalet
e Kapan Hanit u bë hapja e
ekspozitës së katërt me

rradhë e
Medresesë Isa Beu, Paralelja e Vajzave –
Shkup, që u mbajt hapur deri të nesër-
men për gjithë ata që nuk kishin
mundësin të jenë prezent ditë e pare.
Mbajtja e kësaj ekspozite tani më është
bërë traditë në shkollën tonë e cila edhe
këtëvitprezantoi shumëpunimedore të
përgatituragjatënjëvitingavetnxënëset
e kësaj paralele.
Në këtë ekspozitë të pranishëm ishin

drejtori gjeneral i Medresesë Isa Beu,
prof. Ibrahim ef. idrizi, njëherit edhe
përfaqësues I Resi ul-ulema,
H.Sulejman ef. Rexhepit, Myftiu I
Shkupit Ibrahim ef. Shabani, dekani I
Fakultetit të shkencave islameFahrudin
ef.Ebibi, imam,profesordheprofesore-
sha të paraleleve të shtrira, prind dhe
mysafir të tjerë.
Fjala përshëndetëse iu dha drejto-

rit të Medresesë prof. Ibrahim ef.
Idrizi, I cili edhe në emër të kryetarit
te Bashkësisë Islame Reis ul-ulema
Hxh.Sulejman ef.Rexhepit e për-

shëndeti dhe uroi këtë aktivitet të
rëndësishëm tradicional, qe iu
mundëson nxënëseve te shprehin afi-
nitetet e tyre kreative, te zhvillohen
ne mënyre universale, gje qe asnjë
shkolle tjetër nuk e bën. Padyshim qe
kjo është mburje dhe krenari për
Bashkësinë Fetare islame dhe
Medresenë isa Beu. Ne fund, ne emër
te kryetarit te Bfi – se, stafit edukati-
vo – arsimor dhe ne emrin personal
iu uroj suksese te mëtutjeshme që
mirësia dhe begatitë e Zotit gjithnjë ti
përcjellin.

EDHE KËTË VIT
EKSPOZITË NË PARALELEN

E VAJZAVE - SHKUP
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Fjalën përshëndetëse e mori edhe

myftiu I Shkupit Ibrahim ef. Shabani
ku përshëndeti këtë manifestim
duke shprehur se kjo është kurajo
sepse nxënëset tona jashtë dijes te
kultivojnë edhe vlerat e punës se
dorës se tyre. Po ashtu u shpreh qe
kjo tradite të vazhdon edheme tutje.
Dekani i Fakultetit të shkencave

islame Fahrudin ef. Ebibi iu uroj
nxënëseve suksese dhe perspektiv
në të ardhmen nga që ato do të jenë
edukatore të vyeshme dhe se kjo do
të jetë ne dobinë e tyre dhe dobinë e
shoqërisë tone.
Koordinatorja e shkollës prof.

Nurten shehi Sakipi e cila njëherit
përshëndeti dhe falënderoj te prani-
shmit për pjesëmarrjen ndërsa
nxënëseve poashtu, duke iu uruar
suksese dhe te vazhdojnë edhe me
tutje me punën e tyre te bukur qe
kishin përgatitur.
Ne fund program u përmbyll me

asher nga Kur’ani Kerim dhe me
ilahi të përgatitura nga nxënëset e
paraleles tone. Vlenë të theksohet se
musafiret ishin aq te interesuar për
punimet që kishin përgatitur nxënë-
set e kësaj paralele nga vete dora e
tyre kreative, thuaj se që në ditën e
pare që vizitoret treguan interesin e
tyre si dhe një numër i madh i puni-
meve u blenë qe atë ditë. Pas çdo
pune dhemundi padyshim që pason
edhe shpërblimi, andaj për atë
shpresojmë që kjo të jetë nxitje dhe
motivim për nxënëset e kësaj para-
lele që punuan palodhshëm sëba-
shku me përkrahjen dhe ndihmën e
profesoreshave, vetëm se gjithçka të
del bukur dhe në mënyrën me te
mire te mundshme kreative. Dha-
shtë Zoti qe ky aktivitet me rastin e
ekspozitës që ndërmer Paralelja e
femrave – Shkup për se pesti here
me rradhë, te vazhdon permanent
edhe viteve me rradhë ku do te dë-
shmon sukseshëm punën progresive
nga vet nxënëset e kësaj paralele.

Busejra Idrizi IV – B
Paralelja e Vajzave - Shkup

Merastin e ditelindjes se muhamedit a.s qe është model ne çdo
lëmi të jetës "medreseja isa-beu paralelja e vajzave Shkup"
organizoi mevludin tradicional kushtuar ditëlindjes së

Pejgamberit a.s Programi në fjalim u mbajt me datën 23.04.2014 të
mërkurën në xhaminë e Sulltan Muratit Shkup. Fjalën përshëndetëse
në këtë program e mbajti koordinatorja e medresesë Isa-Beu së parale-
les së vajzave Shkup MR. Nurtene Shehi-Sakipi e cila përshëndeti
mysafiret dhe ua uroj të gjithë muslimanëve natën e madhe të
REGAIBIT. Programi filloi me këndimin e disa ajeteve Kur'anore nga
nxënëset e kësaj shkolle. Dhe programin e vazhduan me këndimin e
Mevludit, dhe më pas kori i kësaj paraleleje i udhëhequr nga profe-
soreshat Naxhije Bakiu dhe Hfz. Nehal Ibrahimi vazhduan me ilahi
kushtuar ditëlindjes së pejgamberit s.a.s. Për historikun e kësaj nate
fjalën e mori profesoresha Hfz.Selvije D.Shakiri e cila tregoj për
rëndësinë e kësaj date dhe vlerën e kësaj nate. Në këtë manifestim
morën pjesë të gjitha profesoreshat dhe nxënëset e kësaj paralele, dhe
shumë mysafirë të tjerë.

Sumeja Neziri III-B
Paraleja e Vajzave - Shkup

MEVLUD ME
RASTIN E

DITËLINDJES SË
PEJGAMBERIT

A.S
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Falënderimet dhe lavdërimet i
takojnë Allahut Fuqiplotë, që
na mundësoi të jemi nxënëse

të paraleleve të vajzave nëMedresnë
Isa Beu dhe të arrimë deri në këtë
ditë të rëndësishme ku u mbyll një
kapitulli i sukseseve tona si gjene-
ratë e tretë.
Gjithçka në fillim na dukej si një

ëndërr e pa realizuar, deri sa i
shijuam realisht momentet e kësaj
dite.
8 Maji si datë e rëndësishme u

regjistrua jo vetëm nëMedresenë Isa
Beu në Gostivar, por u regjistrua në

mbarë territorin e Gostivarit si një
manifestim krejtësisht ndryshe nga
ato të shkollave tjera ku priteshe që
maturantet ti urojë dhe ti përgëzoj
Kryetari i Bashkësisë Islame i
R.Maqedonisë Reis Ul.Ulema
H.Sulejman ef.Rexhepi, Muftiu i
Muftinisë së Gostivarit njëherit
edhe Kordinator Prof. Shaqir
Fetahu, Drejtor i përgjithshëm i
Medresesë Isa Beu në Republikën e
Maqedonisë Prof.Ibrahim Idrizi,
Nëndrejtor i Medresesë Isa Beu
Zuhejr Rexhepi, përfaqësues të lartë
të Bashkësisë Islame në Republikën

e Maqedonisë, kryetari i komunës së
Gostivarit z. Nevzat Bejta si profe-
sor e anëtar të familjarëve të nxënë-
seve.
Manifestimi filloi me leximin e

një asheri nga Kur’ani Famëlartë i
lexuar nga nxënësja Haxhere
Bajrami, më pas fjalën e mori
Kordiantori i Kësaj Paralele
Prof.Shaqir Fetahu i cili e quajti të
një rëndësie të veçantë dhe jetike
promovimin e gjeneratës së tretë të
medresanteve të diplomuara, të cilat
ishit ata që plasuan rrugën e dituri-
së dhe edukatës fetare në bankat e

NË PËRCJELLJE
TË GJENERATËS SË TRETË

NË MEDRESENË
ISA BEU-PARALELJA
E VAJZAVE GOSTIVAR
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paraleles së shtirë në Gostivar, e që
do të reflekton shumë pozitivisht në
mesin e popullatës Islame në territo-
rin e Gostivarit, duke kultivuar me
mesin e tyre vlerat dhe parimet e
Islamit të dala nga libri i shenjt i
Kuranit.
Më pas fjalën e mori drejtori i

Medresesë “Isa Beu” në Shkup, prof
Ibrahim Idrizi përgëzojë gjeneratën
e tretë të maturanteve të paraleles së
medresesë së Gostivarit, duke
pohuar se misioni i Medresesë në
Maqedoni ka qenë dhe mbetet
zhvillimi, arsimimi dhe edukimi i
gjeneratave të reja, me theks të
veçantë e gjinisë femërore.
Maturantet në këtë ditë I përuroi
edhe Administratorja e kësaj parale-
le Prof.Fatime Beshiri duke u thënë
nxënëseve: ”Ju pritëm si nxënëse, u
përcjellim si maturante dhe ju pre-
sim si profesoresha”
Fjalën e morën dy kujdestaret e

maturanteve prof.Ramije Asani dhe
prof.Semire F.Halimi, të cilat i përu-
ruan maturantet për suksesin e arri-
tur dhe mundin e dhënë.
Manifestimi u përshëndet edhe

nga kryetari i komunës së Gostivarit
z. Nevzat Bejta dhe kryetari i
komunës së Vrapçishtit z.Bajram
Kadrija të cilët në pikëpamjen e tyre
këtë shkollë e llogaritën prej shkol-
lave më të dalluara për sa i përket
edukimit dhe arsimimit të gjenera-
tave të reja.
Fjalën e rastit e kishte Reis Ul

Ulema h.Sulejman ef.Rexhepi i cili
përuroj maturantet e porsa diplo-
muara, duke u dëshiruar atyre
rrugëtim të mëtejmë në Botën e stu-
dimit dhe diturisë.
Në këtë ditë u ndëgjuan edhe

fjalët e fundit të maturanteve të cilat
i kishin shprehur lëvdatat dhe falën-
derimet ndaj kujdestareve të klasa-
ve, stafit arsimor dhe prindërve të
tyre. Manifestimi përfundoi me
shpërndarjen e mirënjohjeve nxënë-
seve për angazhimin e suksesshëm
në mësim, sjellje dhe aktivitetet e

lira nga ana e Kryetarit të
Bashkësisë Islame.
Pas këtij programi nxënëset e

viteve të treta shpërndajtën ëmbëlsi-
ra për të gjithë të pranishmit.
Maturantet në shenjë falënderi-

mi dhe mirënjohje kishin organizuar
një darkë të përbashkët me Këshillin
arsimor të Medresesë Isa Beu para-
lelja Gostivar ,si dhe kishin të ftuar

Reis Ul Ulema H.Sulejman
ef.Rexhepi Drejtorin e përgjithshëm
të Medresesë Isa Beu Prof.Ibrahim
Idrizin Nëndrejtorin Zuhejr
Rexhepi, Koordinatorët dhe admini-
stratorët e Paraleles Tetovë, Shkup
dhe Shtip.

Arzije Ramadani IV-A
Paralelja e Vajzave - Gostivar
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Shoqata e nxënësve të
SHMI-"Medreseja Isa
Beu"-Shkup,organizuan

turnir në futboll të vogël. Në këtë
garë morën pjesë të gjitha klasat e
kësaj shkolle me nga një ekip përfa-
qësues .Sporti dhe aktivitetet sporti-
ve janë një pjesë e aktiviteteve të
Medresesë jashtë aktiviteteve tjera
në sfera të ndryshme. Ky turnir u
hap më datë 22.04.2014 dhe i cili
zgjati deri më 25.04.2014, ku hapjen
e kësaj gare e nderoi drejtori I kësaj
Medreseje Prof.Ibrahim Idrizi dhe
anëtar tjerë të drejtorisë, dhe shumë
anëtarë të këshilli tarësimor. Në fil-
lim të këtij manifestimi sportive
drejtori I kësaj shkolle mbajti një fja-
lim ku mes të tjerash falënderoi
nxënësit për këtë aktivitet dobi-
prurës, dhe po ashtu foli për rëndë-
sinë e sportit dhe dobitë e tij si në
aspektin shkencor dhe fetar.
Drejtësinë gjatë kësaj gare në këtë
Turnir e ndau Prof.Sadrija
Hasanovic I cili njëherit është edhe
përgjegjës i sektorit të sportit. Më
date 25.04.2014 u luajt finalja e kësaj
gare, ku në finale luajti klasa III-A
me klasën II-A. Ku Fitues i turnirit u
shpall klasa II-A.
Për fituesit e kësaj gare pati

shpërblim një trofe dhe mirënjohje
për to. Po ashtu shpërblime pati
edhe për vendin e dytë dhe të tretë
nga një trofe dhe mirënjohje.
Shpërblimet I ndau drejtori I shkol-
lës, nëndrejtori dhe sekretari.

Lojtarë më I mirë u zgjodh nxënë-
si I vitit të dytë Venhar Arifi, ndërsa
portier më I mirë u zgjodh nxënësi I
vitit të dytë Hixhret Bajrami.

Habib Hakiki III-B

TURNIRI TRADICIONAL
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Medreseja e Isa Beut, të prem-
ten ka mirëpritur në objektet
e saj një delegacion të lartë

nga disa shtet përfshirë këtu shtetin e
Kuvajtit, Turqisë, Bosnjës, Kosovës,
Shqipërisë dhe vende tjera. Mysafirët e
pranishëm u mirëpritën nga drejtori I
Medreses Isa Beu, Ibrahim Idrizi.Gjatë
vizitës mysafirët, nga vetë drejtori I

medresesë u informuan për punën e
Medresesëdhe rolin e saj qëajopo luanë
në edukimin dhe arsimimin e gjenera-
tave të reja.Kujtojmëse shkolla eMesme
Islame“Medreseja IsaBeu”është shkol-
lë e orientuar profesionale dhe bënpjesë
në ranguneshkollave tëmesme.Vepron
si shkollë e vetme edhe për djem edhe
për vajza në tërë territorin e R. Maqe-

donisë me paralelet e saja në:
Shkup,Tetovë,Gostivar dhe Shtip. Gjatë
shkollimit katërvjeçar nxënësit dëgjojnë
30 lëndë,nga të cilat si gjuhëamtaremë-
sohen shqipja, maqedonishtja dhe tu-
rqishtja; ndërsa arabishtja si gjuhë pro-
fesionale dhe anglishtja si gjuhë e huaj.

Zija Ismaili III-A

Sh.M.I Medreseja
"Isa Beu" Vizitohet nga
një delegacion i larte
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Medreseja Isa Beu – paralel-
ja e shtrirë e vajzave
Gostivar me 04. 06. 2014

udhëtoi në një ekskursion një ditor
ne qytetin e Strugës. Gjatë rrugës
ndaluam në qytetin e Kerçovës ku
nxënëset u freskuan. Me arritjen në
Strugë hëngrëm mëngjesin e për-

bashkët pranë Drinit të Zi.
Vazhduam shëtitjen rreth liqenit
dhe qytetit të Strugës në përgjithsi,
pas faljes së namazit të drekës ishte
e përgatitur dreka e përbashkët në
buzë të liqenit. Vizita vazhdoi në
qytetin e vjetër të Ohrit ku vizituam
Çarshin e Vjetër, falëm namazin e

iqindis dhe bëmë një shëtitje me
anije për rreth liqenit të Ohrit. Ky
ekskursion si aktivitet jashtë shkol-
lore na mundësoi që të bëjmë një
relaksim pas një viti te lodhshëm
shkollor.

Hafsa Rushiti III-A
Paralelja e Vajzave - Gostivar

NJË EKSKURSION
NË STRUGË
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Me rastin e përcjelljes së
gjeneratës së shtatë të
Paraleles së Shtrirë në

Tetovë, u mbajt manifestimi tradi-
cional. Manifestimi u mbajt me datë
(08.05/2014). Në këtë manifestim të
pranishëm ishin drejtori I degës se
vajzave të Tetovë Prof. Bari Aliu,
pjestar nga mësimdhënësit, më vonë
si I ftuar ishte edhe drejtori I drej-
torive të medresesë “Isa Beu” Prof.
Ibrahim Idrizi, po ashtu në këtë
manifestim ishin të pranishëm edhe
familjaret e nxënëseve, dhe një
numër I madh I nxënësve që ndjekin
mësimin në këtë shkollë si dhe
mysafir të ndryshëm. Ky manifes-
tim filloi me këndimin e një ashereje
nga Kur’ani Famëlartë, më pas
fjalën e morën maturantet ku falën-
deruan kolektivin arsimor për

angazhimin e tyre dhe kërkuan hal-
lallëk nga profesorët, nga punonjës
te ndryshëm në objektin e shkollës,
poashtu
kërkuan hallallëk edhe nga

koleget e tyre që lanë pas.
Pastaj fjalën e morën kujdestarët

e klasave njëherit edhe drejtuesit e
paraleleve ku përgëzuan nxënëset
për shkollimin e tyre katërvjeçar,
dhe u uruan një vazhdim të mbarë
drejt diturisë duke qenë shembull i
shkëlqyer i të gjithë gjeneratave të
ardhshme, si dhe me shpresë se do
të jenë ata të cilat do ta përhapin
dritën e Islamit nëpër mbarë botën.
Në fund fjalën e mori njëra prej

shoqeve e cila mbajti një fjalim, në të
cilin tregoi për kohë sa kishin qën-
druar ne këtë shkollë, i falënderoi
profesorët për punën e pa lodhshme

që kishin bërë, për diturinë dhe
ndihmën që ju kishin dhënë nxënë-
seve duke cekur se ata kanë qenë
çdoher ndihmues në raste nevoje,
poashtu në këtë fjalim ajo ju drejtua
edhe shoqeve të saja duke u
dëshiruar sukses në jetë dhe në
studimet në vazhdim, dhe dashtë
All-llahu gjithmonë t’ju pri e mbara.
Ndërkaq ajo premtoi që nxënëset do
të mundohen dhe se ja kanë borxh
që ta ruajnë imazhin e medresesë
duke dëshmuar që medreseja është
çerdhja më e mirë me moral më të
mirë.
Dhe në fund pas mbarimit të

manifestimit Mësimdhënësit,
mysafirët si dhe nxënëset maturante
u drejtuan për ne restorantin Ara
për ta kaluar natën e fundit së
bashku.

Paralelja e vajzave në
Tetovë përcolli gjeneraten
e shtatë të maturanteve
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Me rastin e diplomimit te
gjeneratës së pestë të
Paraleles se Vajzave të

SHMI Medreseja Isa Beu- Shkup,
me date 08.Maj.2014 në kompleksin
Kapan Han u realizua manifestimi
madhështorë për t'i demonstruar
dhe konsoliduar përgëzimet ndaj
maturanteve si dhe dëshirën për të
gjurmuar më tej drejt shtigjeve të
diturisë. Në këtë manifestim ishin të
pranishëm drejtori gjeneral i
Medresesë Isa Beu, Prof. Ibrahim
Idrizi, sekretari general i BFI-së,
Prof. Afrim Tahiri, myftiu i
Myftinisë së Shkupit, Ibrahim ef.
Shabani, perfaqsues nga FSHi-së
Prof. Nashit Mustafa, profesorë dhe
profesoresha të kësaj paraleleje,
prindër, mysafirë të tjerë dhe media.
Gjatë këtij manifestimi, fjalën për-
shëndetëse kishin edhe kujdestaret
e kësaj gjenerate, Prof. Resmije
Xhaferi dhe Neal Ibrahimi, si dhe
koordinatorja e paraleles së femrave
Nurtene Shehi-Sakipi, e cila mes
tjerash theksoi se:" ashtu si gjener-
atat e tjera edhe kjo gjeneratë me
sukses dhe privilegj kreu një frag-
ment të shkollimit, i'u uroj një
vazhdim të mbarë drejt diturisë
duke qenë shembull i shkëlqyer i të
gjithë gjeneratave të ardhshme, si
dhe me shpresë se do të jenë ata të
cilat do ta përhapin dritën e Islamit
nëpër mbarë botën. Prof. Ibrahim
Idrizi në fjalën e tij pëshëndetëse
shprehi lëvdata dhe mirënjohje për
suksesin e arritur të kësaj paraleleje

Përcjellja e gjeneratës
së V –të Paralelja e
vajzave - SHKUP
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të Medresesë Isa Beu. Drejtori e
falënderoi Bashkësinë Fetare Islame,
në krye me Reis Ulemanë i cili është
njëri ndër themeluesit e medresesë
Isa Beu, është prej iniciatorëve dhe
vepruesve që të themelohen dhe të
shtrihen degët e Medresesë Isa Beu,
për ta arsimuar dhe shkolluar fem-
rën muslimane në këtë shkollë që
dallon nga tjerat, e cila do të jetë e
aftë për veten e saj, familjen por
edhe kontribuese për ta arsimuar
dhe edukuar shoqërinë muslimane,
në veçanti gjininë femërore. Në mes
tjerash drejtori tha:" Të respektuar
maturante të gjeneratës së pestë të
medresesë Isa Beu dega e vajzave në
Shkup, dua t'ju uroj për mbarimin e
shkollimit në këtë akademi arsimore
dhe t'ju përgëzoj si gjeneratë që
ndodheni para një beteje të re në
jetë, në një fushë lufte në të cilën rri-
hen fatet e njerëzimit." Gjithashtu
fjalën e rastit e kishte edhe sekretari
i BFI-së, Prof. Afrim Tahiri i cili në
mes tjerash ceki:" Logoja juaj 'Ikre'
është urdhër i parë Kur'anor, andaj
duhet të jemi gjithnjë në shërbim të
këtij urdhri. Isa Beu jo larg nga ky
vend e ka varrin por, përfaqësuesit e
tij janë në të gjitha institucionet e
vendit, andaj të nderuara maturante

duhet ta dini se nëse dikush iu ka
mbrojtur ju, edhe ju duhet ta dini se
duhet t'i mbroni gjeneratat e
ardhshme. Dhe, ua lë si porosi që të
jetoni me medresenë duke qenë në
shërbim të saj sepse pikërisht jeni në
këtë vatër ku keni marrë mësimin
dhe edukimin, mu për atë nuk do të
ndalet dhe as nuk do të shuhet
kurrë por, ajo zhvillohet me tutje."
Për suksesin e arritur gjatë katër
viteve mësimore dhe pjesëmarrjeve

vullnetare nëpër aktivitete të lira,
stafi edukativ-arsimor zgjodhi
nxënësen Busejra Idrizi nxënëse të
gjeneratës. Vlen të përmendim se
këtë vit Medreseja Isa Beu paralelja
e vajza Shkup përcolli 43 maturante,
numër i cili identifikoi rritjen e
konkurrimit të nxënësve për në
medrese.

Eda Kurtishi III-A
Paralelja e Vajzave - Shkup
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Jashtë programit të paraparëarsimor në Medresenë “Isa
Beu”, si çdo vit edhe sivjet

ishte paraparë një shëtitje. Për dal-
lim nga vitet tjera që shëtitja është
realizuar Brenda kufijve të shtetit
tonë, këtë vit u organizua shetitja
për në Bosnjë, ku medresantët
gjatë rrugës për në Bosnjë do tëvi-
zitonin Ulqinin, Mostarin,
Sarajevën etj.
Më datë 23.05.2014, në orën

21.00. të gjithë nxënësit e kësaj
shkolle ishin mbledhur në oborrin e
saj dhe ishin gati për të marrë këtë
rrugë kaq të pritur. Në fytyrat e tyre

dallohej buzëqeshja dhe dëshira për
ta kryer këtë udhëtim. Me dy auto-
busë, nxënësit e klasave të treta, të
dyta dhe të para u nisën për në
destinacionin e caktuar.
Arritja në Bosnjë u realizua ditën

e nesërme, pas një udhëtimi të gjatë
e të lodhshëm dhe çdo njërin prej
nesh e kishte kapluar lodhja. Edhe
pse të lodhur ishim të kënaqur për
atë se tanimë gjendeshim në
Sarajevë, të cilën e kishim ëndër-
ruar që moti. Çdo udhëtim në vete
bart lodhje, mirëpo kënaqësitë
mbulojnë lodhjen, e bëjnë të paduk-
shme.

Ky ishte një udhëtim i rallë pasi
që me këtë shëtitje të organizuar
Medreseja “Isa Beu” shënon shë-
titjen e pare të realizuar për në
Bosnjën e pasluftës, dhe se këtë shë-
titje nxënësit do ta ruajnë ne kujte-
sat e tyre, për mot e jetë.
Me të arritur në Sarajevë të gjithë

nxënësit u vendosën në konviktin e
Medresesë “Gazi Husrev Beg”.
Drejtoria e konviktit kishte ndër-
marrë të gjitha masat që nxënësit
tanë të ndiejnë po atë komoditet
sikur të jenë në konviktin e tyre. Për
gjithë kohën se sa do të qëndronim
në konvikt, nxënësve u ishte sigu-

MEDRESANTËT
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ruar nga tri ushqime në ditë,
mëngjesin drekën dhe darkën.
Neve nuk na mbetet tjetër vetëm se
t’i falënderojmë nikoqirët për këtë
pritje që na e bënë: për sigurimin e
vendqëndrimit, për ushqimin si dhe
për shërbimet e tjera që na I bënë.
Gjatë qëndrimit 2 ditor në Sarajevë,
nxënësit kishin mundësinë që të
vizitonin vendet dhe bukurit e
shumta të këtij qyteti, ku në mes tje-
rash u bënë disa vizita së bashku. U
realizua vizita e Fakultetit të
Shkencave Islame si dhe varri I dije-
tarit dhe prijësit boshnjak Alija
Izetbegoviq. Po ashtu u bënë vizita

edhe vendeve dhe xhamive të
shumta. Nxënësit në këtë vend
kishin mundësinë që të takonin
edhe bashkatdhetarët e tyre të cilët
jetonin dhe vepronin në atë qytet.
Të cilët e dëshmuan veten si niko-
qirë të vërtetë dhe secili mundohej
që nxënësve tanë t’iu bëjë nderë të
veçantë.
Ditën e diell, më saktësisht më

date 25 maj gjatë kthimit për në
Maqedoni, nxënësit tanë patën
rastin të njihen me bukuritë mah-
nitëse të Mostarit historik, dhe
kohën më të madhe e kaluan pranë
urës së njohur të këtij qyteti si dhe

në xhamitë më të njohura që gjen-
den jo larg urës..
Ditën e hënë, në mëngjes, mbaroi

gjithçka që ishte paraparë dhe
nxënësit u kthyen në shtëpitë e tyre,
të lodhur nga udhëtimi dhe të këna-
qur prej asaj që përjetuan në këto
ditë të këtij fund maji plot me diell.
Në fund s’na mbetet tjetër pos të
falënderojmë organizatorët dhe
drejtorinë tonë për organizimin e
këtij ekskursioni, që na mundësoi të
njihemi me vlerat kulturo-historike
të Bosnjës, dhe monumentet e
shumta të kulturës islame të këtij
nënqielli.

vizitojnë Bosnjën
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Medreseja “Isa Beu”
Paralelja e vajzave në
Tetovë çdo here ka qenë

vatër e organizimeve të ndryshme, pa
marrë parasysh të çfarë lëmie edhe
kësaj rradhe duke u mbështetur në
empirizmin e saj shumëvjeçar organi-
zoi një ekskursion jashtë vendit për
nxënëset e kësaj shkolle. Gjatë këtij
ekskursioni ne nxënëset patëm
mundësinë që të vizitojmë disa vende
të cilat kanë rëndësi të madhe histo-
rike dhe fetare.
Në ekskursion u nisëm më 28 maj

2014, si hap i pare i këtij ekskursioni
ishte vizita e Ulqinit, ku ditën e pare
të ekskursionit ne u vendosëm aty.
Në Ulqin patëm mundësinë që të
shijojmë bukuritë e tij, bukuritë e
bregdetit të Ulqinit, përjetim i cili la
mbresa të thella në zemrat tona. Të

SARAJEVA VEND
i PAHARRUESHËM
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gjatë këtij udhëtimi i bëmë edhe një
vizitë të shkurtër Dubrovnikut edhe
pse ishte një kthim kalimthi, por në
memoriet tona mbetën kujtime të
përjetshme nga panorama piktore-
ske e Dubrovnikut me theks të
veçantë pjesa e qytetit të vjetër.
Nuk ngel me kaq, nga

Dubrovniku kalojmë në Mostar, ku
pjesë e këtij ekskursioni ishte edhe
vizita e Mostarit, aty kaluan mjaft
bukur, pra medresantet ishin ato që
patën fatin të shkelnin në rrugët e
Mostarit, mbi të gjitha në urën
karakteristike të tij e cila daton prej
mbretërisë osmane, të njihen me
njerëz nga mbarë bota, me tradita e
kultura të ndryshme. Kështu që
edhe Mostari la gjurmë të pashlye-
shme në zemrat tona.
Nga Mostari vazhduam rrugën

për në Sarajevë, vend ky i cili bëri
një kthim retrograde të kujtimeve
tona mbi historikun e këtij qyteti,
padyshim me të përmendurit e
Sarajevës neve menjëhërë na shkon
ndërmend mikpritja që na e bënë
motrat tona nga Sarajeva. Gjatë qën-
drimit tone atje vizituam vendet si:
Bllagaj,Vrella Bosna,Vrella Buna etj..
Ekskursioni përfundoi më 1 qer-

shor. Nga ky ekskursion mbetëm
shumë të kënaqura, ku kjo kënaqësi
që ndjenim në zemrat tona reflek-
tohej në fytyrat tona, pasi që kaluam
disa ditë në të cilat i harruam bren-
gat tona, shqetësimet dhe çdo gjë që
na mundon gjatë jetës së përditsh-
me.
Dhe këtë udhë përshkrim do të

doja ta përmbyll me një falënderim
të veçantë drejtuar udhëheqësit të
paraleles së vajzave në Tetovë
bashkë me profesorët tanë të
dashur, i cili na e mundësoi këtë
ekskursion, që veç tjerash do të
mbetet një përvojë e jona jetësore.

Sanida Hismani
Arlinda Ismani III-B

Paralelja e Vajzave - Tetovë

Ekskursioni tradicional
në Turqi – Paralelja
e Vajzave Shkup

Më datë 12, Maj, 2014 Paralelja e vajzave - Shkup si çdo vit tradi-
cional edhe këtë vit organizoi ekskursionin në Turqi, në përcjellje dhe
mbikëqyrje të profesoreshave Prof.Resmije Xhaferi, Nehal Ibrahimi
dhe prof Shabi Sinani me gjithsej 33 nxënëse. Nisja u bë ditën e Hëne.
Stacioni i parë që u ndalem për vizitë ishte Çanakkale, një vend i
famshëm, duke dëgjuar me emocion të veçantë rreth historisë së këtij
vendi dëshmorësh, që akoma gumëzhinte dhe gjallëronte me vizitorë
të vendeve të ndryshme krahas betese tetëmujore, ku nder to edhe ne
kishim nderin dhe vizituam varrezat e tyre, pllakat përkujtimore etj.
Pastaj vazhduam për në Bursa një qytet me zhvillim te jashtëzakon-
shëm, ku u vendosem në një konvikt në Alcam koy. Patem rastin të
falemi dhe te vizitojmë Ulu Xhaminë, si dhe vizituam tyrben e Osman
Gazi dhe Orhan Gazi, Jeshil xhaminë etj. Të nesërmen në drekë na
mirëpriti myftiu i Bursës si dhe përshëndeten ardhjen tonë, në të
njëjtën kohë edhe ne i dhuruam një dhuratë modeste si shenjë respek-
ti. Më pas vijoi Stambolli, ku me një pritje të madhe u vendosem në një
konvikt në Gurpenar. Krahas shëtitjeve që i bëmë në Kapali Çarshi,
vizituam xhaminë Sultan Ahmet, xhaminë Aja Sofja, Ejub Sulltan,
Pierre Loti dhe vende te tjera. Çdo fillimi i vjen fundi i dhimbshëm që
nuk duam të mbarojë kurrë, sidoqoftë, kësaj ëndrre i erdhi fundi që do
ngelë si diamant në mendje dhe zemrat tona përjetë të pashlyeshëm.

Busejra Idrizi IV – B
Paralelja e Vajzave - Shkup



24

IK
R
E

AKTUALE

Gusht/Ağustos/Aвгуст • 2014

All-llahu është krijuesi i gjithë
asaj qe na rrethon, i asaj qe e
shohim dhe nuk e shohim, i

botes se dukshme dhe asaj te pa
dukshmes, krijuesi i gjithçkahit, kri-
juesi i njeriut.
Krijimin e njeriut All-llahu xh.sh

e përsosi dhe e dalloi nga të gjithë
krijesat tjera, njeriun e krijoi në for-
mën më të bukur.
All-llahu të gjitha krijesave të Tij

ua ofroi një Emanet apo një program
jete dhe me mundësi për ta pranuar
atë, në qoftë se ata do ta pranonin
atëherë do të jetonin në bazë të vull-

netit dhe dëshirave të tyre, e në
qoftë se nuk do ta pranonin atëherë
duhej që t’i nënshtroheshin All-
llahut xh.sh. të gjitha krijesat ven-
dosën dhe pranuan që të mos e pra-
nonin këtë program jete dhe të
jetonin të nënshtruar ndaj Krijuesit
të tyre, përpos njeriut, njeriu nuk
pranoi që të jetë i nënshtruar, ai pra-
noi që të ketë vullnet të lirë.
All-llahu për këtë mënyrë të

jetesës kishte paraparë një rregull se
si duhet jetuar, pasiqë njeriu nëse do
ti përmbahej këtij rregulli ai do të
ishte i ndritur dhe i shpëtuar, dhe

nëse nuk mbështetej në të apo nuk i
përmbahej këtij rregulli ai do të
ishte i dëshpëruar dhe i humbur.
Emaneti qe kishte paraparë All-

llahu xh.sh për njeriun në vete
ngërthente urdhëresa dhe ndalesa,
ku njeriu duhej që t’u kushtonte një
kujdes të veçantë, në bazë të së
cilave do të shpërblehej apo do të
dënohej.
Edhe pse në këtë rregull ekzis-

tonin urdhëresa duhet qe ta dimë qe
çdo gjë që ka parapare All-llahu si
urdhër për ne, ajo është në dobi
tonë, në dobi të familjes, shoqërisë

URTËSITË
E AGJËRIMIT



dhe rrethit ku jetojmë, po ashtu
edhe pse All-llahu e ka paraparë që
të ketë ndalesa për neve atëherë
duhet ta dimë që All-llahu na ka
ndaluar diçka pasi që nëse nuk e
veprojmë atë po ashtu do të jena të
mbrojtur ne, dhe të tjerët e në qoftë
se ndodh e kundërta që ne ta vepro-
jmë diç të ndaluar nga ana e All-
llahut xh.sh atëherë do të jetë në të
keqën tonë dhe të rrethit ku jetojmë.
Në urdhrat që na i ka bërë All-

llahu xh.sh janë: Namazi, Zeqati,
Haxhi, Agjërimi etj.
Agjërimi është një ibadet të cilin

All-llahu xh,sh e ka obliguar ne çdo
kohë, në çdo periudhë, All-llahu ja
bëri obligim çdo populli dhe çdo
pejgamberi.
Po ashtu agjërimin e kemi oblig-

im edhe neve si popull i Muhamedit
a.s. dhe siç përmendëmmë lartë All-
llahu nuk i obligon njerëzit për
diçka që do të jetë në dëmin e tyre, e
as për t’i obliguar me diçka për të
cilën njerëzit nuk janë në gjendje që
ta kryejnë, por All-llahu për neve e
din atë që ne nuk e dimë.
Ramazani është një rit fetar që

kryhet çdo vjet që zgjatë një muaj,
me muajt henore, dhe ai në vete
ngërthen një numër të madh të
begative, urtësive dhe mirësive që
dalin nga agjërimi i këtij muaji.
Viteve të fundit jemi dëshmitarë

që e ashtëquajtura shkencë dhe dije-
tarë laik, në shumicë të madhe janë
duke e hulumtuar dhe studiuar
islamin dhe Kur'anin famëlartë.
duke ardhur në shumë përfundime
dhe zbulime të shumta që dalin nga
këto dy burime.
Agjërimi në aspektin fetar ka

urtësi dhe mirësi të shumta, mirëpo
edhe në aspektin shkencor kanë dal
shumë përfundime për mirësitë qe
vijnë nga agjërimi .

URTESITE E AGJERIMIT
NE ASPEKTIN FETAR

1 – Agjërimi është një prej atyre
adhurimeve, që e afron njeriun sa
më shumë tek Allahu i Lartësuar,
pasi ai privohet nga gjërat që i dësh-
iron më së shumti. Njeriu e bën këtë,
për t’iu bindur dhe zbatuar urdhrat
e Allahut. Nëpërmjet këtij adhurimi
shfaqet se sa i sinqertë është besimi i
tij, sa i madh është përkushtimi i tij
në adhurim dhe sa i lidhur është
njeriu me Allahun.
2 – Agjërimi është shkak i devot-

shmërisë dhe i pastrimit të shpirtit,
sepse agjëruesi i bindet Allahut në
atë ç`ka Ai urdhëron apo ndalon.

3 – Agjërimi e pastron zemrën
dhe e bën atë sa më të kulluar.
Nëpërmjet agjërimit agjëruesi ka më
tepër mundësi për të medituar dhe
për të bërë sa më shumë dhikër
4 – Agjërimi e bën njeriun që të

njohë mirësinë eAllahut kur ai është
i ngopur, sepse kur ai agjëron i kuj-
tohen të varfrit dhe fukarenjtë.
Kështu ai e falenderon Allahun e
Lartësuar për këtë mirësi, duke e
pasur edhe më të prekshme dhimb-
jen e vëllezërve të tij të varfër.
Dhe se njeriu me anë të agjerimit

i ruan dhe i forcon lidhjet me All-
llahun xh.sh, dhe është në një rrugë
drejt përsosmerisë dhe devot-
shmerisë.

URTESIA E
AGJERIMIT NE ASPEKTIN

SHKENCORE

Është konkluduar nga dietarë dhe
doktorë të ndryshëm në të gjithë
botën që agjërimi i muslimanëve që
kryhet çdo vit në muaj të caktuar,
pra ai njeri që agjëron nga agjërimi i
tijë ka përfitime të shumta:
1-Agjërimi është arma më e fortë

ndaj çrregullimeve mendore
2-Arma kundër mbipeshës
3- Agjërimi bën reduktimin e

epsheve
4-Agjërimi ndihmon në zhvillim-

in e një jete më të mirë dhe të shën-
detshme
5-Agjërimi është i dobishëm edhe

për vartësit e drogës dhe duhanit
6-Agjërimi shëron gjithashtu

edhe dhimbjen e kockave dhe semu-
ndjet gastrite
7-Shëron tensionin e lartë të

gjakut në mënyrë të dukshme
8-Shëron sëmundjet e mëlçisë etj.
Dhe se në muajin e ramazanit

njerzit dallohen se janë më të qetë të
buzëqeshur sa më larg stresit dhe
rrugëve që të çojnë në stresim etj.

Hajrie Xheladini II-A
Paralelja e Vajzave - Tetovë 25
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1.Cila është historia që e lidh
shkrimin(poezinë)me ju?
-Është kënaqësi për mua të jem

pjesë e kësaj interviste dhe ende më
shumë kënaqësi t’i përgjigjem një
pyetje të këtillë. Është hera e parë që
unë zyrtarisht po shpreh historinë

time që ngjau para 8 vitesh derisa
unë isha në klasë të katërt. Në orën
e gjuhës shqipe së bashku me
mësuesen po lexonim artikullin e
revistës ‘Nxënësi” në të cilën tre-
gohej historia e një vajze në moshën
tonë që me shkrimet e saja denjësi-

sht e kishte përfaqësuar klasën e saj
para një komisioni të dërguar nga
ministria e arsimit. Në atë rast
mësuesja na u drejtua me pyetjen “e
kush do të na përfaqësojë neve në
rast se tani vinë inspektorë?!Ju
lumtë! Pra ne nuk kemi askënd për

ËNDRAT E MËDHA
TË NJERËZVE
TË VEGJËL

Intervistë e realizuar nga nxënëset e medresesë
dega e shtrirë në Tetovë.Nga intervistuesja Bushra Shabani

dhe e intervistuara Fatlinda Iseni.



tu mburrur.” Këto fjalë prekën thel-
lë shpirtin e “vajzës së vogël” e që
pikërisht ajo ditë ishte dita kur unë
fillova të shkruaj.

2.Cili është shkrimi (punimi) i
parë të cilin e shkruajtët?
-Shkrimi im i parë është një poezi

kushtuar nënës time ,ngaqë ajo
është frymëzimi më i madh i çdo
njeriu dhe personi më i afërt në jetë,
e shkrova pikërisht atë ditë kur na

nxiti mësuesja e klasës së katërt,me
disa fjalë të thjeshta por origjinale.

3.A mjafton vetëm dëshira për të
shkruar apo duhet edhe aftësi?
-Këto janë dy kushte që plotë-

sojnë njëra tjetrën dhe që shpijnë me
kalimin e kohës deri tek profesioniz-
mi,por ka edhe të tillë që këtë rrugë
e kanë filluar duke poseduar vetëm
dëshirën,gjë që është dalluar në
punimet e tyre,por duke vazhduar
me lexim dhe përvojë kanë fituar
dhe aftësinë.

4.Cila është pjesa më e vështirë
gjatë shkrimeve dhe si ia bën me
titujt?
-Gjatë një shkrimi pjesa më e

vështirë është tek përfundimi,kjo
zakonisht tek poezitë ,për arsye se
kur kaplohem nga euforia e një
ideje,atë e shpreh të gjithin në fil-
lim,pastaj ndodh që përfundimi të
del më i zbehtë.Ndërsa me tituj nuk
has në vështirësi sepse nuk vë që në
fillim një titull përfundimtar ,lë
hapësirë për alternativa.

5.Cila është ëndra juaj sa i
përket shkrimeve?
-Nxitja e mësueses sime ndikoi

edhe tek disa shoqet të mia,dhe ne
shkrimet i mblidhnim bashkë me
shpresë se një ditë do botojmë një
libër me përmbledhje poezish ,por
këtë ëndërr nuk e realizuam dot
pasi kishim moshën shumë të vogël
dhe nuk menaxhuam dot punën
tonë. Me kalimin e kohës shoqet e
mia u dorëzuan nga kjo ëndërr ,por
unë ende e shihja si të mundshme
dhe as edhe një herë nuk hoqa
dorë,përkundrazi vazhdova të lexoj
sa më shumë gjë që më ndihmonte
në përmirësimin e shkrimeve,derisa
në vitin e III të shkollës së mesme
arrita ta botoj librin tim të parë me
poezi “Miqësi e Përhershme”.Pas
realizimit të ëndrrës sime tani
shumë më lirshëm mund të shkruaj
,pastaj dhe recensuesi i librit,

Prof.Salajdin Salihu me disa fjalë siç
vetëm ai di më dha vullnet dhe
shtytje të madhe për të vazhduar më
tutje pa u ndalur.

6.A keni ndonjë orar kur shk-
ruani apo prisni derisa t’iu vijë
inspirimi?
-Edhe pse jam munduar

ndonjëherë të shkruaj duke impo-
nuar kohën, me orë të tëra kam
ndenjur mbi fletë pa mos e përlyer
fare me ngjyrë (zakonisht tek poe-
zitë).Inspirimi është çelës i vetëm i
shkrimit,që mund të jetë një
vepër,fjalë ose gjest tepër i vogël,i
cili nuk njeh orar as vend gjë që më
ka detyruar të shkruaj në kushte të
ndryshme,si në mesnatë,në auto-
bus,klasë etj.

7.A keni ndonjë sugjerim për
mua dhe për të gjithë ata që duan
ta fillojnë apo ta vazhdojnë këtë
rrugë?
-Sigurisht. Ajo që do e mundësojë

fillimin e kësaj rruge është dëshira.
Mos i shuani ato se vetes do i bëni
padrejtësi. Asnjëherë shpresat nuk
duhen humbur nga shkaku i kushte-
ve ekonomike,shoqërore ose nga
rezultatet jo të mira të fillimit.
Dëshira e pastër mposht çdo penge-
së ,nuk i njeh bile ato aq më pak
pengesat ekonomike,ndërsa sa i
përket rezultateve jo të mira të filli-
mit,çdo fillim është i vësh-
tirë,mandej nuk dua të lë pa për-
mendur historinë e Balzakut,autor i
veprave të mëdha. Një ditë tek ai
erdhi një grua plakë e cila ia solli një
letër të nipit të saj,dhe e pyeti:
shikoje këtë punim , a ka mundësi të
bëhet shkrimtar në të ardhmen nipi
im? Ai me të parë punimin i tha se
nuk ka mundësi në asnjë
mënyrë,çfarë shkrimi është ky?!
Gruaja qeshi dhe i tha,është letra
jote që e ke shkruajtur në fëmijëri.

Bushra Shabani II-B
Paralelja e vajzave - Tetovë 27

IK
R
E

AKTUALE



28

AKTUALE

Gusht/Ağustos/Aвгуст • 2014

“Falni namazin dhe jepni
zeqatin, dhe përuluni (në
ruku’ ) me ata që përulen.”

[El-Bekare 43]
“162. Thuaj: “Namazi im, kurbani

im dhe vdekja ime janë thjesht për
All-llahun, Zotin e botëve.” [Sureja
En’Am 62]
All-llahu x.sh. i krijoi krijesat për

ta adhuruar Atë dhe i detyroi ato me
adhurime të ndryshme shpirtërore,
trupore si dhe me pasuri. Nga adhu-
rimet më të rëndësishme trupore Ai,
subhanehu ve teala, bëri namazin,
duke bërë atë si lidhjen më të fort
mes robit dhe Krijuesit, me të njeriu e
ripërtërin besatimin që i ka dhënë

Krijuesit, afrohet tek Ai dhe pastr-
ohet prej mëkateve, si dhe kërkon
prej të mirave të dynjasë dhe ahiretit.
All-llahu xh.sh. në Kur’anin

Famëlartë thotë: “ Falni namazin dhe
jepni zeqatin, dhe përuluni (në ruku’
) me ata që përulen.” [El-Bekare 43].
Po ashtu edhe Pejgamberi s.a.v.s.

për vlerën e namazit në një hadith që
e transmeton Abdullah ibni Mes’udi
r. a .i cili thotë: “E pyeta të Dërguarin
e All-llahut s.a.v.s.: Cila vepër është
me e dashur te All-llahu i Lartësuar?
Tha: “Namazi në kohën e tij.”
Muttefekun alejhi.

Gjatë udhëtimit për në Bosnjë,
dhe në të ndalur në shtetin fqinjë

Kosovën për pushim, pasi që nxënë-
sit i zuri koha e namazit të jacisë, te
cilët në mënyrë të organizuar dhe
vullnetarisht e falën namazin apo e
shlyen një obligim ditor që e kishin
nga ana e All-llahut xh.sh. në atë
mënyrë që ta afronin veten më afër
Krijuesit. Gjatë udhëtimit medre-
santët shfrytëzuan pushimet për ta
kryer faljen e namazeve që do të
thotë ishin të kujdesshëm për këtë
obligim.
Lusim All-llahun e Madhëruar që

ta pranojë këtë vepër të madhe, t’i
falë ata dhe t’i bëjë shembull për të
tjerët.

Bajram Xhezairi III-B

Medresantët
falin namazin gjatë

udhëtimit për në Bosnje
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Ne Kur'an vazhdimisht
përsëritet thirrja e bes-
imtarëve per të kërkuar

dituri, në një ajet Kur’ani All-
llahu xh.sh thotë: Thuaju (atyre):
“A janë të barabartë ata që dinë
me ata që nuk dinë?” Po vetëm të
zotët e mendjes marrin mësim."
(Kur'an, Sure Zummer, 39:9).
Poashtu edhe pejgamberi s.a.v.s I
ka dhënë rëndësi të madhe ditur-
isë, në një hadith të cilin thuajse
e njohim të gjithë pejgamberi a.s
thotë: "Kërkoni diturinë nga
djepi deri në varr..." , ndërsa në
një hadith tjetër thuhet:
"Kërkimi i diturisë është detyrë
për çdo Musliman burrë dhe
grua."
Në vatrat e medresesë “Isa Beu”

përveç asaj që I është mundësuar
një të riu të moshës madhore që të
vazhdojë shkollimin, ne drejtimin e
arsimimit dhe te moralit, medreseja
bëri një hap tejet të rëndësishëm
pasiqë ja mundësoi edhe vajzave të
këtij vendi dhe të këtij vatani që të
shkollohet, që të mos dallohet në
shoqëri, mirëpo ajo të jetë në gjend-
je që ta rauj nderin dhe dinjitetin e
sajë.
Mirëpo jo vetëm me kaq pasiqë

në medrese sot me date 24-06.2014
u diplomua edhe një vëlla I yni apo
thënë një haxhi I nderuar Imer
Hamza në moshë të shtyer mbi
moshën mesatare ai arriti që të
diplomojë, dhe kështu duke mbe-

tur dëshmi e gjallë që ta lypësh
diturinë nuk njeh moshë, dhe se
njeriu gjithmonë duhet që të
mundohet që të meret me kërkimin

e diturisë, ne mënyrë që çdo ditë të
mësojë diçka të re.

Bajram Xhezairi III-B

Në medrese
diplomon edhe
një i moshuar



Ç’është ajo e cila çdo ditë e
më shumë po na preoku-
pon, çështë ajo e cila gjith-

mon po na tërheq drejt mëkateve,
ajo e cila na fundos, pa dyshim
është një sëmundje e cila na kaploi
rininë, por jo vetëm rininë por çdo
moshatarë nga një fëmijë shumë i
vogël deri tek një i moshuar. E si
mund ta mendojmë vazhdimësinë
e jetës ku pothuajse gati gjithë
njerëzit janë infektuar.Ç’mund t’I
thuhet kësaj?! Sëmundje! Si most ë
jetë e tillë ku s’mund të gjesh dy
persona të bisedojnë, pa qenë nën
ndikimin e telefonit. Duke qenë
present me një person, komu-
nikojnë me tjetrin e kur se kemi
present komunikojmë me të
nëpërmjet mjeteve. Ç’është kjo?!
Është humbur dashuria e harmo-
nia mes njerëzve.
Sot , humbi vlera e fjalës dhe

zërit, çdo gjë u shndërrua në vizua-
litet dhe çdo njeri i cili ndodhet
jashta botës vizuale quhet i pra-
pambetur.
Pse? – Cili është motivi i interne-

tit dhe telefonit që i bën njerëzit të
braktisin realitetin, botën e ndjenja-

ve dhe ti zhyten sëmundjes e cila
përveç se infektoi njerëzit e infektoi
edhe kohën. telefoni dhe interneti
aq sa i hapin rrugët e komunikimit
vizuel, aq më shumë edhe i mbyllni
dyert e komunikimit real.
Është vështirë të besohet se sot

brenda familjes anëtarët e shtëpisë i
bashkon vetëm darka apo ndonjë
rast i vacant familjar sepse interneti
dhe telefoni ka arritur atë nivel
saqë bën përçarjen e familjes, humb
dashurinë familjare e kështu lumtu-
risë i jep kahje tjetër, kahje drejt një

përfundimi tragjik. Arsyeja përse
këto mjete autovizuale morën
trajtën e një sëmundje të pashërue-
shme është keqpërdorimi i tyre.
Por, nëse njeriu do ta menaxhonte
kohën e tij me teknologjinë sot nuk
do të vuante nga një sëmundje e
tille për çdo zbulim nga teknologjia
do ti ndihmonte në jetën dhe punën
e tij e kështu do të ishte lehtësim për
çdo gjeneratë.

Halime Zurapi III-A
Paralelja e Vajzave - Tetovë
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TELEFONI DHE INTERNETI,
LEHTËSIM APO

SËMUNDJE E KOHËS
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Kësaj nate ose nesër kjo gjë
është e mundshme,ashtu si
është e mundshme edhe pas

një jave apo një muaji,por mundet
që vdekja do na vijë edhe pas disa
muajve apo madje dhe viteve! Por
vdekja është realitet dhe askush nuk
mund t’i ikë asaj.Allahu xh.sh. thotë
në Kur’an-in Famëlartë:”Ç’do kri-
jesë do ta shojoj vdekjen”(El-
Enbija:35) A jam unë I përgatitur për
vendqëndrimin e përhershëm?A
është i plotë Islami dhe Imani im?
Ç’është ajo që më mungon dhe e
kam të mangët?Ku e kam dobës-
inë?Të gjitha këto i di vetëm Allahu
xh.sh.,ndërsa për veprat tona do të
njoftohemi nga libri I hapur… Nuk
e di nga cila anë do të më vijë libri(i
veprave të punuara në këtë botë): në
të djathtë apo në të majtë, atë ditë

kur do më thuhet: “Lexo librin
tënd,mjafton të jesh sot llogaritës i
vetvetes.”(el-Isra’:14) Nëse libri im
më jepet nga ana e majtë, mjer për
mua! Atëherë do të lidhem me zinx-
hirë,i prangosur dhe në zjarrin
flakërues.Allahu na ruajt,bashk me
ju,dhe na shpëtoftë nga kjo. Nëse
libri më jepet nga ana e djathtë,
vendqëndrimi im do të jetë xhen-
neti, ku do të takohem me Krijuesin
tonë në shoqërinë e të
Dërguarve,besimtarëve të sinqertë
dhe shehidëve,me aromën e bukur
të dhomave të xhennetit. Vallë pse të
mos përpiqem e të përgatitem për
Ditën e Gjykimit? Ndërsa të gjithë
ne e dimë se vendi ynë do të jetë ose
në mesin e banorëve të xhennetit ose
të xhehenemit.. A kemi ne ndonjë
detyrë apo punë që duhet ta krye-

jmë lidhur me këtë? Patjetër!!!
Allahu xh.sh. Thotë në Kur’an-in
Famëlartë: “…Çka punoni nga e
mira , Allahu di për të. Dhe përgati-
tuni me furnizim(për rrugë) e
furnizimi më i mirë është devot-
shmëria…”(el-Bekare:197) Dëshmoj
se vdekja nuk e harron asnjërin dhe
se ajo do të vijë në kohën e caktuar,
të cilën s’mundeni as ta shpejtojmë e
as ta vonojmë dot. Allahu xh.sh.
Thotë në Kur’an-in Famëlartë: “Ne e
kemi caktuar (barazuar)ndërmjet
jush vdekjen, dhe Ne s’ka kush që
mund të na pengojë.”(el-Vakia:60) I
frikohem momentit kur do të më
vijë robi I dëgjueshëm,që i ndan
njerëzit nga jeta;u frikohem mëkat-
eve dhe dobësive të mia.

Arlind Alimi III-B

Kur do të vdes? Kur
do të na arrijë vdekja?
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Tëmendohemi gjatë që të shk-
ruajmë për një temë aq të
rëndësishme si për dobinë

tonë po edhe për dukurinë që na
sjellë momentet e fundit që është
jeta.
Narkomania nuk simbolizon gjë

tjetër veçse, shkatërrim,errësirë dhe
humnerë. Nuk do t’ia kalosh fare
me këtë ves të keq po disi do të lën-
dohesh shumë, do të ekzistoj një
dhembje që nuk shuhet derisa të
përfundoj ajo - aty,të largon nga jeta
dhe dikur do të pendohesh mirëpo
vonë në çastet e fundit apo në duku-
rinë e vdekjes. O njeri para e ke
kohën t’i mos u ndal të shikosh se
ç’farë bëjnë por këshilloi vazhdimi-

sht deri mbi nivel me këshilla se nuk
ju mjaftojnë, je i dobishëm, shumë i
fortë dhe me shëndet të mirë, mirë-
po ka diçka që të pengon,shembull
konkret, kur don që t’i ja arrish
ndonjë qëllimi final dhe dështon -
kjo është kaluese e që prapë do të vij
një rast tjetër. E si do t’ia bëjmë me
të rinjtë,njerëzit kudo në botë që
vuajnë nga kjo sëmundje e
rëndë,apo vetëm e vetëm do të lën-
dohemi edhe ne, për ata.Si nuk janë
në gjendje të keqes ti thonë ”jo”
kurse të “mirën” ta përdorin që ju
nevojitet dhe ta shfrytëzojnë.
Narkomanët vetëm se largohen nga
ç’do rrethinë shoqërie, janë të hum-
bur që nuk mund as veten nën kon-

troll ta venë.
Ç’menduria më e lodhur që të

çon deri te vdekja është narkomania
si dhe gjërat që i ngjajnë këtij lloji
janë: alkooli dhe droga, që nuk kanë
zgjidhje tjetër vetëm se padobi. Kjo
temë nuk mjafton me kaq na nevoji-
tet shumë orë dhe nuk do të na mjaf-
tonin as vite të plota që kudo mbarë
botës po të largohen nga ky ves do
të jenë më të dobishëm,si në aspek-
tet fizike po edhe shëndetësore.
Gjeja më e vështirë si dëshmitare

për mua është: kur në mes të ditës
takoj njeriun në errësirë e nuk i bën
përshtypje fare kur i ofroj dritë të
del nga errësira e i duket asgjë……

Sead jashari II - A

“NARKOMANIA
VDEKJEPRURËSE”

Një gjë që në këtë kohë shumë
po vërehet, injoranca e hershme
sërish po kthehet, vetëm se tashmë
me një metodë tjetër, por e njëjta
sëmundje, sëmundja e vjetër. Për
shkak të mëkatit të kohës së kalu-
ar, shndërrohet nëna, nënë e egër-

suar, ndaj Zotit të vetë shpirti jo i
bindur, e mbytën fëmijën e por-
salindur. Në kohën kur kafshët e
egra zbuten, fëmijët e vegjël nën
dhe po futen, A nuk është tmerr, a
nuk është trishtim? Të hidhet
fëmiu në kanalizim. Deri kur

nderin tënd, nuk do ta ruash? Deri
kur me ndjenjat e tua ti do të lua-
jsh? Deri kur vetveten nuk do ta
duash? Kujto para Allahut çka do
të thuash!

Miterem Ashimi II-B
Paralelja e Vajzave - Shkup

MËKATI I ABORTIT
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Tegjithë ne jemi dëshmitar se
për çfar jemi krijuar duke u
nisur nga ajeti Kur'anor ku

All-llahu xh.sh thotë:"Un i krijova
njerëzit dhe xhinet vetëm që të më
adhurojnë mua",Ajeti I cili na bën
të rënqethemi, por me gjithë atë
duhet punuar sa jemi të rinj, duke
shfrytëzuar kohen me punë të cilat
All-llahu xh.sh është i kënaqur me
ne, jo me punë të cilat do ta hid-
hërojnë Atë. Jeta jone kalon nëpër
periudha të ndryshme, duke u
nisur nga fëmijëria, periudha e cila
prindërit kohen më të madhe kanë
kaluar me fëmijët e tyre, duke i
mësuar se për çfarë na ka krijuar
All-llahu xh.sh gjërat primare të
fesë sonë duke përgatitur ato për
jetën më tutje që do ta jetojnë. Të
jetosh në një familje më këto cilësi
të lartë përmendura është kre-
nari,dhe ketë krenari unë e ndjej
dhe jam shumë falënderuese së
pari All-llahut xh.sh e pastaj
prindërve të mi te cilët më dhanë
edukatë me frymën ISLAME. Dhe
shpresoj qe çdo periudhe e jetës
time si adoleshence, moshë e
pjekurisë, pleqëria.....do te jene

periudha që me ndihmën e All-
llahut xh.sh dhe me besim të fortë
tek Ai do t’i kaloj me lehtësi, çfarë-
do që të më vijë në kokë të jetë e
mirëseardhur, ashtu siç më kanë
edukuar prindërit e mi se çdo gjë e
mirë dhe e keqe është sprovë e All-
llahut xh.sh. Jemi prezent në një
kohë kur rinia e sodit janë të dhënë
pas kënaqësive të kësaj bote, si
shkuarja nëpër kafeteri, dëgjimi i
muzikës xhetja e partnerit të jetës
vet etj.,punë të cilat dëshmojnë një
ardhmëri jo të shëndoshë. Edhe për
këtë duhet marrë masa duke u
nisur nga vetja si medresante si
teologe e ardhshme për shpëtimin e
të rinjëve nga kënaqësitë e kësaj
bote të përkohshme, te lexuarit e
librave sepse në këtë mënyrë mund
të ngrihemi para All-llahut xh.sh.
Shpresoj qe çdo i ri te vetëdijesohet,
sepse jeta është e gjate dhe duhet te
jemi shembull i shoqërisë sonë, me
vlera te larta ku All-llahu xh.sh dhe
i gjithë rrethi jonë në këtë mënyrë
do të jenë të kënaqur me ne.

Elmedina Ibrahimi II-B
Paralelja e Vajzave - Shkup

Lidhshmëria ime
me Krijusin tim
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Çdo gjë kalon shumë shpejtë,
kurse në mua nuk po shoh
diçka të re. Nuk kam jetuar

shumë por këto vite jetë më dhanë një
mësim të rëndësishëm! Faktin që
askush nuk është si ti! Askush nuk
mendon si ti!Askundnuk ekziston një
shpirt binjak! Ngase gjithkush është
ndryshe, i krijuar me veçorit e tija.
Ditët që kalova, e këto në vazhdim
nuk më sollën gjë te re! Aq shumë më
pengon drita ngase më duhet të bal-
lafaqohem me njerëzit. Sikur errësira
po më mbështjell me një ngrohtësi
mbresëlënëse dhe po më jep përgjigje
për pyetjet e mia! Jetoj në një jetë që
nuk e zgjodha vet. U takova me të
duke qarë! Ndoshta nuk do dua as të
ndahem nga ajo! Por ndoshta dhe nuk
do ta kuptoj kurrë që e lash ketë jetë,
ngase mund të largohem si një e
çmendur! Pasi që ky teatër ofron me
dashuri rolin e çmendurisë për ama-
toret si ne, kurse vetë na shikon duke
qeshur! U përpoqa shumë po nuk ma
kuptuan shpirtin! Thelbin e fjalëve të
mia e ndryshuan sipas dëshirës së
tyre, e kurrë nuk e kuptova qëllimisht
apo rastësisht! Nuk dua të jem një ti,
ngase ne jemi ndryshe! Unë ndryshe

buzëqesh, flas, ece e madje edhe
ndryshe shoh botën time! I shoh ne
mënyrën time andaj mos më gjyko,
sepse sidoqoftë ajo është mënyra
unike e imja ! Është personaliteti im
është ajo që unë jam! Kam ca ëndrra
që ti si ëndërrove kurrë, andaj mosmë
detyro të jem një ti. Nëse do ta bëje
unë më nuk do ekzistoja sepse një
shpirtë e mbytë atëherë kur i vjedh
ëndrrat e tij! Ti domë kishe vrarë po të
më detyroje, ngase detyrimi është
imponim i mendimit tim. Kam lirin
nga Zoti e askush nuk lejoj tëmë vjed-
hë atë. Sot jam, e ndoshtamë nuk do ti
hap sytë që të shoh dritën e së
nesërmes! Më jep lirin që të ngjitem
pas ëndrrave të mia. Nëse më do, unë
jam kjo dhe më duaj kështu me plotë
të meta sepse jemi të atillë të gjithë. Si
krijesamë e përsosur porme shumë të
meta. Dua të vendos vetë për jetën
time! Jam kjo qe jam, nëse do te më
pranoje kështu, do ndjehesha e lumtur
dhe domotivohesha për gjëra të reja, e

jo të më kufizosh shpirtin. Nuk më
kuptuan ngase nuk deshën apo sepse
menduan ndryshe nga unë ! Sikur u
shemb realiteti dhe askush nuk të
vlerëson për atë që vlen. Askush nuk
të do përgjithmonë sepse çdo njeriu i
humbet durimi. Edhe durimi ka një
kufi që kur e arrin tek ai të skadon
afati i mirësisë. Dashuria është e
çmuar por kurrë nuk e vërejta tek
njerëzit. Ndoshta me dënoi jeta apo
vetë e dënova veten time!Ajo që kalo-
va e plaku shpirtin tim, e më bëri pes-
imist. Çdo gjë kishte një fund, ashtu
siç e ka lumturia një fund të njëjtin e
kishte edhe dëshpërimi. Diçka më
pëshpëriti lehte!Më lajmëroi për ditën
e madhe! Me tregoi që është dita ku
do mund ti shpalos dëshirat e mia!
Ngadalë u afrova, e zemra ndjeu një
ëmbëlsi! Trupi ndjeu një ftohtësi kurse
shpirti u lehtësua përgjithmonë!
Kalova një jete e sot po ngjitem te ju!
Qe gjithmonë më deshët, më dëgjuat
por nuk mundeshit të më përgjigjeni!
E sot po vij do jemi në një botë dhe do
t’i kuptojmë shpirtrat më shumë se
kurrë!

Eliza Emini II-A
Paralelja e Vajzave - Tetovë

MË JEP
JETËN TIME
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SHMI “MEDRESEJA ISA BEU” – SHKUP
GJENERATA E XXVII - 2010/2014

IV A

EMRI DHE MBIEMRI FSHATI QYTETI
1.ALAUDIN KADRIU STUDENICAN SHKUP
2.ALIJA QAZIMOSKI LLABONISHT STRUG
3.BESIM LUTFIU CELLOPEK TETOVËË
4.BESNIK ALIU RAVEN GOSTIVAR
5.BUJAR SALIOSKI DIKAVEC SHKUP
6.FLORENT MUSTAFI NEPROSHTEN TETOVË
7.JUSUF PAJAZITOFSKI KOLICAN SHKUP
8.MEVLAN KURTISHI SHKUP SHKUP
9.MIRSAD ASLLANI DOBROSHT TETOVË
10.OSMAN ALIMI GRESHNIC KERCOV
11.RAMADAN MUSAI CERNI LISHT PRILEP
12.NUSRET ABDIOSKI DEBRESHT PRILEP

IV B

EMRI DHE MBIEMRI FSHATI QYTETI
1.ABDYLKERIM VEJSELI GOSTIVAR GOSTIVAR
2.BEQIR ALIU SHKUP SHKUP
3.ENSAR MEMEDI TURQAN GOSTIVAR
4.FEJSAL ZENDELI FORINE GOSTIVAR
5.FLORENT ALILI TETOVË TETOVË
6.GALIB BAKIU VRAPCISHT GOSTIVAR
7.JETON IDRIZI SLLATINE TETOVË
8.KUJTIM IDRIZI KOPANIC SHKUP
9.LIRIDON ALIU TEARC TETOVË
10.LULZIM ISENI SHKUP SHKUP
11.MUHAMED ISMANI BATINC SHKUP
12.KEMAL MUSTAFA SERBIJANI KERCOV
13.RAMADAN RAMADANI HASANBEG SHKUP
14.VELI VELIU VICË TETOVË

SHMI “MEDRESEJA ISA BEU” – SHKUP
PARALELJA E SHTRIRË E VAJZAVE – SHKUP

GJENERATA E V - 2010/2014

1. ADILE RAMADANI – KUMANOVË
2. AJFER IBRAHIMI- SARAJ - SHKUP
3. AJLIN HYSMANI- SHKUP
4. AMINE SHABANI- SHKUP
5. AJSEL XHAFERI- RADUSH - SHKUP
6. ATIXHE SHAINI- KUMANOVË
7. ELIF ISENI- SHKUP
8. ELMEDINA ELMAZI-SHKUP
9. FERIDE BERISHA – SHKUP
10. FERIHAN KADRIOVSKA-SARAJ - SHKUP
11. JETMIRA ALUSHI- KUMANOVË
12. KALTRINA FAZLIJA- FERIZAJ- KOSOVË
13. MELEK KAMBERI-SHKUP
14. NAZMIJE KASAMI- SHKUP
15. NEAL ISENI-SHKUP
16. SARA IMERI- KUMANOVË
17. SAMRA AMETI-SHKUP
18. SEMRA MUSTAFA-SHKUP
19. SHEJDA SEJFULLAI-SHKUP
20.SUEJLA XHEMAILI- STRAÇINCË - SHKUP
21. SUMEJA SULEJMANI- KUMANOVË
22.XHEMILE ASANI- SHKUP
23. ZEHRA TAHIRI- SHKUP
24.ZULEJHA EMINI- SARAJ - SHKUP
25.ADVIJE BAJRAMI- STUDENICAN - SHKUP
26.AJNUR ISMAILI-SHKUP
27. BUSEJRA IDRIZI-KONDOVË - SHKUP
28. JASEMIN ALILI-SHKUP
29.JUSRA DEMIRI-HARACINË - SHKUP
30.MERJEM RAMUKA-SHKUP
31. MELEHAT RAMIZI-SHKUP
32. NERMIN MAMUDI-ARNAQI - SHKUP
33. NURAJ AMETI- SHKUP
34. SARA DULLOVI- SHKUP
35. SARA NIKSHIC – ARNAQI - SHKUP
36.SEBAHAT MUSTAFA – SHKUP
37. SEMRA ASANI –SHKUP
38. SEMRA MULAKI –SHKUP
39.SENA MUSTAFA –SHKUP
40.SENA SHABAN – SHKUP
41. SEVIM AXHAMI – SHKUP
42.SUMEJA ABDULLOSKA- KUMANOVË
43. VILDANE RAMADANI –SHKUP

SHMI “MEDRESEJA ISA BEU”
PARALELEJA E SHTRIRË E VAJZAVE – TETOVË

GJENERATA E VII-TË 2013/2014
EMRI DHE MBIEMRI FSHATI KOMUNA

1. AJSHE MURATI REÇICË E VOGËL TETOVË
2 ENISA OSMANI TETOVË TETOVË
3. ERMIRA RAMADANI TETOVË TETOVË
4. ARBINA BERISHA TETOVË TETOVË
5. HAXHER NUHIJA REÇICË E MADHE TETOVË
6. JASMINE DAUTI BRODEC TETOVË
7. SELMA RAMADANI TETOVË TETOVË
8. ERDA JUSUFI TETOVË TETOVË
9. MIREME ZEQIRI ÇELLOPEK TETOVË
10. MIRJETA SEFERI TETOVË TETOVË
11. NESRINA ZEQIRI TETOVË TETOVË
12. MEDINA LATIFI TETOVË TETOVË
13. SUADA RUFATI TETOVË TETOVË
14. RIHANA AZIZI TETOVË TETOVË
15. GJILNAS BEQIRI TETOVË TETOVË
16. NURTENE ALITI TETOVË TETOVË
17. ENSARA DERGUTI TETOVË TETOVË
18. MIRANDA DELIJA TETOVË TETOVË
19. XHENETA IBRAHIMI DRENOVEC TETOVË
20. ELHAME MUSTAFA PRESHEË PRESHEË
21. GJYLZADE BEQIRI TETOVË TETOVË
22. NEVRIJE HOXHA TETOVË TETOVË
23. FATLINDA ISENI TETOVË TETOVË
24. NERMINE JUSUFI TETOVË TETOVË
25. MUZELIFE NEXHBIJA TETOVË TETOVË
26. NEXHMIJE RUSTEMI TETOVË TETOVË
27. BERINA SHABANI TETOVË TETOVË
28. FATMIRE SHABANI TETOVË TETOVË
29. FERIZATE XHEMAILI FSH.VEJCË TETOVË
30. JASMINA ABDI FSH.REÇICË E V. TETOVË
31. QAMILE ABDULLA TETOVË TETOVË
32. BEHIJE ALI FSH.ZHEROVJAN TETOVË
33. BELKISE ALI FSH.ZHEROVJAN TETOVË
34. EDINA AMETI FSH.BOGOVINË TETOVË
35. ZEBUSHE ASANI TETOVË TETOVË
36. ZEJNEPE DEMIRI TETOVË TETOVË

VI-A
1.NERMINE ALITI GRADEC
2.VAHIDE ARUÇ GOSTIVAR
3.HAVA ASANI BALINDOLL
4.HATIXHE NESIMI CEGRAN
5.SHEHIDE OSMANI VRAPÇISHT
6.SEMA OSMANI VRAPÇISHT
7.ARZIJE RAMADANI GOSTIVAR
8.SIHANA SEFERI VRAPÇISHT
9.SUNDUSE XHABIRI CAJL
10SAFIJE ZIBERI KORIT
11.FATIME SALIJI GOSTIVAR

IV-B
1.HAFSA ALIL CAJL
2. LEJLA ALILI DEBRESH
3. FLORIJE ARIFI KORITË
4. SHASINE ASANI CEGRAN
5. SARA ABEDINI DOBERDOLL
6. NURBAN AZIZI GOSTIVAR
7. MEVLUDE HAZBIU DEBRESH
8. ARJETA DAUTI FORINË
9. SERAP JAKUPI GOSTIVAR
10. JULEDA LUTFIU FORINË
11. ELMA MUSLIU FORINË
12. MUHAMEDIJE NUREDINI FORINË
13. MIHADA SADIKI VRAPÇISHT
14. AJSHE SALIOSKA PRILEP
15. MURADIJE ZENDELI FORINË

SHMI “MEDRESEJA ISA BEU” – SHKUP
PARALELJA E SHTRIRË E VAJZAVE – GOSTIVAR

GJENERATA E III-TË 2010/2014







SHMI “MEDRESEJA ISA BEU” – SHKUP
PARALELJA E SHTRIRË E DJEMVE – SHTIP

GJENERATA E VI-të 2010/2014

AD SOYADI DOĞUM YERI
1 REFET ASANI DEBRE -JIROVNITSA
2 RAHMAN YAŞAROV KOÇANA
3 SEBASTIYAN TSANKOSKI KIRÇOVA
4 EMRAN ABDULOSKI KIRÇOVA
5 ASIP ASANOV MANASTIR
6 MUSTAFA USEIN VALANDOVA-DEDELI
7 CEMIL ZEYADIN ÜSKÜP- LUBOŞ
8 SONER YAŞAROV RADOVIŞ -BUÇIM
9 ERGIN SÜLEYMAN RADOVIŞ- BUÇIM
10 ABDULA DAUD ÜSKIP- BATINTSE
11 EDIM ELEZI DEBRE-SKUDRINYE
12 SALMEDIN ELEZI ÜSKÜP-SKUDRINYE
13 ENSAR AMEDOV RADOVIŞ



Ekzistojnë njerëz të ndryshëm, me
mendime, sjellje të ndryshme dhe
veçori të ndryshme. Të gjithë këto
veçori e sendërtojnë një njeri, i cili
dallon nga njerëzit e tjerë. Natyrisht
nënkuptohet që çdo njeri ka të drejtë
të ketë mendim të lirë dhe të sillet lir-
shëm. Respekti dhe toleranca janë dy
gjëra të arta që duhet ti ketë një njeri
të cilat nuk duhet ti humb asnjëherë
në jetë. Por, për fat të keq, sot në
mbarë botën ka gjithnjë e më shumë
njerëz, në cilët nuk e respektojnë
njëri tjetrin,të cilët nuk i respektojnë
të drejtat e të tjerëve, mendimet e të

tjerëve etj. Në rrugët e qyteteve tona
gjithnjë e më shumë njerëz të cilët në
radhë të parë nuk e respektojnë vet-
veten e lëre më dikë tjetër. Në vend
që në rrugë të ecin njerëz të cilët janë
plot respekt, kanë shpresë dhe besim
në diçka, gjithnjë e më shpesh hasim
në njerëz të cilët sillen në mënyrë
arrogante, pa kurrfarë respekti për të
tjerët, me një fjalë ne hasim në njerëz
të cilët nuk janë fare tolerant. Për fat
të keq në botë ka gjithnjë e më shumë
njerëz të tillë, kurse gjithnjë e më pak
njerëz të cilët e dinë se çfarë është
lumturia, dashuria, respekti dhe

gëzimi. Duhet ta dëgjojmë personin
tjetër sepse edhe ky person e kamen-
dimin e tij dhe qëndron pas tij sikur
ne. Thjeshtë duhet të jemi tolerant
dhe duhet të kemi respekt për njëri
tjetrin sepse toleranca dhe respekti
janë dy tipare shumë të rëndësishme
të cilat duhet ti posedoj çdo njeri.
Megjithatë unë mendoj që një ditë do
të mbretëroj paqja,toleranca, respek-
ti, gëzimi dhe harea. Shpresoj që një
ditë fjala e vetme në mes nesh do të
jetë TOLERANCA…!!!

Sumeja Neziri III-B
Paralelja e Vajzave Shkup

Islami me porositë dhe mësimetqë na i jep synon që ne si
Musliman dhe si Njerëz të jemi

kandila që dotë ndricojmë jetën e
kësaj bote dhe botës tjetër .T’ua
tërheqim vëmendjen të tjerëve Për të
mir , dhe të jemi shembuj me të mirë
për të tjrët në të gjitha sferat e jetës
Uniteti, Ruajtja e unitetit, ruajtja e
shoqërisë Vëllazrore islame, është
një ra prej synimeve madhore të
ALL-LLAHUT .XH.SH C’do kush i
cili e prfshin lidhjen vëllazërore si
Musliman, do të ndëshkohet nga
ana e ALL-LLAHUT XH.SH Gjërat
që e prishin Lidhjen Vëllazërore Në
shoqërin Islame, janë të shumta
mirë po në mesin e tyre bën pjesë

edhe përgojimi e cila është më nega-
tive dhe më me ndikim të madh e
cila e prish dhe e shkatërron lidhjen
vëllazërore islame. |Duke u bazuar
në përfundim,se padyshim ai që
miret me këtë ves dhe me këtë
dukuri, që ka marur hov,dhe e kulti-
vojnë me pandërgjegjie dhe pa
përgjegjësi do të ndëshkohet nga
ana e ALL-LLAHUT XH.SH Nga
Ebu Hurejra Radiallahu anhu tran-
smetohet ku thot: Se Kam ndëgjuar
një ditë Pejgamberin A.s duke thënë
se ae dini se c’farë është përgojimi?
U përgjigjën të pranishmit O i dër-
guari i ALL-LLAHUT këtë e din
vetëm ALL-LLAHU dhe ti si i
Dërguari i tij tha Pejgamberi A.S
Përgojimi është ta për mendësh vël-
laun tënd me një cilësi që ai nuk
dëshiron, thanë të pranishmit O i
Dërguari i ALL-LLAHUT por nëse
atë cilësi që ia përmendim ne e ka
dhe e posedon Atë? Muhamedi A.s
tha: Mu pikërisht kjo është
Përgojimi dhe gijbet, mirë po nëse ai

shton dicka që në të vërtetë vëllau
jot nuk e posedon atë, atëherë ti ke
shpifur mbi të “Prandaj ALL-
LLAHU Në surën Huxhurat në
Ajtin 12 Thotë “Dhe mos përgojoni
njëri tjetrin ;Amos ndonjëri prej jush
dëshiron të haj mishin e vëllait të
vetë të vdekur? Atë pra e urreni!
Kini frik nga ndëshkimi i ALL-
LLAHUT, e ALL-LLAHU është
mëshirues Ai e pranon PENDIMIN”
Kështu All-llahu NA Drejtohet
qëtna vtëdisojn se cfarë mëkati dhe
çfarë negativiteti është përgojimi
duke ngjasuar me ngrënien e mishit
të vëllaut të vdekur të mos jemi prej
atyre që gjuha jonë të na çojë drejtë
zjarrit te Xhehenemit të mos jemi
prej atyre që do të lodhemi me
Punët e mira në këtë botë dhe ditën
e gjykimit të na dalin armiqtë që i
kemi përgojues në dunja dhe te na i
marin sevapet tona.

Ajla Jashari III-A
Paralelja e Vajzave - Shkup

Respekti dhe toleranca
ndërmjet njerëzve

PËRGOJIMI
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Rini! Ku mbeti rinia ime?
Ishin këto fjalë të një
plake të strukur në një

kënd të dhomës. E kujtonte të
kaluarën e saj dhe thoshte: Isha e
vogël, mu në atë moshë kur
fëmija ka nevojë për dashuri,
dashurinë e nënës, përkëdheljen
e saj, fjalën e ëmbël të saj,
aromën e saj, por, ja që mu
atëherë kur kisha nevojë për këto
unë mbeta pa to, mbeta jetime.
Që atëherë për mua më gjithçka
ishte një hiç. Fillova të shkoj në
shkollë, ishte gjëja e vetme që më
jepte shpresë për jetë. Por, ja që
edhe nga shkolla më nxorën , u
bëra viktimë e mentalitetit të

atëhershëm. Tani më për të tjerët
isha vetëm një vegël pune që
mund të më shfrytëzonin si të
donin, nëse punoja isha e mirë, e
nëse jo më hidhnin në një qoshe.
Kështu, vetëm punë e vaj më

kaloi periudha fëmijërore. Pastaj
më martuan, edhe pse isha në
moshë të re, por kush të pyeste për
këtë do apo nuk do ,kështu ishte
zakoni I atëhershëm. Nga martesa,
jeta ime filloi të ndryshojë, në zem-
rën time disi u kthye dashuria që e
kisha humbur që në moshë të re.
Gjithçka ishte në rregull, shumë
mire ia kalonim me bashkëshortin,
por, përsëri kisha një plagë në
zemër, nuk kisha fëmijë, dritën që

të ndriçon shtëpinë. Megjithatë, sa
isha e re këtë nuk e ndjeja dhe aq
shumë, isha e fortë, shëtitsha, nuk
kishte vend që se vizituam të dy me
bashkëshortin. Atëherë ishte
shumë mirë, por, ja që na erdhi ple-
qëria, ndjeheshim të dobët, kishim
nevojë për përkujdesjen e dikujt,
por ja që se kishim. Përsëri ishim të
lumtur sa ishim të dy, unë dhe
burri im, por fatkeqësisht një ditë e
humba edhe atë, vdiq. Mbeta fil-
likat e vetme.
Tani e kuptova realitetin,

realitetin e hidhur! Kaloi fëmijëria,
kaloi rinia dhe pleqëria është duke
kaluar, posi? Njëherë një namaz nuk
e fala, njëherëAll-llahun nuk e falën-

AH RINI…!
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Vëllau im i dashur, e di që në
sytë tanë kjo rrugë duket
paksa e vështirë për të qën-

druar në të. Por, mos harro ktheje
kokën pak nga ata që në zemrat e
tyre mbizotron dashuria për këtë
botë. E sheh se si ata japin gjithçka
për të arritur aty ku ata dëshiro-
jnë?! E sheh se çdo pik të djersit të
tyre e shohin si të arritur në sytë e
tyre? E sheh se mundohen e
mundohen çdo herë për ta kapur
atë për të cilën ata mendojnë se
është me vlerë tek ata? Por vëllau
im i dashur.. a thua ne për kë jemi
nisur në këtë rrugë? A thua ne për
kë po vrapojmë? A thua ne për kë
po djersitemi? Ndalu vëlla, ndalu
dhe pyete veten tënde paksa! Ec
pak, dil pak, shiqo pak, ndëgjo

pak! Pyesim, a thua zemrat tona
janë bërë sikurse guri?, kjo do të
thotë që ato kanë nevojë për ujitje e
quajtur: dashuri, frikë e turp ndaj
Allahut. Sikurse lulja të cilën e
mbulon pluhuri i rrugëve, e mbu-
lojnë gjërat të cilat e pengojnë që
ajo t'i ekspozohet rrezeve të diellit
për ta shfaqur bukurinë e saj të
vërtetë, ashtu edhe zemra jonë ka
nevojë që t'i largojë pluhurat e
kësaj bote, që ajo të jetë e lirë dhe ta
dojë Allahun. Andaj vëllau im,
mos heq dorë asnjëherë së qenuri i
fortë dhe këmbëngulës në lutjet e
tua para Allahut (xh.sh), që ti dhe
unë të bëhemi robër të dashur te
Krijuesi ynë..

Zulejha Jusufi II-A
Paralelja e Vajzave - Shkup

derova. Sa isha fëmijë nuk dija
nuk kishte kush të më tregonte,
kur isha e re mendoja se vetëm
haja, pija, shëtitja dhe kënaqësia
në këtë jetë është gjithçka, tani
kur u plaka e kuptova qëllimin e
jetës, e kuptova se ajo është një
provim për të fituar xhennetin.
Por, vonë, shumë vonë! Dua të
falem po nuk di, dua të di por nuk
mund të mësoj, dua të mësoj por
nuk mundem! Tani rri dhe lotoj,
s'më ka mbet asgjë tjetër vetëm
falje Zotit t'I kërkoj.
Andaj, shfrytëzonja rininë

para se t`ju vijë pleqëria!
Arlinda Islami III-B

Paralelja e Vajzave - Tetovë

ÇDO VËLLAUT
TIM MUSLIMAN
DESHA T'I
THEM DIÇKA
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Prej përkufizimit të imanit
besoj do të sqarohen shumë
gjëra që lidhen me pyetjen

tënde inshallah. Kanë thënë dije-
tarët e ehli sunetit: “Besimi (imani)
është fjalë dhe punë, shtohet me
bindje ndaj Rahmanit dhe pakë-
sohet me bindje ndaj shejtanit”.
Kështu, nëse sheh në zemrën tënde
madhërim të Allahut dhe të ligjeve
të Tij, në atë mënyrë që kur i dëgjon
ato, përpiqesh me sa mundesh t’i
zbatosh (urdhëresa qofshin apo
ndalesa). Nese ndjen në zemrën
tënde dashuri për Profetin – paqja
qoftë mbi të -, për pasimin e sunetit
të tij, dhe bën përpjekje për ta
mësuar atë të pastër, larg haditheve
të dobëta apo bidateve (shpikjeve në
fe), dhe sa herë që mëson një sunet
perpiqesh ta zbatosh. Nëse ndjen se
i do ata që i do Allahu: Engjëjt,
Profetët, Sahabët e nderuar të gjithë
pa përjashtim, dhe fjalës së sahabë-
ve u jep përparësi ndaj fjalës së të
tjerëve. E nëse ndjen se i urren ata që
Allahu i ka urryer.
Nëse ti përpiqesh të përfitosh sa

më shumë dije të dobishme e cila të
afron kah Allahu dhe përpiqesh ta
zbatosh atë. Nëse ti je i lidhur me
fjalën eAllahut (Kuranin) me mësim

të tij përmendësh me texhuid (rre-
gullat e leximit të Kur’anit) dhe për-
piqesh të meditosh dhe të thellohe-
sh rreth qëllimit të ajeteve të tij,
duke u ndihmuar me komentin e
dijetarëve.
E pas gjithë këtyre përpiqesh të

ruhesh prej vetpëlqimit dhe
dëshirës për tu dukur, dhe përpiqe-
sh t’i konsiderosh të vdekura të
gjitha krijesat, dhe kur e bën veprën
e mirë mendon vetëm kënaqësinë e
Allahut dhe shpërblimin e Tij, dhe
afrimin tek Ai. E përseri ecën drejt
Zotit tënd mes frikës e shpresës,
frikë për gjunahet e tua, frikë se nëse
nuk të fal Zoti yt, askush nuk të
shpëton dot prej Zemërimit dhe
Drejtësisë së Tij, e megjithatë shpre-
son në mëshirën e Tij të gjerë, duke
mos e lenë pas dore punën e mirë
sipas sunetit.
Nëse ke realizuar ashtu sic duhet,

me dije dhe punë fjalën ‘La ilahe il
lall llah’ dhe e adhuron Allahun me
dashuri, frikë dhe shpresë. Nëse ti e
ndjen mbikqyrjen e Tij kur je duke e
adhuruar Atë, e pas gjithë këtyre ti
ke frikë nga shirku i madh e i vogël
dhe nga hipokrizia e madhe dhe e
vogël, dhe për pasojë i lutesh
Allahut të të ruajë prej tyre. Nëse ti

je i bindur se gjithë çështja jote është
në dorë të Allahut dhe frikësohesh e
i lutesh Allahut me përgjërim që të
të ruajë nga përfundimi i keq, apo
që të të lejë në dorë të vetes tënde.
Unë shpresoj shumë se ti ke besim te
sinqertë.
Dhe kiji parasysh gjithëmonë

këto ligje:
“Ata që luftuan (u përpoqën) për

hirin Tonë Ne do t’i udhëzojmë
rrugëve Tona, e s’ka dyshim se
Allahu është me vepërmirët”
(Ankebut: 69) “Frikësojuni Allahut
sa të mundeni” (Tegabun: 16)
“Përpiquni t’ia qëlloni dhe t’i
afroheni të vërtetës (në fjalët dhe
veprat tuaja) sa të mundeni”
(Muslimi) “Kur t’ju urdhëroj për
dicka bëni prej saj sa të mundeni”
(Bukhari, Muslim) “Frikësojuni
Zjarrit qoftë edhe me gjysmë hurme,
e kush nuk e gjen, atëherë me një
fjalë të mirë” (Bukhari, Muslim)
Na dhëntë sukses Allahu neve

dhe juve për atë që Ai do dhe këna-
qet! Dhe Allahu është më i dijshmi!
Atij i takon falenderimi, dhe lavdë-
rimet e paqja e Tij qofshin për
Profetin Muhammed, familjen dhe
shokët e tij!

BUKURIM XHAFERI III-B

SI TA KUPTOJ QE IMANI
(BESIMI IM)ESHTE I SINQERT
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Meshumë do të dëshiroja ta
ndihmoja një vella nga
feja, kur i nevojitet ndih-

ma ime, se të qëndroj në xhami një
muaj duke bere ibadet. Bujaria, falja
e gabimeve dhe durimi janë virtyte
të njeriut me edukatë të mire.
Njerëzia pasqyrohet në sinqeritetin
e njeriut, dhënien e ndihmës vël-
lezërve nga feja, bamirësin dhe lar-
gimin e telasheve nga fqinjët.
Sikur të donte Allahu xh.sh., të

gjithëve do t’i bënte ose të pasur ose
të varfër, por Ai ka dashur t’ju ven
në sprovë, andaj disa u ka bërë të
pasur, kurse të tjerët i ka lënë në
varfëri, porse të gjithëve ua ka tre-
guar rrugën e të mirës me fjalët;…
ata u jepnin përparësi atyre para
vetvetes. Kush është i ruajtur prej

lakmisë se vet, te tillë janë të shpë-
tuar (Kur’an,59;9).
Njeriu bujar nxiton që të krije

vepra të mira sa më parë, ndërsa
njeriu injoranti e zvarrit bamirësin
dhe ik prej saj.
Nuk është i drejt ai që kërkon aj

ta nderosh, ndërsa të privon nga
ndihma e vet.
Ne i kemi konsideruar koprrac te

gjithë ata që nuk kanë dashur t’i
japin hua vëllezërve për nga feja
sepse ne i kemi ndihmuar njeri tje-
trit. Vëllai ka dëshiruar për vëllain
më shumë se sa për vet veten. Për
Allahun, e ka parë se si muslimani e
ka ndarë për gjysëmmbulesën e vet,
për ta ndihmuar atë që nuk kishte.
Ndërsa tjetri agjëronte tër ditën,
ndërsa kur vinte koha e iftarit,

shkonte te vëllai për nga feja duke i
thënë:”Unë sot kam agjëruar në
emër të Allahut fuqi plot, dëshiroj
që edhe ty të jesh pjesëmarës në
mirësinë time, andaj më afro diç me
çka do të përfundoj agjërimin tim!”
Dhe ky i afronte një gote ujë apo një
grusht hurme,në mënyrë që Zoti
fuqi plot ta shpërblej edhe sikur
agjëruesi.
Me kujtohet koha kur njeriu kuj-

desej per familjen e vellahut te tij
kur ky vdiste deri dyzet vjet. E kuj-
toj kohen kur njerzit i urdheronin te
afermit e tyre te mos e kethejn asne-
rin i cili ka nevoj (per ndihme) dhe
te mos e len te pikelluar.
Nuk është mëkat nëse hani dhe

pini në shtëpinë e mikut edhe para
se aj të ofroj personalisht.

EDUKATA
dhe cilësitë Morale
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All-llahu I Lartësuar thotë në
Kuran:
“E duke qenë se ata nuk ishin

të urdhëruar me tjetër, pos që ta
adhuronin All-llahun me një
adhurim të sinqertë ndaj Tij, që të
largohen prej çdo besimi të kotë,
ta falin namazin, të japin zekatin,
se ajo është feja e drejtë.” Bejine, 5.
Që vepra e muslimanit të jetë e

pranuar tek All-llahu I
Madhëruar, duhet që ai të jetë I
sinqertë në kryerjen e obligimeve
fetare, ashtu siç na obligon All-
llahu Fuqiplotë. Besimtari duhet
të jetë I bindur se çdo vepër në të
cilën zë vend sinqeriteti, ajo nuk
refuzohet tek All-llahu I Lartësuar
dhe për të do të shpërblehet.
Në një hadith Pejgamberi

(alejhisselam) thotë:

“Sinqeriteti shpie në mirësi,
kurse mirësia shpie në Xhennet.
Vërtet, njeriu I cili vazhdimisht
është I sinqertë (në besim dhe në
tëfolur), tek All-llahu shkruhet
besimtar I vërtetë. Gënjeshtra
shpie në prishje (morale), kurse
prishja shpie në Xhehennem.
Njeriu që gënjen vazhdimisht më
në fund tek All-llahu shkruhet si
gënjeshtar I
madh.”Mutefekunalejhi”.
Kur besimtari I frikësohet All-

llahut të Madhëruar në çdo vepër
që e bën gjatë jetës së tij duke e
kryer atë sipas parimeve të
Islamit, zemra e tij do të jetë e
pushtuar nga sinqeriteti.
All-llahu I Lartësuar thotë: “O

besimtarë, frikësohuni All-llahut
dhe jini me ata që janë të sinqertë.”

Njeriu do të pyetet për te gjitha
shpenzimet që i ka bërë për familjen
e tij. Nuk do të pytet vetem për
shpenzimet që i ka bërë për vëllain
nga feja dhe për ibadetet tjera ndaj
Allahut fuqi plot sepse Ai turpë-
rohet të pyes për atë që është shpen-
zuar me këtë qellim.
Nuk është njerëzore që njeriu të

fitoj në llogari të vëllait të vet- per-
sonit tjetër.
Rruaju nga ai i cili i bart fjalët e

huaja, nga se edhe fjalët tuaja do ti
bartin të tjerët në të njëjtën mënyrë.
O njeri, i gjorë! Ky kujdes për

veprat tuaja. Dhe serish: Ky kujdes
për veprat tua! Ky mendjen në çfarë
gjendje do të dalësh para krijuesit
dhe Zotit tënd!
Bamirësit njihen sipas sinqeritetit

në të folur, ruajtjes së amanetit
plotësimit të obligimit, modesti-
së,vizitës së të afërmeve, mëshirë
ndaj të dobëtit, bamirësi, edukata
dhe sjellje të mirë, përhapjes së ditu-
risë dhe shoqërimit dhe qëndrimit
të rrallë me gra.
O njerëz, ju nuk do ta arrini at që

dëshironi përderisa t’i plotësoni
pasionet trupore, ndërsa nuk do t’i
realizoni shpresat tuaja për derisa të
mos jeni të përmbajtur në vuajtje.
Durimi është thesar i Xhenetit.

Njeriu e arrin çdo të mirë nëse
përmbahet vetëm pak.

Driton Saliu I-A

S INQ

ISLAMI DHE MORALI
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Frika ndaj All-llahut arrihet kur
rrobi largohet nga gjërat me të cilat
nuk është I kënaqur All-llahu dhe I
dërguari I Tijë (alejhiselam).
Pejgamberi (alejhiselam) në një

hadith thotë:
“Largohu prej gjithçkaje që është

e dyshimtë e përmbahu asaj që nuk
është e dyshimtë.Vërtet, sinqeriteti
në besim është siguri, kurse gënje-
shtra është
dyshim.”TransmetonTirmidhiu.
Që veprat tona të jenë të pranua-

ra tek All-llahu I Lartësuar duhet që
të gjithë atë sinqeritet që e kemi, të
jetë në përputhshmëri me sunetin e
Muhammedit (alejhiselam).
Në librin e dijetarit të njohur

Islam IbënTejmije “Të qenët rob i
All-llahut” përmendet Fudejl ibën
Ijad, I cili në lidhje me ajetin:

“…Për t’ju provuar se cili prej jush
është më vepër mirë…” kishte
thënë: “Ka kuptimin më isinqerti
dhe më I sakti.” E për këtë ishte
pyetur: O Ebu Ali, çfarë nënkup-
ton me këto? Ai ishte përgjigjur:
“Nëse vepra është e sinqertë, por
nuk është e saktë, nuk është e pra-
nuar. Nëse vepra është e saktë, por
jo e sinqertë, sërish nuk është e
pranuar. Dhe nuk është e pranuar,
vetëm nëse është e sinqertë dhe e
saktë.”
Ne na mbetet që të punojmë me

fjalën e All-llahut dhe të Dërguarit
të Tijë, Muhammedit (alejhiselam),
duke u ruajtur kështu nga sy e
faqësia dhe nga gjërat e tjera të
dyshimta, të cilat mund ta zbehin
sinqeritetin në zemrat tona.
Dashtë All-llahu I Madhëruar

që këto pak ajete dhe hadithe që
imorëm ngaburimi I pashtershëm I
Islamit, të ndikojnë sado pak në
zbutjen e zemrave tona, duke na
shtuar sinqeritet, icili, pa dyshim,
do të na ndihmojë të fitojmë këna-
qësi në këtë botë dhe shpërblim në
botën tjetër. Këtë temë po e për-
fundojmë me një thënie të dijetarit
të gjeneratës së tabiinëve Hasan el
Basriut, I cili kishte thënë:
“Të gjithë njerëzit janë në

humbje, përveç atyre që punojnë;
nga këta që punojnë të gjithë janë
në humbje, përveç atyre që janë të
ditur; nga këta të diturit të gjithë
janë të humbur, përveç atyre që
janë të sinqertë dhe tësinqertitjanë
para një rreziku të madh.”

Murat Huseini II-B

E R I T E T I
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Çdoprind, çdo baba punon për
të siguruar jetesën e familjes së
tij, për t’i ushqyer ata, për të ju

ndërtuar një çatimbi kokë, veç kësaj të
blej veshmbathje për fëmijët e tij, t’i
shkolloj dhe të paguaj çdo harxhim
dhe nevojë të tyre.
Shumica nga prindërit tanë

mundohen dhe dëshirojnë që
fëmijës së tyre të mos u mungojë
asnjëra nga këto, madje janë në
gjendje që t’ua plotësojne edhe
dëshirat e tyre më të çuditshme.
Që jeta e tyre të jetë më e mirë

dhe pa vështirësi, ata punojnë për
t’ju lënë trashëgimi, si shtëpi, tokë,
pasuri e gjëra tjera, por shumica nga
ata harrojnë t’u japin trashëgiminë
më me vlerë, harrojnë t’ua japin
pasurinë më të madhe, atë që
asnjëherë nuk do t’i bënte të

varfër,harrojnë t’ua japin çelësin që
do ju hapte dyert e jetës, pasurinë e
cila do t’i ngritë ata si njerëz dhe do
t’i bëj të dashur për të gjithë, atë
pasuri që nuk mund ta fitojnë në
ndonjë vend e as ta blejnë ne treg,
trashëgimi që femija nuk mund ta
përfitojë ndryshe vecse nga prindë-
rit, e cila është Edukata.
Njeriu më I përsosur përsa i

përket imanit(besimit) është ai që ka
edukatën më të mirë. (Hadith sherif,
Suneni Tirmidhi)
Nena dhe babai duhet të kenë

kujdes që të përmbushin këtë detyrë
që e kanë ndaj fëmijës së tyre, pra ta
edukojnë atë që në moshë të vogël.
Muhamedi a.s ka thënë : ,, Babai

nuk mund t’i dhurojë fëmijës së tij
dicka më të mirë se edukatën e
mirë‘’

Nëse prindërit kujdesen që fëmija i
tyre të edukohet sic është mëmirë ata
largojnë nga vetja një përgjegjësi të
madh, pasi risin një fëmijë të shëndo-
sh dhe të dobishëm për rrethin dhe
familjen dhe njëkohësisht zbatojnë
detyrën qëAllahu xh.sh i ka obliguar.
Abdullahu, i biri i Umerit ka

thënë: ,,Edukoje mirë të birin tënd
sepse ti je përgjegjës paraAllahut: se
si e ke edukuar dhe ëka i ke mësuar.
Prindërit janë ata që duhet ti

edukojnë fëmijët në frymën islame,
tu mësojnë atyre se sjellja e mirë,
veprat fisnike, maturia në të folur,
punët e hajrit janë të dobishme, ata e
zbukurojnë personalitetin dhe jetën
e njeriut dhe e ngrisin atë në një
shkallë të lartë.

Adisa Ameti I-A
Paralelja e Vajzave - Tetovë

Edukata është trashëgimia
më e mirë që mund t’i jep

babai fëmijës së tij
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Zoti i madhëruar me mëshirën
e Tij të pafundme e krijoi
njeriun në këtë botë dhe

gjithashtu me mëshirën e Tij të
pafundme ia tregoi rrugën e vetme
të vërtetë. Sikur mos të ishte mëshi-
ra e Zotit mbi njerëzinë atëherë
njeriu pa profetër (udhëzues) do të
endej rrugëve të ndyshme e në fund
do të binte në humnerë.
I dërguari i fundit Muhammedi

a.s është mëshira më e madhe që iu
dërgua njerëzimit, sepse shpallja që
e transmetoi ai arriti t’ibashkojë
njerëzit me nacionalitete të
ndryshme në një shpirt të vetëm.

Hija e kësaj mëshire hyjnore ua
zbuti zemrat të gjithë atyre që e
pranuan dhe e përqafuan këtë fe, e
pastaj kjo mëshirë u shkri e u bë
pjesë e tyre. Kjo mëshirë mes
njerëzve mban rrjedhën e jetës ashtu
siç mban shtrati lumin. Sikur shtrati
i lumit të mos e duronte vështirësinë
kur lumi rëndohet edhe më shumë,
shumë lehtë do të ishte ta vërshonte
atë, porpastaj sa do që të pendohet
pasojat e vërshimit nuk shlyhen.
Ku bëhet fjalë për muslimanët e

vërtetë, tërë bota ua njeh cilësinë e
mëshirës, e pranë tyre ndjehen të
qetë e të pacenuar. Këtë e vërtetojnë

vet shembujt nga jeta e përditshme.
A mund të sjellim shembuj më të
bukur se sa kur një grua krishtere që
jeton në perëndim kthen djalin e vet
në fenë Islame veçse Islamiije për
rëndësi të veçantë përkujdesjes ndaj
prindërve e vlerë të madhe mëshirës
ndaj tyre.
Pra mëshira është një cilësi që

buron nga vet Zoti, i Mëshirshmi, e
që e mvesh njeiun me tiparet më të
pastërta njerëzore duke e bërë atë të
dashur për të gjithë.

Fatlinda Iseni IV-A
Paralelja e Vajzave – Tetovë

VLERA
E MËSHIRËS
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Vdekja
O njeri!
Mos mendo se kjo jete
nuk do te perfundoje,
jeta eshte nje sprove
qe ALLAHU na caktoj.

Leri mekatet me nje ane
dhe pendohu te zoti,
ai eshte i gjithmeshirshem
LA ILAHE IL-LALLAH

Kur te kujtojme vdekjen
duhet te qajme me lot,
sepse shkojme te nje vend
ku nuk mund te kthehemi dot.

Mos i ve shok Allahut
sepse ai eshte nje!
Ai ta dha shpirtin,
dhe ta merr kurdo!

Te nderuar besimtare
mos mendoni per dynjan,
punoni vepra te mira
INSHA-ALLAH zoti na fale!

AISHA NEBIJA I-B
Paralelja e Vajzave - Gostivar

Dritë e zemrës
Ti krijove dritën e zemrës
Andaj, zemra vdes pa dritën Tënde
Vrite errësirën
Ndize zjarrin e dashurisë Sate.

Në zemrën time jeton një emër
Që peshon më shumë se gjithçka
I vetmi Jetëdhënës që më fali jetën e shrejtë
E C’jetë unë jetoj pa Te?!

Diamanti i kuq brenda meje nuk zbrazet
Se Ti e mbush zbrazëtirën
Dhe mungesën e çdo krijese
O Krijues I dritës, që na dhe dritën e zemrës
Na mbulove me umbrellën e mëshires Sate.

Oqeani ndien etjen Tënde
Dhe zjarri digjet më shpejtë nga friga Yte
Dhe lotët e shiut rrjedhin edhe kur mendojnë për Ty
O çelës i portës së shpresës
Që zemrës i jep ujë gjallërie.

Busejra idrizi IV – B
Paralelja e Vajzave - Shkup
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Harruam veten
Se ditët kalojnë dhe të tjera vinë
Ç’presim ne, që të hutuar rrimë?
Qëndrimi duarkryq s’po na sjell shpëtim!
Ku veten vallë ne e harruam?!
Vitet më kot pse i jetuam?!
Ç’gjum i thellë ky, që në endërra na mbylli?!
Në qiell të hapur duart na i lidhi.

Pse për një çast fare s’menduam?
Të dashurin tonë ne e harruam.
Sa shumë veten e poshtëruam,
të fyhemi nga tjerët, ne lejuam!
Pse zërin tonë ne nuk e ngritëm
qëndruam në errësirë, e harruam dritën.
Sa të padrejtë u treguam,
me veten tonë, gabimisht punuam.

Sa vite dëm kaluam,
rrjedha e jetës, duhet ndryshuar.
Këtu jemi sot dhe mund t’ia fillojmë
nga gjumi i thellë veten të zgjojmë.
Se ç’rëndësi ka nëse jetojmë
e Krijuesin tonë harrojmë?!
Cfarë nga jeta do fitonim
nëse të gjithën dëm do e çonim?!
Ç’lumturi është ajo,
kur rehatia në shpirt mungon?!
E ç’të mirë nga njerëzit mund të kërkojmë,
nëse të mirën vetes s’ja dëshirojmë?!

Adisa Ameti I-A
Paralelja e Vajzave – Tetovë

Mezuniyet Acısı
Son karnemizi aldık,
okul bitiyor artık
Bir gün bu an gelirse kanatlanır uçardık
Gözyaşımız karıştı ayrılık acısına İçimiz kan ağlıyor,
üzüntüden karardık

Güle güle canlarım,
canım arkadaşlarım
Beni hiç unutmayın en güzel sırdaşlarım
Bir film şeridi gibi yaşanan hatıralar
Sizleri düşündükçe sel olur gözyaşlarım

Okumanın zevkini aklımıza koyardık
En son ders zili için çok heyecan duyardık
Silgiler kalemlerin rengini soldursa da
Bir diploma resmini hep beraber boyardık

Sarılmak istiyorum herkese doya doya
Kimi üzdüm, kırdımsa hatamı bağışlaya
Hakkını helal eyle gül yüzlü öğretmenim
Canım nasıl dayanır sizden ayrı kalmaya

İyi kötü günümde her zaman yanımdaydın
Ah! Sıra arkadaşım sen sanki canımdaydın
Ne olur çok mektup yaz bana ömrün boyunca
Aklım, firim, kalbimde sen sanki kanımdaydın

Hoşça kalın dostlarım, dostça kalın dostlarım
Çok özlerim, unutmam, sizi hep hatırlarım
Benim minik dostlarım, benim küçük dostlarım
Sonunda başardınız, hepinizi kutlarım!

Semra Asani IV-B
Paralelja e Vajzave - Shkup
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Jam e shkretë

Isha e re,

tash jam plakë,

Edhe vdekjen e kam ngatë,

Shumë kënaqësi i kam provu,

Shum dëshira më janë plotësu,

A nuk erdhi koha më,

Me u pendu me lot t'u qajtë?

S'kam mendu se kam me vdek,

As kjo ditë se ka me më gjetë,

Kjo është vdekja që po më pret,

Si do të shkojë unë në ahiret?

Zoti mirë na ka tregu,

Me Kur'an na ka lajmëru,

S'ka njeri qe s'ka gabu,

Por më mirë është me u pendu.

Eh, sikur të kisha vetëm një mundësi,

Të kthehem edhe një herë në rini,

Vetëm për Zot kisha punu,

E Xhennetin me fitu.

Miterem Ashimi II – B

Paralelja e Vajzave - Shkup

Më FAL

Më fal të lutem oj nënë,

që nuk mund të ta dhuroj botën,

nëse humba kohë me të kotën,

nëse nuk isha një femijë ashtu siç dëshiroje ti,

që pranë teje çdo herë s'munda të rri.

Se ti je krijesa më e mirë që Zoti e krijoi,

se ti je dhurata më e bukur qe Ai e dhuroi.

Nëse dashurinë tënde ndonjeherë siç duhet se kuptova,

Nëse ty të dëshpërova,

Të lutem oj nënë, më fal!

Së fundi një ditë,

do të doja të jem si ti.

Eh, me këtë gjë frikësohem se nuk do i'a dal

Nëse gjitha të mirat t'i kthej nuk do të arrij,

Të lutem oj nënë ty,

Të lutem më fal

Miterem Ashimi II-b
Paralelja e Vajzave - Shkup

Gusht/Ağustos/Aвгуст • 2014
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Ura e siratit

Ura e siratit Vetëm me e përmendë
Më rrënqethët trupi
Kur e kujtoj atë vend
Nuk e di si a kam fat
Kush nga ne do ta kalon
E gjërë, e ngushtë, e hollë
Se di cila më takon
Askush nga ne
Nuk është i sigurtë
Apo do të rrëshqasim
Ne njësoj si gurtë
Për besimtarin
Ura di të zgjërohet imagjino këto caste
Sa njeriu do të rrëzohet
Dikush në këmbë
E sa njerëz të zvarur InshaAllah e kalojmë
Nga Allahu të falur
Falënderojmë Allahun
Prej Tij ndihmë kërkojmë
Vetëm me mëshirën e Tij
Shpresojmë ta kalojmë
Pse thirret Urë
Është Urë e shpëtimit
Allahu na ruajtë
Mos të jetë Urë e dështimit

Nebehat Bajrami III – B
Paralelja e Vajzave - Shkup
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Ky është djali i axhës së
Pejgamberita.s.. Gëzonte
nam për dituri, se ishte dije-

tari vyeshëm i ummtetit te
Muhammedit a.s. dhe burim i pash-
tershëm i dijes së tij. Gëzonte nam
për devotshmërinë që kishte. A ish
pesh here agjëronte ditën dhe rrinte
zgjuar natën, duke u falur, kërkonte
t'iafalë All-llahu xh.sh gabimet gjer-
sa ia jepte agu i mëngjesit. Qante

nga frika e Zotit gjersa i shkonin
lotët nëpër faqe. Ai është Abdullah
ibnu Abasi, dijetar, njohësi Zotit dhe
i ummetit të Muhammedit a.s., i cili
më së miri e njihte Librin e All-
llahut xh.sh dhe më së miri zotëron-
te të komentuarit e tij.Më i afti për të
depërtuar në kuptimi e thellë të tij.
Njohës i objektivave dhe subjektiva-
ve të tij.
IbnAbasi u lind tri vjet para hixh-

retit. Kur vdiq Pejgamberi a.s.,ai
kishte vetëm 13 vjet. Megjithatë ai i
ka mbajtur në mend 1660 hadithe,
për t'ua treguar ato muslimanëve,të
cilat i vërtetojnë Buhariu
dheMuslimi në koleksionet e tyre.
Kur e lindi e ëma,e coi te

Pejgamberi i All-llahut, i cili e fërkoi
me jargët e tij. Ajo që hyri më së pari
në gojën e tij ishte jarga e pastër e
Pejamberit të Bekuar. Me atë ai u

ABDULLAH
IBN ABAS
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frymëzua për devocion e urti, sic
thotë fjala e All-llahut xh.sh.: "Ai që
pajiset me urti,ai është pajisur me
shumë të mira".
Si iu hoq amulet djaloshit hashi-

mit dhe hyri në moshën 7 vjeçare, ai
zuri ta shoqëronte Pejgamberin e
All-llahut me një shoqërim të ngu-
shtë, mu si syri me syrin. Djaloshi Ia
pregatiste ujin për abdest
Pejgamberita.s. kur ai kishte ndër-
mend të merrte abdest. Falej pas tij
kur falej ai. Dhe ulej prapa tij kur
vendoste të udhëtonte, gjersa u bë si
hije e trupit të tij.Ai i qepej pas kudo
që shkonte Pejgamberi a.s.. Gjatë
asaj kohe kishte zemër dhe
ndërgjegje të pastër dhe me vetëm-
bante të gjithamjetet për të shënuar
(thënie apo porosi të tij).
Ai rrëfen për vete dhe thotë:
I Dërguarii All-llahut një ditë po

përgatitej për të marrë abdest, unë ia
përgatita ujin me të shpejtë,aq sa
munda, e ai u gëzua për këtë veprim
timin…
Kur po bëhej gati për t'ufalur,

mua më dha shenjë që të qëndroja
afër tij. Kur mbaroi të falurit, ai ma
bëri me dorë dhe tha: "Kush ta nda-
loi që të jesh afër meje, o rob i All-
llahut?" E unë i thashë:
-Ti je më i madhëruar të të shikoj

karshi dhe më i dashur se sa të jem
krah për krah me ty, o i Dërguari
All-llahut! Ai ngriti duart kah qielli
dhe tha:
"O Zot, i dhuro urtësi këtij

fëmije!"
All-llahu xh.sh Iu përgjigj lutjes

së Pejganberit të Tij dhe djaloshit i
dhuroi urti, ecilai atej kaloni njerëz
vetem të urtë.
Djaloshi Abdullah ibnu Abas

kishte trasuar cdo rrugë të dijes dhe
kishte bërë cmos për t'upaisur me
dituri. Ai vazhdoi të pijë nga uji i
pashtershëmi Pejgamberit a.s. sa
ishte gjallë. Kur i Dërguari i All-
llahut ndërroi jetë, ai u drejtua kah
dijetarët e tjerë sahabë dhe zuri të
marrë dije prej tyre. Në një rrëfim
përveten e tij, ai thotë:
"Kur më arrinte ndonjë hadith te

ndonjëri prej sahabëve të të
Dërguarit të All-llahut, unë shkoja
te dera e shtëpisë së atij njeriu në
kohën e gjumit, në mesditë dhe
mbështet e shanë xhelabinë time
nëpragun e shtëpisë së tij. Aty era
mëhidhte pluhur vazhdimisht.
Sikur të dëshiroja të marr leje për të
hyrë brenda, ai do të më lejonte.
Pritjen e bëja me qëllim që ta kënaq
atë. Kur ai dilte nga shtëpia dhe më
shihte në këtë gjendje, më thoshte:
-O biri i axhës së Pejgamberit,cka

të kasjellur ty këtu? Përse nuk ke
dërguar dike që të vijë te unë? E unë
i thoja se ka mar sy e ti për se kam
ardhur te ti, se dija kërkohet, e nuk
vie vetvetiu. Më pas thotë e pieta
për një hadith.
Kështu, ibnu Abasi iu dha me

përkushtim kërkimit të diturisë
gjersa arriti një diapason të gjerë të
dijes me të cilin i mahniti dijetarët e
mëdhenj. Lidhur me të, Mesruk
ibnu "El Exhde", njëri nga
bashkëkohanikët e sahabëve të
Pejgamberita.s. ka thënë:
-Kur e shikoja ibnu Abasin, thoja

me vete: Njeri më i bukur. Kur fli-
ste, thoja ky është njeri me një gjuhë
elekuente dhe qenka shumë i ditur.
Kur ibnu Abasi u pais me dituri,

ai u bë mësuesi shquar dhe filloi
t'imësojë njerëzit. Shtëpia e tij u bë
universitet i muslimanëve… Ajo u
bë universitet me plot kuptimin e
fjalës që ka ajo në kohën e sotme. i
gjithë dallimi në mes të universitetit
të ibnu Abasit dhe universiteteve
tona është ai se në universitetet tona
grumbullohen dhjetra profesorë
ndonjëherë edhe qindrasish, kurse
sa i përket universitetit të ibnu
Abasit, ai funksiononte me një pro-
fessor të vetëm, e ai ishte
ibnuAbasi.
Ibnu Abasi r.a. e kishte pare të

arsyeshme, që njohuritë e ndrysh-
me t'uamësojë njerëzve në ditët e
caktuara, në mënyrë që të mos
bëhet tollovi. Kështu, një ditë në
javë, vendosi që të merret vetëm me
komentim të Kur'anit, një ditë mer-
rej me jurisprudence islame, një ditë
merrej me studimin e betejave të të
Dërguarit të All-llahut xh.sh., një
dite merrej me poezi, një ditë me
evokimin e ditëve të suksesshme të
arabëve.
Kurrë nuk është ulur pranë tij

ndonjë dijetar e të mos ta ketë
dëgjuar atë me vëmendje të vecantë.
Kur ndonjëri e pyeste për ndonjë
cështje, kurr njëherë nuk ndahej prej
tij pa mësuar dicka të re.
Ibnu Abasi jetoi shtatëdhjetë e

njëvjet, gjatë të cilave muslimanëve
u dhuroi dituri, mprehtësi, urti dhe
shembull për devocion.

Arlinda Islami III-B
Paralelja e vajzave - Tetovë
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Deri më tani,poeti Lasgush
Poradeci është ai i cili ka për-
shkruar dhe botuar i pari his-

torinë e krijimit të himnit tonë. Në
punimin “Himni kombëtar”,
”Flamurit pranë të bashkuar dhe
gjeneza e tij”, L.Poradeci bëhet kështu
edhe rrëfyesi kryesor për këtë ngjarje
madhore. Në refimin e tij të tërheq
vëmendjen një hollësi. Kjo hol-
lësi,lidhet me faktin e thjeshtë se
askush në ato caste historike për
Shqipërinë, nuk mendonte se ajo
këngë e ngritur dhe e kënduar për të
parën herë nga kori i kolonisë
shqiptare të Bukureshtit,do të ishte
himni i ardhshëm. Ja c’thotë
Lasgushi:…me fjalë të tjera,himni nuk
u përgadit me qëllimin e posacme që
të shërbejë si Himn Kombëtar, të
përmbushë misionin e shenjtë të
këngës simbolike zyrtare të popullit”.
Nga këto rradhë, por dhe nga zhvilli-
mi i mëtejmë i historisë së Shqipërisë,
vëmë re se në kushtet kur nuk kishte
shtet shqiptar ishte jashtëmendjeje, që
dikush të mëndonte që në fillim të
kishim himnin e pastaj të bënim

shtetin,si me thënë: “buxhakun para
oxhakut”. Shume vite më vonë,poeti i
shquar Migjeni shkroi poezinë me tit-
ull “Kënga që s’kuptohet”, kushtuar
melodisë sonë kombëtare. Në përp-
jekje për ta zhvendosur titullin e
poezisë nga konteksti i saj, do të
shohim se ky emërtim qëndron fare
mirë për të ,nisur jo vetëm nga
largësia nga data e krijimit të himnit,
por dhe se shkrimet historike për
gjenezën e himnit tonë,kanë shërbyer
në të njëjtën kohë edhe si kronikë
besnike e lindjes së tij,por edhe si alibi.
Gjatë hulumtimeve të materi-

jaleve dokumentare rreth lëndës në
fjalë, në librin “The Guinnes book of
Music”, është shkruar si më poshtë
:himni “Rreth flamurit të për-
bashkuar”, është pranuar si himni
kombëtar i Shqipërisë në vitin 1912,
fjalët e himnit janë shkruar nga
Asdreni,muzika e himnit është kom-
pozuar nga Çiprian
Porumbesku.Duke i shqyrtuar një
nga një për sa më sipër, e vërteta do
që të theksohet fakti kuptimplotë, se
përpara se himni të bëhej himn zyr-

tar i shtetit të ri shqiptar më 1912,po
sipas Lasgushit,”…kjo ngjau se pop-
ulli e gjeti të pëlqyer; vetë e dëshiroi
ai ashtu, nga gjiri i tij i dha trajtën
dhe frymën,vetë e shënjtëroi,duke e
dashur me zemër gjer në therori dhe
më shumë e përtej vetëtherorisë. Me
të luftuan cetat e kryengritjes që
ishin nëpër gjithë viset e Atdheut,
dhe vdiqën vdekjen e ëmbël dësh-
morët e lirisë.Me të u ngrit Flamuri
në Vlorë”. Me pak fjalë,kjo do të
thotë që ngritja e flamurit nën tingu-
jt dhe fjalët e “Betimit mi flamur”
ishte vetëm një akt formal nga ana e
Ismail Qemalit për ta njohur këtë
këngë si këngën tonë kombëtare.
Së dyti, lidhur me fjalët e himnit.

Në asnjë vend të botës, nuk gjejmë
një himn kombëtar i cili t’i kushtohet
po një simboli tjetër kombëtar siç
është flamuri,dhe që të dy së bashku
t’i kushohen atdheut. Ja poezia e
plotë e “Betimi mi flamur”- (Hymni
patriotic) e shkruar dhe publikuar
nga Asdreni vitin 1908.

Sead Jashari II-A

HISTORIKU I KRIJIMIT TË
HIMNIT TONË KOMBËTAR
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Nëlibrin e shkruar në gjuhën
angleze nga një grup autorë-
sh, i titulluar “Diagnoza

shtëpiake epraktikuar dhe e dobishme
dhe fshehtësia e shërimit ngamjekësia
popullore”, thuhet se ngritja nga
shtrati gjatë natës, bërja e disa lëvizje-
ve të vogla brenda shtëpisë, bërja e
disa lëvizjeve të thjeshta gjimnastiko-
re, larja me ujë e disa pjesëve kryesore
të trupit dhe marrja frymë thellë ka
dobi të mëdha shëndetësore.
E ai që i mendon mirë këto këshil-

la, sheh se këto përshkruajnë në tërë-
si lëvizjet e besimtarit kur zgjohet
për të falur namaz, duke filluar nga
abdesi dhe më pas lëvizjet gjatë
kryerjes së namazit të natës.
Për të gjitha këto ka treguar para

katërmbëdhjetë shekujsh
Muhammedisal-lall-llahu alejhi ve
sel-lem, kur ka treguar mbi vlerat
dhe dobitë shëndetësore të namazit
të natës e ka thënë: “Falni namaz
nate, se është traditë e të devotshmë-
ve para jush e afrim tekAll-llahu për
ju, ju ndalon nga mëkatet, jua shlyen
mëkatet si dhe largon sëmundjen
nga trupi juaj.”
Mënyra se si namazi largon

sëmundjen nga trupi me lejen e All-

llahut është vërtetuar si vijon: Është
vërtetuar se ngritja dhe falja gjatë
natës ndikon në pakësimin e lirimit
të hormonit kurtizol, i cili ndikon në
ndalimin e rritjes së sheqerit në gjak.
Po ashtu ndikon në ndalimin e rritjes
së shtypjes së gjakut si dhe ndalon
koagulimin e gjakut në venë.
Rezultati është ngadalësimi i qarkul-
limit të gjakut gjatë gjumit si dhe tra-
shja e tij për shkak të mos konsumi-
mit të lëngjeve apo për shkak të
shëndetit të tepërt si dhe e vështirë-
son frymëmarrjen, pengon qarkulli-
min e gjakut në kokë dhe hollimin e
tij.
Gjithashtu, namazi i natës është

shërim për sëmundjen pezmatimit
apo ndezjes së nyjave ndërmjet esh-
trave, që shkaktohet në nyja në ato
vende ku lëvizin eshtrat për shkak të
moslëvizjes së tyre për një kohë të
gjatë kur njeriu fle natën. Kjo shë-
rohet me lëvizjet në namaz dhe me
larjen e këtyre pjesëve me ujë gjatë
abdesit.
Namazi i natës ndalon sëmundjen

e rritjes së tensionit nervor, pasi disa
lëvizje të thjeshta gjatë namazit të
natës ndikojnë në shërimin e kësaj
sëmundjeje. Namazi i natës ndalon

sëmundjen e tri xhlisirsateve (e cila
është një lloj yndyre e cila kamundë-
si të rritet në sasi të madhe, posaçëri-
sht pas ngrënies së tepërt të darkës),
që mund të shkaktojë sëmundjen e
venave të zemrës, matufllëkun si
dhe largon sëmundjen e brengave
dhe mërzisë. Po ashtu pakëson
sëmundjen e tingëllimit të veshëve,
shkaqet e së cilës janë ende të pazbu-
luara. Po ashtu, namazi i natës e
pakëson shkakun e ndalimit të
zemrës dhe ndalon vdekjen e papri-
tur. Namazi i natës aktivizon funk-
sionet e ndryshme të trurit: me lexi-
min dhe përsëritjen e Kur’anit, me
meditimin në ajetet e tij si dhe me
përkujtimin e duave të ndryshme
nga Kurani e Suneti, që largojnë
sëmundjen: “Allahu është mbrojtësi
më i mirë dhe Ai është mëshirues i
mëshiruesve!" ”O Zoti ynë, na fal e
na mëshiro, na jep shëndet e jetë të
gjatë! Na ndihmo që sa më shumë të
të adhurojmë e të të falënderojmë!
Na bëj që t’i trashëgojmë gjymtyrët
tona e që me to Ty të të adhurojmë e
mos bëj që ato të na trashëgojnë ne e
të mos kemi dobi prej tyre!

Arben Lutfiu III-B

MREKULLITË
SHKENCORE MJEKËSORE
NË NAMAZIN E NATËS
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Duke e ditur se njeriu është
qenie sociale,ai e ka të
pamundur të mbijetojë I

vetëm dhe ka nevojë për njerëzit që
e rrethojnë. Përpos familjes e cila
luan një rol shumë të rëndësishëm
për formimin e tij ,ai ka nevojë edhe
për shokë të cilëve do t’ua hap zem-
rën për gjithçka.
Zgjedhja e shoqërisë është paksa

delikate sepse një pjesë të madhe të
kohës e kalon me to dhe nëse është
në rrugë të mbarë duhet të kapesh
fort pas,e në qoftë se jo atëherë
duhet të largohesh sa më parë nga
ajo.
Është një ndjenjë shumë e bukur

të dish se e ke dikë pranë që të
mbështet gjithmonë dhe është gati
të të dëgjoj në çdo çast pa mos u
lodhur fare dhe të të këshilloj në të
njejtën kohë.
Omeri r.a thot:Nëse te dikush e

gjen qoftë një grimcë të vogël të
shoqërisë kapu fort pas saj”.
Besimi në shoqëri është thelbi

kryesor,jeta më ka mësuar se duhen
vite për të ndërtuar besimin dhe
fare pak sekonda për ta thyer atë.
Shoqëria…është fjalë e

madhe,prandaj jo çdo kush mund
të bëhet pjesë e një rrethi të tillë.Jo
çdo kush e din vlerën e
shoqërisë.”Në këtë kohë njerëzit

dijnë çmimin e gjithçkaje, por
vlerën e asgjëje”~Oscar Wilde.
Sado që njerëzit paraqiten se janë

të mirë ata në vetvete fshehin atë që
në të vërtetë janë,për tu bërë pjesë e
një shoqërie që nuk e meritojnë
aspak.”Sado që dielli është I madh
dhe ndriçues,prapë gjysmën e tokës
e lë në errësirë. Kjo do të thotë që
sado e madhe të jetë mirësia në këtë
botë,prapë ligësia do të ekzistojë!”
Dhe në fund “E vërteta është se

çdo kush do të të lëndojë.Ti vetëm
duhet të gjesh ata për të cilët ia vlen
të vuash” Bob Marley .

Zineta Shabani III-A
Paralelja e Vajzave - Tetovë

SHOQËRIA DHE NE
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Faktorët që ndikojnë për
një memorie më të fortë

Faktorët që ndikojnë për një
memorie më të fortë Ajo e cila
gjithmonë proekupon njerëzit

është se si ata të kenë një memorie të
mirë, se si t’I mbajnë mend dhe të
tregohen të dijshëm ndër të tjerët.
Ajo se si të kemi një memorie të
forte ndikon edhe leximi, pasi edhe
fjala e parë e shpallur nga ana e
All-llahut xh.sh. te Muhammedi a.s.
ishte: ,,Lexo”, kur kjo fjalë vlen për
të Dërguarin e All-llahut pa dyshim
vlenë edhe për ne.
Por, për veç leximit te një memo-

rie e forte ndikojnë edhe shumë fak-
torë tjerë, duke filluar nga fëmijëria
deri te rrethi ku jetojmë, këtu përf-
shijmë edheu shqimin, gjumin e rre-
gullt etj.
Derisa jemi tek gjumi, gjë qe është

shumë me rëndësi. Gjumi ndikon
tek memoria pasi pas gjumit
domethënë pas një pushimi të cak-
tuar truri relaksohet. Memoria
afatgjate formohet kryesisht gjatë
gjumit kur truri ndërton disa ekspe-
rienca të jetuara. Por gjithmonë
njerëzit pyesin se si ndodh kjo, si
t’ikujtojmë ne këto eksperienca?!
Kjo është shumë e thjeshtë, pasi nga
gjumi jovetëm që e forcon dhe e rrit
kapacitetin e memories, por regji-

stron edhe eksperiencat e jetuara
nga vetë individi. Po të marrim një
shembull shumë konkret: nëse dety-
rojmë dy fëmijë të mësojnë një listë
me fjalë dhe njërin e lëmë të flejë
dhe tjetrin jo, ai i cili nuk ka fjetur
nuk mund të rradhis listën e fjalëve
në mënyrë të rregullt, ndërsa ai i cili
ka fjetur do të mund të rradhis fjalët.
Përveç gjumit ndikojnë edhe

shumë faktorë tjerë, sic janë: ushqi-
mi i rregullt ,rrethi, kushtet etj. Por
përveç faktorëve që ndikojnë poziti-
visht ka edhe faktorë që ndikojnë
negativisht, siç janë:
1. Produktet e sheqerit janë të

mira për trurin tonë. Konsumimi i
gjatë i sheqerit mund të krijojë pro-
blem neurologjik, të ndikojë negati-
visht edhe në aftësinë për tëmësuar,
ndaj tek parashkollorët ndalohet
konsumimi I produkteve me nivel të
lartë fruktoze.
2. Alkooli përveç se e ndalon

edhe Islami pas iAllahu xh.sh.për
njeriun ndalon atë pasi që është e
dëmshme, atë e ka vërtetuar edhe
shkenca. Alkooli jo vetëm që dëm-
ton mëlçinë për njëafat të shkurtër
kohor ai shkakton edhe,,mjegullim
të trurit”. Në këtë gjendje përdorue-
si i alkoolit kalon në një faze konfu-

ze dhe humbet aftësia për të men-
duar dhe kujtuar me qartësi.
Është mire që t’I ndalojmë ushqi-

met ,yndyrërat, kaloritë dhe kripë-
rat pasi gjithë këto ndërhyjnë në tru,
duke shkaktuar depression dhe
ankth. Nëse kujdesemi për memo-
rien tonë, se çfarë lexojmë, cfarë
konsumojmë dhe sa flejmë, atëherë
do të kemi një memorie më të fortë.
Asnjëherë nuk duhet të harrojmë

se një memorie e forte ka shumë
ndikim edhe në suksesin e njeriut
pasi sukses do të thotë realizimi i
dëshirave dhe qëllimeve, suksesi
është proekupimi kryesor i çdo nje-
riu por të paktë janë ato që e arrijnë.
Pa mospunuar dhe mos ushqyer

veten në mënyrë të rregullt nuk
mund të arrihe tsukses.
Për ata të cilët punojnë për të arri-

tur diçka të lartë, All-llahu xh.sh.në
një ajet kur’anor thotë: ,,Zoti i ngre
lartë ata që besuan dhe që përfituan
dije me grada të larta.”
Të kesh një memorie të forte nuk

do të thotë gjithmonë të dish
gjithçka, por do të thotë të dish dhe
t’I mësosh të tjerët, edhe atëherë kur
nuk dish të mësohesh nga të tjerët.

Sara Aliti I-A
Paralelja e Vajzave–Tetovë
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• Paqa nuk mund të mbahet me forcë, por mund të arrihet vetëm duke kuptuar njëri tjetrin.(Albert Einstain)
• Jeto sikur do të vdesësh nesër. Mëso sikur do të jetosh përgjithmonë. (Albert Einstain)
• Çdo gjë që mund ta ëndërosh është e vërtetë. (Pablo Picasso)
• O ti që fle! Pa më thuaj cfarëështë gjumi? A i perngjet vdekjes. Çohu dhe bëj vepra që kur të vdesësh t’u ngjash
të gjallëve, e jo si tani i gjallë dhe i fjetur u ngjan të vdekurve. (Michelangelo)

• Sinqeriteti është barrë e rëndë, tek njerëzit e lirë nuk gjendet. (Hz. Omeri r.a.)
• Nga barku i nënës erdhëm në Pazar, blemë një qefin dhe u kthyem në varr. (Yunus Emre)
• Mua jo e keqja e armikut, por tradhëtia e mikut më frikëson. (Hz. Hamza r.a.)
• Nuk është obligim të thuash gjithçka që din, por obligim është të dish gjithçka që thua.
• Koha është si shpata nëse nuk e pret, të pret ajo ty. (Muhammed s.a.v.s.)
• Arsyetojnë të gjithë, por njerëz të arsyeshëm ka pak. (Populli)
• Qortimi që e bën njeriu i keq është baraz me lavdërimin. (Populli)
• Nuk mjafton të jesh ai që je, por duhet të jesh ai që duhet të jesh. (Populli)
• Që njeriu të bjerë në besimin e shumë zotrave mjafton ta braktis Namazin.(Muhammed s.a.v.s.)
• Thuaj: Unë nuk kam në dorë për veten time as ndonjë dëm as ndonjë dobi. (El-A’raf-188)
• Momenti është afruar e hëna është çarë. (El- Kamer-1)
• Botës foli ëmbël mos i fol me thumba, kush të kërkon paqe mos e prit me plumba. (Populli )
• Jeta nuk të jep siguri, por mundësi. (Populli)
• Nata t’i ka mbuluar gjunahet qëi bëre ditën. S’duhet të mallkosh errësirën, mjafton të ndezësh dritën.(Fatmir Muja)
• Kush hyn në varr pa u përgatitur, është sikurse ai që përpiqet ta kalojë detin pa anije. (Hz. Ebu Bekër r.a.)
• Zoti në fillim e krijoi arsyen e pastaj i tha: Eja! Ajo erdhi me pas i tha: Afrohu! Ajo u afrua, atëherë i Lartësuari
i tha: Pasha Fuqinë dhe Madhërinë Time, nuk kam krijuar diçka më fisnik se ti.

Elif Arifi dhe Hafsa Rushiti – III-a
Paralelja e Vajzave – Gostivar

FJALË TË MËDHA
NGA NJERËZ TË MËDHENJ
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“Nuk kam parë Xhenet në këtë botë, vetëm se me nënën time ? Atë e kam parë në zemrën e saj dhe nën këmbët
e saj! Halid El-Beker

“Mos e gjykoni të ardhmen tuaj, sado që të keni mundime, sepse edhe Pejgamberët në fillim ishin barinj por më
vonë udhëhiqnin popuj”Halid El-Beker

“Më pëlqejnë njerëzit që janë të heshtur ,por kur flasin i heshtin të tjerët”-Halid El-Beker
““Nuk kam parë që dikush të ketë mirësi më të madhe se femra, e fut në Xhennet babain e saj sa është fëmijë, e
plotëson gjysmën e fesë së burrit të saj sa është në rini, ndërsa nën këmbët e saj qëndron Xhenneti sa është nënë
në pleqëri”.Halid El-Beker

” Nëse në një zemër nuk ka vend frika ndaj All-llahut xh.sh., ajo nuk është zemër, ajo është varr”.-Mustafa
Mahmoud

“Ndoshta ti mund ta harrosh mëkatin që e ke bërë, ndoshta edhe mirësitë e bëra i harron ! Por, bindu se All-llahu
xh.sh. asgjë nuk harron ”-MaxhidEjub

“Jeta është si një super-market në të cilin ti mund të marrësh atë që të pëlqen prej asaj që është e reklamuar, por
mos harro se përpara teje gjendet llogaria,dhe ke për të paguar për të gjithë artikujt e marrë ”.Ahmed Ibn Ali
El-Axhmi

“Martesa e suksesshme nuk do të thotë të i pranosh të mirat e palës tjetër, sepse kjo është e lehtë por do të thotë
t’ia pranosh mangësitë e tij/saj ”.-Ahmed Esh-Shugejri

“Sa herë që të bësh mëkat, bëj edhe pendim, sepse Ai që të ka krijuar e di që ti je prej baltës dhe prej ujit
poshtërues, andaj edhe dobësohesh, gabon, harron, dhe ke pakujdesi, por çdo herë ktheju pendimit, kërkim fal-
jes, keqardhjes dhe nënshtrimit ”.-Aid El-Karni

“Provoje dhe mos u frikëso, sepse ata që e ndërtuan anijen e Nuhit a.s. ishin amatorë por patën sukses ndërsa ata
që e ndërtuan Titanikun ishin profesionistë por dështuan”.-Ibrahim El-Fekij

“Dashuria është ajo që e zbukuron jetën e sidomos kur është për hir të All-llahut xh.sh. dhe të Dërguarit të Tij “-
Ebu Is’hak El-Huvejni

"Sa më shumë që afrohet fitorja, aq më shumë shtohen sprovat ".-Ragib Es-Serxhani
" Zgjidhi fjalët më të bukura ashtu siç i zgjidhë frutat më të bukura "-Muhamed El-Arifi
" Sa më shumë që më shtohen njohuritë rreth krijesave, aq më shumë më shtohet besimi në Krijuesin Azze we
Xhel "- Mustafa Mahmoud

" Nuk është shok ai i cili qëndron për kohë të gjatë në shoqëri me ty por shok është ai i cili ka lënë mbresa të
shoqërisë në kohën kur ke pasur nevojë për te "-Halid El Beker

“Islami do të fitojë me ty apo pa ty!Megjithatë,ti pa Islamin Je i humbur dhei Dështuar”.-Ahmed Deedat
“Mbulesa (shamia) është normë e All-llahut, kush e ka luftuarshaminë ,e ka luftu Allahun.” Jakup Asipi

Semir Fazliji III-B

THËNIE TË ÇMUARA TË DIJETARËVE
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Yüce Allah buyuruyor:
İnsan aceleci (bir yapıda)

yaratıldı. (Enbiya - 37)
Sınav gereği yapısında acelecilik

duygusu olan insan genelde
sabırsızdır. Bu nedenle çabuk dar-
alır, bunalır, sıkılır ve aklına takılan
bir şeyin hemen oluvermesini ister.
Ancak kulun acele etmesi ile tabii ki
Allah acele etmez ve her şey takdir
edilen vaktinde olur.
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Teennî Allah‘tan ve acelecilik şey-
tandandır. (Beyhâkî).

Teennî acelecilik ve tembellik
gibi iki aşırı ucun tam ortasıdır ve
Allah katında sevimli olanı budur.
Çünkü teennî ile hareket eden
kimse yapacağı işin sonunu
düşünür, ne getireceğinin, ne
götüreceğinin hesabını yapar ve
fevri (ani) kararlardan kaçınıp sağ-
duyusu ile hareket eder. Teennî
Allah’tan olduğu için sonu hayırlı
olur. Çünkü teennî ile hareket edene
Allah yardım eder
ve işini kolaylaştırır. Acelecilik

ise şeytandan yani şeytanın dürtü-
leri ile olduğu için acele edenlerin
işi zorlaşır ve sonu hayırsız olur.
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Ey insanlar! Yavaş olun, çünkü
acelecilikle doğruya ulaşıl-
maz.(Buhârî - Müslim - Nesâî)
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Acele eden, hata eder. (Tirmizî)
Güncel olay haline gelen trafik
kazalarının pek çoğu, genelde iki

taraftan birinin aceleciliğinden kay-
naklanmaktadır. Acele eden kimse
çoğunlukla hata eder ve sonunda
pişman olur ama ne yazık ki bu piş-
manlığını ya maddi zararla ya sakat
kalma ile ya da hayâtı ile ödemek
zorunda kalır. Sevgili
Peygamberimiz bizlere her işimizde
teennî ile yani düşünerek,
araştırarak ve gereğinde istişare
yaparak (danışarak) hareket etmem-
izi tavsiye ediyor. Özellikle meslek
seçimi, iş kurma, işe girme, ev alma,
gibi hayat maratonunun keskin
virajlarında, acelecilikten kaçınmalı
ve teennî ile hareket etmelidir.
Ancak! Her şeyin istisnası (ayrı-
calığı) olduğu gibi aceleciliğin de
istisnası olduğundan, Yüce Allah
buyuruyor: Rabbinizin bağışla-
masına ve takvâ sahipleri
(günahlardan sakınanlar) için
hazırlanan, genişliği gökler ve yer
kadar olan cennete koşuşun. Bu
âyet-i kerîmede, “koşuşun” emri
acele edin anlamına geldiğinden,
bazı konularda acele edilmesi
zorunludur. Şöyle ki; İslâm dışı
sapık ideolojileri ve din karşıtı
rejimleri benimseyenlerin, bu tür
sapıklıklardan kopup İslâm’a dön-
mede ve tevbe etmede acele
etmeleri farzdır. Alkol, kumar,
uyuşturucu, fuhuş, faiz, yalan,
rüşvet ve dedikodu gibi Allah’ın
yasakladığı günahları işleyenlerin,
bu günahlardan kopup tevbe
etmede acele etmeleri farzdır.
İnandığı halde beş vakit namazı terk
edenlerin namaza başlamada acele

etmeleri farzdır. Annesi ve babası ile
dargın olup ilişiği kesenlerin, onlar-
la barışmada acele etmeleri farzdır.
Amca, dayı, hala, teyze ve kardeş
gibi en yakın akrabaları ile dargın
olup ilişiği kesenlerin de bu yakın
akrabaları ile barışmada acele
etmeleri vâcibtir. Komşusu,
arkadaşı ve din kardeşi ile dargın
olanların da barışmada acele
etmeleri sünnettir. Borçlu olanların
borcun ödeme tarihi geldiğinde,
borçlarını ödemede acele etmeleri
vâcibtir. Doktorların ve sağlık
görevlilerinin, hayâti tehlikesi olan
ağır hastalara müdahale etmede
acele etmeleri vâcibtir Ölen bir müs-
lümanın yıkanıp kefenlenmesi ve
cenaze namazının kılınıp kabre
defin edilmesi farz ve bu konuda
acele edilmesi sünnettir.

Acelecilik ile Teennî, gaz ve fren
pedalları gibidir ve her ikisi de
gereklidir.
Önemli olan bunları yerinde kul-

lanmaktır. Çünkü gaz yerine frene
ve
fren yerine gaza basmak ne

derece sakıncalı ve tehlikeli ise acele
edilmesi
gereken yerde teennî etmek ve

teennî edilmesi gereken yerde acele
etmek
aynı derecede sakıncalı ve

tehlikelidir.

Ajdën Yahja II-A

ACELECİLİK VE TEENNÎ
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BU HİKAYEYİ ABDURRAHMAN
BİN EVFA (R.A)ANLATIYOR:

Ölüm döşeğinde olan bir genç vardı. Ölmek üzere olduğu halde, bir türlü son nefesini veremiyor, şehadet
getiremiyordu. Bu durumu cihan sultanı HZ.MUHAMMED (S.A.V). Efendimize anlatmaya karar verdik.
-Ya ResulAllah! Ölmek üzere olan bir genç var. Bir türlü şehadet getiremiyor, dili çözülmüyor...
HZ.MUHAMMED(S.A.V). bunun üzerine şu soruları sorar:
-Bu genç namaz kılar mıydı?
Genç adamı tanıyanlar şöyle yanıtladı:
-Kılardı ya ResulAllah! İçki içmez, kumar oynamazdı.
Allah resulu bunu üzerine genç adamın evli olup, olmadığını ve komşularıyla olan ilişkisini sordu. Yanındakiler,
adamın evli olduğunu ve komşularıyla da sorunu olmadığını söyleyince cihan sultanı şöyle dedi:
- Annesi var mıdır? Vakti zamanında annesinin gönlünü hoş tutmuş mudur?
Bunun üzerine cihan sultanının yanındakiler kısa bir süre sessizlikten sonra:
- Hayır ya ResulAllah... Annesine karşı asi bir evlat idi. Karısı uğruna annesinin gönlünü çok kırıp, incitti... Diye
yanıt verdiler. Bunun üzerine Hak Resulu:
-Beni hemen o yaşlı kadına götürün... Dedi.
Yaşlı kadın, çalan kapısını açtığında HZ.MUHAMMED(S.A.V) i karşısında görünce, ağlamaya başladı.
-Hoşgeldin YA RESULALLAH.. Adımına rahmet olsun. Nedir senin buraya kadar yorulmana sebeb olan?
Deyince Peygamberimiz şöyle dedi:
-Senin bir oğlun varmış... Şu an ölüm döşeğinde son nefesini vermeye uğraşırmış.. Nasıldı oğlun sana karşı?
Memnun musun evladından? Hakkın ona helal midir? Dedi. Yaşlı kadın ağlamaya başlar konuşmaya;
- Hayır ya ResulAllah! Hakkım evladıma helal değildir. Beni hep üzüp, inicitmiştir. Kalbimi kırmıştır.
Evlendikten sonra, karısıyla birlikte olup, beni ihmal etmiş, hatırımı sormamıştır..
Hak Resulu, yaşlı kadına şöyle dedi:
-Tamam anacım. Madem hakkını helal etmiyorsun, gel bu işi bu dünyada iken çözelim.

Hak resulu, yaşlı kadını Alalarak, ölmek üzere olan, genç adamın evine gider. Yanındakilere dönerek;
BAHÇEYE BÜYÜK BİR ATEŞ YAKIN. ORTASINADA BÜYÜK BİR KAZAN KOYUN! DAHA SONRAHASTA
GENÇİ YATAĞINDAN ÇIKARIP, BU KAYNAR KAZANAATALIM... Deyince , yaşlı kadın hemen atılır...
Ya resulAllah ne yapıyorsun? Evladımı gözlerimin önünde mi yakacaksın?
HZ.MUHAMMED (S.A.V.) yaşlı kadının tepkisi üzerine ona dönerek:
-Neden anacım? Sen evladına hakkımı helal etmem dedin.. Bu dünyada ben yakmasam, öbür dünya da evladın
senin gözünün önünde işte aynı bu şekilde yanacak... Ana hakkını helal ettirmeyenin cezası budur... Deyince,
yaşlı kadın ağlar;
-Tamam ya ResulAllah tamam.... Hakkım evladıma bin defa helal olsun... Dedi.

Yaşlı kadın sözünü tamamlar tamamlamaz, ölüm döşeğindeki genç adam şakır şakır Kelime-i Şehadet getirmeye
başladı... HZ.MUHAMMED (S.A.V) ve etrafındakilerin gözyaşları içinde son nefesini vererek Hakkın rahmetine
kavuştu...

İşte sevgili kardeşlerim Yorum sizindir. Anne hakkının önemini çok güzel anlatan bu hikaye umarım farkında
olmadan hata yapan kardeşlerimize bir ders olur... Allah hikayedeki evlatlardan olmayı hiç kimseye nasip
etmesin.

Agim Arifov-
II sinif- İştip Şubesi
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İslam, bilgiye büyük önem verir.
İslam dini bireyin ve toplumun
Allah’a inanması ve ibadet etme-

si için bir yerde cahilliği yenip bilgi-
ye kavuşması için okumayı öğren-
meyi farz kılmıştır. Bunu da:
“Rabbinin adı ile oku,” “Hiç bilen-
lerle bilmeyenler bir olur mu?”
“İlim tahsil etmek kadın-erkek her
Müslüman’a farzdır”, “Bilgi, mümi-
nin yitiğidir, onu nerede bulursa
alsın”, “Beşikten mezara kadar ilim
öğreniniz”, “İlim tahsili için yola
çıkan kimse dönünceye kadar Allah
yolundadır.” ... gibi ayet ve hadisler-
le müntesiplerinden istemiştir.
İslam’da ilk gelen emrin, ayetin
“Oku” olması İslam’ın eğitime-bilgi-
ye verdiği önemi ortaya koyan en
büyük kanıttır. Söz konusu bu ayetin
devamında öğrenirken de tarih
boyunca en önemli bir ilim aracı
olan kalemden bahsetmesi de eğitim
ve ilme ne derece önem verdiğinin
delilidir. İlmin ve bilginin zıddı da
cehalettir. Yüce Kitabımız Kur’an-ı
Kerim’de cehaletten yüz çevirmemi-
zi istemiştir. Nitekim bu hususta
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmak-
tadır:“Sakın cahillerden olma!”
“Cahillerden yüz çevir.” Çünkü her
fenalığın, hatta küfrün ve şirkin başı
bilgisizlik ve cehalettir. İlim sahibi
olmayan kimse Allah’ı tanıyıp bula-
maz. O’nun büyüklüğünü, kuvvet
ve kudretini idrak edemez. Kalbine
iyi ve güzel duyguları yerleştiremez.
İnsanlara faydası olmadığı gibi onla-
ra zararı da dokunur. Cehaletin yay-
gın olduğu bir asırda, insanlar
çamurdan, hamurdan yaptıklarına
taparken bunun altındaki sebep şüp-
hesiz bilgi eksikliğinin ta kendisidir.
Bu karanlık kuyudan çıkmak ancak
bilgi ile eğitim ile olabilirdi.

Peygamberimiz de eğitim ve öğreti-
me büyük önem vermiş, Mescid-i
Nebi’nin yanına “suffe” denilen bir
eğitim merkezi yaptırmıştır.
Peygamberimizin hicretten sonra ilk
işinin, mescid ile beraber bir okul
açması ve Bedir Savaşı esirlerini, on
okuma - yazma bilmeyen
Müslümana okuma - yazma öğret-
mesi karşılığında serbest bırakması
dinimizin gerek eğitime gerekse eği-
tim hakkının kullanılmasına verdiği
öneme işaret eder. İslam da zaten
onu yaptı. Sonuç kısa bir dönemde
her tarafa yayılan bir eğitim ordusu
ve İslam medeniyeti ortaya çıktı.
Çünkü ilim ve fen akli seviyeyi
geliştirdiği için İslam, ilmi bütün
Müslümanlara farz kılmıştır. Öyle ki
İslam’da eğitim-öğretim bir mecbu-
riyettir. Cahilin sorması ve öğren-
mesi, bilgilinin de öğretmesi bir
görevdir. Sevgili peygamberimiz de
bu ilmin bir parçası olmamızı iste-
mektedir. Nitekim bir hadis-i Şerifin-
de bu hususta şöyle buyurmaktadır:
“Ya alim ol, ya talebe ol, ya dinleyici
ol, ya da bunları sevenlerden ol, sakın
beşincisi olma helak olursun”.
Peygamber efendimiz demis ki: “İlim
ve hikmet, Müslümanın yitiğidir.
Nerede bulursa onu alır.” (Tirmizi,
İlim, 19.) “Kim bildiği bir şeyi, sorul-
duğunda gizlerse kıyamet günü
Allah ona ateşten bir gem vurur.”
(Tirmizi, İlim, 3.) “İlim öğrenmek her
Müslümana farzdır. Allah, ilim
öğrenmek amacıyla yola çıkan kimse-
ye cennetin yolunu kolaylaştırır.”
(İbni Mace, Mukaddime, 17.) İşte
İslammedeniyeti geçmişte altın yılla-
rını, İslam toplumu da bir refah için-
de yaşadıysa bunun altında yatan
gerçek sebep şüphesiz herkesin bu
ilmin bir parçası olmasıdır. Yani ilim-

eğitim ve öğretimdir. Zira yediden
yetmişe bütün toplum hep bilginin
peşinde koşuyordu, koşarken de
Kur‘an-a sarılarak Kur’an’dan da
feyiz ve bereket alıyorlardı. Bu
Kur’an ki, birçok vesilelerle
Müslümanları akıl ve fikirlerini kul-
lanarak, âlemdeki varlıklar ve olaylar
üzerine dikkatlerini çekmektedir. Bu
kitap yerlerden, gökten, yıldızlardan,
yağmurdan, güneşten, ağaçlardan ve
daha nice varlıklardan bahseden bir
kitaptır. Kur’an, bilgi, tefekkür, çalış-
ma bir araya geldi mi sonuç şüphesiz
müspet olur ve de geçmişte İslam
toplumunda oldu. Günümüzde ise el
değiştirerek batılıların eline geçti.
Müslümanlardan ilim, bilgi tefekkür,
teknoloji,,, bayrağını alanAvrupalılar
bunu en yüksek zirveye dikmişlerdir.
Hala da dikmeye devam ediyorlar.
Bu zirvenin getirdiği sonuç üzülerek
ifade edelim ki İslam ülkelerinin sefa-
leti, kan revan içinde, açlık susuzluk
içinde kıvranmanın ta kendisinden
başka bir şey değildir. Bize düşen de
ağlayıp, sızlayıp, feryadı figan etmek,
sokaklara dökülmek, sövüp saymak,
beddua etmek oldu. Oysa İslam’ın
bizden istediği ağlayıp sızlamak
değil, ilmi irfanı kovalamak, çağın
gereklerini yerine getirmektir.
Dolayısıyla herkes yediden yetmişe
her alanda eğitime sarılmalı sokak-
tan, okula, dershaneye, kütüphane-
ye girmeli, kitaba sarılmalı. Daha da
ötesi herkes yaptığı işi en güzel
şekilde icra ederek çağa karşı yük-
selmeli İslam’ı, Müslümanları, vata-
nı ve milleti ayağa kaldırmalı. İlim
ve irfandan feyiz almanız ve yeni
eğitim ve öğretim yılının herkese
hayırlara vesile olması duası ile...

Melek Rushiti II-B
Paralelja e Vajzave-Shkup

İslamın Eğitim ve
Öğretime Verdiği Önem
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Kalp bedenimizin en mühim
organı olma özelliğini taşır.
Dinlenme anında bile dakikada 60-
80 kez tüm vücuda kan pompala-
yan güçlü bir organ..
Tüm vücudun kan ihtiyacını
karşılarken kendisinin de beslen-
mesi için kan kullanması gere-
kir.Kalp damarları ânî olarak
tıkanırsa kalp krizi ortaya çıkar.
Bu güçlü organ bile kendisini bes-
lemek için yeterli kan alamazsa
kriz yaşar ve kalp krizi meydana
gelir. Ne korkunç bir vaka. Kalbde
başlayan kriz, bir anda dünya
yaşamının sonu oluyordu. Kalp ne
kadar hassastı böyle... Kalp krizi
beni derinden etkiler ve endişelen-
dirirdi. Bu endişelerle kaplıyken
bir anda Kur’an ayetleri ile yeni-

den yeni bir endişe katıldı korkulu
bedenime ...
“O gün ne mal fayda verir ne de

evlat. Ancak Allah’a kalb-i selim ile
gelenler o günde fayda bulur ”
Yani kalbin krizinden daha

önemlisi kalbin kiri...
İnsanlar açısından sadece bir

organ gibi nitelendirilse bile
Kalbin manevi tarafı da vardır ki
bu en önemlisidir. Peygamber
efendimiz hadisinde şöyle buyuru-
yor:
“Dikkat edin vücutta bir et par-

çası vardır, eğer o iyi olursa, vücu-
dun tamamı iyi olur ; şayet o bozuk
olursa, vücudun tamamı fena ve
bozuk olur. İşte o kalbdir.”
Kalp duyguların buldunduğu

bir limandır. Ya orda kaybolmak

yada dosdoğru yolda ilerlemektir.
Bu doğru yol tam da Kalb-i selimin
yoludur.
Hediye telaşı hepimizin

hayatında vardır. Dostuma ne
alsam? Hep en değerlisini düşünür
en özel olanını alırsın. Fakat hepi-
mizin yolculuğu büyük bir güne
doğru. Allah’ın karşısına hangi
hediye ile çıkacaksın.. İşte selim bir
kalbin önemi. Selim kelimesi
İslam-Teslimiyet arasına oturan bir
kelime. Allaha teslim olup onun
rızasında çalışan bir kalb. İşte kal-
bin asıl önemi burda ortaya
çıkıyor. Dünyada olduğu gibi ahi-
rette de önem kazanıyor. O halde
Kalb bir köprü değil midir iki dün-
yayı birleştiren.

Adeviye Bahtiyar III-B

Kalb-i Selim
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Дали размислуваш за себе?
Зарем заборави дека пред
да се родиш не беше вре-

ден ни да се споменеш? Дали ја
набљудуваш својата околина,
небо, ѕвезди, реки, шуми, море...
Зарем не гледаш дека во сето тоа
има хармонија? Зарем мислиш
дека животот е еден? Што е целта
на животот? Задоволување на
страстите? Зарем човекот покрај
страстите не е обдарен и со
разум?
Благодарноста му припаѓа на

Аллах, Господарот на небесата и
Земјата, Семоќниот, Возвише-
ниот, нашиот Сворител.
Нека е салават и селам на

последниот Аллахов пратеник
Мухаммед , саллаллаху алејхи ве
селлем, неговата фамилија, него-
вите другари( асхабите) и сите
оние кој ги следат. Сведочам дека
нема друг бог освен Аллах,
Моќниот, кој нема придржник, и
дека Мухаммед е Аллахов роб и
пратеник. Овие зборови се за
секој оној кој трга по вистина, за
секој оној кој лута по темнините,
за секој оној кој бара животот да
му биде исполнет со среќа и задо-
волство....

Драг брате, мила сестро... Дали
размислуваш за себе? Зарем
заборави дека пред да се родиш
не беше вреден ни да се споме-
неш? Дали ја набљудуваш својата
околина, небо, ѕвезди, реки,
шуми, море...

Зарем не гледаш дека во сето
тоа има хармонија? Зарем мис-
лиш дека животот е еден? Што е
целта на животот? Задоволување
на страстите? Зарем човекот пок-
рај страстите не е обдарен и со
разум? Зарем не ги гледаш стоти-
ците луѓе кој умираат околу тебе?
Во што е тајната на животот? Кој
ти дава вид и слух? Кој те ствара
во најубав лик? Кој те прави скла-
ден и исправен? Кој те опскрбува
и храни? Кој ти помага и прикло-
ниште ти дава. Аллах! И кој друг
освен Аллах? Возвишен е Аллах и
високо над оние кој Нему рамни
му ги сметаат. „ Тоа вие е Аллах,
Господарот ваш, Сворителот на
се, друг Бог освен Него нема, па
каде тогаш се одметнувате?“(Ал-
Мумин, 62)
„Не се исти слепиот и оној кој

гледа, не се исти верниците кој
добри дела прават и злобните.
Колку малку од вас примаат

поука!( Ал- Мумин, 58) Како е
лош оној кој го заборава својот
почеток и својот крај, и само се
забавува и губи време. Како е лош
е оној кој насилство прави, кој е
вообразен и заборава на
Господарот свој. Од капка теч-
ност, кој те ствара и те прави скла-
ден? Кој од темнината на утроба
приклониште ти дава? Кој те
храни и од сите несреќи те брани?
Кој ти дава вид и слух и кој со
разум те украсува? На кој пос-
тајано му грешиш, а Он ти про-
стува? На кого ти забораваш, а
Тој тебе не те заборава? Зарем
покрај Аллах постои друг Бог? „
Колку е Аллах високо над оние,
кој другите Нему рамни му ги
сметаат!“ (Ан-Намл, 63)
Дали некогаш си се запрашал,

зошто си створен? Дали си ство-
рен да спиеш, јадеш, општиш? Па
тоа и животните го прават.
Навистина, земјината топка во
оваа вселена не преставува ништо
друго, освен безначајно зрно, а
што е пак со тебе кој живееш на
таква Земја? Знај дека во се околу
нас, и во нас самите, постои знак
кој не упатува дека Аллах е един-
свен Господар на се постоечко. „ А
доказите се и во вас самите, зарем

За оние кои трагаат
по вистината
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не гледате?(Ад- Дариуат, 21)
Аллах го сворил човекот со воз-

вишена цел и го поставил за
намесник на Земјата.
Возвишениот Аллах вели: „ А кога
Господарот твој им рече на меле-
ците: ’Јас на земајата намесник ќе
поставам’! , тие рекоа: ’ Зарем
намесник ќе Ти биде оној кој на
земјата неред ќе прави и крв ќе
пролева?’ Он рече: ’ Јас го знам,
она што вие не го знаете.’ “ (Ел
Бекаре, 30)

„А Аллах небесата и Земјата
мудро ги створи за да секој човек
биде награден или казнет спрема
она што го заслужил, на никој
неправда нема да му биде напра-
вена.“(Ал- Гатиуа, 22)
„Џините и луѓето Ги створив

само мене да ме обожуваат.“( Ад-
Дариуат, 56) Првиот човек на
Земјата, Адем, а.с., а потоа
Аллаховите пратеници Нух, а.с,
Ибрахим, а.с., Муса, а.с, Иса, а.с.,
и Мухаммед, с.а.в.с., повикувале
да се обожува Господарот на се
што постои, Аллах, на Кого му
припаѓа се она што е набесата и
сетоа она што е на Земјата. Аллах
им наредил на своите робови
намаз, како строга должност.
Вели Возвишениот:„ И намаз кла-
њајте, и зекат давај те, а за добро-
то кое за себеси си го подготвите
ќе најдете награда кај Аллах, затоа
што Аллах добро го гледа онашто
го правите.“ (Ел – Бекаре, 110)
Намазот е столб на верата. Зарем
неможеш да оделиш малку од
своето време за пет вакати намаз?
Знај дека за извршување на сите
фарз намази не ти треба повеќе
од 30 мин дневно. А колку време
ти поминуваш пред ТВ, во забава,
и во други безработици?! Вкуси ја
сласта на робувањето на Аллах и
ќе се увериш во убавината на на
животот на Дуњалукот. Научи се
да клањаш и падни му на сеџда на
Оној кој те створил, Господарот на
небесата и на Земјата,

Единствениот Створител, или во
спротивно без намаз, надевај се на
лоша завршница....човекот сами-
от на себе неправда си прави и ја
свртува главата од упатството и
Аллховиот Пат, со тоа себеси се
фрла во сигурна пропаст. Се сеќа-
ваш ли на детството, зарем не ти
се чини дека како вчера да беше?
Алалх не створил од капка семе, и
ни дал живот како би не испитал
дали Нему ќе му бидеме покорни
или не, „ Како човекот не гледа
дека Ние од капка семе го ствара-
ме и пак е отворен противник, и
Нам ни неведува пример, а забо-
рава како е створен.“(Јасин, 77-78)
Па зарем на Оној кој не ствара,
зарем Нему ќе му биде тешко да
не усмрти и пак да не оживее?
Знајте дека Аллах е најтрпелив и
не казнува веднаш, туку ни дава
време за да размислиме и да се
покаеме поради нашите преста-
пи. Аллах кога казнува, навистина
болно и тешко казнува. Вели
Возвишениот : „ Оние кој нема да
веруваат, со жестока казна ќе ги
казнам, и на овој и на оној свет, и
никој нема да им помогне.“( Али-
Имран. 56) Овој живот е краток и
бргу минува, а нашата следна ста-
ница ќе биде темниот кабур.
Можеш ли да гарантираш дека ќе
бидеш жив и дека смртта нема да
ти се случи, а можеби и баш сега
додека ова го читаш? ! А кога
душата ќе допре до клучната
коска, тогаш касно е за покајува-
ње. Возвишениот вели: „ Пази!
Кога душата ќе допре до клучната
коска, и повика : ’ Има ли видар?’
, и тој се увери дека тоа е часот на
разделба, и нога до нога се свие,
тој ден кај Господарот твој ќе
биде приведен: „ Не веруваше, не
клањаше, туку порекуваше и
грбот го свртуваше, и тогаш кај
своите гордо заминуваше. ’Тешко
на тебе! Тешко на тебе! И уште
еднаш : Тешко на тебе! Тешко на
тебе! Зарем човекот мисли дека

сама на себе препуштен ќе биде,
дека нема да одговара?“ (Ел-
Кијаме, 26-36) „ И вратете се кај
Господарот свој и покорете Му се
пред да ви дојде казната- после
никој во помош нема да ви
дојде.“(Ез – Зумер, 54) “ Кога
човек некоја невоља го снајде, Нас
ни се моли; а кога после благодет
му дадеме, тогаш вели: ’ Ова ми е
дадено затоа што заслужив.’ А не
е така, тоа е само искушение, но
повеќето од нив не знаат,“( Ез-
Зумер,49) Не дозволувај шејтанот
да те заведува. Бори се против
своите посакувања. Знај дека само
во исламот ќе ја најдеш потполна-
та среќа и смирувањето за твојата
душа и тело. Возвишениот Аллах
во Куранот вели: „ Се колнам во
времето- човекот навистина губи,
само не и оние кој веруваат и
добри дела прават, и кој едни на
други вистина препорачуваат, и
кој едни на други стрпливост пре-
порачуваат.“ (Ел- Аср, 1-3)
Покај му се на Аллах поради

своите гревови кој си ги направил
и врати му се искрено, а Аллах
прима покајување и Он е милост-
лив. „ Кажи: ’ О робови мои кој
спрема себе се огрешивте, не губе-
те ја надежта во Аллаховата
милост! Аллах сигурно сите гре-
вови ќе ги прости. Он навистина,
многу простува и Он е милост-
лив.“ (Ез- Зумер, 53) „ И следете го
она најубавото , она што
Господарот ваш ви го објавува,
пред да ви дојде ненадејната
казна, за чие доаѓање нема да
знаете. За да човекот не би извик-
нал: ’ Тешко на мене, колку само
должности спрема Аллах про-
пуштив, дури и се подсмевав!(Ез-
Зумер, 55-56)
ЗНАЈ ВО ИСЛАМОТ Е СПА-

СОТ

Мерхан Мирто
III год истурена паралела
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Ова го потврдил еден Јапонски
научник после неговото долго
истражување кое го спровел

на Земзем-водата , со таканаречената
`нано-технологија ,̀ која не можело да
смени ниту една специфичност , осо-
бина или својство на Земзем-водата .
Исто така додал дека мешањето една
капка Земзем-вода со 1000 капки оби-
чнаводаседобивамешавинакојгиима
иститеособиниикарактеристикикако
Земзем-водата. Јапонскиот истражувач
и научник Др.Месару Имути , кој е
директорипредседателнаИнститутот
занаучниистражувања`Хаду`воТокио
, кој ја посетил Саудијска Арабија и
одржал предавање на факултетот
`Дарул-хикме` каде биле присутни
повеќеод500врвнинаучницииистра-
жувачи ,истотакапотврдилдекаизвел
неколку експерименти на Земзем-
водата (која ја добил од некоиАрапи )
ирекол:
`Земзем е навистина единствена

и посебна вода , се разликува од
останатите води по својот состав и
кристалните состојки (кристали)
кои ги содржи , и сите истражува-
ња кои се извршени на Зем зем-
водата не ги сменија нејзините осо-
бини и својства ,што укажува дека
Земзем-водата не како другите
води `.
Овој истакнат Јапонски научник

, основач на теоријата
`Кристализација на атомите на
водата` , теорија која довела и отво-
рила нова врата за истражување во
науката за водата , потврдил дека
изговарањето „Бисмиллах“ има
чудно влијание на Земзем-водата и
дека и дава посебно совршен и

јасен кристален облик .
Исто така др.Месару Имути

истакнал дека во текот на експери-
ментирањето на Земзем-водата
пуштал касети со учење Куран во
близина на Земзем-водата и тоа
влијаело на Земзем-водата и дове-
дувало до претворање на криста-
лен облик на водата , кој бил
совршено чист и блескав , и додал
дека тоа му била најчудната случка
во текот на неговото истражување
на Земзем-водата .
Исто така додал дека Земзем-

водата има својсво на `паметење`,

односно задржување податоци во
себе , така нa пример ако би се
учило некое поглавје(сура) од
Куранот кај Зем зем-водата , подо-
цна со технологијата може да се
открие за кое поглавје(сура) се
работи , со тоа што се создаваат
посебни бранови на Земзем-водата
во текот на учење Куранот , секако
невидливи со голо око .

Мусебин Емини
III Год истурана паралелка

Штип

Благодеттите
на Зем-Зем вода
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Намазот е столбот на наша-
та вера. Кажува пратени-
кот саллаху алејхи ве сел-

леме:”Намазот е столбот на вера-
та”. Тоа е наредба со која АЛЛАХ
џ.ш ни го ветува џеннетот. Тоа е
наредба со која ке имаме срека во
животот. Намазот е најдоброто
дело кое можеме да го направиме
спрема ВОЗВИШЕНИОТ. Кажува
пратеникот саллаху алејхи ве сел-
леме:” Правите добра дела ама да
знаете дека ваше најдобро дело е
намазот”(Бухарии). ВАЛЛАХИ со
ни едно дело не можеш да се при-
ближиш кон АЛЛАХ џ.ш како
што е намазот. АЛЛАХ џ.ш гледа
во срца не гледа во физионо-
мијата, не ги гледа зборовите
пред да ги гледа делата, па ти
брате и сестро запрашај го неко-
гаш твоето срце дали јас некогаш

сум направил нешто за својата
вера дали јас некогаш сум паднал
на сеџда на оној кој ме створил.
ВАЛЛАХИ нема полоша казна
отколку никогаш да не го видиш
оној што те створил ЛА ХАВЛЕ ВЕ
ЛА КУВВЕТЕ ИЛА БИЛЛАХ !!
Koга ќе се прифатиш за правиот
пат КОГА !! Кога душата ќе изле-
зе тогаш. АЛЛАХ џ.ш кажува:” И
дури некому од нив кога ќе му
дојде смртта, тој вели: „Господаре
мој, врати ме; ќе работам добро
во она што ме остави.“ А, не! Тоа
се само зборови кои ги зборува...
( Mу’минуун 99-100). Намазот е
светлина па како можеш да
одиш по темница! Кажува пра-
теникот саллаху алејхи ве селле-
ме плачејќи:”О Џибрил дали и
мојот уммет ќе го остави нама-
зот, Џибрил му кажал дека ќе

дојде народ од твојот уммет што
за нешто малце од овој
свет(дунја) ќе ја продават верата.
Се пренесува од Ебу Бекр Ел
Музенијј дека кажал:”Ако сакаш
да имаш корист од намазот и да
ти е в ред, помисли некогаш кога
ќе одиш да клањаш дали ќе
имам уште еднаш можност да
клањам”. Ова е порака за оние
што имаат срце. Сети се оо
АЛЛАХОВ робе дека еден ден ке
излезеш пред ВОЗВИШЕНИОТ.
Па дали размислуваш со какви
дела ке излезеш, што ќе му одго-
вориш на СВЕМОЌНИОТ.
АЛЛАХ џ.ш да ни ја поправи сос-
тојбата а нашата состојба нема да
се поправи ако не го поправиме
нашиот намаз.

Edin Muric III-B
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