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ВЕХАБИИТЕ ЌЕ ЈА У    НИШТАТ ИДЕЈАТА ЗА ГОЛЕМА ВЕХАБИИТЕ ЌЕ ЈА У  
АЛБАНИЈА ЗАШТО     ТИЕ НЕ АЛБАНИЈА ЗАШТО   ПРИЗНАВААТ НАЦИИ

Вехабизмот е 
ултраортодоксно 

политичко-религиозно 
учење кое потекнува од 

Саудиска Арабија. Настанал 
во XVIII век под водство на 
Мухамед Абдула - Вехаб, а 
негови следбеници биле 

најекстремните исламски 
пуританци. Муслиманите на 
Балканот, главно, се сунити, 

а на овие простори 
вехабизмот се јавува за 

време на босанската војна. 
Се проценува дека денес на 

Балканот има меѓу 500 и 
1.000 вехабии. Последниве 

две години тие се 
најактивни во Санџак, каде 

предизвикаа сериозни 
инциденти, а нивни легла 
има и во Сараево, Зеница, 
Тузла и во други босански 

градови. Има ли вехабии во 
Македонија?

ШИРЕЊЕТО НА ВЕХАБИСКОТО УЧЕЊ  

Радикалното толкување на исламот 
од страна на вехабиите при стиг-
нало на Балканот, поточно на прос-

торите на поранешна Југославија, кон 
средината на осумдесеттите години на 
минатиот век. Вехабизмот го донеле 
муслиманските свештеници кои се шко-
лувале во арапскиот свет. На почетокот 
не постоела опасност од дејствувањето 
на неговите приврзаници, бидејќи биле 
малубројни. Всушност, за време на Ти-
това Југославија немало многу верници, 
а и оние кои во тоа време оделе во џа-
миите добро не го разбирале тоа верско 
учење. Проблемот со вехабиите наста-
нал за време на војната во Босна и Хер-
цеговина, кога илјадници Муџахедини 
од исламските земји се бореле на стра на 

на муслиманската армија. Муџахедините 
широко ги отвориле вратите за на вле-
гување на вехабиите во Босна. Тие вос-
поставиле свој ред на вредности и во 
своите редови привлекле десетици ил-
јади босански муслимани. Важна улога 
за развојот на нивното учење имале и 
богатите исламски донатори и т.н. ху ма-
нитарни организации. Ја финансирале 
босанската армија, но за возврат барале 
во џамиите да се проповеда вехабискиот 
ислам. Јавна тајна е дека една од нај го-
лемите џамии, во сараевската населба 
Алипашино поле, која го носи името 
"Крал Фахт" е легло на вехабиите. Џа-
мијата е изградена со саудиски пари и 
во неа може да се купи вехабиска ли-
тература. Во Сараево постојат и многу 
други слични џамии, кои го носат пре-
фиксот малезиска, кувајтска и сл. Постои 
разлика меѓу традиционалниот и уме-
рениот балкански ислам и оној кој сега 

го наметнуваат вехабиите. Таа, пред сè, 
се состои во начинот на спроведување 
на службата. Вехабиите пропишуваат 
друг начин на клањање од вооби чае ниот, 
па често и физички ги напаѓаат ло кал-
ните муслимани, доколку не ги по чи-
туваат нивните правила. Што се одне-
сува до облекувањето, тие носат пан-
талони со кратки ногавици, бидејќи спо-
ред нивното верување е грев облеката 
да се влече по земја. 

РАСКОЛ ВО 
МУСЛИМАНСКИТЕ 

ЗАЕДНИЦИ
Во наредниот период може да се 

очекува посилно навлегување на ис-
ламскиот екстремизам на балканските 
подрачја. Состојбите на Косово, во Сан-

ВЕХАБИСКИ АДЕТИ И ВО ЗАТВОРСКАТА ЌЕЛИЈА И 
ПОКРАЈ ЗАКОНСКИТЕ ЗАБРАНИ

Четворицата вехабии кои минатиот 
месец беа уапсени во Нови Пазар под 
сомнение дека се организатори на те-
рористичко вехабиско движење во Сан -
џак, во окружниот затвор имаат при-
вилегиран третман за разлика од ос-
танатите затвореници. Тоа е чин кој се 
коси со Законот за извршување на кри-
вични санкции на Србија. На остана ти-

те затвореници уапсените вехабии им наметнуваат свој вехабиски 
начин на молитва и клањање, па тоа довело и до сериозни ин ци-
 денти во казнено-поправната установа. На пример, вехабиите им 
забраниле и на останатите да гледаат телевизија, бидејќи во нив-
ното верување тоа е зло. Се шират верзии дека новопоставениот 
началник на службата за обезбедување на затворот, секое утро ги 
поздравува вехабиите со "селам алејкум", а тие го отпоздравуваат 
со "алејкум селам", иако таквиот начин на комуникација не е пред-
виден. По молба на вехабиите, началникот им дозволил во затво-
рот да користат исламска литература на арапски јазик, а останатите 
затвореници се чудат на таквите потези. Двајца од вехабиите веќе 
биле во истиот затвор кога го растурија концертот на групата "Бал-
каника" во Нови Пазар и по предизвикувањето тепачка пред Арап 
џамијата. Жителите на ова место веќе зборуваат како вехабијата 
Сенад Рамовиќ ја претворил неговата затворска ќелија во веха-
биска резиденција. Од ќелијата дури бил изнесен и дел од затвор-
скиот инвентар, а внеле приватни килими за да може молитвата да 
се спроведе на вехабиски начин. Никој од надлежните не се обидел 
да ги прекине овие незаконити дејства.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ
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џак, но и потенцијалните искри кои мо-
жат да бликнат во Македонија, Јужна Ср-
бија и во Црна Гора, покажуваат дека 
регионот сè уште не е европски ориен-

тиран. Ќелиите кои Ал Каида ги има на 
Косово и во Северна Албанија се до во-
лен показател за таквите стравувања. 
От кривањето на кампот за обука на екс-

тремисти во Санџак е уште еден, овој 
пат материјален, доказ за состојбите. И 
Меѓународната кризна група во својот 
извештај од пред две години пред уп-
редуваше на опасноста од движењето 
на вехабиите во Рашката област, но 
тогаш никој не обрна внимание. Според 
нив, во тоа време имало околу 300 ве-
хабии, од кои само педесеттина биле ак-
тивни. Иако овде тие се присутни ре-
чиси десет години, сепак нивното вли-
јание почна да се чувствува токму сега. 
Тогаш претставниците на МКГ ги обви-
нија верските лица во џамиите дека го 
толерираат радикалниот ислам и не пре-
земаат мерки за негово спречување. Го-
дини наназад политичките состојби на 
Балканот дозволија да се развие ток му 
таа екстремна форма на исламот. Денес 
се плаќа цената од погрешно водената 
политика, како на регионалните номен-
клатури, така и на меѓународната за ед-

ВЕХАБИИ ВО ЦЕНТРАЛНА И ВО ИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА!?

Има ли вехабии во Македонија? Тоа е многу дискутабилно 
прашање. Одредени извештаи го потенцираат т.н. Тарикат во 
Шуто Оризари, кој наводно претставува собиралиште на екс-
тремни луѓе, блиски на учењето кое го проповедаат веха бии-
те. Но, Тарикат тоа неколку пати го демантираше. Нема по-
датоци дека тој е вклучен во незаконити и антидржавни деј-
ства. Сепак, други сознанија велат дека во земјава има од ре-
ден број вехабии. Дел од нив се во Кондово, дел во населбата 
Скопје Север. Својата мисија сакале да ја продолжат во гос ти-
варските села, но биле оневозможени. Зачудувачки е фактот 
дека се видени и во Централна и во Источна Македонија, нај-
напред во Неготино, а потоа и во радовишките села. Ста цио-
нирани се во села каде што живее мнозинско турско насе ле-
ние т.е. помаци. Веродостојни извори велат дека биле во при-
дружба на новинари од Турција. 

ница. Муслиманските заедници се делат 
и се конфронтираат околу тоа дали да 
го задржат традиционалниот ислам или 
да му се приклучат на радикалниот. Сè 
повеќе луѓе инсистираат припадниците 
на вехабизмот да се третираат како зло с-
торници, а не како членови на рели-
гиска група. Други, пак,  додаваат дека 
тие не се терористи, туку приврзаници 
на радикалниот ислам. Тоа што сè по-
веќе терористи го прифаќаат нивното 
учење е друга работа. Групата уапсена 
во Санџак е приведена затоа што била 
терористичка, а не затоа што е веха-
биска. Вехабиски секти има секаде во 
светот, па оттука Балканот не е исклучок. 
Вехабиите се изразени противници на 
САД и на западната култура, во основата 
на нивната идеологија се џихадот и вој-
ната против неверниците. Се поставува 
логично прашање - зошто косоварите 
го прифаќаат вехабизмот кога се за вис-
ни од политиката на Западот во про це-
сот на стекнување независност? 

МИТРОВИЦА - 
ЦЕНТАР НА 

ВЕХАБИСТИТЕ НА 
БАЛКАНОТ

Со откривањето терористички кам-
пови на подрачјето на Санџак, во кои 
дури е пронајдено и противтенковско 
оружје, јасно е дека радикалните ис-
ламисти се подготвуваат за долга ге-

Вехабиите прв пат медиумски се појавиле во 1993 година. Се фо-
тографирале со три отсечени глави на босански Срби. Оттогаш, мета 
на нивните напади биле не само Срби, туку и Хрвати, затоа што и 
тие й припаѓале на христијанската вера. Веднаш по завршувањето 
на босанската војна, власта во Сараево била исклучително врзана 
за вехабиите. Дури и разузнавачката служба на Босна пролетта 1996 
година, во близина на Фојница, организирала камп во кој ирански 
инструктори обучувале луѓе за терористички напади. Тоа го от кри-
ле американските разузнавачи и ултимативно побарале сè тоа да 
се растури. 

БУНКЕРОТ ВО БЛИЗИНА НА НОВИ ПАЗАР, КАДЕ ШТО БУНКЕРОТ ВО БЛИЗИНА НА НОВИ ПАЗАР, КАДЕ ШТО 
БИЛА ОТКРИЕНА ВОЕНА ОПРЕМА НА ВЕХАБИИТЕБИЛА ОТКРИЕНА ВОЕНА ОПРЕМА НА ВЕХАБИИТЕ



рилска борба. Не е мал бројот на ана-
литичарите кои велат дека речиси на 
идентичен начин почна и ОВК на по-
четокот на деведесеттите години. Пеш-
тери, илегала, бункери, униформи... веќе 
многу пати видено сценарио. Дали др-
жавите на Балканот ќе ги повторат ис-
тите грешки? Дали и меѓународната за-
едница ќе наседне на триковите кои ги 
прават криминогените типови, па да им 
поверуваат дека сè тоа што го прават е 
во рамките на заштитата на човековите 
и на верските права и слободи? Доколку 
на почетокот не се неутрализира и це-
лосно елиминира, во тој случај за не-
колку месеци не "гине" зелената маса за 
преговори. Тогаш државата и екстре-
мистите стануваат рамноправни сого-
ворници. Проблемот кој сега про из ле-
гува е сè поочигледната соработка на 
радикалните исламисти од Косово и на 
оние од Рашката област. Тоа се должи на 
необезбеденоста на границата меѓу Ко-
сово во тој дел на Србија. Косово е по-
лигонот од каде се шират вехабиските 
дејства. Во Косовска Митровица е ста-
циониран главниот центар. Не случајно 
е одбран овој временски период кога се 
одредува косовскиот статус, па на ваков 
начин екстремистите го засилуваат при-

тисокот врз западните земји. Некои дип-
ломати тоа го искористуваат и повику-
ваат на брзо решение на статусот за да 
не се испровоцираат и да не почнат 
нова војна. Значи, според реториката на 
Холбрук и на нему сличните, Америка и 
Европа се заложници на терористички 
групи, од кои тие се плашат за животите 
на нивните силни момчиња вработени 
во КФОР. Наивно и по малку смешно. 
Проблемот кој сега произлегува е како 
да се неутрализира вехабиското дви же-
ње, кое практикува терористички еле-
менти. Ако се забрани, тогаш тоа е удар 
на верските слободи, па оттука веха-
биите многу вешто го користат овој 
факт. Единствен начин кој може да по-
могне е ставот на исламските верски 
заедници на Косово, во Босна, Санџак и 
во Македонија да го отфрлат и да ги 
пови каат своите верници да не му при-
даваат значење. 

ШВЕРЦ НА ОРУЖЈЕ СО 
ПОМОШ НА СРПСКИ 

ПОЛИЦАЈЦИ
Штабот на т.н. Нова армија на Косово 

бара од своите приврзаници во Санџак 
да се подготват за решителна борба и 
во моментот кога ќе тргнат во офанзива 

против Србите, тие веднаш да предиз-
викаат насилство во Нови Пазар за да го 
спречат секое мешање на државата Ср-
бија во Косово. Дека состојбата е сери-
озна говори и извештајот на КФОР во кој 
стои дека терористичките групи поч-
нале со интензивно префрлање воо ру-
жување и воена опрема од Косово во 
Санџак. КФОР, исто така, наведува дека 
екстремистите се поврзани со некој 
политичар од Нови Пазар, чие име не се 
наведува. Сите групи дејствуваат под 
закрила на Ал Каида. Најпоразителен е 
фактот дека камионите со оружје се 
уфрлени со помош на корумпирани срп-
ски полицајци. Испразнетите камиони 
во Санџак треба повторно да се вратат 
на Косово, натоварени со хемиско оруж-
је, нервни гасови, кои би требало да 
бидат употребени за напад на амери-
канската воена база "Бондстил". Сепак, 
албанските радикали забораваат еден 
факт. Нивната борба за независност и 
желбата за создавање големо Косово 
или голема Албанија со помош на веха-
биите е однапред осудена на неуспех, 
поради фактот дека вехабиите не приз-
наваат нации и држави, туку само ислам. 
Тие се спротивставуваат на создавањето 
држави. Оттука, нивната дејност е скон-
центрирана на распространување на 
нивното учење, но никако и на созда-
вање државни творби. 


