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НЕСТАБИЛЕН НЕСТАБИЛЕН СА   НЏАКСА   ЗА 
НЕЗАВИСНО КО   СОВО!?НЕЗАВИСНО КО  Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Вехабизмот е радикално 
исламско движење 

наречено по Мухамед 
Абдул ал Вехабу (1703-
1792). Станува збор за 
доминантен облик на 

исламот во неколку 
средноисточни земји, 

пред сè, Саудиска Арабија, 
Катар, но и во дел од Ирак. 

Верското учење на 
Мухамед Абдул ал Вехабу 
претставува идеолошка, 

политичка и 
државотворна програма 
на династијата Сауд, која 

го воспоставува 
кралството Саудиска 

Арабија во 1932 година.

Најновите случувања во Рашката 
област, односно Санџак, каде ис-
ламските фанатици т.е. вехабиите 

предизвикуваат нереди и сеат страв ме-
ѓу локалното население во Нови Пазар, 
претставуваат поширок план за деста би-
лизација на регионот во контекст на 
решавањето на косовското прашање. 
Тој проект е резултат на разговорите на 
некои дипломати во меѓународната за-
едница, на кои не им е цел стабилен Бал-
кан. Се разбира, тоа би било невозможно 
да се оствари без поддршка на локал-
ните политички фигури и кај албанскиот 
и кај српскиот блок. Во денешни услови 
многу е лесно да се дестабилизира Раш-
ката област, пред сè, поради фактот де-
ка српската војска е онеспособена да 
дејствува во некои акции од типот на 
оние на Косово кон крајот на минатата 
деценија. Исламистите веќе работат на 
истовремено дестабилизирање на Сан-
џак и на Јужна Србија за да се одвлече 
вниманието на српската и на ре гио нал-

ната јавност од претстојното одре ду ва ње 
на статусот на косовскиот протек торат. 

Учесниците на еден од конгресите на 
Бошњаците во Санџак побарале оваа 
област да добие автономија врз основа 
на референдумот од октомври 1991 го-
дина и усвоиле декларација во која стои 
дека Рашката област треба да биде це-
лосна, а Бошњаците во неа признати ка-
ко народ. Во текстот на декларацијата 
пишува дека границите на Санџак се 
одредени на заседанието на АВНОЈ во 
1943 година и дека на Бошњаците треба 
да им се врати статусот на народ, кој им 
беше одземен со Уставот на СР Југо сла-
вија. По одделувањето на Црна Гора од 
заедницата со Србија, сè почесто се по-
кренува прашањето за создавање по-
себен прекуграничен регион за Рашката 
област. На состојбата во Санџак големо 
влијание имаат случувањата во Босна и 
на Косово, па не се ретки случаите кога 
екстремни групи оттаму се уфрлуваат за 
да создадат тензии кои би имале цел де-
стабилизација на Србија во пресрет на 
одредувањето на статусот на протек-
торатот. Сè тоа е проследено со силна 
пропаганда и јакнење на етничките сте-
реотипи и предрасуди. Силната струк-
тура, која вехабиите веќе ја поставија во 
Санџак, спроведува проекти за индок-
тринација на населението, негова ра-
дикализација, регрутираат луѓе за ди-

вер зантско терористичка дејност, ги во о-
ружуваат и од нив создаваат паравоени 
милитантни организации. Сè ова го спро-
ведуваат околу 200 вехабии. Во по след-
но време е забележано присуство на 
вехабии и во Јужна Србија, што треба да 
претставува сериозен знак за аларм. Во 
Србија вкупно ги има околу 1.000.

 

ВРАЌАЊЕ КОН 
ИСЛАМСКИОТ ИСКОН

Вехабизмот е радикално исламско 
дви  жење наречено по Мухамед Абдул 
ал Вехабу (1703-1792). Станува збор за 
до минантен облик на исламот во не кол-
ку средноисточни земји, пред сè, Сау дис-
ка Арабија, Катар, но и во дел од Ирак. 
Верското учење на Мухамед Абдул ал 
Вехабу претставува идеолошка, политич-
ка и државотворна програма на динас-
тијата Сауд, која го воспоставува крал-
ството Саудиска Арабија во 1932 година. 
Таа никогаш не би завладеала со Ара-
бискиот полуостров доколку не доби-
вала поддршка од проповедниците на 
вехабизмот кои, пак, биле поддржани 
од некои западни земји, пред сè, од Ве-
лика Британија. Вехабиите го сметаат Ку-
ранот за своја основна азбука и го тол-
куваат во првобитната форма. Тие ди-

Најмногу следбеници 
на вехабизмот во Босна 
и Херцеговина има на под-
рачјето на Зеница, би деј-
ќи во текот на војната во 
деведесеттите години, во 
близина на тој град била 
стационирана единицата 
Ел Муџахид, составена од 
војници од исламските земји. Оваа единица дејствувала во 
составот на босанската армија, а нејзините членови, познати 
како Муџахедини, ги поттикнувале босанските муслимани да 
го отфрлат умерениот ислам и да го прифатат вехабизмот ка-
ко верско учење. По војната Муџахедините живееле во село-
то Бочиња во централна Босна, а во 2000 година се преселиле 
во близината на Брчко. Селата околу овој град се најсилното 
упориште на екстремното вехабистичко движење.
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НЕСТАБИЛЕН СА   НЏАКНЏАК ЗА  ЗА 
НЕЗАВИСНО КО   СОВО!?СОВО!?

ректно ги толкуваат пораките и збо ро-
вите на Мухамед, а не онака како што 
денес ги пренесуваат исламските тео-
лошки школи. Вехабиите се сметаат за 
предводници на движењето за враќање 
на исламот во зачетната форма, негово 
ослободување од суеверието, пишу ва-
њето по весниците и идолопоклонството. 
Според учењето на вахабизмот, постојат 
многу обичаи кои биле спротивни на ис-
ламот. Тоа се гледање телевизија и слу-
шање радио, молитви на гробишта, по-
викување пророци, прославување праз-
ници, носење амајлии и верување во га-
тачи, забрануваат дури и да се спомнува 
името на пророкот Мухамед и одбе ле-
жување на неговиот роденден, жените 
не смеат да возат автомобили... Веха-
бизмот добива нови облици по побуната 
во Мека во 1979 година, кога верските 
екстремисти ја заземале Големата света 
џамија, со што директно ја загрозиле 
вла  дејачката вехабитска династија. Ис-
тата година исламските револуционери 

ја добиваат власта во Иран, што прет-
ставува дополнителна опасност за ди-
настијата која почна да одделува ог ром-
ни финансиски средства за ширење на 
вехабизмот низ светот. Имамот Хомеини 
повика на елиминирање на саудиската 
династија и ги опиша вехабиите како 
стожер на доминацијата на импери ја-
листите и колонијалистите ширум све-
тот. Со тоа иранските верски лидери 
почнаа процес на континуирани напади 
на вехабиите во Саудиска Арабија, што 
доведе до алармантно заладување на 
односите меѓу Ријад и Техеран. Во текот 

на деведесеттите години на минатиот 
век, пак, најголем непријател на веха-
биите стана Садам Хусеин. Прозелтизмот 
е стожерот на вехабитското учење. Тој 
како верување го ширел учењето со по-
мош на оган и сабја, а денес тоа се прави 
со огромни пари. Денешните вехабии 
покажуваат голема нетолеранција кон 
другите муслимански верски идеологии 
и ги нарекуваат отпаднички. Тие сметаат 
дека верското насилство е оправдано и 
дозволено во одредени случаи. Но, во 
настојувањето да го дистанцираат веха-
бизмот од насилството во име на верата, 
во Саудиска Арабија е воведена кате-
горија кутбизам, во која ги вбројуваат 
оние сунитски фундаменталистички ор-
ганизации, кои заговараат користење 
насилни средства за остварување по ли-
тички цели. 

ВЕХАБИИТЕ ВО 
СРБИЈА И ВО 

МАКЕДОНИЈА
 
За дејствувањето на вехабитското уче-

ње на балканските простори се пишу-
ваше и се предупредуваше на почетокот 
на осумдесеттите години на минатиот 
век. Во тој период тие ги поттикнуваа 
муслиманите да не го прифаќаат рели-
гиозниот статус кој го имаат во државата 
каде што живеат. Со тоа на индиректен 
начин поттикнуваа вооружени судири. 
Сè тоа било под покровителство на 
Светската исламска лига, која во тој пе-
риод застапувала фундаменталистички 
пристап. Денес вехабиите се присутни 
во Албанија, која се смета за нивен цен-
тар на Балканот, потоа Босна, Санџак, 
Косово, Хрватска и Македонија. Тие на-
влегуваа преку исламските верски цен-
три и особено преку исламските хума-
нитарни организации. Албанскиот фак-
тор на Балканот има силна разузнавачка 
служба. Таа е илегална, не е предвидена 
со Резолуцијата 1244, но сепак за неа 
знаат луѓето од т.н. меѓународна заед-
ница, но и од НАТО. Всушност, токму тие 
се иницијатори и формирачи на таа 
служба. Се проценува дека еден од пр-
вите луѓе на службата е Хашим Тачи, а 
интересен е и податокот дека таа има 
свој огранок дури и во Белград. Но, и 
останатите косовски политичари имаат 
свои приватни служби, кои дејствуваат 
како илегални организации. Принци пи-
те на покривањето на работите се слич-
ни како на службата ШИК. Во текот на 
минатата година на југот на Србија и во 
северна Македонија (Кумановско и Лип-
ковско) дошло до раздвижување на ве-
хабиите на овие простори и нивно деј-
ствување за време на верските обреди 
во џамиите. Сè уште се работи за мали 
групи кои своите дејности ги извршуваат 
во согласност со дозволите кои им ги 
даваат локалните оџи. Сè е под контрола 
на Исламската верска заедница на Ко сово. 
Токму таа ги поддржува вехабиите. 

Освен во Нови Пазар, вехабиите дејс т-
вуваат и во Улцињ. Станува збор за дви-
жење кое е составено од мал број при-
падници, пред сè, од помладите гене ра-
ции. Тие се т.н. исламски пуританци, а 
мно  гумина ги нарекуваат и исламски 
про  тестанти, бидејќи кон локалните мус-
лимански заедници се однесуваат пот це-
нувачки. Вехабиите носат долги бради и 
панталони со кратки ногавици. Социо-
лозите на религијата често ги нарекуваат 

Шеријатска полиција, бидејќи водат сметка за моралот, од-
несувањето и облекувањето на жените. Најмногу ги има во 
Иран и во Авганистан, каде физички ги казнуваат оние кои не 
ги почитуваат Шеријатските закони. Проблемот кој сега нас-
танува со вехабиите во Санџак произлезе од фактот дека во 
последниве две децении голем број муслимани од Балканот 
се школуваа на полулегални исламски универзитети во арап-
скиот свет. Оттука, тие не можат да бидат носители на толе-
рантен дух и конструктивен дијалог. Како најбанален пример 
за тоа, кој се случи неодамна, е упадот на вехабиите на кон-
цертот на групата "Балканика" во Нови Пазар, што резул ти-
раше со негово прекинување. 



Ислам ската заедница во Србија и онаа во Санџак е против 
нивното дејствување. Во Општина Прешево вехабиите се 
организирани во селата Кукурево и Норча, а во самиот 
град дејствуваат неколку клучни луѓе, кои се задолжени да 
ја шират мрежата. Тие имаат задача да ги придобиваат 
младите Албанци, да делат литература од исламските земји 
во која се величи ве ха бизмот. Главните центри за вехабиите 
во Македонија се формирани во Тетово и во Гостивар. 
Центарот во Тетово има директни врски со иранската тајна 
служба Украбар. Меѓу најзначајните проекти кои треба да 
ги реализираат вехабиите се изградба на десетици џамии 
на муслиманските простори на Балканот, со тенденција за 
нивно ширење и во немуслиманските средини. Тие се фи-
нансирани од ислам ски невладини организации од Сау-
диска Арабија. Изград бата на џамиите во Прешево е со 
јасна порака, да се иселат преостанатите Срби кои живеат 
на тие подрачја. Една од нив е лоцирана во близина на 
железничката станица каде што живеат Срби.

 ОБИЧАЈ ИЛИ ЗЛОСТОРСТВО?
     
Сè почесто се случува вехабиите на своите жени да им го 

отсечат клиторисот за да не можат да уживаат во сексот и 
за да не можат да бидат привлечни за другите мажи. Мла-
дите сопруги на вехабиите се свесни дека тие никогаш по-
веќе не можат да бидат вистински жени, никогаш повеќе 
нема да можат да уживаат во сексот, нивниот живот е униш-
тен. Дел од нив не сакале ниту марама да стават на главата, 
а сопругот се решил дури клиторисот да й го отстрани на 
својата сопствена жена. Пред извесно време во болницата 
во Нови Пазар е донесена жена која се здобила со сериозно 

крвавење откако нејзинот сопруг се решил на примитивен и 
нехигиенски начин да й го отсече клиторисот. Откако ле-
карите констатирале дека не се во можност да й помогнат, 
таа тајно била префрлена на една приватна клиника во Бел-
град. Медицинските работници констатирале дека се работи 
за осакатување и злосторство, бидејќи тој зафат можел да 
предизвика и оштетување на другите органи. Инаку, веха бии-
те во Нови Пазар често бараат посебен третман за време на 
породувањето на нивните жени. На пример, бараат тоа ис-
клучително да го прават жени лекари. Со тоа, тие ги третираат 
своите жени како робови, не дозволуваат ниту еден маж, 
освен таткото и родениот брат, да им го види лицето. Не им е 
дозволено ниту да ги послужуваат гостите кои доаѓаат во 
нивната куќа. Денес во т.н. вехабиски региони во Санџак 
постојат патроли на верниците, кои се претставуваат како 
еден вид Шеријатска полиција и ги бркаат младите вљубени 
парови кои својата љубов ја искажуваат на јавни места.  

Меѓународната криз-
на група за спре  чување 
на кон фликти во својот 
последен извештај кон-
статира дека ве хабиите 
во Раш ка та област се при-
пад ници на екстремно 
исламско движење, кое 

сè повеќе се шири. Нив ги има во Нови Па зар, 
Тутин и во другите санџачки места. Ги кон тро ли-
раат повеќето од џамиите во овој регион, што 
предизвикува голема возне ми реност кај локал-
ното население. Сè тоа има елементи на екстре-
мистичко дејствување.


