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Myftiu priti Konsullin 
e Kuvajtit, z. fajsal al-BaKr

Paraditën e së dielës, më 
29 qershor 2014, Myftiu 
i Shkodrës, Imam Muha-

med Sytari, priti në një takim të 
përzemërt e vëllazëror, Konsullin 
e Shtetit të Kuvajtit në Tiranë, z. 
Fajsal Al-Bakr.

Qëllimi i kësaj vizite ishte urimi, 
që Konsulli i Kuvajtit i dorëzoi Myf-
tiut të Shkodrës, me rastin e Muajit 
të Begatë të Ramazanit, me lutjet 
më të mira për një adhurim të pra-
nuar dhe mbarësi për të gjithë be-
simtarët. Ai i përcolli Myftiut edhe 
selamet dhe urimet e Ambasado-
rit, z. Najeeb Al-Bader, me rastin e 
Muajit Ramazan.

Ndërkohë, Myftiu i Shkodrës e ka 
falënderuar konsullin kuvajtian për 
këtë vizitë, duke falënderuar një-
kohësisht edhe kontributet e do-
bishme që Ambasada e Shtetit të 

Kuvajtit dhe Ambasadori Al-Bader 
kanë dhënë herë pas here për qy-
tetin e Shkodrës dhe njerëzit në 
nevojë, duke dëshmuar vullnetin 
e mirë të vëllazërisë dhe miqësisë 
në mesin e dy popujve.

Me rastin e kësaj vizite, Konsulli 
Al-Bakr, ka dorëzuar në Myftininë e 
Shkodrës një sasi prej 110 pakosh 
me ndihma ushqimore për besimta-
rët dhe agjëruesit, duke theksuar se 
Ambasada e Kuvajtit është e inter-
esuar të ndihmojë dhe të përkra-
hë njerëzit në nevojë, sidomos në 
momente të tilla si Muaji Ramazan, 
begatitë e të cilit përhapen gjith-
andej.

Një sasi e këtyre pakove, janë 
shpërndarë nga vetë Konsulli në 
shoqëri të Myftiut, edhe për “Shtë-
pinë e Fëmijës”, së qytetit Shko-
dër.
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Me nisjen e agjërimit të 
Muajit Ramazan, muslima-
ni angazhohet që të për-

mirësojë jetën e tij njëmujore, me 
qëllim vijimësinë në rrugën dhe tra-
ditën e begatë të muajit të agjërimit, 
edhe pas tij. Dashje pa dashje, duke 
qenë agjërueshëm, disa gjëra shihen 
me një sy, ndryshe nga 11 muajt e 
tjerë të rutinës, ku të gjithë, në një 
mënyrë a një tjetër, bëhemi pjesë e 
pashmangshme.

Mirëpo, ajo që më sillet ndër mend, 
teksa mendoj dhe hedh sytë përreth, 
në ditët dhe netët e këtij muaji ndry-
shimi pozitiv, është pyetja e 
mëposhtme: A nuk du-
het me e falënderu All-
llahun, që na udhëzoi 
në Islam, vulën e 
misioneve hyj-
nore dhe të 
vetmen Thirrje 
të shenjtë, me 
të cilën u dër-
guan të gjithë 
të Dërguarit 
e Tij? Sepse, 
edhe ne (e kam 
fjalën për prakti-
kantët e agjërimit 
dhe rrugëtuesit 
drejt mirësivë dhe 
mundësive që ai of-
ron), mund të ishim njerëz me kom-
plekse islamofobe, që kohët e fundit 
nuk është e vështirë të identifikohen 
edhe në vendin tonë, sidomos tash, 
që bota arabe-islame është bërë si 
ajo “kafshata” në fjalën profetike, 
drejt së cilës “egërsirat do të vërsu-
len” si të babëzitur, në një botë plot 
hipokrizi e servilizëm..!?

Mund të ishim ateistë, si shumë 
prej atyre, që vazhdojnë të bëjnë mo-
ralin darvinist a frojdian, edhe pse i 
ka skaduar data dhe është dëshmuar 
haptas dëmi i tyre për shëndetin 
psikologjik, shkencor e shpirtëror 

si veprim”..!?
Mund të ishim.., shumë “mund të 

ishim”…
Por, falë Tij, All-llahu na udhëzoi 

drejt më të mirës dhe më të përso-
surës së mënyrave, me të cilat arrij-
më pëlqimin dhe kënaqësinë e Tij në 
këtë jetë të përkohshme dhe në të 
përtejmen e pashmangshme.

Na udhëzoi në më logjiken dhe më 
të suksesshmen e formave të dësh-
mimit tonë si besimtarë dhe njerëz 
të vendosur për ta jetuar jetën, sipas 
rregullave dhe moralit të Krijuesit 
të saj, i qofshim falë! Dhe, për këtë, 

mjafton me e ndalë pak ri-
tmin e jetës dhe duke marrë 

frymë thellë, me dëshmu: 
“Elhamdulil-lah”: “Falë-

nderimi i plotë i takon 
vetëm All-llahut”!

Falënderimi më 
i mirë në këtë re-
alitet udhëzimi, 
është rrugëtimi 
drejt Dashnisë 
dhe Pëlqimit të 

Tij, duke përsëri-
tur në vazhdimësi: 

“Ijjake na'budu ve 
ijjake nesteín”: “Ty të 

adhurojmë dhe (vetëm) 
Ty të kërkojmë ndihmë”!

Njëkohësisht, me u lutë, me të njëj-
tën dashamirësi largpamëse, me të 
cilën Hz. Muhammedi (a.s) lutej për 
popullin e Taifit, ditën kur e refu-
zuan dhe e gjuajtën me gurë, teksa 
i ftonte drejt udhëzimit dhe Dritës 
së besimit: “All-llahumme udhëzoje 
popullin tim, se ata nuk dijnë!”

Agjërim të mbarë, 
të dashurit e mi!

Imam Muhamed Sytari
Myfti i Zonës Shkodër

3 korrik 2014

“elhaMdulil-lah” 
“falënderiMi i plotë i taKon vetëM all-llahut”!

të njeriut bashkëkohor..!? 
Mund të ishim pijetarë, si shumë 

sosh, që mbushin tryezat e dala në-
për trotuaret e kalimtarëve, (por jo 
vetëm), si model imponues dhe she-
mbull dehës, në realitete gjysëm të 
dehura e gjysëm të hutuara, nëpër 
të cilat dallgëzohet vendi ynë dhe 
shoqëria..!?

Mund të ishim si shumë joagjërues 
të rëndomtë, që me një “pfff”, mu-
ndohen të largojnë zamallahinë e 
temës së agjërimit, me arsyetimin 
e vapës së stinës, 

pamu- ndësinë e 
ndarjes nga duhani, rriska e shalqirit 
a shishja me ujë të akullt..!?

Mund të ishim jonamazli, prej 
atyre që këndimi i ezanit, i kalon si 
një zhurmë më shumë, në një botë 
të zhurmshme, ku nuk merret vesh 
se ç’ka vlen e ka dobi e, ç’ka jo..!? 
Prej atyre, që shkuarjen në xhami 
e konsiderojnë si shkak për të hyrë 
“në gojët e hallkut”, a dëshmi i një 
identiteti të vjetëruar, që tash me 
rastin e marrjes së statusit, mund 
të tingëllojë edhe “më pak evropian 
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Ditën e enjte, më 3 korrik 
2014, në xhaminë e Parru-
cës, Myftinia Shkodër ka 

organizuar në një rreth të ngushtë 
me imamë, teologë, pedagogë, in-
telektualë e të rinj muslimanë, pro-
movimin e librit më të ri nga thirrësi 
islam Lavdrim Hamja, të titulluar: 
“Lexoj dhe mësoj Kur’an”.

Në fjalën e tij hapëse, teologu Er-
vil Kuçi ka vënë theksin te rëndësia 
që ka angazhimi i thirrësve islamë 
shqiptarë, në pasurimin e jetës feta-
re dhe bibliotekës islame, sidomos 
me botime të dobishme, që ofrojnë 
njohuri dhe dije të reja, të domos-
doshme për jetën fetare.

Ndërsa teologu Arben Halluni, në 
fjalën e tij, ka përshëndetur librin 
e ri të teologut Lavdrim Hamja, si 
një libër që përkon edhe me Muajin 
e Begatë të Ramazanit, në të cilin 
nisi zbritja e Kur’anit Famëlartë. Ai 
theksoi se ky libër do të shërbejë më 
së miri edhe për xhamitë dhe kurset 
fetare, që Myftinia Shkodër organi-
zon në to, për mësimin e alfabetit të 
Kur’anit dhe leximin e rrjedhshëm 
të tij.

Me shumë vëmendje, të pranishmit 
kanë ndjekur edhe fjalën e autorit, në 

të cilën ka treguar shkaqet që e kanë 
nxitur në përpilimin e këtij libër, në 
të cilin ka material të bollshëm për 
mësimin e gjuhës së Kur’anit, rregu-
llat e texhvidit dhe një ndihmë për 
të gjithë ata që kanë nevojë për një 
mbështetje në leximin e sureve krye-
sore dhe xhyzit “Amme”, pjesët e të 
cilit janë sjellë edhe me shkronjat e 
alfabetit tonë, krahas origjinalit.

Aktiviteti u përshëndet edhe nga 
Myftiu i Zonës Shkodër, Imam Mu-
hamed Sytari, i cili pasi falënde-
roi autorin e librit për këtë vepër 
të dobishme, solli në vëmendje të 
pjesëmarrësve kujtime nga koha e 
studimeve dhe personazhet e librit 
të ri, sidomos dijetarin e texhvidit, 
Shejkh Ramadan Dib.

Myftiu u lut për mbarësinë e teolo-
gëve dhe thirrësve, që kanë nisur të 
angazhohen me penën dhe letrën, në 
dobi të komunitetit besimtar.

Për të pranishmit u shpërnda lib-
ri “Lexoj dhe mësoj Kur’an”, si dhe 
numri i ri i gazetës “Udha Islame”, 
kushtuar Muajit Ramazan. Ndërkohë, 
pas faljes së namazit të akshamit me 
xhemat, të pranishmit kanë marrë 
pjesë në iftarin e shtruar nga Myfti-
nia Shkodër.

Ditën e enjte, më 3 korrik 
2014, pas faljes së nama-
zit të akshamit në xhami-

në e Parrucës, imamët, këshilltarët 
dhe aktivistët e rinisë islame, janë 
mbledhur në iftarin tradicional që 
Myftinia Shkodër shtron me rastin 
e Muajit Ramazan.

Iftari ka mbledhur në sofrën e 
vëllazërisë dhe harmonisë islame 
imamët e qytetit dhe të fshatrave, 
të cilët kanë ndarë me njëri-tjetrin 
emocionet dhe kënaqësitë e ditëve 
të para të këtij muaj plot mirësi dhe 
begati.

Me këtë rast, imamët dhe këshill-
tarët janë uruar edhe me Myftiun e 
Shkodrës, duke uruar një Ramazan 
sa më të mbarë dhe të mbushur me 
sihariqe për punën e përbashkët në 
shërbim të Thirrjes Islame në qytetin 
e Shkodrës dhe përtej saj.

Tradita e shtrimit të iftareve në 
Muajin Ramazan ka nisur që nga 
ditët e para të këtij muaj dhe do të 
vazhdojë deri në përfundim të tij.

proMovohet liBri:  
“lexoj dhe Mësoj Kur’an”

iftari Me iMaMët 
dhe Këshilltarët
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Ditën e djeshme, nëpër-
mjet hytbes së xhumasë, 
që mbajta në xhaminë e 

Dërgutit, dhashë disa mesazhe 
që lidhen me shenjtërinë e Muajit 
Ramazan, në një kohë dhe në një 
vend, ku fjala “shenjtëri”, “rregull”, 
“disiplinë”, “peshore”, “të drejta 
elementare” e të ngjashme, shpesh 
ndodh të fshihen si në heshtje nga 
realitetet e jetës së përditshme.

Unë mendoj dhe them se në një 
vend si yni, me një përqindje do-
minuese islame të popullsisë (por, 
edhe po të mos ishte kështu), insti-
tucionet lokale dhe vendore, duhet 
të jenë shumë të vëmendshme për 
të respektuar shenjtëritë dhe besi-
min e masës së gjerë, sidomos në 
raste festash fetare a momentesh 
kulminante në jetën e tyre, si Ra-
mazani (në rastin konkret).

Nuk është i largët kujtimi i fes-
timeve mbi njëmujore që nisin në 
Shkodër (sikurse edhe në mbarë 
Shqipërinë), në prag të Krishtlind-
jes. Është e natyrshme dhe krejt 
normale që institucionet drejtue-
se të organizojnë aktivitete dhe të 
dëshmojnë gëzimin, për nder të 
besimtarëve të vet, prej të cilëve 
marrin edhe votat, ndonëse të gji-
thë së bashku jetojmë në një vend 
e shtet laik, i dalë nga një diktaturë 
ateiste e pashembullt!

Krishtlindja është një ditë, por 
të gjithë jemi dëshmitarë të zbu-
kurimeve mbi njëmujore, që e 
bëjnë qytetin të vezullojë nga lla-
mbushkat dhe ndriçimet e rrugëve, 
ku spikasin elementët kishtarë të 
festës. Krejt normale, brenda kor-
nizës së ruajtjes dhe kultivimit të 
mëtejshëm të frymës së harmo-
nisë dhe respektit të besimeve, 
sidomos aty ku ato kanë një pre-
zencë më të madhe (si rasti i të 

krishterëve katolikë, në Shkodër).

Ndërkohë, vjen Ramazani, një 
muaj i tërë, i mbushur me një 
shpirt dhe atmosferë shpirtërore 
dhe domethënie shumë më të rë-
ndësishme se shumë ditë dhe fes-
ta të tjera fetare në Islam. Ndalem 
dhe hedh sytë përreth; asgjë! Nuk 
ka asnjë lëvizje të Bashkisë, Pre-
fekturës, Këshillit të Qarkut, a in-
stitucioneve të tjera shtetërore, në 
drejtim të shfaqjes së respektit dhe 
nderimit për Muajin më të shenjtë 
të muslimanëve!? A nuk është e 
habitshme?

Nga këtu, kam shprehur dhe vazh-
doj të ngrej zërin, me aq sa më ta-
kon, për të thënë se në kuadrin e 
bashkëpunimeve serioze dhe ko-
rrekte që ne kemi me institucionet 
lokale dhe vendore, nuk do të ishte 
utopike që rrugët e qytetit tim të 
ishin zbukuruar me fenerë e llampa 
ndriçuese, simbolikë e këtij muaji 
të shenjtë! 

Nuk do të ishte aspak e habit-
shme, që Bashkia të ngrinte “çadra 
iftari”, në dy-tre skaje të zonave 
muslimane, në të cilat të ftoheshin 
nevojtarët dhe skamnorët për të 
ngrënë një vakt të begatë, nga një 
dorë bamirëse, për të cilën të gjithë 
kanë lëvizur dorën, për t’i dhënë të 
drejtën e pushtetit dhe drejtimit!

Nuk do të ishte aspak utopike, 
që institucionet dhe Drejtoritë 
Rajonale, të shpërndanin pako me 
ndihma ushqimore për familjet e 
varfra në nevojë, në prag të këtij 
Muaj të Begatë.

Është më se logjike që në Buxhe-
tin e përvitshëm të Bashkisë, të 
ketë një fond të posaçëm për Mua-
jin Ramazan, Muajin më të Shenjtë 
të muslimanëve të këtij vend.

Nuk do të ishte utopike, që me 

rastin e këtij Muaj të Shenjtë, Pre-
fektura të ndikonte me politika të 
posaçme për uljen e çmimeve, që 
njerëzit ta ndjenin realisht bekimin 
hyjnor në këtë muaj; muslimanë 
dhe të krishterë!

Nuk do të ishte utopike, që Këshi-
lli i Qarkut në koordinim me Komu-
nat përkatëse, të ndërmerrnin një 
aksion për pastrimin dhe ndriçimin 
e rrugëve të fshatrave ku ka xhami, 
në të cilat, në çdo natë Ramazani 
besimtarë të shumtë shkojnë për 
të falur namazin e teravisë.

Më rastisi mbrëmë, të shkoj në 
fshatin Mes-Myselim, nga rruga 
mbi Urën e Kirit, që të çon në Bar-
dhaj e prej aty për në destinacionin 
tim. Errësirë pa fund. Shkurre të 
shastisura, që desh hynin në xha-
mat e hapur të makinës, prej ku ajri 
karakteristik i zonave të gjelbërua-
ra, përzier me freskun e mbrëmjes 
së vonë, hynin dhe na shoqëronin 
në mjetin tonë!? A nuk do të ishte 
me vend, që të paktën në prag të 
këtij Muaj, të kishte një përpjek-

shenjtëria e raMazanit 
në Mesazhet e një hytBeje…

imam Muhamed B. sytari
Myfti i Zonës Shkodër
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“Karvani i Bereqetit”, 
MBërrin sërish në shKodër

je, qoftë edhe në bashkëpunim me 
Myftininë e Shkodrës dhe xhamitë 
e saj, për prerjen dhe sistemimin 
e këtyre shkurreve, për lyerjen e 
rrugëve dhe vijëzimin e tyre me të 
bardhë etj?

Nuk do të ishte utopike, që në 
Shkodër, për gjatë gjithë Ramazanit 
të ndjehej atmosfera e shenjtërisë 
së Ramazanit edhe jashtë xhami-
ve, si një kujtesë që nuk mund të 
fshihet as nga politikat ateiste, as 
nga neglizhenca e hutimi, (për të 
mos thënë: ), as nga tendenca për 
të zhbërë thirrjen e shpirtit nga fri-
ka e mentaliteteve donkishoteske 
a komplekset islamofobe (o Zot, 
nuk dua ta besoj këtë të fundit, nuk 
është mirë të jetë kështu!), në emër 
të vlerave qytetare dhe si një dësh-
mi e paqtimit me Zotin, të Cilit, iu 
kthye shpina dhe u mohua për më 
shumë se 23 vite!?

Nuk do të ishte aspak utopike, 
madje kjo është detyrim i institu-
cioneve tona, tamam si detyrimi që 
i kanë ngarkuar vetes me fillimin e 
dhjetorit të çdo viti, a edhe shumë 
më shumë se dhjetori…

Në këtë mënyrë, do të ishte shumë 
domethënëse, që kur të dalim me 
fëmijët tanë nëpër rrugët e qytetit 
tonë të dashur, t’u themi herë pas 
here: “Babë, festohet, në nderim të 
besimit dhe vlerave të shpirtit, që 
na bëjnë të jemi më të mirë e më 
të afërt me njëri-tjetrin, në Shko-
dërlocen tonë të shtrenjtë!”

Këtë deshta të përcjell nëpërmjet 
hytbes së djeshme, teksa flisja mbi 
shenjtërinë e Muajit Ramazan dhe 
nevojën që ka ruajtja dhe përhap-
ja e kësaj shenjtërie në raporte 
të drejta shoqërore, në një qytet, 
që jeton mrekullisht kuptimet e 
shprehjes: “realitet në kufi”, ku 
çdo kufi duhet nderuar dhe res-
pektuar…

Sikurse është bërë traditë 
prej shumë vitesh, Bashkia 
“Bajram Pasha”, në kuadër të 

bashkëpunimit me Bashkinë Shkodër 
dhe Myftinë e saj, ka organizuar edhe 
këtë vit një iftar vëllazëror, me rastin 
e Muajit të Begatë të Ramazanit.

“Karvani i bereqetit”, siç njihet 
ndryshe kjo iniciativë besimi dhe 
vëllazërie, mbërriti në Shkodër, për 
ta gjallëruar edhe më shumë jetën 
fetare në këtë muaj, ku spikasin sofrat 
e iftarit, tubimet vëllazërore, vaset 
e bashkëbisedimet me tematika të 
ndryshme fetare, emisionet televizive 
dhe radiofonike, shpërndarja e 
ndihmave për nevojtarët, promovimi 
i librave dhe botimeve të reja etj.

Për shkak të kushteve jo optimale 
të motit, këtë vit, iftari madh nuk 
u shtrua në sheshin e Parrucës, si 
vitet e tjera, por në Pallatin e Sportit 
“Qazim Dervishi”, që ishte mbushur 
me besimtarë të shumtë, që kishin 
ardhur me familjet dhe fëmijët e 
tyre, për t’iu bashkuar gëzimit të 
kësaj sofre bujare, në këtë muaj 
organizimi dhe gjallërimi të familjes 
muslimane.

Në emër të Myftinisë Shkodër, 
iftari u përshëndet nga teologu 
Arben Halluni, i cili bëri edhe një 
lutje, duke shprehur mirënjohjen 
dhe vlerësimet e Myftinisë Shkodër 
për këtë bashkëpunim të vyer, në 
rrugën e pasurimit të jetës islame 
në Ramazan.

Ceremonia u përshëndet edhe nga 
Kryetari i Bashkisë Shkodër, z. Lorenc 
Luka, që vlerësoi këtë bashkëpunim 
dhe uroi të pranishmit me rastin e 
këtij muaj të begatë.

Një fjalë përshëndetëse, ishte edhe 
ajo e mbajtur nga përfaqësuesi i 
Bashkisë “Bajram Pasha”, që vlerësoi 
vëllazërinë e dy popujve tanë, si 
dhe vullnetin e mirë të vëllezërve 
nga Turqia, për të ndarë gëzimin e 
këtij muaj me besimtarët muslimanë 
në Shkodër, Shqipëri dhe në shumë 
treva të tjera të Ballkanit.

Për të pranishmit, ishte përgatitur 
edhe një program artistik me ilahi 
dhe këndime të ndryshme fetare në 
gjuhën turke, shoqëruar me dhurata 
të këndshme për fëmijët dhe të rinjtë 
e pranishëm.
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Paraditën e së hënës, më 14 
korrik 2014, Myftiu i Shkod-
rës, Imam Muhamed Sytari, 

i shoqëruar edhe nga bashkëpunë-
torë të tij, bëri një vizitë në kalanë 
e Drishtit, ku u takua me banorët e 
pakët që jetojnë aty, në kuadër të 
vizitave të Muajit Ramazan.

Myftiu dëgjoi nga banorët e kësaj 
lagjeje për kushtet e mjerimit, në 
të cilin ata jetojnë, pa ndihmë e pa 
përkrahje ekonomike, vetëm me një 
asistencë minimale prej 2.000 (dy 
mijë) lekësh të reja në muaj.

Banorët iu ankuan Myftiut edhe për 
kushtet e vështira, në të cilat fëmi-
jët e tyre detyrohen të përballen me 
to, për të ndjekur arsimin, poshtë në 
fshatin Drisht.

Me rastin e Muajit të Begatë të Ra-
mazanit, për 12 familjet muslimane, 
banuese në kala të Drishtit, u shpër-
nda "Shporta ushqimore e Ramaza-
nit", si një mbështetje nga Myftinia 
Shkodër për këta banorë në kushte 
të vështira jetese.

Me këtë rast, Myftiu premtoi se 
Myftinia Shkodër do ta ndjekë më me 
prioritet situatën e këtyre familjeve 
dhe do të përpiqet maksimalisht të 
jetë pranë tyre, jo vetëm me rastin 
e festave dhe ditëve të shënuara fe-
tare.

Me këtë rast, Myftiu vizitoi edhe 

"shporta ushqiMore e raMazanit" 
për faMiljet në Kala të drishtit

ndihMa ushqiMore 
për fshatin doMën

xhaminë, thuajse të rrënuar të la-
gjes, ku shprehu hidhërimin e tij për 
veprimin amatoresk dhe tendencioz 
të ndërtuesve dhe projektuesve të 
Shtëpisë Muze, që qëndron mbi xha-
minë dhe që ka marrë edhe nga vakë-
fi i saj, duke mos vënë asnjë dorë në 
restaurimin e kësaj xhamie të vjetër 
e të lashtë.

Myftiu theksoi, se nëse ky godinë 
do të kishte qenë një objekt kulti jo-
musliman, drejtuesit dhe qeveritarët 
e kohës do të vraponin ta rikonstruk-
tonin, pa më të voglin dyshim!

Myftiu u angazhua se me mbarësi-
në e Zotit, shumë shpejt, do të nisë 
rikonstruksioni i xhamisë, ndërtimi 
i minares së shkatërruar, rrethimi 
i vakëfit dhe rikëndimi i ezanit, në 
këtë zonë 100% muslimane.

Me rastin e gjallërimit të Mua-
jit të Begatë të Ramazanit, 
ditën e mërkurë, më 16 ko-

rrik 2014, Myftiu i Shkodrës, Imam 
Muhamed Sytari, ka vizituar fshatin 
Domën, komuna Postribë, ku ka ma-
rrë pjesë në shpërndarjen e ndihmave 
ushqimore për krejt banorët e fshatit, 
realizuar në koordinim me Fondacio-
nin “Mirësia” dhe Fondacionin turk 
“Sadakataşı”.

Me rastin e kësaj vizite, Myftiu ka 
uruar besimtarët e pranishëm me ras-
tin e këtij muaj të madhërishëm, duke 
theksuar se Ramazani është muaji i so-
lidarizimit me njerëzit në nevojë dhe i 
kontributeve, që muslimanët japin në 
ndihmë të njëri-tjetrit.

Në këtë vizitë, Myftiu ka inspektuar 
nga afër edhe xhaminë e re, e cila i 
është afruar përfundimit dhe pritet, që 
pas Ramazanit të zhvillohet ceremonia 
e inaugurimit të saj.

Myftiu, i shoqëruar edhe nga Drejtori 
i Fondacionit “Mirësia”, z. Korab Kaja, 
imami i xhamisë Domën dhe vëllezërit 
turqë, kanë vizituar edhe një familje 
të varfër me jetimë, të cilës i është 
afruar një ndihmë të posaçme.

Me mbarësinë e All-llahut, Myftinia 
Shkodër, do të vazhdojë të shpërndajë 
ndihma të tjera ushqimore për familje 
te tjera skamnore, në qytet dhe fshat, 
në kuadër të Muajit Ramazan.

Myftinia Shkodër falënderon Fonda-
cionin “Mirësia” dhe Fondacionin turk 
“Sadakataşı” për këtë mirësi të dësh-
muar në këtë ditë të bekuar.
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Myftiu i Shkodrës, Imam 
Muhamed Sytari, zhvi-
lloi sot, të enjten, më 

17 korrik 2014, një takim pune me 
imamët kryesorë të qytetit Shkodër, 
me të cilët diskutoi rreth domos-
doshmërisë së nxitjes së frymës së 
dhënies së zekatit, si një ndër pesë 
shtyllat kryesore të Islamit.

Në fjalën e tij para imamëve, 
Myftiu theksoi se një ndër shka-
qet e rënies së Islamit në vendin 
tonë, gjatë periudhës së prag-
komunizmit, është pa dyshim edhe 
ndalimi i dhënies së zekatit nga 
tregtarë shkodranë, të cilëve, iu 
konfiskuan më pas pasuritë dhe u 
bënë shembull denigrimi për mba-
rë shoqërinë.

Për këtë, kërkoi që e xhumaja 
e ardhshme të ketë si një nga dy 
temat e hytbes, dhënien e zekatit 
dhe nxitjen e besimtarëve për ta 
praktikuar dhënien e tij në mënyrë 
masive, në dobi të kategorive që e 
përfitojnë atë.

Myftiu u komunikoi imamëve 
edhe udhëzimin e KMSh në lidhje 
me këtë kërkesë, duke u bazuar te 

konkluzionet e Kryesisë së KMSh 
dhe Këshillit të Teologëve në lidhje 
me dhënien e zekatit dhe nxitjen 
e tij.

Gjatë këtij takimi, u diskutua 
edhe për rritjen e aktivitetit fetar 
në të gjitha xhamitë e Shkodrës 
në 10 ditët e ngelura të Ramaza-
nit të sivjetshëm, për të përfituar 
maksimalisht nga bekimet e Zotit 
në këtë muaj adhurimi dhe kthimi 
nga dyert e besimit dhe adhurimit 
të pastër.

U diskutua shtimi i namazeve të 
natës dhe lutjeve për muslimanët 
në mbarë botën, sidomos në Gaza. 
Njëkohësisht, u caktua që ceremo-
nia kryesore e Hatmes Sherife, do 
të zhvillohet ditën e mërkure, më 
23 korrik 2014, pas namazit të iqi-
ndisë.

U lajmërua edhe shuma e 
sadekatul-fitrit për këtë vit, 300 
(treqind) lekë të reja për person.

Në fund të këtij takimi, Myftiu 
i dhuroi imamëve një kopje të 
Kur’anit me përkthim të kuptimeve 
të tij në gjuhën shqipe, pjesë e një 
projekti bamirës.

zeKati, Myftiu taKon 
iMaMët Kryesorë të qytetit
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Të xhumanë, më 18 korrik 
2014, Myftiu i Shkodrës, 
Imam Muhamed Sytari, 

mbajti hytben e radhës në xhaminë 
e fshatit Bërdicë e Mesme. Në hytben 
e tij, Myftiu u fokusua te vlerat dhe 
rëndësia e Natës së Kadrit, si “më e 
mirë se një mijë muaj”.

Myftiu theksoi se Nata e Kadrit 
lidhet me rëndësinë e mbrojtjes së 
identitetit islam dhe përkatësisë fe-
tare në jetë, pasi Kur’ani që zbriti 
në këtë natë të bekuar, i bën thirrje 

njerëzimit të kthehen nga identite-
ti i tyre i besimit dhe përkatësia e 
fesë së pastër, që buron nga Krijuesi 
i universit.

Myftiu tha se përkatësia fetare ësh-

“nata e Kadrit, 
nata e përKatësisë së shenjtë islaMe!”

iftari i harMonisë, 
që BashKon shKodrën 

Me prizrenin…

të e shenjtë dhe se Nata e Kadrit, 
në vetvete, ka për qëllim të forcojë 
këtë përkatësi të shtrenjtë, duke e 
forcuar muslimanin dhe besimtarin 
në fenë e tij, nëpërmjet adhurimeve 
të sinqerta dhe lutjeve për ta bërë të 
qëndrueshëm dhe të pathyeshëm në 
jetë, përballë sfidave të femohimit 
dhe devijimeve fetare.

Në hytben e kësaj xhumaje, hatibi 
përsëriti faktin se përkatësia islame 
e shqiptarëve ka qenë dhe do të jetë 
një garanci më shumë për mbrojtjen 
e traditave dhe vlerave kombëtare, 
si në të shkuarën dhe krejt historinë 
tonë, si dhe do të jetë një garanci 
për jomuslimanët, që përherë kanë 
jetuar të qetë dhe të respektuar nga 
muslimanët në vendin tonë.

Në hytben e kësaj xhumaje, Myftiu 
foli edhe për vlerat e zekatit dhe do-
bitë shoqërore të dhënies së tij, duke 
kujtuar se e shkuara duhet të merret 
për bazë, sidomos kur shembujt e 
ndëshkimeve hyjnore, si pasojë e 
ndalimit të dhënies së zekatit, janë 
të shumta dhe të trashëguara në kuj-
tesën tonë fetare dhe kombëtare.

U lajmërua edhe udhëzimi i Komu-
nitetit Mysliman të Shqipërisë, se 
sadekatul-fitri për këtë vit do të jetë 
300 (treqind) lekë të reja.

Në kuadrin e protokollit të 
binjakëzimit në mes Myfti-
nisë Shkodër dhe Këshillit 

të Bashkësisë Islame Prizren, me 
ftesë të K.B.I. të Prizrenit, Këshilli 
dhe stafi i Myftinisë Shkodër, morën 
pjesë mbrëmë, më 18 korrik 2014, 
në iftarin e shtruar me këtë rast, në 
Prizren.

Tashmë, si një traditë e përvitshme, 
që nga nënshkrimi i protokollit të bi-
njakëzimit në mes dy myftinive, më 
15 tetor 2011, iftaret e ndërsjellta 
që bashkojnë këshillat e dy myfti-
nive përkatëse, po kthehen në një 
mundësi më tepër për të rritur bash-
këpunimin dhe afrimin në mes të dy 
qyteteve tona.

Gjatë këtij iftari, u vu theksi tek rë-
ndësia e bashkëpunimit të institucio-
neve islame në Shqipëri, Kosovë, Mal 
të Zi dhe në krejt trevat shqiptare, si 
një kërkesë që buron nga zhvillimet 
e kohës dhe arritjet e bashkësive 
islame në trojet shqiptare.

Kjo frymë u refletua shumë mirë 
edhe në fjalën e rastit të mbajtur nga 
Kryetari i B.I. Prizren, z. Lutfi Ballek, 
si dhe në fjalën e mbajtur nga Myf-
tiu i Zonës Shkodër, Imam Muhamed 
Sytari.

Në iftar merrnin pjesë edhe Sekre-
tari i Këshillit të Bashkësisë Islame 
të Republikës së Kosovës, z. Resul 
Rexhepi, Kryeimami i Ulqinit, Ali 
Bardhi, Myftiu i Kukësit, z. Islam Ho-
xha, Kryeimami i Rrozhajes, imamë 
dhe teologë të mirënjohur në trevat 
tona, deputetë, drejtues të KFOR në 
Kosovë etj.

Në fjalët e tyre përshëndetëse, u 
theksua gjithashtu se Muaji i Ra-
mazanit është një mundësi shumë 
e mirë për të bashkuar kontributet 
e dobishme të muslimanëve shqip-
tarë në shërbim të Thirrjes Islame 
dhe përhapjes së vlerave islame në 
trojet tona.

NË HyTBEN E KËSAj 
XHUMAjE, HATIBI PËRSËRITI 

FAKTIN SE PËRKATËSIA 
ISLAME E SHQIPTARËVE KA 
QENË DHE DO TË jETË NjË 
GARANCI MË SHUMË PËR 

MBROjTjEN E TRADITAVE DHE 
VLERAVE KOMBËTARE
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aKtivitet fetar 
për Motrat MusliMane

iftar Me gazetarët 
dhe Mediat 
e shKodrës

Mbrëmjen e së xhumasë, më 
18 korrik 2014, Myftinia 
Shkodër në koordinim me 

Radio "jehona", mblodhi në një sofër 
iftari gazetarët dhe korrespondentët 
e mediave të ndryshme në Shkodër. 
Në mesazhin e tij para të ftuarve, për-
faqësuesi i Myftinisë Shkodër, teolo-
gu Arben Halluni shprehu vlerësimet 
e Myftinisë Shkodër për kontributet 
e medias në shërbim të pasqyrimit 
të lajmit dhe korrektësisë në këtë 
drejtim, sidomos lajmet që lidhen 
me aktivitetin fetar në Shkodër.

Z. Halluni theksoi se Muaji i Rama-
zanit, është një mundësi më tepër që 
i shërben forcimit të frymës së bash-
këpunimit dhe tubimeve në sofrat e 
iftarit, ku këmbehen mendime dhe 
ide të dobishme në shërbim të bash-
këpunimit, harmonisë dhe mbarëvaj-
tjes së komunikimit të ndërsjellët.

Të pranishëm në këtë iftar ishin 
drejtues, gazetarë dhe operatorë 
të mediave: Radio “jehona”, Radio 
“Zëri i Amerikës”, Radio “Shkodra”, 
“Radio-Televizioni Shqiptar”, “Tv 
Top-Channel”, “Tv1 Channel”, “Tv 
Rozafa”, “Tv Star Plus”, “Tv Antena 
Nord”, “Tv Kopliku”, “Tv Lezha” etj.

Ditën e shtunë, më 19 korrik 
2014, Myftinia Shkodër or-
ganizoi një tribunë fetare 

për motrat muslimane, mbi vlerën 
dhe rëndësinë e Natës së Kadrit dhe 
namazit të natës në 10 ditët e fundit 
të Ramazanit.

Në ligjëratat e tyre, teologet Ferzet 
Ndoja dhe jetmira Plaku, hodhën dri-
të mbi këto dy tema, duke u përqe-
ndruar tek ajetet kur’anore dhe hadi-
thet e ndryshme, që nxisin përfitimin 
nga koha në shërbim të adhurimeve 
dhe lutjeve, sidomos në këto 10 ditë 
të fundit të Muajit Ramazan.

Në ligjëratat e këtij tubimi të bega-
të u theksua se Nata e Kadrit është 
më e rëndësishmja natë e jetës së 
një muslimani, që kërkon nëpërmjet 
saj pëlqimin dhe pranimin e Zotit. 
“Fakti që Nata e kadrit nuk na është 
treguar, ka një urtësi të madhe, që 
na bën ta mos përqendrohemi vetëm 
tek disa momente a një natë, por ta 
bëjmë traditë e zakon në jetën tonë 
adhurimin dhe lutjen, si të ishte 
secila natë, Natë Kadri” – theksoi 
vaizja Ferzet Ndoja.

Ndërkohë, në ligjëratën e saj, vaiz-
ja jetmira Plaku, vuri theksin te vle-
rat e namazit të natës. Ndër të tjera, 
ajo theksoi se: “Namazi i natës është 
traditë e Hz. Muhammedit (a.s). Ai e 
praktikonte namazin e natës, si një 
urdhëresë kur’anore, me të cilën Zoti 
i gjithësisë desht ta udhëzonte zem-
rën e tij dhe ta mbushte me pëlqim 
dhe urtësi hyjnore. Prandaj, ta shfry-
tëzojmë kohën tonë për t’u afruar më 
shumë me All-llahun edhe nëpërmjet 
namazit të natës”.

Për pjesëmarrëset në këtë akti-
vitet, Myftinia Shkodër shtroi një 
iftar.
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Pasdrekën e së hënës, më 21 
korrik 2014, Myftinia Shko-
dër mundësoi shpërndarjen 

e "Shportës ushqimore të Ramaza-
nit" për 30 familje muslimane në 
Bashkinë Vau i Dejës.

I pranishëm në këtë vepër bamirë-
se, në këto ditë të Muajit Ramazan, 
ishte edhe Myftiu i Shkodrës, Imam 
Muhamed Sytari. Në takimin e tij 
me besimtarët e pranishëm, Myftiu 
theksoi se Muaji Ramazan është një 
mundësi më shumë për t’u takuar 
me njëri-tjetrin dhe për të parë nga 
afër gjendjen dhe realitetet në të 
cilat jetojnë muslimanët në Zonën 
e Shkodrës.

Në fjalën e tij, Imam Muhamed Sy-
tari theksoi: “Ne jemi muslimanë, 
kudo që të jemi, e kemi për detyrë 
fetare e morale që të ruajmë identi-
tetin tonë, të dëshmohemi si njerëz 
ndërtues të urave të komunikimit më 
tjerët, edhe pse nuk janë si ne, si 
dhe të ruajmë vlerat tona islame të 
harmonisë dhe bashkëjetesës, duke 
respektuar njëri-tjetrin”.

Myftiu shprehu kënaqësinë e tij 
për këtë takim dhe u lut për besim-
tarët muslimanë të kësaj zone, për 
mbarësi, shëndet, besim dhe ruajtje 
të vlerave islame, që janë njëkohë-
sisht edhe tabani i vlerave kombë-
tare shqiptare.

Në fjalën e tij, Myftiu u angazhua 
se Myftinia Shkodër do të ndjekë me 
shumë seriozitet gjendjen dhe reali-
tetet në të cilat jetojnë këto familje 
muslimane dhe se, me mbarësinë 
e All-llahut, ky ishte vetëm i pari i 
një sërë takimesh dhe detyrimesh 
që Myftinia Shkodër ka ndaj besim-
tarëve të vet në Bashkinë e Vaut të 
Dejës.

Po sot, “Shporta ushqimore e Ra-
mazanit 1435”, u shpërnda edhe për 
nevojtarë të fshatit Ganjollë, nën 
përkujdesjen e imamit të xhamisë, 
z. Erion Hasmegaj.

Mirësitë e raMazanit troKasin 
në dyert e MusliManëve në vau-dejës

shKodra, prizreni 
dhe ulqini, në iftarin 
e vëllazërisë islaMe

Ditën e martë, më 22 korrik 
2014, Myftinia Shkodër ka 
organizuar një iftar vëlla-

zëror, për nder të Bashkësisë Isla-
me të Prizrenit dhe asaj të Ulqinit.

Në iftarin e kësaj nate të begatë, 
ishin të pranishëm Myftiu i Shkod-
rës, Imam Muhamed Sytari, Kryetari 
i Këshillit të Bashkësisë Islame të 
Prizrenit, Lutfi Ballek, Kryeimami 
i Ulqinit, Ali Bardhi, drejtues të 
shoqatave, medresesë, intelektua-
lë dhe këshilltarë të tre myftinive.

Në fjalën e tij të rastit, Myftiu i 
Shkodrës, pasi uroi mirëseardhjen 
e vëllezërve nga Kosova dhe Mali 
i Zi, vuri theksin te rëndësia që 
kanë këto sofra, në të cilat afro-
hen përherë e më shumë tri qytetet 
tona, por edhe shtohet mundësia e 
bashkëpunimit dhe solidarizimit të 
myftinive tona, në shumë drejtime.

Edhe Kryetari i B.I. të Prizrenit, 
Lutfi Ballek, pasi falënderoj Myf-
tiun e Shkodrës për ftesën, kon-
firmoi se falë Zotit, po krijohen 
mundësitë që përherë e më shumë 
që të jemi më pranë njëri-tjetrit, 
sidomos me rastin e tubimeve fe-
tare dhe Muajit Ramazan. Ai vlerë-
soi bashkëpunimin me Myftininë 
e Shkodrës dhe frymën e bashkë-
punimit, sidomos në vitet e fundit.

Ndërkohë, Kryeimami i Ulqinit, 
Ali Bardhi, pasi uroi të pranish-
mit për agjërimin e deritanishëm, 
tha se Muaji i Ramazanit është 
një mundësi e mrekullueshme, që 
bashkon muslimanët dhe rrit inter-
esimin e tyre për njëri-tjetrin. Ai 
tha se trevat tona, përherë kanë 
pasur një lidhje shpirtërore, të ci-
lën e vazhdojmë edhe ne sot, me 
mbarësinë dhe bekimet e Zotit.

Pas iftarit, të pranishmit kanë 
falur së bashku namazin e ak-
shamit në xhaminë e Parrucës.
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plotësohet Me suKses 
hatMeja e raMazanit 1435

Ditën e mërkurë, më 23 korrik 
2014, Myftinia Shkodër ka 
organizuar ceremoninë e 

përvitshme të plotësimit të këndimit 
të plotë të Kur’anit Famëlartë, gjatë 
Ramazanit të sivjetshëm.

Ceremonia e Hatmes, ka nisur pas 
namazit të iqindisë në xhaminë e 
Parrucës. Fillimisht, ceremonia ka 
nisur me fjalën e mbajtur nga Myftiu 
i Shkodrës, Imam Muhamed Sytari, 
i cili ka vënë theksin te rëndësia që 
ka prezenca e Kur’anit në jetën e 
muslimanit.

Myftiu ka kërkuar që Hatmeja She-
rife, të mos përqendrohet vetëm në 
Ramazan, por të përhapet edhe pas 
Ramazanit, në të gjitha xhamitë e 
Shkodrës. Njëkohësisht ka shprehur 
gëzimin e tij, që këtë vit në Shkodër, 
leximi i plotë i Kur’anit është zhvi-
lluar në shumë xhami, si; në Parrucë, 

në Tophanë, në Rus, në Perash, në 
Golem etj.

Myftiu ka përmendur se muslima-
nët pa Kur’anin, janë të humbur, pa 

bosht, pa udhëzim, pa dritë. Prandaj, 
ka kërkuar më shumë angazhim për 
ta bërë Kur’anin pjesë të jetës së për-
ditshme, në mësim, lexim dhe mbi 

të gjitha në veshje me moralin dhe 
shpirtin e tij për t’u dëshmuar si mo-
del i fesë islame në shoqëri.

Teologu Naim Drijaj, ka folur mbi 
rëndësinë dhe vlerat e Natës së Kad-
rit. Në fjalën e tij, imami i xhamisë 
Parrucë, është ndalur te disa dobi të 
kësaj nate, ku spikat shumëfishimi i 
shpërblimeve hyjnore për adhurimet 
e besimtarëve, falja e pakufishme 
nga Zoti i gjithësisë etj.

Më pas, imamët e nderuar të pra-
nishëm në këtë ceremoni: Lavdrim 
Hamja, Idmir Plaku, Arben Halluni, 
Fejzi Zaganjori, Durim Kasemi, Bash-
kim Bajramtari, Naim Drijaj, Kujtim 
Cufaj, Fadil E. Kraja dhe Xhavit So-
koli, nën drejtimin e Myftiut, kanë 
vijuar në leximin e sureve të fundit 
të pjesës së tridhjetë, të cilat janë 
plotësuar me sukses, duke shënuar 
kështu edhe plotësimin e Hatmes 
Sherife.

Duaja e rastit është bërë nga Myftiu 
i Shkodrës, Imam Muhamed Sytari, 
në të cilën është lutur për besimtarët 
dhe mirëqenien e tyre, për forcimin e 
muslimanëve në fenë e tyre, për ruaj-
tjen nga sprovat e islamofobisë, për 
shtimin e begatisë në jetën tonë etj.

Një pjesë e kësaj lutje i është kush-
tuar muslimanëve në Gaza, të cilët 
po përballën këtë Ramazan me ka-
saphanën më të frikshme të kohëve 
të fundit, nën heshtjen e ndërkombë-
tarëve, si pasojë e bombardimeve 
dhe vrasjeve të luftës, që po ushtron 
mbi ta ushtria izraelite. Lutje janë 
bërë edhe për muslimanët në Siri, 
Egjipt, Irak, Burma etj.
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Myftiu: “raMazani, Muaji 
i BeKiMeve MBi yMetin islaM!”

sot, është i njëjti, që ka lexuar edhe 
Resulull-llahu (a.s), pa asnjë presje 
më pak! Prandaj, mos ta braktisim 
Kur'anin e mos të na shkojë jeta në 
injorancë, pa e shfletuar një herë 
Librin e All-llahut, për ta mësuar, 
për ta lexuar, e mbi të gjitha, për ta 
vënë në jetë!"

Myftiu falënderoi krejt imamët e 
Shkodrës, xhematet, shoqatat bami-
rëse, biznesmenët e kontribuuesit, 
ata që shtruan iftare vëllazërore, 
ata që dhanë zekatin dhe sadeka 
të ndryshme, mediat lokale për pa-
sqyrimin serioz të aktiviteteve të 
këtij Ramazan, pjesëmarrësit në 
Hatmen e Kur'anit dhe krejt ata të 
rinj e të reja, që këtë muaj e dësh-
muan veten e tyre si muslimanë të 
lidhur pas fesë së tyre, pa ndrojtje 
e paragjykim.

Myftiu përsëriti se shuma e 
sadekatul-fitrit për këtë vit është 
300 lekë të reja për person, sikurse 
bëri të ditur se namazi i Fitër Bajra-
mit do të falet në sheshin bri xha-
misë “Ebu Bekër”, ditën e hënë, më 
28 korrik 2014, duke nisur nga ora: 
05.00, kur do të falet edhe namazi 
i sabahut me xhemat.

Hytben e plotë, mund ta ndiqni 
sot, në ora: 19.00, në Tv1 Channel.

Myftiu mbajti hytben e fu-
ndit të Imam Muhamed 
Sytari, mbajti sot në xha-

minë e Parrucës, hytben e fundit të 
Ramazanit të sivjetshëm.

Fillimisht, Myftiu foli për mësimet 
e mëdha, me të cilat Zoti i gjithësi-
së i tregoi njerëzisë, në këtë muaj, 
se besimtarët me bindje dhe për-
kushtim në besimin e tyre, sado të 
pakët në numër e sado të braktisur 
nga bota që të jenë, do të kenë për-
herë mbarësinë dhe mbështetjen 
hyjnore.

Këtë, tha Myftiu, e pamë më së 
miri me vëllezërit tanë në GAZA, të 
cilët po bombardohen e po vriten 
në mënyrën më barbare nga ushtria 
izraelite, pa asnjë të drejtë!

Myftiu foli edhe për domosdosh-
mërinë e kthimit të muslimanëve nga 
Fjala e All-lahut, Kur'ani, si udhërrë-
fyesi dhe dritësuesi më i përsosur 
i jetës së njeriut. Myftiu pyeti: "Ku 
është sot Zeburi, Teurati, Inxhili? Ku 
janë origjinalët e tyre? Nuk janë më! 
Me këtë nuk dua të prek besimin as 
bindjen e të tjerëve, jo aspak, por 
dua të them se muslimanët, kudo që 
të jenë, duhet të ndjehen krenarë që 
Zoti e ka vulosur Kur'anin me vulën e 
paprekshmërisë! Kur'ani që lexojmë 
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Kryetari i BashKisë 
shtron iftarin 

tradicional

një iftar vëllazëror 
Me Kryetarin e KMsh, sKënder Bruçaj

Ditën e xhuma, më 25 korrik 
2014, Kryetari i Bashkisë 
Shkodër. Z. Lorenc Luka, ka 

shtruar iftarin e përvitshëm tradicio-
nal, në shenjë respekti dhe nderimi 
për Muajin e Begatë të Ramazanit 
dhe agjëruesit e tij.

Në këtë iftar merrnin pjesë drej-
tues të institucioneve të ndryshme 
të qytetit të Shkodrës, Kryetari i Kë-
shillit të Qarkut Shkodër, z. Maxhid 
Cungu, Kryetari i Këshillit të Bashki-
së Shkodër, z. Bardhyl Lohja, antarë 
të Këshillit të Bashkisë, drejtues të 
shoqatave, medresesë, imamë e be-
simtarë.

Në fjalën e tij përshëndetëse, Krye-
tari i Bashkisë Shkodër, z. Lorenc 
Luka, uroi përzemërsisht besimtarët 
muslimanë me rastin e Muajit Ra-
mazan. Ai cilësoi se vullneti për të 
agjëruar është një cilësi e njerëzve 
besimtarë, që e duan Zotin dhe kër-
kojnë bekimet e Tij në jetë. Ai thek-
soi se tradita e shtrimit të iftareve, 
është një mënyrë shumë e mirë për 
të afruar përherë e më tepër njerëzit 
besimtarë, në tryezat vëllazërore të 
këtij Muaj.

Ndërkohë, Myftiu i Shkodrës, Imam 
Muhamed Sytari, në fjalën e tij për-
shëndetëse, pasi e falënderoi Krye-
tarin e Bashkisë Shkodër për këtë 
traditë të bukur dhe me vlera, që e 
realizon prej vitesh, u shpreh se ky 
iftar është dëshmi e bukurisë së be-
simit dhe harmonisë që ai krijon në 
zemrat dhe botën e njerëzve, edhe 
në qytetin tonë.

Myftiu u lut për begatinë e Shkod-
rës dhe njerëzve të saj, si dhe për 
suksese të mëtejshme të Bashkisë 
Shkodër me të gjitha strukturat e 
veta.

Me ftesë nga Këshilli i Myf-
tinisë Shkodër, Kryetari 
i Komunitetit Mysliman 

të Shqipërisë, z. Skënder Bruçaj, 
ka marrë pjesë sonte, më 26 korrik 
2014, në iftarin vëllazëror të shtruar 
nga Myftinia Shkodër në nder të kë-
saj vizite, natën e fundit të teravisë 
së këtij Ramazan.

Pas përshëndetjeve të përzemërta 
me pjesëmarrësit në këtë sofër bu-
jare, Kryetari i KMSh, është inter-
esuar për mbarëvajtjen e aktivite-
tit të Myftinisë Shkodër gjatë këtij 
muaj, duke theksuar se Komuniteti 
Mysliman i Shqipërisë e ka vlerësuar 
maksimalisht këtë muaj, duke dhënë 
mesazhet e besimit dhe humanizmit, 
nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme 
fetare, bamirëse, sociale, emisione-
ve të ndryshme televizive dhe radio-
fonike, sofrave bujare të iftarit etj.

Nga ana e tij, Myftiu i Shkodrës, 
Imam Muhamed Sytari, e ka falënde-
ruar Kryetarin e Komunitetit Mysli-
man të Shqipërisë, z. Skënder Bru-

çaj, për këtë vizitë dhe pjesëmarrjen 
në këtë iftar vëllazëror, duke falë-
nderuar njëkohësisht përkushtimin 
e shfaqur nga KMSh gjatë këtij muaj 
në shumë drejtime, në shërbim të 
vlerave islame dhe në rrugën e lar-
tësimit të Thirrjes Islame në vendin 
tonë.

Me rastin e këtij iftari, Myftiu i ka 
dhuruar Kryetarit të KMSh, një kuj-
tim simbolik nga trashëgimia e ho-
xhallarëve të kaluar të Shkodrës, të 
bashkuar në një foto të përbashkët, 
me lutjet më të mira për mbarësinë 
dhe sukseset e Komunitetit Mysliman 
të Shqipërisë dhe misionit të tij.

Më pas, Kryetari i KMSh, i shoqë-
ruar edhe nga mikpritësit, si dhe 
antarët e Kryesisë së KMSh, z. Gen-
ti Kruja dhe z. Uran Kalej, ka marrë 
pjesë në faljen e teravisë së fundit të 
këtij Ramazan, në xhaminë e Parru-
cës, ku është mirëpritur nga besim-
tarët e pranishëm, me të cilët është 
lutur për pranimin e këtij Muaj dhe 
adhurimet e tij.
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Të nderuar dhe të dashur besimtarë 
muslimanë,

Në prag të Festës së shënuar 
të Fitër Bajramit, më lejoni 
t’ju drejtohem me këtë urim 

të përzemërt, me shpresën dhe lut-
jet që All-llahu (xh.sh) me mirësitë e 
Tij, t’ju ketë pranuar adhurimet tua-
ja, agjërimin e Ramazanit, veprat e 
mira, rrugëtimin tuaj drejt virtyteve 
pafund, që burojnë nga Kur’ani dhe 
mësimet e tij.

Fitër Bajrami, është një tjetër sta-
cion reflektimi drejt madhështisë së 
bashkëpunimit dhe forcimit të lidh-
jeve në mesin tonë, duke u dëshmuar 
një bashkësi e qytetëruar, me besim 
dhe cilësi të larta përkushtimi, që di 
të mendojë e të punojë për të mirën 
e vet dhe për të ardhmen e brezave 
që vijnë.

Fitër Bajrami është një mundësi 
tjetër, pas eksperiencës së mreku-
llueshme të Ramazanit, që na nxit 
përherë e më shumë drejt interesimit 
për njëri-tjetrin, për ekonominë, për 
besimin, për edukimin e fëmijëve, 
për ruajtjen e vlerave të vëllazëri-
mit dhe harmonisë në mes vete, si 
muslimanë, që besojnë se ky shekull 
është shekulli i vlerave të vëllazërisë 
dhe harmonisë së pastër të besimit 
dhe dritës islame.

Fitër Bajrami është një mundësi më 
shumë, për të shtrirë duart e pajti-

Mesazhi i Myftiut Me rastin 
e fitër BajraMit 1435/2014

mit dhe mirëkuptimit, për të lënë pas 
krahëve të kaluarën, sado e afërt a e 
largët që të jetë, në rrugëtimin tonë 
drejt një të nesërme më të mirë e më 
të begatë për ne, familjen tonë dhe 
shoqërinë ku jetojmë! Sepse, Zoti 
nuk e ndryshon gjendjen e një po-
pulli, përderisa ata nuk kanë vullnet 
për ta ndryshuar gjendjen e tyre!

Fitër Bajrami është mundësia e 
vështrimit me vëmendje në reali-
tetet e përditshme dhe rrugëtimin 
tonë kulturor, edukativ e besimor. 
A është kjo rruga që Zoti do për ne, 
si muslimanë? A është ky morali i 
duhur, me të cilin po brumosen fë-
mijët tanë? A është heshtja e jonë, 
modeli islam i të jetuarit, përballë 
veseve, afetarizmit, islamofobisë? 
jo, nuk janë!

Fitër Bajrami, me atmosferën e 
begatë të festës dhe të gëzimit me 
shpërblimet e Zotit, pas një muaji të 
begatë adhurimi e përkushtimi spe-
cifik, vjen pikërisht për të na dhënë 
këtë mësim të madh: All-llahu i Ma-
dhëruar, nuk ka nevojë për pamjen 
tonë, as për etjen a urinë, as për fes-
tën a adhurimin, por kërkon përkush-
timin tonë në jetë, për realizimin e 
qenies sonë “mëkëmbësit e Tij” në 
tokë! Kur ta kuptojmë e ta veprojmë 
këtë mësim si duhet, atëherë do të 
jetë vërtetë Bajram i Madh për ne, 
për familjen tonë, për bashkësinë 
tonë besimtare, për mbarë shoqërinë 
tonë, në themelet e të cilës qëndron 
madhështia e mësimeve të Kur’anit 
dhe traditat e Hz. Muhammedit (a.s), 
me të cilat mburremi me të drejtë 
para kujtdo!

Gëzuar e Për Shumë Vjet Fitër Baj-
ramin!

Imam Muhamed Sytari
Myfti i Zonës Shkodër

Shkodër, më 30 Ramazan 1435/27 
korrik 2014
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fitër BajraMi tejMBush xhaMitë e shKodrës

Që në orët e para të ditës së 
hënë, më 28 korrik 2014, 
besimtarë të shumtë mus-

limanë, kanë nisur të mbushin xha-
mitë e Shkodrës, në përgatitje për 
faljen e namazit të sabahut dhe 
pjesëmarrjen në ceremonitë e Fitër 
Bajramit të këtij vit, që për shkak të 
paqëndrueshmërisë së motit, nuk 
u zhvillua në shesh.

Ceremonitë kryesore u zhvilluan 
në dy xhamitë qendrore të Shkod-
rës, në xhaminë “Ebu Bekër” dhe 
në xhaminë e Parrucës.

Pas faljes së namazit të sabahut 
në xhaminë e Parrucës, Myftiu i 
Shkodrës, Imam Muhamed Sytari 
ka marrë pjesë edhe në ceremonitë 
e zhvilluara në xhamitë e fshatrave 
Mes-Myselim dhe Bardhaj.

Në fjalën e mbajtur në xhaminë e 
Mes-Myselimit, Myftiu ka folur për 
rëndësinë e ruajtjes së identitetit 
të muslimanit në shoqërinë e sotme 
shqiptare. Ai ka kërkuar që musli-
manët ta dëshmojnë veten e tyre 
nëpërmjet vlerave të besimit dhe 
cilësive të fesë islame, duke u bërë 
thirrës drejt madhështisë së saj.

Ndërkohë në xhaminë e fshatit 
Bardhaj, Myftiu ka uruar të pra-
nishmit edhe për performancën e 
korit të xhamisë, që ka zbukuruar 
këtë ditë me programin e bukur ar-

tistik të mbushur me ilahi, recitime 
e përshëndetje të ndryshme. Myftiu 
është lutur për fëmijët dhe prindë-
rit e tyre dhe ka uruar që ky Fitër 
Bajram të jetë një moment i rëndë-
sishëm kthese në jetën e secilit.

Më pas, Myftiu ka marrë pjesë 
edhe në ceremoninë e xhamisë së 
Parrucës, ku ka mbajtur edhe ligjë-
ratën e tij të posaçme të kësaj dite 
dhe më pas ka drejtuar namazin e 
Fitër Bajramit.

Në programin e ceremonisë së 
zhvilluar në xhaminë “Ebu Bekër”, 
teologu Lavdrim Hamja, ka mbajtur 
një ligjëratë mbi vlerat dhe rëndë-
sinë e mësimeve islame në jetën 
e muslimanit, duke u përqendruar 
tek morali dhe sjellja e muslima-
nëve në jetë.

Ndërsa në hytben e Fitër Bajra-
mit, imami i kësaj xhamie, teolo-
gu Idmir Plaku, ka vënë theksin te 
rëndësia që ka mbajtja e besës së 
agjërimit, duke u përqendruar te 
mbikëqyrja e Zotit në jetën e për-
ditshme, drejt një perfeksionimi të 
adhurimit dhe lutjes.

Në xhaminë e Parrucës, më herët 
ka përshëndetur edhe teologu Ar-
ben Halluni dhe ka ligjëruar ima-
mi i kësaj xhamie, teologu Durim 
Kasemi, që është ndalur te vlerat 
e adhurimit dhe domosdoshmëria 
e ruajtjes së ritmeve të muajit Ra-
mazan, edhe pas tij, në shoqërinë 
tonë.

Pas ligjëratës së Myftiut dhe na-
mazit të drejtuar prej tij, hytben e 
Fitër Bajramit e ka mbajtur teologu 
Naim Drijaj, që pasi ka bërë urimet 
dhe përshëndetjet e rastit, është 
lutur për pranimin e agjërimit dhe 
ka nxitur përhapjen e gëzimit të 
kësaj feste në familje e në rrethet 
shoqërore.

Edhe këtë vit, në të gjitha xhami-
të e Shkodrës, ka pasur një pjesë-
marrje përtej kapacitetit që ofrojnë 
këto xhami.

Dita e Fitër Bajramit, është një 
festë që festohet në mbarë globin, 
duke dëshmuar harmoninë dhe vle-
rat e besimit.
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Ditën e parë të Fitër Bajramit, 
më 28 korrik 2014, pas krye-
rjes së ceremonive të Fitër 

Bajramit, Myftinia Shkodër ka orga-
nizuar pritjen tradicionale të miqve 
dhe vizitorëve, me rastin e kësaj dite 
të shënuar në kalendarin e festave 
islame.

Myftiu dhe imamët e pranishëm, 
në ambientin e përgatitur enkas për 
vizitorët, në xhaminë e Parrucës, 
kanë pritur me përzemërsi vizitorët e 
ndryshëm, duke nisur nga drejtuesit 
më të lartë të institucioneve fetare 
të Shkodrës, drejtuesit e institucio-
neve vendore e lokale, deputetët, 
drejtuesit e shoqatave, intelektualët 
e besimtarët e shumtë.

Gjatë kësaj pritje, ra edhe një herë 
në sy, respektimi i festave fetare në 
Shkodër, si një gjurmë e traditës së 
respektimit të fesë dhe besimtarë-
ve, sidomos në këto ditë, kur mbarë 
bota përkujton mirësitë e Fitër Baj-
ramit.

vizitorë të shuMtë 
urojnë fitër BajraMin

Edhe në dersin e mbajtur me rastin 
e Fitrit, por edhe në pritjen e vizito-
rëve, Myftiu i Shkodrës ka theksuar 
se ky Fitër Bajram vjen më i gjak-
osur se kurrë, si pasojë e bombar-
dimeve vrastare dhe krimeve ndaj 
njerëzimit, me të cilat izraelitët po 
sulmojnë e vrasin pa mëshirë, nje-
rëz të pafajshëm, një popull heroik 
e qëndrestar si palestinezët, të ci-
lëve pasi u kanë grabitur tokën, po 
u shkatërrojnë edhe pasuritë, pro-
nat dhe mbi të gjitha po u marrin 
jetën!

Me rastin e kësaj dite, Myftinia 
Shkodër lutet që paqja dhe mëshira 
e Zotit të zbresë mbi Gaza, Siri, Irak, 
Egjipt, Burma, lokalitetet muslima-
ne të Kinës, vendet islame të Afrikës 
dhe mbarë botën, ku muslimanët po 
persekutohen si asnjëherë tjetër në 
historinë e njerëzimit!



Botues: 
Myftinia shkodër

drejtues: 
imam Muhamed sytari

dizajn & grafik: 
Bledar xama

tel / fax: 
+355 (0) 224 2081

nr. llogarie: 
100054 uBa - shkodër

e-mail: 
udhaislame@myftinia-shkoder.org

Website: 
www.myftinia-shkoder.org

Çmimi: 30 lek


