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71. gjeTjeT KRyesoRe                              

Konteksti 
•	 në mesin e 22 shteteve perëndimore përfshirë ato në gjithë europën, ShBA, rusinë, dhe Tur-

qinë prej ku shumica e luftëtarëve të huaj dyshohen se u janë bashkuar organizatave mili-
tante në Siri dhe irak, Kosova renditet në vendin e tetë, me 232 raste të konfirmuara (deri në 
mes të muajit janar). Aktualisht, rreth 30 për qind e rasteve të përgjithshme të konfirmuara të 
luftëtarëve të huaj nga Kosova konsiderohet të jenë ende me grupet rebele në Siri;

•	 Sa i përket numrit të luftëtarëve të huaj për kokë banori, Kosova ka 125 luftëtarë të huaj për 
kokë banori për një milion banorë, duke u renditur në vendin e parë në mesin e 22 vendeve të 
listuara, pasuar nga Bosnja me 85, Belgjika me 42, dhe Shqipëria me 30 raste të luftëtarëve të 
huaj për kokë banori për një milion banorë;

•	 Sa i përket numrit të luftëtarëve të huaj për kokë banori të popullsive të tyre muslimane, Koso-
va është në gjysmën e poshtme të listës së vendeve, e renditur 14 në mesin e 22 vendeve me 
numrin më të lartë të luftëtarëve të huaj për kokë banori të popullsive të tyre përkatëse musli-
mane. nga 22 vendet e listuara, ky raport konstaton se është popullata muslimane e vendeve 
me shumicë jo-muslimane që janë prekur më së shumti nga fenomeni i luftëtarëve të huaj;

•	 Shumica ose 54 për qind e luftëtarëve të huaj nga Kosova u janë bashkuar konflikteve në Siri 
gjatë vitit 2013, periudhë kjo kur iSiS ishte konsoliduar dhe rekrutimi i tij ishte intensifikuar;

•	 Deri tani institucionet e Kosovës kanë marrë një numër hapash në përpjekjet e tyre për të 
luftuar ekstremizmin e dhunshëm. Kjo përfshin, ndër të tjera, arrestimin e më shumë se 80 
personave (janar 2015) nën dyshimet se janë përfshirë në veprime ose organizata terroriste. 
Megjithatë, më shumë se 60 për qind janë liruar; ata janë ose në arrest shtëpiak, duke u moni-
toruar, ose janë liruar plotësisht, për shkak të mungesës së provave për akuzat që janë ngritur 
kundër tyre;

•	 është e qartë që politikëbërësit dhe vendimmarrësit, si dhe publiku i përgjithshëm nuk bë-
jnë dallime të qarta midis përpjekjeve për fetarizim nga autoritetet fetare (d.m.th. imamët) 
dhe përpjekjeve të dhunshme ekstremiste (imamët tjerë dhe aktivistë ekstremistë), të cilat ky 
raport gjen se janë të ndryshme në aspektin e ideologjisë, dhe asaj çka ato përfaqësojnë. Më 
shumë përpjekje nevojiten për të bërë dallime më të qarta që të mos ketë pasoja kundërpro-
duktive kur bëhen përpjekje për të zvogëluar dhe për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm.

•	 Ky raport konstaton se idetë e dhunshme ekstremiste në Kosovë janë përqafuar nga një grup 
i vogël njerëzish, në krahasim me numrin e popullsisë në Kosovë; duke pasë parasysh parimet 
e tyre ideologjike, ata ende mund të përbëjnë një kërcënim për institucionet shtetërore dhe 
qytetarët e saj.

Kushtet dhe ndikimet e jashtme
Rrënjët dhe përhapja e ideve religjioze konservative 
•	 Ky raport pranon ndikimin e fortë të Arabisë Saudite në prezentimin e ideve dhe praktikave 

më konservatore fetare dhe në përhapjen më të gjërë të tyre në dhe rreth Kosovës, por kjo 
nuk është arsyeja thelbësore ose e drejtpërdrejtë që i shtyn njerëzit drejt ekstremizmit të 
dhunshëm dhe grupeve ekstremiste të dhunshme në Siri;

•	 ndryshe nga shumë hulumtime që janë vënë me radhë deri më tani në lidhje me ndikimet e 
ideve të dhunshme ekstremiste, ky raport konstaton se idetë më fundamentale/konservatore 
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8 fetare nuk duhet të përzihen menjëherë me ide të dhunshme ekstremiste – pasi që ka dallim 
mes tyre, ndërsa gjithashtu përpiqet të dekonstruktojë mënyrat dhe rastet në të cilat këto 
kohë pas kohe ndërveprojnë tërthorazi;

•	 ndryshe nga përpjekjet e bëra deri më tani për t’i gjetur rrënjët e ideve të dhunshme eks-
tremiste në dallimet mes shkollave të ndryshme juridike të traditës sunite në islam, p.sh. midis 
shkollës juridike Hanefite të aplikuar në Kosovë dhe të shkollës juridike Hanbelite dhe më 
vonë përshtatur me mendimin Vehabi që zbatohet në Arabinë Saudite, ky raport nuk gjen ide 
të dhunshme ekstremiste në skizmën mes shkollave të tilla juridike. Për shembull, pavarësisht 
nga fakti se shkolla juridike Hanefite është konsideruar më liberale dhe më e hapur për inter-
pretim individual (ixhtihad) në mësimet e veta, sekti Deobandi dhe Talibanët (ekstremistët e 
dhunshëm) janë pasues të rreptë të shkollës juridike Hanefite;

•	 Si i tillë, ky raport konstaton se duke kërkuar shkaqet e ekstremizmit të dhunshëm brenda 
skizmave ose dallimeve që ekzistojnë mes shkollës Hanefite (versioni i Kosovës) dhe Hanbe-
lite/Vehabiste (versioni i Arabisë Saudite), mund të jepen konkluzione të gabuara dhe përg-
jithësuese, kur kërkohet mbi idetë, si shkaku i parë i madh, që i çon njerëzit në Siri. Kjo për 
shkak të disa kontradiktave që ekzistojnë në debate të tilla, me të cilat ky raport merret gjërë 
e gjatë;

•	 Ky raport gjen, megjithatë, se ndikimet e tilla ishin një “faktor mundësues” për fërkimet bren-
da dhe mes Bashkësisë islame të Kosovës dhe praktikuesve nga njëra anë, si dhe pjesës laike 
të shoqërisë dhe praktikuesve më liberalë nga ana tjetër - ndasi të tilla po ashtu janë nxitë 
kryesisht nga disa imamë etikisht të papërgjegjshëm për gjuhën që përdorin ndaj të tjerëve 
që janë të ndryshëm nga ta dhe idetë që ata prezentojnë;

•	 Prandaj, ky raport konstaton se çështja e ideve të dhunshme ekstremiste të përqafuara nga 
shumica dërrmuese e atyre që përfundojnë si luftëtarë të huaj në Siri është shumë më kom-
plekse, me të cilat ky raport merret gjërë e gjatë. Prandaj, raporti merret me sfidën për të 
dalluar eksportin e teologjisë ultrakonservative në njërën anë dhe ekstremizmit militant nga 
ana tjetër.

Rrënjët dhe përhapja e ideve religjioze ekstremiste të dhunshme 
•	 idetë e dhunshme ekstremiste që promovon iSiS, të cilat një grup i njerëzve në hemisferën 

perëndimore, duke përfshirë Ballkanin, dhe Kosovën në veçanti, i kanë përqafuar më shumë 
kohët e fundit, do të mund të ndiqen në egjiptin modern dhe më vonë në burgjet e tij;

•	 është një numër i mendimtarëve më radikal në fillim të shekullit të 20 në egjipt dhe riinter-
pretimi i koncepteve të tyre të ndryshme në islam dhe burgosja i tyre nga autoritetet laike 
shtetërore në egjipt, që kanë shërbyer si një faktor që mundësuan riinterpretimin më radikal 
e të dhunshëm të koncepteve në islam;

•	 një nga grupet më të suksesshme që dolën nga të njëjtat fije ideologjike, ishte Tekfir ual 
Hixhra (ose Tekfirët), të udhëhequr nga Mustafa Shukri, i cili ishte burgosur gjatë viteve 1960 
për shkak të përkatësisë së tij me Vëllazërinë Muslimane në atë kohë. Mustafa, me programin 
e tij të ri dhe më të dhunshëm arriti të rekrutonte me sukses nga mesi i ish-bashkëpunëtorëve 
të tij të cilët ishin torturuar në burgje, por ai arriti të rekrutonte edhe nga radhët e shoqërisë 
bashkëkohore;

•	 Parimet bazë të ideologjisë radikale ekstreme tekfiriste, rrënjët i kanë që nga koha e ideolog-
jisë Havarixhe (grupi më i hershëm i dhunshëm që ka devijuar në islam), të cilën tekfirët e kanë 
rregulluar dhe përshtatur për periudhën moderne të shekullit 20 dhe 21. Kjo është ideologjia 
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9që iSiS dhe grupe të tjera të mëparshme ekstremiste të dhunshme e kanë përqafuar, të tilla 
si Al Kaida dhe të tjerë. Tekfirët dhe ata që kanë përqafuar ideologjinë e tyre, janë pjesë e një 
grupi radikal ekslusivist që keqinterpreton leximet fetare, dhe në shumë raste bazojnë argu-
mentet e tyre në ajetet Kuranore që kanë të bëjnë me ‘ndëshkimin’ dhe injorojnë ato që kanë 
të bëjnë me ‘mëshirën’ dhe ‘shpërblimet’. Ata nguten në vendimin e tyre për të etiketuar dhe 
kuadruar dikë si një jobesimtar ose hipokrit, gjë që ndodh me iSiS-in dhe ata që përqafojnë 
një ideologji të tillë. Ky raport ka dekonstruktuar parimet e tyre ideologjike dhe i diskuton ato 
në detaje;

•	 Tekfirët nuk duhet të përzihen me praktikuesit e padhunshëm në Kosovë, duke përfshirë ata 
që praktikojnë islamin në bazë të interpretimeve më shumë konservative që shkojnë përtej 
shkollës juridike zyrtare Hanefite. Kur kërkohen ekstremistët, burrat me mjekër, më shpesh 
sesa jo, ofrojnë adresë të gabuar për të dyshuar ose shikuar për ekstremistët e dhunshëm. Për 
shembull, tekfirët kanë implikime alarmante për policinë e angazhuar në luftën kundër eks-
tremizmit të dhunshëm, pasiqë adhuruesit e tyre zbatojnë taktika kamuflazhi për të shman-
gur zbulimin kur planifikojnë të komplotojnë sulme. Për shembull, ndryshe nga adhuruesit 
muslimanë, adhuruesit e tekfirizmit janë të lejuar të devijojnë nga praktikat strikte muslimane; 
ata ia lejojnë vetes që t’i rruajnë mjekrat, të pijnë alkool, të vizitojnë klubet e striptizit, dhe të 
kryejnë krime kundër perëndimorëve;

•	 Ky raport konstaton se ideologjia radikale, e dhunshme dhe ekskluzive e tekfirit nuk është një 
ideologji e kultivuar dhe e rritur në Kosovë. ndërsa ndikimet fetare dhe praktika të tjera që 
janë më konservatore filluan të futen më masivisht në Kosovë gjatë gjysmës së dytë të 1999, 
ideologjia dhe mësimet tekfire kanë hy në Kosovë më vonë, por më intensivisht nga fillimi i 
2005;

•	 Kjo ideologji ka gjetur vendin e vet në Kosovë përmes një numri të imamëve të Shkupit që 
kanë vizituar dhe studiuar në Lindjen e Mesme, ku kanë rënë pre e qarqeve tekfire kryesisht në 
bazën e saj ideologjike – në egjipt. ishte diku nga fillimi i viteve 2000, kur shumica e imamëve 
shqiptarë nga Shqipëria, Maqedonia, dhe Kosova, të cilët së bashku kanë studiuar në Lindjen 
e Mesme, filluan përçarjet e tyre ideologjike. Pra, kur këta imamë nisën të mos pajtoheshin 
mes vete në disa çështje themelore dhe esenciale;

•	 ndryshe nga supozimet e mëparshme të paraqitura deri më tani në diskursin publik në 
Kosovë, i cili i ndan liberalët islamë nga njëra anë dhe ekstremistët islamë në anën tjetër, ky 
raport paraqet një piramidë e cila dallon në mes dhe vë ‘liberalët participues’ në shtresën e 
poshtme të piramidës; e ‘konservatorët jo të dhunshëm’ në shtresën e mesme të piramidës; 
dhe ‘refuzuesit e dhunshëm’ / tekfirët në shtresën më të lartë të piramidës;

•	 Ky raport gjen se një shtresë e piramidës jo domosdoshmërisht dhe në çdo rast shërben si një 
“shirit transportues” ose si një “faktor mundësues” për kalimin e praktikuesve të islamit ndër-
jmet shtresave të piramidës; dhe sigurisht kjo nuk është njëdrejtimëshe. Kjo do të thotë se 
‘konservatorët e padhunshëm’ jo domosdoshmërisht përfaqësojnë një derë apo një mënyrë 
të thjeshtë për një praktikues të islamit për ta bërë rrugën e vet drejt ‘refuzuesve të dhun-
shëm’ / shtresës tekfir. në disa raste kjo ndodh, por në disa raste nuk ndodh. raporti, në fakt, 
gjithashtu gjen se ka edhe disa raste kur shtresa e ‘konservatorëve të padhunshëm’ ka shër-
byer që në fakt njerëzit të tërhiqen nga shtresa e ‘refuzuesve të dhunshëm’, dhe në të njëjtën 
kohë, raporti gjen raste kur praktikuesit në shtresën e ‘liberalëve participues’ mund të lëvizin 
direkt në shtresën e ‘refuzuesve të dhunshëm’ / shtresën tekfire. Për të analizuar raste të tilla, 
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10 raporti bën një analizë të thellë të kushteve të brendshme në nivel shoqëror dhe familjar, si 
dhe në nivel individual.

Kushtet dhe ndikimet e brendshme
Kushtet që lehtësojnë idetë religjioze (konservative)
Faktorë të shumtë të brendshëm bashkëveprues mund të shpjegojnë pse kosovarët përqafuan 
fenë pas vitit 1999:
•	 Së pari, çorientimi shoqëror dhe kushtet e dobëta ekonomike dhe politike kanë krijuar baza të 

frytshme për fetarizim menjëherë pas luftës. e dyta, është neglizhimi i komuniteteve rurale të 
Kosovës pas luftës nga strukturat ndërkombëtare dhe vendore së bashku me “agjencitë laike 
të ndihmave” që krijuan hapësirë për organizatat bamirëse të Lindjes së Mesme për të dëpër-
tuar masivisht në ato zona. e treta, është neglizhimi i strukturave ndërkombëtare të qeverisjes, 
kryesisht nga unMiK-u, si autoriteti suprem qeverisës në atë kohë, ndaj kërkesave të iPVQ-ve 
për të hetuar “aktivitetet e dyshimta fetare” në Kosovë;

•	 Kushtet e dobëta ekonomike dhe niveli i varfërisë nuk kanë ndryshuar shumë gjatë periudhës 
që ka pasuar. Korrupsioni në çdo strukturë qeverisëse, pabarazia e lartë në të ardhura, sido-
mos dallimet midis klasave sunduese dhe shumicës së pjesës rurale të shoqërisë, si dhe ofrimi 
i pamjaftueshëm i shërbimeve publike kanë mbizotëruar;

•	 unifikimi dhe angazhimi i qytetarëve shqiptarë të Kosovës në një kauzë kombëtare, i zbehur 
pas çlirimit në 1999, nuk ishte aq i fortë si më parë;

•	 Si rezultat, grupet e ndryshme politike islamike u bënë më të besueshme se elitat zyrtare 
qeverisëse sepse ata u bënë më të njohur me shqetësimet e popullit dhe nevojat e tyre. 
imamët në Kosovë angazhohen shumë më drejtpërdrejt dhe mbeten shumë më afër qytet-
arëve, krahasuar me politikëbërësit dhe elitën politike të institucioneve laike në Kosovë.

•	 Ky raport gjithashtu tregon se Kosova vazhdon të dëmtohet nga një sistem arsimor që në të 
gjitha nivelet nuk arrin të adresojë nevojat pedagogjike dhe aftësitë e trajnimit të studentëve 
të saj dhe të ekonomisë. në përgjithësi, institucionet arsimore në Kosovë nuk ia kanë dalë 
të zbatojnë një sistem ku personeli mësimdhënës dhe studentët përqafojnë një qasje që 
nxit mendimin kritik dhe debatet për çështje të ndryshme. ekziston edhe një normë e lartë 
e braktisjes mes niveleve të arsimit, ku vetëm një e treta e atyre që përfundojnë arsimin fillor 
vazhdojnë arsimin e mesëm, dhe vetëm një e treta e atyre që përfundojnë arsimin e mesëm 
vazhdojnë arsimin e lartë. Shpenzimet për kokë banori në arsim dhe shkencë kanë qenë 
shumëfish më të ulëta në krahasim me vendet e rajonit.

•	 Ka pak vëmendje kushtuar aktiviteteve kulturore dhe jashtëshkollore ku të rinjtë mund të an-
gazhohen;

•	 Mungesa e tillë e vëmendjes për të rinjtë nga institucionet qeverisëse në Kosovë ka ndikuar 
me sa duket që brezat e rinj të angazhohen më shumë në kauzë fetare dhe më pak në çështje 
kombëtare a shtetërore, në krahasim me gjeneratat e vjetra. Sondazhi më i fundit i vitit 2014 
i QKSS-së gjithashtu tregon se gjeneratat e reja kanë më shumë besim në institucionet fetare 
krahasuar me gjeneratat e vjetra. Për shembull, 42 për qind e atyre që i përkasin grupmoshave 
18-24 kanë shumë besim në institucionet fetare, ndërsa më pak se 25 për qind e atyre që i për-
kasin grupmoshës më të vjetër se 30 kanë shumë besim në institucionet fetare.
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11Kushtet që lehtësojnë idetë dhe grupet ekstremiste të dhunshme
•	 Kushtet e brendshme dhe faktorët që lehtësojnë fetarizimin nuk janë të kufizuar vetëm në 

fetarizim; këta faktorë gjithashtu krijojnë hapësirë të mjaftueshme që grupet ekstremiste të 
dhunshme i shfrytëzojnë. Kushtet e tilla gjithashtu sigurojnë bazë pjellore për idetë ekstrem-
iste të dhunshme për t’u përqafuar nga një pjesë e shoqërisë. Strukturat e dobëta shtetërore 
(për shkak të politikës së paqëndrueshmërisë, korrupsionit, paaftësisë, dhe shkatërrimit të 
përgjithshëm të sistemit të vlerave shoqërore, administratës publike jo efektive, ekonomisë 
së dobët, varfërisë, etj) krijojnë hapësirë të mjaftueshme për grupet radikale të dhunshme;

•	 në rastin e Kosovës, ky raport konstaton se ka një varg çështjesh të tjera që lehtësojnë ek-
stremizmin e dhunshëm radikal përtej fesë si dhe përqafimin e qytetarëve të Kosovës për 
xhihadin në Siri, dhe ato përfshijnë:

o Karakteristikat personale: shumica e atyre që përqafojnë ideologjinë tekfiriste janë 
kryesisht (i) të rinj; (ii) të cekët dhe mendjelehtë; (iii) injorantë; (iv) pa përvojë; dhe (v) pasi 
nuk marrin referenca fetare nga studiues të besueshëm fetarë, zakonisht tërheqen nga 
një grup i tretë që ndjek rrugë të shtrembëruara për kryengritje dhe nxiten nga hipokri-
zia. një numër i mirë i qytetarëve të Kosovës të cilët kanë qenë të përfshirë në Siri, ose 46 
për qind janë të lindur mes 1985-1999. Kjo do të thotë se ata e kanë përqafuar ideologjinë 
tekfiriste edhe në një moshë më të re; 

o Arsimi dhe qëndrimet ndaj tij: lëvizjet bashkëkohore të xhihadit nuk kërkojnë të edu-
kojnë njerëzit apo të inkurajojnë një studim të thellë të Kuranit. Shumica e qytetarëve të 
Kosovës që kanë qenë të përfshirë në Siri kanë përfunduar vetëm shkollën e mesme. Sipas 
një ish-luftëtari të huaj i cili kaloi rreth një muaj në Siri, ku ishte takuar edhe me Lavdrim 
Muhaxherin, u tha hulumtuesve të QKSS-së, që Lavdrimi nuk i ka dashur të arsimuarit 
nga Kosova që i janë bashkuar atij në Siri. Muhaxheri u kishte kërkuar rekrutuesve në 
Kosovë që të mos dërgojnë njerëz të ndritshëm dhe të arsimuar; ai i donte vetëm ata që 
i bindeshin dhe lehtësisht mund të ndiqnin urdhërat pa bërë pyetje. Ky raport konstaton 
disa përjashtime në këtë drejtim, megjithatë, dhe i diskuton ato gjatë.

o familja dhe kushtet sociale: shumica dërrmuese e atyre të përfshirë në Siri nga Kosova 
vijnë nga radhët e atyre që nuk kanë pasur ndonjë punë a një punë të përhershme më 
parë. Ata zakonisht vijnë nga familje jo të pasura, dhe janë të vendosura në zonat më të 
izoluara në qytetet dhe fshatrat e tyre. Ky raport konstaton disa përjashtime në këtë dre-
jtim, si dhe i diskuton ato gjatë.

o Koncepti i “shehidit” dhe karakteristikat personale: Afër 40 për qind e atyre që tashmë 
kanë shkuar në Siri kanë pasur një numër të veprave kriminale para se të nisen për në Siri. 
nga ata me vepra të mëparshme kriminale, 47 për qind kishin më shumë se një dosje pe-
nale para se të niseshin për në Siri. ideologjia tekfiriste tërheq ata me dosje të mëparshme 
penale për disa arsye. Së pari, ndryshe nga islami, sipas ideologjisë tekfiriste është e lejuar 
të sulmosh, të vjedhësh, të gënjesh, të frikësosh, të përfshihesh në mashtrim, dhe pothu-
ajse në të gjitha veprat tjera kriminale pa dallim, dhe pa asnjë kusht. Kjo, si rezultat, ofron 
një rrugë të mirë për ata me dosje të tilla të mëparshme kriminale për të përqafuar një 
ideologji të re “fetare” - tekfiriste, duke besuar se ky është islami i vërtetë. Së dyti, duke 
përqafuar ideologjinë tekfiriste nuk kërkohet përpjekje, siç do të kërkohej kur udhëzo-
hesh në islam, pasi (zakonisht me të kaluarën e mëparshme penale) mund të vazhdohet 
me zakonet dhe veset e mëparshme, dhe në këtë mënyrë, nuk duhen bërë shumë ndry-
shime në mënyrën e jetesës. Së treti, është pikërisht “thjeshtësia” dhe mungesa e nevojës 
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12 për përpjekje për t’u bërë tekfir (duke besuar që është islami i vërtetë dhe lidhja e vet me 
faljen dhe mënyra e mundshme për në në parajsë) që i tërheq shumë njerëz me dosje të 
mëparshme kriminale, por edhe të tjerët.

o familja dhe izolimi social dhe tjetërsimi: një tjetër aspekt që i bën, sidomos të rinjtë, 
duke i përfshirë edhe të arsimuarit dhe të pasurit, që të bien në ideologjinë tekfiriste, 
është familja dhe izolimi social, pasi të jenë udhëzuar në islam. izolimi i tillë zakonisht, 
dhe në shumë raste, fillon kur një anëtar i ri i një familjeje laike udhëzohet dhe fillon ta 
praktikojë islamin. Kur njerëzit e tillë të rinj fillojnë praktikimin e islamit, familjet laike, 
zakonisht prindërit, kanë tendencë t’i bindin të mos e bëjnë këtë. një proces i tjetërsimit 
fillon ndërmjet anëtarit të ri të familjes i cili është udhëzuar në islam dhe anëtarëve të 
tjerë të familjes të cilët nuk bien dakord me të. Kjo në shumë raste i ka çuar ata anëtarë të 
rinj të familjes në izolim dhe tjetërsim, gjë që përfundimisht ka ndikuar që ata të gjejnë 
ngushëllim në mesin e qarqeve tekfiriste që presin të gatshëm dhe përpiqen t’ua zgjidhin 
problemet.

instrumentet që lehtësojnë ekstremizmin e dhunshëm dhe rekrutimin
Çështja e xhamive dhe imamëve (tekfirë kundrejt jotekfirë)
•	 një nga instrumentet ose mjetet që përdorin tekfirët janë xhamitë dhe imamët e tyre, dhe 

xhamitë e tilla janë përdorë qëllimisht nga imamët tekfirë për të përhapur ideologjinë e tyre. 
Duhet të theksohet se ka shumë pak imamë të tillë dhe xhami në Kosovë dhe vende të tjera, 
që në të njëjtën kohë, megjithatë, kanë një ndikim të konsiderueshëm ideologjik mbi ad-
huruesit e tyre;

•	 Ata që sapo fillojnë të praktikojnë islamin zakonisht shkojnë në xhami të afërt nga vendi ku 
jetojnë. Ato rastësisht mund të jenë xhamitë ku imamët tekfirë predikojnë, ose që ndjekësit 
tekfirë i përdorin ato edhe kur imamët nuk janë tekfirë. Por mund të ketë raste të tjera kur të 
rinjtë e sapofutur në islam mund të bien pre e tekfirëve, të cilat ky raport i diskuton në gjatësi;

•	 Aspekti i paqëllimshëm i imamëve dhe xhamive që mund të luajë një rol në të rinjtë dhe rish-
tarët në islam që të bien pre e tekfirëve, nga ana tjetër, është kur një numër imamësh jotek-
firë janë injorantë karshi ndjekësve të tyre, dhe injoranca e tillë kontribuon në disa pasoja të 
paqëllimshme. një tjetër aspekt i paqëllimshëm i imamëve dhe xhamive që mund të luajë një 
rol ose që në tërthorazi mund ta lehtësojë dhe pa qëllim t’i nxisë disa adhurues që t’i bashko-
hen luftimeve në Siri, është kur në disa raste ata flasin keq për fetë, kulturat dhe traditat e tjera, 
por sidomos shiitët. Ata pa qëllim mund të kontribuojnë që një pakicë e adhuruesve të tyre t’i 
bashkohen luftimeve kundër Asad, i cili vetë i përket një sekti shiit alevi;

•	 Megjithatë, nuk duhet të shikojmë në xhamitë ose numrin e xhamive që një vend ka si një 
shkak a priori për radikalizimin e shoqërisë ose si një kauzë a priori për përfshirjen e njerëzve 
si luftëtarë të huaj në Siri. Duke përdorur shembuj dhe disa statistika, ky raport nuk gjen, në 
asnjë mënyrë, një marrëdhënie të drejtpërdrejtë midis numrit të xhamive që një vend ka dhe 
numrit të luftëtarëve të huaj në Siri. raporti në fakt argumenton për të kundërtën;

Konviktet dhe ambientet e tjera private 
•	 Thirrjet për t’u bashkuar iSiS dhe leksionet në bazë të parimeve ideologjike tekfiriste janë të 

pranishme në disa xhami në Maqedoni, Shqipëri dhe Kosovë; megjithatë, ato nuk mund të 
jenë aq të forta sa ambientet private që përdorin qarqet tekfire. Pra, përveç xhamive, tekfirët 
kanë përdorur edhe konviktet dhe ambientet private, të tilla si banesa private, dhoma, dhe 
madje edhe dyqane për të përhapur ideologjinë e tyre dhe për të rekrutuar;
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13Interneti
•	 Pavarësisht zhvillimit të prapambetur ekonomik të Kosovës, varfërisë, dhe moszhvillimit rural, 

shkalla e penetrimit të internetit dhe numri i përdoruesve të internetit janë ndër më të lartët 
në rajon, dhe mund të jetë i krahasueshëm me shumë vende anëtare të Be-së. Megjithatë, 
interneti është thikë me dy tehe në botën e ekstremizmit radikal të dhunshëm; ndërsa është i 
dobishëm për autoritetet shtetërore për t’i ndjekur grupet e dhunshme ekstremiste nga njëra 
anë, këto grupe përdorin internetin për të rekrutuar luftëtarë nga e gjithë bota;

•	 Videot propagandistike të iSiS-it kanë depërtuar edhe në Kosovë, dhe gjykuar nga numri i 
luftëtarëve të huaj për kokë banori që i janë bashkuar iSiS-it dhe disa grupe të tjera rebele në 
Siri, duket se përpjekjet e tilla propagandistike kanë qenë të suksesshme në Kosovë.

•	 Ka disa aspekte në rastin e Kosovës që e bëjnë popullsinë e saj, sidomos gjeneratat e reja, më 
të ndjeshëm si ndaj fetarizimit, ashtu edhe ndaj radikalizimit të mundshëm të dhunshëm:

o Pavarësisht prej kushteve jashtëzakonisht të këqija të jetesës dhe infrastrukturës në zonat 
rurale, Kosova ka arritë të rrisë mbulimin e saj me internet në zonat më të largëta. Për 
shembull, shkalla e penetrimit të internetit në Kosovë është 76,62 për qind në aspektin e 
numrit të përdoruesve që pohojnë se e përdorin internetin;

o Shumica e përdoruesve të internetit, ose 53,66 për qind, janë të rinj (nën 30 vjeç), dhe 
shumica dërrmuese e tyre, ose 94,21 për qind, e përdorin atë nga shtëpia;

o Përveç normës shumë të mirë të depërtimit në zonat rurale, interneti është mjaft i vo-
litshëm për familjet në zonat rurale, 65 për qind e të cilave thonë se paguajnë vetëm 15 
euro ose edhe më pak në muaj për përdorimin e internetit;

o Videot emocionalisht joshëse të postuara në internet nga mjetet propagandistike të iSiS-
it kanë ndikuar te një numër i viktimave në Kosovë që kanë rënë pre e propagandës së 
tillë, dhe si rezultat kanë lënë shtëpitë e veta për t’iu bashkuar luftës në Siri, duke përfshirë 
këtu edhe praktikues që kanë qenë më parë liberalë.

Pasojat e padëshiruara
Implikimet e marrjes me pasojat
•	 Me fokusimin e vëmendjes te pasojat (luftëtarët e huaj) dhe jo te shkaqet (një mori çështjesh 

të përmendura më lart), domosdo angazhohen institucionet e sigurisë, të tilla si policia, e cila 
për nga natyra nënkupton përdorimin e forcës të përmasave të ndryshme. Ballafaqimi me 
pasojat (luftëtarët e huaj), duke mos i shëruar ose duke i lënë shkaqet (kushtet dhe faktorët) të 
paprekura, logjikisht do të riprodhojë pasoja;

•	 Me zhvendosjen e kësaj çështje në raste të tjera të ngjashme në nivel botëror, mund të marrim 
shembullin e vrasjes së ekstremistit të dhunshëm më të kërkuar e famëkeq, Osama bin Laden. 
Ky i fundit u vra, por jo idetë e tij dhe sigurisht jo kushtet dhe faktorët që kanë prodhuar dhe 
mbështetur idetë e tij. Si rezultat, sot bota është pa Osama bin Ladenin, por jo pa idetë e tij që 
kanë prodhuar një organizatë/entitet edhe më famëkeq - iSiS;

•	 Burgjet kanë prodhuar mendimtarët më radikalë në islam, si dhe ekstremistët e dhunshëm, 
dhe është pikërisht koncepti i martirizimit në islam që tekfirët dhe ekstremistët e tjerë të 
dhunshëm dhe radikalët e shfrytëzojë për të legjitimuar agjendën e tyre, dhe në këtë mënyrë 
fitojnë mbështetje.
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14 Implikimet e standardeve të dyfishta 
•	 një tjetër aspekt që potencialisht mund të legjitimojë ekstremistët e dhunshëm dhe ideolog-

jinë e tyre janë standardet e dyfishta që aplikon shteti laik, e në këtë rast edhe Kosova. Apliki-
mi ose ndjenja e aplikimit të standardeve të dyfishta prodhon një rezultat shumë të dëshiruar 
nga tekfirët, pasi një nga parimet kryesore të tyre ideologjike është se një shtet, i cili nuk është 
islamik, në këtë rast një shtet laik, duhet të injorohet dhe të luftohet;

•	 Tekfirët ua mbushin mendjen adhuruesve të tyre me komplote të ndryshme kundër shtetit 
dhe politikave laike. Veprimet e shkujdesura të sigurisë shtetërore vetëm mund t’i përforcojnë 
komplotet e tilla të tashmë ndjekësve të rinj trushpërlarë tekfirë, të cilët bëhen edhe më të 
gatshëm për t’u përgjigjur në aksionet për “mbrojtjen e islamit”;

•	 Kur figurat fetare shkelin ligjet e shtetit, ata duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë si çdo 
qytetar tjetër, duke përfshirë edhe masat e parapara me ligj - barazia para ligjit është e rëndë-
sishme.

Implikimi i dy ekstremeve (në diskursin publik) 
•	 Ky raport gjithashtu konstaton rritje të ‘qëndrimeve mbrojtëse’ ku pjesa liberale dhe më laike 

e shoqërisë nga njëra anë dhe pjesa konservatore dhe më fetare e shoqërisë nga ana tjetër e 
gjejnë veten;

•	 Qëndrimet e tilla të kundërta mbrojtëse kanë rezultuar gjithashtu në rritjen armiqësimit në 
mes të dy palëve. Për më shumë, kjo ka rezultuar me pasoja të padëshiruara ku të dy palët 
kanë reaguar, të paktën në diskurs publik, me antagonizma, ku “tëhuajtja” e konservatorizmit 
po e shtyn pjesën liberale laike të shoqërisë edhe më tej drejt liberalizmit, dhe në mënyrë të 
ngjashme, “tëhuajtja” e liberalizmit po e shtyn pjesën konservatore fetare të shoqërisë edhe 
më drejt konservatorizmit.

•	 një shtytje e tillë po shpaloset me ofendime nga të dy anët, çka po rezulton në shtyrjen e të 
dyja palëve drejt ekstremeve të reja. Ky rezultat dialektik social, megjithëse sipërfaqësisht i 
paplanifikuar, prodhon dy ekstremet - e zgjeron hendekun mes ekstremit liberal laik në njërën 
anë, dhe ekstremit konservator fetar në anën tjetër.

BIK-u
•	 Përveç pretendimeve nga zyrtarët e rangut të lartë në kuadër të BiK-ut për të pasur kontroll 

mbi çështjet fetare, manifestimet e devijimeve fetare dhe përhapja e ideologjisë tekfire në 
Kosovë përmes një numri të instrumenteve, nuk flasin për një kontroll rigoroz mbi çështjet 
fetare, që BiK-u në fakt duhet ta ketë;

•	 një numër i skandaleve dhe i politikës së pushtetit brenda institucionit shpesh e kanë zhven-
dosë vëmendjen e BiK-ut larg çështjeve fetare te përfitimet personale dhe postet e personave 
të ndryshëm brenda institucionit dhe vetë komunitetit musliman;

•	 ndërsa ndasia kryesore duket të jetë kontrolli i BiK-ut nëpërmjet politikës së pushtetit, 
vëmendja në diskursin publik ka ndryshuar dhe tani ngjan sikur ndasia kryesore në BiK është 
në mes liberalëve muslimanë dhe ekstremistëve, që përpiqen të marrin kontrollin e BiK-ut. 
Megjithatë, nuk mund të jetë tërësisht kështu, pasi ekstremistët kritikojnë BiK-un, dhe e kon-
siderojnë një bandë “hipokritësh”, dhe punojnë më shumë në metoda “përjashtimi dhe ekzo-
di” ndërsa përpiqen të kontrollojnë disa xhami ku mund t’i kontrollojnë ndjekësit e tyre;

•	 Përkundër definimit të hanefizmit si shkollë juridike e jurisprudencës islame, sipas të cilës 
mësimet islame duhet të mbahen në xhamitë dhe strukturat e tjera, BiK-u ka dështuar për të 
prodhuar dituri fetare dhe shkollar, të cilat mund të kishin ndihmuar në thithjen dhe akomod-
imin më të lehtë të mësimeve të sjella nga imamët e arsimuar rishtas në vendet e Lindjes së 
Mesme.



Ra
po

rt 
pë

r s
hk

aq
et

 dh
e p

as
oja

t e
 pë

rfs
hie

rje
s s

ë q
yt

et
ar

ëv
e t

ë K
os

ov
ës

 si
 lu

ftë
ta

rë
 të

 hu
aj 

në
 Si

ri d
he

 Ir
ak

15Rekomandimet
Kjo është një përmbledhje e rekomandimeve kyçe që QKSS propozon. Për rekomandime më të 
detajuara, duhet të konsultohet kapitulli mbi rekomandimet:
Një qasje gjithëpërfshirëse për rehabilitimin dhe riintegrimin;
•	 Më poshtë janë kategoritë që do t’i përshkruajnë luftëtarët e huaj që ose kthehen ose poten-

cialisht do të duan të kthehen në Kosovë:

(a) Ata që janë penduar se u janë bashkuar luftimeve në Siri dhe duan t’i braktisin 
aktet dhe ideologjinë e dhunshme ekstremiste;

(b) Ata që janë penduar se u janë bashkuar luftimeve në Siri dhe ende duan ta rua-
jnë idelogjinë e vet ekstremiste, por pa ushtruar më dhunë;

(c) Ata që nuk janë penduar as se u janë bashkuar luftimeve në Siri as për ideolog-
jinë e tyre të dhunshme ekstremiste, dhe do të donin të ktheheshin në Kosovë 
për ta lehtësuar rekrutimin e mëtejmë dhe shpërndarjen e ideologjisë tekfire.

•	 Si e tillë, qasja “një kallëp për të gjithë” nuk do të funksionojë dhe duhet të ndërmerret një 
qasje shumëdimensionale;

•	 Arrestimet, burgjet, ose vënia e njerëzve para gjyqit duhet të shmanget sa më shumë të jetë 
e mundshme.

•	 Ata që kthehen duhet të kalojnë nëpër një proces të shqyrtimit, i cili do të vlerësojë qëllimin 
e kthimit të tyre dhe bindjet e tyre themelore për kthimin - do të thotë identifikimi nëse ata i 
përkasin grupit (a), (b), ose (c) të të kthyerve, siç përshkruhet më sipër.

•	 Kjo do të thotë se në përgjithësi duhet të ketë një program rehabilitimi dhe ri-integrim që në 
thelbin e vet mishëron parimin “ndihmo dhe vëzhgo”.

•	 Programi për deradikalizim dhe rehabilitim do të ishte më efikas në qoftë se do të ishte më i 
centralizuar, si në ide se si duhet të menaxhohet, ashtu edhe në procesin se si duhet të bëhet.

Donatorët

•	 Donatorët e huaj duhet të sigurojnë fonde për deradikalizmin e centralizuar dhe programin e 
rehabilitimit. Çdo përpjekje e pavarur ka më shumë shanse të shkoj kot, për shkak të natyrës 
dhe veçorive të çështjes dhe gjendjes së vetë individëve të radikalizuar;

•	 Donatorët e huaj, kur janë të gatshëm të sigurojnë fonde për programe ose projekte për de-
radikalizim, duhet të ngelen në ulësen e pasme. Me e marrë vijën e frontit si të huaj në përp-
jekje të tilla shumë më shpesh do të rezultojnë me dështim të qëllimeve të projekteve të tilla.

BIK-u

•	 Duhet sa më urgjentisht që të jetë e mundshme të regjistrohet si entitet juridik;

•	 Duhet të ketë financim të centralizuar, që mund të mbikëqyret lehtë dhe të raportohet tek 
autoritetet përkatëse shtetërore;

•	 nuk duhet të lejojë ndërtimin e xhamive nga fondet që shkojnë përmes financave individu-
ale, jo vetëm nga burime që vijnë nga Gjiri, por as ndërtimin e xhamive që vijnë nga financimi 
komunitar;

•	 imamët liberalë dhe konservativë, ose ata që i përkasin dy shtresave në fund të piramidës 
me tri shtresa, të paraqitur në seksionin përkatës, duhet të gjejnë një gjuhë të përbashkët, 
dhe të bashkohen në luftën kundër ekstremizmit, pavarësisht dallimeve të tyre në interpre-
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16 tim (liberal/konservatorë) dhe mësimeve në islam. BiK duhet të jetë qendër për lehtësimin e 
rivendosjes së marrëdhënieve të tilla;

•	 Miratimi i një kurrikuli vjetor të mësimeve në të gjitha xhamitë, të cilat duhet të jenë sa më të 
standardizuara që të jetë e mundshme; ndryshimet në programin e mësimeve në xhami të 
veçanta, për shkak të arsyeve të legjitime duhet të bëhen me lejen e strukturave përkatëse 
të BiK-ut;

•	 rritja dhe zbatimi i inspektimit më rigoroz në xhami lidhur me mësimet dhe punët e tjera 
fetare;

•	 Puna në parandalimin e krijimit të statusit të famshëm të imamëve që kanë mendime radikale 
dhe ekstremiste, të cilët lehtë mund të identifikohen - d.m.th. ata që i përkasin shtresës së 
lartë të piramidës “refuzuesit e dhunshëm” / tekfirët;

Imamët 

•	 imamët e kredibilë dhe legjitimë, duke përfshirë edhe ata që janë më liberalë (shtresa e 
poshtme e piramidës -  “liberalët participues”), si dhe ata që janë më konservatorë (shtresa 
e mesme e piramidës - “konservatorët jo të dhunshëm”) duhet të qëndrojnë afër ndjekësve 
të tyre dhe të mos i injorojnë ata. imamët e tillë duhet gjithashtu të jenë të durueshëm me 
ndjekësit e mundshëm dhe të tjerë që kanë rënë tashmë nën tekfirët, edhe kur këta të fundit 
publikisht i linçojnë vetë imamët;

•	 imamët që hyjnë në shtresën e  “liberalëve participues” dhe ata që hyjnë në shtresën e “kon-
servatorëve jo të dhunshëm” të piramidës, duhet t’i minimizojnë antagonizmat në mes tyre 
sa më shumë që të jetë e mundshme dhe të bashkohen në përpjekjet për t’i deradikalizuar 
njerëzit e rinj tashmë të radikalizuar që kanë rënë nën tekfirët;

•	 nëse të rinjtë kanë kryer një mëkat, në bazë të interpretimeve fetare, imamët nuk duhet t’i 
fryejnë ato mëkate, sepse njerëz të tillë të rinj mund të bien pre e tekfirëve të cilët u gjejnë 
këtyre të rinjëve shkurtica për udhëzim në islam dhe gjetjen e shpejtë të faljes;

Strukturat e sigurisë shtetërore:

•	 Duhet të kenë një qasje më shënjestruese ndaj ekstremistëve të dhunshëm, pra të punojnë 
më shumë në policimin e bazuar në inteligjencë, dhe të ndërmarriin veprime që do t’i ku-
fizonin sa më shumë që të jetë e mundshme agjencitë e sigurisë nga përdorimi i forcës (p.sh. 
arrestime, ndjekje penale, etj);

•	 Kur agjencitë e sigurisë shtetërore vlerësojnë se imamët potencialë “konservativë jo të dhun-
shëm” – ata që janë në shtresën e dytë të piramidës – shërbejnë pa dashur dhe pa qëllim si një 
“faktor mundësues” që disa prej adhuruesve të tyre të përqafojnë “refuzuesit e dhunshëm” / 
ideologjinë tekfir, ata duhet përsëri të frenojnë veten nga arrestimi i tyre. imamët e tillë duhet 
të ftohen për një diskutim, dhe u duhet folë nga agjencitë e sigurimit shtetëror mbi pasojat e 
mundshme nga ligjeratat e tyre të caktuara, pra kur në ligjëratat e tyre, në shumë raste duke 
përdorur gjuhën e papranueshme ndaj të tjerëve, pa qëllim dhe në mënyrë indirekte i ftojnë 
njerëzit të bashkohen në veprime radikale;

•	 Të mos diskriminojnë personat me sfond fetar që aplikojnë për punë në strukturat e sigurimit 
shtetëror.

•	 Ka gjithashtu një numër të rekomandimeve të tjera për (i) familjet dhe miqtë; (ii) organizatat 
bamirëse; (iii) praninë e mediave konvencionale dhe sociale; (iv) Be-në; (v) institucionet e tjera 
shtetërore; si dhe (vi) një numër rekomandimesh të tjera në përgjithësi.
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172. HyRje

Përfshirja e luftëtarëve të huaj në konfliktet në Lindjen e Mesme nuk është një fenomen i kohëve 
të fundit dhe kjo nuk mund t’i atribuohet vetëm konflikteve të kohëve të fundit në Siri dhe irak dhe 
krijimit të të ashtuquajturit Shtet islamik të irakut dhe Sirisë (iSiS)1. numri prej më shumë se 16 mil-
ionë muslimanëve në europën Perëndimore dhe më shumë se 2 milionë muslimanëve në Amerikë 
ka ndjerë joshjen për t’u angazhuar në konfliktet e Lindjes së Mesme gjatë pushtimit të irakut në 
2003 nga ShBA-të, çka ka ngritë disa shqetësime të sigurisë si për evropë ashtu edhe për SHBA2. 
Për qytetarët e Kosovës, nga ana tjetër, edhe pse me shumicë dërrmuese muslimane, konfliktet në 
Lindjen e Mesme deri kohët e fundit ishin vetëm ngjarje të largëta, dhe asnjë qytetar i Kosovës nuk 
është raportuar zyrtarisht të ketë qenë i angazhuar si luftëtar i huaj në ndonjë nga këto konflikte, të 
paktën jo në masën e valës së fundit të luftëtarëve të huaj të përfshirë në Siri dhe irak3. Për qytetarët 
e Kosovës, përhapja e shpejtë e Pranverës Arabe në shumë vende me shumicë muslimane në Lind-
jen e Mesme dhe vendet e Afrikës Veriore ishte njëlloj e largët si ngjarjet e mëparshme në Lindjen 
e Mesme, duke përfshirë trazirat e fundit në Siri.

Kjo ndryshoi kur, nga mesi i majit 2012, institucionet qeverisëse në Kosovë filluan të marrin qën-
drim lidhur me grindjet civile në Siri. Kosova u bashkua me qeveri të tjera perëndimore dhe shumë 
shtete anëtare të nATO-s në dënimin e regjimit të Bashar al-Asadit. Ministri i jashtëm i Kosovës 
(Mj), enver Hoxhaj, haptazi mbështeti forcat opozitare që krijuan ushtrinë e Lirë Siriane (uLS) për 
të luftuar regjimin e Asadit në fillim4. Ministri i jashtëm i Kosovës konfirmoi atëherë se ai kishte 
krijuar disa kontakte diplomatike me opozitën siriane5. Kjo ndodhi, megjithatë, sepse në atë kohë 
strukturat qeverisëse në Kosovë dinin shumë pak për fragmentimin e forcave opozitare në Siri, 
duke përfshirë uLS, dhe se shumë grupe të dhunshme ekstremiste kishin bashkuar forcat për të 
luftuar regjimin e Asadit. Pak, madje aspak, dihej atëherë edhe se një numër i qytetarëve nga Koso-
va tashmë u ishin bashkuar forcave opozitare, duke përfshirë fraksione të panjohura atëherë të 
lidhura me Al Kaidën që u shfaqën gjatë vitit 2012.6 

Lufta civile në Siri e mori edhe më tej vëmendjen e qytetarëve dhe strukturave qeverisëse në 
Kosovë, kur në mes të muajit nëntor 2012, një qytetar i Kosovës nga Prishtina, naman Demolli, i cili 

1  Denominimet tjera për iSiS përfshijnë: the Shteti islamik (iS) dhe Shteti islamik i irakut dhe Shamit (iSiL). në këtë 
raport do të përdoret termi iSiS.

2  Daniel Byman and jeremy Shapiro (2014) “Be Afraid. Be Little Afraid: The Threat of Terrorism from Western Foreign 
Fighters in Syria and iraq”. Policy Paper. nr. 34. nëntor 2014. Foreign Policy at Brookings. Gjendet në: http://www.
brookings.edu/~/media/research/files/papers/2014/11/western%20foreign%20fighters%20in%20syria%20
and%20iraq%20byman%20shapiro/be%20afraid%20%20web.pdf 

3  Ka zëra që përmendin disa raste të angazhimit të qytetarëve të Kosovës në Afganistan and irak

4  Louis Charbonneau (2012) “Kosovo voices strong support for Syria opposition” 14 maj, 2012. Reuters. Gjendet në:  
http://www.reuters.com/article/2012/05/14/us-syria-kosovo-iduSBre84D1ei20120514 

5  një numër i zyrtarëve të lartë rusë, duke përfshirë ambasadorin rus në OKB, Vitali Çurkin, dhe disa media pro-ruse 
kanë raportuar se Kosova kishte krijuar një kamp trajnimi për opozitën siriane. Autori i këtij raporti ishte i pranishëm 
në një takim me përfaqësuesit e opozitës së Sirisë në mërgim të mbajtur në Kosovë, dhe mund të konfirmoj se nuk 
ka pasur diskutim në lidhje me ndonjë mbështetje për trajnime në Kosovë. Takimi ishte i hapur për mediat dhe 
diskutimet u përqendruan kryesisht në mësimet e mësuara në Kosovë nga pikëpamja politike.

6  Sipas të dhënave të siguruara më 20 janar 2014 Departamenti për Anti-Terrorizëm në Policinë e Kosovës, 17 
individë nga Kosova i janë bashkuar konfliktit mes janarit dhe qershorit 2012
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18 i ishte bashkuar forcave opozitare në Siri kundër regjimit të Bashar al-Asadit, u raportuar si i vrarë.7 
Ai njihet si luftëtari i parë i huaj nga Kosova që u vra në konfliktet e kohëve të fundit në Lindjen e 
Mesme. Lajmi për vrasjen e naman Demollit ishte sjellë në familjen e tij nga shokët e vet të Kosovës 
që ishin me të në Siri, gjë që ka shkaktuar befasi në Kosovë, pasi u bë e qartë se ai nuk ishte i vetmi 
luftëtar i huaj nga Kosova që kishte shkuar në konfliktet e Lindjes së Mesme. Derisa iSiS dhe, në një 
masë të caktuar, fraksionet e tjera më parë të lidhura me Al Kaidën janë konsoliduar dhe forcuar 
gjatë vitit 2013, si në strukturë dhe në aftësi, edhe rekrutimi i tyre ishte intensifikuar që nga ajo 
kohë. Luftëtarë arabë dhe rekrutuesit nga ajo që duket të jetë zonë e kontrolluar prej iSiS-it u kanë 
bërë thirrje të gjithë muslimanëve nga e gjithë bota që të bashkohen me ta në “kauzën e drejtë” 
të tyre. Duke pasur parasysh se arabishtja as nuk flitet e as nuk kuptohet nga qytetarët e Kosovës, 
me përjashtim të një pjese të imamëve dhe pak të tjerëve, këto thirrje publike nuk ishin shumë 
alarmuese për qytetarët dhe institucionet e Kosovës në përgjithësi.

Megjithatë, kuadri ndryshoi më tej kur në tetor 2013, u shfaqën videot e dy individëve që flisnin 
shqip, njëri nga Kosova8 (Lavdrim Muhaxheri) dhe tjetri nga Shqipëria9 (një burrë rreth 60 vejç), 
duke u bërë thirrje të gjithë muslimanëve shqiptarë të bashkohen në luftë kundër regjimit të 
Bashar al-Asadit dhe “të pafeve” të tjerë. Disa muaj më vonë, në janar 2014, Lavdrim Muhaxheri u 
rishfaq në një tjetër video duke u bërë thirrje të gjithë shqiptarëve për t’u bashkuar me atë dhe “lu-
anët” e tjerë – duke u referuar shokëve të tij që luftonin së bashku me të, në mënyrë që ta luftonin 
tagutin10 dhe qafirët11; ai gjithashtu shfrytëzoi rastin për të kërkuar kokën e gjeneralit të ShBA-së12. 
Përsëri, dy muaj më vonë, në mars 2014, një tjetër qytetar nga Kosova, rexhep Morina nga Malishe-
va13, u shfaq në një video duke u bërë thirrje të tjerëve për t’u bashkuar me të në “tokën e shenjtë” 
për të luftuar në “luftën e shenjtë”14. Thirrjet publike në gjuhën shqipe nga individë të përfshirë në 
fraksione të ndryshme që luftojnë në Siri ishin një sinjal i dhimbshëm për Kosovën, pasi ajo solli 
grindjen civile në Siri më afër shtëpisë. Dukej, megjithatë, se edhe gjatë vitit 2013, vit ky kur shu-
mica e individëve nga Kosova lanë shtëpitë e veta për t’u bashkuar në konfliktin në Siri, qytetarët 
dhe institucionet relevante në Kosovë nuk kanë një ide të qartë se si u organizua opozita kundër 
Assad.15

7  Studio islame Prishtina (2012). “Kosovari naman Demolli është vrarë në Siri [TV Klan Kosova] [5min]“. Youtube. 
Gjendet në: https://www.youtube.com/watch?v=naD-hopf1_s 

8  Gazeta Shqip (2013). “Shqiptari bën thirrje për xhihad në Siri” October 13, 2013. Gazeta Shqip. Gjendet në: http://
gazeta-shqip.com/lajme/2013/10/13/shqiptari-ben-thirrje-per-xhihad-ne-siri/ 

9  ebu ruvejda (2013). “Plaku nga Shqipëria-thirrje për Xhihad“ Youtube. Gjendet në: https://www.youtube.com/
watch?v=oyy0TQ3M5xy 

10  në doktrinën islame, tagut i referohet shtetit ose atyre që adhurojnë diçka tjetër përveç Allahut / atyre që besojnë 
në perëndi tjera.

11  në doktrinën islame, qafirë do të thotë jobesimtarë 

12  indeksOnline.net (2014) “Lufta ne Siri – indeksonline“ Youtube. Gjendet në: https://www.youtube.com/
watch?v=zhbWhgS6svc 

13  rexhep Morina was reported dead later in july 2014.

14  rTV Klan (2014) “Video ku bëhet thirrje për Siri” Youtube. Gjendet në: https://www.youtube.com/
watch?v=2nGM8ds0Hj4 

15  Sipas një raporti të siguruar më 20 janar 2014 nga Departamenti Anti-terrorist i Policisë së Kosovës, vetëm gjatë vitit 
2013, Më shumë se 120 qytetarë e kanë lëshuar Kosovën dhe i janë bashkuar luftimeve në Siri.
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19Vetëm në nëntor 2013 BiK-u për herë të parë lëshoi një deklaratë zyrtare duke u bërë thirrje të 
gjithë të rinjve në Kosovë që të mos bashkohen në luftën në Siri.16 Gjithashtu gjatë kësaj periudhe, 
dukej se Policia e Kosovës (PK) e kishte situatën nën kontroll dhe se monitoronin individët që mund 
të kishin përbërë rrezik potencial për shtetin.17 në prill të vitit të radhës, myftiu i BiK-ut, naim Tër-
nava, personalisht dënoi idetë dhe ideologët në Kosovë që janë duke bërë thirrje për rekrutimin e 
qytetarëve të Kosovës për t’u bashkuar në konfliktin në Siri, dhe deklaroi se nuk ka kurrfarë lufte të 
shenjtë në Siri dhe se njerëzit që po luftonin atje duhet të ktheheshin në shtëpi.18 Megjithatë, dukej 
se këto dhe të tjera thirrje në kohën që u janë drejtuar qytetarëve të Kosovës për të mos u bashkuar 
me forcat e opozitës në Siri dhe irak kanë përfunduar në vesh të shurdhër për disa qytetarë, si në 
Kosovë ashtu edhe në Sham.19 

ndërsa nga njëra anë PK-ja po kryente kontrolle në Kosovë gjatë fundit të verës së vitit 2014 kundër 
individëve të dyshuar si të përfshirë në konfliktet në Siri (direkt si luftëtarë të huaj, dhe indirekt si 
rekrutues dhe propagandues), akte të pamëshirshme ndërmirreshin nga disa qytetarë të Kosovës 
në Siri gjatë të njëjtës periudhë. Më 29 korrik 2014 një raport i shpërndarë gjerësisht në mediat 
vendore dhe ndërkombëtare ka treguar se si Lavdrim Muhaxheri po ia hiqte kokën një qytetari 
19-vjeçar irakian.20 në një intervistë për një të përditshme shqiptare pak ditë më vonë, Lavdrim 
Muhaxheri shpjegonte se prerja e kokës së këtij 19-vjeçari vinte si rezultat i dyshimit se ky person 
ishte spiun.21 Disa javë më vonë, më 17 gusht 2013, një tjetër qytetar i Kosovës nga Kaçaniku (nga 
vjen edhe Lavdrim Muhaxheri) me emrin e tij të koduar si Salil Al Savarim, ia ka prerë kokën një 
personi tjetër.22 Mizoria e akteve të tilla ka ngjallë disa këmbana alarmi në Kosovë, por ajo që e bëri 
avullin të shpërthej ishte fakti se aktet e tilla ishin duke u kryer nga dy qytetarë të Kosovës, brenda 
një periudhe të shkurtër, dhe për një qëllim fetar - diçka që nuk ishte as në traditat fetare e as ato 
kombëtare. Deri në kohën kur këto krime po kryheshin dhe nga koha që PK-ja kryente bastisje 
kundër luftëtarëve të huaj që erdhën përsëri në Kosovë dhe atyre që promovojnë idenë, më shumë 
se 150 individë nga Kosova ishin të dyshuar se kanë qenë të angazhuar në Siri dhe irak si luftëtarë 
të huaj, dhe shumë të tjerë vazhdonin të josheshin nga grupe të ndryshme militante në Siri.

Shumë debate publike janë bërë në Kosovë dhe zona të tjera ku flitet shqipja në rajon, të cilat janë 
përpjekë të hedhin dritë mbi një çështje vendimtare që është: ç’po i nxit njerëzit t’u bashkohen 
konflikteve në Lindjen e Mesme? Përkundër shumë përpjekjeve, shumë pak argumente të forta 
janë ofruar nga ekspertët, politikëbërësit, mediat, dhe madje edhe nga figura dhe dijetarë fetarë. 

16  BiK (2013). “Deklaratë për opinion” 13 nëntor 2013. Gjendet në: http://bislame.net/lajme/476-dklsiri 

17  Selvije Bajrami (2013). “Terrorizmi, kërcënim për Kosovën” 14 nëntor 2013. Gazeta Zëri. Gjendet në: http://old.zeri.
info/artikulli/20527/terrorizmi-kercenim-per-kosoven

18  Koha.net (2014). “Tërnava fton të rinjtë shqiptarë në luftërat në Siri e irak të kthehen në Kosovë“ 18 prill 2014. Koha.
net. Gjendet në: http://koha.net/?id=27&l=6920

19  Shami është term historik gjeografik që i referohet një zone në lindje të Detit Mesdhe, dhe zakonisht përfshinë 
vendet si: Siria, pjesë të irakut, izraelit, Palestinës, Libanit, jordanit, dhe pjesë të Sinai. 

20  Gaeta Tema (2014). “Foto Tronditëse / Lavdrim Muhaxheri pret koka njerëzish në Siri“ 29 korrik 2014. Gazeta Tema. 
Gjendet në: http://www.gazetatema.net/web/2014/07/29/fotot-tronditese-lavdrim-muhaxheri-pret-koka-njerezish-
ne-siri/ 

21  Fatos Mahmutaj (2014). “intervista. Muhaxheri: Çdokujt që tradhton do t’ia prisja kokën” 2 gusht 2014. Ora News. 
Gjendet në: http://www.oranews.tv/rajoni/intervista-muhaxheri-cdokujt-qe-tradhton-do-tia-prisja-koken/ 

22  zëri.info (2014). “Shqiptari tjetër i heq kokën me shpat një personi në sy të fëmijëve (Foto+18)“ 17 gusht 2014. 
Gazeta Zëri. Gjendet në: http://old.zeri.info/artikulli/45850/shqiptari-tjeter-i-heq-koken-me-shpat-nje-personi-ne-sy-
te-femijeve-foto18  
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20 Kjo është kryesisht për shkak të mungesës së informacionit nga terreni, të cilat do të mund të hidh-
nin dritë në të kuptuarit e arsyeve prapa përfshirjes së njerëzve si luftëtarë të huaj në konfliktet 
e fundit në Lindjen e Mesme. Për këtë arsye QKSS ka vendosur të kryejë një hulumtim të gjatë 
6-mujor, me qëllim kryesor për të hulumtuar shkaqet dhe pasojat e përfshirjes së qytetarëve të 
Kosovës si luftëtarë të huaj në konfliktet në Lindjen e Mesme (kryesisht në Siri dhe irak). Duke pasur 
parasysh se çështja e luftëtarëve të huaj zë një pjesë të rëndësishme të fushës së sigurisë, dhe duke 
pasur ekspertizë dhe kapacitete për t’u marrë me një çështje të tillë, QKSS ka marrë përgjegjësinë 
për të hetuar këtë çështje të ndjeshme gjërë e gjatë.
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213. meTodologjiA

Për të marrë një kuptim të thellë dhe për të dhënë një përgjigje për pyetjen që ngre ky projekt 
hulumtimi, janë përdorur një numër metodash kërkimore. Së pari, QKSS ka aplikuar një metodë 
të veçantë për të mbledhur sa më shumë informacione që të jetë e mundshme për luftëtarët e 
huaj të kthyer në shtëpi, ata që janë ende duke luftuar, dhe ata që tashmë kanë vdekur. Fillimisht 
janë mbledhë dhe strukturuar informacionet në dispozicion nga burime të hapura për luftëtarët 
e huaj të Kosovës që janë botuar nëpër media të ndryshme. ndërkohë, të dhënat për luftëtarët e 
huaj janë mbledhë edhe nga të dhënat në dispozicion nga PK-ja dhe strukturat e tjera të sigurisë 
vendase.

një pjesë e rëndësishme e metodologjisë përfshin vizitat e hulumtuesve të QKSS-së dhe takimet 
me ish-luftëtarë të huaj të përfshirë drejtpërdrejt në konflikt, me rekrutues, dhe me anëtarët e 
familjeve të tyre. Për t’u realizuar kjo, është shpenzuar një kohë e konsiderueshme në terren. Duke 
pasur parasysh se nuk kishte asnjë informacion kontakti për shumicën e këtyre subjekteve, hu-
lumtuesit e QKSS-së kanë shkuar drejtpërdrejt në vendlindjet ose fshatrat e tyre dhe ua kanë gjetur 
adresat, një përpjekje kjo që doli e suksesshme në shumicën e rasteve, pasi adresat e sakta janë 
gjetur dhe janë vënë kontaktet e drejtpërdrejta. Kështu, hulumtuesit e QKSS-së, përfshirë autorin e 
këtij raporti, janë takuar direkt me 6 ish-luftëtarë të huaj që janë kthyer në Kosovë, si dhe anëtarët 
e familjes (prind, vëlla, ose të afërm të tjerë të ngushtë) të 12 luftëtarëve tjerë të huaj, ndër të cilët 
edhe të atillë që janë ende të përfshirë drejtpërdrejt në konflikt, të atyre që kanë humbur jetën, 
ose të atyre që ende ndodhen në arrest. Vizita të tilla në terren janë realizuar në këto komuna: 
Gjilan, Hani i elezit, Kaçanik, Klinë, Prishtinë, Viti, ndërsa disa takime janë mbajtur edhe në Prisht-
inë me anëtarët e familjeve dhe të afërmit e luftëtarëve të huaj nga Peja dhe Gjakova. Përveç të 
dhënave sasiore që ishin mbledhur për qëllimet e këtij raporti, vizitat kanë ndihmuar gjerësisht 
në vëzhgimin e kushteve familjare, sociale, si dhe kushteve të tjera të përgjithshme rrethanore të 
luftëtarëve të huaj. emrat e atyre që dëshironin të mbeteshin anonim do të shfaqen me iniciale, 
të cilat jo domosdoshmërisht reflektojnë inicialet e vërteta të emrave të tyre, për t’ua mbrojtur 
identitetin. Ky raport do të paraqesë emrat e vërtetë dhe të plotë të atyre që janë shfaqur tashmë 
në media dhe për të cilët detajet në media tashmë ekzistojnë.

janë bërë po ashtu kontakte të drejtpërdrejta me disa individë të deradikalizuar të cilët dikur kanë 
përqafuar ideologjitë radikale të dhunshme dhe kanë marrë pjesë në qarqet që kanë propagandu-
ar dhe shpërndarë ekstremizmin e dhunshëm, por edhe kanë lehtësuar rekrutimin e luftëtarëve të 
huaj në Kosovë. individë të tillë kanë mbështetur hulumtimi në aspektet e dhënies së informatave 
dhe perspektivave të tyre direkte mbi parimet bazë ideologjike të qarqeve të dhunshme ekstrem-
iste, atyre që propagandojnë ideologji të tilla, organizimin e tyre, rrënjët ideologjike, qëndrimet 
fetare ndaj një numri të subjekteve, taktikat, instrumentet, etj. Ata kanë rënë dakord të mbësht-
esin këtë hulumtim nga parimi i tyre fetar dhe personal, si dhe nga keqardhja (fetare) për faktin 
se kanë qenë ekstremistë radikalë në radhë të parë, dhe me vullnetin për të kontribuar në luftën 
kundër ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë dhe gjetiu. Ata gjithashtu e bënë këtë nën kushtin 
e anonimitetit (për arsye sigurie personale), që ky raport e respekton, bazuar në etikën strikte hu-
lumtuese. intervistat dhe takimet me ish-ekstremistët e dhunshëm, si dhe me ata që janë përfshirë 
drejtpërdrejt në konfliktin në kombinim ishin jashtëzakonisht të dobishme për qëllimet e këtij hu-
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22 lumtimi, pasi kjo ka ndihmuar në të kuptuarit e shkaqeve rrënjësore, si në aspektin e ideologjisë 
ashtu edhe në drejtim të identifikimit të individëve / instrumenteve që kanë lehtësuar ekstremiz-
min e dhunshëm. Ata gjithashtu kanë ndihmuar në të kuptuarit e procesit të radikalizimit, procesit 
të bashkimit dhe përqafimit të ideve të dhunshme ekstremiste, procesit të përfshirjes në konflikt si 
luftëtarë të huaj, dhe më e rëndësishmja procesit të deradikalizmit të tyre.

Së dyti, si pjesë e nevojshme e metodologjisë, intervistat janë kryer me gazetarët të cilët kanë pas-
ur të bëjnë ose kanë raportuar më gjerësisht për çështjen në fjalë. janë kryer një numër i interv-
istave me zyrtarë brenda strukturave shtetërore, të cilat përfshijnë: departamentin e antiterrorizmit 
brenda PK-së, Agjencinë e Kosovës për inteligjencë (AKi), dhe njësinë e intelegjencës Financiare. 
intervistat janë zhvilluar edhe me ish-zyrtarë të PK-së, ish-zyrtarë të Komisionit Parlamentar për 
Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrje të Forcës së Sigurisë së Kosovës, si dhe ish-zyrtarë të 
tjerë në strukturat përkatëse shtetërore të sigurisë. intervistat janë zhvilluar edhe me një numër të 
avokatëve që mbrojnë individët e dyshuar si të përfshirë në konfliktet në Siri dhe irak, ose propa-
gandimin, lehtësimin dhe mbështetjen e grupeve të tilla radikale. Përveç kësaj, intervista formale 
dhe joformale janë zhvilluar me zyrtarë të BiK-ut, imamë në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni (përf-
shirë liberalët dhe konservatorët), si dhe praktikues tjerë të islamit.

Së treti, takimet me ish-radikalë të cilat çuan në një kuptim të përgjithshëm të ideologjisë së tyre 
ekstremiste hapën shtigje për kërkime të mëtejshme që çuan në një kuptim më të thellë të gru-
peve të dhunshme ekstremiste dhe ndarjet ideologjike brenda dhe ndërmjet tyre në Kosovë dhe 
zonat shqipfolëse në rajon. Si rezultat, një numër i konsiderueshëm i librave dhe raporteve nga 
autorë dhe ekspertë perëndimorë dhe të Lindjes së Mesme janë shteruar dhe disa të tjerë janë 
konsultuar me qëllim për të kuptuar parimet e tilla ideologjike. Ata kanë ndihmuar në mënyrë të 
konsiderueshme në të kuptuarit e çështjeve që lidhen me fenë, luftëtarët e huaj, konceptin e xhi-
hadit, dhe dallimet në mes tyre - strikte në disa raste dhe të paqarta në raste të tjera.

Së katërti, QKSS gjithashtu ka përdorur metodat kërkimore sasiore ku të dhënat specifike statistiko-
re janë nxjerrë nga Barometri i Sigurisë së Kosovës (BSK) i kryer gjatë muajit tetor 2014, i cili përf-
shinte pyetje specifike në lidhje me çështjen në fjalë. Të dhënat e nxjerra prej BSK ishin të dobishme 
në mbështetjen e një numri të argumenteve në këtë raport, dhe ato bënë që të hidhet dritë në disa 
aspekte të hetimit të këtij projekti hulumtues.

Së fundi, QKSS fillimisht ka nisur këtë hulumtim nga perspektiva e sigurisë së përgjithshme dhe e 
sigurisë njerëzore; megjithatë, derisa po hetonim në shkaqet e përfshirjes së qytetarëve të Kosovës, 
si luftëtarë të huaj në konfliktet e Lindjes së Mesme, u bë e qartë se një hulumtim dhe analizë më 
gjithëpërfshirëse është e nevojshme. Për shembull, gjatë hulumtimit, përfundimisht u bë e qartë se 
një analizë e thellë e ideologjive ekstremiste dhe ideologjive fetare ishte e nevojshme në mënyrë 
që të nxjerrim një kuptim më të plotë të çështjes që po hulumtojmë. Kjo ishte e nevojshme pasi pa-
rimet ideologjike sigurojnë esencën e radikalizimit të njerëzve dhe përfshirjen eventuale me mjete 
militante, të cilat ndërveprojnë me faktorët dhe kushtet e tjera të shtetit, shoqërisë, familjes dhe 
në nivel individual për të “prodhuar” një luftëtar të huaj. një qasje e tillë metodologjike e ka bërë 
edhe autorin e këtij raporti të përdorë një qasje të përzier hulumtuese mes metodës së hulumtimit 
për dokumente politike dhe asaj akademike dhe shkencore (gjysëm-politike/gjysëm-akademike/
shkencore), në mënyrë që të diskutohen dhe trajtohen çështje të veçanta dhe të ndjeshme nën 
hetimin e këtij projekti.
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23Pasi fillimisht të jetë paraqitur konteksti i përgjithshëm i çështjes së luftëtarëve të huaj, raporti së 
pari diskuton kushtet jashtme dhe ndikimet e fetarizimit nga njëra anë dhe ekstremizimin e dhun-
shëm në anën tjetër. Pastaj, raporti vazhdon duke shikuar kushtet e brendshme dhe ndikimet e feta-
rizimit nga njëra anë dhe ekstremizimin e dhunshëm nga ana tjetër. ndërsa tenton për të ndarë në 
mes procesin e fetarizimit dhe procesin e ekstremizimit të dhunshëm si në fushën e jashtme ashtu 
edhe atë të brendshme, raporti gjithashtu sheh se si këto procese ndërveprojnë me kushtet dhe 
faktorët tjerë e veçanërisht në nivel individual për të lehtësuar ekstremizimin e dhunshëm. Derisa 
dallime të rëndësishme janë vërejtur në mes përpjekjeve fetarizuese dhe përpjekjeve për ekstrem-
izim të dhunshëm, ka disa kushte që ky raport i diskuton, të cilat pa qëllim dhe pa vetëdije mund 
të prodhojnë një lidhje midis të dy përpjekjeve, të cilat në mënyrë të veçantë përfshinë papërgjeg-
jshmërinë etike në mësimet fetare nga disa autoritete fetare. raporti vazhdon duke diskutuar in-
strumentet që grupet ekstremiste të dhunshme përdorin në rastin e Kosovës që të radikalizojnë të 
tjerët, dhe ajo përmbledh procesin e përgjithshëm se si individët në fund, përfundojnë si luftëtarë 
të huaj në Siri dhe irak. raporti gjithashtu diskuton pasoja të padëshiruara që në një mënyrë apo 
tjetër lehtësojnë ekstremizmin e dhunshëm, dhe përfundon duke ofruar një sërë rekomandimesh.
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24 4. KonTeKsTi

është vlerësuar se numri i luftëtarëve të huaj që u janë bashkuar organizatave të ndryshme mili-
tante që luftojnë në Siri dhe irak është më shumë se 20,000.23 rreth 4,000, apo një e pesta e tyre 
vijnë nga evropa Perëndimore.24 Këto të dhëna janë vlerësime të gjysmës së dytë të vitit 2014, 
dhe numri vazhdon të rritet.25 në mesin e 22 shteteve perëndimore që përfshijnë ato në të gjithë 
evropën, SHBA, rusi, dhe Turqi nga ku shumica e luftëtarëve të huaj janë të dyshuar se u janë bash-
kuar organizatave militante në Siri dhe irak, Kosova26 është vendi i tetë në renditje, me 232 raste të 
konfirmuara (shih tabelën më poshtë). rusia renditet e para në listë me 1,500 raste të konfirmuara, 
e ndjekur nga Franca me 1,200 raste të konfirmuara, dhe Gjermania, Mbretëria e Bashkuar (MB), 
dhe Turqia me 600 raste të konfirmuara secila. Megjithatë, në aspektin e numrit të luftëtarëve të 
huaj për kokë banori, Kosova ka 125 luftëtarë të huaj për kokë për një milion banorë, duke e bërë 
atë vendin e parë në renditje në mesin e 22 vendeve të listuara, e pasuar nga Bosnja me 85, Belgjika 
me 42, dhe Shqipëria me 30 rastet e luftëtarëve të huaj per kokë banori për një milion popullsi.

23  Peter r. neumann (2014). “Foreign fighter total in Syria/iraq now exceeds 20,000; surpasses Afghanistan conflict in 
the 1980s”. ICSR. Gjendet në: http://icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-20000-surpasses-
afghanistan-conflict-1980s/ 

24  ibid. 

25  evan Bartlett (2014). “record number of foreign nationals fighting in iraq and Syria”. The Independent. Gjendet në: 
http://i100.independent.co.uk/article/record-number-of-foreign-nationals-fighting-in-iraq-and-syria--gk2635auox 

26  Duhet të merren shënime për numrat për Kosovën që janë të kohëve të fundit, pasi që kjo përfshin rastet e 
konfirmuara deri në janar 2015, ndërsa rastet e tjera përfshijnë numrat e konfirmuar të gjysmës së dytë të vitit 
2014. Kjo mund të ndikojë pak në renditjen e Kosovës në tabelën e mësipërme. Përveç kësaj, numrat në tabelën 
e mësipërme përfshijnë të gjithë ata që kanë shkuar në Siri dhe irak një herë; ata nuk e përfaqësojnë numrin e 
luftëtarëve të huaj aktualisht atje.
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25

Rendi vendi

nr. i 
luftëtarëve të 
huaj27

nr. i luftëtarëve 
të huaj (për 
milion)28

nr. i luftëtarëve të 
huaj për popullatën 
muslimane (për 
milion)29 vendi Rendi

1 Kosova30 232 125 1,667 Finlanda 1
2 Bosnja 330 85 698 Irlanda 2
3 Belgjika 440 42 690 Belgjika 3
4 Shqipëria 90 30 664 Danimarka 4
5 Danimarka 150 27 417 Norvegjia 5
6 Suedia 180 19 399 Suedia 6
7 Austria 150 18 316 Austria 7
8 Franca 1,200 18 274 Holanda 8
9 Holanda 250 15 255 Franca 9
10 Finlanda 70 13 250 Serbia 10
11 Norvegjia 60 12 211 Bosnja 11
12 Rusia 1,500 11 209 Mbretëria e Bashk. 12
13 Serbia 70 10 146 Gjermania 13
14 Mbretëria e Bashk. 600 9 130 Kosova31 14
15 Gjermania 600 7 98 Spanja 15
16 Turqia 600 7 92 Zvicra 16
17 Irlanda 30 6 92 Rusia 17
18 Maqedonia 12 6 51 Italia 18
19 Zvicra 40 5 39 ShBA 19
20 Spanja 100 2 35 Shqipëria 20
21 Italia 80 1 17 Maqedonia 21
22 ShBA 100 0 8 Turqia 22

tabela 1: numri i luftëtarëve të huaj nga europa Perëndimore, Ballkani, ShBa, dhe Rusia

Përveç kësaj, numrat për çdo person nga luftëtarët e huaj nuk e mbulojnë të gjithë fotografinë, 
dhe sigurisht nuk flasin shumë për shtetet më të prekura nga fenomeni i luftëtarëve të huaj nka 
këndvështrimi i këtyre numrave për kokë banori. QKSS ka shkuar përtej shikimit të numrave për 
kokë banori. Duke pasur parasysh se është më së shumti popullata muslimane e secilit nga vendet 
përkatëse që ndjejnë tërheqje për t’u bashkuar në konfliktet e Lindjes së Mesme mbi baza fetare, 
në krahasim me popullsinë e tyre përkatëse jo-muslimane, është e nevojshme për këtë arsye për 
të parë numrin e luftëtarëve të huaj për kokë banori kundrejt popullsive të tyre përkatëse musli-
mane. është e qartë se është popullata muslimane e vendeve me shumicë jo-muslimane që janë 

27  Këta numra janë vlerësimi më i lartë për gjysmën e dytë të vitit 2014 nga The international Centre for the Study 
of radicalisation and Political Violence (iCSr). http://icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-
20000-surpasses-afghanistan-conflict-1980s/ 

28  numrat e popullatave për vend janë të korrikut 2014 nga the Central intelligence Agency (CiA). Gjendet në: https://
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html 

29  numrat e popullatave muslimane për vend janë të vitit 2010 nga the Pew research Center. Gjendet në: http://www.
pewforum.org/2011/01/27/table-muslim-population-by-country/ 

30 Sipas të dhënave të 20 janarit 2014 të ofruara nga Departamenti Kundër Terrorizmit në kuadër të Policisë së 
Kosovës, numri i luftëtarëve të huaj nga Kosova ka qenë 210. Por dhe 22 luftëtarë të huaj e kanë lëshuar Kosovën 
gjatë janarit, të cilët nuk ishin përfshirë në të dhënat zyrtare të 20 janar 2014.informacionet në lidhje me 22 luftëtarë 
të tjerë janë mbledhur nga komunikimi i drejtpërdrejtë me dy oficerë të policisë dhe raportet e mediave.

31 Gazeta Tema (2012). “regjistrimi i popullësisë, 96% e kosovarëve muslimanë” 9 shkurt 2012. Gazeta Tema. Gjendet 
në:  http://www.gazetatema.net/web/2012/02/09/regjistrimi-i-popullsise-96-e-kosovareve-jane-muslimane/
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26 më shumë të prekura nga fenomeni i luftëtarëve të huaj. Për shembull, Finlanda renditet nga lart e 
para në listën e vendeve perëndimore me numrin më të lartë të luftëtarëve të huaj për kokë banori 
të popullsisë së saj muslimane, duke pasur 1,667 raste të konfirmuara për kokë banori për një mil-
ion popullsi të saj muslimane. Finlanda ndiqet nga irlanda, e cila është e dyta në listë; Belgjika, që 
është e treta në listë, dhe vendet tjera nordike si Danimarka, norvegjia dhe Suedia.

në këtë drejtim, Kosova është në gjysmën e poshtme të listës së vendeve (renditet e 14 ndër 22 
vende) me numrin më të lartë të luftëtarëve të huaj për kokë banori të popullsive të tyre për-
katëse muslimane. Përkundër të qenit një vend me shumicë muslimane, dhe përkundër që ku-
fizohet me iSiS-in, Turqia, për shembull, renditet e fundit në listën e vendeve me numrin më të 
lartë të luftëtarëve të huaj për kokë banori të popullsisë muslimane. Ka disa supozime se pse pop-
ullatat muslimane të vendeve me shumicë jo-muslimane janë prekur më shumë nga fenomeni 
i luftëtarëve të huaj në krahasim me popullsitë muslimane të vendeve me shumicë muslimane. 
Supozimet e tilla dhe analizat për këtë çështje janë bërë në kapitullin 7 të këtij raporti, që merret 
me instrumentet që lehtësojnë ekstremizmin e dhunshëm dhe rekrutimin.

Shumica dërmuese e luftëtarëve iu bashkua luftimeve mbi baza fetare; megjithatë ka edhe një 
numër të mercenarëve që janë raportuar se u janë bashkuar grupeve rebele për një pagesë. 32,33 
Shumica e mercenarëve të paguar janë ish-ushtarë të ushtrisë britanike që kryesisht luftojnë në 
anën e kurdëve, si dhe ish-ushtarë të ushtrisë ruse të cilët kryesisht luftojnë në anën e regjimit të 
Asadit; ka edhe disa kompani private të sigurisë të përfshira poashtu.34 Gjithashtu është raportuar 
se bandat motoriste holandeze dhe gjermane janë duke u bashkuar në luftimet në Siri në anën 
e forcave kurde për të luftuar iSiS-in.35 është raportuar edhe se një prokuror holandez u ka thënë 
anëtarëve të bandave të tilla se ata nuk do të ndiqen penalisht që kanë luftuar jashtë vendit për sa 
kohë që nuk i kanë luftuar apo luftojnë trupat holandeze.36 

Kur është fjala për statistikat e përgjithshme dhe më të detajuara në rastin e Kosovës, nga 226 
luftëtarë të huaj, për çka të dhënat janë në dispozicion lidhur me periudhën kur besohet se ata i 
janë bashkuar konfliktit në Siri, shumica, ose 54 për qind, i janë bashkuar konfliktit gjatë vitit 2013, 
një periudhë kur iSiS është konsoliduar dhe kur rekrutimi i tij ishte intensifikuar. ndërsa 31 për qind 
e tyre i janë bashkuar konfliktit gjatë vitit 2012, një periudhë kur iSiS nuk u konsolidua dhe kur ishin 
duke u bërë përpjekje më të ‘sinqerta’ për të ndihmuar forcat opozitare kundër regjimit të Asadit. 
Duket se asnjë luftëtar i huaj nuk është raportuar që i është bashkuar konfliktit menjëherë pas 
bastisjeve të PK-së kundër ish-luftëtarëve të huaj të dyshuar dhe një numri të konsiderueshëm të 
imamëve. Megjithatë, kjo është provuar të jetë jetëshkurtër, pasi disa muaj pas, apo më saktësisht 

32  Al Arabiya news (2014). “More British ‘mercenaries’ join fight against iSiS” 23 nëntor 2014. Al Arabiya News. Gjendet 
në: http://english.alarabiya.net/en/news/world/2014/11/23/More-British-mercenaries-join-fight-against-iSiS-.html 

33   Matthew Holehouse (2014). “British mercenaries fighting isil ‘open to murder charges’” 24 nëntor 2014. The 
Telegraph. Gjendet në: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/islamic-state/11249570/British-mercenaries-
fighting-isil-open-to-murder-charges.html 

34  PravdaTV (2013). “Syria: russian mercenaries fight” Youtube. Gjendet në: https://www.youtube.com/
watch?v=uz6nB6yp6q4, https://medium.com/war-is-boring/there-are-russian-mercenaries-fighting-in-syria-
18ae26e885f7 

35  Anthony Faiola (2014). “German motorcycle gang follows Dutch bikers into fight against islamic State”. 17 nëntor 
2014, The Washington Post. Gjendet në: http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2014/11/17/
german-motorcycle-gang-follows-dutch-bikers-into-fight-against-islamic-state/ 

36  john Hall and Chris Pleasance (2014). “now German biker gangs join their Dutch counterparts in fighting against 
iSiS in Kobane”. 18 tetor 2014. MailOnline. Gjendet në: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2798507/now-
german-biker-gangs-join-dutch-counterparts-fighting-against-isis-kobane.html  
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27në janar 2015, 16 luftëtarë të huaj shtesë, ose 7 për qind në krahasim me totalin, janë gjetur të kenë 
shkuar në Siri, dhe disa të tjerë u kapën nga autoritetet në përpjekjet e tyre për ta bërë këtë.

Lindje të Mesme (Siri/Irak)

Nën arrest

Nën arrest shtëpiak

E panjohur

Të vrarë

Nuk do të angazhohesha për asnjërën 
nga kauzat qoftë atë kombëtare / 

shtetërore apo atë fetare
Do të angazhohesha për të dyja 

kauzat, atë kombëtare / 
shtetërore dhe atë fetare

Më përpara do të angazhohesha 
për kauzë kombëtare / shtetërore 

se sa për kauzë fetare
Më përpara do të angazhohesha 
për kauzë fetare se sa për kauzë 

komëtare/shtetërore

Më përpara do të angazhohesha 
për kauzë kombëtare/shtetërore 
se sa për kauzë fetare

Do të angazhohesha për të dyja 
kauzat, atë kombëtare/shtetërore 
dhe atë fetare

Më përpara do të angazhohesha 
për kauzë fetare se sa për kauzë 
komëtare/shtetërore

Nuk do të angazhohesha për asnjërën 
nga kauzat qoftë atë 
kombëtare/shtetërore apo atë fetare

Ka shumë besim Ka besim Deri diku ka besim Ka pak besim Aspak besim S'ka opinion

Pa shkollim �llor

Shkollim �llor

Shkollim të mesëm

Universitet (bachelor)

Universitet (master)

Universitet (doktoratë)

Jo

Po

Ata duhet të trajtohen sikur secili 
qytetar tjetër, sepse nuk paraqesin 
kërcënim

Ata duhet të kalojnë nëpër një 
process rehabilitues në mënyrë që të 
integrohen në shoqëri

Ata duhet të arrestohen menjëherë

Atyre duhet ndaluar hyrja në shtet

S'ka opinion

laik/
liberal 

 
 

fetar

Ekstrem 
liberal/ laik

Diskursi ndërmjet pjesës laike dhe fetare të 
shoqërisë 

Diskursi ndërmjet pjesës liberale dhe 
konservatore të bashkësisë fetare 

Ekstrem 
fetar

fetar/
liberal 

 
 

fetar/
konservator

Ekstrem 
fetar/ liberal

Ekstrem fetar/ 
konservator

Refuzuesit
e dhunshëm

Refuzuesit 
e padhunshëm

Participuesit

Ideologjia 
tek�riste

(apo ngjashëm)

Refuzuesit 
e dhunshëm

Konservatorët 
e padhunshëm

Participuesit 
liberalë

Ideologjia 
tek�riste 

(apo ngjashëm)

Janar-Mars (2012)

Prill-Qershor (2012)

Korrik-Shtator (2012)

Tetor-Dhjetor (2012)

Janar-Mars (2013)

Prill-Qershor (2013)

Korrik-Shtator (2013)

Tetor-Dhjetor (2013)

Janar-Mars (2014)
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Korrik-Shtator (2014)

Tetor-Dhjetor (2014)

Janar-Mars (2015)
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Figura 1: Periudha kur luftëtarët e huaj nga Kosova iu bashkuan grupeve rebele në Siri (n=226)37

Sa për vendndodhjen e tyre aktuale, nga 210 luftëtarë të huaj për të cilët të dhënat e tilla janë në 
dispozicion, 58 prej tyre ose 28 për qind janë me grupet rebele në Siri dhe irak. Prej tyre 32 ose 15 
për qind janë nën arrest, ndërsa 12 prej tyre, ose 6 për qind janë në arrest shtëpiak. nga informatat 
në dispozicion, 34 prej tyre ose 16 për qind janë vrarë tashmë, ndërsa nuk ka asnjë informacion 
per vendndodhjen dhe gjendjen e tanishme për 74 prej tyre, ose 35 për qind të totalit. numrat 
për Kosovën gjithashtu përfshijnë rreth 13-14 gra, vetëm disa prej tyre të përfshira si luftëtare të 
huaj, ndërsa shumica janë tërhequr në konflikt me burrat e tyre.38,39 Ka edhe afër 20 fëmijë që ishin 
tërhequr në konflikt me prindërit e tyre, të cilët nuk janë të përfshirë në numrin e luftëtarëve të huaj 
për rastin e Kosovës.40

37  Sipas të dhënave të siguruara më 20 janar 2014 nga Department Kundër Terrorizmit në Policinë e Kosovës

38  ibid.

39  Besiana Xharra and Anita Kadriu (2014). “Gratë kosovare në iSiS (FOTO)” 25 shkurt 2015. Gazeta Zëri. Gjendet në: 
http://www.zeri.info/aktuale/21333/grate-kosovare-ne-isis-foto/ 

40 Sipas të dhënave të siguruara më 20 janar 2014 nga Department Kundër Terrorizmit në Policinë e Kosovës
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Figura 2: vendndodhja e njohur e luftëtarëve të huaj nga Kosova (n=210)41

Së fundi, thirrjet në emër të islamit nga ana e grupeve të caktuara dhe individëve si një justifikim për 
bashkim në luftën në Siri duhet të jenë një shqetësim i madh për Kosovën, duke pasë parasysh që, 
ndër të tjera, rreth 96 për qind e popullsisë së saj i përkasin besimit islam. Kuptohet, thirrjet drejtuar 
qytetarëve të Kosovës për t’u bashkuar me grupet e ndryshme rebele ekstremiste në Siri kanë nisur 
edhe debate të nxehta në Kosovë. Megjithatë, përveç prodhimit të dy pozicioneve ekstreme - laikët 
liberalë në njërën anë dhe konservatorët fetarë në anën tjetër, nuk janë dhënë propozime se si në të 
vërtetë duhet trajtuar problemin në Kosovë në nivel të politikave. Ky është rasti sepse pak njohuri 
kishte deri tani në lidhje me gjenezën e problemit dhe idetë prapa problemit. Si rezultat, në debate të 
tilla shumë paragjykime dhe denigrime janë krijuar nga të dy anët e dy pozicioneve ekstreme.

Prandaj, është me rëndësi të madhe për të kuptuar zanafillën e problemit dhe idetë prapa një 
problemi të tillë, në mënyrë për të trajtuar shkaqet rrënjësore mbrapa, dhe jo vetëm thirrjet për t’u 
bashkuar me grupet e ndryshme rebele në Siri, por edhe shkaqet që qëndrojnë pas ideve të eks-
tremistëve të mundshëm të dhunshëm fetarë në Kosovë. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për 
politik-bërësit dhe vendim-marrësit brenda agjencive të sigurisë shtetërore dhe strukturave, për 
shkak të gabimit që ata zakonisht e bëjnë duke mos qenë në dijeni në lidhje me dallimet në mes 
të ideve fundamentale në fe dhe ideve të dhunshme ekstremiste në fe që ekzistojnë brenda dhe 
jashtë islamit. është e qartë që politikë-bërësit dhe vendim-marrësit, si dhe publiku i përgjithshëm 
nuk bëjnë dallime të qarta midis përpjekjeve fetarizuese nga autoritetet fetare (d.m.th. imamët) 
dhe përpjekjeve të dhunshme ekstremiste (imamët tjerë dhe aktivistët ekstremistë), që ky raport 
konstaton të jenë të dallueshme në aspektin e ideologjisë.

Gabime dhe mosdije të tilla mund të çojnë në pasoja jo produktive; në këtë mënyrë, ka një po-
tencial për dështim (në shumë, në mos në shumicën e rasteve në botë kjo tashmë ka ngjarë), kur 
veprohet me injorancë. Për shembull, Gilles Kepel, i cili ka hulumtuar origjinën e lëvizjes globale të 
xhihadit prapa në vitet 1980, thotë: “derisa ekspertët kundër terrorizmit evropianë pranojnë se xhi-
hadizmi Selefist është një lëvizje ideologjike me rrënjë të thella fetare dhe historike, ata mendojnë 
se homologët e tyre në FBi dhe agjencitë inetelegjente amerikane nuk e ndajnë këtë mendim”.42 
Gjithashtu, Xavier raufer, një ekspert me bazë në Paris kundër terrorizmit, i cili ka lidhje të ngushta 
me komunitetin e inteligjencës franceze, ka thënë se kur ka “filluar të përdorë fjalën Selefi dhe Sele-

41 Sipas të dhënave të siguruara më 20 janar 2014 nga Department Kundër Terrorizmit në Policinë e Kosovës

42  Bruce Livesey (2005). “The Selefist Movement” PBS: Frontline. Gjendet në: http://www.pbs.org/wgbh/pages/
frontline/shows/front/special/sala.html 
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29fistët në vitin 1997 në takimet në uashington” askush nuk e ngriti pyetjen se çfarë do të thotë kjo.43 
edhe pse ky nuk është rasti me agjencitë e tilla të sigurisë, në vitin 2015, këta shembuj ilustrojnë 
rëndësinë e të pasurit një kuptim më të thellë të ndarjeve ideologjike, veçanërisht midis praktikave 
dhe besimit fundamental fetar dhe praktikave dhe besimit të dhunshme ekstremist, sidomos për 
ata që merren me problemin e ekstremizmit të dhunshëm, në mënyrë që të parandalohen pasojat 
kundërproduktive që ky raport i shqyrton në kapitujt vijues.

Deri tani, Kosova ka ndërmarrë një numër hapash në përpjekjet për të luftuar ekstremizmin e 
dhunshëm, si dhe një numër të veprimeve kundër personave të cilët janë aktiv në mbështetjen e 
ideve të dhunshme ekstremiste nën vellon e “luftës së shenjtë”. Sipas njërit prej institucioneve të 
sigurisë në Kosovë, janë ndërmarrë këto masa:44

•	 Mbikqyrja e aktiviteteve të personave të cilët përkrahin ‘luftën e shenjtë’ në Siri;
•	 Mbikqyrja e personave të cilët kanë marrë pjesë në konfliktin e Sirisë pas kthimit të tyre;
•	 Aplikimi i masës së ndalesës ndaj personave të huaj të cilët kanë mbështetur idenë e luftës së 

shenjtë - Listë e ndalimit (Stop Listë); 
•	 Qasja gjithëpërfshirëse në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe institucionet relevante 

kundër ekstremizmit - Lista e Mbikqyrjes (Watch List);
•	 Bashkëpunimi me shërbimet partnere në shkëmbim të informacionit dhe në operacione të 

përbashkëta;
•	 edukimi i qytetarëve sa i përket konfliktit në Siri dhe thirrjet pët të mos iu bashkangjitur konf-

liktit (Qeveria, BiK, mediat, etj.);
•	 intervistimi i personave që kanë qenë pjesëmarrës në konfliktin në Siri;
•	 Parandalimi ndërmarrjes së çfarëdo veprimi ekstrem apo bashkëpunimi ndërmjet personave 

që përkrahin luftën e shenjtë brenda dhe jashtë vendit;

Gjithashtu, dhjetëra njerëz u arrestuan nën dyshimin se ose janë përfshirë direkt në Siri ose kanë 
mbështetë kauza ekstremiste, të cilat përfshijnë: luftëtarë të huaj të dyshuar, rekrutues, imamë, dhe 
aktivistë tjerë ekstremistë. Grupet e mëposhtme janë arrestuar gjithashtu nën dyshimin për nxitje 
të urrejtjes dhe racizmit në Kosovë: 45

•	 më 5 nëntor 2013 - ka pasur 5 persona të arrestuar (1 në arrati);
•	 më 26 qershor 2014 - ka pasur 4 persona të arrestuar;
•	 më 11 gusht 2014 - ka pasur 47 persona të arrestuar;
•	 më 17 shtator 2014 - ka pasur 15 persona të arrestuar;
•	 ndërsa 13 të tjerët janë në arrati

numri i përgjithshëm i personave të arrestuar, sipas të dhënave të fundit (janar) përfshijnë më 
shumë se 80 persona nën dyshime të ngjashme, ndërsa më shumë se 60 për qind janë liruar; ata 
janë ose në arrest shtëpiak, duke u monitoruar, ose janë liruar plotësisht, për shkak të mungesës 
së provave për akuzat e ngritura kundër tyre.46 Prandaj, duke mos qenë në dijeni ose duke mos 
pasur njohuri për idetë e veçanta dhe ideologjitë, e veçanërisht duke tërhequr përgjithësime pa 
bërë dallime të qarta do të mund të rrezikohet seriozisht parandalimi edhe lufta kundër ideve të 
dhunshme ekstremiste dhe akteve të tyre, e më e rëndësishmja, ajo mund të zvogëlojë përpjekjet 
e mundshme për de-radikalizm.

43  ibid.

44  intervistë me një zyrtar të lartë të një agjencie të sigurisë në Kosovë, 27 tetor 2014. Prishtinë, Kosovë.

45  ibid.

46  Sipas të dhënave të siguruara më 20 janar 2014 nga Department Kundër Terrorizmit në Policinë e Kosovës
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30 5. KusHTeT dHe ndiKimeT e jAsHTme

një numër i studimeve dhe hulumtimeve janë marrë me gjenezën e ekstremizmit fetar islamik 
apo përdorimin e mjeteve të dhunshme për të arritur qëllime të caktuara. Këto studime kryesisht 
theksojnë Arabinë Saudite, jo vetëm si rrënja e ekstremizmit modern fetar dhe dhunës, por edhe 
si makinë prapa përhapjes së një ideologjie të tillë në nivel global, duke përfshirë Ballkanin dhe 
Kosovën në veçanti. Kur qytetarët e Kosovës filluan t’i bashkohen grupeve të dhunshme ekstrem-
iste rebele në Siri, duke përfshirë në veçanti iSiS-in dhe jabhat al-nusra, politikëbërësit, mediat, dhe 
anëtarët e shoqërisë civile kanë vazhduar të vënë në pah sauditët dhe versionin saudit të islamit 
si burim kryesor për promovimin e ideve të tilla në Kosovë, dhe që i shtyjnë njerëzit drejt grupeve 
të tilla të dhunshme ekstremiste në Siri. Ky raport, megjithatë, gjen rrënjët e ideve të dhunshme 
ekstremiste diku tjetër. Ai e njeh ndikimin e fortë të Arabisë Saudite në prezantimin e ideve dhe 
praktikave më konservatore fetare dhe në përhapjen e ideve dhe praktikave më konservatore në 
dhe rreth Kosovës, por që kjo nuk është thelbi apo shkaku i drejtpërdrejtë i tërheqjes së njerëzve 
drejt ekstremizmit të dhunshëm dhe grupeve ekstremiste të dhunshme në Siri. një çështje e tillë 
është shumë më komplekse, e me këtë merret ky raport gjerësisht. Para se të shkojmë tutje për 
të identifikuar shkakun kryesor të jashtëm apo ndikimin dhe shkaqet tjera të ideve të dhunshme 
ekstremiste, është e nevojshme që fillimisht të merremi me tezat globale dhe lokale, e edhe pre-
tendimet që e tregojnë Arabinë Saudite si shkakun kryesor.

5.1. Rrënjët e ideve fetare konservatore

identifikimi i Arabisë Saudite me ekstremizmin fetar daton që nga krijimi i shtetit të parë saudit 
më 1744, kur al-Wahhab (al-Vehabi), një dijetar islamik, dhe Princi Muhamed bin Saud bënë një 
aleancë për të formuar shtetin e parë saudit, që atëherë quhej emirati i Dirijas.47 Kjo ishte një mar-
rëveshje për ndarjen e pushtetit ku Princi Saud do të merrej me çështjet politike, kurse al-Vehabi do 
të merrej me çështjet fetare të shtetit të ri. Kjo do të thotë se Princi Saud duhej të miratonte men-
dimet fetare të al-Vehabit, ndërsa al-Vehabi duhej t’i jepte legjitimitet politik Princit Saud përmes 
pasuesve të tij.48 Arabia Saudite e sotme vazhdon të trashëgojë dhe funksionojë në pajtim me këtë 
marrëveshje. Al-Vehabi ishte një dijetar islamik Selefi49 i cili i përkiste meddhebit (shkollës juridike) 
Hanbeli50 në fikun (jurisprudencën islame) e traditës sunite në islam.

47  Sir james norman Dalrymple Anderson (1983). “ The Kingdom of Saudi Arabia” . Stacey international. p.77

48  PBS (2005). “A Chronology: The House of Saud” PBS: Frontline. Gjendet në:  http://www.pbs.org/wgbh/pages/
frontline/shows/saud/cron/ 

49  Selefism është një doktrinë islame që buron nga një hadith (thëniet dhe veprimet e Profetit Muhamed) që thotë: 
“njerëzit më të mirë janë ata që jetojnë në brezin tim, dhe pastaj ata që do të ndjekin ata, dhe pastaj ata të cilët do të 
ndjekin këta të fundit”. Kjo është një thirrje për muslimanët që të ndjekin shembullin e atyre tre gjeneratave të para 
duke filluar me Pejgamberin, si referencat më të besueshme në interpretimin islam.

50  Disa i referohen madhhab si “shkollë e mendimit”, pork y raport do t’i referohet si “shkollë legale” nga Wael Hallaq 
(1997). “A History of islamic Legal Theories” Cambridge University Press.
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31Hanbelizmi është i njohur përgjithësisht si më konservator nga të katër shkollat e mëdha juridike 
brenda traditës sunnite.51,52 Hanbelizmi ishte i fundit nga katër shkollat juridike që është krijuar, 
sipas imam ibn Hanbelit (780-855), një dijetar islam i cili ka jetuar dhe ishte më aktiv rreth 200 vjet 
pas vdekjes së Profetit Muhamed.53 Hanbelizmi sfidoi shkollat tjera juridike, veçanërisht Hanefiz-
min (e institucionalizuar nga ana e BiK-ut në Kosovë) e cila përdor deduksion analogjik (kijasin) për 
t’iu përgjigjur pyetjeve teologjike që nuk mund të gjenden në Kuran, Sunet, dhe thëniet e shokëve 
të Profetit. Duke përdorur deduksione analogjike, kjo shkollë i lejon njerëzit të vendosin për inter-
pretim të caktuar të Kuranit dhe Hadithit në bazë të rrethanave të reja që krijohen e që nuk ishin 
të pranishme apo të parashikuara më parë. imam Hanbeli sfidoi këtë metodë duke besuar se për-
dorimi i përkushtimit analogjik kishte minuar besimin, pa marrë parasysh parimin e deduksionit 
analogjik dhe duke bërë thirrje për një kthim në traditat dhe interpretimet më të hershme - duke e 
bërë atë më fundamentalist54 në interpretimin dhe praktikën fetare.55 Hanbeli sfidoi edhe shkollat e 
tjera juridike duke besuar se ato ishin të pamjaftueshme për periudhën që jetonte ai.56,57 

Përveç kësaj, Hanbeli kishte një ndikim të madh në dijetarët tjerë fetar që kishin ardhur shekuj pas 
tij, dhe përfundimisht u bënë popullor me mësimet fetare që morën nga Hanbeli. Për shembull, një 
jurist dhe dijetar islam i shekullit të 13, ibn Taymiyyah (ibn Tejmije) (1263-1328), e vazhdoi aty ku 
e kishte lënë Hanbeli dhe promovoi më tej mësimet dhe leximet e tij konservatore dhe tradicion-
ale.58 Ai ishte gjithashtu i besimit se Selefitë (paraardhësit) kishin përgjigje për çdo gjë në aspektin 
ligjor dhe se islami i vërtetë është shkuarja prapa në rrënjët e tij dhe mos lejimi që  dijetarët e 
ardhshëm të vendosin rregulla të hollësishme që devijojnë nga islami i vërtetë.59 Duke jetuar nën 
pushtimin mongol60, dhe pavarësisht se këta të fundit ishin konvertuar në islam, ibn Tejmije ishte 
i pari që ka lëshuar një fetva (opinion fetar) kundër mongolëve (të konvertuar në musliman), dhe 
personalisht u bashkua me xhihadin kundër tyre.61 Ai deklaroi se xhihadi kundër mongolëve është i 
detyrueshëm, jo vetëm për shkak se ata nuk e ndiqnin Shariatin (ata ndiqnin kodin jasa të ligjeve të 

51  Dimal Basha (2013). “Globalization and the rise of Selefism in Kosovo. How Gulf Countries Spearheaded a 
Transitional Advocacy network that is Challenging a new Democracy”. The New School Graduate Program in 
International Affairs. Master of Ats thesis.  

52  Mesazh për Muslimanët (n.d.). “The Four Sunni Schools”. Gjendet në: http://www.message4muslims.org.uk/islam/
understanding-islamic-law/the-four-sunni-schools/   

53  ibid.   

54  Fundamentalizmi në këtë raport nënkupton shikimin e fundamenteve të religjionit, dhe nuk i referohet 
ekstremizmit ose ekstremizmit të dhunshëm siç ndodhë në public zakonisht. 

55  Mesazh për Muslimanët (n.d.). “The Four Sunni Schools”. Gjendet në: http://www.message4muslims.org.uk/islam/
understanding-islamic-law/the-four-sunni-schools/   

56  Dimal Basha (2013). “Globalization and the rise of Selefism in Kosovo. How Gulf Countries Spearheaded a 
Transitional Advocacy network that is Challenging a new Democracy”. The New School Graduate Program in 
International Affairs. Master of Ats thesis.  

57  Mesazh për Muslimanët (n.d.). “The Four Sunni Schools”. Gjendet në: http://www.message4muslims.org.uk/islam/
understanding-islamic-law/the-four-sunni-schools/   

58  Dimal Basha (2013). “Globalization and the rise of Selefism in Kosovo. How Gulf Countries Spearheaded a 
Transitional Advocacy network that is Challenging a new Democracy”. The New School Graduate Program in 
International Affairs. Master of Ats thesis.  

59  ibid.  

60  Kjo ka qenë periudha kur Perandoria Mongole okupoi territore të shumta rreth Azisë, duke përfshirë këtu edhe 
Lindjen e Mesme, dhe disa pjesë të evropës. 

61  Denise Aigle (2007). “The Mongol invasions of Bilād al-Shām by Ghāzān Khān and ibn Taymīyah’s Three “Anti-
Mongol” Fatwas”. Mamluk Studies Review (The University of Chicago). p.105
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32 Xhengiz Kanit në atë kohë),62,63 por edhe sepse ai i konsideronte ata të jenë Havarixhë - grupi i parë 
i devijuar që ky raport shqyrton në kapitujt në vijim.64 e veçanta në lidhje me fetvanë e tij është që 
ai ka krijuar një precedent të të kthyerit të xhihadit nga një aktivitet kolektiv, siç është konsideruar 
deri atëherë, në një përpjekje individuale, ku çdo individ që lufton të pafetë dhe muslimanët e këqij 
do të pranohet nga Perëndia si martir.65 Gjatë periudhës së ibn Tejmijes xhihadi ishte ende mbro-
jtës, që do të thotë nuk ishte për agresion jashtë tokave muslimane.

ibn Tejmije është konsideruar një nga dijetarët më me ndikim dhe në të njëjtën kohë emri dhe 
mësimet fetare të tij gjithashtu janë cituar gjerësisht se kanë stimuluar Al Kaida-n dhe grupet tjera 
të dhunshme ekstremiste.66,67. Për shembull, kohët e fundit, kur iSiS-i djegu për së gjalli pilotin jor-
danez, ata cituan ibn Tejmijen, si pjesë e justifikimit të tyre për ta bërë këtë.68 Megjithatë, shumë 
nga grupet ekstremiste dhe individët atëherë dhe sot, përdorin pozitën dhe statusin celebral të 
dijetarëve fetarë të pranuar gjerësisht në islam, si ibn Tejmijes, për të justifikuar aktet e tyre të 
dhunshme.69 nuk është se grupet ekstremiste dhe individët citojnë gabim dijetarët e tillë, gjë edhe 
ndodhë ndonjëherë, por ata nuk i përdorin të gjitha mësimet e studiuesve të tillë me ndikim fetar 
(d.m.th., kushtet e shumta që ata aplikojnë para lëshimit fetvave të dhunshme) për të mbështetur 
aktet e tyre të dhunshme (zakonisht mbrojtëse). Për shembull, në një nga letrat e tij të burgut, ibn 
Tejmije ka marrë një qëndrim parimor në interpretimin e islamit, duke thënë: “Allahu e ndihmon 
shtetin e drejtë edhe nëse është jo-musliman, dhe refuzon ndihmën e Tij për shtetin shtypës edhe 
nëse ai është musliman”.70 Kjo është diçka që predikuesit dhe grupet e dhunshme ekstremiste kanë 
tendencë ta injorojnë qëllimisht (kur manipulojnë të tjerët) dhe pa qëllim nga ndjekësit (kur ma-
nipulohen nga të tjerët). Ose, për të demonstruar këtë në rastin e zonave shqipfolëse në rajon, 
Mustafa Tërniqi, një imam me ndikim në një nga xhamitë në Durrës, Shqipëri, ka cituar ibn Tejmijen 
për të argumentuar përpara njdkësve të tij se pse nuk duhet bashkuar luftës në Siri, dhe pse një 
përfshirje e tillë nuk i plotëson kushtet për xhihad.71

62  Hunt janin and Andre Kahlmeyer (2007). “islamic Law: The Sharia from Muhammad’s Time to the Present”. 
McFarland and Co. Publishers. P.79.   

63  Camille Mulcaire (2013). “Assessing al-Qaeda from the Teachings of ibn Taymiyya” E-International Relations Students. 
Gjendet në:  http://www.e-ir.info/2013/10/15/assessing-al-qaeda-from-the-teachings-of-ibn-taymiyya/

64   jon Hoover (n.d.). “jihad and the Mongols”. Taymiyyan Studies. Gjendet në: https://sites.google.com/site/
jhoover363/taymiyyan-studies/jihad-against-the-mongols   

65  Dimal Basha (2013). “Globalization and the rise of Selefism in Kosovo. How Gulf Countries Spearheaded a 
Transitional Advocacy network that is Challenging a new Democracy”. The New School Graduate Program in 
International Affairs. Master of Ats thesis.  

66  Shukur Khilkhal (2014). “iS emerges from radical islamic jurisprudence” 30 qershor 2014. Al Monitor. Gjendet në: 
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/08/religious-origins-of-islamic-extremism.html# 

67  university of nottingham (2011). “Why Study...ibn Taymiyya, with jon Hoover”. Youtube. Gjendet në:  https://www.
youtube.com/watch?v=irgm85xQhni 

68  Shoebat Foundation (2015). “Watch The Most Horrific Video By iSiS Burning POW jordanian Pilot”. 3 shkurt 2015. 
Shoebat.com. Gjendet në: http://shoebat.com/2015/02/03/watch-horrific-video-isis-burning-pow-jordanian-pilot/ 

69  Camille Mulcaire (2013). “Assessing al-Qaeda from the Teachings of ibn Taymiyya” E-International Relations Students. 
Gjendet në:  http://www.e-ir.info/2013/10/15/assessing-al-qaeda-from-the-teachings-of-ibn-taymiyya/

70  ibn Taymiyyah (n.d.) “Letters from Prison”. 

71  Lidhja e Hoxhallarëve (2014). “Hoxhe Mustafa Terniqi - Si ta kuptojme thirrjen per xhihad ne Siri?” Youtube. Gjendet 
në: https://www.youtube.com/watch?v=2-fjncv78ju 
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33i tillë është rasti me al-Vehabin (1703-1792) bazuar në mësimet e të cilit janë vënë bazat e besimit 
islam edhe në Arabinë Saudite të sotme. Al-Vehabi ishte një tjetër Hanbelit që admironte ibn Tejmi-
jen dhe për rrjedhojë u ndikua nga ai. edhe pse ai ka jetuar rreth katër shekuj pas ibn Tejmijes, rre-
thanat dhe kushtet në të cilat ata kanë jetuar ishin të ngjashme. ngjashëm me rastin e ibn Tejmijes 
me mongolët, al-Vehabi ka besuar se udhëheqësit e Perandorisë Osmane të asaj kohe ishin duke 
e korruptuar islamin; që do të thotë, ata nuk ishin duke e praktikuar islamin e vërtetë përmes sun-
dimit të Sheriatit.72 Al-Vehabi ka përbuzur “dekorimet, artet, pirjen e duhanit, thithjen e hashashit, 
daullet që ndjeknin fisnikët egjiptianë e osmanë që udhëtonin nëpër Arabi për t’u falë në Mekë”, 
thotë Alastair Crooke, një ish-zyrtar i një prej agjencive britanike të sigurisë.73 Al-Vehabi i ka pa këto 
si devijime nga islami i vërtetë dhe mënyra se si Selefitë e kanë praktikuar atë. Ai ishte kundër ndi-
kimit kulturor që Perandoria Osmane (Hanefi më liberal) kishte sjellë në Arabinë Saudite, edhe pse 
osmanët nuk kanë sunduar mbi pjesën e Gadishullit ku al-Vehabi ka jetuar në atë kohë.74,75

Dijetarët e mëdhenj perëndimorë dhe kundërshtarët islam të ideve të tij ishin të besimit se leximet 
dhe të kuptuarit e ibn Tejmijes, e kanë stimuluar atë për ta parë të nevojshme për të vrarë të tjerët 
që ai besonte se ishin duke praktikuar islamin në mënyrë krejt të ndryshme nga mënyra se si ai 
mendonte se duhet të praktikohet. Sot, disa madje shkojnë aq larg sa që lidhin idetë dhe veprimet 
e al-Vehabit me ato të iSiS-it sot.76 një nga pasardhësit me ndikim të al-Vehab, Sulejman b. Abdallah 
b. Muhammad b. Abd al Vehab, ka shkruar se “Vehabizmi jo vetëm që ndalon aleancë me qafira 
(jobesimtarët), por edhe punësimin, konsultimin, besimin, vizitat, këshillat, miqësitë, rivalitetet, 
përzemërsinë dhe dashamirësinë ndaj tyre.77 Megjithatë, vetë al-Vehabi ka dedikuar shumë energji 
për të “hedhur poshtë akuzat e vëna kundër tij”.78

Ka shumë konfuzion në perëndim, e veçanërisht në Kosovë, në lidhje me veprat e al-Vehabit dhe rr-
jedhimisht me të ashtuquajturën Lëvizjen Vehabiste. janë konfuzionet e tilla që shkaktojnë shumë 
polemika mes imamëve Selefi (më konservator) në Kosovë79 në njërën anë, dhe imamëve më lib-
eral dhe pjesës laike të shoqërisë nga ana tjetër. imamët Salefi nuk kanë tendencë të distancohen 

72  Dimal Basha (2013). “Globalization and the rise of Selefism in Kosovo. How Gulf Countries Spearheaded a 
Transitional Advocacy network that is Challenging a new Democracy”. The New School Graduate Program in 
International Affairs. Master of Ats thesis.  

73  Alastair Crooke (2014). “you Can’t understand iSiS if you Don’t Know the History of Wahhabism in Saudi Arabia” 27 
gusht 2014. The Huffington Post. Gjendet në: http://www.huffingtonpost.com/alastair-crooke/isis-wahhabism-saudi-
arabia_b_5717157.html 

74  Aal e imran (2012). “ibn Taymiyah, ibn Abdul Wahab & ibn Saud: The Partnership of extremists”. 5 janar 2012. Iqra 
Online. Gjendet në: http://www.iqraonline.net/ibn-taymiyah-ibn-abdul-wahab-ibn-saud-the-partnership-of-
extremists/ 

75  Mbruoja.net (n.d.). “A e konsideronte Muhamed ibn Abdulvehabi Perandorinë si shtet renegatësh dhe a ishte 
rebeluar kundër tyre?”. Mburoja.net. 

76  Alastair Crooke (2014). “you Can’t understand iSiS if you Don’t Know the History of Wahhabism in Saudi Arabia” 27 
gusht 2014. The Huffington Post. Gjendet në: http://www.huffingtonpost.com/alastair-crooke/isis-wahhabism-saudi-
arabia_b_5717157.html

77  isa Blumi (2005). “Political islam Among the Albanians: Are the Taliban Coming to the Balkans”. KIPRED. Gjendet 
në: http://www.kipred.org/advCms/documents/14714_Political_islam_Among_the_Albanians_Are_the_Taliban_
coming_to_the_Balkans.pdf, faqe11 

78 ibid., faqe 10 

79  Duhet të theksohet se imamët Selefi në Kosovë nuk janë të etur dhe nuk kërkojnë të identifikojnë veten me termin 
“Selefi” për shkak të lidhjes zakonshme të bërë në mes të Selefive dhe ekstremistëve. 
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34 nga al-Vehabi si një studiues,80,81 dhe për shkak të kësaj ata zakonisht lidhen me Vehabizmin si term 
(i zhvilluar më vonë), që menjëherë dhe me lehtësi identifikohet me ekstremizmin e dhunshëm. 
Polemikat e tilla rrjedhin nga ajo se si al-Vehabi është përshkruar si studiues, dhe se si al-Vehabi 
dhe Vehabizmi kanë qenë të lidhur me ekstremizmin e dhunshëm në ndërkohë. Për shembull, një 
nga biografet e hershme të al-Vehabit nga universiteti Georgetown në uashington DC, natana 
Delong Bas, tentoi të shkatërrojë mitet më të rëndësishme perëndimore rreth vehabizmit. ndërsa 
konfirmon thirrjet e tij për të zhdukur praktikat e “gabuara” popullore fetare, si varrin dhe nderimin 
e shenjtë, refuzimin e ndjekjes së vërbër në favor të arsyetimit të pavarur, ajo shkon tutje duke e 
quajtur atë si “Martin Luther i islamit”, për periudhën gjatë së cilës ai jetoi.82 DeLong Bas, e sheh 
al-Vehabin si reformist të islamit, dhe duke pritur që ajo do të gjejë shumë dhunë, thirrje për xhi-
had, dhe etiketime se të gjithë jo-Vehabistët janë qafira, ajo nuk ka gjetur ndonjë gjë të tillë as në 
veprat/librat e al-Vehabit83, e as në llogaritë e udhëtarëve perëndimorë të kohës.84

Ata të cilët e lidhin Vehabizmin me aktet e pamëshirshme të dhunës mund të justifikohen, meg-
jithëse me rezervë, për arsye se shumë grupe ekstremiste të dhunshme dhe organizata kanë cituar 
al-Vehabin dhe dijetarët e mëparshëm islam që e kanë ndikuar atë, kur kanë bërë thirrje për një 
xhihad sulmues85 kundër atyre që ata i quajnë jobesimtarë - që janë jo-Vehabi. Gjithashtu, shumë 
nga imazhet negative të vahabistëve vijnë nga kundërshtarët e al-Vehabit dhe nga praktika e sh-
katërrimit të varreve që është kryer nga [al-Vehabi] dhe pasuesit e tij të hershëm”.86 janë ata që 
shkruajnë se edhe ish-mësuesit e tij nuk e mbështetën doktrinën që ai e mbështeti dhe kjo është 
provuar nga tekstet e historianëve që mësuesit e tij kanë folë për të me kritikë shumë negative.”87

Megjithatë, ka zëra që thonë se një lidhje e tillë është bërë kryesisht nga injoranca për të përjetë-
suar polemikat anti-vehabiste, “për të denoncuar verbërisht lëvizjen vehabiste”.88 Për shembull, kur 
flitet për traktatin e al-Vehabit mbi xhihadin, Profesoresha e universitetit Georgetown, DeLong Bas 
pohon se al-Vehabi madje ka vendosur “kufizime në dhunë dhe shkatërrim në disa raste kur është 

80  Deniz Arnavut (2014). “Kundërpërgjigje Vehabistit Shefqet Krasniqit dhe armiqëve të tjerë të medhhebit Hanefi 
tradicional”. Youtube. Gjendet në: https://www.youtube.com/watch?v=x7whtd-l_Vs 

81  Telegrafi.com (2014). “enes Goga: Hoxhallarët, çdo herë kanë qenë në shërbim të atdheut“. 25 gusht 2014. Telegrafi.
com. Gjendet në: http://www.telegrafi.com/lajme/enes-goga-hoxhallaret-cdo-here-kane-qene-ne-sherbim-te-
atdheut-2-49774.html 

82  Musaid Al-Tayyar (2014). “Muhammad ibn Abdul Wahhab: an intellectual Biography. intervistë me Dr. Mrs natana 
DeLong Bas: By Musaid Al-Tayyar”. The Simple Truth. fq.54-60

83  Për shembull ajo ka shikuar në librin e turpshëm të al-Wahhab “Kitab al-Tawhid”, i cili është cituar shumë si një libër 
që thërret për dhunë ndaj jo-wahhab-istëve. 

84  Musaid Al-Tayyar (2014). “Muhammad ibn Abdul Wahhab: an intellectual Biography. intervistë me Dr. Mrs natana 
DeLong Bas: By Musaid Al-Tayyar”. The Simple Truth. fq.54-60

85  Vini re se “xhihadi fyes’ nisi të përdoret rreth 150 vjet pas vdekjes së al-Wahhab-it, nga interpretuesit më radikal që 
kanë vepruar në bazë të kushteve të jashtme dhe të brendshme (atyre më moderne) në Lindjen e Mesme në fillim 
të shekullit të 20.

86  Musaid Al-Tayyar (2014). “Muhammad ibn Abdul Wahhab: an intellectual Biography. intervistë me Dr. Mrs natana 
DeLong Bas: nga Musaid Al-Tayyar”. The Simple Truth. fq.54-60

87  http://thewahhabithreat.com/wahhabism/history-of-wahhabi-ism/the-factual-bioagraphy-of-the-wahhabi-
founder/

88  M.r. rida, Al-Wahhabiyya wa ‘l-Hijaz. në isa Blumi (2005). “Political islam Among the Albanians: Are the Taliban 
Coming to the Balkans”. KIPRED. f.10



Ra
po

rt 
pë

r s
hk

aq
et

 dh
e p

as
oja

t e
 pë

rfs
hie

rje
s s

ë q
yt

et
ar

ëv
e t

ë K
os

ov
ës

 si
 lu

ftë
ta

rë
 të

 hu
aj 

në
 Si

ri d
he

 Ir
ak

35bërë thirrje për xhihad”, dhe se ai ka bërë thirrje për xhihad vetëm për qëllime mbrojtëse.89  Prandaj, 
al-Vehabi “ka besuar në shenjtërinë e jetës njerëzore dhe ka mësuar se ruajtja e jetës njerëzore është 
detyrimi më i rëndësishëm i muslimanit.”90 Për shembull, “ai nuk ka lejuar që fëmijët të jenë të ndarë 
nga prindërit e tyre dhe madje ka kërkuar që familjet e marra rob të lejohen të praktikojnë fenë e 
tyre dhe të sigurojnë fëmijët e tyre me mësimdhënie fetare, me kusht që ato nuk janë ateiste.”91 në 
përgjithësi, thirrjet e al-Vehabit për t’u kthyer në praktikat themelore të islamit dolën nga shqetë-
simi i tij në lidhje me indiferencën në atë kohë për gjendjen e vështirë të të vejave, mungesën e 
vëmendjes për namazet e detyrueshme, dhe dështimin për të ndarë aksionet e trashëgimisë në 
mënyrë të drejtë për gratë që ai ka gjetur në naxhd në atë kohë.92 në përgjithësi, mësimet fetare 
dhe mendimet konservatore “kthim në rrënjë” të al-Vehabit, të kombinuara me personalitetin e 
tij dhe statusin celebral si një dijetar islam, kanë stimuluar grupet e dhunshme ekstremiste për ta 
cituar dhe (keq)përdorë autoritetin e tij fetar për të justifikuar aktet e tyre të dhunshme.

Kjo lidhje, pra Hanbel - ibn Tejmije - al-Vehab, i pari ideolog suprem i pastrimit të islamit dhe “kthim-
it në rrënjë” që është propaganduar nga dy ndjekësit e mëpasëm, që në botën moderne e bën 
al-Vehabin dhe praktikën e tij zyrtare në Arabinë Saudite të duket ultra-konservatore, veçanërisht 
për një shtet laik të shekullit 21. institucionalizimi i doktrinës së al-Vehabit si një praktikë fetare 
në Arabinë Saudite dhe në përhapjen e doktrinës së vet në të gjithë botën, që nga vitet 1970, 
kur çmimet e naftës i rritën, ka ngritë një mori shqetësimesh midis shteteve laike. 93 Shpërndarja e 
doktrinës Hanbelite të Arabisë Saudite në Kosovë filloi gjatë mesit të viteve 1990 por më intensiv-
isht duke filluar nga gjysma e dytë e 1999, menjëherë pasi nATO pushoi operacionin e saj kundër 
objektivave serbe.94 Sipas Dimal Bashës, i cili ka shkruar për përhapjen e Selefismit në botë dhe 
në Kosovë, Arabia Saudite ka ndërtuar rrjete ndërkombëtare të avokimit që kanë propaganduar 
“ideologjinë fundamentaliste islamike” të tyre si një mjet për të rritur ndikimin në mbarë botën, dhe 
këtë e kanë bërë edhe në Kosovë.95,96

89  Musaid Al-Tayyar (2014). “Muhammad ibn Abdul Wahhab: an intellectual Biography. intervistë me Dr. Mrs natana 
DeLong Bas: nga Musaid Al-Tayyar”. The Simple Truth. fq.54-60

90  ibid.

91  ibid.

92  The Air university (1992). “Saudi Arabia: Wahhabi Theology”. Library of Congress Country Study on Saudi Arabia. 
Gjendet në: http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/loc/sa/wahhabi.htm 

93  Dimal Basha (2013). “Globalization and the rise of Selefism in Kosovo. How Gulf Countries Spearheaded a 
Transitional Advocacy network that is Challenging a new Democracy”. The New School Graduate Program in 
International Affairs. Master of Ats thesis.  f.24

94  intervistë me H.H. ish punëtor për një kohë të gjatë në organizata të ndryshme bamirëse në Kosovë të 
sponzorizuara nga arabët.

95  Dimal Basha (2013). “Globalization and the rise of Selefism in Kosovo. How Gulf Countries Spearheaded a 
Transitional Advocacy network that is Challenging a new Democracy”. The New School Graduate Program in 
International Affairs. Master of Ats thesis.  f.23 

96  roy Oliver (2006). “Globalized islam: the Search for a new ummah”. in Dimal Basha (2013). “Globalization and the 
rise of Selefism in Kosovo. How Gulf Countries Spearheaded a Transitional Advocacy network that is Challenging a 
new Democracy”. The New School Graduate Program in International Affairs. Master of Ats thesis.  
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36 5.2. Përhapja e ideve fetare konservative në Kosovë

Sipas një numri të raporteve, Arabia Saudite ka përdorur instrumente të ndryshme për të lehtësuar 
përhapjen e praktikave të saj konservatore fetare.97,98 në rastin e Kosovës, një numër i organizatave 
bamirëse dhe fondacioneve kanë ofruar ndihmë financiare për shtëpitë që janë shkatërruar gjatë 
luftës, për të ndërtuar shkolla të reja, për të ri-ndërtuar xhami, për të shtypur libra fetar, etj99,100,101,102 
Ata kanë dhënë gjithashtu ndihma financiare qendrave klinike, universiteteve, si dhe institucion-
eve lokale qeverisëse që janë themeluar pas vitit 1999 nën unMiK-un.103 Organizatat saudite kanë 
mbështetur më shumë se 30 shkolla të specializuara kuranike në pjesët rurale të Kosovës, të gjitha 
të ndërtuara pas vitit 1999.104  një tjetër instrument që është përdorur ka qenë ofrimi i bursave dhe 
ndihmave financiare për të studiuar në Arabinë Saudite, dhe kjo nuk ishte e kufizuar vetëm për 
imamët apo praktikuesit fetar, por ajo ka përfshirë edhe stafin mjekësor.105,106 

Ashtu sikurse edhe me vendet tjera107, besohet se shumë prej atyre që janë në mesin e praktikus-
eve fetarë në Kosovë, të cilët kanë vizituar dhe studiuar në Arabinë Saudite kanë qenë të ndikuar 
nga praktikat fetare në Arabinë Saudite. në një farë mënyre, ata kanë kuptuar më shumë nga islami 
dhe mësimet më konservatore “kthimi në rrënjë” sesa çfarë ishte nënkuptuar më parë me islamin 
në Kosovë. Ata morën mësime të tilla dhe praktika më konservatore fetare me vete dhe vazhduan 
t’i praktikojnë dhe promovojnë ato. Organizata bamirësie arabe në Kosovë kanë sjellë edhe studi-
uesit fetarë si misionarë për të dhënë leksione në Kosovë. një ish-punonjës i një prej organizatave 
arabe bamirëse e ka konfirmuar se ata kanë kushtëzuar bamirësinë dhe përfitimet që u kanë sigu-

97  Aal e imran (2012). “ibn Taymiyah, ibn Abdul Wahab & ibn Saud: The Partnership of extremists”. 5 janar 2012. Iqra 
Online. Gjendet në:  http://www.iqraonline.net/ibn-taymiyah-ibn-abdul-wahab-ibn-saud-the-partnership-of-
extremists/

98  ioannis Michaletos (2014). “Balkan and Syria nexus”. 18 maj 2014. Phantis. Gjendet në: http://www.phantis.com/
blogs/ioannis-michaletos/balkan-and-syria-nexus 

99  Liridon Llapashtica (2014). “Milionat e “Al Haramain” në Kosovë (Foto)” 2 tetor 2014. Gazeta Zëri. Gjendet në: https://
zeri.info/ekonomia/489/milionat-e-al-haramain-ne-kosove-foto/ 

100  isa Blumi (2005). “Political islam Among the Albanians: Are the Taliban Coming to the Balkans”. KIPRED. Gjendet 
në: http://www.kipred.org/advCms/documents/14714_Political_islam_Among_the_Albanians_Are_the_Taliban_
coming_to_the_Balkans.pdf

101  Dimal Basha (2013). “Globalization and the rise of Selefism in Kosovo. How Gulf Countries Spearheaded a 
Transitional Advocacy network that is Challenging a new Democracy”. The New School Graduate Program in 
International Affairs. Master of Ats thesis.  

102  intervistë me H.H. ish punëtor për një kohë të gjatë në organizata të ndryshme bamirëse në Kosovë të 
sponzorizuara nga arabët., 18 tetor 2014. Prishtinë, Kosovë.

103  Liridon Llapashtica (2014). “Milionat e “Al Haramain” në Kosovë (Foto)” 2 tetor 2014. Gazeta Zëri. Gjendet në: https://
zeri.info/ekonomia/489/milionat-e-al-haramain-ne-kosove-foto/

104  isa Blumi (2005). “Political islam Among the Albanians: Are the Taliban Coming to the Balkans”. KIPRED. Gjendet 
në: http://www.kipred.org/advCms/documents/14714_Political_islam_Among_the_Albanians_Are_the_Taliban_
coming_to_the_Balkans.pdf, f.15

105  Liridon Llapashtica (2014). “Milionat e “Al Haramain” në Kosovë (Foto)” 2 tetor 2014. Gazeta Zëri. Gjendet në: https://
zeri.info/ekonomia/489/milionat-e-al-haramain-ne-kosove-foto/

106  Dimal Basha (2013). “Globalization and the rise of Selefism in Kosovo. How Gulf Countries Spearheaded a 
Transitional Advocacy network that is Challenging a new Democracy”. The New School Graduate Program in 
International Affairs. Master of Ats thesis.

107  Aal e imran (2012). “ibn Taymiyah, ibn Abdul Wahab & ibn Saud: The Partnership of extremists”. 5 janar 2012. Iqra 
Online. Gjendet në:  http://www.iqraonline.net/ibn-taymiyah-ibn-abdul-wahab-ibn-saud-the-partnership-of-
extremists/
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37ruar njerëzve me frekuentimin e leksioneve të tyre.108 në ndërkohë, avancimi i teknologjisë ka bërë 
gjithashtu të mundur për rrjetet e avokimit të Arabisë Saudite që të shpërndajnë më lehtë dhe me 
efikasitet doktrinat e tyre fetare.109,110

Përpjekjet e Arabisë Saudite për të institucionalizuar përhapjen e interpretimit të saj fundamen-
tal/konservator të islamit me bazë shkollën juridike Hanbelite kanë pasë një ndikim në sfidimin e 
interpretimin më liberal të islamit të institucionalizuar në Kosovë, e që bazohet në shkollën jurid-
ike Hanefite. Megjithatë, pasi ky raport do të vazhdojë të vë në dukje, idetë fetare fundamentale/
konservative nuk duhet që menjëherë të përzihen me ide të dhunshme ekstremiste - pasi që ka 
dallim mes tyre, ndërsa ky raport përpiqet edhe të dekonstruktojë mënyrat se si ato ndërveprojnë. 
Futja e ideve fetare më konservatore në Kosovë mendohet se ka pasur disa pasoja për Kosovën 
dhe komunitetin e saj islam. isa Blumi ka pohuar se futja e interpretimit saudit të islamit në Kosovë, 
ka shkaktuar ndasi në komunitetet fetare të Kosovës.111 në mënyrë të ngjashme, Xhabir Hamiti, 
ish-kryetar i Kuvendit të BiK-ut, ka vënë në dukje se organizatat bamirëse saudite në Kosovë kanë 
“kryer aktivitete fetare në format dhe mënyrat që shpesh kanë kundërshtuar traditën lokale islame 
dhe kulturën fetare, si dhe menaxhimin dhe strukturën organizative të BiK-ut”.112

Qëndrimet negative ndaj të tjerëve që përqafojnë vlerat që janë të ndryshme nga ajo që përqafo-
jnë disa praktikues konservativ të islamit kanë qenë evidente në Kosovën e pasluftës. Disa prej tyre 
shkojnë aq larg sa sfidojnë simbole shqiptare kombëtare dhe historike, gjë që nuk ka ndodhë më 
parë kaq haptas sikur sot. Për shembull, dy të rinj nga Kaçaniku kanë postuar një video që tregon 
se si ata tallin statujën e Skënderbeut (heroit kombëtar shqiptar) duke e quajtur atë qafir (jobe-
simtar), vetëm për shkak se ai konsiderohet shqiptar i krishterë që ka luftuar kundër osmanëve 
muslimanë në shekullin e 15.113  Shefqet Krasniqi, imam në Prishtinë,114 ka folur edhe rreth vendit 
të sigurt të nënë Terezës “në mes të ferrit”, vetëm për shkak se ajo e ka përqafuar Krishtërimin e 
jo islamin.115 Shumë jo-praktikues muslimanë shqiptarë (të cilat përbëjnë shumicën e popullsisë) 
dhe të krishterë shqiptarë e marrin këtë si ofendim, sepse prek elementin kombëtar dhe laik të 
shumicës së shoqërisë. në anën tjetër, një numër i muslimanëve praktikues, e marrin këtë si in-
terpretim normal dhe të saktë për shkak të besimit se nuk mund të shkohet në parajsë pa qenë 
musliman. Të tjerë si Mazllam Mazllami dhe irfan Salihu kanë folur gjithashtu negativisht ndaj disa 

108  intervistë me H.H. ish punëtor për një kohë të gjatë në organizata të ndryshme bamirëse në Kosovë të 
sponzorizuara nga arabët., 18 tetor 2014. Prishtinë, Kosovë.

109  ibid.

110  Dimal Basha (2013). “Globalization and the rise of Selefism in Kosovo. How Gulf Countries Spearheaded a 
Transitional Advocacy network that is Challenging a new Democracy”. The New School Graduate Program in 
International Affairs. Disertacion për Master. 

111  isa Blumi (2005). “Political islam Among the Albanians: Are the Taliban Coming to the Balkans”. KIPRED. Gjendet 
në: http://www.kipred.org/advCms/documents/14714_Political_islam_Among_the_Albanians_Are_the_Taliban_
coming_to_the_Balkans.pdf, p.12

112  Dimal Basha (2013). “Globalization and the rise of Selefism in Kosovo. How Gulf Countries Spearheaded a 
Transitional Advocacy network that is Challenging a new Democracy”. The New School Graduate Program in 
International Affairs. Master of Ats thesis.  f.29

113  Gazeta express (2014). “Xhihadistët shajnë dhe godasin bustin e Skënderbeut në Kaçanik (Video)” 30 qershor 2014. 
Gazeta Express. Gjendet në: http://lajmifundit.al/2014/06/xhihadistet-sulmojne-bustin-e-skenderbeut-ne-kacanik/ 

114  Anon. (2009). “Dr.Shefqet Krasniqi per Terrzezën”. Youtube. Gjendet në: https://www.youtube.com/watch?v=iML-
QbHOmVs 

115  ibid.
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38 vlerave që përqafojnë laikët, veçanërisht çështje të grave, festave të feve të tjera, etj.116 Kjo ka qenë 
një detyrë e vështirë për t’u marrë me të, pasi disa argumentojnë se kjo duhet të konsiderohet një 
fjalim urrejtjeje, ndërsa të tjerët, veçanërisht disa nga ata që praktikojnë islamin e konsiderojnë 
çështje të lirisë së fjalës, dhe qëndrim korrekt fetar bazuar në islam.

Si rezultat, shumë prej raporteve të publikuara dhe debateve në Kosovë në lidhje me burimet e 
ekstremizmit kanë tentuar të përqëndrohen në sfidat që futja e praktikave Hanbelite dhe të ver-
sionit të institucionalizuar Vehabist të islamit të Arabisë Saudite paraqesin për praktikat Hanefite në 
Kosovë. Për shembull, idriz Bilalli, kryetar i Sindikatës së Punëtorëve të Bashkësisë islame, ka thënë 
për Fadil Sogojevën, një tjetër imam, se si ky i fundit e praktikon islamin ndryshe dhe në mënyra të 
cilat nuk janë në përputhje me praktikat e institucionalizuara në Kosovë në bazë të shkollës juridike 
Hanefite.117 Sipas Bilallit, kjo po krijon konfuzione e përçarje brenda Bashkësisë islame, dhe ngan-
jëherë njerëzit si Sogojeva dhe disa nga pasuesit e tij mbajnë qëndrime destruktive.118 në anën 
tjetër, Sogojeva ka treguar se kjo nuk ka të bëjë me shkollën juridike që ai ndjek. Gjatë studimeve të 
tij në riad, Sogojeva thotë se arabët i thonin atij “shiko këtë hanefinë”, ndërkaq në Kosovë, i thonë 
“ruju prej këtij selefisë”, dhe e pranon se ai nuk është as radikal as i moderuar, por një dijetar i cili ka 
studiuar sheriatin dhe jurisprudencën islame.119

Megjithatë, ky raport konstaton se duke kërkuar për shkaqet e ekstremizmit të dhunshëm brenda 
përçarjeve apo dallimeve që ekzistojnë mes Hanefizmit (versioni i Kosovës) dhe Hanbelizmit/Ve-
habizmit (versioni Arabia Saudite) mund të rezultojë në dhënien e konkluzioneve të gabuara dhe 
përgjithësuese, kur hulumtojmë idetë, si shkaku i parë i madh, që çojnë njerëzit në Siri. Kjo është 
kështu për shkak të disa kontradiktave që ekzistojnë në debate të tilla.

Për shembull, Talibanët (një grup i dhunshëm dhe ultra-konservator) në Afganistan i përkasin 
lëvizjes Deobandi, e cila u krijua si përgjigje ndaj krizës në komunitetin islam në shekullin e 19, 
dhe zgjodhi të “theksoj arsimimin klasik islamik dhe të promovojë shkollat fetare si një mjet për 
të reformuar shoqërinë”.120 Pavarësisht nga fakti se shkolla juridike Hanefite është konsideruar më 
liberale dhe më e hapur për interpretim individual (ixhtihad) në mësimet e tij, sekti Deobandi dhe 
talebanët janë pasuesit strikt të kodit ligjor Hanefi.121 Shkolla juridike Hanefite është ndjekur edhe 
në Pakistan, një vend i cili është i njohur për shumë veprime fetare të dhunshme ekstremiste.122,123 
Gjetja e burimeve të akteve të dhunshme ekstremiste brenda një shkolle të veçantë juridike islame, 

116  islami feja e Vërtetë (2011). “Shën Valentini - Mazllam Mazllami”. Youtube. Gjendet në: https://www.youtube.com/
watch?v=yS-nnughspe 

117  Telegrafi.com (2012). “radikalizimi i islamit: rrezik apo fobi?“ 17 gusht 2012. Telegrafi.com. Gjendet në: http://www.
telegrafi.com/lajme/radikalizimi-i-islamit-rrezik-apo-fobi-2-24418.html 

118  ibid.

119  ibid.

120  joshua White (2012). “understanding the Taliban: Assessing religious Categories of Analysis”. Danish Institute 
for Internatioanl Studies. Gjendet në: http://subweb.diis.dk/graphics/Publications/religionViolencePapers/
understanding%20the%20Taliban.pdf 

121  Aneela Sultana (n.d.) “Taliuban or Terrorist? Some reflections on Taliban’s ideology”. Politics and Religion Journal. 
Gjendet në: http://www.politicsandreligionjournal.com/images/pdf_files/srpski/godina3_broj1/aneela%20sultana.
pdf 

122  reOrienting the Veil (n.d.). “islamic jurisprudence & Law” reOrienting the Veil. Gjendet në: http://veil.unc.edu/
religions/islam/law/ 

123  Siegbert uhlig (2005). “Hanafism”. Encyclopaedia Aethiopica: D-Ha, Vol 2.
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39dhe përjashtimi i tyre në të tjerat nuk do të jetë një rrugë e besueshme për të gjetur idetë prapa 
përfshirjes së njerëzve në Siri apo grupeve të ndryshme ekstremiste të dhunshme.

në një shembull tjetër, aktivistja liberale politike Sherry rehman (e emëruar ambasadore e Paki-
stanit në Shtetet e Bashkuara që nga viti 2011) është një Hanefi, dhe po kështu Hanefi është edhe 
Mullah Muhamed Omar, themelues dhe udhëheqës i talebanëve të Afganistanit.124  Disa imamë në 
Kosovë nuk shohin të përshtatshme të kufizojnë veten brenda një shkolle juridike, pasi vetëm një 
nga këto shkolla nuk përbëjnë tërësinë e islamit.125 joshua T. White, bashkë-drejtor i programit të 
Azisë jugore në Qendrën Stimson, ka vlerësuar se ka vetëm dallime të lehta për midis interpreti-
meve Hanefite dhe tri shkollave të tjera të mëdha juridike (Shafi, Maliki dhe Hanbeli).126 ndërsa të 
tjerë gjithashtu pretendojnë se nuk ka ngurtësi rreth ndjekjes së njërës prej shkollave në të gjitha 
pyetjet dhe në të gjitha çështjet.127

Dallimi kryesor në mes të shkollave juridike mbetet në metodën që ato aplikojnë dhe burimet secili 
nga katër themeluesit e shkollave islamike juridike brenda traditës sunnite përdorë për të arritë në 
një opinion apo për t’u përgjigjë në pyetje specifike teologjike dhe praktike.128 Duke pasur para-
sysh se shkolla juridike Hanbelite e përjashton shumë arsyetimin analogjik për të arritur konkluzi-
one, siç tregohet në tabelën më poshtë, në krahasim me shkollën juridike Hanefite, për shembull, 
e bën atë më fundamentale/konservatore dhe të ngurtë në interpretimin e pyetje të ndryshme 
teologjike dhe praktike.

124  joshua White (2012). “understanding the Taliban: Assessing religious Categories of Analysis”. Danish Institute 
for Internatioanl Studies. Gjendet në: http://subweb.diis.dk/graphics/Publications/religionViolencePapers/
understanding%20the%20Taliban.pdf

125  intervistë me A.e, imam nga Kosova që nuk e kufizon vetën vetëm në shkollën juridike Hanefi, 22 nëntor 2014. 
Mitrovicë, Kosovë.

126  joshua White (2012). “understanding the Taliban: Assessing religious Categories of Analysis”. Danish Institute 
for Internatioanl Studies. Gjendet në: http://subweb.diis.dk/graphics/Publications/religionViolencePapers/
understanding%20the%20Taliban.pdf

127  islamicislamic (n.d.). “Madhab & Legal school” IslamicIslamic. Gjendet në: http://www.islamicislamic.com/school_of_
thought.htm#1._Schools_of_thought_

128  Katër shkollat e mëdha ligjore në traditën sunnite u themeluan dhe emëruan sipas dijetarëve të mëdhenj islamë 
në atë kohë, dhe ato përfshijnë imam ebu Hanife (699-767), imam Malik bin Anas (711-795), imam esh-Shafiu (767 
-820), dhe imam ibn Hanbal (780-855).
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40 metoda e applikuar nga 
shkolla juridike Hanefite 

metoda e applikuar nga shkolla 
juridike malikite

metoda e applikuar nga 
shkolla juridike Shafite

metoda e applikuar nga shkolla 
juridike Hanbelite

Kurani Kurani Kurani Kurani
Suneti Suneti Suneti Suneti
Thëniet e sahabëve të Profetit Thëniet e sahabëve të Profetit Ixhma (konsensus i dijetarëve) Fetvatë jokontraverse të lëshuara nga 

sahabët e Profetit 
Kijasi (deduksioni me analogji) Tradita e ndjekur nga populli i 

Medinës
Thëniet e sahabëve të Profetit Përdorimi i haditheve joautentike dhe 

të dobëta (nëse s’ka dëshmi tjetër). 
Istihsani (Preferenca juridike) Fetvatë e lëshuara nga një sahab Pikëpamjet kontroverse të 

sahabëve
Kijasi (deduksioni me analogji). Kjo 
preferohet më së paku.

Ixhma (konsensusi i dijetarëve) Al-Masalih Al-Mursalah (interes 
publik)

Kijasi (deduksioni me analogji) i 
aplikuar më me rreptësi 

Urfi (tradita) Istihsani (Preferenca juridike)
Sadd Adh-Dhara’i` (bllokimi i 
mjeteve të të ligës)

tabela 2: Diferencat mes shkollave juridike islame129,130

një rast tjetër që tregon se futja e ideve dhe praktikave të tjera nga Arabia Saudite nuk shkon përtej 
futjes së më shumë ideve konservative dhe krijimit të disa fërkimeve brenda Bashkësisë islame 
në Kosovë, janë vetë sulmet dhe kërcënimet ndaj disa imamëve. në vitin 2008, Xhabir Hamiti, një 
kritik i hapur i selefizmit në Kosovë, është raportuar të ketë qenë i sulmuar nga katër njerëz të 
maskuar.131,132,133 Hamiti dyshon se sulmet kanë ardhur nga njerëz që nuk e pëlqejnë faktin se ai 
ka qenë i sinqertë kundër futjes së praktikave të ndryshme të islamit në Kosovë.134 në vitin 2009, 
Osman Musliu, një imam në Drenas, gjithashtu ka pohuar se ka qenë i sulmuar nga “ekstremistët 
islamik” [sic.].135,136 Ka edhe disa raste tjera të sulmeve dhe kërcënimeve kundër imamëve, të cilët 
fajësojnë strukturat ekzekutive në kuadër të BiK-ut se po lejojnë “ekstremistë islamikë” dhe prakti-
kat tjera islamike që shkojnë përtej vijës tradicionale Hanefite që të zbatohen në Kosovë.

nga ana tjetër, vetë Sabri Bajgora, Kryeimami i BiK-ut, gjithashtu ka pohuar se ka qenë i sulmuar 
nga Musli Verbani, një imam liberal në Kaçanik, dhe një kritik i strukturave të BiK-ut dhe zërave 

129  islamicislamic (n.d.). “Madhab & Legal school” IslamicIslamic. Gjendet në: http://www.islamicislamic.com/school_of_
thought.htm#1._Schools_of_thought_

130  Message for Muslims (n.d.). “The Four Sunni Schools”. Gjendet në: http://www.message4muslims.org.uk/islam/
understanding-islamic-law/the-four-sunni-schools/   

131  Dimal Basha (2013). “Globalization and the rise of Selefism in Kosovo. How Gulf Countries Spearheaded a 
Transitional Advocacy network that is Challenging a new Democracy”. The New School Graduate Program in 
International Affairs. Master of Ats thesis. f.51 

132  Almakos (2012). “Hoxhallarët në Kosovë të pambrojtur nga sulmet”. 12 mars 2012. Almakos.com. Gjendet në: http://
almakos.com/lajme/kosove/4722-hoxhallaret-ne-kosove-te-pambrojtur-nga-sulmet.html 

133  jeton Musliu (2008). “intervistë me Xhabir Hamitin”. 1 dhjetor 2008. Gazeta Express. 

134  ibid.

135  Dimal Basha (2013). “Globalization and the rise of Selefism in Kosovo. How Gulf Countries Spearheaded a 
Transitional Advocacy network that is Challenging a new Democracy”. The New School Graduate Program in 
International Affairs. Master of Ats thesis. f.51 

136  Almakos (2012). “Hoxhallarët në Kosovë të pambrojtur nga sulmet”. 12 mars 2012. Almakos.com. Gjendet në: http://
almakos.com/lajme/kosove/4722-hoxhallaret-ne-kosove-te-pambrojtur-nga-sulmet.html



Ra
po

rt 
pë

r s
hk

aq
et

 dh
e p

as
oja

t e
 pë

rfs
hie

rje
s s

ë q
yt

et
ar

ëv
e t

ë K
os

ov
ës

 si
 lu

ftë
ta

rë
 të

 hu
aj 

në
 Si

ri d
he

 Ir
ak

41Vehabstei në Kosovë.137,138 në mënyrë të ngjashme, enis rama, është një imam tjetër në një nga 
xhamitë në Mitrovicë, i cili ishte në mesin e imamëve të arrestuar kohët e fundit për akuzat e ngrit-
ura kundër tij dhe dyshimeve për përfshirjen e tij në grupet terroriste, rekrutime terroriste, etj.139 
Duke pasur parasysh se ai kaloi disa kohë për studimet e tij në jordani, Arabi Saudite, dhe egjipt,140 
ai është konsideruar gjithashtu një nga ata imamë që shkojnë përtej, dhe nuk e kufizojnë veten 
vetëm në vijën e institucionalizuar Hanefite në Kosovë. Megjithatë, enis rama, disa muaj para se 
të arrestohej ka folur kundër grupeve ekstremiste të dhunshme gjithashtu, duke pretenduar se në 
islam, ekstremizmi është, sipas fjalëve të tij, kur dikush “ikë nga mesi”.141 Kjo, sipas tij, do të thotë se 
sa më larg që lëvizni nga mesi, konsideroheni ekstremist; nëse dikush lëviz tutje larg nga qëndra në 
drejtimin e fesë, ose në drejtimin e kundërt; të dy konsiderohen ekstremistë.142

Megjithatë, ngjajshëm me zërat tjerë më liberal (Hanefi) në Kosovë në mes të praktikuesve islam, 
dhe përveç që konsiderohet nga shumë si një Selefi (më konservativ), enis rama është gjetë në 
listën famëkeqe të Lavdrim Muhaxherit të atyre që duhet prerë kokën.143 në një intervistë për një 
të përditshme shqiptare, Lavdrim Muhaxheri ka thënë se këtyre dhe imamëve tjerë (duke përfshi 
konservativët), të cilët janë duke folur negativisht për “kalifatin”, duhet prerë kokën, dhe prerja e 
kokës së tyre është e parashikuar në Kuran.144 në kontakt personal me një ish-ekstremist të dhun-
shëm në Kosovë, i cili edhe ishte i gatshëm për të shkuar në Siri dhe i takonte një grupi ekstremist 
të dhunshëm në Kosovë dhe në Maqedoni, tek e cila çështje ky raport do të kthehet së shpejti, i ka 
thënë autorit të këtij raporti që enis rama dhe ekrem Avdiu (i cili gjithashtu nuk e kufizon veten e 
tij në interpretimet më liberale të bazuara në shkollën juridike Hanefite – pra më konservativ), ishin 
dy nga imamët e tij më të urryer, dhe ishte gati për t’i rrahur - të paktën.145

Përveç kësaj, në përgjigje të intervistës së enis ramës për KTV në korrik 2014,146  ku ai deklaron se 
askush nuk duhet të mbështesë iSiS-in, një person me emrin Haj-ja Alel Xhiad e ka shpërndarë 
qëndrimin e enis ramës mbi iSiS-in në llogarinë e tij në Facebook duke thënë “Allahu ma boft rrizk 
kapjen tane” [sic.].147  Hulumtuesit e QKSS-së kanë mësuar se Haj-ja Alel Xhiad, ishte një person nga 
Gjilani, i cili u vra më vonë në Siri.148 Ka edhe raste të tjera të imamëve më konservativë dhe që nuk 

137  Telegrafi.com (2012). “Kryeimami Bajgora sulmohet nga imami i Kaçanikut”. 3 mars 2012. Telegrafi.com. Gjendet në: 
http://www.telegrafi.com/lajme/kryeimami-bajgora-sulmohet-nga-imami-i-kacanikut-2-20805.html 

138  Kohavision (2013). “PuLS - Bashkësia islame e Kosovës”. 25 nëntor 2013. Kohavision. Gjendet në: https://www.
youtube.com/watch?v=lAniCbwuDjc 

139  Labinot Leposhtica (2014). “Lirohen Dy nga imamët e Dyshuar për Terrorizëm” 24 shtator 2014. Kallxo.com. Gjendet 
në: http://live.kallxo.com/sq/MTL/Lirohen-Dy-nga-imamet-e-Dyshuar-per-Terrorizem-2339 

140  Qendra për Studime islame (n.d.). “njihu me ligjëruesit”. QSI. Gjendet në: http://www.qsi-ks.com/webi/bio.php 

141  Tuba islame (2014). “enis rama – ekstremizmi”. 8 maj 2014. Youtube. Gjendet në: https://www.youtube.com/
watch?v=OdcKjvyux58 

142  ibid.

143  Faktinews (n.d.). “Armiqtë e Lavdrim Muhaxherit në Kosovë janë Shefqet Krasniqi, enis rama, gazeta expres, BBC, 
Cnn etj.“. Faktinews.com. Gjendet në: http://www.faktinews.com/aktualitet-2/tema/armiqte-e-lavdrim-muhaxherit-
ne-kosove-jane-shefqet-krasniqi-enis-rama-gazeta-expres-bbc-cnn-etj/ 

144  ibid.

145  intervistë me C.D. ish extremist i qarqeve tekfire në Kosovë, 18 tetor 2014. Prishtinë, Kosovë.

146  Mesazhi (2014). “Hoxhe enis rama: Askush nuk e perkrah iSiS-in” 29 korrik 2014. Mesazhi. Gjendet në: http://www.
mesazhi.com/artikuj/hoxhe-enis-rama-askush-nuk-e-perkrah-isisin 

147  Autori i këtij raporti ka një screen shot të postimit të Haj-ja Alel Xhiad.

148  intervistë me r.H. praktikues i ri musliman në Kosovo, 12 shkurt 2015. Prishtinë, Kosovë.
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42 e përkufizojnë predikimin e tyre vetëm në shkollën Hanefite, dhe që predikojnë dhe praktikojnë 
praktikat konservative të “kthimit në rrënjë”, të cilët janë gjetur në listën e Lavdrim Muhaxherit të 
“idiotëve që duhet zënë”, ose që janë kërcënuar sikurse edhe imamët më liberalë.149,150

në hulumtimin e vet, ky raport konstaton së pari, se ndikimet fetare nga Arabia Saudite kanë pas-
ur një ndikim në futjen dhe përhapjen e ideve dhe praktikave më fundamentale/konservative të 
islamit në Kosovë. Së dyti, siç ka konfirmuar edhe një ish-punonjës i një prej organizatave saudite 
bamirëse në Kosovë, raporti konstaton se përpjekjet e Arabisë Saudite në Kosovë dhe rajon kanë 
pasur një ndikim në fetarizimin e shoqërisë.151 Së treti, raporti konstaton se ndikimet e tilla ishin një 
“faktor mundësues” për fërkimet brenda dhe midis komunitetit dhe praktikuesve islam të Kosovës 
në njërën anë, dhe pjesës laike të shoqërisë dhe praktikuesve më liberalë nga ana tjetër - ndasi të tilla 
gjithashtu janë nxitë kryesisht nga të pasurit disa imamë që nuk kanë qenë të përgjegjshëm etikisht 
për gjuhën që kanë përdorë për të tjerët që janë të ndryshëm nga ta dhe idetë që ata paraqesin.

Sipas dëshmive dhe interpretimeve të përshkruara më sipër, megjithatë, nuk gjejmë se ndikime 
të tilla të kenë pasur një impakt të drejtpërdrejtë si shkaktarë, ide, apo promotor pas thirrjeve për 
njerëzit që t’i bashkohen grupeve të dhunshme rebele në Siri. Siç konkludoi john esposito kur fliste 
për pikëpamjet “ultra-konservative” të Vehabizmit,152 se “sfida është që të bëhet dallimi në mes ek-
sportit të teologjisë ultrakonservative në njërën anë dhe ekstremizmit militant nga ana tjetër.” 153 
Prandaj raporti konstaton se kjo është e nevojshme për të bërë një ndarje më të qartë në mes të 
përpjekjeve fetarizuese dhe futjes së më shumë ideve konservative fetare dhe ideologjive fetare 
të bazuara në islam, nga njëra anë, dhe ideve të dhunshme ekstremiste nga ana tjetër. Prej nga 
atëherë vijnë idetë e dhunshme ekstremiste dhe zërat që nxitin qytetarët e Kosovës në grupe të 
dhunshme rebele ekstremiste në Siri?

5.3. Rrënjët e ideve ekstremiste të dhunshme

idetë e dhunshme ekstremiste që promovon iSiS-i, që një grup i njerëzve në hemisferën perën-
dimore, duke përfshirë Ballkanin, dhe Kosovën në veçanti ka përqafuar kohët e fundit mund të 
gjenden në egjiptin modern dhe në burgjet e tij. Kjo fillon me një politikë të organizuar islame në 
egjipt, dhe me themelimin e Vëllazërisë Muslimane në 1928 nën udhëheqjen e Hassan al Banna.154 
Duhet të kuptohet se kjo ishte periudha menjëherë pasi Perandoria Osmane, e konsideruar si Kali-
fati islam për muslimanët suni, kishte pushuar së ekzistuari. Kjo ishte një dekadë pasi britanikët dhe 
francezët filluan gdhendjen e kufijve si sundimtarë kolonial në tokat arabe. Duke ndjerë tërheq-

149  Faktinews (n.d.). “Armiqtë e Lavdrim Muhaxherit në Kosovë janë Shefqet Krasniqi, enis rama, gazeta expres, BBC, 
Cnn etj.“. Faktinews.com. Gjendet në: http://www.faktinews.com/aktualitet-2/tema/armiqte-e-lavdrim-muhaxherit-
ne-kosove-jane-shefqet-krasniqi-enis-rama-gazeta-expres-bbc-cnn-etj/

150  Visar Duriqi (2014). “Lavdrim Muhaxheri thotë se ka gisht në përzgjedhjen e imamit të Kaçanikut dhe e kërcënon 
atë me jetë” 12 maj 2014. Gazeta Express. Gjendet në: http://www.gazetaexpress.com/lajme/lavdrim-muhaxheri-
thote-se-ka-gisht-ne-perzgjedhjen-e-imamit-te-kacanikut-dhe-e-kercenon-ate-me-jete-13206/ 

151  intervistë me H.H. ish punëtor për një kohë të gjatë në organizata të ndryshme bamirëse në Kosovë të 
sponzorizuara nga arabët, 18 tetor 2014. Prishtinë, Kosovë.

152  Qëndrimi i esposito është se “në vetvete, një teologji fetare ekskluziviste nuk është domosdoshmërisht e 
dhunshme. një teologji ekskluziviste thjesht nënkupton një ndarje midis atyre që do të shkojnë dhe atyre që nuk 
do të shkojnë në parajsë pas Ditës së Gjykimit.

153  john esposito (2011). “What everyone needs to Know about islam”. Oxford University Press. f.55 

154  Katerina Dalacoura (2011). “islamist Terrorism and Democracy in the Middle east”. Cambridge university Press.
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43jen e madhe të vlerave islame në tokat arabe, themeluesit dhe ideologët e Vëllazërisë Muslimane, 
reaguan me një “formulë shpërthyese” duke kombinuar agjendën e tyre politike me një version më 
të ngurtë të islamit.155

Si rezultat, pas dy dekadave që nga themelimi i saj, historia e Vëllazërisë Muslimane ishte e lidhur 
me dhunën politike deri në një masë të kufizuar, edhe pse, siç pohon Katerina Dalacoura, dhuna 
politike “nuk ishte unike në trendin islamik, por pjesë e një fenomeni më të gjerë në politikën egjip-
tiane”.156  Kjo ishte periudha kur ideologu kryesor politik i Vëllazërisë Muslimane, Sayyid Qutb (Said 
Kutbi), përfundoi arsimimin e tij në socializëm dhe letërsi në një sistem laik gjatë viteve 1920 dhe 
1930.157 Kutbi ishte një hafiz (dinte Kuranin përmendësh) nga mosha dhjetë vjeçare.158 Ai më vonë 
kaloi disa kohë për studimet e tij në Shtetet e Bashkuara gjatë viteve 1940, ku diplomoi për mas-
ter.159 Pas kthimit të tij në egjipt, ai u kthye me ide më radikale, duke dashur të krijojë një mënyrë të 
re të jetësës në bazë të Kuranit dhe mësimeve islame, që ishte koncepti fillestar i Vëllazërisë Musli-
mane që nga themelimi i saj.160,161

Gjatë viteve 1940, Vëllazëria Muslimane ishte rritur në mënyrë të konsiderueshme në numër dhe 
kishte themeluar zyra në një numër të vendeve arabe, dhe ishte gjatë kësaj periudhe që ky sub-
jekt u fajësua për komplotimin e një sërë sulmesh në egjipt, duke përfshirë vrasjen e Kryeministrit 
egjiptian në 1948.162 në 1949, agjentët qeveritarë vranë themeluesin al-Banna, dhe kështu Said 
Kutbi u bë një nga anëtarët më me ndikim të Vëllazërisë Muslimane për të thirrë për rivendosjen 
e Sheriatit në egjipt. Kutbi e vendosi shtetin egjiptian në kategorinë islame të xhahilietit (barbarisë 
para-islame) dhe argumentoi se rivendosja e islamit kërkon një revolucion të udhëhequr nga një 
pararojë të umetit (Komuniteti islamik), dhe se shoqëria islame në përgjithësi kishte nevojë për një 
ringjallje.163 Kutbi u bë redaktor i revistës së Vëllazërisë Muslimane dhe e vendosi veten si një refer-
encë politike islame dhe teoricien për shumicën e botës arabe në atë kohë.164

në vijim është një seri e ngjarjeve që i paraprinë daljes në dritë të ideve radikale ekstremiste:
•	 Vëllazëria Muslimane ishte e etur për të përmbysur mbretin Faruk të egjiptit, i cili besohet të 

ketë krijuar një qeveri të korruptuar dhe një ekonomi të dobët.165,166 Për ta bërë këtë, ata bash-
këpunuan me Gamal Abdel nasser (Gamal Abdel naser);

155  Bruce Livesey (2005). “The Selefist Movement” PBS: Frontline. Gjendet në: http://www.pbs.org/wgbh/pages/
frontline/shows/front/special/sala.html

156  Katerina Dalacoura (2011). “islamist Terrorism and Democracy in the Middle east”. Cambridge university Press. f. 11

157  Bruce Livesey (2005). “The Selefist Movement” PBS: Frontline. Gjendet në: http://www.pbs.org/wgbh/pages/
frontline/shows/front/special/sala.html

158  ibid.

159  ibid.

160  ibid.

161  Aljazeera (2011). “ Profile: egypt’s Muslim Brotherhood”. 6 shkurt 2011. Aljazeera.com. Gjendet në: http://www.
aljazeera.com/indepth/2011/02/201126101349142168.html 

162  ibid.

163  Katerina Dalacoura (2011). “islamist Terrorism and Democracy in the Middle east”. Cambridge university Press.

164  Bruce Livesey (2005). “The Selefist Movement” PBS: Frontline. Gjendet në: http://www.pbs.org/wgbh/pages/
frontline/shows/front/special/sala.html

165  Hoda Gamal Abdel-nasser (n.d.). “ Biography: A historical sketch of President Gamal Abdel-nasser”. Bibliotheca 
Alexandrina and the Nasser Foundation. Gjendet në: http://nasser.bibalex.org/common/pictures01-%20sira_en.htm 

166  Mbreti Faruk e ka humbur po ashtu luftën me izraelin, në luftën për pavarësi të izralit më 1948, e cila ishte një 
goditje për moralin egjiptian dhe më gjerë në botë muslimane.
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44 •	 Pas përmbysjes së suksesshme të Mbretit Faruk të egjiptit, mosmarrëveshjet mes Vëllazërisë 
Muslimane dhe naserit u rritën, sepse ky i fundit ishte i vendosur për të krijuar një rregull laik 
në egjipt dhe jo Sheriatin siç propagandonte dhe synonte Kutbi;167,168,169

•	 në ndërkohë, Kutbi ishte duke u bërë politikisht më aktiv dhe duke fituar mbështetje;

•	 Gjatë gjysmës së parë të viteve 1950, naseri e shpallë të jashtëligjshme Vëllazërinë Musli-
mane; megjithatë, ajo vazhdoi të funksionojë dhe të ndjekë agjendën e saj politike në mënyrë 
klandestine dhe më me pasion;170

•	 Mijëra anëtarë të Vëllazërisë Muslimane u arrestuan, dhjetra u përballën me dënime me bur-
gim të përjetshëm, shumë prej të cilëve kaluan muaj të gjatë në burgjet ushtarake dhe në të 
famshmin “burgun kala”, i njohur për taktikat e rënda të torturës.171,172,173. ndër të arrestuarit 
ishte edhe Kutbi, i cili ishte dënuar me 15 vjet burg;174

•	 ndjekjet masive ndikuan pjesën më të madhe të anëtarëve të Vëllazërisë Muslimane për t’u 
bërë më të moderuar, por një pakicë devijuan drejt mendimeve dhe veprimeve radikale;

•	 Pjesa më e madhe e veprave të shkruara të Kutbit u prodhuan derisa ai ishte në burg, ku ka 
paraqitur themelet ideologjike për lëvizjen xhihadiste Selefiste, dhe e ka avancuar konceptin 
e “xhihadit mbrojtës” të ibn Tejmijes në tezën e tij të re të “xhihadit sulmues”.175,176

•	 Pasi u lirua shkurtimisht nga burgu pas lutjes që Presidenti i atëhershëm i irakut ia bëri naser-
it,177 në vitin 1966 Kutbi u burgos përsëri dhe u dënua me vdekje nën akuzat se përmes shkri-
meve dhe ideve të tij ai donte të përmbyste qeverinë dhe të krijonte një shtet islamik e të 
transformonte shoqërinë.178,179.

167  Middle east Monitor (2013). “The Muslim Brotherhood: a history of arrests from 1948 to 2013”. 22 gusht 2013. 
MEMO. Gjendet në: https://www.middleeastmonitor.com/articles/africa/7039-the-muslim-brotherhood-a-history-
of-arrests-from-1948-to-2013 

168  nancy elshami (2013). “ The Ghost of revolutions Past: nasser, Sissi, & the Muslim Brotherhood”. 26 korrik 2013. 
Muftah. Gjendet në: http://muftah.org/the-ghost-of-revolutions-past-nasser-sissi-the-muslim-brotherhood/#.
VnsrL2h4pcQ

169  Anon. (2012). “ Gamal Abdel nasser on the Muslim Brotherhood (subtitled)”. Youtube. Gjendet në: https://www.
youtube.com/watch?v=TX4rK8bj2W0 

170  Middle east Monitor (2013). “ The Muslim Brotherhood: a history of arrests from 1948 to 2013”. 22 gusht 2013. 
MEMO. Gjendet në: https://www.middleeastmonitor.com/articles/africa/7039-the-muslim-brotherhood-a-history-
of-arrests-from-1948-to-2013

171  ibid.

172  encyclopedia of World Biography (n.d.). “ Sayyid Qutb Facts”. Encyclopedia of World Biography. Gjendet në: http://
biography.yourdictionary.com/sayyid-qutb 

173  Aljazeera (2011). “ Profile: egypt’s Muslim Brotherhood”. 6 shkurt 2011. Aljazeera.com. Gjendet në: http://www.
aljazeera.com/indepth/2011/02/201126101349142168.html

174  encyclopedia of World Biography (n.d.). “ Sayyid Qutb Facts”. Encyclopedia of World Biography. Gjendet në: http://
biography.yourdictionary.com/sayyid-qutb

175  ibid

176  Dimal Basha (2013). “Globalization and the rise of Selefism in Kosovo. How Gulf Countries Spearheaded a 
Transitional Advocacy network that is Challenging a new Democracy”. The New School Graduate Program in 
International Affairs. Master of Ats thesis. f.13

177  encyclopedia of World Biography (n.d.). “ Sayyid Qutb Facts”. Encyclopedia of World Biography. Gjendet në: http://
biography.yourdictionary.com/sayyid-qutb

178  ibid.

179  Katerina Dalacoura (2011). “islamist Terrorism and Democracy in the Middle east”. Cambridge university Press.
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45Derisa Vëllazëria Muslimane vazhdonte të ekzistonte, Answar Sadat (Ansuar Sadati), i cili pasoi 
naserin në 1970 si President i egjiptit, prezentoi politika të reja, të cilat, ndër të tjera, përfshinë 
dhënien e më shumë lirive për grupet islamike.180,181 edhe pse Vëllazëria Muslimane nuk e kishte 
fituar një status ligjor në atë kohë, politika e re e Sadatit i mundësoi asaj të ri-shfaqet.182 ri-shfaqja e 
Vëllazërisë Muslimane gjatë epokës së Sadatit ishte një lëvizje e përkushtuar për pjesëmarrje jo të 
dhunshme në proceset politike.183 Megjithatë, ka pasur grupe që nuk janë pajtuar me ri-shfaqjen e 
Vëllazërisë Muslimane si një lëvizje jo e dhunshme politike, dhe si rezultat filluan krijimin e grupeve 
të veta politike që janë shfaqur të jenë edhe më radikale sesa pozita fillestare e Vëllazërisë Mus-
limane që nga themelimi i saj. Gjatë sundimit të Sadatit, egjipti gjithashtu ka dëshmuar ngritjen 
e shumë grupeve dhe shoqatave “të gjalla dhe energjike” të studentëve; shumë nga të cilat janë 
marrë me aktivitete jo të dhunshme politike dhe kulturore, ndërsa të tjerat kanë përdorë mjetet e 
dhunshme.184 idetë e Kutbit kanë pasur një ndikim të madh dhe kanë dhënë fillin intelektual për 
“evoluimin ideologjik të lëvizjeve [më radikale dhe të dhunshme] islame [në egjipt dhe] në të gjithë 
Lindjen e Mesme, por edhe në nivel global [...].”185 Kjo periudhë pa gjithashtu një rritje të madhe në 
numrin e xhamive ahli (private) të pavarura që nuk ishin të kontrolluara nga qeveria, të cilat sigu-
ronin një pikë të sigurtë takimi për militantët dhe rekrutët”186

riinterpretimi radikal i Kutbit për disa koncepte kyçe të tilla si Xhahilieti dhe Xhihadi,187 ndër të 
tjera, “i ka frymëzuar ata të cilët u radikalizuan përmes burgimit dhe torturës të shkëputen nga 
Vëllazëria, duke përdorur shkrimet e tij për të legjitimuar dhunën kundër regjimit”.188 Disa nga gru-
pet e dhunshme që lindën gjatë kësaj periudhe u ndikuan nga ideologjia fillestare e Kutbit, dhe 
mbrojtën një interpretim më ekstrem të shkrimeve të Kutbit, përfshirë Xhihadin egjiptian islamik, 
të udhëhequr nga Ayman al-zawahiri (Ajman al-zavahiri), i cili më vonë bashkoi organizatën e tij 
me Al-Kaida-n e Osama bin Ladenit. 189 një tjetër organizatë që doli nga të njëjtat fije ideologjike, 
dhe e cila doli të jetë më e suksesshmja, ishte Takfir wal Hijra (Tekfir ual Hixhra) - tani e tutje Tekfirë, e 
udhëhequr nga Mustafa Shukri, i cili u burgos gjatë viteve 1960 për shkak të përkatësisë dhe lidhjes 
së tij me Vëllazërinë Muslimane në atë kohë. Mustafa, me programin e tij të ri dhe më të dhunshëm, 

180  Bruce Livesey (2005). “The Selefist Movement” PBS: Frontline. Gjendet në: http://www.pbs.org/wgbh/pages/
frontline/shows/front/special/sala.html

181  Aljazeera (2011). “ Profile: egypt’s Muslim Brotherhood”. 6 shkurt 2011. Aljazeera.com. Gjendet në: http://www.
aljazeera.com/indepth/2011/02/201126101349142168.html

182  ibid.

183  një përmbledhje e disa burimeve lidhur me ideologjitë tekfirë dhe të ngjajshme gjendet këtu: http://www.
angelfire.com/az/rescon/2rdmv.html 

184  Katerina Dalacoura (2011). “islamist Terrorism and Democracy in the Middle east”. Cambridge university Press. f. 113

185  ibid.

186  një përmbledhje e disa burimeve lidhur me ideologjitë tekfirë dhe të ngjajshme gjendet këtu: http://www.
angelfire.com/az/rescon/2rdmv.html

187  Profesoresha e universitetit Georgetown, DeLong Bas, vë në dukje se të lidhësh punën Qutb-it me ideologjinë e 
xhihadit, që Perëndimi shpesh e bën, nuk është e drejtë. Ajo pohon se përmes punës/librave të tij, Qutb-i u përpoq 
për të shkuar përtej asaj që ishte në interpretimet e mëparshme në Kuran, dhe u përpoq për të interpretuar “në një 
mënyrë të kuptueshme dhe relevante për kohën tonë”. Megjithatë, ashtu si edhe dijetarët tjerë të mëparshëm islam 
me status celebral në mesin e praktikantëve të islamit, Qutb-i u bë një figurë popullore e cila është përdorur si një 
intelektual nga një numër i aktivistëve radikalë në skenën politike.

188  një përmbledhje e disa burimeve lidhur me ideologjitë tekfirë dhe të ngjajshme gjendet këtu: http://www.
angelfire.com/az/rescon/2rdmv.html

189  Bruce Livesey (2005). “The Selefist Movement” PBS: Frontline. Gjendet në:  http://www.pbs.org/wgbh/pages/
frontline/shows/front/special/sala.html
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46 arriti të rekrutojë me sukses nga mesi i ish-bashkëpunëtorëve të tij të cilët ishin torturuar në burgje, 
por gjithashtu arriti të rekrutojë edhe nga radhët e shoqërisë bashkëkohore.190 Mustafa Shukri, i cili 
kaloi kohë në burg me Kutbin dhe i ndikuar nga ai, ishte bërë një nga ndjekësit e tij më radikal.191

Pasardhësit më radikalë ideologjikë të Vëllazërisë Muslimane, Tekfirët, u bënë ‘hambari i ri radikal 
ideologjik’ prej ku u shfaqën më vonë shumë grupe të tjera ekstremiste, duke përfshirë Al Kaidan 
dhe grupet tjera të dhunshme radikale.192 Tekfirë ual Hixhra në anglisht do të thotë ‘përjashtim 
dhe ekzod’, dhe vetë emri i tyre tregon shumë për besimet e tyre fundamentale, një nga të cilat 
është tërheqja në izolim nga ajo që ata besojnë të jetë shoqëri Xhahile. Qëllimi i tyre është që 
me ngurtësi të zbatojnë konceptet më moderne islame të Dar al-Islam (Shtëpia e islamit) dhe Dar 
al-Harb (Shtëpia e Luftës). e para nënkupton të gjitha tokat në të cilat një qeveri islame sundon 
dhe ku mbizotëron ligji islamik, dhe e dyta nënkupton tokat në të cilat muslimanët nuk sundojnë 
dhe, në interpretimin e tyre, kjo do të thotë se ato duhet të merren me anë të një xhihadi të vazh-
dueshëm.193

Para se të përvijohen parimet qendrore ideologjike të tekfirëve, është e rëndësishme që të përvijo-
hen parimet qendrore ideologjike antike nga ku ata i kanë nxjerrë parimet aktuale. Tekfirët nxjerrën 
bazën ideologjike nga Havarixhët,194 që ishte një grup që ka devijuar në periudhën e hershme të 
historisë islame kur ndasia e parë në islam ndodhi pasi uthmanit (kalifi i tretë) është vrarë në shek-
ullin e 7.195 Havarixh në shqip do të thotë “dalësit”196 apo “separatistët”197. Ata janë ndarë nga kryer-
ryma e islamit të atëhershëm pasi kanë paraqitur hapur mospajtimin e tyre me Aliun (Kalifi i katërt) 
për mos marrjen e një hakmarrje të armatosur kundër Muawiyah (Muavisë), që nuk donte t’i bindet 
Aliut si Kalif; ndërkaq ky i fundit ka negociuar me të (Muavinë).198,199. Prandaj, duhet theksuar se 
devijimi i parë i madh nga islami ka ndodhur shumë më përpara se të krijohen ndonjë nga shkollat   
juridike në traditën sunite. edhe pse Havarixhët nuk u rritën në numër, devijimet e tyre teologjike 
dhe ideologjike nga islami (sidomos interpretimet e dhunshme dhe trajtimi i të tjerëve në mënyrë 
të dhunshme që nuk janë si ata) kanë vazhduar edhe gjatë kohëve të tanishme.200

Sipas një profesori të universitetit Qassim në Arabinë Saudite, naser bin Abdul Kerim el-Akli, i cili 
ka shkruar mbi Havarixhët dhe përparimin e tyre deri në ditët e sotme, dhe është konsideruar si 

190  Katerina Dalacoura (2011). “islamist Terrorism and Democracy in the Middle east”. Cambridge university Press. f. 
113.

191  Bruce Livesey (2005). “The Selefist Movement” PBS: Frontline. Gjendet në: http://www.pbs.org/wgbh/pages/
frontline/shows/front/special/sala.html

192  ibid.

193  Bernard Lewis (2004). “The Crisis of islam: Holy War and unholy Terror” Random House Publishing Group. 

194  Termat tjerë që mund të gjenden në anglisht ose arabisht për “Kharijites” përfshijnë: Khawarij, al-Khārijiyyah, Khāriji, 
etc.

195  javeed Akhter (n.d.). “Schisms and Heterodoxy Among Muslims”. International Strategy and Policy Institute. Chicago, 
illinois, uSA. Gjendet në: http://www.irfi.org/articles/articles_201_250/schisms_and_heterodoxy_among_mus.htm 

196  ibid.

197  Karen Armstrong (2011). “islami: një histori e shkurtër”. Logos-A. Shkup, Maqedoni.

198  ibid.

199  javeed Akhter (n.d.). “Schisms and Heterodoxy Among Muslims”. International Strategy and Policy Institute. Chicago, 
illinois, uSA. Gjendet në: http://www.irfi.org/articles/articles_201_250/schisms_and_heterodoxy_among_mus.htm

200  naser bin Abdul Kerim el-Akli (2003). “Hauarixhët, grupi i parë i devijuar në historinë e islamit”. Jehona. 
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47një nga figurat më të cituara mbi Havarixhët, përshkruan disa nga tiparet e tyre që kanë ndarë ata 
nga tradita islame. Sipas tij, ata: (i) ngrinin krye kundër Selefive (paraardhësve) dhe adhuruesve të 
tyre; (ii) janë fanatikisht të përkushtuar në besimet e tyre; (ii) kanë lexim të gabuar të Kuranit; (iv) 
kundërshtojnë ulemanë (dijetarët më të mëdhenj islam). Ata duket se nuk e besojnë as Profetin 
Muhamed në raste të caktuara, gjë që i bën ata shumë ndryshe nga besimtarët e tjerë muslimanë, 
duke përfshirë Selefitë - duke përfshirë ata të ditëve të sotme.201

Shtyllat mbi të cilat janë lindë Havarixhët:202,203

•	 Konsiderimi i të gjithë muslimanëve që bëjnë një gabim, qoftë edhe një të vetëm, si qafirë, 
dhe trajtimi i tyre me rregullat e trajtimit të qafirëve;

•	 Mosbindja dhe rebelimi kundër udhëheqësve ekzistues;

•	 Kthimi te tekstet e hershme që kanë të bëjnë me urdhëra për ‘mirë’ dhe parandalim nga e 
‘keqja’, si një mjet për të kundërshtuar Selefitë dhe për të luftuar ata dhe të tjerët që nuk men-
dojnë si ata;

•	 Paraqitja e tyre si njerëz të mirë dhe të sinqertë me përkushtim fanatik ndaj namazit, agjërimit, 
që i bën ata shumë të përkushtuar ndaj fesë, por pa e kuptuar atë;

•	 Dobësi në të kuptuarit e fesë; ata kanë shumë pak njohuri fetare;

•	 nuk ka dijetarë fetarë që ata ndjekin;

•	 Mendjemëdhenj dhe arrogantë në lidhje me dijetarët fetarë, duke i bërë ata të besojnë se ata 
dinë më shumë se dijetarët fetarë;

•	 Defektiv në metodën e tyre të argumentimit, duke i bazuar argumentet e tyre në ajetet Kura-
nore që kanë të bëjnë me ‘ndëshkimin’ dhe duke injoruar ajetet Kuranore që kanë të bëjnë me 
‘mëshirën’ dhe ‘shpërblimet”;

•	 injorantë të Sunetit (traditës islame); kufizimi i shumicës së argumenteve të tyre bazuar vetëm 
në Kuran.

•	 nxitimi në krijimin e një rregulli islam dhe krijimi i një pozicioni të nxituar ndaj çdo kundërsh-
tari pa siguri paraprake dhe strikte;

•	 Mungesa e vizionit dhe durimit, dhe nxitimi në përfundime.

Besimtarët muslimanë dhe praktikuesit kanë përdorur hadithin e mëposhtëm për Havarixhët, pasi 
për shumë prej tyre dukej se ata ndajnë shumë karakteristika të treguara nga Muhamedi:

 “[...] Do të ketë një grup të njerëzve të cilët do të recitojnë Kuranin e Shenjtë, por që nuk  do t’ju 
shkojnë poshtë fytëve të tyre. Ata do ta lënë fenë e vërtetë të Islamit aq shpejt sa një shigjetë lë 
harkun. Ata do të njihen nga rruarja e tërë kokës së tyre dhe ata do të  lëvizin  në grupe e grupi i 
tyre i fundit do të dalë si Daxhjal (Mesia i rrejshëm), dhe kur  t’i takoni do të  zbuloni natyrën dhe 
karakterin e tyre, më e keqja e llojit të vet.”204 

201  Omar Abdullah Kamel (n.d.). “Kharijites of the Age”. The World Association for al-Azhar Graduates . Gjendet në: http://
waag-azhar.org/en/makalat1.aspx?id=303

202  naser bin Abdul Kerim el-Akli (2003). “Hauarixhët, grupi i parë i devijuar në historinë e islamit”. Jehona. f.31-31 

203  Omar Abdullah Kamel (n.d.). “Kharijites of the Age”. The World Association for al-Azhar Graduates . Gjendet në: http://
waag-azhar.org/en/makalat1.aspx?id=303

204  Ka disa shpjegime të këtij hadithi nga studiuesit islam. njëri prej tyre është Shareekh ibn Shihab. Gjendet në: http://
www.islamicacademy.org/html/Articles/english/Tableeghee%20jma’at-Ahadis.htm 
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48 Havarixhët kanë qenë të përkushtuar në vrasjen e çdo muslimani që nuk pajtohet me ta, dhe çdo 
fëmije, si dhe duke marrë peng gratë si trofe.205 Havarixhët i kanë shpallur luftë umetit islam më 
shumë se kushdo tjetër.206 Havarixhët janë të njohur edhe për “ashpërsi, mizori dhe dhunë kundër 
muslimanëve”.207 Kuptimi i gabuar i Kuranit ka çuar njerëzit të përqafojnë ideologjinë e Havarix-
hëve, dhe në kohët moderne kjo ka çuar në krijimin e grupeve të tilla si Tekfirët që kanë bazën e 
tyre ideologjike nga Havarixhët. Ata kurrë nuk e kanë pasur qëllim për të hedhur poshtë Kuranin, 
pohon el-Akli, por ata e kuptuan prej tij atë që ai nuk avokon në realitet.208 

Së fundi, ata e kanë distancuar veten nga të gjithë ata që nuk kanë rënë dakord me ta, dhe ata 
nuk do të dallojnë edhe sot në mes muslimanëve dhe jomuslimanëve si në të menduarit për ta, 
ashtu edhe për trajtimin e tyre.209 ngjashëm me Havarixhët e hershëm, ideologjia tekfiriste zakon-
isht përhapet në mesin e një grupi të të rinjve me pak njohuri dhe përvojë, dhe në mesin e disa 
dijetarëve fetarë me specialitete të ndryshme shkencore dhe letrare, të cilët janë të angazhuar për 
islamin, por kuptojnë shumë pak për të.210,211. el-Akli vëren se themeluesi i Tekfir ual Hixhra, Mustafa 
Shukri, filloi të përqafojë ideologjinë e Havarixhëve pasi u arrestua në vitin 1964, dhe një ideologji 
e tillë ishte e përforcuar më ngurtësi gjatë kohës së tij në burg në egjipt.212 ideologjia dhe idetë e 
adhuruesve të tekfirëve fillouan të përhapen masivisht pasi disa prej udhëheqësve të tyre u perse-
kutuan.213  

Më poshtë është skica e parimeve themelore të ideologjisë radikale tekfiriste, e cila ka rrënjët e 
saj në ideologjinë e Havarixhëve të cilën ideologji e kanë rregulluar dhe përshtatur për periudhën 
moderne të shekullit 20 dhe 21. Ata besojnë si në vijim:214

•	 Mandati i profetit ishte për të luftuar të gjithë njerëzit (al-nas) derisa të konvertohen, luten dhe 
paguajnë zeqat;

•	 Pas vendosjes së sundimit të saj mbi një shtet, tekfirët do të lëshojnë një thirrje për të gjithë 
njerëzimin për t’u bashkuar me islamin dhe t’i nënshtrohen Sheriatit;

•	 Ata që nuk i përgjigjen thirrjes duhet të luftohen për t’i dhënë fund të gjitha grindjeve;

•	 Shteti islamik do të jetë superfuqia e tretë dhe do të shtrijë sundimin e vet mbi të gjithë botën;

•	 Si regjimi ashtu edhe gjithë shoqëria ishin Xhahile dhe muslimanët e vërtetë duhet të ndahen 
prej tyre dhe të bashkohen me tekfirët, të vetmit adhurues të vërtetë muslimanë;

•	 Ata janë ekstrem në hedhjen poshtë të të gjitha komuniteteve muslimane pas rashidunëve, 
duke përfshirë katër shkollat juridike, si dhe të gjithë komentatorët tradicionalë. imamët 

205  naser bin Abdul Kerim el-Akli (2003). “Hauarixhët, grupi i parë i devijuar në historinë e islamit”. Jehona.

206  ibid.

207  Omar Abdullah Kamel (n.d.). “Kharijites of the Age”. The World Association for al-Azhar Graduates . Gjendet në: http://
waag-azhar.org/en/makalat1.aspx?id=303

208  naser bin Abdul Kerim el-Akli (2003). “Hauarixhët, grupi i parë i devijuar në historinë e islamit”. Jehona.

209  ibid.

210  ibid.

211  intervistë me B.i. imam nga Shqipëria i cili nuk e kufizon vetën vetëm në shkollën juridike Hanefi, 24 janar 2015. 
Tiranë, Shqipëri.

212  naser bin Abdul Kerim el-Akli (2003). “Hauarixhët, grupi i parë i devijuar në historinë e islamit”. Jehona.

213  ibid.

214  një koleksion me disa prej burimeve lidhur me ideologjinë tekfirë ose të ngjajshme mund të gjendet në: http://
www.angelfire.com/az/rescon/2rdmv.html
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49themelues të shkollave juridike për tekfirët ishin kukulla të sundimtarëve të cilët i përdorën 
ata për të monopolizuar interpretimin e Kuranit në avantazhin e tyre;

•	 Deklarojnë regjimin dhe shoqërinë nën sundimin tekfir. Ata janë armiku i afërt me të cilin 
duhet marrë së pari me xhihad  - izraeli dhe armiqtë e tjerë të jashtëm do të vijnë më vonë;

•	 Denoncojnë të gjitha simbolet që legjitimojnë regjimin qoftë edhe ato të shteteve musli-
mane; establishmentin zyrtar fetar në një shtet të caktuar; ushtrinë dhe të gjitha shërbimet 
qeveritare. Anëtarët nuk ndjejnë besnikëri ndaj shtetit dhe refuzojnë rekrutimin. Ata nuk e 
njohin arsimin shtetëror, uniformat, martesën apo sistemin ligjor, pasi ata konsiderohen si 
Xhahil dhe shërbëtorë të shtetit. Ata nuk lejohen të jenë të punësuar në radhët e institucion-
eve shtetërore, dhe ata që janë, ndryshojnë punë për t’iu bashkuar shoqërisë;

•	 Ata janë të veçantë, duke parë veten si i vetmi komunitet i vërtetë musliman dhe të gjithë të 
tjerët si të pafe apo felëshues;

•	 Theksimi i një komploti ndërkombëtar hebrej dhe nevoja për të luftuar atë;

•	 Përderisa ulemaja tradicionale dhe Vëllazëria Muslimane nuk e denoncojnë një musliman si 
një jobesimtar, duke pranuar kërkesën e tij për të qenë musliman nominalisht dhe duke e 
lënë gjykimin e qëllimit të tij te zoti, tekfirët janë të gatshëm për të denoncuar muslimanët si 
qafira;

•	 një tjetër risi ishte se ata përjashtuan (ekskomunikuan) tërë shoqëritë dhe regjimet në vend se 
ta bënin këtë vetëm për individët e caktuar;

•	 janë dakord për qëllimet e përgjithshme të Xhihadit për të përmbysur sundimtarët e pafe, 
për të bashkuar umetin (Komunitetin islamik), për të rivendosur Kalifatin, për të garantuar 
lirinë e da’wa (Shteti islam), për të çliruar territoret e okupuara muslimane dhe për të vendosur 
sundimin e Sheriatit në botë;

•	 janë në kundërshtim me pikëpamjen tradicionaliste për hebrejët dhe të krishterët si “popuj të 
mbrojtur të librit”. Tekfirët i shohin ata si qafira sepse ata kishin refuzuar qëllimisht të vërtetën 
dhe për shkak të lidhjeve të tyre me kolonializmin dhe sionizmin;

•	 Ata e shohin Perëndimin e krishterë, sionizmin hebrej dhe komunizmin ateist si plan për të 
korruptuar, ndarë dhe shkatërruar islamin;215

Karakteristika të tjera të tekfirëve që përfundimisht u zhvilluan, të cilat, siç Bruce Livesly beson, 
kanë “pasoja alarmante për policët e angazhuar në punën kundër terrorizmit” përfshijnë faktin se 
adhuruesit e tekfirit zbatojnë taktika kamuflazhi në mënyrë për të shmangur zbulimin kur plani-
fikojnë për të komplotuar sulme.216 Për shembull, ndryshe nga adhuruesit muslimanë, adhuruesit e 
tekfirit janë të lejuar të devijojnë nga praktikat strikte muslimane; ata janë të lejuar të rruajnë mjekr-
rat e tyre, pijnë alkool, vizitojnë klubet e striptizit, dhe të kryejnë krime kundër perëndimorëve.217 
Grupet si tekfirët dhe të tjerët që përqafojnë të njëjtën ideologji do të jetë e vështirë për t’i “an-
uluar”.218 Gilles Kepel me të drejtë vëren se grupet Takifr “më parë do të ndërtojmë kështjellat e 
xhihadit në evropë për t’iu qasur jo vetëm të rinjëve, njerëzve të privuar me origjinë muslimane 

215  ibid.

216  Bruce Livesey (2005). “The Selefist Movement” PBS: Frontline. Gjendet në: http://www.pbs.org/wgbh/pages/
frontline/shows/front/special/sala.html

217  ibid.

218  ibid.
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50 që jetojnë në periferi të europës, por edhe për të pasë qasje për atë që po ndodhë në Lindjen e 
Mesme.219 Mamoun Fandy, një profesor egjiptian i politikës, gjithashtu ka pohuar se kjo lloj ide-
ologjie është përhapur si një “virus i mahnitshëm” te të gjithë komunitetet muslimane, dhe se ajo 
është duke lulëzuar edhe më shumë në mesin e komuniteteve muslimane jashtë botës arabe, sesa 
brenda saj.220

është, pra, kjo ideologji që shumica e luftëtarëve të huaj të Kosovës në Siri e kanë përqafuar, duke 
përfshirë pasuesit e tyre në Kosovë, propaganduesit, dhe rekrutuesit. Kjo është konfirmuar edhe 
nga një ish-tekfir në Kosovë, i cili në kontakt të ngushtë personal me autorin e këtij raporti ka 
skicuar një ideologji të tillë edhe para se autori ta kishte hulumtuar atë më herët. Ky ish-tekfir në 
Kosovë ka përshkruar karakteristika të tjera radikale në të menduarit e tyre, që i janë treguar nga 
imamët tekfir, te të cilat ky raport kthehet së shpejti, dhe të tjerët që kanë përqafuar një ideologji 
të tillë, e që përfshijnë:221

•	 nëse dikujt i ati nuk i falet, dhe nuk është i bindur për t’u falur, ai konsiderohet një qafir, dhe 
është e lejuar për të bërë gjithçka për të marrë pasurinë e prindërve “qafirë” nën posedim të 
tekfirëve;

•	 Lejohet të përdhunohet një grua që është e zbuluar (vesh një minifund);

•	 Duhet urryer dhe bllokuar imamët që janë pjesë e BiK-ut - ata duhet të konsiderohen imamë 
të tagutit (imamë të shtetit), të cilët, sipas tyre janë qafira (jobesimtarë), dhe duhet të injoro-
hen;

•	 nuk duhet ndërvepruar fare me institucionet e tagutit (shtetërore), d.m.th.:

o nuk duhet votuar;
o nuk duhet ndërvepruar me polici ose institucione të tjera të sigurisë së shtetit;
o nuk duhet ulur në parlament; etc. 

në përmbledhje, këto parime ekstreme ideologjike janë gjetur jashtë traditës islame, dhe çdo 
shkolle juridike islame, duke përfshirë Selefitë (më konservatorët), të cilët janë konsideruar prakti-
kuesit më konservatore që nuk e kufizojnë veten vetëm në njërën nga shkollat juridike islame, por 
i mësojnë dhe i interpretojnë të gjitha.

5.4. Përhapja e ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë

Ky raport konstaton se ideologjia radikale, e dhunshme dhe ekskluzive e tekfirëve nuk është një 
ideologji e kultivuar dhe e rritur në vend. ndërsa ndikimet fetare dhe praktika të tjera që janë më 
konservatore filluan të futen më masivisht në Kosovë gjatë gjysmës së dytë të 1999, ideologjia dhe 
mësimet tekfiriste kanë hyrë në Kosovë më vonë, por më intensivisht nga fillimi i vitit 2005. Kjo 
ideologji e ka gjetur vendin e vet në Kosovë përmes një numri të imamëve të Shkupit që e kanë 
vizituar dhe studiuar në Lindjen e Mesme, ku ata kanë rënë pre e qarqeve tekfiriste më së shumti 
në bazën e tyre ideologjike - në egjipt.222  ishte diku në fillim të viteve 2000, kur shumica e imamëve 

219  ibid.

220  ibid.

221  intervistë me C.D. ish ekstremist nga qarqet tekfirë në Kosovë, 30 tetor 2014. Prishtinë, Kosovë.

222  intervistë me H.B. imam nga Maqedonia që nuk e kufizon vetën vetëm në shkollën legale Hanefi, 23 janar 2015. 
Shkup, Maqedoni
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51shqiptarë nga Shqipëria, Maqedonia, dhe Kosova, të cilët së bashku kanë studiuar në Lindjen e 
Mesme, filluan përçarjet e tyre ideologjike. Kjo do të thotë, kur këta imamë filluan të mos pajtohen 
mes vete në disa çështje themelore dhe esenciale.

ndarjet ideologjike filluan gradualisht; megjithatë, ata u bënë më definitive në 2003 kur debatet 
teologjike u zhvilluan në mes imamëve në Maqedoni në lidhje me atë nëse janë apo jo të lejuara 
në islam votimet në zgjedhjet zyrtare shtetërore.223 ishte një grup i udhëhequr nga Shukri Aliu, 
një imam nga Shkupi që doli haptas dhe argumentoi kundër pjesëmarrjes në zgjedhje, dhe ata 
që votojnë i quajti qafirë (jobesimtarë) - një tipar i qartë i tekfirëve, siç u përshkrua më lart. ishte 
një tjetër grup në Shkup i udhëhequr nga Bekir Halimi, një tjetër imam nga Shkupi, i njohur edhe 
që nuk i kufizon mësimet e tij vetëm në shkollën Hanefite,224 dhe disa të tjerë, i cili argumentoi se 
pjesëmarrja në zgjedhje është e lejuar dhe duhet të inkurajohet, sidomos tani që ka opsione pas 
Marrëveshjes së Ohrit 2001.225 Të dy kampet vazhduan debatin për çështje të tjera, dhe sapo u 
bë e qartë se grupi tekfir kishte në të vërtetë tashmë të miratuara veçoritë kyçe të tekfirëve, kam-
pet vazhduan të ndahen në masën që tekfirëve t’i konsiderojnë jotekfirët, duke përfshirë imamët 
konservatorë (të quajtur Selefi), si armiq dhe imamë të tagutit - një tjetër tipar i qartë i tekfirëve siç 
është përshkruar më lart. Tekfirët në Shkup madje i dolën kundër edhe Muhammed nasiruddin 
al-Albani, një shqiptar nga Shkodra, i cili kaloi pjesën tjetër të jetës së tij në Siri, dhe konsiderohet si 
një nga dijetarët më me ndikim islam të shekullit të 20-të.226 Muhammed nasiruddin al-Albani ka 
mbajtur afër shumë imamë të tanishëm dhe të rinj jotekfirë me mësimet e tij - duke përfshirë ata 
që sot konsiderohen si Selefi. 

Kuptimi i kontekstit dhe përhapjes së ideologjisë tekfiriste në Shkup është shumë me rëndësi dhe 
relevant në mënyrë që të kuptohet edhe përhapja e një ideologjie të tillë ekstremiste në Kosovë. 
Kjo është për shkak të lidhjeve dhe kanaleve të shpërndarjes që kanë lehtësuar hapjen për një bazë 
të tillë ideologjike në Kosovë. Për shembull, në mesin e një numri të imamëve shqiptarë të cilët 
kanë përqafuar ideologjinë tekfiriste është Shukri Aliu, një imam i lindur në Kosovë, i cili e ka kaluar 
shumicën e jetës së tij në Maqedoni.227 Gjatë viteve 1990, ai së pari shkoi në Siri për të ndjekur stu-
dimet e tij, dhe pastaj vazhdoi në Medine, Arabi Saudite, nga ku besohet të jetë larguar nga shkolla 
dhe përfundimisht edhe nga Arabia Saudite për shkak të mendimeve të tij radikale tekfiriste, të cilat 
nuk ishin të pranueshme as në universitetin ku studioi, e as në Arabinë Saudite.228 Ai përfundimisht 
shkoi në egjipt dhe kaloi disa kohë me qarqet tekfire, ku e forcoi ideologjinë radikale tekfiriste. Ai së 
pari propagandoi ideologjinë e tij si imam në Shkup në fillim të viteve 2000, gjatë së cilës periudhë 
ai nuk e kurseu veten të shtyjë ndryshimet ideologjike në Bashkësinë islame të Maqedonisë (BiM) 
duke përdorur forcën. Ai është raportuar edhe të ketë përdorur armë, duke përfshirë kallashnikovë, 

223  ibid.

224  Autori i këtij raporti merr v esh që Bekir Halimi është konsideruar si një Selefi nga shumë njerëz, që sipas 
përkufizimit të tij teologjik ai është, por ai nuk don të jetë i lidhur me Selefism, sikur shumë imamë të tjerë Selefi, për 
shkak të keqpërdorimit të një termi të tillë.

225  intervistë me Bekir Halimi. imam nga Mqedonia, i cili nuk e kufizon vetën vetëm në shkollën legale Hanefi, 23 janar 
2015. Shkup, Maqedonia

226  King Faisal international Prize (n.d.). “Sheikh Mohammad nasir Ad-Din Al-Albani”. KFIP. Gjendet në: http://kfip.org/
sheikh-mohammad-nasir-ad-din-al-albani/ 

227  Levizja islame Bashkohu (2012). “Arrestohet dhe ekstradohet Hoxhë: Shukri Aliu / reagon lëvizja “Bashkohu” - 
[KlanKosova]” LiSBA. Youtube. Gjendet në: https://www.youtube.com/watch?v=nxz1zzu54ls 

228  intervistë me D.T. ish ekstremist nga qarqet tekfirë në Kosovë, 16 dhjetor 2014. Prishtinë, Kosovë.
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52 kur ka hyrë në zyrat e udhëheqjes së BiM-it gjatë 2004.229  Kjo dhe akuzat e ngritura kundër tij për 
një sulm të tillë e shtynë atë të ikë në Kosovë. Kjo ishte tashmë periudha kur ndarjet ideologjike 
midis imamëve ishin të qarta dhe imamët tekfirë dhe adhuruesit e tyre shmangën kontaktin me 
imamët e tjerë të cilët ata i konsiderojnë të jenë imamët e tagutit (shtetëror). 

nga koha kur u largua në Kosovë, Shukri Aliu kishte ndërtuar tashmë një bazë mbështetëse dhe 
një numër të ndjekësve në Maqedoni që i la prapa. Për shembull një nga ndjekësit e tij dhe të bes-
ueshmit e ngushtë, rexhep Memishi, i cili edhe tani që është duke u shkruar ky raport vazhdon të 
predikojë ideologjinë tekfiriste pandërprerë në xhaminë jahja Pasha në Shkup, dhe në të njëjtën 
kohë rekruton dhe mbështet drejtpërdrejt iSiS-in para ndjekësve të tij.230 edhe prapa në 2011, më 
23 shkurt, rexhep Memishi ka postuar një thënie rreth xhihadit nga Muhammad al-Maqdisi, një 
drejtues shpirtëror dhe një dijetar referencial për iSiS-in, Al-Kaida-n, dhe të gjithë imamët shqip-
folës tekfirë. 231,232 një nga të afërmit e ngushtë të Memishit u vra duke luftuar për iSiS, dhe të afërmit 
e tij të tjerë që i ndryshojnë emrat e tyre në Facebook vazhdojnë të mbështesin drejtpërdrejt dhe 
haptazi iSiS-in.233,234 

rexhep Memishi ndoqi studimet fetare në Medine gjatë fillim viteve 2000, por sikur Shukri Aliu, ai u 
përjashtua nga universiteti dhe përfundimisht edhe nga Arabia Saudite për shkak të ideologjisë së 
tij radikale tekfiriste.235 një nga ata që dha urdhërin për dëbimin e Memishit nga universiteti ishte 
një imam shqiptar nga Kumanova, Maqedonia, që punon për Ministrinë e Arsimit në Arabinë Sau-
dite dhe gëzon respekt të lartë si një dijetar fetar.236,237 rexhep Memishi gjithashtu shkoi në egjipt, 
ku qëndroi me dhe rreth qarqeve tekfire në mes të 2004 dhe 2006, një periudhë ku ai kishte mos-
marrëveshje të mëdha me imamët e tjerë nga Kosova dhe zonat shqipfolëse (duke përfshirë edhe 
atyre që quhen Selefi), dhe vinte në pikëpyetje “njohuritë e tyre islamike”, sepse ata nuk përqafonin 
parimet tekfire.238  Video ligjeratat e të dyve Shukri Aliut239 dhe rexhep Memishit janë postuar në 
youTube përmes llogarisë “udhëzimi islam”, e cila mban fotografinë e Osama bin Ladenit.240 Përveç 
rexhep Memishit, Shukri Aliu ka lënë një numër të ndjekësve të tjerë, kryesisht në Shkup, por edhe 

229  iCG (2006). “Maqedonia: me hapa të pasigurtë drejtë evropës”. Brifing për Evropë, numër 41. Gjendet në: http://
www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/b041_macedonia_wobbling_toward_europe_albanian.pdf 

230  Vizita në Shkup dhe një numër videosh.

231  rexhep Memishi (2011). Postim në Facebook.  23 shkurt 2011. Gjendet në. https://www.facebook.com/
rexhepMemishi/posts/128500657222529 

232  intervistë me r.H. oraktikues i ri musliman në Kosovë, 12 shkurt 2015. Prishtinë, Kosovë.

233  intervistë me C.D. ish ekstremist i qarqeve tekfirë në Kosovë, 7 janar 2015. Prishtinë, Kosovë.

234  Obzervime të autorit në Facebook. 

235  intervistë me C.D. ish ekstremist i qarqeve tekfirë në Kosovë, 7 janar 2015. Prishtinë, Kosovë.

236  intervistë me H.H. ish punëtor i organizatave të ndryshme bamirëse arabe në Kosovë, 18 tetor 2014. Prishtinë, 
Kosovë.

237  intervistë me H.B. imam nga Maqedonia që nuk e kufizon vetën vetëm në shkollën legale Hanefi, 23 janar 2015. 
Shkup, Maqedoni

238  intervistë me r.e. imam nga Kosova, që nuk e kufizon vetën vetëm në shkollën legale Hanefi, 22 nëntor 2014. 
Mitrovicë, Kosovë.

239  udhezimi islam (2012). “Fjalë tronditëse! immeti sot! Shukri Aliu”. Youtube. Gjendet në: https://www.youtube.com/
watch?v=lxQ9zlXahae 

240  
udhezimi islam (n.d.). Youtube. Gjendet në: https://www.youtube.com/channel/uCvgme8jWr_Cdi-s6czadhaQ 
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53në vendet tjera në Maqedoni, të cilët vazhduan të predikonin në mbështetje të iSiS-it dhe lëvizjeve 
të dhunshme të xhihadit, të pandërprerë nga ndonjë autoritet shtetëror në Maqedoni.

Kur u ngritën akuzat kundër Shukri Aliut për kryerjen e një vepre penale të “dhunës”, në përputh-
je me Kodin Penal të Maqedonisë, ai iku në Kosovë, ku qëndroi për rreth 7 vjet pandërprerë nga 
ndonjë autoritet shtetëror në Kosovë.241 Ai u arrestua në Kosovë dhe më pas u ekstradua në Maqe-
doni më 5 dhjetor 2012 me kërkesë të autoriteteve maqedonase.242 Ai u ekstradua nga Ministria e 
Punëve të Brendshme e Kosovës (MPB), sepse ai ishte paditur në Maqedoni, në vitin 2005, nën aku-
zat që së bashku me disa nga pasuesit e tij, u përpoq të trembë kreun e BiM-it përmes përdorimit 
të dhunës dhe keqtrajtimit.243 në deklaratën për shtyp të dhënë nga MPB e Maqedonisë, është 
thënë se ka shenja se Shukri Aliu, si një mik i ngushtë i ramadan Shiti (i cili u vra gjatë operacionit 
“Stuhia” në Brodec në 2005) është i përfshirë në shumë vepra penale të cilat ai i ka kryer në territorin 
e Maqedonisë.244,245,246

Shtatë vitet e tij të pandërprera në Kosovë kanë qenë kohë e mjaftueshme për Shukri Aliun për të 
krijuar një bazë ideologjike mbështetëse, dishepuj, dhe shumë ndjekës të tjerë në dhe rreth një 
numri të xhamive në Kosovë. Ai ka influencuar zekirija Qazimin nga Gjilani, në mesin e imamëve të 
arrestuar nga ana e Policisë së Kosovës, që besohet më vonë të jetë bërë një propagandist i iSiS-it, 
rekrutues, dhe një referencë për qytetarët e Kosovës që luftonin për iSiS.247,248 një tjetër imam në 
Gjilani i cili ishte i ndikuar nga Shukri Aliu është ridvan Haqifi, një student i afërt i zekirija Qazimit, i 
cili është në Siri dhe besohet të jetë në të njëjtat radhë me Lavdrim Muhaxherin.249,250 Ai është per-
soni që ka kërkuar “kokën” e secilit prej atyre që kanë ndihmuar në kthimin e erion zenajt nga Siria, 
duke aluduar në një ish-luftëtar të iSiS-it të kthyer në Kosovë, Fitim Lladrovci.251 Bedri robaj, ndër të 
arrestuarit nga ana e Policisë së Kosovës, është një tjetër imam në Kosovë i ndikuar nga imamët tek-
firë të përmendur më lart, por in ndikuar edhe gjatë studimeve të tij në egjipt, dhe besohet se më 
vonë ai u bë një propagandues, rekrutues, dhe një referencë dhe predikues që mbështeste jabhat 
al-nusra-n grup ky i lidhur me Al Kaida-n.252,253 ridvan Memishi dhe disa ndjekës tjerë të Shukri Ali-

241  Koha, 6 December 2012, nr. 1780, fq. 4. Maqedoni.

242  Levizja islame Bashkohu (2012). “Arrestohet dhe ekstradohet Hoxhë: Shukri Aliu / reagon lëvizja “Bashkohu” - 
[KlanKosova]” LiSBA. Youtube. Gjendet në: https://www.youtube.com/watch?v=nxz1zzu54ls

243  Koha, 6 dhjetor 2012, nr. 1780, fq. 4. Maqedoni.

244  Koha, 6 dhjetor 2012, nr. 1780, fq. 4. Maqedoni.

245  Besimtari (2012). “Arrestohet në Kosovë Hoxhë Shukri Aliu dhe ju Dorëzohet Maqedonasve”. 5 dhjetor 2012. 
Besimtari. Gjendet në: http://besimtari.com/site/2012/12/05/arrestohet-ne-kosove-hoxhe-shukri-aliu-dhe-ju-
dorzohet-maqedonasve-video/

246  Levizja islame Bashkohu (2012). “Arrestohet dhe ekstradohet Hoxhë: Shukri Aliu / reagon lëvizja “Bashkohu” - 
[KlanKosova]” LiSBA. Youtube. Gjendet në: https://www.youtube.com/watch?v=nxz1zzu54ls

247  intervistë me C.D. ish ekstremist nga qarqet tekfirë në Kosovë, 7 janar 2015. Prishtinë, Kosovë.

248  intervistë me A.A. ish luftëtar i huaj nga Kosova, 17 nëntor 2014. Prishtinë, Kosovë.

249  ibid.

250  Visar Duriqi (2014). “ekskluzive: BiK’u, rruga drejt terrorizmit” 31 korrik 2014. Gazeta Express. Gjendet në: http://www.
gazetaexpress.com/lajme/ekskluzive-biku-rruga-drejt-terrorizmit-33221/ 

251  Televizioni Koha (2014). “Komandanti i shqiptarëve në iSiS kërkon kokën e atyre që ndihmuan kthimin e erion 
zenës”. november 3, 2014. Televizioni Koha. Gjendet në: http://www.tvkoha.tv/19094/komandanti-i-shqiptareve-ne-
isis-kerkon-koken-e-atyre-qe-ndihmuan-kthimin-e-erion-zenes.html 

252  intervistë me D.T. . ish ekstremist nga qarqet tekfirë në Kosovë, 16 dhjetor 2014. Prishtinë, Kosovë.

253  intervistë me A.A. ish luftëtar i huaj nga Kosova, 17 nëntor 2014. Prishtinë, Kosovë.
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54 ut nga Maqedonia e kanë vizituar shpesh dhe lirshëm Kosovën, diçka që është lehtësuar kryesisht 
gjatë periudhës së Shukri Aliut në Kosovë si i arratisur deri më 2012.254 Shukri Aliu dhe ndjekësit e tij 
në Maqedoni dhe Kosovë më vonë dolën se e kanë influencuar edhe Lavdrim Muhaxherin, një nga 
luftëtarët e huaj të pamëshirshëm të Kosovës në Siri. Kjo është simptomatike se si institucionet e 
sigurisë në Kosovë (si kombëtare dhe ato ndërkombëtare) kanë humbur mundësinë për të ndalur 
propagandën e tillë zhurmëmadhe të një ekstremisti që në fillim. Kjo është gjithashtu tregues i 
mungesës së një mekanizmi bashkëpunimi më të institucionalizuar në mes të institucioneve të 
sigurisë dhe atyre fetare (BiK-ut dhe imamëve).

një ndikim i drejtpërdrejtë ideologjik nga Shukri Aliu në Lavdrim Muhaxherin mund të vërehet në 
qoftë se dëgjohet me kujdes një nga videot rekrutuese të Lavdrim Muhaxherit nga Siria.255 Duke 
filluar nga minuta 05:05 deri në minutën 5:25 ai thotë se “muslimanët nuk mund të arrijnë zbatimin e 
Sheriatit pa derdhjen e gjakut të tyre, dhe se anija e një muslimani nuk lundron mbi ujë, ajo lundron mbi 
det, në një det të përgjakshëm , dhe me derdhjen e gjakut tonë musliman fitorja mund të jetë afër”.256 
Me këtë, ai parafrazonte një citim nga Shukri Aliu që është botuar më parë nga Shoqata Kulturore 
“rinia islame” në Kaçanik, e cila thotë: “Një shembull i Ummetit tonë është anija, por kjo anije nuk bën 
të lundrojë në det. Kjo anije jeton në gjakun e bijve të vet. Kur gjaku zvogëlohet, anije fundoset. Kur gja-
ku kullon jashtë, anija përmbyset. Kjo është arsyeja pse anija jonë është përmbysur, sepse gjaku i atyre 
shehidëve që kanë derdhur gjakun e tyre, është tharë”.257 “rinia islame” ka postuar këtë për të kujtuar 
paraburgimin e Shukri Aliut që ata e lidhin me një dëshirë, e që është “Allahu e liroftë nga burgu”.258 
Ky citat i lëshuar nga Shukri Aliu, dhe më vonë i përdorur nga Lavdrim Muhaxheri flet qartë për ide-
ologjinë tekfiriste që ata kanë përqafuar dhe veçanërisht për gjithëpraninë dhe domosdoshmërinë 
e dhunës së përhershme në arritjen e qëllimit të tyre – versioni i tyre për një shtet islamik.

Lista e lartpërmendur nga ndjekësit e Shukri Aliut në Kosovë nuk është shteruese, por është e 
sigurt se edhe pas ekstradimit të tij nga Kosova, baza e tij ideologjike ka vazhduar dhe akoma 
vazhdon të mbizotërojë dhe të përhapet nga ndjekësit e tij.259 ideologjia tekfiriste e Shukri Aliut në 
Kosovë fillon të përhapet fillimisht në rajonin më të gjerë të Gjilanit, që kufizohet me Maqedoninë, 
dhe kryesisht në komunat e Kaçanikut, Hanit të elezit, Vitisë (pjesë e rajonit më të gjerë të Gjilanit), 
që të gjitha afër me Shkupin. Disa nga praktikuesit e islamit në Shkup, ky është rasti edhe me ata 
brenda qarqeve tekfire, konsiderojnë Hanin e elezit dhe Kaçanikun si rajonin e tyre, jo vetëm për 
shkak të distancës të ngushtë, por edhe për shkak të ndikimit të tyre.260 Duhet të theksohet se prej 
kur Shukri Aliu u ekstradua nga Kosova, hyrja e tij në vend u ndalua. Përveç Shukri Aliut, hyrja në 
Kosovë iu ndalua gjithashtu edhe rexhep Memishit dhe disa imamëve tjerë nga Shkupi, që është 
vështirë për të të treguar nëse të gjithë ata i përkasin ideologjisë tekfiriste.261 Sipas një ish-tekfiri, 

254  intervistë me D.T. . ish ekstremist nga qarqet tekfirë në Kosovë, 16 dhjetor 2014. Prishtinë, Kosovë.

255  indeksOnline.net (2014) “Lufta ne Siri – indeksonline“ Youtube. Gjendet në:  https://www.youtube.com/
watch?v=zhbWhgS6svc

256  ibid.

257  Asociacioni Kulturor “rinia islame” në Kaçanik

258  ibid. 

259  intervistë me C.D. . ish ekstremist nga qarqet tekfirë në Kosovë, 7 janar 2015. Prishtinë, Kosovë.

260  Diskurs i përdorur në vizitën në Shkup

261  intervistë me një zyrtar të lartë nga një prej agjencive të sigurisë në Kosovë, 27 tetor 2014. Prishtinë, Kosovë.
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55rexhep Memishi ka vazhduar kontaktet e tij me ndjekësit tekfirë në Kosovë përmes Skype-it dhe 
mediave tjera sociale.262

Derisa lidhja egjipt-Maqedoni është burimi kryesor përmes të cilit ideologjia tekfiriste ka gjetur 
vendin e saj në Kosovë, ka edhe burime të tjera të vogla përmes të cilave ideologjia tekfiriste ka 
gjetur më vonë vendin e saj në Kosovë. Sipas një ish-tekfiri në Kosovë, me të cilin autori i këtij 
raporti ka qenë në kontakt, idriz Bilibani, një imam në Kosovë me lidhje të forta fetare në Bosnjë 
dhe Sanxhak, ka përdorur parimet tekfiriste në predikimet e tij në Kosovë. në rastin e Shqipërisë, 
ideologjia tekfiriste ka gjetur vendin e saj nëpërmjet qarqeve tekfiriste të Arabisë Saudite, të cilat 
kryesisht funksionojnë atje fshehurazi për shkak të trajtimit të ashpër të të devijuarve të tillë nga 
ana e Arabisë Saudite.263 nuk ka asnjë lidhje të drejtpërdrejtë midis Shqipërisë dhe Kosovës, kur 
flasim për ndikimin e ideologjisë tekfire; megjithatë, imamët nga Shqipëria, të tillë si Abdurrahman 
(Genci) Balla, i cili ka qenë koleg në shkollë në Saudi me rexhep Memishin dhe është arrestuar, 
mund të thuhet se mund të kenë pasur një ndikim përmes pranisë online.

Bosnja

Kosova

Shqipëria
Maqedonia

egjipti

Arabia Saudite

Katari

Sanxhaku

emiratet e 
Bashkuara

idetë direkte tekfiriste nëpërmjet ndërmjetësve njerëzorë
fondet direkte për përpjekje për bamirësi dhe  fetarizim

Trashësia e vijave tregon nivelin e intesitetit për te dyja kategoritë

Diagrami 1: Burimet e shpërndarjes se ideve tekfiriste në Kosovë dhe rajon

në konferencën “islami politik dhe radikalizimi” të mbajtur në Prishtinë në nëntor të vitit 2014, 
Lorenzo Vidino, një ekspert dhe akademik i sigurisë i specializuar në islamin dhe dhunën politike 
në evropë dhe Amerikë të Veriut,264 ka paraqitur ndarjen e tij të pikëpamjeve për islamin si dhe 

262  intervistë with C.D. . ish ekstremist nga qarqet tekfirë në Kosovë, 7 janar 2015. Prishtinë, Kosovë.

263  intervistë me H.B. imam nga Maqedonia që nuk e kufizon vetën vetëm në shkollën legale Hanefi, 23 januar 2015. 
Shkup, Maqedoni

264  Lorenzo Vidino (n.d.). “Bio”. Gjendet në: http://lorenzovidino.com/ 
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56 ekstremizmin e dhunshëm.265 Ai i ndan pikëpamjet mbi islamin në tri nivele apo makro grupe 
bazuar në një piramidë, ku në krye të piramidës kemi “refuzuesit e dhunshëm”, të cilët refuzojnë 
çdo rregull që nuk i bindet ligjit të rreptë islamik. Shtresa e dytë e piramidës përfshin “refuzuesit e 
padhunshëm”, që gjithashtu mbështesin interpretimin e rreptë të ligjit islamik, por nuk e mbrojnë 
hapur përdorimin e dhunës për të përmbysur sistemin. Shtresa e tretë e piramidës përfshin “par-
ticipuesit”, të cilët kanë pikëpamje të ngjashme me dy grupet e mëparshme se si shoqëria dhe feja 
duhet të duken, por ata nuk marrin pjesë në sistemin politik, edhe në qoftë se është demokratik 
(shih piramidën më poshtë në të majtë).

nëse Piramida e Vidino-s përdoret në rastin e Kosovës, sipas tërë metodologjisë së hulumtimit të 
përdorur për këtë raport, ashtu sikur është rasti në nivel global, në shtresen a lartë të piramidës do 
t’i kemi “refuzuesit e dhunshëm” ose tekfirët siç përdoret në këtë raport. niveli tjetër i piramidës,  
në vend të “refuzuesve të padhunshëm”, që është gjetur në nivel global, në rastin e Kosovës, do të 
kemi “konservatorët e padhunshëm” - që zakonisht u referohen si Selefi, sepse në rastin e Kosovës 
, islamikët konservatorë marrin pjesë në proceset politike, dhe pjesërisht në jetën laike sociale, por 
karakterizohen me një interpretim më të rreptë të ligjit islamik në jetën private dhe pjesërisht edhe 
në jetën publike. D.m.th. ata paguajnë taksat, faturat, etj për shtetin (ndryshe nga tekfirët), ndërsa 
ende bëjnë një jete fetare konservatore në krahasim me pjesën laike të shoqërisë dhe të prakti-
kuesve më liberal të islamit në Kosovë. Së fundi, në rastin e Kosovës, niveli i fundit të piramidës 
përfaqëson “liberalët participues”, që ndryshe nga niveli i fundit i piramidës së Vidino-s, në rastin e 
Kosovës, ata janë edhe më liberal, dhe sigurisht dhe jo domosdoshmërisht përqafojnë ligjin islam 
në tërësinë e vet.
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Figura 3: Pikëpamjet për islamin (global)                                                                      Figura 4: Pikëpamjet për islamin (Kosovë)

një pyetje e rëndësishme në lidhje me piramidat e paraqitura më lart, është nëse ka apo jo një 
marrëdhënie e drejtpërdrejtë midis një niveli të piramidës me nivelin tjetër në të? Me fjalë të tjera, 
a shërbejnë këto nivele të piramidës si një “rrip transportues” apo a janë ato një “faktor mundësues” 
për njerëzit që të lëvizin lart ose poshtë niveleve të piramidës? Siç Vidino pohoi, në disa raste po, në 
disa raste jo.266 Pra, duket të jetë kështu rasti në Kosovë që fakti se dikush i përket nivelit “liberal par-
ticipues” të piramidës nuk do të thotë gjithsesi se ata mund të shkojnë në nivelin e “konservatorëve 
të padhunshëm” apo anasjelltas. në mënyrë të ngjashme, përkatësia në shtresën “konservatore të 

265  Lorenzo Vidino (2014). “Political islam and radicalisation”. Konferencë e FeS-it. nëntor 12-21, 2014. 

266  ibid.
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57padhunshmëm”, nuk do të thotë se mund do të kalojë në nivelin e “refuzuesëve të dhunshëm”, siç 
Vidino pohoi, që në disa raste mund të ndodhë, dhe në raste të tjera nuk mund të ndodhë. Kësh-
tu që, mund të ketë edhe raste kur dikush lëviz nga “konservatorët të padhunshëm” në “refuzues 
të dhunshëm”; megjithatë, kjo nuk duhet të merret si rregull. Kjo është për shkak se, në rastin e 
Kosovës, ka raste ku “konservatorët e padhunshëm”, kanë ndihmuar në de-radikalizimin e tekfirëve 
të rinj, siç i ka thënë autorit të këtij raporti një ish-ekstremist.267

Përveç kësaj, një imam nga Shqipëria, i cili nuk e kufizon veten e tij vetëm në interpretimin më liber-
al Hanefi të islamit, që gjithashtu ka marrëdhënie të ngushta dhe lidhje me imamët më konserva-
tor në Kosovë (ato që konsiderohen Selefi), ka de-radikalizuar një nxënës nga medresa e Prishtinës, 
i cili ishte gati për të shkuar në Siri.268 Kështu, ndërsa në disa raste niveli “konservatorë të padhun-
shëm” shërben si një “faktor mundësues” për njerëzit që të lëvizin në “refuzues të dhunshëm”, ka 
edhe raste kur “konservatorët të padhunshëm” kanë shërbyer si një “faktor mundësues” për njerëzit 
që të lëvizin nga “refuzues të dhunshëm” në “konservator të padhunshëm”. niveli “konservator të 
padhunshëm” nuk është vetëm portë për “refuzuesitt e dhunshëm”, sepse ka dy raste të luftëtarëve 
të huaj, që autori i këtij raporti i ka hasur, një nga Kaçaniku dhe një tjetër nga Prishtina, të cilët ishin 
në shtresën “liberalëve participues”, kur kanë vendosur të shkojnë në Siri.

Pas diskutimit me hollësi të kushteve dhe ndikimeve të fetarizimit dhe ekstremizimit, dhe pas ten-
timit për të nxjerrë disa linja midis praktikave konservatore fetare dhe praktikave të dhunshme ek-
stremiste, ky raport tani kthehet në kushtet dhe ndikimet e brendshme që kanë ndikuar në përqa-
fimin e ideve fetare (konservatore) dhe ideve ekstremiste. Kushtet dhe ndikimet e brendshme të 
ekstremizimit, mund të hedhin dritë mbi rastet kur dikush mund të hidhet nga idetë “konservatore 
të padhunshme” dhe “liberale participuese” te idetë “refuzuese të dhunshme” - që ka të bëjë, më 
shpesh sesa jo, me disa karakteristika individuale të viktimave që bien pre e ideologjisë së tillë.

267  intervistë me D.T. ish ekstremist që i takon qarqeve Tekfirë në Kosovo, 16 dhjetor 2014. Prishtinë, Kosovë.

268  intervistë me T.M. imam nga Shqipëria që nuk e kufizon vetën vetëm në shkollën legale Hanefi, 24 janar 2015. 
Durrës, Shqipëri.
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6. KusHTeT dHe ndiKimeT e bRendsHme 

është evidente në Kosovë se kushtet e jashtme dhe ndikimet e përpjekjeve për fetarizim kanë gje-
tur terren të frytshëm në Kosovë, sidomos pas vitit 1999. në ditët e sotme shumë njerëz praktiko-
jnë fenë; vetëm nga vëzhgimi i përgjithshëm, numri i atyre që pretendojnë se praktikojnë islamin 
është shumë më i lartë në ditët e sotme se para vitit 1999 kur shumica mbizotëruese pretendonte 
vetëm se i takonte besimit musliman, por nuk e praktikonte atë (laik). Kjo edhe mund të vërehet 
nga numri i atyre që kanë marrë pjesë në predikime në xhami më parë, veçanërisht gjatë jugosl-
lavisë komuniste dhe viteve 1990 kur shumica ishte e fokusuar në çështjen kombëtare, dhe atyre 
që marrin pjesë në ditët e sotme. nga ky vëzhgim, ka shumë nga ata që i takojnë jo-praktikuesve 
(laikëve) që filluan të praktikojnë islamin pas vitit 1999, veçanërisht në vitet e fundit; ka sigurisht 
shumë269 prej atyre që pas vitit 1999 filluan të praktikojnë islamin në moshë të re. Megjithatë, nuk 
mund të shpjegohet fetarizimi në Kosovë pa shikuar kushtet e brendshme, përveç atyre të jashtme 
të diskutuara më sipër më herët.

6.1. Kushtet që mundësojnë idetë fetare

Faktorë të shumtë të brendshëm ndërveprues pas vitit 1999 mund të shpjegojnë përqafimin e fesë 
nga ana e kosovarëve. Kushtet e shumëfishta kanë ekzistuar dhe kanë qenë në lojë në vitet e para 
të pas luftës, dhe gjatë periudhës që pasoi, që kanë siguruar terren të frytshëm për fetarizimin e 
shoqërisë. Së pari, dezorientimi shoqëror dhe kushtet e dobëta ekonomike e politike kanë siguruar 
terren të frytshëm për fetarizimin menjëherë pas luftës. isa Blumi pohon se “periudha e pasluftës 
në Kosovë u manifestua me një shoqëri të çorientuar, varfëri të lartë, dhe institucione të dobëta 
ekonomike dhe politike.270 e gjithë shoqëria ka qenë e ekspozuar në një mënyrë të shpejtë në një 
shumëllojshmëri të ideve dhe mentaliteteve, duke përfshirë edhe ato më liberalet në njërën anë, 
dhe më konservatoret nga ana tjetër. Së dyti është neglizhimi i komuniteteve rurale të Kosovës 
pas luftës nga strukturat qeverisëse ndërkombëtare dhe vendore së bashku me “agjencitë laike të 
ndihmave” që kanë krijuar hapësirë   për organizatat bamirëse të Lindjes së Mesme që masivisht të 
depërtojnë në ato zona.271 Burra dhe gra të arsimuar jo shumë mirë në komunitetet rurale, si paso-
jë, kanë pranuar disa nga kushtet e organizatave bamirëse saudite për të marrë pjesë në ligjërata e 
tyre që u kanë prezentuar mendime konservatore dhe të ngurta në islam.272

e treta është neglizhimi i strukturave ndërkombëtare të qeverisjes, kryesisht nga unMiK si autoritet 
suprem qeverisës në atë kohë, ndaj kërkesave të iPVQ-ve për të hetuar “aktivitetet e dyshimta fe-

269  është observim general pasiqë është vështirë të thuhet numri i saktë.

270  Dimal Basha (2013). “Globalization and the rise of Selefism in Kosovo. How Gulf Countries Spearheaded a 
Transitional Advocacy network that is Challenging a new Democracy”. The New School Graduate Program in 
International Affairs. Master of Ats thesis.

271  isa Blumi (2005). “Political islam Among the Albanians: Are the Taliban Coming to the Balkans”. KIPRED. Gjendet 
në: http://www.kipred.org/advCms/documents/14714_Political_islam_Among_the_Albanians_Are_the_Taliban_
coming_to_the_Balkans.pdf, f.v

272  Dimal Basha (2013). “Globalization and the rise of Selefism in Kosovo. How Gulf Countries Spearheaded a 
Transitional Advocacy network that is Challenging a new Democracy”. The New School Graduate Program in 
International Affairs. Master of Ats thesis.
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59tare” në Kosovë.273,274 një ish-oficer i rangut të lartë në atëherë Shërbimin Policor të Kosovës (SHPK), 
ka pohuar se ata ishin në dijeni të përpjekjeve për fetarizim nga organizatat bamirëse, por unMiK-u 
nuk i ka lejuar ata që të kryejnë hetime duke u thirrë në të drejtat e njeriut dhe të lirisë së fesë.275 Ky 
injorim, sipas isa Blumit, ka lënë pak vend për komunitetet e varfra rurale për t’i rezistuar ndihmës 
së ofruar nga organizatat bamirëse të Lindjes së Mesme, të cilat pothuajse me siguri kanë pasë 
monopolizim në ndihmë në këto zona.276

Sipas Barometrit të Sigurisë së Kosovës (BSK) i QKSS-së të tetorit 2014,277 njerëzit që jetojnë në 
zonat rurale kanë më shumë besim në institucionet fetare në krahasim me ata që jetojnë në zo-
nat urbane. Për shembull, 79 për qind e njerëzve në zonat rurale pohojnë të kenë besim (besojnë 
shumë, besojnë dhe besojnë në një masë të caktuar) në institucionet fetare krahasuar me 71 për 
qind të atyre që jetojnë në zonat urbane. Përveç kësaj, ata që do të angazhohen më shumë për një 
kauzë fetare në vend sesa në një kauzë kombëtare apo shtetërore janë pak më shumë në zonat 
rurale. Për shembull, 13 përqind e atyre që do të angazhohen për një kauzë fetare në vend sesa në 
një kombëtare apo shtetërore vijnë nga zonat rurale, krahasuar me 10 për qind të atyre që vijnë 
nga zonat urbane që kanë thënë të njëjtën gjë. në mënyrë të ngjashme ka më pak në zonat rurale 
(44 përqind) krahasuar me zonat urbane (49 përqind) prej atyre që do të angazhohen më shumë 
për një kauzë kombëtare apo shtetërore para një kauze fetare. në përgjithësi, megjithatë, shumica 
dërrmuese thonë se do të angazhoheshin më shumë për një kauzë kombëtare apo edhe për një 
kauzë kombëtare edhe fetare. Shih të dhënat më poshtë.
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Figura 5: Besimi në institucionet fetare (urban/rural)278                                     Figure 6: angazhimi për një kauzë (urban/rural) 279

273  Dimal Basha (2013). “Globalization and the rise of Selefism in Kosovo. How Gulf Countries Spearheaded a 
Transitional Advocacy network that is Challenging a new Democracy”. The New School Graduate Program in 
International Affairs. Master of Ats thesis. 

274  intervistë me n.i., ish zyrtar i Policisë së Kosovës dhe ekspert i sigurisë, 28 tetor 2014. Prishtinë, Kosovë.

275  intervistë me n.i., ish zyrtar i Policisë së Kosovës dhe ekspert i sigurisë, 28 tetor 2014. Prishtinë, Kosovë.

276  isa Blumi (2005). “Political islam Among the Albanians: Are the Taliban Coming to the Balkans”. KIPRED. Gjendet 
në: http://www.kipred.org/advCms/documents/14714_Political_islam_Among_the_Albanians_Are_the_Taliban_
coming_to_the_Balkans.pdf, f.12 

277  Për informata shtesë dhe të detajuara për BSK (sampling, methodology, etc) referojuni publikimeve të BSK të cilat 
janë publikuar rregullisht në faqen e QKSS’së, www.qkss.org 

278 KCSS (2014). Kosovo Security Barometer. October 2014

279 ibid.
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60 Kushtet e dobëta ekonomike dhe niveli i varfërisë nuk kanë ndryshuar shumë gjatë periudhës që 
ka pasuar. Korrupsioni në çdo strukturë qeverisëse, pabarazia e lartë në të ardhura, sidomos ndry-
shimet midis klasave sunduese dhe shumicës rurale të shoqërisë, si dhe ofrimi i pamjaftueshëm i 
shërbimeve publike kanë mbizotëruar.280 indeksi i Perceptimit të Korrupsionit 2014 i “Transparency 
international”, që rendit vendet/territoret bazuar në atë se sa i korruptuar perceptohet të jetë se-
ktori publik i një vendi, i jep Kosovës një rezultat prej 33/100 ku rezultati (0) do të thotë “shumë i 
korruptuar” dhe rezultati (100) do të thotë “shumë i pastër”.281 Me këtë rezultat, Kosova renditet e 
110 nga 175 vendet/territoret e hetuara nga “Transparency international” që liston Kosovën nën 
33 për qind nga të gjitha vendet/territoret ku është matur perceptimi për nivelin e korrupsionit.282 
në lidhje me fetarizimin, është gjithashtu e rëndësishme të theksohet besimi dhe përfshierje në 
aktivitete korruptive në institucionet arsimore. Sipas raportit të unDP të vitit 2014, 44 përqind e 
të intervistuarve që përfshijnë mësimdhënës, prindër dhe nxënës, besojnë se ata përfshihen në 
korrupsion për shkak se “nuk ka asnjë mënyrë tjetër për t’i kryer punët”.283 Sipas të njëjtit raport, 41 
për qind e të intervistuarve, që përfshijnë mësimdhënësit, prindërit, dhe nxënësit, besojnë se ata 
janë “mjaft të sigurtë” se ata do të marrin shërbimin apo do të zgjidhin problemin përmes korrup-
sionit.284 Këta faktorë kanë dhënë hapësirë të mjaftueshme për misionarë të ndryshëm nga Lindja 
e Mesme dhe imamët vendorë për të prezentuar fenë, siç ka vënë në dukje edhe Dimal Basha, si 
“zgjidhja e ardhshme më e mirë për të arritur prosperitet”.285 

Gjithashtu, përzierja dhe mikromenaxhimi të Kosovës nga ana e Perëndimit, si dhe mbështetja 
e tyre e hapur për elitën kombëtare që keqqeverisë krijon një krizë identiteti dhe një kërkim për 
autenticitet që shumë lehtë gjendet në fe.286 Përveç kësaj, unifikimi dhe angazhimi i qytetarëve 
shqiptarë të Kosovës në një kauzë kombëtare, u venitë pas çlirimit në vitin 1999, dhe kjo nuk është 
aq e fortë si më parë. Si rezultat, grupe të ndryshme politike islamike bëhen më të besueshëm se 
elitat zyrtare qeveritare sepse, siç pohon DeLong-Bas, ata janë më të njohur me shqetësimet e pop-
ullit dhe nevojat e tyre.287 imamët në Kosovë angazhohen shumë më drejtpërdrejt me qytetarët 
dhe mbeten shumë më afër tyre, krahasuar me politikëbërësit dhe elitat politike të institucioneve 
laike në Kosovë. Që kur ka përfunduar lufta në Kosovë (në 15 vitet e fundit) një numër i mirë i poli-
tikëbërësve dhe elitës qeverisëse ishin në kontakt pothuajse të përditshëm me një numër të am-
basadave të huaja, në mënyrë që të fitonin legjitimitet, dhe janë marrë kryesisht me shqetësimet e 

280  james Korovilas (2013). “Kosovo’s economy: How to analyse the present situation of Kosovo’s economy?”. Academic 
Foresights. Gjendet në: http://www.academic-foresights.com/Kosovo.pdf 

281  Transparency international (2014). “Corruption by country/territory”. Transparency International. Gjendet në: http://
www.transparency.org/country#KOS 

282  ibid.

283  unDP (2014). “Survey on Public Perception of Corruption in the education Sector”. UNDP. Gjendet në: http://www.
ks.undp.org/content/dam/kosovo/docs/SAeK/2014%20report_unDP_Opinion%20Poll_Corruption%20in%20
education%20enG_1.pdf. p.28

284  ibid., p.30 

285  Dimal Basha (2013). “Globalization and the rise of Selefism in Kosovo. How Gulf Countries Spearheaded a 
Transitional Advocacy network that is Challenging a new Democracy”. The New School Graduate Program in 
International Affairs. Master of Ats thesis. f.42 

286  një koleksion i disa burimeve lidhur me tekfirëët dhe ideologjitë e ngjajshme gjendet këtu: http://www.angelfire.
com/az/rescon/2rdmv.html

287  Memri (2007). “American Professor natana DeLong-Bas: ‘i Do not Find Any evidence...’”. 3 janar 2007. islam Daily. 
Gjendet në: http://www.islamdaily.org/en/wahabism/5201.american-professor-natana-delong-bas-%e2%80%98i-
do-not-fin.htm
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61tyre private. Ata janë marrë shumë pak me shqetësimet e qytetarëve përmes institucioneve laike, 
dhe nuk kanë mbetur afër tyre dhe kanë trajtuar shumë pak shqetësimet e qytetarëve, krahasuar 
me imamët dhe figurat fetare.

Si rezultat, imamët në Kosovë janë bërë pikë referimi dhe një lloj i këshilltarëve për mënyrën e 
jetës dhe si një portë për zgjidhjen e problemeve të përditshme të njerëzve. imamët, përmes fesë, 
japin herë përgjigje e here edhe zgjidhje për disa çështje më të thjeshta, por edhe të ndërlikuara 
dhe intime që një numër i mirë i qytetarëve kanë, e që përfshijnë: çështjet lidhur me martesën, 
jetën në internet, marrëdhëniet nëpërmjet internetit, vdekjen, ushqimin, trashëgiminë, sjelljen me 
prindërit, fëmijët, burrat dhe gratë, xhenetin dhe xhehnemin, dhe shumë probleme të tjera.288  Kjo 
është bërë përmes internetit, ndërveprimit të drejtpërdrejtë, thirrjeve telefonike, TV, dhe kanaleve 
të tjera të komunikimit.289 Për shembull, një adhurues musliman i cili kishte humbi një fluturim thirri 
një nga imamët e tij të preferuar për të pyetur se çfarë duhet të bëjë dhe si duhet të sillet në atë rast. 
është e qartë se njerëzit gradualisht kanë filluar të mos i besojnë institucioneve të arsimit dhe elitës 
laike qeverisëse, për shkak të dështimit të tyre për t’iu përgjigjur nevojave të menjëhershme të 
njerëzve, dhe si rezultat u janë kthyer institucioneve fetare dhe imamëve që të kërkojnë udhëzime.

Qendra e Trajnimit “Sfera” ka prodhuar një video publike ku një grup i njerëzve të arsimuar, krye-
sisht të rinj, në Kosovë tregojnë arsyet e tyre për t’iu kthyer islamit. Arsyet mes tyre ndryshojnë nga 
mos gjetja e kënaqësisë në gjërat e përkohshme, ndjenja e çlirimit pas predikimeve fetare, deri te 
dëshira për të ndryshuar stilin e jetës nga problematikët në qytetarë të mirë dhe në përgjithësi nd-
jenja shumë më e mirë dhe më e lumtur.290 Shumica e protagonistëve në video që flasin për arsyet 
që qëndrojnë pas udhëzimit të tyre në islam duket se kanë një të përbashkët; ata të gjithë duket 
se kanë përqafuar fenë në një moshë më të re - ose gjatë viteve të tyre të shkollimit fillor, apo gjatë 
viteve të hershme të shkollimit të mesëm.

Sistemi arsimor që zbatohet në Kosovë pas vitit 1999 nuk ka siguruar një rrugë të besueshme për 
përgjigjet në pyetjet e rëndësishme që njerëzit e moshës më të re i kanë zakonisht. një raport i 
fundit “Kosova: 2014-2018 Country Development Cooperation Strategy”, i publikuar nga unDP-ja, 
tregon se Kosova vazhdon të jetë e “rrënuar nga një sistem arsimor që në të gjitha nivelet nuk ar-
rin të adresojë nevojat pedagogjike dhe aftësitë trajnuese të studentëve të saj dhe ekonominë”.291  
raporti gjithashtu pohon se ka një qasje të pabarabartë në institucionet arsimore dhe aty ekzis-
ton një pabarazi e madhe nga shkolla-në-shkollë në drejtim të cilësisë.292 është e rëndësishme të 
theksohet se arsimi parauniversitar, periudha më e brishtë kur të rinjtë formojnë karakteret e tyre 
dhe marrin përgjigje në pyetje të rëndësishme në jetë, karakterizohet ende nga brishtësia.293  i një-
jti raport i unDP-së tregon se sistemet e menaxhimit të arsimit parauniversitar, profesionalizmit, 

288  radio islame (n.d.). “Pyetje Përgjigje”. Gjendet në: http://www.radioislame.com/new/category.php?cat_id=pyetje-
pergjigje 

289  intervistë me r.H. praktikues i ri i islamit, 12 shkurt 2015. Prishtinë, Kosovo.

290  Sfera Training Center (2014). “ udhëzimi në islam, si dhe pse?”. Youtube. Gjendet në: https://www.youtube.com/
watch?v=KDCFLjcql5M 

291  uSAiD (n.d.). “Kosovo: 2014-2018 Country Development Cooperation Strategy”. USAID. Gjendet në: https://www.
usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/CDCS_Kosovo.pdf. p.7

292  ibid

293  ibid., f.11
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62 pedagogjisë dhe zbatimit të reformave janë ende të dobëta.294 ndërsa arsimi i lartë në Kosovë “nuk 
arrin të japë njohuri dhe aftësi praktike e të prodhojë të diplomuar të kualifikuar e të trajnuar për 
punësim”.295 në përgjithësi, institucionet arsimore në Kosovë kanë dështuar të zbatojnë një sistem 
ku personeli mësimdhënës dhe studentët përqafojnë një qasje që nxitë mendim kritik dhe debate 
për çështje të ndryshme.

në mënyrë të ngjashme, raporti i Progresit i vitit 2014 ka pasur vërejtje negative për sistemin e 
arsimit në Kosovë. Ai ka vënë në dukje se sistemi i arsimit në të gjitha nivelet (fillor, të mesëm, dhe 
të lartë) është i politizuar, që do të thotë se elita politike në Kosovë e shfrytëzon sistemin arsimor 
për nevoja të pushtetit politik të brendshëm.296 Kurrikulat janë joadekuate dhe kapacitetet profe-
sionale të stafit mësimdhënës në të gjitha nivelet janë të dobëta.297 Sistemi i arsimit në Kosovë ka 
treguar të jetë joadekuat për t’iu përgjigjur nevojave të shtetit dhe të sektorëve të tjerë; për shem-
bull, për 50 vende të lira që Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka shpallur, nuk ishte në gjendje të gjejë të 
punësuar për shkak të numrit të vogël të aplikacioneve për pozita të tilla, përkundër faktit që me 
mijëra diplomojnë në Fakultetin juridik të uP-së.298

në aspektin e shpenzimeve dhe investimeve në sektorin e arsimit, Kosova shpenzon më së paku 
për kokë banori në arsim dhe shkencë. Shpenzimet e Kosovës në arsim dhe shkencë në 2013 janë 
ishin 130 euro për kokë banori;299 ndërsa në 2012 Shqipëria ka shpenzuar rreth 143 euro për kokë 
banori (9 për qind më shumë se Kosova); Serbia ka shpenzuar rreth 185 euro për kokë banori (43 
për qind më shumë se Kosova); dhe Kroacia ka shpenzuar rreth 422 euro për kokë banori (225 për 
qind më shumë se Kosova).300 

një tjetër e dhënë e rëndësishme për arsimin në Kosovë është se, ata që mbarojnë arsimin fillor, një 
numër jashtëzakonisht i vogël vazhdon në nivele të tjera të arsimit. Për shembull, në vitin akademik 
2008/2009 vetëm 98,890 ose 27 për qind nga 365,473 të regjistruar në arsimin fillor kanë vazhduar 
në arsimin e mesëm.301 e njëjta gjë është me ata që vazhdojnë në arsimin e lartë. Vetëm 33,834 
ose 9 për qind e 365,473 të regjistruar në arsimin fillor vazhdojnë në arsimin e lartë, që gjithashtu 
do të thotë se vetëm 34 përqind e atyre të regjistruar në arsimin e mesëm vazhdojnë në arsimin e 
lartë.302 Prandaj, ka një shkallë shumë të lartë të braktisjes në mes të niveleve të arsimit, veçanërisht 
për ata që e ndërpresin shkollimin pas mbarimit të shkollës fillore, të cilat nuk kanë mundësi as të 

294  ibid., f.11

295  ibid., f.11

296  european Comission (2014). “Kosovo* Progress report”. European Comission. Gjendet në: http://ec.europa.eu/
enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-kosovo-progress-report_en.pdf. p. 37  

297  ibid., f. 37 

298  Koha.net (2014). “Kosova prodhon juristë shumë por kualitet pak”. 7 dhjetor 2014. Koha.net. Gjendet në: http://koha.
net/?id=27&l=36131

299  GAP (n.d.). “Si i shpenzon shteti paret tona? raportet mbi ndarjet dhe Shpenzimin e Parasë Publike”. GAP institute. 
Gjendet në: http://www.institutigap.org/spendings/?buxheti-i-kosoves----planifikimet/2013#/~/buxheti-i-kosoves--
--planifikimet, në kombinim me të dhënat e Bankës Botërore

300  Kalkulim i autorit me të dhënat e Bankës Botërore: http://hdr.undp.org/en/content/expenditure-education-public-
gdp#footnote 

301  World Bank (2010). “Kosova: rishikimi i Shpenzimeve publike”. 3 qershor 2010. Raport Nr. 53709.-XK. Gjendet në: 
http://siteresources.worldbank.org/inTKOSOVO/resources/Kosovo_Per_june_3_2010_Alb.pdf 

302  ibid.,
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63socializohen në një institucion arsimor dhe as të marrin njohuri bazë mbi çështje të rëndësishme 
që zakonisht merren gjatë arsimit të mesëm. ekziston edhe një normë shumë e lartë e braktisjes së 
arsimit, dhe është llogaritur se brenda dy vitesh rreth 30,000 nxënës e kanë braktisur nivelin e tyre 
arsimor para-universitar.303

Përveç kësaj, ka pasur një mungesë të një sërë aktivitetesh kulturore dhe të tjera, ku të rinjtë do të 
mund të angazhoheshin. Për shembull, përveç që ka trashëguar mbi 30 objekte kulturore (kinema, 
teatro, qendra rinore) nga regjimi socialist jugosllav, pothuajse në çdo komunë, Kosova në 2009 
ka vetëm 1 kinema funksionale dhe 1 kinema gjysmë-funksionale.304 Ky numër është shumë herë 
më i vogël se sa ofrojnë vendet e tjera të rajonit në aspektin e aktiviteteve kulturore për qytetarët e 
tyre. Për shembull, në 2009 Serbia kishte 83 kinema, ose 11 kinema për një milion banorë (10 herë 
më shumë se Kosova).305 Mali i zi kishte 24 kinema, ose 38 kinema për një milion banorë (34 herë 
më shumë sesa Kosova);306  Maqedonia kishte 18 kinema, ose 8.5 kinema për një milion banorë (8 
herë më shumë sesa Kosova).307 edhe pse objektet fizike kulturore ekzistojnë në Kosovë, vështirë se 
mund të gjeni një qendër funksionale kulturore që ka një gamë të gjerë opsionesh për aktivitete 
kulturore, duke përfshirë teatër, kinema, klube rinore etj.

Mungesa e tillë konsistente e vëmendjes në rininë nga institucionet qeverisëse në Kosovë ka ndi-
kuar, me sa duket, në rritjen e ndjenjes mes brezave të rinj më shumë për një kauzë fetare dhe më 
pak kombëtare apo shtetërore, në krahasim me gjeneratat e vjetra. Sipas hulumtimit Barometri i 
Sigurisë së Kosovës (BSK) i QKSS-së,308 vetëm 33 për qind e atyre që i përkasin grup-moshës 18-24 
kanë thënë se më parë do të angazhoheshin për një kauzë kombëtare apo shtetërore sesa për një 
kauzë fetare. në anën tjetër, ndërsa 60 për qind dhe 50 për qind e atyre që i përkasin grupmoshave 
50-59 dhe 60-69 (dy herë më shumë se sa grupmosha e re) në vend do të angazhoheshin më 
parë për një kauzë kombëtare apo shtetërore sesa për një fetare. Brezat e rinj gjithashtu duket të 
jenë më të përkushtuar për të dy kombëtare/shtetërore dhe fetare së bashku. Për shembull, 47 për 
qind e atyre që i përkasin grup-moshës 18-25 do të angazhoheshin për të dy kauzat kombëtare/
shtetërore dhe fetare, ndërsa vetëm 29 për qind,  22 për qind, dhe 20 për qind të atyre që i përka-
sin grupmoshave 40-49, 50-59, dhe 60-69 do të angazhoheshin për të dy kauzat. Shih figurat më 
poshtë.

303  Koha.net (2015). “ Për dy vjet shkollimin në Kosovë e braktisën 30 mijë nxënës”. 28 janar 2015. Koha.net. Gjendet në: 
http://koha.net/?id=27&l=42611 

304  OSCe (2014). “OSCe Municipal Profiles March 2014”. OSBe. Gjendet në: http://www.osce.org/kosovo/66047 q

305  uneSCO (n.d.). UNESCO Institute for Statistics. Gjendet në: http://data.uis.unesco.org/# 

306  ibid.

307  Compendium (n.d.). “Country chart: number of screens, cinema admission and cinema admissions per capita 
(2001-2009)”. Compendium Cultural Policies and Trends in Europe. Gjendet në: http://www.culturalpolicies.net/web/
statistics-participation.php?aid=110&cid=74&lid=en 

308  informatat shtesë dhe të detalizuara për BSK-në (monstrat, metodologjia, etj) gjenden në publikimet e BSK-ve që 
rregullisht botohen në webfaqën e QKSS-së, www.qkss.org 
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Figura 7: angazhimi për një kauzë (grupmoshat)309

Së fundi, duhet theksuar se kombinimi i faktorëve të përmendur më lart dhe kushteve të 
brendshme, ku njerëzit përqafojnë fenë dhe mbështeten në autoritetet fetare nga njëra anë, dhe 
nuk marrin shërbime kuptimplota nga institucionet laike të shtetit, ka reflektuar edhe në nivelin 
e besimit që institucionet e tilla gëzojnë në publikun e gjerë në Kosovë. një numër i anketimeve 
tregojnë rezultate të ngjashme, që është se njerëzit në Kosovë kanë shumë më tepër besim në 
institucionet fetare në krahasim me institucionet qeveritare dhe shtetërore. Anketa e vitit 2014 
e institutit riinvest tregon se afër 60 për qind e qytetarëve i besojnë institucionet fetare, ndërsa 
vetëm pak më shumë se 20 për qind besojnë partitë politike, Presidentin dhe Qeverinë.310 Kosova, 
megjithatë, nuk është një përjashtim, pasi ky është trend në rajon, e veçanërisht në Serbi. Të njëjtat 
rezultatet të sondazhit tregojnë gjithashtu se besimi në institucionet fetare në mesin e qytetarëve 
të Kosovës është gjithashtu shumë më i lartë se sa besimi i tyre në Policinë e Kosovës, euLeX-it, Par-
lamentin, dhe kompanitë e shërbimeve publike. rezultatet e sondazhit të një raporti tjetër të prod-
huar nga “Forum 2015” tregojnë rezultate të ngjashme; megjithatë, ky raport renditë institucionet 
fetare si institucionet e dyta më të besuara në mesin e gjashtëmbëdhjetë institucioneve të tjera. 
Ai tregon se afër 62 për qind e qytetarëve kanë besim në institucionet fetare.311 ngjashëm me të 
dhënat e institutit riinvest, ky raport tregon se institucionet qeveritare dhe shtetërore, si partitë 
politike, Presidenti dhe Qeveria janë institucione më pak të besuara në Kosovë.312 Kjo do të thotë se 
besimi i qytetarëve në institucionet fetare në Kosovë është tre herë më i lartë krahasuar me besimin 
e tyre në institucionet qeverisëse dhe të tjera shtetërore. 

Sondazhi QKSS-së i dhjetorit 2013 gjithashtu tregon rezultate të ngjashme. Për shembull, ai tregon 
se 61.40 për qind e njerëzve u besojnë institucioneve fetare, krahasuar me OjQ-të (46.00 për qind), 
Kuvendi i Kosovës (14.70 për qind), ose mediat (38.10 për qind).313  ndërsa sondazhi i fundit i vitit 

309  QKSS (2014). Kosovo Security Barometer. Tetor 2014

310  riinvest (2014). “Public Opinion Poll”. Riinvest Institute. Gjendet në: http://riinvestinstitute.org/publikimet/pdf/
POLL_enG1418830333.pdf 

311  KFOS (n.d.). “Mapping of Open Government Policies in South east europe”. Forum 2015. Gjendet në: http://kfos.org/
wp-content/uploads/2014/01/Mapping-of-Open-Government-Policies-in-South-east-europe-enG.pdf 

312  ibid.

313  QKSS (2013). Kosovo Secuerity Barometer. dhjetor 2013. Gjendet në: http://www.qkss.org/repository/docs/Kosovo_
Security_Barometer_Third_edition_20786.pdf 



Ra
po

rt 
pë

r s
hk

aq
et

 dh
e p

as
oja

t e
 pë

rfs
hie

rje
s s

ë q
yt

et
ar

ëv
e t

ë K
os

ov
ës

 si
 lu

ftë
ta

rë
 të

 hu
aj 

në
 Si

ri d
he

 Ir
ak

652014 i QKSS-së, Barometri i Sigurisë i Kosovës, tregon se gjeneratat e reja kanë më shumë besim në 
institucionet fetare krahasuar me gjeneratat e vjetra. Për shembull, 42 për qind e atyre që i përkasin 
grupmoshave 18-24 kanë shumë besim në institucionet fetare, ndërsa më pak se 25 për qind e atyre 
që i përkasin grupmoshave më të vjetër se 30 kanë shumë besim në institucionet fetare. Vetëm 
9 për qind e atyre që i përkasin grupmoshave 18-24 nuk kanë besim fare në institucionet fetare, 
ndërsa sipër 20 për qind e atyre që i përkasin brezave më të vjetër se 50 vjeç, nuk kanë besim fare në 
institucionet fetare. Shih figurën më poshtë.
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Figura 8: Besimi në institucionet fetare (grupmoshat)314

6.2. Kushtet për përqafimin e ideve dhe grupeve ekstremiste të dhunshme 

Kushtet e brendshme dhe faktorët që lehtësojnë fetarizimin nuk janë të kufizuar vetëm në fetar-
izim; këta faktorë gjithashtu krijojnë hapësirë   të mjaftueshme që grupet e dhunshme ekstremiste e 
kapin. Kushtet e tilla gjithashtu sigurojnë bazë pjellore që idetë ekstremiste të dhunshme të përqa-
fohen nga një pjesë e shoqërisë. Të dhënat për besimin e njerëzve në institucionet e paraqitura 
më lart në lidhje me Kosovën ofrojnë dëshmi të mjaftueshme për atë që gjen Vlado Azinovic, i cili 
ka shkruar dhe komentuar për dhunën fetare ekstremiste në Bosnjë dhe Ballkan. Ai konsideron se 
diskriminimi i shfrenuar, legjitimiteti i diskutueshëm i qeverisë dhe ndikimi i grupeve ekstremiste 
krijojnë një mjedis që është ideal për të edukuar radikalet e mundshëm të dhunshëm.315 Azinovic 
gjithashtu pohon se ka një lidhje midis kontekstit socio-politik dhe sigurisë. në analizën e tij për 
grupet radikale të dhunshme në Ballkan, ai gjen se si strukturat e dobëta shtetërore (për shkak të 
paqëndrueshmërisë politike, korrupsionit, paaftësisë së tyre, dhe shkatërrimit të përgjithshëm të 
sistemit të vlerave shoqërore, administratës publike jo efektive, ekonomisë së dobët, varfërisë, etj) 
krijojnë hapësirë   të mjaftueshme që e shfrytëzojnë grupet e dhunshme radikale. 316

DeLong Bas për më tepër pohon se grupet e dhunshme ekstremiste janë krijuar nga njerëzit që 
janë “të frustruar dhe të pakënaqur” me qeveritë e tyre dhe janë kthyer në islam për të legjitimuar 

314  QKSS (2014). Kosovo Security Barometer. tetor 2014

315  radio Free europe (2012). “islamic Terror in Bosnia? new Book Offers insights from Former rFe/rL editor”. RFE Radio 
Liberty. Gjendet në: http://www.rferl.org/content/off-mic-azinovic-terrorism-book-bosnia/24659069.html 

316  Vlado Azinovic (2012). “uvod u studije terorizma”. Fakultet politickih nauka universitet u Sarajevu, Sarajevë.
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66 veprimet e tyre të dhunshme, por në të njëjtën kohë lëvizjet e tilla “nuk kanë ofruar asnjë vizion 
për shoqërinë sapo kanë ardhur në pushtet”.317 Sipas Husna Haq nga Christian Science Monitoring, 
duke cituar disa lajme dhe raporte të FBi, thotë se “iSiS zakonisht grabitë atë pjesë të rinisë perën-
dimore të cilët janë të zhgënjyer dhe nuk kanë ndjenjën e ndonjë qëllimit ose përkatësisë”.318 në 
një intervistë me Mustafa Tërniqin, një imam në Durrës, i cili ka qenë i zëshëm duke argumentuar 
përmes referencave islame për atë se pse askush nuk duhet të bashkohet me konfliktet në Siri dhe 
irak, ka thënë se konfuzioni në mesin e shoqërisë zakonisht krijohet kur ka tranzicion socio-politik; 
ka mendime, opinione dhe rrethana të reja. Konfuzioni i tillë paraqet një terren të frytshëm që 
tekfirët e shfrytëzonë zakonisht. 319 

në rastin e Kosovës, ky raport konstaton se ka një varg çështjesh të tjera që lehtësojnë ekstremiz-
min e dhunshëm radikal përtej fesë dhe ato përfshijnë si në vijim:

6.2.1. Karakteristikat e veçanta personale

el-Akli ka tërhequr disa prej karakteristikave kryesore të atyre që zakonisht lidhen me ideolog-
jinë e Havarixhëve. Sipas tij, shumica janë (i) të rinj; (ii) të cekët dhe mendjelehtë; (iii) injorant; (iv) 
pa përvojë; dhe (v) pasi që ata nuk kanë referenca fetare nga dijetarët fetarë kredibilë, zakonisht 
tërhiqen nga një grup i tretë që ndjek rrugë të shtrembëruar për rebelim. Hipokrizia është po ashtu 
karakteristikë e tyre.320 Përveç kësaj, një numër i imamëve të tjerë në Kosovë, Shqipëri dhe Maqe-
doni (përfshirë Selefitë nga përkufizimin i vet fetar) të cilët janë të vetëdijshëm dhe të informuar 
mirë për ideologjinë tekfiriste, të intervistuar për qëllimet e këtij hulumtimi, kanë pretendime të 
ngjashme me el-Aklin. ismajl Bardhoshi, një imam me ndikim dhe një dijetar nga Tirana, Shqipëria, 
gjithashtu beson se ata që janë më të prekshëm për tu tërhequr në ideologjinë dhe qarqet tekfire 
janë të rinjtë; megjithatë, ai shton se ata janë gjithashtu naiv pasi shumicën e kohës ata kanë një 
qëllim të mirë, por shumë pak njohuri për fenë.321 Se ata kanë pak njohuri për fenë është përmen-
dur edhe nga një numër i imamëve të tjerë që u intervistuan dhe janë pyetur mbi tiparet personale 
të atyre që përqafojnë ideologjinë tekfire.322

Grafiku më poshtë tregon vitin e lindjes të 199 luftëtarëve të huaj nga Kosova, ku 46 për qind e 
atyre që luftuan ose janë duke luftuar ende në Siri janë të lindur mes 1985-1999. Duke pasur para-
sysh se luftëtarët e huaj nga Kosova filluan të përfshihen në konfliktin sirian që nga 2012, ne mund 
të konkludojmë se 46 për qind e atyre që ishin apo janë ende të përfshirë në Siri, ishin midis 23-28 
vjeç, kur ata vendosën të nisen për në Siri. një tjetër 20 për qind e tyre ishin edhe më të rinj në 
kohën që vendosën të bashkohen me grupet rebele në Siri; 20 për qind e tyre ishin nën 23 vjeç. 

317  Musaid Al-Tayyar (2014). “Muhammad ibn Abdul Wahhab: an intellectual Biography. intervistë me Dr. Mrs natana 
DeLong Bas: By Musaid Al-Tayyar”. The Simple Truth. pp.54-60

318  Husna Haq (2014). “iSiS excels at recruiting American teens: Here are four reasons why (+video)”. 22 tetor 2014. 
The Christian Science Monitor. Gjendet në: http://www.csmonitor.com/uSA/uSA-update/2014/1022/iSiS-excels-at-
recruiting-American-teens-Here-are-four-reasons-why-video 

319  intervistë me T.M. imam nga Shqipëria që nuk e kufizon vetën vetëm në shkollën legale Hanefi, 24 janar 2015. 
Durrës, Shqipëri.

320  naser bin Abdul Kerim el-Akli (2003). “Hauarixhët, grupi i parë i devijuar në historinë e islamit”. Jehona. f.11 

321  intervistë me B.i. imam nga Shqipëria që nuk e kufizon vetën vetëm në shkollën legale Hanefi, 24 janar 2015. Tiranë, 
Shqipëri.

322  intervista me imamët B.i., T.M., H.B., r.e., A.e., që nuk e kufizojnë vetën vetëm në shkollën legale Hanefi. Prishtinë, 
Shkup, Tiranë, Durrës. 
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67njëri prej tyre, për të cilin ekziston një informacion i tillë, ishte edhe më i ri se 16 ose 17 vjeç, kur ven-
dosi për të luftuar në Siri, ndërsa 8 për qind, apo 15 prej tyre, i takojnë atyre të lindur në mes 1994 
dhe 1997, që do të thotë se ata ishin midis 17 dhe 20 vjeç kur vendosën të largohen nga Kosova. 
Më shumë se një e treta e luftëtarëve të huaj të Kosovës, ose 36 për qind ishin më të vjetër se 28 
vjeç në kohën që ata vendosën të shkojnë. nga ana tjetër, 6 për qind, apo 11 prej tyre që shkuan në 
Siri si luftëtarë të huaj kanë lindur pas 1975, që do të thotë se 11 individë ishin më të vjetër se 38 në 
kohën që vendosën të largohen.
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Figura 9: Luftëtarët e huaj nga Kosova në Siri (grupmoshat) (n=199)323

një shënim i rëndësishëm duhet të bëhet në lidhje me grupmoshat dhe përfshirjen e njerëzve 
në Siri, megjithatë. edhe pse kjo duket si shumica e atyre që shkuan në Siri janë të rinj, por jo aq 
të rinj sa fillimisht mund të supozohet, duhet kuptuar dallimin në mes të moshës së një individi 
që vendosë për të luftuar në Siri dhe moshës kur vendosin për të përqafuar ideologjinë tekfiriste. 
Duke pasur parasysh se 46 përqind e atyre që u bashkuan me luftën në Siri ishin midis 23-28 vjeç, 
ata me siguri u bënë pjesë e ideologjisë tekfiriste kur ishin shumë të rinj. Për shembull, Shukri Aliu, 
gjeneratori ideologjik i ideologjisë tekfiriste në zonat shqipfolëse në rajon, u bashkua me luftën në 
Siri shumë herët, kur ai ishte rreth 37-38 vjeç. edhe pse ai i përkiste një grup moshe më të vjetër 
midis luftëtarëve, ai ka përqafuar idetë tekfiriste në fund të viteve ‘90, kur ishte rreth 21-23 vjeç, ose 
ndoshta më i ri. Pra, Shukri Aliu ka përqafuar idetë tekfiriste rreth 15 vjet para se t’i bashkohej luftës 
në Siri.324 nuk mund të thuhet, për shembull, se Shkri Aliu ishte mendjelehtë apo shumë i ri kur i 
ka adoptuar idetë tekfiriste; megjithatë, një numër i imamëve me ndikim në Kosovë, Shqipëri dhe 
Maqedoni, ndajnë të njëjtin besim se ata që duan të marrin pozitë udhëheqëse në mesin e tek-
firëve kanë disa tipare të tjera. Për shembull, këta individë të veçantë kanë një tendencë më të lartë 
për të kërkuar vëmendje, dëshirë për t’u spikatur, dhe duan të jenë të përfaqësuar e të shfaqen sa 
më shpejt të jetë e mundshme gjatë përpjekjeve të tyre për lidership; diçka e vështirë të hetohet 
në fillim kur shfaqen dëshirat e tilla.325,326  

323  Kalkulimet e autorit nga të dhënat e siguruara nga Departamenti kundër Terrorizmit në Policinë e Kosovës.

324  intervistë me C.D. ish ekstremist nga qarqet tekfirë në Kosovë, 18 tetor 2014. Prishtinë, Kosovë.

325  intervistë me B.i. imam nga Shqipëria që nuk e kufizon vetën vetëm në shkollën legale Hanefi, 24 january 2015. 
Tiranë, Albania.

326  intervistë me H.B. imam nga Maqedonia që nuk e kufizon vetën vetëm në shkollën legale Hanefi, 23 janar 2015. 
Shkup, Maqedoni
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68 6.2.2. edukimi dhe qëndrimi ndaj tij

Profesoresha e universitetit Georgetown, natana DeLong Bas, thekson se “lëvizjet bashkëkohore 
xhihadiste nuk kërkojnë të edukojnë njerëzit”, ose të nxisin një studim të thellë të Kuranit.327 Ky 
është një tipar i veçantë i ideologjisë tekfiriste, të cilat ne kemi përshkruar në detaje në seksionet 
e mëparshme. Ahmet Kalaja, një imam në Tiranë, gjithashtu pohon se zakonisht ata që nuk kanë 
arsimin, duke nënkuptuar gjithashtu jo vetëm nivelin, por edhe mungesën e substancës që dik-
ush merr në institucionet e arsimit, tërhiqen nga ideologjia tekfiriste.328 Për shembull, në rastin e 
Kosovës, nga 57 persona që kanë shkuar në Siri dhe për të cilët disponohen informatat për shkol-
limin e tyre, 75 për qind kanë përfunduar vetëm arsimin e mesëm, ndërsa 20 për qind nga 57 prej 
tyre kanë përfunduar nivelin universitar. Duke pasur parasysh se 57 luftëtarë të huaj nga Kosova, 
për të cilat të dhënat e tillë janë në dispozicion, përfaqësojnë vetëm një të katërtën e të gjithë 
luftëtarëve të huaj që kanë shkuar në Siri, të dhënat për arsimimin e tyre të paraqitur në grafikun 
më poshtë nuk tregojnë të gjithë historinë prapa nivelit të arsimit të të gjithëve, por duhet shikuar 
vetëm si një tregues.
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Figura 10: niveli i edukimit i luftëtarëve të huaj nga Kosova (n=57)329

Ka edhe përjashtime kur është fjala për nivelin e arsimit. Për shembull, A.A., i cili iu bashkua luftës në 
Siri dhe qëndroi për rreth një muaj në fund të vitit 2013, ka një diplomë bachelor në marrëdhënie 
ndërkombëtare me nota të larta dhe një diplomë master me nota të larta po ashtu.330 në mënyrë 
të ngjashme, A.B. nga fshati Lubishtë në Viti, i cili ishte i akuzuar për organizim dhe pjesëmarrje në 
organizata terroriste, ndër të tjera, është gjithashtu student në Fakultetin Teknik në universitetin e 
Prishtinës.331 Kur hulumtuesit e QKSS-së e takuan atë në një dyqan të një të afërmi të tij në rrugën 
për Lubishtë, pa e njoftuar atë paraprakisht, ai ishte duke mësuar për provimet e tij në fakultet.332 
Ai dukej se ishte fetar dhe kishte përqafuar fenë; megjithatë, në kohën kur hulumtuesit e QKSS-së 

327  Musaid Al-Tayyar (2014). “Muhammad ibn Abdul Wahhab: an intellectual Biography. intervistë me Dr. Mrs natana 
DeLong Bas: By Musaid Al-Tayyar”. The Simple Truth. fq.54-60

328  intervistë me K.A. imam nga Shqipëria që nuk e kufizon vetën vetëm në shkollën legale Hanefi, 24 janar 2015. 
Tiranë, Shqipëri.

329  Kalkulimet e autorit nga të dhënat e siguruara nga Departamenti kundër Terrorizmit në Policinë e Kosovës.

330  intervistë me A.A.ish luftëtar i huaj nga Kosova, 13 dhjetor 2014. Prishtinë, Kosovë.

331  intervistë me A.B. ekstremist i dyshuar i arrestuar nga Policia e Kosovës, 26 nëntor 2014. Prishtinë, Kosovë.

332  ibid.



Ra
po

rt 
pë

r s
hk

aq
et

 dh
e p

as
oja

t e
 pë

rfs
hie

rje
s s

ë q
yt

et
ar

ëv
e t

ë K
os

ov
ës

 si
 lu

ftë
ta

rë
 të

 hu
aj 

në
 Si

ri d
he

 Ir
ak

69e kanë takuar, ai dukej i vendosur dhe i angazhuar për studimet e tij, me një grumbull librash dhe 
letrash, të cilat në mënyrë të qartë nuk ishin fetare.

A.A., i cili ka kaluar rreth një muaj në Siri, ku kishte takuar edhe Lavdrim Muhaxherin, u tha hu-
lumtuesve të QKSS-së, që Lavdrimi nuk i kishte në qejf personat e arsimuar nga Kosova që i bashko-
heshin atij në Siri. Sipas tij, Lavdrim Muhaxheri i kishte kërkuar zekirija Qazimit (imam dhe rekrutues 
në Kosovë nga Gjilani), që të mos i dërgonte njerëz të ndritshëm e të arsimuar; ai donte vetëm ata 
që i binden dhe lehtësisht i ndjekin urdhërat pa pyetje.333 Gjithashtu, në një nga videot e rekrutimit 
të iSiS-it, ku Lavdrim Muhaxheri fton popullatën shqipfolëse për t’iu bashkuar iSiS-it, thuhet se ata 
nuk janë të shqetësuar për asgjë; e vetmja gjë që i shqetëson ata janë imamët munafikë (hipokritët) 
që janë kundër iSiS-it dhe që i quajnë ata të paarsimuar dhe injorant.334Ai pastaj vazhdon duke 
thënë se “po, kjo është e vërtetë, ne jemi të paarsimuar, por me atë arsim të vogël që kemi”, ne jemi 
duke u përpjekur për të luftuar për fjalën e Allahut dhe vazhdon të tallë të arsimuarit, duke thënë 
se “ata janë frikacakë dhe nuk janë të gatshëm për të luftuar për Allahun.”335  

6.2.3. Familja dhe kushtet sociale

Mentor zejnullahu, i lindur në 1990, nga fshati Terpezë i Vitisë, është arrestuar në aeroportin e Ti-
ranës nga autoritetet shtetërore, ndërsa ai ishte duke u përpjekur për të fluturuar për në Stamboll, 
për të vazhduar udhëtimin e tij në Siri. Mentori është një student i ekonomisë në universitetin 
publik të Gjilanit dhe nuk ka ndonjë punësim të përhershëm; ai ishte i punësuar vetëm si punëtor 
sezonal së bashku me katër vëllezërit e tij të tjerë në sektorin e ndërtimit.336  Familja e Mentorit 
kanë kushte të këqija të jetesës. i vetmi anëtar i familjes që punon është babai i tij, Bafti zejnullahu, 
i cili punon si pylltar në fshatin e tij. Ata jetojnë në një shtëpi të lodhtë, që ndodhet në një pjesë të 
largët të fshatit të tyre, dhe në qoftë se dikush dëshiron të shkoj në shtëpinë e tyre, duhet ta bëjnë 
në këmbë një rrugë me baltë që është e pamundshme të arrihet me makinë apo ndonjë automjet 
tjetër.337 Mentori është një prej personave të arrestuar gjatë bastisjes së policisë në gusht, dhe thotë 
se i vjen keq për përpjekjen e tij për t’u bashkuar iSiS-it.338

Kjani Mjaku, lindur në 1979, nga Kaçaniku, është raportuar se është vrarë në Siri në janar të 2014 
tre muaj pasi iu bashkua konfliktit.339 Kjaniu ishte djali i madh në familje, i martuar dhe kishte tre 
fëmijë.340 Para se të nisej për në Siri, Kjaniu nuk kishte ndonjë punë të përhershme; dhe sa herë që 
mundte, ai prente pemët në afërsi të shtëpisë së tij të lodhtë që gjendet në një zonë të largët dhe 
të braktisur të Kaçanikut. Hulumtuesit e QKSS-së kanë takuar vëllaun e tij, duke dalur nga kopshti i 
shtëpisë së tij me një kalë të lodhtë, i cili nuk dukej i ushqyer mirë. edhe pse vëllai i Kjaniut u takua 

333  intervistë me A.A. ish luftëtar i huaj nga Kosova, 13 dhjetor 2014. Prishtinë, Kosovë.

334  indeksOnline.net (2014) “Lufta ne Siri – indeksonline“ Youtube. Gjendet në: https://www.youtube.com/
watch?v=zhbWhgS6svc

335  ibid.

336  Vizitë në familjen e Mentor zejnullahut, 3 dhjetor 2014. Viti, Kosovë

337  ibid.

338  Koha.net (2014). “Pendohet xhihadisti Mentor zejnullahu [video]”. 31 gusht 2014. Koha.net. Gjendet në: http://koha.
net/?id=27&l=23733 

339  indeksOnline.net (2014). “rrëfimi special për shqiptarët e vrarë në Siri”. 9 janar 2014. Indeksonline.net. Gjendet në: 
http://www.indeksonline.net/?FaqeiD=2&LajmiD=81270 

340  ibid.
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70 pa u njoftuar paraprakisht nga hulumtuesit e QKSS-së, ai ishte shumë mikpritës.341  Megjithatë, ai 
nuk kishte kohë për të folur pasiqë ishte në nxitim për të shkuar për të prerë dru e për t’i shitur në 
“tregun e drunjve” në Kaçanik sa më shpejt të jetë e mundshme - ai nuk ka dashur të humbasë 
mundësinë për të shitur drunjtë që mund t’i presë gjatë asaj dite.342 Kushtet e tij ekonomike duket 
të jenë të tmerrshme.

Hetem Dema, një ish-ushtar i uÇK-së, i lindur në 1974, nga fshati Bob i Kaçanikut, është raportuar 
se është vrarë në Siri në janar 2014 së bashku me Kjani Mjakun, tre muaj pasi ata së bashku i janë 
bashkuar konfliktit.343 Hetemi ishte i martuar, kishte tre fëmijë, dhe ishte lojtar futbolli për FC “Lep-
enci” në Kaçanik. Ai shkoi në Siri me lejen e familjes së tij, të cilët janë krenarë për të birin e tyre të 
rënë shehid (dëshmor).344 një nga të afërmit e tij, që hulumtuesit e QKSS-së e takuan, tha se kushtet 
e tij financiare ishin nën mesatare, por jo shumë të këqia, për shkak se një nga vëllezërit e tij duket 
se është duke punuar jashtë vendit.345

T.u., lindur në 1987, nga Kaçaniku, ishte në mesin e të arrestuarve, ka kaluar tre muaj në Siri. T.u., 
ashtu si individët e lartpërmendur, kurrë nuk kishte një punë të përhershme. Ai punonte si kameri-
er, dhe kur u kthye e u arrestua, nuk ishte në gjendje për të gjetur punë. Kur hulumtuesit e QKSS-së 
takuan T.u., ai tha se nuk ka çfarë të bëjë në Kaçanik, nuk ka punë, dhe, sipas tij, kjo është faji i shtetit 
që i lënë njerëzit pa punë.346 A.G., i lindur në 1988, nga Hani i elezit, ishte në mesin e të arrestuarve, 
shkoi në Siri në fillim të vitit 2014. Kurrë nuk ka punuar më parë në jetën e tij, dhe familja e tij ishte 
duke u mbajtur nga një pension që babai i tij merr nga Gjermania të cilin ai e merr pasi ka punuar 
për një kohë të gjatë atje, dekada më parë.347 A.G. ka filluar të praktikojë fenë në tre vitet e fundit 
dhe përfundimisht, sipas familjes së tij, u bë shumë i rreptë në fe.348

A.C., lindur në 1983, nga Hani i elezit, ishte në mesin e të arrestuarve që luftuan në Siri. A.C. jeton 
në kushte shumë të vështira ekonomike dhe financiare.349 jeton me gruan e tij, prindërit, dhe katër 
fëmijët dhe të ardhurat e vetme që ka është nga ndihma sociale që merr nga shteti.350 Atij i është 
ofruar një punë në qytetin e tij pak para se të arrestohej; megjithatë, e humbi mundësinë sepse, 
pasi u arrestua, punëdhënësi i tij i mundshëm tani beson se ai është terrorist.351 Ai tha se shteti po 
ashtu ka shkurtuar ndihmën e tij sociale, sepse ai nuk ka qenë i pranishëm vet për ta marrë atë, 
ndërsa ishte në arrest, dhe tani ai duhet të shkojë e ta rregullojë atë vetë, por nuk mund ta bëjë 
sepse për momentin pasiqë ishte nën arrest shtëpiak.352 A.C. dukej person i mirë-informuar, dhe 

341  Vizitë në familjen e Kjani Mjakut, 6 dhjetor 2014. Kaçanik, Kosovë

342  ibid.

343  indeksOnline.net (2014). “rrëfimi special për shqiptarët e vrarë në Siri”. 9 janar 2014. Indeksonline.net. Gjendet në: 
http://www.indeksonline.net/?FaqeiD=2&LajmiD=81270

344  ibid.

345  intervistë me familjarët e Hetem Demës, 8 dhjetor 2014. Kaçanik, Kosovë.

346  intervistë me T.u., ish luftëtar i huaj nga Kosova, 15 dhjetor 2014. Kaçanik, Kosovë.

347  intervistë me A.C., ish luftëtar i huaj nga Kosova, 15 dhjetor 2014. Hani i elezit, Kosovë.

348  Vizitë në familjen e A.C., 15 dhjetor 2014. Hani i elezit, Kosovë.

349  intervistë me A.C., ish luftëtar i huaj nga Kosova, 15 dhjetor 2014. Hani i elezit, Kosovë.

350  ibid.

351  ibid.

352  ibid.
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71ishte i inatosur nga bastisja e kohëve të fundit e policisë, siç tha ai, “kundër muslimanëve”.353 ndërsa 
nuk ka dashur të flas shumë, ka shtruar disa pyetje retorike të tilla si: “pse nuk konsiderohen vrasësit 
e Selver Haradinajt dhe enver zymberit terroristë, një njërën anë, kurse unë jam duke u konsideruar 
terrorist pse kam luftuar në Siri në anën tjetër?”354 Përveç kësaj, ai tha se kur u arrestua u kishte bërë 
oficerëve të policisë një tjetër pyetje retorike “unë nuk jam përgjegjës për vjedhjen e 40 kg drogë 
në dhomën më të sigurtë në objektet policore; pse nuk mbahet askush përgjegjës për atë, por 
shihen muslimanët si problem të kësaj shoqërie?”.355 është e vështirë për të konfirmuar nëse ua 
ka thënë këtë autoriteteve shtetërore, por është e rëndësishme të vihet në dukje mënyra e tij e të 
menduarit dhe në përgjithësi gjendja e tij mendore.

ndërsa shumica e atyre që hulumtuesit e QKSS-së i kanë vizituar u takojnë familjeve me kushte 
të tilla sociale, ka edhe përjashtime. Për shembull, A.A, i lindur në 1987, i cili ishte në mesin e të 
arrestuarve, shkoi në Siri dhe u kthye pas një muaji. Ai kishte punuar kohë pas kohe, por nuk kishte 
punësim të përhershëm. Të gjithë vëllezërit e tij punojnë në sektorin privat dhe kushtet e tij fi-
nanciare do të mund të thuhet se janë mbi mesatare.356 C.D., i cili ishte një ish-tekfir dhe ishte gati 
për të shkuar në Siri, por nuk e bëri për shkak se disa imamë (konservativ të padhunshëm) –që 
konsiderohen selefi kanë arritur ta de-radikalizojnë.357 Ai ka përqafuar ideologjinë tekfire edhe pse 
pretendon se ka kushte të përsosura financiare në familje për shkak të biznesit të të atit të tij.358 
Të dy, A.A. dhe C.D. janë gjithashtu të mirë-arsimuar dhe jetojnë në zonat urbane; megjithatë, ka 
disa aspekte të tjera dhe kushte, të cilat në kombinim me karakteristikat e tyre personale, mund të 
shpjegojnë, deri në një masë të caktuar, pse individët e tillë gjithashtu mund të bien pre e thirrjeve 
tekfire, të cilat do t’i diskutojmë tutje.

6.2.4. Koncepti i ‘shehidit’ dhe karakteristikat personale

një bashkëveprim i një numri të veçorive të tjera brenda një numri të konsiderueshëm të karak-
tereve të këtyre luftëtarëve të huaj ka bërë që ata të përqafojnë ideologjinë tekfiriste dhe përfun-
dimisht t’i bashkohen luftimeve në Siri. një nga këto tipare brenda bashkëveprimit të tipareve tjera 
të tyre është dëshira për një “mënyrë të shpejtë në islam” dhe përfitimet morale dhe shpirtërore 
që ofrohen. Për shembull, afër 40 për qind e atyre që tashmë kanë shkuar në Siri kanë pasur një 
numër të dosjeve kriminale para se të nisën për në Siri. nga ata me dosje të mëparshme penale, 
47 përqind kishin më shumë se një dosje penale para se të niseshin për në Siri.359 Afër 9 përqind e 
tyre kishin tri dosje të mëparshme penale, ndërsa 5 për qind kishin më shumë se gjashtë dosje të 
mëparshme penale.360 Për shembull, Lavdrim Muhaxheri, nga Kaçaniku, i cili besohet të ketë qenë 
një pikë referimi dhe një komandant i luftëtarëve shqipfolës që luftonin në radhët e iSiS-it, kishte 
7 dosje penale para se të nisej për në Siri.361 Sa për natyrën e dosjeve të tyre (të luftëtarëve të huaj 

353  ibid.

354  ibid.

355  Vizitë në familjen e A.C., 15 dhjetor 2014. Hani i elezit, Kosovë.

356  intervistë me A.A. ish luftëtar i huaj nga Kosova, 20 dhjetor 2014. Prishtinë, Kosovë.

357  intervistë me C.D. ish ekstremist i qarqeve tekfirë në Kosovë, 18 tetor 2014. Prishtinë, Kosovë.

358  ibid.

359  Kalkulim i autorit nga të dhënat e siguruara nga Departamenti Kundër Terrorizmit në Policinë e Kosovës. 

360  ibid.

361  ibid.
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72 të Kosovës)  të mëparshme penale, ato përfshijnë: sulme të dhunshme (39 raste në mesin e tyre); 
vjedhje (30 raste në mesin e tyre); mbajtje pa leje të armëve të zjarrit (27 raste në mesin e tyre); 
frikësim dhe mashtrim (11 raste në mesin e tyre); posedim i narkotikëve (6 raste në mesin e tyre); 
vrasje dhe tentim vrasje (5 raste në mesin e tyre).362

Lindje të Mesme (Siri/Irak)

Nën arrest
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Figura 11: Dosjet paraprake kriminale të luftëtarëve të huaj nga Kosova (n=210)363

Ka një lidhje logjike që mund të bëhet në mes të pasurit dosje të mëparshme penale, në mesin e 
një numri të mirë të atyre që përqafojnë ideologjinë tekfiriste, dhe dëshirës së tyre për një “mënyrë 
të shpejtë në islam”. ideologjia tekfiriste tërheq ata me të dhëna të mëparshme penale për disa 
arsye. Së pari, ndryshe nga islami, atij me ideologji tekfiriste i lejohet të sulmojë, të vjedhë, të gën-
jejë, të frikësojë, të mashtrojë, dhe pothuajse të gjitha veprat tjera kriminale pa dallim, dhe me 
asnjë kusht.364 Kjo, si rezultat, ofron një rrugë të mirë për ata që me të dhëna të tilla të mëparshme 
penale të përqafojnë një ideologji të re “fetare” - tekfiriste, duke besuar se kjo është islami i vërtetë. 
Duke qenë i bindur nga të tjerët, ose duke e bërë veten të besojnë se Tekfiri është islami i vërtetë, 
ata besojnë se Perëndia do t’i falë veprat e tyre të mëparshme penale, ndërsa ata ende mund të 
vazhdojnë me ish-jetesën e tyre kriminale, por tani në emër të fesë, që ata besojnë u jep atyre të 
drejtë për të vepruar kështu.

Së dyti, sipas një numri të imamëve (përfshirë ata që konsiderohen Selefi) dhe praktikuesve të 
zakonshëm të islamit që janë intervistuar për qëllimet e këtij studimi, për t’u bërë praktikues të 
islamit don përpjekje dhe kohë, në kuptimin që kur një person udhëzohet në islam ose dëshiron 
të përqafojë dhe praktikojë islamin ka nevojë për të bërë ndryshime të rëndësishme në nivel per-
sonal. ndryshime të tilla të mëdha përfshijnë ndryshimet e mënyrës së jetesës, të tilla si mospirja e 
alkoolit, angazhimi për namaz (falja 5 herë në ditë), jo klube nate, dhe ndryshime të tjera të rëndë-
sishme që kërkohen, si dhe ndryshime në mënyrën se si sillesh dhe ndërvepron me anëtarët e 
familjes, miqtë dhe të tjerët, të cilat konsiderohen të jenë ndryshime të mëdha në jetën e dikujt. Si-
pas këtyre imamëve dhe praktikuesve të zakonshëm të islamit, duhet me qenë shumë i angazhuar 
dhe i përkushtuar, për të shkuar nëpër ndryshime të tilla në jetë. Megjithatë, kur përqafon ideolog-

362  ibid.

363  ibid.

364  intervistë me H.B. imam nga Maqedonia që nuk e kufizon vetën vetëm në shkollën legale Hanefi, 23 janar 2015. 
Shkup, Maqedoni
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73jinë tekfiriste, nuk duhet të kalohet nëpër këto ndryshime; ata mund të vazhdojnë me veprimet e 
tyre të mëparshme penale, kështu që nuk ka nevojë për ndryshime, kurse nën ideologjinë tekfiriste 
ata vazhdojnë me të njëjtën mënyrë jetese por nën vellon e asaj që besojnë të jetë islami dhe falja 
që vjen me të. Prandaj, Tekfiri u jep atyre komoditetin të besojnë se janë në “rrugë të shpejtë të 
islamit”, dhe në këtë mënyrë, një mënyrë e shpejtë për falje dhe pendim, pa pasur nevojë për të 
shkuar ngadalë nëpër ndryshime të vërteta të nevojshme kur dikush udhëzohet në islam.365,366.  

në një shembull tjetër, r.H., i cili është në të 30 e tij të hershme dhe me zell e praktikon islamin për 
rreth 20 vjet, dhe e çmon selefizmin (sipas definicionit thelbësor, jo nga mënyra që selefizmi kup-
tohet nga mediat/raportet ndërkombëtare), thotë se kur udhëzohesh në islam, duhet bërë ndry-
shime të rëndësishme.367 Për shembull, duhet respektuar prindërit krejtësisht dhe duhet dhënë 
atyre një lloj të autoritetit; për më tepër, duhet respektuar miqtë dhe të tjerët. Kjo do të thotë se 
kur dikush bie dakord për t’u udhëzuar në islam, ka nevojë për të bërë ndryshime të rëndësishme 
në mënyrën se si ndërvepron me të tjerët të cilët janë afër, dhe madje edhe të kërkojë falje, nëse 
ka shkaktuar me apo pa qëllim ndonjë dëm apo ka treguar mungesë respekti për prindërit, miqtë, 
dhe të tjerët.368 Kjo është diçka e vështirë për ta bërë në fillim; megjithatë, duke u bashkuar me 
ideologjinë tekfiriste, nuk duhet kaluar nëpër këta hapa. Ata mund edhe t’u referohen prindërve 
të tyre, miqve dhe të tjerëve si qafirë në qoftë se nuk falen, dhe madje edhe të ndërmarrin masa 
të dhunshme kundër tyre nëse ata nuk e bëjnë këtë, që është ndryshe nga tradita islame, duke 
përfshirë selefizmin, siç C.D., një ish-tekfir i ka thënë autorit të këtij raporti.369 Tekfirët, ndryshe nga 
ata të cilët fillojnë praktikimin e islamit, nuk e respektojnë shtetin laik në kuptimin që të paguajnë 
detyrime (taksa dhe detyrime të tjera) ndaj tij.370

Së treti, është “thjeshtësia” dhe mos pasja nevojë për përpjekje për t’u bërë tekfirë (duke besuar 
që është islami i vërtetë dhe lidhja me faljen dhe mënyra e mundshme për në parajsë) që tërheq 
shumë personat me dosje të mëparshme penale, por edhe të tjerët po ashtu. Ata që janë në pozi-
ta udhëheqëse (dijetarët e Tekfirit dhe motivuesit shpirtëror) për të propaganduar ideologjinë e 
tekfirit, përdorin një gjuhë të thjeshtë, gjithmonë bazuar në parimet themelore të tij, për të nxjerrë 
individë zakonisht të rinj në tekfirë, duke u ofruar atyre një mënyrë të shpejtë të faljes dhe para-
jsën. Koncepti i shehidit (dëshmorit) në islam është një koncept i fortë dhe tërheqës.371  Megjithatë, 
tekfirët keqpërdorin konceptin e shehidit me gjuhën e tyre të thjeshtë kur tërheqin të “ardhurit” e 
rinj që kërkojnë falje dhe tërhiqen nga ‘jeta e ardhshme në parajsë’. Kur tashmë i kanë tërhequr në 
Tekfir, dhe kur duan t’i bindin që të shkojnë për të luftuar në Siri, apo diku tjetër, rekrutuesit dhe 
udhëheqësit e Tekfirit u bëjnë atyre pyetje të thjeshta të tilla si: A e doni Allahun? Po. A e doni Mu-

365  intervistë me H.B. imam nga Maqedonia që nuk e kufizon vetën vetëm në shkollën legale Hanefi, 23 janar 2015. 
Shkup, Maqedoni 

366  intervistë me A.e, imam nga Kosova që nuk e kufizon vetën vetëm në shkollën legale Hanefi, 22 nëntor 2014. 
Mitrovica, Kosovë.

367  intervistë me r.H. praktikues i ri i islamit në Kosovë, 12 shkurt 2015. Prishtinë, Kosovë.

368  ibid.

369  intervistë me C.D. ish ekstremist i qarqeve tekfirë në Kosovë, 11 shkurt 2015. Prishtinë, Kosovë.

370  intervistë me r.H. praktikues i ri i islamit në Kosovë, 12 shkurt 2015. Prishtinë, Kosovë.

371  intervistë me një prej gazetarëve të kosovës që është marrë me raportimin e ekstremizmit në Kosovë, 28 tetor 2014. 
Prishtinë, Kosovë.



Bo
ti

m
 i v

eç
an

t n
ga

 Q
KS

S

74 hamedin? Po. A do të vdisni për ta? Po.372 Ata u përgjigjen pyetjeve të tilla duke qenë më parë të 
bindur se kjo është mënyra që ata të falen nga Allahu, dhe do të bëhen shehid, pra mendojnë dhe 
besojnë se duke u bërë martir duke luftuar për shtetin islamik dhe sheriatin, është mënyra më e 
shpejtë për të marrë faljen dhe potencialisht për të shkuar në parajsë.373

Sipas Mustafa Tërniqit, njerëz që tërhiqen nga kjo logjikë janë zakonisht të sinqertë, dhe ata me 
të vërtetë besojnë se do të falen, por ata kanë pak njohuri në islam, si dhe dëshirën e tyre fill-
estare për të hyrë në “mënyrë të shpejtë në islam” dhe për të marrë përfitimet që ata besojnë se 
do t’i marrin duke u angazhuar në Siri dhe duke rënë shehid, i tradhton ata dhe i tërheq shpejt.374. 
Duke rënë shehid, ata që përqafojnë ideologjinë tekfiriste besojnë se do të falen për veprat e tyre 
të mëparshme penale (të kryera jashtë udhëzimeve ‘fetare’ si laik/ateist), dhe ndryshimet e tyre 
të vogëla të jetesës, duke vazhduar me të bëmat kriminale (tani të kryera nga udhëzimi ‘fetar’), 
besojnë se do të gjejnë faljen e Allahut në Ditën e Gjykimit.375 është një rast i një luftëtari nga Gjak-
ova, A.D. cili u kthye në shtëpi nga Siria i plagosur keq, duke pasur sytë e tij krejtësisht të humbur, 
përfshirë edhe pjesët e krahëve gjatë një beteje në Siri. niveli i trushpërlarjes së tij me konceptin e 
shehidit dhe përfitimet hyjnore që ai beson se do t’i kishte marrë në qoftë se do të kishte vdekur, 
shkon aq larg sa beson se sytë e tij të humbur tani pushojnë në xhenet.376

6.2.5. Familja, izolimi social, dhe tjetërsimi

një tjetër aspekt që i shtyen, sidomos të rinjtë, duke përfshirë edhe ata të arsimuar, të bien në ideolog-
jinë tekfire është familja dhe izolimi social pasi të jenë udhëzuar në islam. izolimi i tillë zakonisht, dhe 
në shumë raste, fillon kur një anëtar i ri i një familje laike udhëzohet dhe fillon të praktikojë islamin. 
Kur njerëzit e tillë të rinj fillojnë praktikimin e islamit, familjet laike, zakonisht prindërit, kanë tendencë 
për t’i bindur ata të mos e bëjnë këtë. Kjo është më mbizotëruese brenda familjeve urbane laike për 
shkak të frikës së tyre se si familje e tërë mund të lidhen nga fqinjët, kolegët, dhe të tjerët me islamin – 
e që ata e konsiderojnë parokal. Ata nuk duan ta kenë një asociim të tillë, në shumë raste, për shkak të 
‘krenarisë’ dhe aspekteve të tjera që një familje laike urbane mishëron në Kosovë. Ata e konsiderojnë 
qëndrimin e tyre laik të jetë i lidhur me modernizmin, ndërsa e konsiderojnë fetarizimin si provincial.

Pasja e një anëtari të ri të në familje laike që sapo ka filluar të praktikojë islamin, krijon ndasi 
midis anëtarit të ri të familjes në njërën anë dhe prindërve nga ana tjetër. Prindërit bëjnë të pa-
mundshmën për ta bindur fëmijën e tyre të mos e praktikojë islamin (shumë herë ata e bëjnë këtë 
në mënyrë agresive), ndërsa fëmija, tashmë dhe fuqimisht i bindur në lidhje me drejtimin e tij/saj 
reagon ndaj përpjekjeve të tilla. Këtu edhe fillon procesi i tjetërsimit prind-fëmijë. Prindërit ndje-
jnë, shprehin, dhe haptazi deklarojnë se besimet e fëmijës janë të huaja për ta, dhe te fëmija fillon 
ndjenja si anëtar i tjetërsuar i familjes. Duke pasur ndasi të tilla dhe mosmarrëveshje themelore 
brenda një familje, fëmija fillon të kalojë më shumë kohë rreth atyre që ai/ajo beson që kanë më 
shumë ngjashmëri në qëndrimin e tyre të ri ideologjik sesa me familjen që e ka tjetërsuar. Kjo është 

372  intervistë me T.M. imam nga Shqipëria që nuk e kufizon vetën vetëm në shkollën legale Hanefi , 24 janar 2015. 
Durrës, Shqipëri.

373  ibid.

374  ibid.

375  intervistë me një prej gazetarëve të kosovës që është marrë me raportimin e ekstremizmit në Kosovë, 28 tetor 2014. 
Prishtinë, Kosovë

376  intervistë me familjarët e A.D. ish luftëtar i huaj, 15 janar 2015. Prishtinë, Kosovë.
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75pika kur një numër i këtyre të rinjve bien pre e qarqeve tekfiriste, të cilët, sipas C.D., një ish-anëtar i 
qarqeve tekfiriste, thotë se ata janë shumë të mirë me të tjetërsuarit dhe në nevojë për miqësi dhe 
kujdes, diçka që ata e kanë humbur në familjet e tyre.377

Për shembull, A.e. rreth 23 vjeç nga Peja, para se të bjerë pre e qarqeve të tekfirëve, ishte një vik-
timë e qëndrimit të familjes së tij ndaj vendimit të tij për të filluar praktikimin e islamit. Kur ai filloi 
të praktikojë islamin, i ati e kushtëzoi atë për të ndaluar praktikimin, nëse donte të vazhdonte të 
jetonte me familjen e tij dhe të merrte mbështetjen e familjes.378 A.e. ishte një student i elektronikës 
në universitetin e Prishtinës dhe jetonte në një apartament me qira në Prishtinë. Ai më pas u lidhë 
me një të dashur që mbante shami. në pamundësi për të përballuar antagonizmat në shtëpi me 
familjen e tij, ai gjeti mbështetje në qarqet tekfiriste që, për më keq, janë duke ndihmuar atë më 
shumë se familja e tij, dhe duke e udhëzuar në ideologjinë e tyre. A.e. përfundimisht ishte i bindur 
dhe i vendosur për të shkuar në Siri për të luftuar.379,380 në një intervistë me babain e A.e., ishte e 
qartë se babai i tij kishte aplikuar presion të madh mbi të që të heqë dorë nga islami, e si pasojë e 
ka tjetërsuar atë nga familja e tij, dhe më kurrë nuk flasin mes vete - dikush tjetër filloi të kujdeset 
për A.e., i cili beson se mund të bjerë shehid duke luftuar në Siri.

Shembuj të tjerë janë edhe ilir Berisha dhe Shefki Koraqi nga Kaçaniku, të cilët besohet të kenë 
qenë rekrutues tekfirist për iSiS në Kosovë, dhe të cilët nuk kanë pasur marrëdhënie të mira me 
familjet e tyre. Për shembull, babai i ilir Berishës besohet ta ketë braktisur atë dhe nuk e ka lejuar 
atë për të jetuar me familjen.381 iliri pastaj filloi të jetojë me Shefki Koraqin, të cilët janë të lidhur dhe 
miq të ngushtë me Lavdrim Muhaxherin.382 Përveç izolimit familjar, ata që përfundimisht fillojnë 
jetën e tyre si tekfirë dhe përfundojnë në Siri izolohen nga shoqëria. Për shembull, kur hulumtuesit 
e QKSS-së e vizituan shtëpinë e Kjani Mjakut në Kaçaninik, që u vra në Siri në janar të 2014, vëllai i 
tij, Kenan Mjaku, ka treguar se fqinjët e tyre janë duke i injoruar ata tërësisht; ata nuk flasin me ta 
më për shkak se e konsiderojnë të gjithë familjen Mjaku si “terroriste”.383  Ata që fillojnë të praktiko-
jnë islamin funksionojnë shumë mirë si vëllezër dhe motra, dhe solidariteti mes tyre është shumë 
i pranishëm. Tekfirët e përforcojnë këtë, sidomos për njerëzit që janë tjetërsuar nga familjet e tyre, 
miqtë, dhe shoqëria në përgjithësi, dhe kjo është një nga mjetet e tyre të forta për të tërhequr 
të ‘braktisurit’.384,385 Husna Haq nga Christian Science Monitor, gjithashtu pohon se shumë “banda 
kriminale që ofrojnë ndjenjën e familjes dhe përkatësisë, iSiS ofron shans për t’u bashkuar me një 
grup që u jep atyre qëllim dhe kuptim – sado të gabuar”.386

377  intervistë me C.D. ish ekstremist i qarqeve tekfirë në Kosovë, 18 tetor 2014. Prishtinë, Kosovë.

378  intervistë me babain e A.e. ish luftëtar i huaj nga Kosova, 21 janar 2015. Pejë, Kosovë.

379  ibid.

380  intervistë me C.D. ish ekstremist i qarqeve tekfirë në Kosovë, 18 tetor 2014. Prishtinë, Kosovë.

381  intervistë me një prej gazetarëve të kosovës që është marrë me raportimin e ekstremizmit në Kosovë, 28 tetor 2014. 
Prishtinë, Kosovë.

382  ibid.

383  Vizitë në familjen e Kjani Mjakut, 6 dhjetor 2014. Kaçanik, Kosovë

384  intervistë me K.M., një prej gazetarëve të kosovës që është marrë me raportimin e ekstremizmit në Kosovë, 28 tetor 
2014. Prishtinë, Kosovë.

385  intervistë me D.T. ish ekstremist i qarqeve tekfirë në Kosovë, 16 dhjetor 2014. Prishtinë, Kosovë.

386  Husna Haq (2014). “iSiS excels at recruiting American teens: Here are four reasons why (+video)”. 22 tetor 2014. 
The Christian Science Monitor. Gjendet në: http://www.csmonitor.com/uSA/uSA-update/2014/1022/iSiS-excels-at-
recruiting-American-teens-Here-are-four-reasons-why-video
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76 7. insTRumenTeT që e leHTësojnë eKsTRemizmin 
e dHunsHëm dHe ReKRuTimin 

7.1. Çështja e xhamive dhe e imamëve (tekfirë kundrejt jotekfirë)

Tekfirët përdorin një varg instrumentesh dhe mjetesh për t’i radikalizuar dhe rekrutuar njerëzit në 
ideologjinë e tyre, që është njëri nga hapat e parë të nevojshëm për t’u ndërmarrë para se t’i bindin 
që të shkojnë në Siri. ndër instrumentet ose mjetet e përdoroura janë xhamitë dhe vetë imamët; 
megjithatë, ekziston një aspekt i qëllimshëm dhe një i paqëllimshëm i këtyre instrumenteve ose 
mjeteve që kontribuojnë në tekfirizim. Aspekti i qëllimshëm përfshin rastin kur disa xhami përdor-
en qëllimisht nga imamët tekfirë për ta përhapur ideologjinë. Duhet të theksohet se ka shumë pak 
imamë e xhami të tilla në Kosovë dhe vende të tjera, por që në të njëjtën kohë, megjithatë, kanë një 
ndikim të konsiderueshëm ideologjik tek ndjekësit e tyre. Përveç ligjëratave të bazuara në parimet 
e tekfirit, këto xhami sigurojnë edhe një atmosferë socializimi dhe ndjenjë komuniteti mes nd-
jekësve, të cilat shpesh përqafojnë ideologjinë e tekfirit si viktima të imamëve dhe xhamive të tilla. 
Për shembull, duke qenë se numri i njerëzve që përqafojnë dhe fillojnë ta praktikojnë islamin është 
në rritje të vazhdueshme në Kosovë, siç u pohua më herët, këta pak imamë dhe xhami janë vetë 
rreziku për shumë njerëz që janë rishtarë në islam. Shumë rishtarë në islam e kanë tejet të vështirë 
të dallojnë mes një imami kredibil dhe legjitim dhe një imami tekfir.

Ata që sapo fillojnë ta praktikojnë islamin zakonisht vendosin të shkojnë në xhaminë më të afërt 
prej vendit ku jetojnë. Këto rastësisht mund të jenë xhamitë ku predikojnë imamët tekfirë, ose që i 
frekuentojnë ndjekësit e tekfirëve edhe nëse imamët nuk janë tekfir. P.sh., në një intervistë me një 
ish-tekfir, ai shpjegon se si ai ka rënë pre e ideologjisë tekfiriste vetëm me vendimin e tij të thjeshtë 
për të shkuar në xhaminë më të afërt me shtëpinë e vet. Kur vendosi ta praktikonte islamin, çka 
ndodhi para se të ishte 20 vjeç, ai vendosi të shkonte në xhaminë “Dardania” në Prishtinë, ku asoko-
he nuk kishte imam tekfir që predikonte, por shumica e xhematit (falësve) ishin tekfirë të afërm me 
Shukri Aliun dhe rexhep Memishin, i cili kishte një organizatë dhe një zyrë afër.

Pas predikimeve, ky ish-tekfir zakonisht shkonte të luante video-lojëra aty afër me adhuruesit e 
tjerë të xhamisë, që ishin tekfirë, një socializim ky që zakonisht ndodh mes adhuruesve. ndër të 
tjera ai aty fliste për ato që bënte jashtë predikimeve në jetën e përditshme; d.m.th. se planifikonte 
të votonte; se bënte një gjë ose një tjetër. Adhuruesit e tjerë (tekfirë) menjëherë hidheshin për t’i 
thënë se këto janë të “ndaluara” në islam, gjëra këto që në realitet zakonisht ndalohen në bazë të 
parimeve të tekfirit, por jo domosdoshmërisht në islam. Megjithatë, ai ishte krejtësisht i ri në islam, 
dhe u besonte adhuruesve të tjerë, dhe dikur u bë si shumica e tyre, dhe person shumë i afërt me 
vizitorët e tjerë tekfirë nga Shkupi, duke përfshirë Shukri Aliun dhe rexhep Memishin. Prandaj, 
është vetë hutia fillestare e atyre që janë rishtarë në islam ajo që mund t’i bëjë disa prej tyre të bien 
pre e tekfirëve, në shumicën e rasteve krejt rastësisht dhe duke u larguar kështu nga referenca të 
vërteta dhe të besueshme të islamit që nga fillimi i jetës së tyre si praktikues të islamit.387

Aspekti i paqëllimshëm i imamëve dhe xhamive që mund të luajnë rol në rënien e të rinjve dhe 
rishtarëve në islam pre e tekfirëit, nga ana tjetër, është ai kur një numër i imamëve jotekfirë janë 

387  intervistë me K.A. imam në Shqipëri që nuk kufizohet vetëm në shkollën juridike hanefi, 24 janar 2015. Tiranë, 
Shqipni.
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77injorantë ndaj ndjekësve të tyre, dhe kjo injorancë u kontribuon disa pasojave të paqëllimshme. 
Për shembull, Ahmed Kalaja, një imam në Tiranë, thotë se disa imamë (jotekfirë) duhet të mbahen 
po aq përgjegjës, sepse shkojnë dhe merren me “fjalë të kota” dhe ceremoni xhenazesh në vend se 
të përqëndrohen në mësimet e duhura dhe themelore islame, të cilat ofrojnë përgjigje për pyetjet 
praktike dhe teologjike që adhuruesit zakonisht i kanë.388 Disa imamë të tjerë (jotekfirë) po ashtu 
nuk u qëndrojnë afër ndjekësve të vet, kur këta kanë nevojë për përgjigje ose thjesht duan të rrinë 
vërdallë. Mustafa Tërniqi, imam në Durrës, i cili ka argumentuar gjerë e gjatë se pse nuk duhet 
bashkuar me luftimet në Siri, pohon se një numër imamësh gabojnë kur nuk u qëndrojnë afër 
ndjekësve të vet.389 nëse imamët nuk u qëndrojnë afër ndjekësve, këta lehtë mund të shkëputen 
dhe të tërhiqen prej imamëve tekfirë të cilët ofrojnë përgjigje të thjeshta për pyetje të ndërlikuara, 
dhe sillen shumë mirë në prenë e mundshme.390,391 Tekfirët zakonisht shpërndajnë libra dhe lit-
eraturë edhe në xhamitë ku imamët jotekfirë i mbajnë predikimet, dhe nëse imamët nuk janë të 
vëmendshëm ndaj asaj se çka ndjekësve të tyre ua japin të tjerët, mund t’i humbasin ndjekësit që 
do kalojnë tek imamët tekfirë.392

një tjetër aspekt i paqëllimshëm i imamëve dhe xhamive që mund të luajë rol ose tërthorazi mund 
t’ua lehtësojë dhe pa qëllim t’ua nxisë dëshirën disa prej ndjekësve për t’iu bashkuar luftës në Siri, 
është kur në disa raste ata flasin keq për fetë, kulturat dhe traditat e tjera, por sidomos për shiitët. 
një numër imamësh në Kosovë (shumë pak krahasuar proporcionalisht me numrin e përgjithshëm 
të imamëve) që i përkasin dhe predikojnë islamin konservativ jo të dhunshëm, por që here-herë 
flasin keq për shiitët, pa qëllim mund të kontribuojnë në disa prej dëshirave të ndjekësve të tyre 
për t’u bashkuar në luftimet kundër Asadit, i cili i përket sektit shiit alevi. Këta lloj ndjekësish mund 
të jetë të rinj, por shumë energjikë, ekspresivë dhe të gatshëm për të vepruar, dhe përveç që nuk 
duan të përqafojnë ideologji radikale, mësimet kundër shiitëve mund t’i bëjnë të kërkojnë mënyra 
për të shkuar në Siri dhe për ta luftuar “regjimin shiit” të Bashar al Asadit, dhe kështu të bien nën 
qarqet tekfiriste që ua lehtësojnë rrugën për në Siri. Pra, ka disa imamë që drejtpërdrejt kanë folë 
kundër bashkimit me luftimet në Siri, por praktikisht mund ta kenë lehtësuar pa qëllim dëshirën 
për ta luftuar regjimin e Asadit.

Megjithatë, nuk duhen parë xhamitë ose numri i xhamive që ka një vend a shoqëri si një shkak a 
priori i radikalizimit të shoqërisë ose si një kauzë a priori për përfshirjen e njerëzve si luftëtarë të 
huaj në Siri. Për shembull, raporti ndërmjet numrit të objekteve të shkollave fillore dhe të mesme 
me numrin e xhamive në Kosovë është shumë më i lartë sesa në Turqi. raporti midis numrit të ob-
jekteve të shkollave fillore dhe të mesme me numrin e xhamive në Kosovë është 1,125 për 660, ose 
pothuajse 1.7 shkolla për 1 xhami.393,394 Ky raport në Turqi, nga ana tjetër, është 42,442 për 82,693, 

388  ibid.

389  intervistë me T.M. imam në Shqipëri që nuk kufizohet vetëm në shkollën juridike hanefi, 24 janar 2015. Durrës, 
Shqipni.

390  intervistë me T.M. imam në Shqipëri që nuk kufizohet vetëm në shkollën juridike hanefi, 24 janar 2015. Durrës, 
Shqipni.

391  intervistë me D.T. ish-ekstremist i qarqeve tekfirë në Kosovë, 16 dhjetor 2014. Prishtinë, Kosovë.

392  intervistë me K.A. imam në Shqipëri që nuk kufizohet vetëm në shkollën juridike hanefi, 24 janar 2015. Tiranë, 
Shqipni.

393  Besiana Xharra (2012). “Kosova Mbyll Sytë Para Xhamive ilegale” january 12, 2012. Balkan Insight. Gjendet në: http://
www.balkaninsight.com/en/article/kosova-mbyll-syte-para-xhamive-ilegale 

394  Besiana Xharra (2012). “Kosovo Turns Blind eye to illegal Mosques”. january 12, 2012. Balkan Insight. Gjendet në: 
http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-turns-blind-eye-to-illegal-mosques 
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78 ose 0.5 shkolla për 1 xhami.395,396 Ka shumë më shumë shkolla në Kosovë se xhami, ndërkohë që ka 
shumë më shumë xhami se shkolla në Turqi. Duke e krahasuar numrin e xhamive për popullatë, ka 
1 xhami në Kosovë për 2,730 banorë, ndërsa në Turqi ka 1 xhami për 907 banorë. Prandaj, pavarë-
sisht se:

•	 raporti midis numrit të shkollave dhe xhamive në Turqi është tri herë më i ulët se në Kosovë;

•	 numri i xhamive për banorë është tri herë më i lartë në Turqi se në Kosovë; dhe se

•	 Turqia kufizohet me zonat e Sirisë të kontrolluara prej iSiS-it 

...Turqia ende ndodhet në fund të listës për nga numri i luftëtarëve të huaj për kokë banori për 
popullsinë muslimane krahasuar me Kosovën, ose krahasuar me çdo vend tjetër perëndimor me 
shumicë jo-muslimane, duke përfshirë edhe rusinë (shih tabelën 1 “numri i luftëtarëve të huaj nga 
evropa Perëndimore, Ballkani, ShBA dhe rusia”, në Kapitullin 4 më sipër).
 
Ka dy supozime që mund të bëhen për të shpjeguar dhe kuptuar pse popullata muslimane e ven-
deve evropiane perëndimore dhe të tjera me shumicë jo-muslimane tërhiqet më shumë prej ide-
ologjisë së tekfirit, çka rezulton me numër më të lartë për frymë të popullsisë përkatëse muslimane 
që përfundojnë si luftëtarë të huaj në Siri. Supozimi i parë është se popullsia muslimane në këto 
vende jomuslimane ndjehet e tjetërsuar prej kulturave ‘të huaja’ në të cilat jeton, veçanërisht në 
aspektin e traditës, që është e ndryshme prej traditave të krishtera perëndimore. john esposito 
pohon se islami më radikal ndiqet dhe praktikohet nga komunitetet muslimane në Amerikë dhe 
evropë sepse atyre ai u vjen si një mënyrë alternative për ta praktikuar islamin si kundërpërgjigje 
ndaj praktikave të huaja kulturore që i shohin si shumë të huaja nëpër këto vende.397 Gilles Kepel 
ngjashëm pohon se “kur jeni në gjendje të tjetërsimit të tillë, lehtë bëheni pre e xhihadisëve që do 
t’ju ushqejnë me propagandën më të shijshme se propaganda e vjetër e selefijve që ju thonë të 
luteni, të agjëroni dhe që nuk ndërmarrin veprime”.398

Supozimi i dytë, që lidhet me të parin në shumë mënyra, është vetë konfuzioni i popullsisë musli-
mane në këto vende lidhur me imamët dhe dijetarët që duhet t’i ndjekin si referencë për mësimet 
islame. Meqë xhamitë dhe imamët e besueshëm nuk janë aq të afërta dhe në kontakt të drejtpër-
drejtë nëpër vendet perëndimore jo-muslimane sa janë xhamitë dhe imamët kredibilë në vende 
me shumicë muslimane si Kosova dhe Turqia, njerëzit shumë lehtë mund të bien pre e referen-
cave të tekfirit nëpër mediat elektronike (youTube , Facebook, Twitter, etj.) të cilat flasin më thjesht 
për gjendjen e tyre të tjetërsuar nëpër vendet jo-muslimane. Me fjalë të tjera, përdorin “ youTube 
imamë” si referencë për në islam.

395  OeCD (2005). “Basic education in Turkey: Background report”. OeCD reviews of national Policies for education. 
Gjendet në: http://www.oecd.org/edu/school/39642601.pdf. p.9

396  Haber Turk (2013). “Türkíe’de kaç cami var?”. March 6, 2013. Haber Turk. Gjendet në: http://www.haberturk.com/
yasam/haber/825261-turkiyede-kac-cami-var 

397  john esposito (2011). “What everyone needs to Know about islam”. Oxford University Press. f.55

398  Bruce Livesey (2005). “The Selefist Movement” PBS: Frontline. Gjendet në: http://www.pbs.org/wgbh/pages/
frontline/shows/front/special/sala.html
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797.2. Konviktet dhe ambientet e tjera private 

Thirrjet për t’iu bashkuar iSiS-it dhe leksionet me bazë në parimet ideologjike tekfiriste janë të 
pranishme në disa xhami të Maqedonisë, Shqipërisë dhe Kosovës; megjithatë, këto nuk mund të 
jenë aq të forta sa ambientet private që i përdorin qarqet tekfiriste. Sabri Bajgora, kreu i imamëve 
në BiK, konfirmoi se ndërsa po përpiqen t’i shtojnë inspektimet nëpër xhami, nuk mund ta bëjnë 
këtë nëpër ambientet private ku BiK-u është i vetëdijshëm se një numër imamësh po organizojnë 
tubime me ndjekësit e tyre dhe të tjerët, ku flasin ndryshe (më radikalisht) sesa flasin nëpër xham-
itë përkatëse.399 Ta zëmë, një grup i individëve të arrestuar gjatë bastisjeve të policisë në gusht 
2014, mblidheshin shpesh tek banesa e A.F. (një person tjetër që ishte në Siri dhe u arrestua). Babai i 
A.G. (një tjetër person që ishte në Siri dhe u arrestua), ka vënë re se i biri shpesh ndiqte disa ligjërata 
dhe takime, për detajet e të cilës nuk ishte në dijeni, në një banesë të A.F. në Han të elezit. 400

Gjatë intervistave me një imam në komunën e Vitisë,401 dhe një prind të njërit prej të përfshirëve 
në Siri,402 u konfirmua se këta kishin parë disa pronarë dyqanesh, ndjekës të xhamive përkatëse në 
këto qytete, të cilët synojnë të ligjërojnë tek breza shumë më të rinj. Ata konfirmuan se ftojnë një 
numër të rinjsh nga lagjet e tyre, që i përkasin një grupmoshe mes 9-13 vjeç dhe që dëgjojnë se 
ç’kanë për të thënë në lidhje me islamin këta pronarë dyqanesh. njëri nga të intervistuarit, babai i 
A.G., ishte i sigurt se njëri nga këta pronarë dyqanesh i përkiste asaj që e quajti “islam radikal”, e që 
ne dyshojmë se është një nga tekfirët në qytet ose i ndikuar prej tyre.

Së fundi, ka pasur edhe disa konvikte që i përdornin qarqet tekfiriste, duke përfshirë edhe qendrën 
e Prishtinës, ku akomodonin një numër praktikantësh të rinj të islamit. D.T., një ish-anëtar i tekfirit 
që ka qenë në kontakt të ngushtë me autorin e këtij raporti, konfirmoi ekzistencën e konvikteve 
të tilla në “Lagjen e Muhaxherëve”403 në qendër të Prishtinës. Këto konvikte akomodonin studentë 
dhe të rinj të tjerë që kishin nevojë të qëndronin diku. Konvikte të tilla ishin edhe vende ku të rinjtë 
urbanë, të larguar nga e familjet e veta, për shkak të qëndrimeve destruktive të këtyre të fundit 
kundrejt fëmijëve të tyre që kishin vendosur të udhëzoheshin në islam, gjetën një strehë. Ligjëratat 
e bazuara në tekfirizëm janë mbajtur vazhdimisht në konvikte të tilla, dhe ato janë vizituar shpesh 
nga imamët tekfirë të Maqedonisë.404

7.3. interneti

Megjithë zhvillimin e prapambetur ekonomik të Kosovës, varfërinë dhe mungesën e zhvillimit ru-
ral, shkalla e përhapjes së internetit dhe numri i përdoruesve të tij janë ndër më të lartët në rajon, 
të krahasueshëm madje me shumë vende anëtare të Be-së.405 Megjithatë, siç raporton Husna Haq, 
interneti është një thikë me dy tehe në botën e terrorizmit; ndërsa është i dobishëm për autoritetet 
shtetërore që të ndjekin grupet e dhunshme ekstremiste nga njëra anë, këto grupe përdorin inter-

399  intervistë me B.S., zyrtar i lartë në BiK. 25 nëntor 2014. Prishtinë, Kosovë.

400  Vizitë në familjen e A.G., 15 dhjetor 2014. Hani i elezit, Kosovë.

401  intervistë me B.B., imam në Kosovë. Viti. Kosovë

402  Vizitë në familjen e A.G., 15 dhjetor 2014. Hani i elezit, Kosovë.

403  Kjo nuk ka të bëjë fare me Lavdrim Muhaxherin. është lagje e vjetër e Prishtinës.

404  intervistë me D.T. ish-ekstremist i qarqeve Tekfirë në Kosovë, 16 dhjetor 2014. Prishtinë, Kosovë.

405  internet World Stats (2014). “internet users in europe”. 30 qershor 2014. Internet World Stats Usage and Population 
Statistics. Gjendet në: http://www.internetworldstats.com/stats4.htm 
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80 netin për të rekrutuar luftëtarë nga e gjithë bota.406 Kur është fjala për internetin dhe veprimtarinë 
propagandistike të iSiS-it, erin Marie Saltman dhe Charlie Winter nga Fondacioni Quilliam pohojnë 
se “efikasiteti me të cilin iS[iS] aktualisht po e përdor internetin është diçka e paparë dhe, në shumë 
mënyra, një tregues i kohës”.407 Kjo është krejt pjesë e një makine propagandistike të teknologjisë 
së lartë që iSiS e përdorë për të depërtuar tek luftëtarët e mundshëm në evropë dhe gjetiu nëpër 
botë. 408

Videot propagandistike të iSiS-it kanë depërtuar edhe në Kosovë, dhe gjykuar nga numri i 
luftëtarëve të huaj për kokë banori që i janë bashkuar iSiS-it dhe disa grupeve të tjera rebele në Siri, 
duket se përpjekjet e tilla propagandistike kanë qenë të suksesshme. ndërsa mjetet propagandis-
tike të internetit sigurisht lehtësojnë përpjekjet e rekrutimit dhe instrumentet e tjera të përdorura 
nga rekrutuesit e iSiS-it në Kosovë, nuk mund të përjashtohet fakti se në shumë raste ai mund të 
jetë një mjet shumë më efektiv rekrutimi sesa kontakti fizik si ai në xhami, me imamët dhe në am-
bientet private. Ka dy aspekte në rastin e Kosovës që popullatën e saj, sidomos gjeneratat e reja, e 
bëjnë më të ndjeshme ndaj fetarizimit dhe radikalizimit të dhunshëm potencial.

Së pari, megjithë kushtet tejet të këqija të jetesës dhe të infrastrukturës në zonat rurale, Kosova ia 
doli ta rriste shtrirjen e internetit në zonat më të largëta fshatare. Fjala vjen, shkalla e depërtimit të 
internetit në Kosovë është 76.62 për qind për nga numri i përdoruesve që pohojnë se përdorin in-
ternetin.409 Shkalla e depërtimit të internetit për nga numri i përdoruesve në zonat rurale është 77.7 
për qind, më e lartë se mesatarja e Kosovës.410 Shumica e përdoruesve të internetit, ose 53.66 për 
qind, janë të rinj (nën 30 vjeç), dhe shumica dërrmuese e këtyre, ose 94.21 për qind, e përdorin atë 
nga shtëpia.411 Përveç shkallës shumë të lartë të depërtimit në zonat rurale, çmimi i interneti është 
i përballueshëm edhe për familjet e zonave rurale, 65 për qind e të cilave pohojnë se paguajnë veç 
15 euro ose më pak në muaj për përdorimin e internetit.412 Për më tej, 86.76 për qind e përdoruesve 
të internetit pohojnë se e përdorin internetin përditë 413 dhe 83.29 për qind pohojnë ta përdorin atë 
mjaft kohë gjatë ditës – rreth 3 orë në ditë.414 Prandaj, individët nga zonat urbane dhe ato rurale 
kanë ekspozim jashtëzakonisht të lartë ndaj përmbajtjeve online.

Së dyti, ajo që mund ta lehtësojë fetarizimin dhe potencialisht radikalizimin përmes depërtimit të 
tillë të lartë të internetit dhe ekspozimit ndaj tij është fakti se, ndryshe nga besimi i përgjithshëm, të 

406  Husna Haq (2014). “iSiS excels at recruiting American teens: Here are four reasons why (+video)”. 22 tetor 2014. 
The Christian Science Monitor. Gjendet në: http://www.csmonitor.com/uSA/uSA-update/2014/1022/iSiS-excels-at-
recruiting-American-teens-Here-are-four-reasons-why-video

407  erin Marie Saltman and Charlie Winter (2014). “islamic State: The Changing Face of Modern jihadism”. Quillam 
Foundation. Gjendet në: http://www.quilliamfoundation.org/wp/wp-content/uploads/publications/free/islamic-
state-the-changing-face-of-modern-jihadism.pdf. f.37 

408  CBS news (2014). “iSiS recruits fighters through powerful online campaign”. 29 gusht 2014. CBS News. Gjendet në: 
http://www.cbsnews.com/news/isis-uses-social-media-to-recruit-western-allies/ 

409  Agron Fazliu (2013). “internet Penetration and usage in Kosovo”. Kosovo Association of Information and 
Communication Technology. Gjendet në: http://www.stikk-ks.org/uploads/downloads/internet_penetration_and_
usage_in_Kosovë.pdf.  f.18 

410  ibid., f.19 

411  ibid., f.22 

412  ibid., p.23

413  ibid., p.38

414  ibid., p.24 
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81rinjtë në Kosovë nuk flasin gjuhë të huaja, ose më saktë anglisht, veçanërisht jo ata në zonat rurale. 
nuk ka të dhëna lidhur me nivelin e anglishtes ose të gjuhëve të tjera të huaja që flasin njerëzit në 
Kosovë. Megjithatë, nga një vëzhgim i përgjithshëm i autorit të këtij raporti me mbi 1,000 studentë 
të tij me të cilët ka punë tash sa vjet si ligjërues universiteti, jo më shumë se 10-15 për qind mund të 
thuhet se e njohin anglishten në nivel mbi mesatar.415 Kjo u konfirmua edhe në biseda në lidhje me 
çështjen e gjuhës së nxënësve me ligjërues dhe profesorë të tjerë universitarë. Paaftësia për të folë 
ose kuptuar anglisht ose gjuhë të tjera të huaja kufizon shumicën e të rinjve në përmbajtjen online 
vetëm në gjuhën shqipe. Kjo tregohet dhe ilustrohet edhe në raportin e Shoqatës TiK të Kosovës, 
e cila konfirmon se 76.60 për qind e përdoruesve të internetit në Kosovë e përdorin internetin në 
gjuhën shqipe.416

Përmbajtja e internetit në shqip nuk është aq e pasur dhe nuk ka të krahasuar me çka ka në gju-
hën angleze ose gjuhë të tjera të mëdha të huaja që mund të gjenden dhe të përdoren për arsim, 
kulturë, sport dhe aktivitete të tjera. Ajo që mund të haset kryesisht në gjuhën shqipe është përm-
bajtja e pop-kulturës (jo shumë kuptimplotë për jetën e individit: këngë pop, komedi dhe përm-
bajtje të tjera nga të cilat mërzitesh shpejt). Përmbajtje tjetër mbizotëruese në gjuhën shqipe janë 
dhjetëra, në mos qindra ligjërata të imamëve që flasin për çështjet më të detajuara rreth jetës dhe 
u përgjigjen disa pyetjeve shumë themelore për çështje ekzistenciale. Këto janë disa nga gjërat që 
ndonëse duhen, megjithatë shpesh nuk mësohen në sistemin e arsimit të instaluar dhe të zbatuar 
në Kosovë në 15 vjetët e fundit. Ta zëmë, 73.29 për qind e përdoruesve të internetit në Kosovë e 
përdorin atë për Facebook, 65.37 për qind e përdorin për Skype, dhe 43.62 për qind e përdorin për 
youTube.417 në anën tjetër vetëm 11.94 për qind e përdoruesve të internetit në Kosovë e përdorin 
internetin për të lexuar nga kurioziteti (p.sh. Wikipedia, kërkim me Google, etj.), vetëm 16.78 për 
qind e përdorin për të lexuar lajme, dhe vetëm 10.76 për qind e përdorin për hulumtim dhe stu-
dim.418

Të tri kanalet e komunikimit të mediave sociale që shfrytëzohen më së shumti edhe nga imamët 
dhe rrjetet radikale duket të jenë ato që përdoren më së shumti nga përdoruesit e internetit në 
Kosovë, pra Facebook, Skype dhe youTube. është e qartë tashmë se iSiS u tregua i suksesshëm në 
përdorimin e internetit me përmbajtje që do t’i prekte emocionalisht ata tashmë të radikalizuarit 
ose ata që janë në proces të radikalizimit, duke i shfaqur pamje që zakonisht pohojnë të jenë krime 
të Asadit ndaj fëmijëve dhe “motrave të tyre muslimane”. Fjala vjen, në një nga videot rekrutuese të 
qarkulluara gjerësisht në gjuhën shqipe, Lavdrim Muhaxheri u bënte thirrje të gjithë muslimanëve 
shqipfolës t’i bashkohen iSiS-it me pohimin se “ata [ushtria e Asadit dhe armiqtë e iSiS-it] po na 
i përdhunojnë motrat muslimane, po ua presin kokat fëmijëve tanë në djep dhe po na i djegin 
shtëpitë, dhe ju po flini e po i dëgjoni imamët që ju thonë se kemi nevojë vetëm për ndihmë finan-
ciare. jo nuk na duhet ndihma financiare, na duhen burra për luftë”.419 Ka shumë video të tjera, pre 

415  Kjo për shkak të faktit se autori i këtij raporti nuk mund të pajiste studentët me literature në anglisht sepse shumica 
dërrmuese nuk mund ta kuptonin 

416  Agron Fazliu (2013). “internet Penetration and usage in Kosovë”. Kosova Association of Information and 
Communication Technology. Gjendet në: http://www.stikk-ks.org/uploads/downloads/internet_penetration_and_
usage_in_Kosovë.pdf. p.43

417  ibid., p.46

418  ibid., p.46

419  indeksOnline.net (2014) “Lufta ne Siri – indeksonline“ Youtube. Gjendet në: https://www.youtube.com/
watch?v=zhbWhgS6svc
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82 e apeleve emocionale të të cilave bien individë që flasin shqip dhe veçanërisht ata që tashmë janë 
radikalizuar ose në proces të radikalizimit.

Për shembull, A.A. nga Prishtina, i cili po ashtu ka luftuar për një muaj në Siri, dhe që nuk duket të 
jetë shumë fetar, tha se ajo që po shihte në internet rreth krimeve të Asadit kundër të tjerëve ishte 
e padrejtë.420 A.A. ndjente se i duhej të shkonte për t’i mbrojtur muslimanët, por veproi më shumë 
nga qëndrimi i tij internacionalist si qenie njerëzore që u ndihmon qenieve të tjera njerëzore.421 një 
tjetër ish-luftëtar i huaj në Siri nga Kaçaniku thotë se kishte shumë kohë të lirë dhe përdorte shpesh 
internetin, ku i pa krimet e Asadit kundër fëmijëve në Siri, çka ishte e frikshme për të dhe ndjeu se i 
duhej të vepronte.422 Veç kësaj, babai i A.H. (A.H. tentoi të shkonte në Siri), pohoi se nuk shihte asgjë 
të keqe nga fakti se i biri i falej, por tha edhe se A.H. mbyllej në dhomë dhe përdorte internetin 
shumë.423 Babai i njërit prej luftëtarëve të huaj nga Shqipëria që humbi jetën në Siri, përveçse tha se 
i biri i vdiq për Allahun, shtoi edhe se ai ishte tërhequr të shkonte në Siri për shkak të krimeve dhe 
vrasjeve të njerëzve të pafajshëm, përfshirë edhe fëmijët që po i shihte në internet. 424

Ka edhe këngë emocionalisht joshëse në gjuhën shqipe që bëjnë thirrje për t’iu bashkuar lufti-
meve në Siri. Po e zëmë, kënga e nusret Kurtishit e quajtur “Lufta për Allah” u publikua në youTube 
më 19 tetor 2014 dhe nga mesi i shkurtit 2015 ishte klikuar mbi 51,000 herë,425 që d.m.th. se është 
dëgjuar rreth 12.000 herë në muaj. 426 Kënga flet se si u duhet bashkuar dhe ndihmuar “vëllezërve” 
në Siri, ku mund të gjendet shërimi për mëkatet vetjake. Ka edhe një tjetër këngë lidhur me një 
shqiptar nga Shkupi, Sami Abdullahu, i cili u vra në Siri në gusht 2013.427 Kënga është publikuar 
në youTube më 15 shtator 2013 dhe nga mesi i shkurtit 2015 është klikuar mbi 128,000 herë, që 
d.m.th se është dëgjuar afro 6,000 herë në muaj, ndoshta edhe më shpesh në fillim. Kënga flet se si 
lutjet e tij për të rënë shehid ishin dëgjuar dhe tani “jo një, por 72 nuse po e prisnin”.428 Këso videosh 
propagandistike janë shumë efektive për trushpërlarjen e të rinjve dhe thirrjen e tyre për aksion.429

Përveç videove me thirrje emocionale dhe të tjera, luftëtarët e huaj shqipfolës në Siri dhe rekru-
tuesit e tyre kanë përdorur edhe pjesën e ‘butë’ ose të ‘mirë’ të përfshirjes në xhihad. Ata jo vetëm 

420  intervistë me A.A. ish-luftëtar i huaj nga Kosova, 18 janar 2015. Prishtinë, Kosovë.

421  ibid.

422  Visar Duriqi (2014). “rrëfen muxhahedini kosovar i kthyer nga Siria: jam penduar që shkova atje, ajo luftë nuk na 
përket neve”. 1 maj 2014. Gazeta Express. Gjendet në: http://www.gazetaexpress.com/lajme/rrefen-muxhahedini-
kosovar-i-kthyer-nga-siria-jam-penduar-qe-shkova-atje-ajo-lufte-nuk-na-perket-neve-11338/ 

423  Vizitë te familja e Mentor zejnullahut, 3 dhjetor 2014. Viti, Kosovë

424  A1 (2014). “A1 report - Shqiptari vritet në Siri, Prindërit në A1 report: Djali bëri detyren”. Youtube. Gjendet në: 
https://www.youtube.com/watch?v=lzr3GwxiGa4 

425  note that the numnber of clicks does not mean that it has been viwed by that many people, since a single person 
can click such videos many times, but it does indicate that a considerable number of individuals have clicked, 
watched or listen to such videos. Vini re se numri i klikimeve nuk d.m.th. se videoja është pare nga po aq njerëz, 
meqë një person i vetëm mund të klikojë video të tilla shumë herë, por kjo tregon se një numër i konsiderueshëm 
individësh i kanë klikuar, shikuar ose dëgjuar videot e tilla.

426  ibrahim Terzijaj (2014). “nusret Kurtishi ‘’Lufta për All-llah’’ 2014 (Sami Abdullahu shehid insha Allah)”. Youtube. 
Gjendet në: https://www.youtube.com/watch?v=e6M-sl27m9A 

427  ebu ruvejda (2013). “Hafiz Sami Abdullahu (shehid inshaAllah)”. Youtube. Gjendet në: https://www.youtube.com/
watch?v=7DCjCnFG2oM 

428  ibid.

429  intervistë me K.M., gazetar nga Kosova që raporton mbi ekstremizmin në Kosovë, 28 tetor 2014. Prishtinë, Kosovë.
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83që shfaqin se si një luftëtar i iSiS me pompozitet ua këput kokën dhe i djeg ata që i quajnë qa-
fira në emër të fesë, por shfaqin edhe se si përfshihen për vete në aktivitete më të këndshme. Për 
shembull, një video në youTube ishte postuar më 11 korrik 2014 me xhihadistë shqipfolës që duket 
sikur po kënaqeshin në një pishinë, në një vilë që duket sikur ishte zaptuar në Siri nga luftëtarë 
shqipfolës të iSiS-it.430 Që nga data e publikimit dhe deri nga mesi i shkurtit 2015 videoja është 
klikuar rreth 100,000 herë, pra afro 15,000 herë në muaj.431 një tjetër video duket se tregon miqtë 
e Lavdrim Muhaxherit të relaksuar dhe duke kënduar pasi i këpusin kokën irakianit 19-vjeçar që 
dyshonin se kishte qenë qafir (jobesimtar).432 Që nga data e publikimit më 30 korrik 2014, është 
klikuar afro 75,000 herë, që d.m.th. afro 13,000 herë në muaj.433

është një tjetër aspekt i përdorimit të mediave sociale nga ana e individëve tekfirë që vetë luftojnë 
në Siri, e që mund të vlejë për rekrutuesit dhe propaganduesit këtu në Kosovë. Duket se mediat 
sociale kanë një ndikim të ndjeshëm për stimulimin e veprimeve të tyre radikale. Për shembull, 
A.A., një nga ish-luftëtarët e huaj në Siri, që e ka takuar Lavdrim Muhaxherin atje, përshkruan se si 
Lavdrimi ishte kureshtar të shihte ç’vëmendje i kushtohej nëpër mediat sociale, që d.m.th. shihte 
numrin e klikimeve në youTube, të ‘pëlqimeve’ dhe ‘shpërndarjeve’ në Facebook dhe aktivitete të 
tjera të mediave sociale që t’ia ushqenin egon.434 Sipas A.A., Lavdrim Muhaxheri postonte diçka në 
internet dhe shkonte për të luftuar ose tjetërkund, dhe kur kthehej në bazë ku ishte i pranishëm 
A.A., i fërkonte duart me ngazëllim e me padurim për të parë nëse postimi i tij ishte shikuar, pëlqyer, 
shpërndarë ose ndjekur në përgjithësi. Kur ndërmarrin ndonjë veprim radikal dhe ai ndiqet e shi-
kohet gjerësisht nëpër mediat sociale, sidomos kur raportohet nëpër mediat konvencionale në 
Kosovë dhe në mbarë botën, kjo u jep atyre një ndjenjë qëllimi për përsëritjen e veprimeve të veta, 
ose për radikalizimin e mëtejmë të veprimeve të veta. Prandaj, kjo lloj vëmendje ua ushqen egot 
dhe u jep një ndjenjë qëllimi, sidomos për përsëritjen e veprimeve, për të marrë një rivlerësim, por 
edhe një ndjenjë vlefshmërie.

Tafkirët përdorin xhamitë përmes imamëve, ambientet private dhe internetin si instrumente për 
të shpërlarë truirin dhe ‘ndryrë’ mendërisht rishtarët, sidomos të rinjtë, në ideologjinë e tyre. Këtë e 
bëjnë fillimisht duke përdorë gjuhë të thjeshtë për t’u dhënë përgjigje të thjeshta pyetjeve kompl-
ekse në islam, çka zakonisht përfshin manipulimin e fesë duke iu përgjigjur paqëndrueshmërisë së 
rishtarëve dhe gjendjes së tyre të çorientuar. Së dyti, ua bllokojnë rishtarëve referencat e ligjshme 
dhe të besueshme në islam, pra imamët e besueshëm, ndër të cilët ka shumë të ashtuquajtur se-
lefi (konservatorë të padhunshëm) në Kosovë dhe treva të tjera shqipfolëse, e që ata i shohin si 
konkurrentët më të ashpër. Këtë e bëjnë duke i diskredituar si “imamë të tagutit”, që d.m.th. “imamë 
të shtetit”, “imamë të korruptuar”, “imamë që e kanë braktisur islamin e vërtetë” dhe me teknika të 
tjera etiketuese e kornizuese që pastaj me sukses krijojnë kundërthëniet midis tekfirëve të rinj dhe 
imamëve kredibilë; kjo i ul gjasat e tekfirëve të rinj për t’u de-radikalizuar. Fjala vjen, një ish-tekfirë 
në Kosovë mendonte se enis rama dhe ekrem Avdiu ishin imamët më të këqinj, “imamë të tagu-

430  Anon. (2014). “Xhihadistët Shqiptarë në Siri lahen në pishinë”. Youtube. Gjendet në: https://www.youtube.com/
watch?v=ewu4bbLiaji 

431  ibid.

432  ilir Musliu (2014). “Pas masakrës, ‘kasapi i iSiS’ organizon festë me shokët e Lavdrim Muhaxherit”. Youtube. Gjendet 
në: https://www.youtube.com/watch?v=yXprF-5T7Cy 

433  ibid.

434  intervistë me A.A. ish-luftëtar i huaj nga Kosova, 18 janar 2015. Prishtinë, Kosovë.
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84 tit”, “imamë të korruptuar”, etj., që po e predikojnë islamin e “gabuar”, derisa u de-radikalizua duke 
dëgjuar vetë leksionet e enis ramës dhe ekrem Avdiut, për çka e kishin bindur të tjerë muslimanë 
praktikues që ishin miqtë e tij. 435 i etiketojnë dhe i kufizojnë imamët e besueshëm dhe legjitimë 
duke i përdorur të gjitha këto instrumente, përfshirë xhamitë, ambientet private dhe internetin 
(mediat sociale, etj).

7.4. financimi

Financimi i radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në Kosovë është vështirë të gjurmohet. 
edhe pse ky raport nuk i sheh financimet si motiv a shkak thelbësor të radikalizimit të ndokujt ose 
si shkak për t’u bashkuar me grupet e dhunshme ekstremiste në Kosovë ose në Siri. Ky hulumtim 
mundet, megjithatë, të nxjerrë disa konkluzioneve në këtë drejtim. Së pari na duhet të merremi 
në hollësi me organizatat fetare bamirëse, kryesisht të financuara nga Gjiri Persik, në mënyrë që 
të dekonstruktohet qëllimi i financimit të tyre si dhe rrjedhjet e mundshme të fondeve të tilla për 
radikalizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm. Ashtu si ndarja midis ndikimeve dhe përpjekjeve të 
jashtme për fetarizim të shoqërisë nga njëra anë dhe ndikimeve dhe ideve të jashtme të ekstrem-
izmave të dhunshëm nga ana tjetër, çështja e financimit duhet të respektohet dhe të analizohet në 
të njëjtën mënyrë.

një varg organizatash bamirëse fetare janë vendosur në Kosovë menjëherë pas luftës më 1999. 
ndër më aktivet ishin ato që punonin nën ombrellën e Komitetit të Përbashkët Saudit për ndihmë 
Kosovës (SjCrK), që ishte një organizatë bamirësie qeveritare saudite dhe asokohe kryesohej nga 
Ministri saudit i Punëve të Brendshme, Princi naif bin Abdul Aziz.436 Vetëm pak ditë pas vendosjes 
së trupave të nATO-s në Kosovë, më 13 qershor 1999, SjCrK raportoi se numri i dërgesave të ndi-
hmave të nisura nga Arabia Saudite arrinte në 41 avionë mallrash, që bartnin dërgesa me vlerë 40 
milionë rijalë sauditë (Sr), ose afro 20 milionë marka gjermane (DM) - që do të ishte rreth 10 mil-
ionë euro.437 Kjo përfshinte, ndër të tjera, materiale ndihmash, hurma, qumësht, 42,000 batanije për 
refugjatët, 110,000 broshura mbi islamin në gjuhën shqipe, si dhe donacione në para të gatshme 
me vlerë 35 milionë Sr, rreth 16 milionë DM, që do të bënin rreth 8 milionë euro.438 Deri atëherë, 
tashmë ishte raportuar se 14,000 persona ishin sponsoruar nga SjCrK dhe asistenca u qe ofruar 
17,880 refugjatëve nëpër disa vende.439

ndërkohë, SjCrK ndërtoi 38 xhami dhe 12 shkolla dhe madje financoi institucionet e Përkohshme 
të Vetëqeverisjes (iPVQ) gjatë periudhës së unMiK-ut.440 SjCrK dukej të kish monopolizuar asist-
encën, sidomos në zonat rurale pas luftës, për shkak të mungesës së pranisë së institucioneve 

435  intervistë me D.T. ish-ekstremist pjesëtar i qarqeve tekfirë në Kosovë, 16 dhjetor 2014. Prishtinë, Kosovë.

436  Mbreti Fahd bin Abdul Aziz (1999). “A report on Saudi relief for Kosovo”. 13 qershor 1999. Saudi Press Agency. 
Gjendet në: http://www.kingfahdbinabdulaziz.com/main/y0370.htm 

437  ibid.

438  ibid.

439  ibid.

440  Dimal Basha (2013). “Globalization and the rise of Selefism in Kosovë. How Gulf Countries Spearheaded a 
Transitional Advocacy network that is Challenging a new Democracy”. The New School Graduate Program in 
International Affairs. Disertacion për Master në Arte.
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85shtetërore, por edhe të organizatave të tjera bamirëse.441 Si rezultat, kushtet e këqija në zonat ru-
rale në Kosovë menjëherë pas luftës vareshin nga ndihmat e Arabisë Saudite.442 Fondacioni islamik 
Dhurues (ieF), një OjQ që vepronte nën ombrellën e SjCrK, haptas pranon, sipas isa Blumit, të 
ketë mbështetë “më se 30 shkolla kuranike të specializuara në pjesët rurale të Kosovës, të gjitha të 
ndërtuara pas vitit 1999”.443 SjCrK ka financuar edhe renovimin e 10 shtëpive të shëndetit vetëm 
në vitin 1999. është raportuar edhe se universiteti i Prishtinës i ka kërkuar SjCrK të financonte spe-
cializimin e 20 mjekëve të Kosovës, të cilët qëndruan në Arabinë Saudite nga 3 deri në 6 muaj.444 
edhe iPVQ ka marrë rreth 360 tonë barna për tre vjet fill pas luftës.445 SjCrK ka shpenzuar edhe 
rreth 6 milionë euro në renovimin dhe ndërtimin e shkollave në qytete të ndryshme të Kosovës, 
renovimin e medreses në Prishtinë dhe e ka kompletuar laboratorin e fakultetit teknik të uP-së.446 
Kjo organizatë ka ndërtuar 200 shtëpi të reja dhe ka renovuar më se 260 shtëpi të shkatërruara 
gjatë luftës në mbarë Kosovën. 447

Fondacioni islamik Al Haramein (më tutje: Al Haramein) ishte një tjetër organizatë bamirësie aktive 
në Kosovë. është një degë e Ligës Botërore Muslimane të Bamirësisë, e lidhur ngusht me qeverinë 
e Arabisë Saudite.448 është themeluar më 1988 dhe funksionoi deri më 2004. ishte organizatë e 
mirëfinancuar dhe vlerësohet se ka financuar 25 milionë shujta për muajin e shenjtë të ramazanit 
të gjithë botën ndërmjet 1996-2001,449 dhe ka ndërtuar 1,200 xhami nëpër botë ndërmjet 1992-
2001.450 Sipas dokumenteve të dorës së parë që ishin në posedim të kësaj organizate, kohët e fun-
dit është njoftuar se ajo ka financuar edhe iPVQ-të në Kosovë nën unMiK-un nga 1999 deri 2005.451 
iPVQ ka marrë gjithsej 18 milion euro nga Al Haramein  dhe disa mjete monetare u janë shpërndarë 
edhe një numri korporatash mediatike.452  Më 1999, Qendra Klinike universitare në Kosovë ka mar-
rë 2 milion DM nga kjo organizatë.453

një tjetër organizatë aktive në Kosovë ishte Al Vakëf Al islam (më tutje: Al Vakëf), e cila sipas 
raporteve mediatike në Kosovë dhe gazetarëve që raportonin për aktivitetet e saj, ishte e lidhur 

441  isa Blumi (2005). “Political islam Among the Albanians: Are the Taliban Coming to the Balkans”. KIPRED. Gjendet 
në: http://www.kipred.org/advCms/documents/14714_Political_islam_Among_the_Albanians_Are_the_Taliban_
coming_to_the_Balkans.pdf, f.14

442  ibid., f.14

443  ibid., f.15 

444  Liridon Llapashtica (2014). “Milionat e “Al Haramain” në Kosovë (Foto)”. 2 tetor 2014. zeri.info. Gjendet në: https://
zeri.info/ekonomia/489/milionat-e-al-haramain-ne-kosove-foto/ 

445  ibid.

446  ibid.

447  ibid.

448  History Commons (n.d.). “Profile: Saudi national Commission for relief and Charity Work Abroad”. History Commons. 
Gjendet në: http://www.historycommons.org/entity.jsp?entity=saudi_national_commission_for_relief_and_
charity_work_abroad_1 

449  M.A. Salloomi (2011). “Viktimat e Pafajshme në Luftën Globale Kundër Terrorit”. AuthorHouse TM UK Ltd. f.85

450  ibid., f.86 

451  Liridon Llapashtica (2014). “Milionat e “Al Haramain” në Kosovë (Foto)”. October 2, 2014. zeri.info. Gjendet në: 
https://zeri.info/ekonomia/489/milionat-e-al-haramain-ne-kosove-foto/

452  ibid.

453  ibid.
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86 ngusht me Myftiun e BiK-ut naim Tërnava.454 Al Vakëf e ka selinë në eindhoven të Holandës.455 Dega 
e Al Vakëfit në Kosovë pranon kërkesa rregullisht nga BiK-u për të ndërtuar xhami të reja dhe për t’i 
rinovuar të dëmtuarat. 456 nuk është e regjistruar si organizatë në Kosovë, por vepron si një “person 
fizik” i qendrës poliklinike “Mekka” në Kosovë.457

Përveç punës së madhe bamirëse në Kosovë, Al-Haramain dhe Al Vakëf në disa raste janë akuzuar 
për lidhje dhe financim të organizatave si Al Kaida dhe veprimeve të grupeve të tjera ekstrem-
iste të dhunshme. Për shembull, themeluesi i Al Haramain, Akil Abdulaziz Akil Al-Akil, figuronte në 
Komitetin e Sanksioneve të Al-Kaidës të Këshillit të Sigurimit si person i lidhur me Al-Kaidën, Osama 
bin Ladenin ose Talibanin. 458 rrjedhimisht, Al-Akil dhe tre zyrtarë të tjerë të lartë u pushuan nga or-
ganizata e bamirësisë prej ministrit saudit të çështjeve fetare në janar 2004. Degët e Al Haramainit 
në Shqipëri, Bosnje, Holandë dhe vende të tjera janë të shënuara në listë të Komitetit të Sanksion-
eve të Al Kaidës të Këshillit Sigurisë që nga viti 2004.459 Dega e Al Harameinit në Shqipëri është 
shënuar si një organizatë e dyshimtë qysh kur zyrtari i saj financiar shkoi në gjyq në egjipt dhe 
shprehu mbështetjen për Osama bin Ladenin.460 është interesante se organizatën Al Haramein, 
që përveçse është me seli në Arabinë Saudite dhe në shumë raste e dyshuar si e udhëhequr nga 
një politikë shtetërore saudite, edhe Arabia Saudite edhe ShBA e kanë shënuar në listën e tyre për 
“bllokimin e pronës dhe ndalimin e transaksioneve me personat që kryejnë terrorizëm, kërcënojnë 
për ta kryer, ose e mbështesinatë”, më 2 qershor 2004.461

është si punë tradite që çfarëdo organizate a personi që ShBA e liston në “listën e zezë” të saj, Ara-
bia Saudite do ta ndjekë menjëherë të njejtin shembull. Sipas r.H., ish-punëtor në disa organizata 
bamirëse saudite në Kosovë, Arabia Saudite ndjek ShBA-në pasi ajo vetë kërcënohet nga tekfirët 
dhe ekstremistët e dhunshëm që ndjekin një ideologji të tillë.462 i tillë është rasti me një numër in-
dividësh, siç dëshmon dokumenti i listës së sanksioneve të Departamentit Amerikan të Thesarit,463 
si dhe me një numër organizatash dhe të degëve të bamirësisë, ku ata vepronin bashkërisht për t’i 
bllokuar financimet e dyshuara të terrorizmit. 464

454  intervistë me K.M., gazetar nga Kosova që raporton mbi ekstremizmin në Kosovë, 28 tetor 2014. Prishtinë, Kosovë.

455  Free republic (2003). “Al Qaeda ‘financed from eindhoven’”. Free republic. Gjendet në: http://www.freerepublic.
com/focus/f-news/898567/posts 

456  radical islam Monitor in Southeast europe (2014). “Al Waqf-Al islami in the Balkans”. 24 janar 2014. Rimse. Gjendet 
në: http://www.rimse.gr/2014/01/al-waqf-al-islami-in-balkans.html 

457  Visar Duriqi (2014). “irakiani që e drejton OjQ’në financuese të Al-Kaida’së jeton në Kosovë me leje të refugjatit”. 
5 korrik 2014. Gazeta Express. Gjendet në: http://www.gazetaexpress.com/lajme/irakiani-qe-e-drejton-ojqne-
financuese-te-al-kaidase-jeton-ne-kosove-mqe-leje-te-refugjatit-26738/ 

458  Kombet e Bashkuara (2015). “The List established and maintained by the Al-Qaida Sanctions Committee with 
respect to individuals, groups, undertakings and other entities associated with Al-Qaida”. Gjendet në: http://www.
un.org/sc/committees/1267/AQList.htm 

459  ibid.

460  ibid.

461  Departamenti Amerikan i Thesarit (n.d.). Gjendet në: http://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-
finance/Documents/designationsum-.pdf

462  intervistë me r.H. një i ri prakikues i fesë islame në Kosovë, 12 shkurt 2015. Prishtinë, Kosovë.

463  Departamenti Amerikan i Thesarit (n.d.). Gjendet në: http://www.treasury.gov/resource-center/terrorist-illicit-
finance/Documents/designationsum-.pdf

464  Treasury news (2002). “Fact Sheet Designations of Somalia and Bosnia-Herzegovina Branches of Al-Haramain 
islamic Foundation”. nga zyra e Çështjeve Publike. Gjendet në: http://fas.org/irp/news/2002/03/dot031102fact.html 
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87ngjashëm, drejtori i Al Vakëfit në nivel ndërkombëtar, Ahmad Al Husaini (anëtar i bordit të dre-
jtorëve që nga 1991), është përfshirë në listën e 20 udhëheqësve të biznesit të Arabisë Saudite që 
supozohet t’i kenë ofruar mbështetje financiare rrjetit terrorist të Al Kaidës.465 emri i Al Husainit u 
lidh me atë të Al Kaidës nga një anëtar i Al Kaidës vetë.466 Megjithatë, është e vështirë të verifikohet 
se si ky anëtar i Al Kaidës nxori ose ia ofroi këtë listë autoriteteve, sepse i njëjti raport thotë se emri 
i Al Husainit u gjet në një listë, të cilën Policia e Bosnjes e ka gjetur gjatë një bastisjeje në zyrat e 
një organizate bamirësie saudite në Bosnje.467 një raport i lëshuar nga shërbimi i inteligjencës i 
Holandës po ashtu e identifikonte Al Vakëfin si njërin prej disa grupeve ekstremiste dhe për më 
tepër e përshkruante si grup radikal islamik.468 Sipas një dokumenti të Wikileaks, shërbimi i intelig-
jencës i Holandës ka zbuluar se edhe xhamitë e Al Vakëfit janë bërë vende rekrutimi për një “luftë të 
shenjtë”.469 Megjithatë, i njëjti dokument i Wikileaks shton edhe se “është me rëndësi të theksohet 
që nuk ka dëshmi se Fondacioni [Al Vakëf] ishte i përfshirë aktivisht në veprimtari terroriste, meqë 
është hetuar vetëm dega holandeze”.470

Ashtu si lidhja e ngushtë e Al Vakëfit dhe bashkëpunimi i saj me BiK-un në Kosovë, dega e të njëjtës 
organizatë në Bullgari ka pasur lidhje të ngushta me Myftiun e Bullgarisë.471 Sipas një dokumenti 
të Wikileaks, sikurse në Kosovë, Al Vakëfi ka ndërtuar disa xhami dhe medrese të paregjistruara 
në Bullgari.472 i njëjti raport i Wikileaks, megjithatë, vë në dukje se përveç dyshimeve që kjo është 
e vetmja organizatë në Bullgari për t’u konsideruar grup radikal musliman në vend, nuk ka “asn-
jë provë të vërtetë përveç pëshpëritjeve dhe thashethemeve që ndonjë lëvizje tjetër, pra Al Kai-
da dhe Hezbollahu, të jenë të përfshira disi seriozisht në Bullgari”.473 raporti vëren edhe se asgjë 
nuk është raportuar veç një reference shkarazi ose mundësisë së ndikimit islamik.474 ngjashëm, Al 
Vakëfi në Kosovë udhëhiqet nga një shtetas irakian, Abdur rezak, i cili raportohet të ketë qenë aktiv 
në Kosovë që nga viti 2002. 475 është raportuar edhe se megjithëse leja e qëndrimit në Kosovë i ka 
skaduar, Abdur rezak vazhdon të jetojë në Kosovë dhe vazhdon punën e vet me Al Vakëfin. nuk 
ka pasur ndonjë dëshmi (të paktën jo publikisht) të mbështetjes prej Al Vakëfit të ndonjë grupi të 
dhunshëm ekstremist në Kosovë; megjithatë organizata është në listën e AKi-së të të dyshuarave 

465  Free republic (2003). “Al Qaeda ‘financed from eindhoven’”. Free republic. Gjendet në: http://www.freerepublic.
com/focus/f-news/898567/posts

466  ibid.

467  ibid.

468  ibid.

469  Bryan Gold (2008). “The culmination of my internship- radical islam in Bulgaria”. 26 korrik 2008. Wikileaks. Gjendet 
në: http://wikileaks.org/gifiles/docs/10/1049887_-eurasia-radical-islam-in-bulgaria-an-investigation-.html 

470  ibid.

471  ibid.

472  ibid.

473  ibid.

474  ibid.

475  Visar Duriqi (2014). “irakiani që e drejton OjQ-në financuese të Al-Kaida-së jeton në Kosovë me leje të refugjatit”. 
5 korrik 2014. Gazeta Express. Gjendet në: http://www.gazetaexpress.com/lajme/irakiani-qe-e-drejton-ojqne-
financuese-te-al-kaidase-jeton-ne-kosove-mqe-leje-te-refugjatit-26738/



Bo
ti

m
 i v

eç
an

t n
ga

 Q
KS

S

88 për financimin e terrorizmit.476 edhe në Maqedoni Al Haramein dhe Al Vakëf janë identifikuar si 
organizata që mbështesin individët të cilët janë në favor të grupeve të dhunshme ekstremiste.477

është e qartë se individë të caktuar të afërt dhe që punojnë në organizata të tilla bamirësie janë 
simpatizantë të grupeve të dhunshme dhe radikale ekstremiste; megjithatë, është e vështirë të 
thuhet se këto organizata bamirëse janë themeluar me qëllim që t’i financojnë dhe mbështetin 
grupet radikale ekstremiste. Për shembull, përveçse ShBA, e ndjekur nga Arabia Saudite, dhe men-
jëherë pastaj nga Këshilli i Sigurimit, që e kanë shënuar Al Haramainin nën organizatat që mbësh-
tesin terrorizmin, Komiteti i Sanksioneve të Al Kaidës i Këshillit të Sigurimit ka hequr degën e Fon-
dacionit Al Haramein në ShBA nga lista e saj e sanksioneve më 28 tetor 2014478, me çka Be pastaj 
ndoqi shembullin.479 Kjo u bë “pas përfundimit të shqyrtimit të kërkesave për heqjen nga lista për 
këtë emër që u dorëzuan përmes zyrës së Ombudspersonit të themeluar sipas rezolutës së Këshil-
lit të Sigurimit 1904 (2009), dhe pas shqyrtimit të raportit Gjithëpërfshirës të Ombudspersonit për 
këtë kërkesë të heqjes nga lista”.480

Bootie Cosgrove-Mather ka pohuar edhe se si Al Haramain “ofron shembullin më të qartë të 
një bamirësie që ka mbetur e hapur përkundër përpjekjeve të përsëritura për ta mbyllë jashtë 
shtetit”.481 Sipas tij, edhe zyrtarët amerikanë e kanë pranuar privatisht se “vetëm një përqindje e 
vogël e totalit u devijua dhe se disa nga ata që punonin për Al-Haramain e dinin se paret po i 
kanalizoheshin organizatës terroriste të Osama bin Ladenit”.482 juan zarate, ish-zëvendës ndihmës 
sekretar për financimin e terrorizmit dhe krimet financiare në Departamentin Amerikan të Thesarit 
ka pohuar po ashtu se organizatat e tilla fetare janë duke u (keq)përdorë nga individë të caktuar 
për t’i mbështetur grupet e dhunshme ekstremiste nga një pikëpamje “logjistike dhe filozofike”.483 

i tillë duket të jetë rasti me Al Vakëfin në Kosovë. një ish-punonjës i Al Vakëfit që ka punuar për 
këtë organizatë për disa vjet i ka thënë autorit të këtij raporti se ndërsa misioni dhe aktivitetet e Al 
Vakëfit ishin të përqendruara vetëm për vepra bamirësie, ai nuk do ta përjashtonte faktin që mund 
të ketë pasë punonjës në organizatë që ndërkohë e përqafonin ideologjinë tekfiriste.484 Sipas tij, 

476  Visar Duriqi (2014). “Organizata që financoi “Al-Kaida’në” vazhdon ndërtimin e xhamive në Kosovë”. 17 qershor 2014. 
Gazeta Express. Gjendet në: http://www.gazetaexpress.com/lajme/organizata-qe-financoi-al-kaidane-vazhdon-
ndertimin-e-xhamive-ne-kosove-22390/ 

477  AMbasada e ShBA Shkup (2007). “Macedonia: A/S O’brien Visit Highlights Terrorism Financing issues”. 22 gusht 
2008. Wikileaks. Gjendet në: http://cables.mrkva.eu/cable.php?id=119557 

478  Kombet e Bashkuara (2014). “Security Council Al-Qaida Sanctions Committee Deletes Al-Haramain Foundation 
(united States of America) from its Sanctions List”. 28 tetor 2014. United Nations. Gjendet në: http://www.un.org/
press/en/2014/sc11618.doc.htm 

479  Debevoise&Plimpton (n.d.). “Sanctions Alert: A bi-monthly summary of sanctions news and events”. 
Debevoise&Plimpton. Gjendet në: http://www.debevoise.com/~/media/files/insights/publications/2014/11/
sanctions_alert_issue_30.pdf 

480  Kombet e Bashkuara (2014). “Security Council Al-Qaida Sanctions Committee Deletes Al-Haramain Foundation 
(united States of America) from its Sanctions List”. 28 tetor 2014. United Nations. Gjendet në: http://www.un.org/
press/en/2014/sc11618.doc.htm

481  Bootie Cosgrove-Mathers (2004). “Al Qaeda Skimming Charity Money”. 7 qershor 2004. CBSNews. Gjendet në: http://
www.cbsnews.com/news/al-qaeda-skimming-charity-money/ 

482  ibid.

483  ibid.

484  intervistë me D.T. ish-ekstremist që i përkiste qarqeve tekfirë në Kosovë, 16 dhjetor 2014. Prishtinë, Kosovë.
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89drejtor i atëhershëm i organizatës në Kosovë, një shtetas irakian, ka punësuar madje individë të 
tillë qëllimisht në mënyrë që t’i deradikalizonte ata.485 Ai për më tepër konfirmoi se ish-drejtori i 
Al Vakëfit në Kosovë ia ka dalë t’i deradikalizojë disa diplomantë të kthyer nga egjipti, të cilët sot 
shërbejnë si imamë në Kosovë dhe njëkohësisht e luftojë vetë ideologjinë tekfiriste.486 njëri nga 
punonjësit e Al Vakëfit i cili ishte vetë tekfir, u shkarkua më 2007 sepse ishte e qartë që nuk do të 
hiqte dorë nga ideologjia e tij tekfiriste dhe vazhdimisht përhapte retorikë antishtetërore, bazuar 
në parimet e qarta tekfiriste për të quajtur tagut dhe qafir gjithçka që kishte të bënte me institucio-
net e shtetit.487 Punonjësi i shkarkuar është njëri prej imamëve tekfirë dhe është ndër të arrestuarit 
gjatë bastisjes të paradokohshme nga Policia e Kosovës.
 
Prandaj këto organizata të mëdha bamirëse që operojnë në të gjithë botën, nuk mund të aku-
zohen për mbështetje të grupeve tekfiriste në Kosovë drejtpërdrejt; megjithatë, ky raport gjen, 
ashtu si Bootie Cosgrove-Matther, se ka individë të caktuar me ideologji tekfiriste që ‘infiltrohen’ 
si punonjës ose të kontraktuar dhe përkrahin në një mënyrë a tjetër aktivitetet e tekfirizmit. juan 
zarate kishte të drejtë kur pohonte se kjo e vështirëson ndarjen e të keqes nga e mira në organizata 
të tilla; megjithatë, duhet të jemi të kujdesshëm të mos i akuzojmë organizatat e tëra për përfshirje 
në financimin e grupeve të dhunshme radikale. Dëshmia më e fortë për këtë është fakti se përveç 
akuzave nga ShBA dhe të tjerët për lidhje me Al Kaidën dhe grupet e tjera të dhunshme ekstrem-
iste, vetë dega amerikane e Al Haramainit u hoq kohët e fundit nga lista e Këshillit të Sigurimit të 
organizatave të dyshimta për lidhje me Al Kaidën. Ose OKB-ja kohëve të fundit e hoqi njërin nga 
themeluesit e Al Haramainit, Soliman Al-Buthe, prej listës së Al Kaidës, ndonëse kishte qenë në listë 
për një periudhë.488

nga tjetra anë, janë disa organizata bamirëse lokale si Shoqata Kulturore “rinia islame” dhe Sho-
qata “Parimi” me seli në Kaçanik. Të dyja raportohet të ketë qenë të lidhura me Tekfirët në Kosovë 
dhe përpjekjet e tyre për të çuar të rinj në Siri. “rinia islame” ishte organizatë me lidhje të ngushta 
me Lavdrim Muhaxherin, i cili raportohet ta kenë themeluar vetë organizatën; kjo organizatë kurrë 
nuk është regjistruar në institucionet përkatëse shtetërore.489 është e vështirë të thuhet nga i mar-
rin fondet këto organizata, por kur është puna për financimin e transferimit të njerëzve në Siri, një 
numër burimesh, përfshirë një institucion të sigurisë së shtetit, dëftojnë se financimi mbështetet 
nga paret e imëta që ofrohen nga një numër individësh tekfirë të cilët së bashku i mbledhin paret 
dhe ua japin ato viktimave potenciale si luftëtarë të huaj. T.u., një ish-luftëtar i huaj nga Kaçaniku, 
tha se kishte kushte më të mira në iSiS sesa në Kaçanik, e se kurrë nuk i ishte dashur të mendonte 
për ushqim, strehim e rroba. 490

485  ibid.

486  ibid.

487  intervistë me D.T. ish-ekstremist që i përkiste qarqeve Tekfirë në Kosovë, 16 dhjetor 2014. Prishtinë, Kosovë.

488  jeff Barnard (2013). “un takes charity founder off Al-Qaeda list”. 12 shkurt 2013. Arqab news. Gjendet në: http://
www.arabnews.com/saudi-arabia/un-takes-charity-founder-al-qaeda-list.

489  ekuiliber (2014). “Lavdrim Muhaxheri thotë se ka gisht në përzgjedhjen e imamit të Kaçanikut dhe e kërcënon 
atë me jetë”. 12 maj 2014. Ekuiliber. Gjendet në: http://ekuiliber.com/lavdrim-muhaxheri-thote-se-ka-gisht-ne-
perzgjedhjen-e-imamit-te-kacanikut-dhe-e-kercenon-ate-me-jete/ 

490  intervistë me T.u., ish-luftëtar i huaj nga Kosova, 15 dhjetor 2014. Kaçanik, Kosovë.
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90 8. PRocesi

1) Çorientimi shoqëror pas transformimit të sistemit më 1999; 2) kushtet e këqija ekonomike e politike; 3) mungesa 
e zhvillimi rural dhe komunitetet e shkatërruara shpesh të shpërfillura; 4) shkalla e lartë e varfërisë; 5) shkalla e 
lartë e pabarazisë sociale dhe e diskriminimit; 6) korrupsioni i lartë në institucione shtetërore; 7) humbja e interesit 
për shqetësimet e qytetarëve nga elita politike vendore; 8) më shumë hapësirë për imamët dhe autoritetet fetare 
për t’u marrë me shqetësimet e qytetarëve; 9) humbja e besimit në institucionet shtetërore 10) besim në rritje tek 
institucionet fetare; 11) humbja e legjitimitetit të institucioneve laike të shtetit; 12) investime të dobëta në fushën 
e arsimit; 13) cilësia e arsimit të lartë në pikëpyetje dhe e konsideruar si joserioze; 14) gjëra të tjera që lidhen me 
vendimet individuale

1) i ri, i cekët, mendjelehtë, pa përvojë; 2) qëndrim negativ ndaj arsimimit; 3) dosje 
e mëparshme kriminale; 4) nevoja për t’u falë; 5) dëshirë për shkurticë për në islam 
6) izolim familjar e social

Pre e tekfirit

Procesi

Trushpërlarja e besimtarit musliman (rëndom 
fillestar në Islam)

“Bllokimi/ndryrja” mendore e besimtarëve 
tekfirë 

Besimtari bëhet pjesë e komunitetit tekfirë 

instrumentet

Vazhdimi 
në islam

Vendimi për 
ta praktikuar 

islamin

Komuniteti tekfirë në Kosovë
(luftëtarë të huaj potencialë)

Imamët
Propaganduesit

Rekrutuesit
Adhuruesit

Bashkësia e luftëtarëve të huaj në 
Siri e irak

Pranimi i garantuesit (d.m.th.komandantit)
Luftëtar i huaj 

Xhamia – Imam Tekfirë 

Ambiente private 
   - Banesa
   - Konvikte
   - Dyqane

Delegjitimimi
  - i shoqërisë
  - i imamëve kredibil
  - i strukturave shtetërore

Interneti
  - Facebook/Twitter
  - Youtube
  - Skype

Financat
  - Paret e ndjekësve të tekfirit
  - Tekfirë të punësuar në organizata bamirësie 
  - Bizneset private 

1. Vendimi për të lufutar
2. Komandantit i duhet referenca për ta shmangë dyshmin
3. Iamami tekfirë në Kosovë referon dhe jep garanci 
4. Adhuruesi i tekfirit nga Kosova trajnohet dhe i bashkohet luftës

3

1

4

2

Diagrami 2: Kushtet dhe procesi që lehtëson fenomenin e luftëtarëve të huaj
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919. PAsojA Të PAdësHiRuesHme 

9.1. implikimet e marrjes me pasojat 

Gjatë marrjes me çështjen e luftëtarëve të huaj në Kosovë, qoftë kjo nga shteti (zakonisht nëpërm-
jet shërbimit të fshehtë dhe strukturave të tjera të sigurisë) ose qoftë nga shoqëria (zakonisht 
nëpërmjet mediave konvencionale dhe sociale), shumica e vëmendjes synon të përqëndrohet në 
vetë luftëtarët e huaj. Megjithatë, siç tregon diagrami në kapitullin e mësipërm, luftëtarët e huaj 
janë pasoja e një sërë kushteve, faktorëve dhe çështjeve në sektorë të ndryshëm, duke i përfshirë 
këtu nga njëra anë institucionet (laike) shtetërore nëpërmjet politikëbërjes dhe nga tjetra, e në 
shumicën e rasteve, institucionet fetare, nëpërmjet amullisë së tyre ndaj devijimeve që ndodhin 
në fe dhe nëpërmjet saj. Kjo d.m.th. se me përqendrimin e vëmendjes te pasoja dhe jo te shkaku 
(një varg çështjesh), detyrimisht do të angazhohen institucionet e sigurisë siç është policia, e cila 
për nga natyra përfshin përdorimin e forcës së madhësive të ndryshme. Ballafaqimi me pasojën 
(luftëtarët e huaj), duke mos e shëruar a prekur fare shkakun (kushtet dhe faktorët), logjikisht do ta 
riprodhojë pasojën.

Duke e zhvendosur këtë në raste të ngjashme të nivelit botëror, mund të marrim shembullin e 
vrasjes së ekstremistit të dhunshëm më famëkeq e më të kërkuar, Osama bin Laden. Ky u vra, por jo 
idetë e tij dhe sigurisht jo kushtet e faktorët që i prodhojnë dhe ia mbështesin idetë. rrjedhimisht, 
bota është pa Osama bin Ladenin, por jo pa idetë e tij që nxorën një organizatë/entitet edhe më 
famëkeq – iSiS-in. Strukturat shtetërore të sigurisë mund të bëjnë shumë pak për t’u marrë me 
shkaqet, mbasi shkaqet shtrihen brenda strukturave të politikëbërjes së sektorëve të tjerë, siç janë 
ato që kanë të bëjnë me cilësinë e arsimit, zhvillimin ekonomik dhe prosperitetin, luftën kundër 
korrupsionit, krijimin e një sistemi dhe shteti më të drejtë, duke qenë këto gjëra që strukturat e 
sigurisë mund t’i përmirësojnë shumë pak. Sigurisht, marrja me pasojën, pra vënia e strukturave të 
sigurisë të shtetit në ballë të marrjes me pasojën, mund të ketë pasoja kundërproduktive.

Strukturat e sigurisë shtetërore mund ta bëjnë punën e vet dhe për nga natyra ajo përfshin për-
dorimin e forcës, në rastin më të mirë me arrestimin e ekstremistëve të dhunshëm që përbëjnë 
kërcënim për rendin kushtetues dhe vetë shtetin. Megjithatë, siç ka treguar ky raport duke kaluar 
nëpër një histori të shkurtë të zhvillimit të ideve të ekstremizmit të dhunshëm, është e qartë se 
idetë më radikale dolën nga burgjet. Duke filluar nga mendimtarët më të lashtë dhe më radikalë, 
disa në mendime e disa në veprime, si ibn Tejmije e deri te ata më modernë, si Said Kutbi në egjipt, 
Mustafa Shukri në egjipt (themeluesi i Tekfirë uel Hixhrasë), e tek këta më të fundit si ebu Bekër el 
Bagdadi, Kalif i vetëshpallur i të ashtuquajturit Shtet islamik (iSiS).491 është vetë koncepti i marti-
rizimit në islam që tekfirët si dhe ekstremistët e tjerë të dhunshëm dhe radikalët e shfrytëzojë për 
ta legjitimuar agjendën e tyre, dhe kështu fitojnë përkrahje. Burgosja e figurave fetare, përfshirë 
këtu ekstremistët e dhunshëm, ose edhe vrasja e tyre, vetëm do t’i përforcojë dhe legjitimojë idetë 
e tyre radikale në mesin e adhuruesve ekstremistë radikalë e të dhunshëm, por edhe atyre që janë 
më fundamentalë dhe radikalë në të menduar dhe jo në vepra, e që rrjedhimisht më lehtë mund të 

491  Ky raport nuk pretendon se ata ndajnë të njëjtat ide, por me siguri konsiderohen ndër mendimtarët më radikalë në 
islam, dhe duhet të kundrohen në bazë të rrethanave dhe kushteve nën të cilat kanë jetuar gjatë periudhave të tyre 
përkatëse.
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92 përfshihen në veprime radikale. Kur shteti merret me ekstremistët e ‘respektuar’ fetarë ose figurat 
e tjera fetare duke përdorë forcën, më shpesh do t’u bëjë shërbime të ‘mira’ atyre dhe ideve të tyre 
sesa dëme.

9.2. implikimet e standardeve të dyfishta

një tjetër aspekt që potencialisht mund t’i legjitimojë ekstremistët e dhunshëm dhe ideologjinë 
e tyre janë vetë standardet e dyfishta që ata ndjejnë se i zbaton shteti laik, në këtë rast Kosova. 
zbatimi ose ndjenja e zbatimit të standardeve të dyfishta prodhon një rezultat shumë të dëshiruar 
nga tekfirët, pasi njëri nga parimet kryesore të tyre ideologjike është se shteti, që nuk është shtet is-
lamik, në këtë rast shteti laik, duhet të injorohet dhe madje të luftohet. Të ngjashme ishin pohimet 
e udo Steinbach-ut, ish-drejtor i institutit Gjerman për Studime të Lindjes së Mesme, që fliste për 
islamin politik dhe radikalizimin në një konferencë të mbajtur në Prishtinë në nëntor 2014. Ai po-
honte se veprimet dhe përpjekjet e ekstremistëve vijnë si rrjedhojë e ndjenjës së inferioritetit që 
ekziston përbrenda komunitetit islam në mbarë botën.492 Po ashtu, sipas tij, ekstremistët kapin dhe 
përmendin në vazhdimësi zbatimin e standardeve të dyfishta, dhe ky është mjet që ata përdorin 
për të fituar legjitimitet.493 Ka shumë raste në Kosovë që praktikuesit e islamit, por edhe ekstrem-
istët i kanë zgjedhur; njëri ndër ta, ta zëmë, është kapja e një qytetari sërb që barte eksplozivë, me 
ç’rast ai u fajësua si individ, ndërsa ata besojnë se sikur një eksploziv i tillë të kapej duke u bartur 
nga një besimtar musliman, do të fajësohet krejt një komunitet. Ata këtë e bazojnë në atë që e 
quajnë sistem të padrejtë që aplikon shteti laik, veçmas kundrejt muslimanëve – një konspiracion 
që papritmas bëhet fakt, nën dritën e argumenteve që ata përdorin me ndjekësit e tyre dhe atyre 
potencialë që mund të tërhiqen drejt ideologjisë së tyre, sa herë aplikohen standarde të dyfishta.

Kjo bëhet më e tmerrshme kur strukturat shtetërore merren jo vetëm me pasojat, por kur me to 
merren shpërfillshëm. Autori i këtij raporti, në një ndërveprim të ngushtë dhe disamujor, ka vënë 
re një besim të përbashkët te besimtarët liberalë e jo të dhunshëm muslimanë (që përbën shu-
micën dërrmuese), ish-radikalët dhe mendimtarët aktualë radikalë, si dhe vetë luftëtarët e huaj. 
Ata të gjithë bashkëndajnë idenë se “islami po sulmohet globalisht” dhe ai “duhet të mbrohet”. Ky 
mentalitet rrethimi paraqet një gjendje shumë të prekshme mendore, duke i bërë besimtarët të 
gatshëm, sidomos të rinjtë, për (çfarëdo lloj) “thirrje për veprim”. Për shembull, arrestimi i rreth 50 
njerëzve njëherazi me akuza për terrorizëm, me vetëm 29 ditë hetime zyrtare paraprake nga ana e 
prokurorisë para një bastisjeje të tillë,494 e trumpetuar kjo nga mbulimi i gjithëpranishëm mediatik, 
veç sa e përforcon idenë se “islami është nën sulm” dhe e përforcon “mentalitetin e rrethimit” që e 
kanë zhvilluar besimtarët dhe praktikuesit muslimanë në Kosovë. Agjencitë shtetërore të sigurimit 
ligjërisht dhe legjitimisht mund të merren me individë të veçantë që mund të përbëjnë kërcënim 
për rendin dhe ligjin; megjithatë, me qenë i pavëmendshëm ndaj strategjisë që duhet të përdoret 
në të tilla raste mundet me sjellë pasoja të paqëllimshme të përforcimit të dëshirës së tekfirëve për 
t’i përdorur argumentet e “shtetit të padrejtë” dhe për t’i rekrutuar të rinjtë e ndjeshëm energjikë 
që janë rishtarë në islam.    

492  udo Steinbach (2014). “Political islam and radicalisation”. Konferencë FeS. 12-21 nëntor 2014.

493  ibid.

494  intervistë me K.M., një gazetar nga Kosova që raporton për ekstremizmin në Kosovë, 28 tetor 2014. Prishtinë, 
Kosovë.
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93Komploti që tekfirët zakonisht përdorin kundër shtetit laik bëhet pothuajse fakt në sytë e ndjekësve 
të tyre dhe të tjerëve kur shumica dërrmuese e të arrestuarve, përfshirë këtu disa tekfirë, lirohen 
për shkak të mungesës së dëshmive për akuza të mëtejme kundër tyre. ekziston një tjetër anë e 
medaljes në këtë marrje të shpërfillshme me ekstremizmin e dhunshëm nëpërmjet institucioneve 
të sigurisë. Për shembull, nga një intervistë me D.D., një nga imamët e arrestuar, i konsideruar edhe 
si selefi, autori i këtij raporti ka mësuar që ai është tallë nga disa prej ndjekësve të vet pasi është 
arrestuar. Arsyeja është se kur të njëjtët ndjekës e kishin pyetur më parë nëse duhej të punonin në 
Policinë e Kosovës dhe t’i bashkoheshin asaj kur t’u ofrohej mundësia, D.D. i kishte inkurajuar, duke 
pohuar se kjo nuk shkelte ndonjë parim a rregull islame, dhe sigurisht nuk ishte kundër islamit, siç 
do të pohonin tekfirët. Pasi u arrestua nga Policia e Kosovës, të njëjtët ndjekës erdhën te D.D. duke 
i thënë se e ka hapur varrin e vet dhe madje e ka lypur vet arrestimin e vetëvetes, sepse i kishte 
inkurajuar që të punonin për të njëjtën Polici të Kosovës që e kish arrestuar atë. D.D. ndihej se ishte 
në pozitë të palakmusehme, dhe ndjekësit e tij i tingëllonin shumë si tekfirët, çka në të vërtetë ata 
nuk ishin, por gjetën disa arsye për të menduar kështu pas arrestimit të imamit.

Tekfirët ua mbushin mendjen ndjekësve me lloj-lloj komplotesh kundër shtetit dhe politikave lai-
ke. Për shembull, kur autori i këtij raporti vizitoi një nga rekrutuesit e dyshuar të iSiS-it, M.K., ky 
ishte duke shikuar një kanal turk ku po jepej lajmi për kërcënim me bombë në Ankara. Pyetjes 
se ç’po thoshte lajmi, M.K. iu përgjigj se “masonët po komplotojnë kundër islamit”.495 Veprimet e 
shkujdesura të sigurisë shtetërore munden vetëm t’i përforcojnë komplotet e tilla të ndjekësve 
tashmë trushpërlarë të tekfirit të cilët bëhen më të gatshëm për t’u thirrë në “mbrojtje të islamit”. 
Kur figurat fetare i shkelin ligjet e shtetit, ata duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë si çdo qyte-
tar tjetër, duke i përfshirë masat e parapara me ligj – barazinë para ligjit. Megjithatë, mjaft shpesh, 
kur një figurë fetare përdor gjuhën e urrejtjes dhe ofendon disa figura të veçanta jo-muslimane 
ose ndonjë tjetër komunitet, ai ose ngarkohet ligjërisht ose gjykohet shoqërisht për përdorimin e 
“gjuhës së urrejtjes”. në anën tjetër, kur një zyrtar shtetëror apo pjesëtarë të tjerë laikë të shoqërisë 
përdorin gjuhë të urrejtjes ose ofendojë figura fetare, këta nuk ngarkohen ligjërisht për përdorimin 
e “gjuhës së urrejtjes”, por vlerësohen për “lirinë e fjalës”. Me fjalë të tjera, ata e ndjejnë me njëfarë 
dëshmie të veçantë se “gjuha e urrejtjes e imamëve” dhe “gjuha e urrejtjes e laikëve” nuk peshohen 
njëjtë para sistemit të drejtësisë. Kjo nuk d.m.th. se “gjuha e urrejtjes” duhet të lejohet për figurat 
fetare; përkundrazi, ata duhet të mbahen përgjegjës ligjërisht për përdorimin e “gjuhës së urrejtjes”, 
por kjo duhet të vlejë edhe për anëtarët e tjerë të shoqërisë (duke përfshirë laikët ose ndjekësit e 
besimeve të tjera që përdorin gjuhën e urrejtjes). nëse nuk respektohet barazia para ligjit, kon-
spiracioni i tekfirëve do zgjerohet dhe më shumë të rinj mund të bien pre e komploteve të tilla 
dhe të tjerave gjuhë “bindëse” që këta përdorin, siç u shpalos më lart, për të rekrutuar pjesëtarë të 
rrezikuar të shoqërisë.

9.3. implikimet e të dyja ekstremeve në diskurs (publik) 

është e qartë nga një numër raportesh dhe vëzhgimesh të përgjithshme se fetarizimi në rritje i 
shoqërisë, që nënkupton përqafimin e ideve dhe vlerave më konservative në krahasim me idetë 
më liberale laike dhe vlerat konservatore, e ka vënë, si kundërreagim, një pjesë të seksionit jofetar 
të shoqërisë në pozitë mbrojtëse. Kjo do të thotë se si pjesa jofetare ashtu edhe pjesa fetare e 
shoqërisë po veprojnë në mënyrë mbrojtëse në marrëdhëniet e tyre të drejtpërdrejta të ndërsjella 

495  Vizitë në Kaçanik, Kosovë. 8 dhjetor 2014.
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94 në diskursin publik. Pozicionime të tilla të kundërta mbrojtëse kanë rezultuar në rritje tëhuajsimi 
mes të dy palëve. Për më tej, kjo ka rezultuar në pasoja të padëshirueshme me ç’rast të dyja palët 
reagojnë, të paktën në diskursin publik, me kundërshtime, ku “tëhuajtja” e konservatorizmit po e 
shtyn pjesën liberale laike të shoqërisë ndaj liberalizmit të mëtejmë, dhe ngjashëm, “tëhuajtja” e 
liberalizmit po e shtyn pjesën konservatore fetare të shoqërisë drejt konservatorizmit të mëtejmë. 
një shtytje e tillë po shpaloset me ofendime nga të dy anët, çka po rezulton në shtyrjen e të dyja 
palëve drejt ekstremeve të reja. Ky rezultim dialektik shoqëror, megjithëse po shpërfaqet pa qëllim, 
po i nxjerr dy ekstreme – po e zgjeron hendekun mes ekstremit liberal laik, nga njëra anë, dhe atij 
konservator fetar në tjetrin (shih diagramin më poshtë majtas). Siç është argumentuar në nënka-
pitullin paraprak (9.2), kur ligjet e shtetit janë të njëanshme ndaj palës liberale laike, kur është fjala 
për zbatimin e gjuhës së urrejtjes për njërën anë, kundrejt lirisë së shprehjes për tjetrën, në çështje 
të ngjashme, nëse jo të njëjta, konservatorizmi fetar shtyhet në pozitë më të fortë mbrojtëse dhe 
kundërshtuese. Kështu më tej thellohet ekstremizmi fetar. Me fjalë të tjera, janë vetë vlerat e një 
shteti laik dhe vlerat laike liberale ato që duhet t’i trajtojnë të gjithë qytetarët në mënyrë të bara-
bartë, pavarësisht nga besimet e tyre.

Ky rezultat dialektik është më i rrezikshëm me prodhimin e ekstremizmit të dhunshëm radikal kur 
shfaqet brenda bashkësisë muslimane fetare në Kosovë, dhe mbase tjetërkund. Tekfirët, të cilët 
sipas parimeve ideologjike denoncojnë dhe i konsiderojnë si munafikë (hipokritë) të gjitha figurat 
fetare, imamët dhe dijetarët që i përkasin komunitetit fetar të njohur nga shteti, BiK-ut në rastin e 
Kosovës, pothuajse “me gëzim” e mirëpresin liberalizmin në kuadër të autoritetit të tillë fetar. Kjo 
sepse kështu u përforcohen argumentet në sytë e ndjekësve të tyre tashmë trushpërlarë, dhe atyre 
që janë në proces të trushpërlarjes, se kanë të drejtë të denoncojnë komunitetet zyrtare fetare që 
punojnë me shtetin, me arsyetimin se ata po e korruptojnë islamin. Kështu materializohen përp-
jekjet e tyre për delegjitimimin e figurave kredibile dhe legjitime fetare  (përfshirë ato më konserva-
tore), dhe legjitimohen argumentet e tyre, të bazuara në idetë dhe veprat e dhunshme ekstremiste.

zërat konservatorë brenda bashkësisë fetare janë ata që e konsiderojnë si devijim të fesë lëviz-
jen drejt cilitdo ekstremizëm, qoftë ky në drejtim më liberal (që e quajnë “devijim liberal”) ose më 
konservator (që e quajnë “devijim ekstremist”). Konservatorizmi i mëtejmë në fe, pothuajse au-
tomatikisht, do t’i pozicionojë kundër zërat liberalë të komunitetit fetar në drejtim të liberalizmit 
të mëtejshëm, çka sërish dhe më tej, pothuajse automatikisht, i shtyn zërat konservatorë më tej 
në konservatorizëm, duke përfunduar potencialisht në ekstremizëm. Kjo është logjika kur një eks-
trem prodhon një ekstrem tjetër në fe, në këtë rast në islam. në përgjithësi, kjo nuk do të thotë se 
shoqëria laike liberale duhet të jetë më konservative në mënyrë që ta zvogëlojë konservatorizmin 
fetar; megjithatë, të kuptuarit e ideve fetare konservatore në diskursin publik, mënjanimi i stand-
ardeve të dyfishta në diskursin publik, dhe respektimi i orientimit fetar të tjetrit dhe i mënyrës se si 
dëshiron ta praktikojë atë, me siguri do ta kufizojë konservatorizmin e mëtejmë dhe ekstremizmin. 
ngjashëm, kjo vlen për konservatorët fetarë, të cilët duhet të jenë të kujdesshëm në diskursin pub-
lik, që është respektim i vlerave liberale të tjetrit dhe i besimeve të tjera që një individ laik liberal 
mund t’i ketë. Kjo me siguri mund të ndihmojë në kufizimin e përdorimit të diskursit antagonist 
publik kundër vlerave dhe praktikave konservatore të tjetrit.
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Figura 12: Dialektika e ekstremizmave

Sipas A.A., ish-luftëtar i huaj në Siri, i cili duket ta njohë logjikën dhe mentalitetin prapa tekfirëve, 
legjitimimi i tekfirëve përpara ndjekësve dhe ndjekësve potencialë ndodh kur partitë politike me 
agjendë fetare, të tilla si Partia e Drejtësisë (PD) në Kosovë, nuk arrijnë ndonjë rezultat në interes 
të muslimanëve. Ashtu si me BiK-un, të cilin e konsiderojnë autoritet fetar munafik (hipokrit) për 
shkak të asaj që besojnë për bashkëpunimin e tij me një shtet laik, i konsiderojnë si munafikë dhe 
qafirë (jobesimtarë) edhe partitë politike që integrohen në institucionet laike të shtetit për të nd-
jekë agjenda politike e fetare. Së pari, i konsiderojnë ato si munafikë e qafirë, për shkak të besimit 
mbizotërues të tekfirëve se nuk duhet bashkëpunuar me asnjë shtet tjetër veç shtetit islamik. Së 
dyti, kur partitë e tilla politike sosin duke mos bërë asgjë ose shumë pak rreth interesave të ko-
munitetit musliman, siç është çështja e shamisë fjala vjen, kjo pothuajse menjëherë ua legjitimon 
argumentin për delegjitimimin dhe denoncimin e çdo gjëje që ka të bëjë me partitë e tilla politike 
që përpiqen të punojnë brenda një shteti laik.496

9.4. bashkësia islame e Kosovës (biK) 

Kontrolli mbi çështjet fetare nga i vetmi dhe më i madhi autoritet fetar musliman në Kosovë,  BiK, 
është me rëndësi për parandalimin e devijimeve të mundshme dhe ekstremizmave, duke përfshirë 
edhe të dhunshmet. Megjithatë, megjithë pretendimet nga zyrtarët e rangut të lartë brenda BiK-ut 
se çështjet fetare i kanë nën kontroll, manifestimet e devijimeve fetare dhe përhapja e ideolog-
jisë tekfiriste në Kosovë nëpërmjet një varg instrumentesh nuk flasin për një kontroll rigoroz mbi 
çështjet fetare, të cilin BiK-u do të duhej ta kishte. një numër skandalesh dhe politikash pushte-
tare përbrenda institucionit shpesh e kanë zhvendosë vëmendjen e BiK-ut larg çështjeve fetare 
tek përfitimet dhe qëndrimet personale të individëve të ndryshëm brenda institucionit dhe vetë 
komunitetit musliman. individët dhe grupet brenda BiK-ut dhe komuniteti musliman në përgjithë-
si nuk janë kursyer nga etiketmi, kornizimi dhe linçimi publik i njëri-tjetrit me qëllim që të zhven-
dosin vëmendjen nga problemet e brendshme organizative brenda institucionit, si dhe synimet 

496  intervistë me A.A. ish-luftëtar i huaj nga Kosovë, 17 nëntor 2014. Prishtinë, Kosovë.
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96 individuale për të fituar pushtet brenda institucionit. 497 një numër raportesh kanë treguar se ka 
pasur shpërdorim të pushtetit dhe skandale të tjera. Për shembull, Gazmend Haxhiu, një imam 
në komunën e Shtimjes, ka thënë se ka pasur përleshje fizike, kërcënime e frikësime që ia kanë 
dëmtuar imazhin BiK-ut.498 imam Haxhiu pohoi edhe se janë mbajtur zgjedhje të manipuluara në 
disa këshilla komunale të BiK-ut, me ç’rast disa njerëz jo mirë të arsimuar janë emëruar për poste, 
ndërsa ata me gradë master janë shpërfillë, si në Kaçanik, Ferizaj dhe Suharekë.499 Sipas tij, e gjithë 
kjo ka ndodhur sepse të arsimuarit nuk u nënshtroheshin urdhërave të Myftiut naim Tërnavës.500

ngjashëm, idriz Bilalli, Shef i Sindikatës së Punëtorëve të Bashkësisë islame, pohoi se Myftiu ishte 
përfshirë në një varg shkeljesh, parregullsish, nepotizmash, dhe ka treguar mungesë transparence 
me financat.501 Myftiu është akuzuar edhe për shantazhimin e disa anëtarëve të BiK-ut që t’i dety-
ronte t’ia mbështesnin vendimet.502 Gjithashtu, para zgjedhjeve për Myfti të mbajtura në fund të 
vitit 2013, Myftiu, bashkë me anëtarët e Kuvendit të BiK-ut të afërm me të, më 20 gusht 2013 tentoi, 
dhe më vonë arriti ta ndryshonte Kushtetutën e BiK-ut, e cila më parë parashikonte një limit prej 
dy mandatesh 5-vjeçare për pozitën e Myftiut.503,504 Kundërshtuesi i këtyre ndryshimeve në Kushte-
tutë, Xhabir Hamiti, u shkarkua nga pozita e Kryetarit të Kuvendit të BiK-ut nga të besuarit e afërm 
të Myftiut Tërnava.505 Megjithatë, Xhabir Hamiti refuzoi ta pranonte këtë vendim dhe vazhdoi de-
tyrën e tij në zyrë.506 ngjarje të tilla çuan edhe në çarje përbrenda BiK-ut dhe komunitetit islam.
 
Ka shumë arsye pas politikës së pushtetit që luhet mes grupeve dhe individëve të ndryshëm të 
ndarë dhe dëshirës së tyre për poste pushtetare brenda strukturave të BiK-ut. Vlerësohet se buxheti 
vjetor i BiK-ut shkon ndërmjet 5.5 dhe mbi 6 milionë euro.507 Burimet e këtyre fondeve përfshijnë 
ato që vijnë nga (1) besimtarët nga secili këshill rajonal; (2) mbledhja e të ardhurave dhe bamirësia 
për muajin e shenjtë të ramazanit; (3) fondet e marra nga qiraja e pronës fetare; (4) fondet dhe 
mallrat luksoze (pra ari) të mbledhura gjatë Haxhit; dhe (5) donacionet që shkojnë për organizatën 

497  Telegrafi.com (2013). “SPBiK: Lëvizja ultra vehabite dhe selefite në BiK”. August 26, 2013. Telegrafi.com. Gjendet në: 
http://www.telegrafi.com/lajme/spbik-levizja-ultra-vehabite-dhe-selefite-ne-bik-2-35451.html 

498  Anita Kadriu (2013). ““Xhihadi” për BiK”. 16 gusht 2013. zeri.info. Gjendet në: http://old.zeri.info/artikulli/12275/
xhihadi-per-bik 

499  ibid.

500  ibid.

501  ibid. 

502  Anita Kadriu (2013). “rikthehet drama në BiK: sot kuvendi!”. 29 gusht 2013. zeri.info. Gjendet në: http://old.zeri.info/
artikulli/13488/rikthehet-drama-ne-bik-sot-kuvendi 

503  Telegrafi.com (2013). “SPBiK: Lëvizja ultra vehabite dhe selefite në BiK”. 26 gusht 2013. Telegrafi.com. Gjendet në: 
http://www.telegrafi.com/lajme/spbik-levizja-ultra-vehabite-dhe-selefite-ne-bik-2-35451.html

504  Visar Duriqi (2013). “Hesht për zgjedhjet që Përmbyllin Dekadën e Tij”. 5 gusht 2013. Gazeta JNK. Gjendet në: http://
gazetajnk.com/?cid=1%2C979%2C6162 

505  Telegrafi.com (2013). “SPBiK: Lëvizja ultra vehabite dhe selefite në BiK”. 26 gusht 2013. Telegrafi.com. Gjendet në: 
http://www.telegrafi.com/lajme/spbik-levizja-ultra-vehabite-dhe-selefite-ne-bik-2-35451.html

506  Anita Kadriu (2013). “rikthehet drama në BiK: sot kuvendi!”. 29 gusht 2013. zeri.info. Gjendet në: http://old.zeri.info/
artikulli/13488/rikthehet-drama-ne-bik-sot-kuvendi

507  edona Musa (2012). “BiK Shpenzon 2.5 Milionë për Haxh në Vit”. 16 prill 2012. Gazeta JNK. Gjendet në: http://
gazetajnk.com/?cid=1,979,1900 
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97bamirëse zyrtare të BiK-ut të quajtur “Bereqeti”.508,509,510 Përveç kësaj, aktivitetet dhe operacionet 
e BiK-ut deri në kohët e fundit, e më parë edhe më shumë, janë zhvilluar në terr. Meqë nuk kishte 
status ligjor, deri vonë BiK-u nuk kishte dhe nuk mund të kishte llogari bankare, prandaj të gjitha fi-
nancimet dhe të ardhurat e pasluftës kalonin nëpër xhepa dhe llogari bankare personale të vetëm 
disa njerëzve në BiK.511 Prandaj, kishte mjaft hapësirë   për manovrime me buxhetin pa pasur nevojë 
për t’iu ekspozuar ndonjë transparence të shtuar jo vetëm me fondet, por edhe me veprimtarinë.

Financimi i tillë i decentralizuar dhe mungesa e përgjegjësisë ose e ndjenjës së transparencës fi-
nanciare i kanë bërë disa imamë të marrin fonde nga Gjiri në llogaritë dhe xhepat personalë për 
të ndërtuar xhami. Kjo është problematike për shkak të vetë rrezikut që fondet e tilla, ndonëse të 
synuara për bamirësi fillimisht, mund të bien në duart e tekfirëve, siç u sqarua në nënkapitullin 
7.4, i cili diskuton financimet e ekstremizmit të dhunshëm. i tillë ishte rasti me zekirija Qazimin, 
tekfirin famëkeq nga Gjilani, i cili me gjasë ka marrë fonde nga Gjiri për të ndërtuar xhaminë “vet-
jake”.512 Siç u nënvizua në seksionet paraprake, zekirija Qazimi ka pasë ndikim të madh te Lavdrim 
Muhaxheri nga Kaçaniku dhe ridvan Haqifi nga Gjilani, që kanë mbajtë dhe vazhdojnë të mbajnë 
një rang të lartë në mesin e luftëtarëve shqiptarë në iSiS. zekirija Qazimi ka shërbyer edhe si një 
nga gjyqtarët dhe garantuesit që mbështet shumë luftëtarë të huaj nga Kosova.513,514 Problemi me 
BiK-un në këtë rast është se mungesa e një financimi dhe rrjedhe më të centralizuar të fondeve, si 
dhe mosgatishmëria për të ushtruar më tepër kontroll mbi të ardhurat financiare të imamëve të vet 
për bamirësi, ka çuar pa dashje te rënia e fondeve në duart e tekfirëve që pastaj ndërtuan xhamitë 
“vetjake”.515 ndonëse zekirija Qazimi ndërtoi xhami në Gjilan të cilën më vonë e kontrollonte, ishin 
strukturat e BiK-ut, ose më saktë një imam me pikëpamje liberale në strukturat e BiK-ut në Gjilan, 
M.B., që e autorizoi zekirija Qazimin të shërbente si imam në xhaminë që e kishte ndërtuar me 
fondet e tubuara nga ai vetë.516

 
Prandaj, ndërkohë që çarja parësore duket të jetë kontrolli i BiK-ut nëpërmjet politikës së pushtet-
it, vëmendja në diskursin publik ka ndryshuar dhe tani duket sikur çarja parësore në BiK të ishte 
ndërmjet liberalëve dhe ekstremistëve muslimanë, që po përpiqen ta marrin në dorë BiK-un. Meg-
jithatë, nuk mund të jetë krejt kështu, mbasi ekstremistët e denoncojë BiK-un dhe e konsidero-
jnë të mbushur me një bandë “hipokritësh”, dhe punojnë më shumë me stilin e “përjashimit dhe 
eksodit” ndërsa përpiqen t’i kontrollojnë ato pak xhami ku mund t’i kontrollojë ndjekësit e vet. 
Duket se diskursi liberal-ekstremist si gjoja shkaku parësor i çarjeve brenda BiK-ut është shkas për 
çështje të tjera përbrenda BiK-ut, që është kapja dhe kontrolli politik i aktiviteteve dhe financave të 
tij. rrjedhimisht, kjo e ka përkeqësuar edhe imazhin e BiK-ut edhe unitetin e bashkësisë islame në 

508  intervistë me B.S., zyrtar i lartë në BiK. 25 nëntor 2014. Prishtinë, Kosovë, dhe intervistë me K.M., gazetar nga Kosova 
që raporton mbi ekstremizmin në Kosovë, 28 tetor 2014. Prishtinë, Kosovë.

509  edona Musa (2012). “BiK Shpenzon 2.5 Milionë për Haxh në Vit”. 16 prill 2012. Gazeta JNK. Gjendet në: http://
gazetajnk.com/?cid=1,979,1900

510  intervistë me K.M., gazetar nga Kosova që raporton mbi ekstremizmin në Kosovë, 28 tetor 2014. Prishtinë, Kosovë.

511  intervistë me B.S., zyrtar i lartë në BiK. 25 nëntor 2014. Prishtinë, Kosovë.

512  ibid.

513  intervistë me C.D. ish-ekstremist që u përkiste qarqeve tekfirë në Kosovë, 18 tetor 2014. Prishtinë, Kosovë.

514  intervistë me A.A. ish-luftëtar i huaj nga Kosova, 17 nëntor 2014. Prishtinë, Kosovë.

515  rast tjetër është xhamia famëkeqe tekfirë “Termokos” në Prishtinë

516  intervistë me B.S., zyrtar i lartë në BiK. 25 nëntor 2014. Prishtinë, Kosovë.
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98 Kosovë në sytë e pjesës laike të shoqërisë, çka ka çuar te rritja e tjetërsimit mes saj dhe komunitetit 
musliman.

Së fundmi, pavarësisht prej përkufizimit të hanefizmit si shkollë juridike e jurisprudencës islame 
mbi bazën e të cilës duhen ofruar mësimet islame në xhamitë dhe strukturat e tjetra, BiK-u nuk ia ka 
dalë të nxjerrë dituri dhe erudicion fetar, që mund të kishin ndihmuar në thithjen dhe akomodimin 
më të lehtë të mësimeve të sjella nga imamët e arsimuar rishtas nëpër vendet e Lindjes së Mesme. 
BiK-u prandaj nuk ia ka dalë ta akomodojë fenë, bazuar në rrethanat e reja shoqërore-politike që 
përnjëherë u shfaqën pas çlirimit, bashkë me mësimet islame më konservatore që janë sjellë më 
intensivisht që atëherë.
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10. ReKomAndime

Ky raport u përpoq të hedhë dritë mbi çështjen e luftëtarëve të huaj të Kosovës në Siri dhe irak, dhe 
në të njëjtën kohë, synoi të zbërthente mitet e rëndomta lidhur me radikalizimin dhe ekstremizmin 
e dhunshëm. Prandaj ka nevojë të shkohet përtej një këndvështrimi të thjeshtë ‘bardh e zi’, që do 
të thotë se çështja e radiklaizimit dhe e ekstremizmit të dhunshëm shkon përtej një përçarjeje të 
thjeshtë ‘liberal/ekstremist’, siç i kanë trajtuar debatet, veçanërisht këtu në Kosovë. Duke pasur par-
asysh kontekstin e Kosovës, QKSS rekomandon si vijon:

një qasje gjithëpërfshirëse për rehabilitimin dhe riintegrimin
•	 Më poshtë radhiten kategoritë që i përshkruajnë luftëtarët e huaj që kthehen ose do të donin 

të ktheheshin në Kosovë:

(a) Ata që janë penduar se u janë bashkuar luftimeve në Siri dhe duan t’i braktisin aktet 
dhe ideologjinë e dhunshme ekstremiste;

(b) Ata që janë penduar se u janë bashkuar luftimeve në Siri dhe ende duan ta ruajnë 
idelogjinë e vet ekstremiste, por pa ushtruar më dhunë;

(c) Ata që nuk janë penduar as se u janë bashkuar luftimeve në Siri as për ideologjinë 
e tyre të dhunshme ekstremiste, dhe do të donin të ktheheshin në Kosovë për ta le-
htësuar rekrutimin e mëtejmë dhe shpërndarjen e ideologjisë tekfiriste.

•	 Duke qenë kështu, qasja ‘një kallëp për të gjithë’ nuk do të funksiononte, dhe duhet ndërmar-
rë një model i qasjes shumëdimensionale;

•	 Arrestimet, burgosjet, ose nxjerrjet e njerëzve para gjyqit duhet të shmangen sa më shumë. 
Siç pohonte Gilles Kerchove, Koordinator për Kundërterrorizëm në Bashkimin europian, në 
një Samit të paradokohshëm në Shtëpinë e Bardhë mbi Luftimin e ekstremizmit të Dhun-
shëm (LeDh), Bashkimi europian “duhet të bëjë ç’të jetë e mundshme për të shmangur nxjer-
rjen e të kthyerve para gjyqit”.517 Kerchove po ashtu vuri në dukje se “burgjet janë inkubatorë 
të mëdhenj të radikalizimit dhe është më e vështirë t’i bindësh luftëtarët të kthehen në shtë-
pi kur ata kanë frikë se do burgosen”.518 Këtë qasje e ka përvetësuar Danimarka, dhe jorgen 
ilum, Komisioneri i Policisë në Aarhus, tha se shteti duhet të përvetësojë qasjen që të kthyerit 
potencialë të duan të bëhen pjesë e shoqërisë.519 Ai për më tej pohon se 10 nga 16 të kthyer 
tashmë janë kthyer nëpër shkolla, kanë një punë, dhe vëmendja e tyre është zhvendosur nga 
Siria te diçka tjetër.520

•	 Të kthyerit duhet t’i nënshtrohen një procesi skanimi i cili do ta vlerësonte qëllimin e kthimit 
të tyre dhe besimet e tyre themelore për kthim – me kuptimin që të identifikohen nëse i për-
kasin grupit (a), (b) ose (c) të të kthyerve, sipas përshkrimit të mësipërm.

517  Kelsey Segawa (2015). “rehabilitation and reintegration of returning Foreign Terrorist Fighters”. 23 shkurt 2015. 
The Washington Institute. Gjendet në: http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/rehabilitation-and-
reintegration-of-returning-foreign-terrorist-fighters 

518  ibid.

519  Cnn (2014). “Denmark’s de-radicalization for jihadis”. 24 tetor 2014. CNN. Gjendet në: http://edition.cnn.com/
videos/world/2014/10/24/shubert-denmark-jihadi-rehab.cnn 

520  ibid.
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100 o është e pamundshme që kjo të bëhet nga cilido zyrtar shtetëror i vetëm në Kosovë, meqë 
i mungon njohuria mbi ndarjet fetare ideologjike, d.m.th. nuk është i aftë të kuptojë nëse 
ndokush i përket një ideologjie të dhunshme ekstremiste ose ndonjë ideologjie kon-
servatore fetare, të cilat kanë dallime themelore;

o Vlerësimi i tillë që duhet të kryhet nga imamët legjitimë dhe të besuar dhe/ose autorite-
tet fetare që kanë njohuri të thellë dhe themelore mbi fenë dhe ideologjitë ekstremiste. 
Këta imamë do t’u ndihmojnë autoriteteve shtetërore me vlerësimin më të përafërt të 
grupit të cilit i përket i kthyeri potencial;

o Gjatë ballafaqimit me ata që i përkasin grupit (b) e (c), janë imamët që i përkasin nivelit të 
mesëm të piramidës, pra “konservatorët të padhunshëm”, ata që do të ishin më kredibilë 
dhe legjitimë për të ndërvepruar me këta të kthyer. Të kthyerit në këto dy grupe nuk do të 
merrnin seriozisht asnjë autoritet shtetëror a imam liberal, meqë menjëherë do t’i etike-
tonin si tagut, munafikë dhe qafira, dhe prandaj do ta refuzonin çdo ndërveprim, dhe si 
rezultat do ta pamundësonte kryerjen e vlerësimit, ose edhe nënshrimin e tyre ndaj një 
procesi të deradikalizimit;

o imamët do të ndihmojnë, sidomos fillimisht, edhe me përfshirjen e tyre në shoqëri dhe 
potencialisht me deradikalizmin ose zbutjen e qëndrimeve ‘refuzuese’ të të kthyerve. Si-
pas hulumtimit të kryer për qëllimet e këtij raporti, shumica e atyre që kanë shkuar për të 
luftuar në Siri dhe irak e kanë bërë këtë për shkak se janë trushpërlarë nga qarqet tekfire 
dhe si të tillë ‘sinqerisht’ i janë bashkuar xhihadit në bazë të mashtrimeve se si Kurani dhe 
mësimet e tjera islame u janë lexuar nga tekfirët. Duke qenë kështu, vetëm përmes Kuran-
it dhe mësimeve islame të besueshme ata mund të binden t’i ndryshojnë qëndrimet, dhe 
kjo mund të bëhet veç përmes imamëve të besueshëm dhe legjitimë sipas secilit grup të 
luftëtarëve të kthyer;

•	 Varësisht nga rezultatet e një vlerësimi të tillë, ata që identifikohen se i përkasin grupit (a) du-
het të kalojnë përmes procesit të risocializimit dhe të riintegrimit (punë, edukim, aktivitetete 
kulturore, etj.), dhe nuk duhet të etiketohen nga pjesa tjetër e shoqërisë me emërtime të tilla 
si “terrorist” ose “ekstremist”, pasi kështu do të izoloheshin dhe do të ktheheshin tek ish-miqtë 
e tyre radikalë. Ata që identifikohen se i përkasin grupit (b) duhet të trajtohen veç e veç dhe 
kryesisht nga imamë kredibilë e legjitimë, si aktorët më të rëndësishëm që mund ta lehtëso-
jnë deradikalizimin përmes mësimeve fetare. Ata që identifikohen se i përkasin grupit (c) du-
het të trajtohen përkatësisht edhe nga imamët edhe nga institucionet e sundimit të ligjit;

•	 Kjo d.m.th. se në përgjithësi, ka nevojë për një program rehabilitimi dhe riintegrimi që në 
thelb mishëron parimin “ndihmo dhe vëzhgo”;521

•	 Programi për deradikalizim dhe rehabilitim do të ishte më efikas sikur të ishte i centralizuar, 
edhe në idenë se si duhet të drejtohet edhe si duhet të zbatohet në proces. një program 
dhe proces i tillë i centralizuar duhet të përfshijë palët e interesuara si: përfaqësuesit e in-
stitucioneve shtetërore përkatëse; shoqërinë civile; BiK-un përmes imamëve; donatorët; dhe 
më e rëndësishmja, të kthyerit e deradikalizuar dhe të reintegruar;

•	 Ashtu si te programi deradikalizues danez, puna e programit të rehabilitimit duhet të ndahet 
nga puna e shërbimeve të sigurisë dhe e hetuesve të policisë, e cila sipas zyrtarëve të pro-

521  Steffen neilsen, këshilltar për parandalimin e krimit dhe pjesëtar i task forces së përbërë prej shumë agjencive që 
adresojnë radikalizimin and diskriminimin, në komentimin e mënyrës se si Danimarka merret me rastet, pohon se  
“ne në fakt i përqafojmë kur kthehen në shpi. ndryshe nga Anglia, ku mbase internohesh për një javë përpara se ta 
kuptojnë kush je, ne u themi ‘Mos të duhet ndonjë ndihmë?” 



Ra
po

rt 
pë

r s
hk

aq
et

 dh
e p

as
oja

t e
 pë

rfs
hie

rje
s s

ë q
yt

et
ar

ëv
e t

ë K
os

ov
ës

 si
 lu

ftë
ta

rë
 të

 hu
aj 

në
 Si

ri d
he

 Ir
ak

101gramit të rehabilitimit danez është kritike për besueshmërinë dhe aftësinë për të ndërtuar 
marrëdhënie me të kthyerit dhe komunitetin musliman;522

•	 Sipas rezultateve të anketës së BSK në tetor 2014, shumica e popullsisë, ose mbi 50 për qind të 
saj, besojnë se të kthyerit duhet të kalojnë nëpër një proces rehabilitimi që të jenë në gjendje 
të integrohen në shoqëri, por ka të tiillë që besojnë se ata duhet të trajtohen ashtu si çdo qyte-
tar tjetër, sepse nuk përbëjnë ndonjë kërcënim. Afro 30 për qind besojnë se ata duhet të arres-
tohen menjëherë, ndërsa më pak se 20 për qind besojnë se duhet t’u ndalohet hyrja në vend.

Lindje të Mesme (Siri/Irak)

Nën arrest

Nën arrest shtëpiak

E panjohur

Të vrarë

Nuk do të angazhohesha për asnjërën 
nga kauzat qoftë atë kombëtare / 

shtetërore apo atë fetare
Do të angazhohesha për të dyja 

kauzat, atë kombëtare / 
shtetërore dhe atë fetare

Më përpara do të angazhohesha 
për kauzë kombëtare / shtetërore 

se sa për kauzë fetare
Më përpara do të angazhohesha 
për kauzë fetare se sa për kauzë 

komëtare/shtetërore

Më përpara do të angazhohesha 
për kauzë kombëtare/shtetërore 
se sa për kauzë fetare

Do të angazhohesha për të dyja 
kauzat, atë kombëtare/shtetërore 
dhe atë fetare

Më përpara do të angazhohesha 
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Figura 13: trajtimi i luftëtarëve të huaj nga Kosova kur ata kthehen (grupmoshat)523

donatorët:
•	 Donatorët e huaj duhet të ofrojnë financim brenda programit të centralizuar të deradikalizim-

it dhe rehabilitimit. Çdo përpjekje e pavarur ka shumë gjasa të shkojë kot, për shkak të natyrës 
dhe veçorive të çështjes dhe gjendjes së vetë personave të radikalizuar;

•	 Donatorët e huaj, kur janë të gatshëm të ofrojnë fonde për programin ose projektetet e de-
radikalizimit, duhet të rrinë në ulësen e pasme. Me e marrë pozitën ballore si të huaj në përp-
jekje të tilla shpesh mund të rezultojë në dështimin e qëllimit të projekteve të tilla. Dukshmëria 
e financimeve të huaja, e përfaqësuesve të huaj, logot e huaja, mesazhet e huaja, duhet të 
shmanget sa më shumë, mbase edhe krejtësisht, dhe projektet duhet të udhëhiqen dhe të 
kenë fytyrat dhe përpjekjet vendase në pozitat ballore, veçmas në nivelin e bashkësisë dhe 
në kontakt të drejtpërdrejtë me të radikalizuarit dhe ata që potencialisht mund të bien pre e 
radikalizimit;

522  Simon Hooper (2014). “Denmark introduces rehab for Syrian fighters”. 7 shtator 2014. Aljazeera. Gjendet në: http://
www.aljazeera.com/indepth/features/2014/09/denmark-introduces-rehab-syrian-fighters-201496125229948625.
html 

523  KCSS (2014). Kosovo Security Barometer. October 2014
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102 biK-u:
•	 Sa më parë do të duhej të regjistrohet si një entitet juridik;

•	 Duhet të ketë financim të centralizuar, që lehtë mund të mbikëqyret dhe të raportohet tek 
autoritetet relevante shtetërore. Kur donatorët e huaj ose vendas ofrojnë financa për një ak-
tivitet të caktuar fetar (si ndërtimi i ndonjë xhamie), një aktivitet i tillë duhet të raportohet në 
BiK, i cili sipas vlerësimit të vet duhet ta aprovojë ose ta refuzojë lejen;

•	 nuk duhet të lejojë ndërtimin e xhamive nga fondet që shkojnë përmes financave individu-
ale, jo vetëm nga burime që vijnë prej Gjirit, por as ndërtimin e xhamive që vijnë nga financimi 
prej bashkësisë;

•	 Duhet t’i inspektojë ndërtimet e paautorizuara të xhamive dhe përpjekjet e tilla duhet men-
jëherë t’ia raportojë autoriteteve relevante shtetërore;

•	 imamët liberalë dhe ata konservatorë, ose ata që u përkasin dy shtresave të poshtme të pi-
ramidës me tri shtresa, të paraqitur në seksionin përkatës, duhet të gjejnë gjuhë të përbash-
kët, dhe të bashkohen në luftimin e ekstremizmit, pavarësisht dallimeve të tyre në interpre-
timin (liberal/konservativ) të mësimeve në islam. BiK duhet të jetë boshti për mundësimin e 
përafrimit të tillë;

•	 Të miratojë një kurrikul vjetore mësimesh për të gjitha xhamitë, të cilat duhet të jenë të stand-
ardizuara sa më shumë që të jetë e mundshme; ndryshimet në kurrikulin e mësimeve në 
xhamitë e caktuara për arsye legjitime duhet të bëhen me lejen e strukturave relevante të 
BiK-ut. Kurrikulat fetare më shpesh duhet të përfshijnë interpretimet fetare në islam që do të 
përqafonin edhe identitetin kombëtar dhe kulturor të adhuruesve, ashtu që të përputhen me 
qëllimin e shtetit, komunitetin e caktuar, dhe vetë traditat;

•	 Të rrisë dhe të zbatojë inspektime më rigoroze në xhami lidhur me mësimet dhe çështjet e 
tjera fetare. BiK-u tekefundit duhet të mbahet përgjegjës për identifikimin e devijimeve të 
mundshme ekstremiste sapo të fillojnë këto të shfaqen; 

•	 Këto do ta bëjnë BiK-un më të përgjegjshëm, dhe rrjedhimisht ai duhet të mbahet përgjegjës 
për çfarëdo radikalizimi që gatuhet nëpër xhamitë e veta në Kosovë, bashkë me institucionet 
e tjera shtetërore;

•	 Të punojë për parandalimin e shndërrrimit të imamëve që kanë mendime radikale dhe ek-
stremiste në persona të famshëm, çka lehtë mund të identifikohet – pra ata që i përkasin 
shtresës më të lartë të piramidës “refuzuesit e dhunshëm” / tekfirët;

•	 Më shumë video duhet të postohen dhe të promovohen nga imamë kredibilë dhe legjit-
imë që flasin kundër radikalizmit, ekstremizmit, dhe kundër bashkimit me grupet rebele në 
Siri. një nxënës i medreses që ka shikuar mësimin e Mustafa Tërniqit mbi luftën në Siri e ka 
falënderuar për mësimin e tij, sepse po mendonte të nisej për në Siri, por ai video-mësim e ka 
ndaluar të shkojë;

imamët
•	 imamët kredibilë dhe legjitimë, duke përfshirë ata që janë më liberalë (shtresa e poshtme e 

piramidës - “liberalët participues”), si dhe ata më konservatorë (shtresa e mesme e piramidës 
- “konservatorë të padhunshëm”) duhet t’u rrijnë afër ndjekësve dhe jo t’i shpërfillin. Duhet t’i 
mbrojnë ndjekësit nga ndikimi i qarqeve të tekfirit të cilët lehtësisht mund të ofrojnë përgjigje 
të thjeshta por jo legjitime teologjike për pyetjet e mundshme të të rinjve;

•	 imamët e tillë duhet të jenë të durueshëm me besimtarët fillestarë në islam;
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103•	 imamët e tillë duhet të jenë të durueshëm me ndjekësit e mundshëm dhe të tjerët që tashmë 
kanë rënë nën tekfirë, e që i etiketojnë dhe publikisht i linçojnë vetë imamët. imamët duhet 
të angazhohen në debat të hapur me ta, çka mund të çojë, dhe në shumë raste ka çuar në 
deradikalizimin e tyre me argumente fetare dhe teologjike. Kjo mund të marrë kohë, prandaj 
durimi i imamëve është kyç – ata nuk duhet të heqin dorë ose t’i izolojnë këta besimtarë;

•	 imamët që bien nën shtresën e “liberalëve participues” dhe ata që bien nën shtresën “kon-
servatore të padhunshëm” të piramidës, duhet të angazhohen sa më pak në kundërshtime 
dhe të bashkohen në përpjekjet për t’i deradikalizuar të rinjtë tashmë të radikalizuar që kanë 
rënë pre e tekfirit. Ata duhet ta ulin etiketimin, kornizimin, dhe linçimin publik të bazuar në 
emërtimet si “ekstremist”, për përfitime dhe politika të pushtetit brenda bashkësisë islame, 
dhe të mos harrojnë se ekstremistët ideologjikisht qëndrojnë diku tjetër;

•	 nëse të rinjtë kanë kryer një mëkat, në bazë të interpretimeve fetare, imamët nuk duhet t’i 
zmadhojnë ato mëkate, sepse të rinjtë e tillë mund të bien pre e tekfirëve për një futje të 
shpejtë në islam dhe gjetje të shpejtë të faljes;

•	 imamët duhet të jenë më të kujdesshëm dhe të përgjegjshëm për fjalët dhe frazat që nxjerrin 
publikisht, qoftë gjatë predikimeve ose në ndërveprimet në internet me adhuruesit dhe të 
tjerët. Të folurit keq për kulturat e të tjerëve, traditat, prejardhjet fetare, apo mënyrat e inter-
pretimit të islamit, duhet të ndërpritet. nëse për shembull ndonjë imam dëshiron të argu-
mentojë se shiitët nuk janë muslimanë, këtë duhet ta bëjë rreptësisht sipas interpretimeve 
teologjike, dhe në asnjë rrethanë të mos flasë keq për ta. etiketimi me gjuhë negative i të 
tjerëve duhet të shmanget me çdo kusht.

strukturat shtetërore të sigurisë:
•	 Duhet të kenë qasje më të kanalizuar drejt ekstremistëve të dhunshëm, d.m.th. të punojnë 

më fort në policimin e bazuar mbi inteligjencë, dhe të ndërmarrin veprime që do t’i kufizonin 
agjencitë e sigurisë sa më shumë nga (të mos) përdorimi i forcën (d.m.th. arrestimet, ndjekjet 
penale, etj.). Kjo do ta parandalonte ‘martirizimin’ e ndonjë fetari që më vonë do të mund të 
shërbente si model radikal shpirtëror për t’u ndjekur nga njdjekës të tjerë të tekfirit;

•	 Kur agjencitë shtetërore të sigurisë të vlerësojnë se imamët potencialë “konservativë të pad-
hunshëm” – ata në shtresën e dytë të piramidës – shërbejnë pa dashje si “faktorë mundësues” 
për t’i bërë disa prej ndjekësve të përqafojnë një ideologji tekfiriste / “refuzuese të dhunës”, 
ato duhet sërish ta frenojnë veten nga arrestimi i tyre. imamët e tillë duhet të ftohen për një 
diskutim ku t’u flitet nga agjencitë shtetërore të sigurimit për pasojat e mundshme të mësi-
meve të tyre të caktuara, që do të thotë kur mësimet e tyre, në shumë raste duke përdorë 
gjuhë të papranueshme për të tjerët, pa dashje dhe tërthorazi i ftojnë njerëzit t’u bashkohen 
veprimeve radikale. në shumë raste, ata që i përkasin shtresës “konservatore të padhunshme” 
të piramidës po ashtu mund të ndihmojnë në identifikimin e tekfirëve/”refuzuesve të dhun-
shëm” potencialë, dhe të punojnë me ta në deradikalizimin e tyre;

•	 Të mos diskriminohen ata me sfond fetar që aplikojnë për të punuar me strukturat shtetërore 
të sigurisë. një imam i ri në Vushtrri që ka fituar një diplomë bachelor nga Fakulteti i Studi-
meve islame, një diplomë master në Shkenca Politike nga uP, dhe tani po ndjek studimet 
e doktoraturës në Shkenca Politike, është refuzuar kur ka aplikuar për punë në Ministrinë 
e Brendshme. Mund të ketë pasur, kuptohet, arsye të bazuara për refuzimin e tij, por struk-
turat shtetërore të sigurisë duhet ta rrëmbejnë mundësinë për t’i punësuar ata që përqafojnë 
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104 rendin kushtetues të Kosovës, por në të njëjtën kohë kanë më shumë kuptime mbi fenë dhe 
çështjeve fetare sesa punonjësit laikë të strukturave të tilla shtetërore të sigurisë.

familja dhe miqtë 
•	 Familjet nuk duhet t’i izolojnë anëtarët e tyre (të rinj) që kanë vendosur ta praktikojnë islamin, 

dhe sigurisht nuk duhet të krijojnë një atmosferë të tëhuajsuar në shtëpi;

•	 Familjet dhe miqtë nuk duhet ta bëjnë punën të madhe, përndryshe të rinjtë do të gjejnë 
paqen në qarqet fetare dhe ekstremiste;

mediat konvecionale dhe prania e mediave sociale
•	 Të krijohet një platformë me përgjigje ndaj pyetjeve kyçe ekzistenciale dhe filozofike që të 

rinjtë e ciklit të lartë të shkollës fillore dhe të mesme mund të kenë ndaj çështjeve të mëdha 
mbi jetën. një platformë e tillë, ku http://www.zgjoi.com/ mund të jetë një shembull, duhet 
së pari të jetë në gjuhën shqipe;

•	 Përmbajtja duhet të krijohet duke prodhuar video të shkurtra disaminutëshe me përgjigje 
ndaj pyetjeve kyçe ekzistenciale dhe filozofike rreth jetës në përgjithësi dhe ekzistencës;

•	 Profesorët e universitetit, mësuesit e shkollave të mesme dhe fillore, pjesëtarët e shoqërisë 
civile, duke përfshirë imamët kredibilë dhe legjitimë, dhe aktorët e tjerë joshtetërorë duhet të 
përfshihen në prodhimin e videove të tilla të shkurtra;

•	 Përmbajtja e tillë duhet të promovohet dhe të postohet në internet për të paraqitur një 
pikëpamje alternative ose shtesë ndaj pyetjeve të ndryshme ekzistenciale e teologjike;

•	 Stacionet shtetërore televizive duhet të pasurohen me përmbajtje arsimore, kulturore dhe të 
tjera;

•	 Mediat konvencionale, duke përfshirë TV, gazetat dhe portalet e revistat online, duhet sa më 
shumë të shmangen nga “promovimi” i tërthortë i ekstremistëve të dhunshëm që luftojnë në 
Siri. Shfaqja e tyre publikisht dhe vëmendja i inkurajon që të ndërmarrin veprime radikale dhe 
të rekrutojnë të tjerë. Vëmendja më e paktë nga mediat rreth ekstremistëve që luftojnë në Siri 
do të ndihmonte në delegjitimimin e tyre;

•	 Figurat laike të shoqërisë duhet të zënë më shumë hapësirë në mediat fetare, dhe figurat 
fetare legjitime dhe të besueshme duhet të zënë më shumë hapësirë në mediat jofetare. Kjo 
ndihmon në heqjen e paragjykimeve dhe stimulon edhe qasje gjithëpërfshirëse dhe bash-
këpunuese.

organizatat dhe puna bamirëse fetare 
•	 Duhet të jenë më të hapura dhe transparente sipas kërkesës;

•	 Strukturat shtetërore nuk duhet t’i mbyllin përnjëherë organizatat bamirëse, por duhet të 
bashkëpunojnë me to për t’i identifikuar ekstremistët e mundshëm që punojnë dhe që infil-
trohen në organizatat e tilla. Mbyllja e plotë e tyre nuk do të funksionojë, meqë ato do opero-
jnë me emra të tjerë, siç është rasti me organizatën AKeA, e mbyllur kohët e fundit, por ende 
duke vepruar nën një emër tjetër;

•	 Organizatat bamirëse fetare duhet të drejtohen që të shërbejnë edhe në procesin e  de-
radikalizimit nëpërmjet ligjëratave, si dhe nëpërmjet financimit.

Rekomandime të tjera 
•	 Organizimi i punëtorive ku pjesëtarë të bashkësive fetare, shtetërore dhe të shoqërisë civile të 

ulen së bashku dhe të debatojnë mbi çështje që kanë të bëjnë me fenë dhe ekstremizmin e 
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105dhunshëm. Kjo ndihmon në thyerjen e kufijve psikologjikë dhe të paragjykimeve që ekzisto-
jnë midis të gjitha partive;

•	 Organizimi i tryezave të rrumbullakëta me imamët liberalë dhe konservatorë ku pasojat e 
padëshiruara të ideve ekstremiste mund të rrjedhin si rezultat i mësimeve dhe predikimeve 
të tyre konservatore;

•	 Përfshirja e xhamive në planifikimin urban për ta parandaluar krijimin e xhamive të palig-
jshme; kështu mund të kontrollohet më me efikasitet ekstremizmi – kjo shkon dora-dorës me 
gjetjet tona lidhur me numrin e xhamive kur përdoret rasti i Turqisë.

•	 Duhet të ketë mekanizma shtetërorë që mund të identifikojnë dhe vërtetojnë të vrarët në Siri, 
sepse familjet dijnë për pjesëtarët e vet të vdekur, zakonisht nëpërmjet mediave dhe miqve të 
ngushtë. Askush nuk e di nëse të vrarët janë vërtet të vdekur.

be:
•	 Të ketë qasje proaktive ndaj liberalizimit të lëvizjes së lirë të qytetarëve të Kosovës, pasi kjo 

mund t’i ekspozojë të rinjtë ndaj ideve të reja dhe progresive të Perëndimit.

mAshT:
•	 Të investojë fort në sektorin e arsimit, me një fokus primar në arsimin fillor dhe të mesëm, 

sidomos duke përfshirë metodologjitë e të menduarit kritik në kurrikulat dhe metodat e mësi-
meve. Kjo do t’u mundësojë të rinjve, madje edhe atyre që vendosin të praktikojnë një fe të 
caktuar, të mendojnë më shumë në mënyrë kritike, dhe të kenë qasje më hulumtuese, kur 
përballen me grupet e dhunshme ekstremiste që deri tani i kanë manipuluar lehtë të rinjtë që 
e marrin fenë si një dogmë;

•	 Mësimi i gjuhëve të huaja, sidomos i anglishtes, nuk duhet të figurojë në kurrikula vetëm for-
malisht siç ka ndodhur deri tash, por MAShT-i dhe Drejtoritë e Arsimit nëpër komuna duhet 
ta marrin përsipër përgjegjësinë për rritjen eksponenciale të numrit të të rinjve që mund të 
flasë anglisht dhe gjuhë të tjera të paktën në nivele mbi mesatare. Kjo do t’u ndihmojë të 
rinjve të futen në përmbajtje alternative dhe të tjera në internet gjatë kohës që kalojnë nëpër 
hapësirën virtuale.
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