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Përgjigje nga 
Stephen Sylejman Schwartz
ndaj deklaratave të lëshuara
nga BIK, Sabri ef. Bajgora

dhe Naim ef. Tërnava

Më 19 mars 2012, botova një artikull në një nga gazetat më
të mëdha politike amerikane, “The Weekly Standard”, me
titullin (në anglisht) “Kosovo Continues Fight Against Wah-
habi Infiltration” [“Kosova vazhdon luftën kundër depërtimit
të Vahabistëve”]. Artikulli u shkrua gjatë vizitës sime më të
fundit në Kosovë. Ai kishte të bënte kryesisht me shkarkimin
e Musli ef. Verbanit nga detyra e imamit të Xhamisë “Gazi
Sinan Pasha” në Kaçanik si dhe me sfidën që imam Verbani
i kishte bërë Sabri ef. Bajgorës.   

Unë jam gazetar dhe autor librash.  Jam drejtori ekzekutiv i
Qendrës për Pluralizëm Islamik (Center for Islamic Plural-
ism - CIP). CIP është një rrjet ndërkombëtar studjuesish, in-
telektualësh, gazetarësh, klerikësh dhe aktivistësh
myslimanë, të moderuar dhe tradicionalë në 25 vende të
ndryshme të botës. Hapësirat kryesore të veprimit të tij janë
SHBA, Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Ballkani, Izraeli,
Iraku, Arabia Saudite dhe India. Presidenti i CIP-it është Dr.
Kemal Silay, doctor shkencash dhe profesor of Kulturës
Otomane dhe asaj modern turke në Indiana University, në
SHBA. Artikulli me titull “Kosova vazhdon luftën kundër de-
përtimit të Vahabistëve” ishte një reportazh i zakonshëm për
media dhe jo ndonjë raport apo document zyrtar nga CIP.

Pas botimit të artikullit tim, u kritikova në një tekst zyrtar të
udhëheqjes së BIK-ut dhe në komentet e bëra nga Sabri ef.
Bajgora për median e Kosovës. Në një deklaratë me titull:
“‘Raporti’ i Stefan Shvarcit - një pamflet i mbushur me sh-
pifje”, të datës 29 mars 2012, BIK shprehet se në punën time
paskam ditur të jem “i njëanshëm, kontradiktor dhe ten-
dencioz”. Mirëpo, vetë deklarata e BIK-ut pranon se,
“Ç’është e drejta, akuza e shpifje si këto të z. Shvarcit... janë
bërë edhe nga ca individë brenda Bashkësisë Islame në

Kosovë.” Deklarata e BIK-ut përfundon duke m’u referuar si
“miku ynë z. Stefan Shvarci”.

Në një interviste më median kosovare, në të njëjtën ditë (29
mars), Sabri ef. Bajgora përsëriti këto akuza kundër meje
dhe madje kërcënoi me padi ligjore ndaj kritikuesve publikë
të udhëheqjes së BIK-ut. Ai e përshkroi imam Idriz ef. Bi-
lallin si “bashkëpunëtorin” tim. Nuk e kam pasur kurrë nde-
rin që të takohem me imam Idriz ef. Bilallin, por e admiroj
dhe do të doja ta ndihmoja, atë dhe veprimtarinë e tij, me
çdo mjet brenda mundësive të mia.

Më herët, më 26 mars, Naim ef. Tërnava, kleriku kryesor Is-
lamik në Kosovë, u intervistua nga Radiotelevizioni i Ko-
sovës (RTK) dhe tha, siç shënohet në Kohën Ditore:
“institucioneve kompetente të Kosovës të ndalojnë hyrjen në
vend të shtetasve të huaj, të cilët me veprimet e tyre po pri-
shin imazhin e fesë islame në Kosovë dhe po dëmtojnë tole-
rancën fetare të kultivuar me shekuj ndër shqiptarë.”
Megjithatë, shumica e komenteve të 26 marsit të Naim ef.
Tërnavës përqendroheshin te kërkesat për një xhami të për-
masave të mëdha që si ato të Katedrales Katolike në Prish-
tinë. Në vend që të hidhte poshtë ekstremizmin, Naim ef.
Tërnava dëshmoi në deklaratën e tij se synon vetëm që të
heqë nga vetja dhe nga kolegët e tij akuzën për inkurajim të
radikalizmit nëpërmjet një denoncimi sa për sy e faqe, duke
vazhduar ndërkohë një polemikë të panevojshme dhe armi-
qësore kundrejt katolikëve.

Deklarata e BIK-ut është saktë kur më përshkruan mua si
një “mik” të Bashkësisë. Megjithatë, unë e deklaroj hapur
këtu se nuk jam dakord me Naim ef. Tërnavën në dy pika.
Së pari, përgjegjësinë për të mbrojtur Islamin në Kosovë nga
agjitatorët e huaj islamistë nuk e kanë institucionet shtetë-
rore që ruajnë kufijtë e Kosovës, por BIK-u, i cili ruan kufijtë
e padukshëm ndërmjet myslimanëve dhe jomyslimanëve në
republikë. Nëqoftëse BIK e bën të qartë se vehabinjtë dhe
agjitatorët e tjerë ekstremistë nuk kanë vend në Kosovë, ra-
dikalët nuk do të shkurajoheshin nga ardhja në Kosovë.
Naim ef. Tërnava dhe kolegët e tiuj nuk mund t’ia hedhin
përgjegjësinë e shëndetit moral të Islamit në republikë, au-
toriteteve kosovare, aq më tepër që Kosova është një shtet
laik.

Së dyti, si mysliman dhe si mik i vjetër i katolikëve shqiptarë,
unë besoj se debate mbi Katedralen e re në Prishtinë dhe de-
klaratat e pakënaqësisë nga myslimanët nuk bëjnë gjë tjetër
përveçse atë kundër së cilës pretendon se po lufton Naim ef.
Tërnava: “dëmtojnë tolerancën fetare të kultivuar me shekuj
ndër shqiptarë.”  BIK, në deklaratën e 29 marsit pohoi disa
herë bukur përkushtimin e vet ndaj jurisprudencës së Hana-
fit dhe bashkëpunimit fetar ndërmjet shqiptarëve. Do të doja
t’i besoja këto fjalë. Mirëpo, sa kohë që vazhdon diskriminimi
ndaj klerikëve dhe profesorëve të moderuar të Islamit në Ko-
sovë dhe derisa BIK të veprojë për të ndaluar fushatën ak-
tuale të insinuatave kundër katolikëve – madje edhe më tej –
unë do të vazhdoj veprimtarinë time profesionale dhe do të
përmbush detyrimet e mia shpirtërore duke raportuar mbi
problemet brenda BIK-ut.
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