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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ
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Состојбата во српскиот град Нови 
Пазар повторно е наелектризирана 
до крајни граници, бидејќи има се-

риозен судир во Исламската верска за ед-
ница, која наместо Рамазан Бајрам да го 
пречека во најдостоинствен духовен мир 
и благосостојба, овој свет мусли ман ски 
празник се претвори во отворена вој на 
меѓу претседателот на Мешихатот на Ис-
ламската заедница во Србија, Муамер Зу-
корлиќ и новоизбраниот Реис ул уле ма, 
Адем Зилкиќ. 

Ова е втор сериозен инцидент во срп-
ската невралгична политичка точка, која 
територијално и географски се граничи 
со три нестабилни балкански региони, 
Ко сово, Црна Гора и, пред сè, со Босна и 
Херцеговина.

Првиот настан се случи во март го ди-
нава, кога српската полиција и жандар-
мерија уапсија 11 припадници на крими-
нално-терористичка група, која под пре-
везот на вахабизмот, во Санџак се под гот-
вувала да изведе терористички акции.

Во тогашното соопштение на српската 
полиција се наведуваше дека во регио-
нот на општините Нови Пазар, Тутин и 
Сјеница, врз основа на информациите до 
кои дошло Одделението за борба против 
тероризмот, на неколку локации, во не-
колку закопани буриња биле запленети 
10.000 парчиња муниција, повеќе од 15 
килограми експлозивна смеса, која по-
тек нува од Косово, како и други видови 
оружје.

Неодамна, пред Рамазан 
Барјам, српскиот муфтија 
Мухамед Јусуфспахиќ изјави 
дека новоизбраниот Реис ул 
улема на Исламската заедница 
во Србија, Адем Зилкиќ, ужива 
поддршка од повеќе од 
половината имами во Србија. 
Муфтијата истакна дека ИЗ во 
Србија е определена да ја 
следи историската традиција 
по која е признат Мешихатот 
во Истанбул. Јусуфспахиќ ги 
отфрла тврдењата дека ИЗ во 
Србија е испостава на 
Странката за демократска 
акција на Сулејман Угљанин, 
повторувајќи го ставот дека 
мешањето на политиката во 
внатрешните односи на 
верската заедница е 
неприфатливо. Но, потсетува 
дека Санџачката демократска 
партија на Расим Љаиќ го 
поддржува Адем Зукорлиќ, кој 
во замена барал негова 
политичка поддршка.

Според истиот извор, оваа теро рис-
тичка групација подолго време дејству-
вала во рамките на религиозната верска 
заедница вахабити, при што на релација 
Вучитрн и Пеќ на Косово ги пренесувала 
експлозивните материјали.

Нивниот лидер, Исмаил Прентиќ (28), 
загина во април, во судир со српската по-
лиција, која се обидуваше да го уапси.

ПОДЕЛБИ ВО САНЏАК
Новонастанатата состојба во ИЗ во Ср-

бија е последица на внатрешниот су дир 
меѓу струјата која го поддржува муфти-
јата Муарем Зукорлиќ и втората страна, 
која е блиска со главниот муфтија Му ха-
мед Јусуфспахиќ и со новоизбраниот Ре ис 
ул улема Адем Зилкиќ.

Според познавачите на приликите во 
ИЗ на нашиот северен сосед, во целата 
приказна се вмешани прстите на тајните 
"служби", кои со помош на одредени кри-
минални кругови во Нови Пазар, како и 
со директното мешање на политиката, 
осо бено дејствувањето на контроверз-
ниот политичар Сулејман Угљанин, кој 
не успеал да се наметне кај мусли ман ско-
то избирачко тело во Србија, овие фак-
тори се обидуваат да се коцкаат со не в-
ралгичната српска територија, која во 
последно време сè повеќе ја посетуваат 
и шпиуни на странски служби.

Засега власта во Белград намерно се 
држи настрана од состојбите во ИЗ во 
Србија, но сепак будно ги контролира 
работите. Имено, важечкиот Закон за 
вер ски заедници признава само една ле-
гитимна Исламска заедница во Србија, 

ко ја пред неколку месеци била потвр де-
на на Обединувачкиот собор во Нови 
Пазар, на кој присуствувале највисоки 
прет ставници на муслиманите од Пре-
шевската долина, Војводина и од Цен-
трал на Србија. 

Сегашното раководство на ИЗ, спло-
тено околу муфтијата Мухамед Јусуф спа-
хиќ и Реис ул улема Адем Зилкиќ, се за-
лага духовното седиште на Исламската 
заедница да биде во Србија, а не во Са-
раево, како што тоа го бара спро тивста-
вената страна.

"Муслиманите кои живеат во Србија 
неспорно ја признаваат Србија како др-
жава. И на никој од ИЗ не му паѓа на па-
мет тоа да го оспорува. Меѓутоа, она што 
сакаме е да ги задржиме духовните врс-
ки со Босна и Херцеговина, односно со 
Реис ул улема Мустафа Цериќ, кој е вр-
ховен духовен поглавар. Мислиме дека 
ова не треба никому да му пречи, со ог-
лед на тоа дека и патријархот Павле е 
духовен татко на православните верници 
во Србија, во Црна Гора, во Хрватска, во 
Република Српска итн. Тоа значи дека 
муслиманите ќе ја почитуваат Србија ка-
ко своја држава, но за возврат бараме ми-
нимум доверба и уважување на нашата 
волја", велат во ИЗ.

Неодамна, пред Рамазан Барјам, срп-
скиот муфтија Мухамед Јусуфспахиќ из-
јави дека новоизбраниот Реис ул улема 
на ИЗ во Србија, Адем Зилкиќ, ужива под-
дршка од повеќе од половината имами 
во Србија. Муфтијата истакна дека ИЗ во 
Србија е определена да ја следи исто-
риската традиција по која е признат Ме-
шихатот во Истанбул. Јусуфспахиќ ги от-
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фрла тврдењата дека ИЗ во Србија е ис-
постава на Странката за демократска 
акција на Сулејман Угљанин, повтору вај-
ќи го ставот дека мешањето на поли-
тиката во внатрешните односи на вер-
ската заедница се неприфатливи. Но, пот-
сетува дека Санџачката демократска пар-
тија на Расим Љаиќ го поддржува Адем 
Зукорлиќ, кој во замена барал негова по-
литичка поддршка.

"Не сакаме да прифатиме некое ме ша-
ње на исламските заедници од соседните 
земји  во односите на српските мусли-
мани, како и на државата во која живеат", 
изјави Јусуфспахиќ, додавајќи дека мо-
жеби концептот на ријасетот на ИЗ во 
Сараево би бил прифатлив, доколку како 
услов биде прифатена иницијативата во 
називот да стои исклучително територија 
(Босна и Херцеговина).

Во овој случај, очигледно е дека по ли-
тиката длабоко е вмешана во состојбата 
во ИЗ во Србија, поради што ескалираат 
односите меѓу муфтиите. Притоа, инци-
дентите кои се случија пред славењето 

да бидат заведени и на тој начин да го 
приближат муслиманството до идеите на 
терористичките организации, кои сега 
владеат во Ирак, Сирија, Либан, Газа итн. 
Со тоа муслиманската религија се сфаќа 
како опасност, а не како духовна храна за 
муслиманите во светот. Тој може уште по-
веќе да ги загрози сопствените позиции 
на Балканот, каде муслиманската вера бе-
ше искористена за ширење на муџахе-
дините или за т.н. "свети борци", кои ре-
лигијата ја искористија за ширење на 
јазикот на омразата. 

ТОПЛО - ЛАДНО
Ваква слична ситуација имавме и во 

Исламската верска заедница во Маке-
донија, која во 2005 г. многу рискираше, 
односно постоеше опасност да се рас це-
пи и да се подели на два дела, од кои 
едната страна беше подложна на вли ја-
ние на ДУИ, додека другата страна ја под-
држуваше ДПА. Главен актер во напна-

Медресата во Кондово имаше и физички 
пресметки меѓу спротивставените стра-
ни. По ова "екслидерот" Ариф Емини под-
несе оставка, со образложение дека имал 
здравствени проблеми.

Сè до изборот на новиот Реис ул уле-
ма Сулејман Ефенди Реџепи, состојбата 
во ИВЗ и во скопското муфтивство пот-
сетуваше на топло-ладно. А, на огнот мас-
ло долеваа информациите кои пристиг-
нуваа од странство за инволвираноста 
на муфтијата Зенун Бериша со фунда мен-
талистите на Ал каида и на други орга-
низации. Тој прв пат јавно се огласи при 
крајот на 2004 г. 

"Немам врски со фундаменталистите, 
тоа се конструкции", истакна тогаш  муф-
тијата Зенун Бериша. 

Често пати неговото име е пот црту ва-
но во Брисел, а европските разузна вач-
ките служби ги следат сите негови опас-
ни игри, поврзани со фундамен талис ти те.

"Нема никаква вистина во тоа и би 
сакал тоа да се аргументира, да видиме 
од каде доаѓаат такви обвинувања, од-
нос но како тие дошле до господинот 
Клод", изјави Зенун Бериша.

Разузнавачките служби на Франција, 
Германија и на В.Британија истакнуваа 
де ка тој има финансиска поткрепа од 
фун даменталистите од Средниот и од 
Блискиот Исток.

"Ние се финансираме од наши сред-
ства, од доброволни прилози, кои се 
донираат од самите верници, кои живеат 
и дејствуваат на ова поднебје, овде во на-
шето општество. Се знае од каде се зе ма-
ат платите, се знае од каде се делат пла-
тите на верските службеници, на служ-
бениците на оперативата. Тие се до бро-
волни прилози и некои прилози од вер с-
ки давачки", изјави во тоа време Бериша.

Инаку, пред ескалирањето на состој-
бите тој беше обвинет дека со неговите 
приврзаници вооружено упаднал во се-
диштето на ИВЗ и од тогашниот погла ва р 
Емини барал вработување на тројца екс-
тремисти. Подоцна, МВР никогаш не го 
расветли овој насилен упад во се диш те-
то на ИВЗ, со образложение дека слу ча-
јот не бил пријавен.

Поради овие опасни факти состојбите 
со исламските заедници во Македонија, 
во Србија, па и во БиХ се движат по ко-
нец, при што од ден на ден се губи зна-
чењето на подарокот, кој муслиманите 
секогаш за време на Рамазан Бајрам им 
го даруваат на другите верници - тоа е 
баклавата, која некогаш се правеше од 
кори, ореви и лој, а денес се прави од 
рас тително масло за јадење. Тоа значи 
дека исламските заедници мораат да му 
посветат поголемо внимание на влегу-
вањето на екстремните идеи во нивното 
верско учење.

на Рамазан Бајрам ги отсликуваат сев-
купните внатрешни односи во ИЗ во Ср-
бија. Тоа значи дека некој сака да ги зао с-
три меѓунационалните односи во Србија, 
а притоа се користат сите методи, вклу-
чувајќи го и концептот на Ал каида, кој 
длабоко е вкоренет на овие простори. 
Ис товремено, ИЗ во Србија се наоѓа на 
раскрсница, бидејќи останува отворено 
прашањето дали да се продолжи со т.н. 
традиционално практикување на мусли-
манската вера, која со децении е вко ре-
нета меѓу муслиманите во Санџак, во 
БиХ и во Македонија.

Меѓутоа, екстремниот начин на чита-
ње на строгите правила на Куранот ос-
тава простор сè поголем број муслимани 

тостите во ИВЗ беше муфтијата Зенун Бе-
риша.

Тој долго време им се спротив ста ву-
ваше на умерените имами од скопското 
муфтивство, кои се обидуваа да ги средат 
лошите состојби во својата средина. 
Скоп  скиот муфтија Зенун Бериша по дол-
го време успешно ескивираше, обиду вај-
ќи се да собре што поголем број при вр-
заници. Но, бунтот кој го организираа 
младите имами, предизвика негово сме-
нување, кое подолго време се одлагаше, 
бидејќи тој имаше широка политичка и 
вооружена поддршка. Имено, во ИВЗ по-
стоеше жесток судир меѓу поранешниот 
улема на ИВЗ, Ариф Емини, со муфтијата 
Зенун Бериша. Неколку пати во ИВЗ и во 
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