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Мирољуб Јев тић,
Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град

 

ИДЕЈАИСЛАМСКЕТРАНСФОРМАЦИЈЕ
СВЕТА
САЖЕТАК

Ме ђу на род ни од но си су по сле 11. сеп тем бра  до би ли 
са свим но ву фор му. Ре ли ги ја као чи ни ли ца по ли ти ке је 
на ве ли ка вра та ушла у сва ко днев ни жи вот љу ди. Оно 
што се сма тра ло про шло шћу по ста ло је  са да шњост. 
Нај ва жни ја чи ње ни ца  у то ме кон тек сту је сте окре
та ње свет ске по ли ти ке ка об у зда ва њу те ро ри зма ко ји 
се по зи вао на све ти рат у име исла ма. Се ку ла ри зо ва на  
европ ска и аме рич ка јав ност мо ра  да  ко ри сти ста ре 
ис тра жи вач ке по ступ ке и да пре и спи ту је сво ју вла
да ју ћу па ра диг му, за хва љу ју ћи  уво ђе њу вер ског ра та 
у свет ску по ли ти ку. Све то је ме ђу на у ка ма ко ја се 
ба ве  ана ли зи ра њем по ли ти ке на пр во ме сто ста ви ло 
По ли ти ко ло ги ју ре ли ги је. Без ко је ни је мо гу ће об ја сни
ти ни ти оно што се де ша ва  у све ту ни ти оно што се 
де ша ва ло и де ша ва  на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је 
у по след њим де це ни ји ма  два де се тог ве ка.  
Кључнеречи: ре ли ги ја, по ли ти ка, свет, вер ски рат, 
вер ски те ро ри зам, по ли ти ко ло ги ја ре ли ги је

ИДЕЈАИСЛАМСКЕТРАНСФОРМАЦИЈЕСВЕТА 

Mе ђу на род ни од но си су по сле  11 сеп тем ба ра 2001. го ди не до-
би ли са свим но ву ди мен зи ју и су шти ну. До та да је свет био 

окре нут про ме на ма мо је су се де ша ва ле у Евро пи и  фи на ли за ци ји 
по сле ди ца па да бер лин ског зи да. Од то га да ту ма све се про ме ни ло.  
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На пад на САД  про ме нио је при о ри те те Аме ри ке и аме рич ких са-
ве зни ка  и све очи су од та да упр те ка Бли ском Ис то ку. Та ко је тај 
ре ги он све та по сле кра ћег за тиш ја, ко је ни ка да ни је ни би ло пра во 
за тиш је али ни је би ло пре че од од но са са Ру си ма, по но во до шао у 
жи жу ин те ре со ва ња Али са да са са свим но вим де та љи ма ко ји су 
бит но про ме ни ли ста ру сли ку о  арап ско-изра ел ском на ци о нал ном 
су ко бу око пар че та зе мље. Ре ли ги ја  та да  на ве ли ка вра та ула зи у 
по ли ти ку и да је под стрек   раз во ју По ли ти ко ло ги је ре ли ги је1)

Све то нео дво ји во је ве за но за иде је тран сфор ма ци је све та у у 
ислам ску др жа ву и  све тог ра та исла ма. По зна тог под име ном џи-
хад. Џи хад је по јам ко ји  се сва ки дан сре ће у сред стви ма јав ног 
ко му ни ци ра ња и   свет ској по ли ти ци. То је са свим ло гич но по сле 
све га што се де си ло 11. 9. 2001. Оно што се де си ло у Њу јор ку  сви 
су по ве за ли са  рат нич ком ва ри јан том ислам ске ми си је ко ја је  не-
му сли ма ни ма по зна та као. Про у ча ва ње ТО ГА до га ђа ја је до ве ла до 
по да тка  да су све те ак ци је из вр ше не у име исла ма2). То је пот пу ни 
про ме ни ло по ли ти ку САД и све та. На те про ме не је ути ца ла јед на  
ор га ни за ци ја не др жав ног ти па  ко ја је по но во лан си ра ла иде ју су-
ко ба ме ђу ре ли ги ја ма. 

Наш је за да так да   про у чи мо  да ли је ме тод ко ји се ко ри стио 
при ли ком ана ли зи ра ња ислам ског про зе ли ти зма и ње го ве рат нич-
ке ва ри јан те био узрок 11 сеп тем бру?

Прет по ста вље ни крив ци за   на пад на Свет ски тр го вин ски цен-
тар и Пен та гон  не ма ју ни трун чи цу сум ње да је  све, за шта су 
оп ту же ни, са мо ислам ска ми си ја за ко ју има ју бож ји ман дат.  Нај и-
стак ну ти ји те ро ри сти са ли сте аме рич ких не при ја те ља Ај ман Ал–
За ва хи ри и  Бин Ла ден  3) јед но став но схва та ју рат исла ма  у не му-
сли ма на. За ва хи ри је  са са бор ци ма ство рио еги пат ски «Ислам ски 
џи хад»4).  Је дан од са бо ра ца Ха лед ал Ислам бу ли је из вр шио 
атен тат на  ше фа еги пат ске др жа ве  Са да та5) Опи су ју ћи све ти рат 
у књи зи»За не ма ре на оба ве за» Аб дул–Са лам Фа раџ  при пад ник  
''Ислам ског џи ха да'' ка же сле де ће: «Је ди на при хва тљи ва фор ма џи-
1) О то ме ви де ти Ми ро љуб Јев тић,Po li ti cal Sci en ce and Re li gion,По ли ти ко ло ги ја ре ли

ги је,Во лу ме I,број1-2007. Бе о град, ИССН 1820-6581 или у веб вер зи ји http://www.
po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/PDF/broj1/Po li ti cal_sci en ce_and_re li gion.pdf  (до ступ но 
28.1.2009.)

2)  The Net work of Ter ro rism Pro du ced by the U.S. De part ment of Sta te, не да ти ра но, стр. 14
3)  Исто, стр.15
4)  По ли ти ка, 15.12.2001, стр.1; ви де ти о то ме и The Net work… is стр.9
5)  Ви ше о то ме у Ke pel Gil les, Le Prophète et le Pha raon ed. Se uil, Па риз 1993, стр. 227 и 

да ље.
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ха да је сте ору жа на бор ба. Ислам је уоста лом бор бе на ре ли ги ја и 
увек се на ме тао си лом».6) По сле то га Фа раџ ис ти че: «Му сли ма ни 
да нас жи ве у вре ме рат них за ко на. За ко ни ко ји ре гу ли шу од но се са 
око ли ном су рат ни за ко ни и му сли ма ни има ју пра во да уби ју оно га 
ко пре ти за јед ни ци вер ни ка. Пра во да оце ни ко угро жа ва за јед ни цу 
вер ни ка има гру па Џи хад».7)

Ова ко де фи ни са ње пој ма џи хад  на ста ло је до вољ но  вре ме на 
пре 11 9 , па је сва ко ко га се то ти ца ло мо гао на вре ме да  пре ду зме 
по треб не ме ре . По треб не ме ре да би    за та кве иза зо ве при пре мио 
од го ва ра ју ће  про тив ак ци је. Оно што се де си ло на ме ће озбиљ-
ним по сма тра чи ма   пи та ње , ка ко су он да  Аме ри кан ци до пу сти ли 
да се на пад на САД  из вр ши? Од го вор је у по ли тич ке ко рект но-
сти  ко ја до ми ни ра аме рич ком ад ми ни стра ци јом и на у ком. Прак си. 
Аме ри кан ци су све ре ли ги је пред ста вља ли као исте Сто га су  и 
ислам и пред ста вља ли са мо као те о ло шко уче ње а не и ако прав но-
по ли тич ку док три ну. Што он је сте. То је ап со лут но не тач но. Ни је 
спор но да огром на ве ћи на му сли ма на ни су те ро ри сти. Зна ча јан  је 
и број  оних му ха ме да на ца ко ји не одо бра ва ју ак ци је Оса ме Бин 
Ла де на. Али је штет но што  Аме ри кан ци на сту па ју као бра ни о ци 
исла ма и по ку ша ва ју да оспо ре  вер ски ле ги ти ми тет ак ци ја ма од 
11.9. Та ква по ли ти ка ни је за сно ва на на пра вил ној ана ли зи ствар-
но сти.

Кри ти ку ју ћи Ал Ка и ду  Аме ри кан ци, као   да су ве ћи ка то-
ли ци од па пе, од ње бра не ислам.  По ку ша ва ју ћи да до ка жу да  је 
Бин Ла ден ин спи ра тор за 11. сеп тем бар Стејт ди парт мент ко ри сти 
ње го ве ре чи : «Бог је бла го сло вио гру пу аван гард них му сли ма на, 
узда ни цу исла ма да уни ште Аме ри ку».8) Овим нам се по ка зу је да 
су  Бин Ла ден и са бор ци на пад   11.9   до жи ве ли као ис по ља ва ње 
бо го бо ја зно сти. За тим као да су и они му сли ма ни, ко ји раз у ме ју  
шта је ислам, кри ти ку ју Бин Ла де на  у име исла ма. Као до каз ис ти-
чу: «Сје ди ње не др жа ве не при зна ју та кву ствар ка ква је ислам ски 
те ро ри зам. чла но ви Ал Ка и де су јед но став но те ро ри сти и кри ми-
нал ци, ни шта ви ше. Они ци нич но на сто је да ис ко ри сте ислам да би 
при кри ли свој уби лач ки про грам, ко ји ни је ни шта ма ње не го на пад 
на вред но сти ци ви ли за ци је и са мо чо ве чан ство».9)

6)  Ци ти ра но пре ма Amr.H. I, Le gi ti mité et re vo lu tion en islam, le de bat ouvert par l’Obli ga-
tion ab sent, u Pe u ples me di ter ra ne ens, Па риз бр. 21/1982. О то ме ви де ти и у Јев тић Ми-
ро љуб, Са вре ме ни џи хад као рат, 3. из да ње, Ни ко ла Па шић, Бе о град, 2001.

7)  Исто. 
8)  The Net work… isto, str.8.
9)  Исто, стр. 18.
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САД  се ста вља ју  у уло гу пре су ди о ца  шта је пра ву ислам 
и ис ти чу» Му сли ман ски ли де ри и све ште ни ци су ши ром чи та вог 
све та осу ди ли те ро ри стич ке на па де као ис кри вља ва ње и из да ју 
исла ма».10)

Сме шно али исти ни то не му сли ма ни из Стејт Ди парт мен та хо-
ће да уче Бин  Ла де на  шта је  су шти на џи ха да. Али да ли то  мо же 
уве ри ти Би на Ла де на да он не зна шта је џи хад , не го то тре ба да 
га уче Аме ри кан ци?  Кад би смо узе ли  да је то што твр де Аме ри-
кан ци исти на мо же мо  се пи та ти: Да ли ће аме рич ки став про ме-
ни ти мен тал ну струк ту ру на па да ча на Свет ски тр го вин ски цен тар?  
Нор мал но је да т ни је мо гу ће! Прет по ста вље ни по чи ни о ци све што 
се де си ло 11. сеп тем бра до жи вља ва ју као дуг пре ма Бо гу. Мно гим 
му сли ма ни ма се ове ак ци је  ве о ма сви ђа ју. Број не ин фо рам ци је то 
по твр ђу ју. Из ме ђу оста лог: «Ислам ски кле ри ци у За пад ној Афри-
ци, има ми на Зан зи ба ру, у Пем би… Кејп та у ну, ис под Ки ли ман џа-
ра, ја сно су ис ти ца ли по др шку озло гла ше ном Оса ми бин Ла де ну. 
На улич ним де мон стра ци ја ма у Јо ха нес бур гу, Ма пу ту, у Уага ду-
гуу, Ну ак шо ту мла деж је по след њих ме се ци но си ла ма ји це са Бин 
Ла де но вим ли ком».11) Ова чи ње ни ца је ви ше  не го по твр да. А они 
ко ји се с Бин Ла де ном не сла жу  су та ко ђе му сли ма ни. Мно ги од 
њух се слу же  та ки ја хом. Та ки јах му сли ма ни од ре ђу ју  на сле де ћи 
на чин : «Је дан од нај че шће по гре шно схва ће них ви до ва ши и зма 
је сте при бе га ва ње при кри ва њу или та ки јах. Ши ре зна че ње овог 
пој ма, из бе га ва ње или кло ње ње од свих опа сно сти, ов де ни је од 
ути ца ја. Пре све га, наш циљ је раз ма тра ње оних вр ста при кри ва-
ња при ко ме чо век скри ва сво ју ре ли ги ју, или по је ди не од сво јих 
вер ских оби ча ја, у окол но сти ма кад би то ство ри ло из ве сну или 
ве ро ват ну опа сност, услед де ло ва ња оних ко ји се про ти ве ње го вој 
ре ли ги ји, или по себ ним ре ли гиј ским оби ча ји ма».12)

Ов де се спо ми њу ши и ти. Да ли они друк чи је раз ми шља ју   од 
су ни та пок зу је Све та књи га «Оно га ко за ни је че Ал ла ха, на кон што 
је у Ње га вје ро вао – осим ако  бу де на то при мо ран, а ср це му оста-
не чвр сто у вје ри – че ка Ал ла хо ва ка зна»13),  да кле то је исто  за све 
му сли ма не, ши и ти су са мо ви ше ко ри сти ли ово уче ње. Зна чи  осу-

10) Исто, стр.18–19
11) Ву јић Та ња, Од ло же на ре не сан са, у По ли ти ка, 3.I 2002, стр.4, Бе о град.
12) Мо ха мед Хо се ин Та ба та баи, Ши и је у исла му, из да ње Кул тур ног цен тра при ам ба са ди 

Ислам ске ре пу бли ке Ира на у Бе о гра ду, не да ти ра но стр.209.
13) Ку ран с пре во дом, Бе си ма Кор ку та, Из да ње Стар је шин ства ислам ске за јед ни це БиХ, 

Хр ват ске и Сло ве ни је, Са ра је во, 1984, 4. из да ње су ра 16 ајет 106
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да  Бин Ла де на од стра не уле ме ни је увек искре на. До каз је  прак са  
Са у диј ске Ара би је. Стејт ди парт мент ци ти ра ше и ка Аб дул–Рах ма-
на ал–Са у да и са14) где  кри ти ку је те ро ри зам у име исла ма. Са у да ис 
је  у вре ме да ва ња из ја ве био  шејх  Ве ли ке џа ми је у Ме ки. Он је 
да кле ва ха бит ски све ште ник . Зна чи да је след бе ник   де ла су ни зма 
ко ји се зо ве ва ха би зам јер му је  ро до на чел ник  Ибн Ва хаб. 

Шта је ва ха би зам за не ва ха би те по ка за ће  је дан  ле ги ти ман 
ислам ски  текст. Текст  је об ја вљен  у офи ци јел ном гла сни ку 
Ислам ске за јед ни це (И. З.) за БиХ,  а њу нај ви ше фи нан си ра  Са-
у диј ска Ара би ја15). И кад  ИЗ не што ис ка же о ва ха би ти ма, је ди ни 
је за кљу чак да је то исти на. По ме ну ти текст ова ко пред ста вља ва-
ха би зам . «Њи хов вјер ски, со ци јал ни и по ли тич ки прин цип сво ди 
се на па ро лу. Или ћеш би ти ве ха би ја или ће мо те уби ти, оте ти ти 
име так и по ро би ти уку ћа не».16) Ако је то док три на ва ха би зма, од-
но сно ва ха би та17) или ве ха би ја по ста вља се ло гич но пи та ње: шта 
је дру го чи нио Оса ма бин Ла ден, не го баш то? А, ако је то су шти на 
ва ха би зма, ка ко се он да ак ци је од 11. сеп тем бра, од стра не шеј ха 
ал–Са у да и са мо гу сма тра ти не ле ги тим ним? Очи глед но је да се ту 
ра ди о чи стом та ки ја ху. Или ре ци мо, по ме ну ти ма те ри јал  Стејт 
Ди парт мен та,  огром ним сло ви ма и са фо то гра фи јом, на дру гој 
стра ни од мах иза Џор џа Бу ша, што по ка зу је ко ли ко му САД да-
је ва жност, ци ти ра шеј ха Ју су фа ал–Ка ра да ви ја, ко ји ве ли:”Ислам, 
ре ли ги ја то ле ран ци је, ви со ко по шту је људ ску ду шу и сма тра на пад 
про тив не ви них људ ских би ћа ве ли ким гре хом… Ја сам ка те го рич-
ки про тив му сли ман ског по ве зи ва ња са тим на па ди ма. Ислам ни-
кад не до зво ља ва му сли ма ну да уби ја не ви не и бес по моћ не”18). А 
са мо три го ди не ка сни је, тај исти Ка ра да ви у ин тер вјуу за ББЦ, 
ве ли:”Ислам до зво ља ва да жр тву је те свој жи вот и сво ју ду шу да 
пре пре чи те пут сво ме не при ја те љу, уко ли ко ће то на не ти ште ту 
не при ја те љу, чак и ако иза зо ве са мо страх у ње му, по љу ља ње гов 
мо рал и уне се у ње га страх од му сли ма на”19). Ко ли ко је по ли ти ка 
14) The Net work… исто, стр. 19
15) По гле да ти нпр. Пре по род, ислам ске ин фор ма тив не но ви не, Са ра је во, 1. 10 2000, стр. 1 

где сто ји над на слов: По сје та до ка за ног при ја те ља Бо сне и Хер це го ви не, а за тим на слов 
“Принц Сел ман у Са ра је ву и Ту зли”

16) Пре по род текст “То је ва ха би зам”, 1. 11 1991, стр. 18
17) О ва ха би ти ма по гле да ти и Оли вер По те жи ца,Ва ха би ти про до шли це  на Бал ка ну, По ли

ти ко ло ги ја ре ли ги је,Во лу ме I,број1-2007. Бе о град, ИССН 1820-6581 или у веб вер зи ји  
http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/PDF/broj1/Va ha bi ti-pri do sli ce_na_Bal ka nu.pdf 
(дпступ но 28.1.09)

18) The Net work…исто.стр.2
19) Но во сти,Бе о град,9.7.2004,стр.13
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САД пре ма  екс тре ми зму Ал Ка е де, би ла озбиљ на нај бо ље се ви ди 
из ово га при ме ра. По го то ву због то га што је том истом Ка ра да ви-
ју још 1999 за бра њен ула зак у САД20). САД су хте ле да ис ко ри сте 
Ка ра да ви ја за сво је ци ље ве, а  али су се пре ва ри ле. Ка ра да ви је ко-
ри сте ћи се та ки ја хом пре ва рио Ва шинг тон.

Ко год је пра тио зби ва ња  по сле 11.9  ви део је  чуд но по на-
ша ње Ри ја да.  Пре све га, Са у диј ска Ара би ја је би ла јед на, од са мо 
три ислам ске зе мље, ко ја је стал но одр жа ва ла ве зе нај ви шег ни воа 
са та ли бан ским ре жи мом у Ка бу лу. Би ла је са њи ма и уз њих и 
кад су на мет ну ли жу те тра ке Ин ду си ма и кад су ру ши ли фи гу ре 
Бу де у Ба ми ја ну и кад су уби ја ли дру ге му сли ма не ко ји не ми сле 
као они. А све то је до би ло кул ми на ци ју у је ку при пре ма за на пад 
на та ли бан ски ре жим. О то ме но вин ски из ве шта ји бе ле же и ово: 
«Аме рич ке при пре ме за рат не те ку без те шко ћа. Нај ве ћи про блем 
Ва шинг то ну на пра ви ла је Са у диј ска Ара би ја. Пу стињ ска кра ље ви-
на ко ја је до сад би ла по у зда ни аме рич ки са ве зник ни је при хва ти ла 
же љу Пен та го на да ва зду хо плов на вој на ба за Принц Сул тан у бли-
зи ни Ри ја да бу де глав ни штаб за ак ци ју про тив Ав га ни ста на».21) 
Да би се ви де ло ка ко све то из гле да у оп ште ислам ском кон тек сту 
ва ља по гле да ти ка ко џи хад де фи ни шу нај у ме ре ни ји му сли ма ни и 
«нај о бјек тив ни је» свет ске ен ци кло пе ди је. Узми мо за при мер Ма-
тин–Даф та ри ја не ка да шњег про фе со ра те хе ран ског уни вер зи те-
та, чла на Ко ми си је за ме ђу на род но пра во, се на то ра и пред сед ни ка 
вла де Ира на у вре ме ша ха и нор мал но при ја те ља САД и за пад них 
зе ма ља. Јер је то вре ме са рад ње Те хе ра на и За па да. Он ка же: «Ел–
џи хад пре ве ден и по знат под име ном све ти рат је, да кле у јед ном 
ши ро ком и на ро чи том сми слу, бор ба пред у зе та на бож јем пу ту да 
би ши ри ла ње го ву реч, ши ри ла ислам ску ве ру за сно ва ну на чи стом 
мо но те и зму».22) Он за тим до да је: «Ко нач но, истин ски циљ, крај ња 
су шти на џи ха да је сте мир, де фи ни тив ни мир, чи та вог чо ве чан ства 
ко јим би го спо да ри ла пра ви ла ис кљу чи во јед не ре ли ги је».23) Из 
ово га ја сно про из и ла зи да, чак и је дан уме ре ни му сли ман, уме рен 
до гра ни ца крај ње мо гу ћих а да се не по ста не ве ро од ступ ник не мо-

20)  Исто
21)  По ли ти ка 23.9.2001, стр. 2, текст “Ри јад ква ри план САД”
22) Ma ti ne–Daf tary A, Les Fon da ments du dro it in ter na ti o nal dans le islam u Re vue de dro it 

in ter na ti o nal de sci en ces di plo ma ti qu es et po li ti qu es br. 1/1962, Же не ва, стр. 6;Упо ре ди 
са Ane e la Sul ta na,Dig ging Isla mic Ro ots of Ji had to Un veil the Truth,По ли ти ко ло ги ја ре
ле и ги је, Го ди на II,бр.1/-2008.Во де ти на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/PDF/
broj%203/02_ane e la_sul ta na.pdf (дступ но 29.1.2009)

23)  Исто, стр. 7
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же да не ги ра да је циљ џи ха да, да ислам над вла да све оста ле ве ре 
и да он го спо да ри све том. Као из у зе тан струч њак за ме ђу на род но 
јав но пра во он ка же шта то зна чи у сми слу са вре ме них ме ђу на род-
но–прав них нор ми: «До дај мо, уз гред, да су од ре ђе ни ауто ри упо ре-
ди ли схва та ња ислам ског пра ва по пи та њу од но са му сли ман ских и 
не му сли ман ских зе ма ља, са пој мом не при зна ва ња у ме ђу на род ном 
пра ву, дру ги су ви ше во ле ли да то из јед на че са при вре ме ним при-
зна ва њем јед ног по бу ње нич ког ре жи ма… Украт ко, ме ђу на род но 
пра во ми ра, пре ма ислам ској кон цеп ци ји је при вре ме но сред ство 
за ре гу ли са ње од но са му сли ма на са спољ ним све том за вре ме при-
вре ме ног уки да ња џи ха да (не при ја тељ ства) до мо мен та кад ће дар 
ал ислам (зе мља исла ма, прим. М.Ј.) об у хва ти ти чи тав свет»24). Бу-
квал но та ко, је дан ми ни ја тур ни Ка тар са мо при вре ме но при зна је 
пра во на по сто ја ње САД. Основ но пи та ње је сте: ко ја је ту раз ли ка 
из ме ђу кон цеп ци је Бин Ла де на и ове уме ре не? Евен ту ал но са мо 
на чин на ко ји тре ба оства ри ти исти циљ–пре тва ра ње чи та вог све та 
у дар а ислам тј. зе мљу исла ма где ће вла да ти је дан за кон, ше ри јат, 
и би ти је дан по гла вар на след ник Му ха ме да и пред став ник бо га.

Ма да је по се до ва ла  све ове чи ње ни це аме рич ка по ли ти ка и 
на у ка   ни је хте ла да их узме у об зир. Џи хад су пред ста вља ли као 
пре вас ход но мир ну ак ци ју Из прет ход но ре че ног ви дљи во је да 
се мир исла ма тј. pax isla mi ca мо же по сти ћи те о риј ски и мир ним 
сред стви ма. Али ко ће по ве ро ва ти да ће САД да се до бро вољ но од-
рек ну сво га су ве ре ни те та и по ста ну по да ни ци ста нов ни ка Ка та ра 
што ми ро љу би ви џи хад под ра зу ме ва? Очи глед но је да је рат, ма да 
не је ди но, оно ипак је ди но ефи ка сно сред ство џи ха да, ако се же ли 
ства ра ње је дин стве не ислам ске др жа ве. Зна чи џи ха дом ко ји је ми-
ро љу бив мо же се пре о бра ти ти не ки по је ди нац, ма ња гру па љу ди, 
али се не мо же сру ши ти др жа ва као САД. За то је по тре бан са мо 
рат и ту је, са ислам ске тач ке гле ди шта, Оса ма бин Ла ден у пра ву. 
Дру га је ствар шта не му сли ма ни ми сле о то ме. 

И ма ло ду бље про у ча ва ње аме рич ке исла мо ло ги је  по ка за ће 
да је у ве ћи ни ана ли за  на ста лих  у во де ћој свет ској си ли  при ча 
о ра ту као де лу џи ха да не са мо не до вољ но не го и че сто не тач но 
об ра ђе на. Скре ће мо па жњу  на  по јам џи хад ко ју да је Ен ци кло пе-
ди ја жи вих ре ли ги ја. Та мо сто ји: “на сто ја ти, те жи ти, бо ри ти се за 
не што или про тив не че га… Џи хад мо же да зна чи и све ти рат, али 
бор ба за пра во ва ља ност жи во та и ши ре ње ве ре ра ди је при бе га ва 
24)  Исто, стр.
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ми ро љу би вим сред стви ма ка ква су убе ђи ва ње и при мер”25). Ова 
де фи ни ци ја очи глед но да је ком плек сан по глед на џи хад26), и она 
је де ли мич но тач на. Али ова ко об ја шње на она за ма гљу је и скри-
ва јед ну ва жну чи ње ни цу. А то је, да та ко за ми шљен џи хад, ни кад 
ни је мо гао да дâ при мар не ре зул та те. А то је ства ра ње ислам ске 
др жа ве. Зна чи, не ма спо ра да би би ло бо ље кад би не му сли ман ски 
вла да ри при хва ти ли по зив на ислам и пот чи ни ли се до бро вољ но 
му сли ман ској др жа ви, да би та да му сли ма ни ра ди је ко ри сти ли то. 
Зна чи убе ђи ва ње. Али, ка ко ни ко ни је хтео да при ста не на од ри ца-
ња од сво је сло бо де и вла сти, у име вла сти бо га ко га ни је по зна вао 
ни ти при зна вао, он да по ста је ја сно да евен ту ал ни ми ро љу би ви џи-
хад оста је са мо у до ме ну те о ри је и ин ди ви ду ал них пре ла за ка ко ји 
су би ли за не мар љи ви за ислам ску ми си ју.

То су све оп шта ме ста. Да би смо то до ка за ли по слу жи ће мо се 
јед ним ре ле вант ним по дат ком.  Да је га Фи крет Кар чић, на став ник 
ислам ског те о ло шког фа кул те та у Са ра је ву, чи ји ви со ки ислам ски 
ауто ри тет и ве ри фи ко ва но по зна ва ње исла ма не да је пра во ни на 
ка кво не ги ра ње, ко је би има ло ислам ски ле ги ти ми тет. Он ка же: 
“Сма тра се да је у исла му пра во, оно што је те о ло ги ја у хри шћан-
ству – нај ти пич ни ја ма ни фе ста ци ја вјер ског уче ња. За му сли ма-
не пра во ни је са мо еле ме нат укуп ног ислам ског уче ња већ ње гов 
функ ци о нал ни из раз”.27) Пре ма то ме, ако је пра во функ ци о нал ни 
из раз исла ма, он да је ја сно да је за ње га по треб на др жа ва, јер пра ва 
не ма без др жа ве. А то зна чи да не ма ни исла ма без ислам ске др-
жа ве. Пре ма то ме, ка ко убе ди ти Клин то на или Бу ша да се од рек ну 
уста ва САД и при хва те ше ри јат као за кон? А без то га не ма исла ма, 
јер ка ко нам ве ли Кар чић ислам се по ка зу је кроз пра во, а не кроз 
те о ло ги ју.  

Ова квим пи са њем и ана ли за ма  ства ра на је по гре шна сли ка 
у све ту о фе но ме ну ко ји се хтео об ја сни ти. И то је би ла по ли ти ка 
За па да и ње го вих на уч ни ка. Они су упор но по ку ша ва ли да ши ре 
при чу о исла му и џи ха ду ко ја у дру ги план гу ра оно што је су шти на 
и све оне ко ји су се ово ме ар гу мен то ва но су прот ста вља ли ети ке ти-
25)  Ен ци кло пе ди ја жи вих ре ли ги ја, Но лит, Бе о град, 2. из да ње, 1992, стр.181. Ово је са мо 

пре вод ори ги на ла штам па ног код Abing don Press, 1981, Не швил, Те не си.
26)  Слич ну де фи ни ци ју да је мо и ми у сво јој мо но гра фи ји Са вре ме ни џи хад као рат, по гле-

да ти би ло ко је од три из да ња: 1989, 1995 и 2001. Нпр. из 3. из да ња са стр. 22: “Си стем 
свих ак ци ја и по сту па ка на ин ди ви ду ал ном и ко лек тив ном пла ну, ко ји му сли ма ни чи не 
и ци љу ја ча ња ислам ске ре ли ги је и ши ре ње за јед ни це вер ни ка”

27)   Кар чић Фи крет, Ше ри јат ски су до ви у Ју го сла ви ји 1918–1941, Са ра је во, Ислам ски те-
о ло шки фа кул тет, 1986, стр. 11
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ра ли су као му сли ма но мр сце и бор це про тив мул ти кул ту р ног све-
та, где је за и ста и сва ка ко ме сто и му сли ма ни ма. Али уз услов да 
се зна шта сва ка од по сто је ћих кул ту ра уно си у бу ду ћу за јед нич ку 
ку ћу ко ју ва ља гра ди ти. Или нпр, дру ги при мер пред ста вља ња џи-
ха да ко ји, го во ре ћи о си ту а ци ји у бив шој СФРЈ, ве ли: “То се ја сно 
по ка за ло у слу ча ју бо сан ских му сли ма на. Не пре кид на срп ска про-
па ган да, ко ја је сли ка ла му сли ма не као фун да мен та ли сте об у зе те 
џи ха дом про тив Ср ба, ком би но ва на за тим са ма сов ном упо тре бом 
вој не си ле да би се су прот ста ви ла на вод ној му сли ман ској прет њи, 
ство ри ла је ре ал ност ко ја је све ви ше и ви ше ли чи ла про па ган ди. 
Фун да мен та ли стич ке тен ден ци је у ши ро ком сми слу су, на рав но, 
из би ле у Бо сни по сле по чет ка ра та”28). Ка ко ви ди мо ов де се без 
остат ка и окле ва ња оп ту жу ју Ср би да су из ми сли ли иде је џи ха да, 
ко ји ваљ да ни је по сто јао. Што ће мо ка сни је, кад бу де мо го во ри ли о 
Ју го сла ви ји по ка за ти. Углав ном ви ди се да је на све мо гу ће на чи не 
џи хад у САД и уоп ште на За па ду при ка зи ван у са свим дру га чи јем 
све тлу не го што је овај ин сти тут исла ма зах те вао. 

Због го ре ре че ног на За па ду се о исла му све сно по че ло пи са ти 
пот пу но по гре шно Те ди мен зи је су до би ле не за ми сли ве раз ме ре. 
Та ко нпр. нај ве ћа вој на си ла на све ту – САД при ста је да због јеф-
ти не наф те, на не за ми сли ва по ни же ња. Тру пе САД ста ци о ни ра не 
у Са у диј ској Ара би ји има ју вој не све ште ни ке. Они ма да ви со ки 
офи ци ри нпр. са чи ном пу ков ни ка не сме ју на ре ве ру но си ти знак 
кр ста да не би увре ди ли до ма ћи не. Та мо не ма ни јед не цр кве и ни 
сам ам ба са дор не сме да се пре кр сти на ули ци. О то ме су отво ре но 
го во ри ли не ки по зна ти ана ли ти ча ри, али њи хов глас је оста јао као 
глас ва пи ју ћег у пу сти њи. Та ко је нпр. по сле об ја ве џи ха да Изра е-
лу од стра не ОИК–Ор га ни за ци је ислам ске кон фе рен ци је ре а го вао 
по зна ти фран цу ски ин те лек ту а лац Жак Елил: “Не мо гу ће је не ре-
а го ва ти на за вр шне од лу ке ислам ског са ми та у Та и фу. Та мо су се 
на пре за ли да ума ње зна чај упо тре бље ног тер ми на џи хад про тив 
Изра е ла, ко ји хо ће да пре ве ду реч ју бор ба или от пор. У ства ри то 
је упра во све ти рат. Ја по зна јем У му сли ман ском спи ри ту а ли те ту 
ком плек сност сми сла те ре чи. У исто ри ји упра во су у име џи ха-
да, Ара пи си лом сна ге осво ји ли Се вер ну Афри ку, Шпа ни ју, Бли ски 
Ис ток, и део Бал ка на…”29). По зна ти фран цу ски но ви нар Жан–Пјер 

28)  Ger. Du ij zings, Re li gion and the Po li tics of Iden tity in Ko so vo, Co lum bia Uni ver sity Press, 
Њу јорк, 200, стр.33.  Ни је слу чај но да је књи га штам па на у Ма ле зи ји, јед ној од зе ма ља 
ко је су се нај ви ше ан га жо ва ле у при ти сци ма на СРЈ у ве зи са БИХ итд.

29)  El lul Jac qu es Se lon que vo us se rez pu is sant ou mi se ra ble, u Le Mon de, Па риз, 12.2.1981.
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Пе рон сел–Игоз је о то ме пи сао: “Сли ка џи ха да ко ја да нас пре о-
вла ђу је код ве ћи не ара бо–му сли ман ске омла ди не, чак и кад ни је 
окре ну та екс тре ми зму, па чак и кад ни је ни ма ло на кло ње на ра ту 
за ши ре ње дал ал исла ма, ипак је сли ка ко ја се од но си на ору жа но 
су ко бља ва ње”30).

По ме ну те ана ли зе су скри ва не под те пих. Би ла је то за бра на 
од ре ђе них вр ста ин фор ма ци ја на је дан суп ти лан на чин. По ме ну-
ти Игоз, чи ја се ком пе тен ци ја ви ди из чи ње ни це да је као спе ци-
ја ли ста за ислам био до пи сник из Ка и ра и Ал жи ра и то за је дан 
од нај у глед ни јих фран цу ских днев ни ка “Le Mon de», о то ме ве ли: 
«Ско ро три де сет го ди на но ви нар ства, нај ви ше у слу жби нај у глед-
ни јег фран ко фон ског днев ног ли ста, на у чи ло ме бар јед ној ства ри: 
без мно го бу ке, то ком овог вре мен ског пе ри о да, сло бо да из ра жа ва-
ња се не пре ста но су жа ва ла… Ис тра жи вач, Алек сан дар дел Вал, се 
као и но ви на ри, су о чио са тим сва ким да ном све ду жим спи ском 
те ма о ко ји ма се не мо же сло бод но го во ри ти… Ме ђу њи ма Ислам, 
исла ми зам, му сли ма ни… ме ђу њи ма, та ко ђе, Сје ди ње не Аме рич ке 
Др жа ве, Аме ри кан ци, њи хо ви оби ча ји и њи хо ви про из во ди. Још 
по сто ји не ко ли ко ма њих пу ко ти на, не ко ли ко ма лих из да вач ких или 
но ви нар ских из у зе та ка, не ко ли ко ма лих про сто ра од ва жно сти, али 
се они све ви ше сма њу ју и да нас је све те же у Евро пи, Фран цу ској 
по себ но, сло бод но из не ти јед но ви ђе ње ствар но сти… чим се ра ди 
о му сли ма ни ма или Аме ри кан ци ма. Од ва жни мом ци ко ји су се усу-
ди ли, од мах су би ли озна че ни као не при ја те љи уни вер зал ног брат-
ства, а ако би ин си сти ра ли би ли су оп ту же ни за ра си зам, фа ши зам 
или чак на ци зам»31).

Са дру ге стра не   они ко ји су го во ри ли не и сти ну су сти му ли са-
ни  свим сред стви ма. Са јед не стра не по др жа ва ла  их је вла да ју ћа 
кул тур на и ин фор ма тив на по ли ти ка па и по ли ти ка у ужем сми слу, 
са дру ге стра не чи ни ли су то бо га ти до на то ри из ислам ског све та. 
Они су сво јим нов цем пла ћа ли и пла ћа ју нај ве ћи број та ко зва них 
исла мо ло га, ко ји си ре не и сти не о исла му на на чин ко ји пре ва зи-
ла зи оче ки ва ња са мих му сли ма на. О њи ма по ме ну ти Игоз ве ли: 
«На по чет ку XIX ве ка, мар сеј ски тр гов ци ко ји су на свој ри зик и 
упр кос опа сно сти бо ра ви ли у на ме сни штву Ал жир на зи ва ли су 
Тур ци ма по про фе си ји Евро пља не ко ји су, да би се за шти ти ли од 

30) Pe ron cel–Hu goz Jean–Pi er re, Le ra de au de Mo ha met. Li eu Com mun, Па риз, 1983… стр. 
33.

31) Игоз у пред го во ру књи зи Алек сан дар дел Вал, Исла ми зам и Сје ди ње не Др жа ве, али-
јан са про тив Евро пе, Слу жбе ни лист, Бе о град, 1998, стр.309–310.
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зло ста вља ња ко ји ма су као ђа у ри с вре ме на на вре ме би ли из ла га-
ни, пре ла зи ли на ислам. Да нас би се мо гли на зва ти му сли ма ни ма 
по про фе си ји при пад ни ци оне че те на За па ду ко ја је сва ким да ном 
све ду жа, са ста вље на од ори јен та ли ста, про фе со ра уни вер зи те та, 
по ли ти ча ра, све ште ни ка, но ви на ра ко ји од ка да ве ћи на арап ских 
зе ма ља има бу џет ска сред ства за про па ган ду пли ва ју на тро шак то-
га бу џе та… За уз врат ве ћи на њих се сма тра оба ве зним да у сво јим 
нат пи си ма или на сту пи ма, ко ји се ти чу му сли ма на исла ми зма… 
за у зму став ко ји је пре те ра но ула ги вач ки, да на мер но за бо ра вља ју 
не ке чи ње ни це или још го ре: да ма ски ра ју чи ње ни це или да бу ду 
пре ви ше услу жни, а све то на но си ве ли ку ште ту исти ни, на у ци, и 
да за вр ши мо што је још го ре – ме ђу соб ном упо зна ва њу му сли ма на 
и не му сли ма на”32).

Да кле на За па ду је  вла да ла кли ма у ко јој се о  џи ха ду ма ње  
кри тич ки го во ри ло не го   у не ким де ло ви ма ислам ског све та. Све 
то је ро ди ло ат мос фе ру у ко јој се о џи ха ду ни је мо гло го во ри ти на 
на чин на ко ји о ње му го во ре са ми му сли ма ни. А као ре зул тат има-
ли смо 11. сеп тем бар. Тај до га ђај је шо ки рао свет ску по ли тич ку и 
ин те лек ту ал ну сце ну. Као ре зул тат на ста ло је отре жње ње ко је је за 
тре ну так до зво ли ло и љу ди ма ко ји су, с пра вом, ука зи ва ли шта се 
де ша ва и где ће све то за вр ши ти да до би ју про стор у ме ди ји ма и 
да из не су сво је ви ђе ње про бле ма. И то та кво да у од но су на ра ни-
је до би ја чак и је ре тич ки при звук. Као по себ но ва жно у том сми-
слу на во ди мо исту па ње фран цу ског по ли ти ко ло га Алек сан дра дел 
Ва ла. Дел Вал је био је дан од мно гих ана ли ти ча ра ко ме су вра та 
ве ли ких фран цу ских ме ди ја би ла за тво ре на јер је он “ого ље но при-
ка зи вао са вез Аме ри ке и исла ми зма”.33) А од 11. сеп тем бра ушао је 
у ма ги чан круг екс пе ра та.34) Све ово не би би ло ни шта нео бич но да 
се ни је по ја ви ло у нај чи та ни јем фран цу ском днев ни ку “Фи га роу”. 
Те те зе ко је су не ка да би ле као не што нај не при хва тљи ви је мо гу ће 
ушле су на нај ве ћа вра та на фран цу ску јав ну сце ну. “Фи га ро” о 
то ме пи ше: “Ње го ве ико но кла стич не те зе ко је су ого ље но при ка зи-
ва ле ве зу из ме ђу Аме ри ке и исла ми зма од би ја ле су не ка да ме ди је. 
У мо мен ту ра та на Ко со ву, али та да се ме диј ски ђа во ни је звао Бин 
Ла ден, већ Сло бо дан Ми ло ше вић. А он да су две ку ле Свет ског тр-
го вин ског цен тра екс пло ди ра ле. Ве тар је окре нуо смер. По моћ ко ју 

32) Пе рон цел – Ху гоз… исто, стр. 11–12
33) Le Fi ga ro, 3. 10. 2001, Па риз, у тек сту тј, ин тер вјуу са Дел Ва лом на сло вље ним са “Isla-

mi qu e ment in cor rect”
34) Исто
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су Аме ри кан ци да ва ли Бин Ла де ну по ста ло је оп ште ме сто у свим 
но ви на ма. Дел Вал је иза брао стра ну: Ка да сам осу ђи вао по на-
ша ње Аме ри ка на ца, ни су ме по зи ва ли (ми сли се на ме ди је, прим. 
М.Ј) са да би би ло не при стој но на па да ти Аме ри кан це. Тре ба их по-
др жа ти. Оп ту жи ти их то би зна чи ло да ва ње по др шке исла ми сти ма. 
На дам се, са мо, да ће из то га зла иза ћи до бро и да ће Аме ри кан ци 
пре ста ти са њи хо вим ра том про тив пра во сла вља и Евро пе”.35) Про-
сто не ве ро ват не ре чи за нај чи та ни ју фран цу ску но ви ну!

Те су ин фор ма ци је до би ли сви ко ји су зна ли фран цу ски. Пре 
са мо не ко ли ко ме се ци из ре че ни став, да САД ра ту ју про тив пра во-
сла вља, био би при пи сан са мо не ко ме ко го во ри као Сол же њи цин 
и ко је пра во слав ни фа на тик. Али не, њих је об ја вио нај чи та ни ји 
фран цу ски днев ник! И то је оно што је ва жно, а не Дел Вал ко ји 
их је из го во рио. Он је ов де нај ма ње би тан. Ва жно је да су та кви 
ста во ви на шли про сто ра у нај чи та ни јој фран цу ској но ви ни. И то 
је био са мо увод.

Али 11.9  је дао шан су да се чу је и ствар на исти на о то ме фе-
но ме ну као нпр. из ја ве да те у ве ли ком тек сту чи ји су ауто ри Ибн 
Ва рак и Гиј Ен бел “Исти на је да из ме ђу исла ма и исла ми зма не 
по сто ји су штин ска раз ли ка, већ са мо у сте пе ну”36). Али све то је 
по тра ја ло са мо из ве сно вре ме. Да би се опет кре ну ло са ста ром 
при чом и по ку ша јем да се про на ђу ко о пе ра тив ни му сли ма ни по 
ме ри “но вог свет ског по рет ка”. Ре зул тат је сти гао ових да на из Ав-
га ни ста на од вла де ко ју су ус по ста ви ли Аме ри кан ци “Ше ри јат и 
да ље на сна зи”37), ка же она. Зна чи и да ље дис кри ми на ци ја же на 
и не му сли ма на, не по што ва ње људ ских пра ва за цр та них Оп штом 
де кла ра ци јом ОУН и као по себ но ва жно те о ри ја о џи ха ду ко ји је 
бож је пра во.

Бив ша СФРЈ ни је би ла из у зе так. Џи хад се у њој ни је ско уоп-
ште про у ча вао38), па се о ње му ни је мно го ни го во ри ло. Спо ми ња ло 
се то под дру гим на зи вом, али се сам џи хад као по јам ни је пре ви ше 
ко ри стио. Ислам ска вер ска за јед ни ца, ко ја је по де фи ни ци ји мо ра-

35) Исто.
36) Ibn Wa raq, Guy Hen ne bel le, Po ur un Va ti can II de l’islam, Le Fi ga ro, 1.10. 2001.
37) “Се вер на али јан са се по ву кла из Ка бу ла”, Да нас, Бе о град, 12–13. 1. 2002, стр. 9.
38) Ов де, нор мал но, ми сли мо на не му сли ман ску сре ди ну. Нај си гур ни ји до каз за то је сте 

по да так да су  Ср би у су сре ту са џи ха дом од 1344. го ди не и бит ке код Сте фа ни ја не, а да 
је пр во, и за са да је ди но, си сте мат ско де ло о џи ха ду  на свим је зи ци ма од Вар не до Се-
жа не об ја вље но 1989. го ди не од стра не ауто ра ово га тек ста.Та ко да и да нас 2007. ка да 
не ко у За гре бу,Љу бља ни или Ско пљу  же ли да про чи та сту ди ју о џи ха ду  не на ла зи ни 
јед ну дру гу књи гу на ло кал ним је зи ци ма.
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ла би ла џи ха дом ин стру и са на ор га ни за ци ја, мо ра ла је у усло ви ма 
Бро зо вог ре зи ма то да при кри ва. Па се слу жи ла та ки ја хом. Она је 
сво ју де лат ност на сто ја ла да за ви је у фор му де ло ва ња обич не вер-
ске ор га ни за ци је ка ква је нпр. би ла СПЦ. А о џи ха ду је из бе га ва ла 
да пи ше. Али све то је има ло сво је гра ни це ко је је на ме та ла са ма 
ислам ска ре ли ги ја, јер она без џи ха да не мо же. 

Ислам ски про зе ли ти зам ко ји је по чео да иза зи ва по зор јав но-
сти по чео је да ука зу је на ње го ву џи хад ску су сти ну. По сле пр вих 
ре ак ци ја ко је су на овај или онај на чин на сту пи ле ИЗ (Ислам ска 
за јед ни ца) је ре а го ва ла од бра на шки. У ње ним тек сто ви ма по ја вљи-
ва ли су се ста во ви ко ји су на сто ја ли да на све мо гу ће на чи не са-
кри ју ствар ну су шти ну џи ха да39). По себ но ка рак те ри сти чан у то ме 
сми слу је сте став не ка да, јед ног од нај и стак ну ти јих, те о ло га ИЗ 
Ху се и на Ђо зе. Он је ре као: “Џи хад у ужем сми слу зна чи ору жа ну 
бор бу, од бра ну зе мље, сло бо де увје ре ња и дру гих ври јед но сти пу-
тем упо тре бе си ле уко ли ко се не при ја тељ не мо же од би ти на дру ги 
на чин… Ислам га при хва та и пре по ру чу је са мо у не нор мал ним и 
ван ред ним при ли ка ма и под стро го од ре ђе ним увје ти ма” 40). Ка ко 
ви ди мо овај текст ко ји је об ја вљен 1973. го ди не у вре ме “де бе лог 
ко му ни зма” мо рао је стро го да во ди ра чу на о по сле ди ца ма ко је ће 
је дан та кав став иза зва ти. Из ње га се да утвр ди ти да је Ђо зо џи-
хад, на све мо гу ће на чи не по ку шао пред ста ви ти, кад га пред ста-
вља као рат, као од бра ну тј. као сред ство ко је ко ри сти онај ко је 
угро жен. Зна чи ни слу чај но се из ово га не мо же ви де ти оно што је 
пре по ру чио Бин Ла ден и та се де фи ни ци ја ја ко по кла па са оном из 
“Ен ци кло пе ди је жи вих ре ли ги ја”. Али ако се се ти мо то га тек ста 
ви де ће мо да се та мо го во ри и о џи ха ду као све том ра ту, он да мо же-
мо утвр ди ти да се у том де лу де фи ни ци је Ђо зо и “Ен ци кло пе ди ја” 
раз ли ку ју. Јер Ђо зо да ље ве ли: “Не ки зло на мјер ни и тен ден ци о-
зни кру го ви… упор но на сто је да џи ха ду да ју сми сао све тог ра та… 
При је све га исла му је пот пу но стран атри бут све ти. Он не опе ри ше 
тим атри бу том ни ти га при пи су је  би ло че му на зе мљи. У исла му 
не ма све тих љу ди, а по го то ву не мо же би ти све тих ра то ва”. 41) Са 

39) По гле да ти нпр.Дра ган Но ва ко вић,Од нос ислам ске за јед ни це у со ци ја ли стич кој Ју го-
сла ви ји  пре ма из да вач кој де лат но сти ка о мо дер ном на чи ну ин фор ма и са ња вер ни ка, 
По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је,Го ди на II,бр.1/2008. Или http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.
com/PDF/broj%203/07_dra gan_no va ko vic.pdf  (до ступ но 29.1-2009)

40) Ху се ин Ђо зо, Џи хад, у Гла сник вр хов ног ислам ског стар је шин ства у СФРЈ бр.7–
8(1973) у да љем тек сту ГВИС.

41) Исто, стр.296.
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тач ке гле ди шта Ђо зе, чак је и ова аме рич ка де фи ни ци ја, зло на мер-
на јер да је џи ха ду ка рак тер све тог ра та.

 Чак су и чла но ви  нај ви ших ор га на вла сти, му сли ман ског 
по ре кла, и њи хо ви  са рад ни цу у на уч ним ин сти ту ци ја ма    де ло-
ва ли у истом сме ру у ко ме и ИЗ. Ха сан Су шић, по кој ни про фе сор 
ФПН у Са ра је ву. Он је у јед ном тек сту слич но Ђо зи пи сао: “Џи хад 
ни је све ти рат и ислам не при зна је ни ти по зна је по јам све тог ра-
та. Тај атри бут му је дат пре ма ана ло ги ји са хри шћан ски схва ће-
ним све тим ра том”42). Ка ко ви ди мо је дан члан СК и је дан ви со ки 
функ ци о нер ИЗ се сла жу у оце ни џи ха да. Зна чи обо ји ца од ба цу ју 
атри бут све ти, твр де ћи да он не по сто ји у исла му, а ка мо ли да има 
све тих ра то ва. Али па жљив чи та лац ГВИС и оста лих пу бли ка ци ја 
ИЗ у чи је име је го во рио Ђо зо мо гу се уве ри ти да то што ка же он, 
не ги ра ју ње го ве ко ле ге. Та ко нпр. у јед ном бро ју Гла сни ка ко ји се 
по ја вио са мо не што пре Ђо зи ног тек ста сто ји “Ко ју год од же на 
срет неш и ви диш ре ци јој да је по слу шност му жу рав на бор би у 
све том ра ту–џи ха ду”43). Или ако се отво ри по ме ну ти пре вод Ку ра-
на, ко јим се ле ги ти ми ше ста ре шин ство ИЗ БИХ ко ја сто ји иза ње-
га, ви де ће се да се по јам све ти упо тре бља ва ви ше пу та. Та ко нпр. 
“Ка да про ђу све ти ме сје ци, он да уби јај те мно го бо шце гдје год их 
на ђе те, за ро бља вај те их, оп сје дај те и на сва ком про ла зу до че куј-
те!”44) Из ово га ку ран ског аје та тј. це ло ви те ми сли и ГВИС–а ви ди 
се да тврд ња, да ислам не по зна је по јам све тог, ни је тач на. За тим да 
ни је тач но да са ми му сли ма ни не при да ју сми сао све тог ра та џи ха-
ду, већ упра во су прот но да то чи не.

 Зна ли су  Ђо зо и Су шић  са вр ше но до бро о че му се ра ди, али 
су се слу жи ли та ки ја хом да би от кло ни ли опа сност ко ја би мо гла 
да их за де си од ко му ни стич ких вла сти и да та ко, омо гу ће де лат-
ност и успе хе ИЗ и џи ха да, при пре ма ју ћи их за оно што до ла зи. 

Ми смо  на вре ме упо зо ра ва ли на то. Су шти на на ших на ме ра 
би ла је да по ка же мо да џи хад, пре све га, је сте све ти рат и да му-
сли ма ни у Ју го сла ви ји, у ме ри у ко јој се иден ти фи ку ју са исла мом, 
мо ра ју од го во ри ти то ме по зи ву њи хо ве ве ре јер би ина че ри ски ра-
ли да бу ду ве ро од ступ ни ци, што оба ве зно по вла чи смрт ну ка зну на 
зе мљи и па кле не му ке по сле смр ти. У Ку ра ну о то ме ја сно пи ше да 
сва ки му сли ман ко ји на пу сти ислам мо ра би ти ли кви ди ран45). 
42) Су шић Ха сан, Ди мен зи је џи ха да, у Пре глед бр.4/1984, Са ра је во, стр.411.
43) ГВИС бр.3/4, 1973. стр.128.
44) Ку ран 9, 5.
45) Исто, стр.617, на по ме на 33, став 1.
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На ше ра до ве су пу бли ко ва ли сви. Јер им је по јам џи хад био ег-
зо ти чан и де ло вао је као маг нет за ши ро ку чи та лач ку пу бли ку ко ја 
је тих го ди на има ла нов ца и ку по ва ла ра зну штам пу46).

Ин те рес  је  иза зва ла на ша мо но гра фи ја “Са вре ме ни џи хад као 
рат”. Ин те рес за ту књи гу ни је по ка зан у Бе о гра ду ни ти код оних 
ко ји су се ба ви ли срп ским пи та њем у Бо сни. За раз ли ку од то га ме-
ђу му сли ма ни ма је иза зва ла ве ли ко ин те ре со ва ње. На на уч ном ску-
пу “Ислам ски фун да мен та ли зам – шта је то” ко ји је ИЗ ор га ни зо ва-
ла у Са ра је ву 14. ја ну а ра 1990. го ди не са да шњи вр хов ни по гла вар 
ИЗ БИХ, а та да имам за гре бач ке џа ми је Му ста фа Це рић “Ди јаг но-
сти ци рао је раз ло ге ор га ни зи ра ња ово га ску па, да је то џи хад  др 
Ми ро љу ба Јев ти ћа, што ће оспо ри ти је дан од во ди те ља ску па”47).

Тај  број но ви на ко је су пре не ле из ве штај са ску па, на по след-
њој стра ни ци, у ве о ма ис так ну тој ру бри ци “Сти сак” је пре нео: “На-
рав но ра чу на ју ћи М. Јев ти ћа као идеј ног стра те га”48). Нор мал но да 
та тврд ња ни је би ла тач на. Јер упо зо ре ња из но ше на у по ме ну тим 
ин тер вју и ма ни ко ни је озбиљ но узи мао у об зир. Ни по ли ти ча ри 
ни ти струч не ин сти ту ци је. Ка сни је с по ка за ло да је за то по сто-
јао озби љан раз лог, јер су по ли ти ча ри на осно ву ин фор ма ци ја са 
те ре на има ли бо љу сли ку не го што је мо гао да је има ка би нет ски 
ис тра жи вач. Док струч не ин сти ту ци је ни су има ле сна ге да се су о че 
са про бле мом.

Ка да је жеђ за пр вом ин фор ма ци јом у Бе о гра ду би ла уто ље на, 
јав ност је по че ла да се дру га чи је од но си пре ма упо тре би тер ми на 
џи хад. Но ви не ко је су ра до об ја вљи ва ле тек сто ве ко је смо им ра ни-
је ну ди ли, са да су по че ле да пра ве бло ка ду и да не до зво ља ва ју да 
те ин фор ма ци је до пру до њи хо вих чи та ла ца. По ли ти ча ри та ко ђе.

По што ни су има ли ар гу ме на та да из не те ста во ве оспо ре на сто-
ја ли су да их иг но ри шу. Основ но пи та ње је сте: шта је би ла глав-
на по ру ка сту ди је о џи ха ду и об ја вљи ва них ин тер вјуа? Од го вор на 
ње га са др жан је у за кључ ној ре че ни ци по след њег по гла вља ко је 
гла си “Из све га ре че ног, мо же се за кљу чи ти да иде је џи ха да ни су 
ни ма ло бе за зле не и да пред ста вља ју нај о збиљ ни ју прет њу Ју го сла-
46) Пр ви текст у том сми слу био је ин тер вју у “Ду ги” 3.ма ја 1986. на стр.38–40 под на сло-

вом “У име Ала ха – ислам све ти рат”. Уред ник “Ду ге” је та да био са да шњи уред ник 
“Да на са”, Гру ји ца Спа со вић, за тим ин тер вју НИН–у “Ислам: џи хад или са мо рат” 10.1. 
1988. на стр.20–22. Та да је ве ли ки број са да шње ре дак ци је не дељ ни ка “Вре ме” ра дио у 
НИН–у”.

47) Пре по род, исто, 1.2. 1990, стр.7.
48) Исто.
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ви ји, би ло да до ла зе пре ко ал бан ског се па ра ти зма… би ло пре ко 
де ло ва ња де кла ри са них фун да мен та ли стич ких гру па”.49)

За раз ли ку од по ти ски ва ња у Ср би ји, но ви не и стру ка из БИХ 
су се об ру ши ли на “џи хад”, у то ме су им се при дру жи ле  не ке ко ле-
ге из Хр ват ске и Сло ве ни је. Про сто је не мо гу ће на бро ја ти све нат-
пи се и по ле ми ке ко је су по во дом то га пу ни ле стра ни це штам пе50). 
Је ди на озбиљ на, и та да не мер љи ва по зна ча ју, по др шка ис тра жи ва-
њу џи ха да, до шла је од др Дар ка Та на ско ви ћа51). Он је у ре цен зи ји 
за “Са вре ме ни џи хад као рат” на пи сао: “Ми ро љуб Јев тић је сво јим 
ис тра жи ва њем овог фе но ме на, дао пре све га у по ли ти ко ло шкој и 
со ци о ло шкој сфе ри, до да нас код нас, нај це ло ви ти ји и нај кон зи-
стент ни ји на уч ни до при нос марк си стич ки уте ме ље ном про у ча ва-
њу… ра ди кал но по ли ти зо ва ног исла ма”52). Ме ђу тим кад су по сле 
то га усле ди ле кри ти ке из ре до ва ИЗ и то по себ но на ску пу “Ислам-
ски фун да мен та ли зам – шта је то” и то баш од 

Му ста фе Це ри ћа,53) он је по чео да ме ња сво је ста во ве. Док је 
ИЗ оја ча на про це сом дез ин те гра ци је Ју го сла ви је по че ла отво ре но 
да на сту па и да од ба цу је та ки јах, Та на ско вић је об ја вљи вао тек-
сто ве ко ји су са свим про ти ву ре чи ли ста во ви ма ИЗ. ИЗ је отво ре но 
на ја вљи ва ла рат, а он је го во рио да је огром на ве ћи на љу ди у њој 
за мир нпр.

Та квом по ли ти ком ИЗ је по ка за ла да су упо зо ре ња из “Са вре-
ме ног џи хад би ла са свим на уч но при хва тљи ва и до бро на мер на. 
По себ но зна чај ну ана ли зу ИЗ дао је др Дра ган Но ва ко вић ко ји је 
у сво јој док тор ској ди сер та ци ји “По ли тич ке по сле ди це де ло ва ња 
49) Јев тић Ми ро љуб, Са вре ме ни џи хад као рат, исто, 3. из да ње, стр. 335.
50) По гле да ти нпр. Та рик Ха ве рић, Про кру сто ва по сте ља до ма ћег марк си зма, у “Кул тур-

ни рад ник”, За греб, бр.3/1989; за тим Ре а го ва ње по во дом то га тек ста у истом ча со пи су 
бр.5/1989; за тим “Вје сник”, За греб, текст Се на да Ав ди ћа, “Дик та ту ра ла жи”, об ја вљен 
23.9.1989; за тим Та рик Ха ве рић, “Књи га о Ми ро љу бу”, у “Осло бо ђе ње”–не дељ ни 
до да так, 19.11.1989. стр.17. Као по себ но ва жан по да так на во ди мо да је је дан од на-
ших тек сто ва, “Гло бал ни ин те ре си ислам ског фун да мен та ли зма пре ма Бал ка ну”, ко-
ји је об ја вио у ју го сло вен ској јав но сти, ско ро не по зна ти ни шки ча со пис “Hu ma ni tas” 
бр.3–4/1991, де сет го ди на ка сни је у са свим по зи тив ном кон тек сту штам пао сло ве нач ки 
ча со пис “2000 Dve ti soč« бр.135 и 136 за 2001, Љу бља на. Тај се текст 1991. у Љу бља ни 
узи мао као ху шкач ки. 

51) За на уч ни скуп “Кул ту ро ло шке осно ве не свр ста но сти” ура ди ли смо рад. Он је на и шао 
на осу ду љу ди из СМИП–а. Та на ско вић је тај рад штам пао у он да по зна том ча со пи су 
“Марк си стич ка ми сао” у бр.2/1986. и ти ме му дао на уч ни зна чај, са мим тим ућут као 
кри ти ча ре из СМИП–а.

52) Из вод из ре цен зи је штам пан на ко ри ца ма књи ге. 
53) Це рић је “По не сен емо ци ја ма ко ји ма из ла га ње тем пе ри рао… на кра ју за хва лио др Та-

на ско ви ћу на вр ло фи но из ло же ном ва зу (то зна чи про по вед, пр. М.Ј.) о ди ја ло гу, и 
по звао га да ово исто ка же у Бе о гра ду и Јев ти ћу”, ци ти ра но пре ма “Пре по род”, исто.
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Ислам ске за јед ни це у Ју го сла ви ји у раз до бљу од 1945–1991”, од-
бра ње ној на ФПН у ле то 2001. го ди не. Нај ва жни ји по да так ко ји 
та књи га да је је сте ин фор ма ци ја да је 2.11.1990. го ди не, зна чи две 
го ди не пре из би ја ња ра та у БИХ, Фер хат Ше та бив ши пред сед ник 
ста ре шин ства ИЗ за БИХ по се тио он да шњег пред сед ни ка Ко ми си-
је за ве ре Из вр шног ве ћа Скуп шти не Ср би је Дра га на Дра гој ло ви-
ћа. Ше та је Дра гој ло ви ћу пре нео да је у Ско пљу на јед ном ску пу, 
чуо “да ће ако тре ба по ги ну ти ми ли он Ал ба на ца у ци љу ства ра ња 
ре пу бли ке Ко со во. Том при ли ком је та ко ђе ис так ну то да Ал бан ци 
по се ду ју це ло куп но коп не но на о ру жа ње, осим тен ко ва. Те су лу де 
иде је мир но је са слу шао Ј. Се ли мо ски (та да вр хов ни по гла вар ИЗ 
СФРЈ са ти ту лом ре ис ул уле ме. прим. М. Ј) уз оце ну да тре ба што 
пре оства ри ти кон фе де ра ци ју из ме ђу Ко со ва и Ал ба ни је. Из све га 
то га се ви ди да по сто ји  ве ли ка по ду дар ност из ме ђу пла но ва ал бан-
ске ал тер на ти ве и ру ко вод ства ИЗ… Крај њи циљ Се ли мо ског је да 
по ста не пр ви ре ис ве ли ке ислам ске зе мље на Бал ка ну ис та као је Ф. 
Ше та”54). Та др жа ва би тре ба ло да се пре ко Ра шке обла сти по ве же 
са Бо сном55) Овај по да так смо има ли у ви ду ка да смо ре кли да на ше 
ана ли зе ни су би ле по треб не вла сти ма СФРЈ и Ср би је, јер су их они 
до би ја ли, ка ко ви ди мо из пр ве ру ке, од са мих ше фо ва ИЗ.

Ту из ја ву ко ју је Ше та, из са мо се би зна них раз ло га, дао ви-
со ком др жав ном функ ци о не ру је ИЗ без ика квог за зо ра по че ла да 
штам па у сво јим слу жбе ним до ку мен ти ма и на тај на чин из да ле ка 
пре ва зи ла зи оно што смо ми го во ри ли у “Џи ха ду…” и то са пу но 
об зи ра да не увре ди мо ве ли ку ве ћи ну му сли ма на.

Та ко се у увод ни ку “Пре по ро да”, не пот пи са но као став ре-
дак ци је, пи ше сле де ће: “Му сли ман ски сви јет све ви ше по ста је 
свје стан да му је бу дућ ност у по нов ном ожи вља ва њу вла сти уте-
ме ље не у Ала хо вој Ри је чи, а не у се ку ла ри зи ра ним дру штве но–по-
ли тич ким си сте ми ма. Њи хо ви про тив ни ци та ко ђе су свје сни овог 
му сли ман ског зри је ња и оту да та ко же сто ка кон фрон та ци ја са сви-
је том исла ма. Али ход на ви је шћен у на шем ха ди су, ни ко не мо-
же за у ста ви ти”56). За раз у ме ва ње прет ход ног ва ља ре ћи да је ха-
54) Дра ган Но ва ко вић, исто, стр. 535.  По гле да ти и Дра ган Но ва ко вић, Ислам ска за јед ни ца 

у функ ци ји оства ри ва ња ал бан ских на ци о нал них ин те ре са, По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, 
Го ди на  I,бр.1-2007. До ступ но и на http://www.po li tic san dre li gi o njo ur nal.com/PDF/broj1/
Islam ska_za jed ni ca_u_funk ci ji_ostva ri va nja_al ban skih_na ci o nal nih_in te re sa.pdf  (До ступ-
но 29.1.09.)

55) Исто.
56) На вје шће ње хи ла фе та, у “Пре по род” 1.3. 1991, стр. 1. Хи ла фет је дру ги на зив за ха ли-

фат, је дин стве ну ислам ску др жа ву. Зна чи она се на го ве шта ва и до ла зи.
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дис из ре ка Му ха ме до ва. А ова ов де по ме ну та гла си: “Ва лах хи ова 
вје ра ће нат кри ли ти све што нат кри љу је ноћ и от кри ва дан. Не ма 
ни јед не ку ће у ко ју Ал лах не ће уни је ти ислам”57). Ја сна је то би ла 
по ру ка ста решнства ИЗ, го ди ну да на пре из би ја ња ра та. Не са мо да 
му сли ма ни мо ра ју сру ши ти се ку лар ни по ре дак у БИХ, већ мо ра ју 
чи ни ти све да ислам уђе у сва ку ку ћу сву да у све ту, да кле џи ха дом 
уни шти ти сва ки дру ги об лик по ли тич ке ор га ни за ци је. У скла ду са 
тим, оно што је прет ход но ре као Фер хат Ше та, са мо је јед на ка ри ка 
у ислам ском лан цу ко ји мо ра да об у хва ти чи тав свет. 

Ода та да па на да ље у сва ком, бро ју “Пре по ро да”, “ГВИ СА” и 
дру гих пу бли ка ци ја ро је се тек сто ви слич ног ка рак те ра. У јед ном 
од њих се об ја вљу је ин тер вју на две цен трал не стра ни це, са Аб-
ду ла хом Оме ром На си фом, ге не рал ним се кре та ром “Ра би те” или 
“Свет ске ислам ске ли ге” нај зна чај ни је ислам ске ме ђу на род не ор-
га ни за ци је ко ја па ра ма по ма же сва ки ислам ски по крет у све ту у 
ци љу осва ја ња све та. Тај ин тер вју је на сло вљен ве ли ким цр ве ним 
сло ви ма “ИСЛАМ КАО ЈЕ ДИН СТВО ВЈЕ РЕ И ДР ЖА ВЕ”. А у 
тек сту сто ји: “Ислам у би ти пред ста вља је дин ство вје ре и др жа ве. 
То је пр во и нај ва жни је. Сви до са да шњи дру штве но–по ви је сни си-
сте ми ко је је ислам раз ви јао у сво ме кри лу су по па да ли кад је пао 
хи ла фет кад је па ла је дин стве на ислам ска др жа ве. Пр ва ду жност 
и за да так да на шње уле ме је сте да по вра ти и об но ви ове ислам ске 
дру штве не ин сти ту ци је и си сте ме ме ђу са мим му сли ма ни ма. А ти 
си сте ми, та ис ку ства и спо зна је су ко ри сни и за не му сли ма не. Са-
да шњи дру штве ни си сте ми ко ји вла да ју у сви је ту ни су ус по ста-
вље ни по Бо жи јем за ко ну”58). Мо же ли се ја сни јим ре чи ма из ра зи ти 
оно што смо ми на го ве шта ва ли у сво јим тек сто ви ма? Зна чи пр ви 
за да так уле ме тј. све штен ства ни је да ши ри ве ру у Бо га, већ да се 
бо ре за је дин стве ну ислам ску др жа ву ко ја мо ра об у хва ти ти и не му-
сли ма не, зна чи и Ср би ју и Хр ват ску и чи тав свет.

Чак и по вр шно чи та ње ислам ске штам пе по ка зи ва ло је и по-
ка зу је да се све ак ци је ИЗ кре ћу у то ме прав цу тј. у прав цу ра та за 
оства ри ва ње ислам ског по ли тич ког си сте ма. За то је Дра ган Но ва-
ко вић са свим у пра ву кад ка же да је ИЗ по ста ла са мо сек ци ја Ра би-
те59). На ини ци ја ти ву Са у диј ске Ара би је, ко ја је глав ни фи нан си јер 
Ра би те, у Са ра је ву је фор ми ра на “Кон фе рен ци ја му сли ма на ис точ-
не Евро пе”. А шта је њен циљ ја сно се ви ди из ста ва го ста из Ара-
57) Исто.
58) Пре по род, 15 ав густ 1991. стр.12–13.
59) Но ва ко вић… исто, стр.531. 
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би је ко ји ка же: “Ислам у Ис точ ној Евро пи и да ље има чвр сто ко ри-
је ње, због че га има све пре ди спо зи ци је да уз Ал ла хо ву по моћ бу де 
сре ди ште по ли тич ке мо ћи и исто вре ме но ди фу зни цен тар исла ма 
пре о ста лом ди је лу Евро пе и Со вјет ског Са ве за”60) Зна чи ислам на 
Бал ка ну не тре ба да бу де вер ски цен тар већ цен тар по ли тич ке мо-
ћи, и да се као по ли тич ка моћ тј. ислам ска др жа ва, пре ли је по чи-
та вој Евро пи.

У исто вре ме ИЗ је по че ла да про по ве да џи хад као сред ство за 
оства ри ва ње то га ци ља. У јед ном од тек сто ва ко ји ди рект но тре ти-
ра ју овај фе но мен се ка же: “Тер ми но ло шки у ха не фиј ском (на шем) 
ме збе ху (вер ско–прав ној шко ли прим. М.Ј) џи хад је по зив у истин-
ску вје ру и бор ба на том пу ту имет ком и жи во том.  За ова кав став, 
под ло га су аје ти ко ји гла се: Кре ћи те у бој, би ли сла би или сна жни, 
и бо ри те се на Ал ла хо вом пу ту за ла жу ћи имет ке сво је и жи во те 
сво је. То вам је да зна те бо ље”61). Мо ли мо чи та о це да обра те па жњу 
на ова кво об ја шње ње пој ма џи хад и да га упо ре де са оним ко је је 
прет ход но, пре 18 го ди на, дао Ђо зо. Он та мо спо ми ње бор бу али 
као сред ство од бра не, а ов де ви ди мо ни ко не спо ми ње од бра ну већ 
бор бу, чи ји је циљ уво ђе ње у истин ску ве ру. За тим се ка же: “Џи-
хад је у исла му вр ху нац ње го ве уз ви ше но сти. То је на чин очу ва ња 
ислам ских зе ма ља и му сли ма на. Џи хад је пут до сто јан ства, пле-
ме ни то сти и су ве ре но сти и за то је про пи сан кроз сву про шлост до 
суд њег да на”62). Зна чи, џи хад увек и до кра ја тра ја ња све та. Ни ка да 
не мо же да се од ба ци овај вид бор бе до ко нач не по бе де. У јед ном 
дру гом тек сту се ка же: “За хе не фи је џи хад је бор ба про тив не вјер-
ни ка. Пр во их тре ба по зва ти у истин ску вје ру и ако не при хва те по-
зив тре ба се бо ри ти про тив њих.63)

По себ но је зна чај но да са ма ИЗ, ово га пу та, из ри чи то ка же оно 
што по ма же да се схва ти при ро да сва ког ра та ко ји је ислам ика да 
во дио и во ди, па и оно га ко ји се во дио у БиХ од 1992–1995. То из-
гле да ова ко: “У исла му ра та, у европ ском по и ма њу овог тер ми на, 
уоп ште не ма. У исла му по сто ји са мо џи хад, бор ба и ан га жман на 
Ал ла хо вом пу ту… Џи хад са др жи у се би и еле мен те од брам бе ног 
ра та… Ме ђу тим, џи хад је и ви ше од то га. Он је свјет ска ре во лу-
ци ја ко ја стал но тра је. Џи хад, мо же се сло бод но кон стан ти ра ти је 
нај ве ћа ре во лу ци ја ко ју је чо вје чан ство за пам ти ло… Џи ха дом се 
60) Пре по род, 15.9.1991, стр. 13.
61) Изет Тер зић, “Џи хад”, у Пре по род, 1.10.1991, стр. 22., Са ра је во
62) Исто.
63) Ефен ди ра Азем, “Сми сао и зна чај џи ха да”, “Пре по род”, 15.10.1991, стр. 15
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оства ру је прин цип ро бо ва ња Ал ла ху–Уни вер зал ном го спо да ру, а 
от кла ња мо гућ ност ро бо ва ња чо вје ку. Ње го ва (је) пре вас ход на за-
да ћа ус по ста ва ре да и ми ра на Зе мљи, осло ба ђа ње чо вје ка, без об-
зи ра на вје ру, на ци ју или ра су, од би ло ка кве ти ра ни је и на си ља од 
стра не дру гог чо вје ка… и сва ки онај ко се не ан га жи ра да Ал ла хо-
ва ри јеч  до ми ни ра… тај већ за слу жу је Ал ла хо ву ка зну, сход но ха-
ди су Ал ла хо вог по сла ни ка… Ни је дан на род не ће оста ви ти џи хад, 
а да му Ал лах не по ша ље ка зну”64). Шта се све мо же за кљу чи ти 
из ово га ре че ног? Нај пре да је твр ди ти да је у Бо сни во ђен ика кав 
дру ги рат осим џи ха да, с ислам ске тач ке, су лу до. Јер му сли ма ни не 
би ни ка да уче ство ва ли у ра ту ко ји ни је џи хад, за то што им је сва ки 
дру ги рат за бра њен. Дру го да ни је во ђен ни ка кав од брам бе ни рат 
од стра не СДА јер ислам ни кад не мо же да се огра ни чи на од бра ну, 
јер је ње гов циљ да уни шти и Њу јорк, а ка мо ли да оста ви на ми ру 
Бе о град. Јер ако оста ви тј. на пу сти џи хад че ка ју га па кле не му ке. 

У исто вре ме фа во ри зо ва ни су на стра ни ца ма ислам ских но ви-
на нај фа на тич ни ји пред став ни ци ислам ских по кре та ко ји су по зи-
ва ли на крв и уби ја ње исто као и на те ро ри стич ке ак те. Та ко нпр. 
ли де ра Хе збо ла ха чи ји је ин тер вју на сло вљен са “Му сли ман ко ји 
иде у рат жу ди за му че нич ком смр ћу”65).

Да би све то до би ло кру ну тек стом у Ор га ну Пред сед ни штва 
удру же ња Ил миј је у БиХ, а то је скуп шти на свих ислам ских све-
ште ни ка. Та мо је без ика кве за гра де у њи хо вом го ди шња ку, где се 
тек сто ви па жљи во би ра ју го ди ну да на и у са др жај увр шћу ју са мо 
ка пи тал не и ве чи те ства ри, увр штен и текст ко ји је на пи сан још 
1939. го ди не. Зна чи ИЗ је че ка ла ви ше од 50 го ди на да об ја ви тај 
чла нак. Ка ко је то да ти ра но са 1992. го ди ном ва ља ре ћи да ка ко се 
ра ди о ка лен да ру да је об ја вљен већ кра јем 1991. го ди не, што је ве-
о ма ва жно. Јер је то пре по чет ка ра та у БиХ и по ка зу је ко је од по-
чет ка био опре де љен за агре сив ни рат. У том тек сту сто ји: “Ислам 
те жи да уни шти све др жа ве и вла де би ло гдје на ли цу зе мље ко ји 
су су прот ста вље не иде о ло ги ји и про гра му исла ма, без об зи ра на 
др жа ву или на ци ју ко ја је на вла сти. Ислам тра жи Зе мљу – не са мо 
њен дио, не го ци је лу пла не ту”66). Пре ма то ме, ислам као ре ли ги ја, 
ислам уоп ште, а не не ка ма ла фа на ти зо ва на и лу ди лом об у зе та гру-
па же ли да уни шти све др жа ве на све ту. Ни је то ре као не ки Ах мед 
Ах ме до вић, већ је дан од вр хов них ислам ских ауто ри те та на нај чи-
64) Ше фик Кур дић, “Џи хад у ха ди си ма Ал ла хо вог по сла ни ка”, “Пре по род”, 15.10.1991.
65) Пре по род, 1. 11. 1991, стр. 18
66) Та квим 1992, стр. 68, Са ра је во



стр: 13791412.

- 1449 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2008 год. (XX)VII vol=18

сти јем “бо сан ском је зи ку” ко ји Ср би са вр ше но раз у ме ју, па за што 
им не би смо ве ро ва ли, кад они то са ми из ви ку ју у вре ме ми ра кад 
их ни ко не ди ра? Чи ни нам се да ово до вољ но ја сно по ка зу је ко ли-
ко смо би ли у пра ву ка да смо ра ни је ре кли да смо би ли без раз ло га 
оба зри ви ка да смо упо зо ра ва ли на џи хад. 

То што су у те о рет ској де лат но сти из ра зи ли без двој бе чла но ви 
ИЗ су ре а ли зо ва ли у прак си. Они су са Изет бе го ви ћем ини ци ра-
ли ства ра ње СДА. Они су уче ство ва ли у фор ми ра њу ове стран ке. 
Они су бла го сло ви ли њен рат но ху шкач ки про грам и при пре ма ли и 
иза зва ли џи хад. Јер је то, ка ко смо ви де ли, нео дво ји ви део исла ма 
и “вр ху нац ње го ве уз ви ше но сти”. О то ме све до чи сам Адил Зул-
фи кар па шић, бив ши пот пред сед ник те стран ке. Он ка же: “Кад смо 
до шли у Но ви Па зар, до че ка ла нас је огром на ма са сви је та, вла сти 
су се др жа ле ко рект но, ми ли ци ја та ко ђе… У са мом гра ду су се, 
кад смо до шли, по ли цај ци по ву кли са ули ца – сву гдје су би ли са мо 
стра жа ри СДА, са зна ко ви ма, по ка зи ва ли ку да се скре ће… Збор је 
ра ђен на је дан про фа ши стич ки на чин”67). То го во ри пот пред сед ник 
СДА. Он ве ли да је власт све учи ни ла да се фор ми ра ње стран ке, 
тач ни је ми тинг у Но вом Па за ру, пре из би ја ња ра та одр жи мир но, 
а му сли ма ни–чла но ви СДА су га ор га ни зо ва ли на про фа ши стич ки 
на чин. За тим Зул фи кар па шић ве ли: “…кад сам ишао у Ро жа је… Ту 
ми при ђе Угља нин и за мо ли да се одво ји мо: ис при чао ми је ка ко 
је он ор га ни зи рао на бав ку оруж ја из За гре ба, да ће до ћи два–три 
ка ми о на… те да има сто ти ну ави ја ти ча ра Сан џа кли ја у Тур ској ко-
ји че ка ју при ли ку да бом бар ду ју Ср би ју”68). Све то је пре из би ја ња 
ра та и нај си гур ни ји до каз ко се за ње га при пре мао.  А ка ко би и 
друк чи је, кад је џи хад ка ко смо ви де ли оба ве за ко ја не мо же пре-
ста ти све док и јед на не му сли ман ска др жа ва по сто ји.

На ме ђу на род ном пла ну ИЗ је све пре у зе ла да се пре ко ислам-
ског све та, нај пре пре ко по ме ну те Ра би те и Ор га ни за ци је ислам ске 
кон фе рен ци је – ОИК, де лу је на раз би ја њу СФРЈ. На са стан ку Ме-
ђу на род ног са ве та за џа ми је одр жа ног у Ме ки и Са у диј ској Ара-
би ји од 1–5 фе бру а ра 1992, опет пре из би ја ња ра та у БИХ, ре ис 
ул уле ма по ме ну ти Ја куп Се ли мо ски за тра жио је а Међ. са вет за 
џа ми је при хва тио да се пре ко Ра би те и ОИК, ко ја је вла ди на ор га-
ни за ци ја и чи је чла ни це су и чла ни це ОУН, де лу је на Ист Ри ве ру 
да се оства ре сле де ћи ци ље ви: 1. Да се при зна са мо стал ност БИХ. 

67)  Ми ло ван Ђи лас и На де жда Га ће, Бо шњак Адил Зул фи кар па шић, из да ње Бо шњач ки 
ин сти тут Ци рих и На клад ни за вод Гло бус,За греб 1994, стр. 162

68)  Исто, стр. 166.
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2. Да Ал бан ци на Ко со ву до би ју сво ју са мо стал ну по ли тич ку за јед-
ни цу. 3. При зна ње ауто но ми је Сан џа ка. 4. За јед нич ки су ве ре ни тет 
Ал ба на ца и оста лих му сли ма на са Ма ке дон ци ма у Ма ке до ни ји69). 
Три од ова че ти ри ци ља су оства ре ни, а че твр ти тре ба да се у бу-
дућ но сти ре а ли зу је70). Ка да је ко нач но из био рат ИЗ га је сво јом 
фе твом (вер ско–прав ном од лу ком) про гла си ла џи ха дом. У тој фе-
тви сто ји: “Хи сто ри ја по ко зна ко ји пут упо зо ра ва му сли ма не на 
ку ран ску исти ну дав но из ре че ну: или ће те сли је ди ти Бож ји пут па 
жи вје ти на на чин до сто јан ва ше ми си је и под ди рект ном Ал ла хо-
вом за шти том, или ће те кре ну ти дру гим пу те ви ма… па ће те се су-
о чи ти са бе ла ји ма и по ни же њи ма сва ке вр сте… у бор бу кре ни те с 
чи стом на мје ром и с пу ним по уз да њем у Ал ла ха–ако пре жи ви те 
би ће те га зи је (хе ро ји џи ха да, прим. М. Ј.), ако по ги не те би ће те ше-
хи ди (му че ни ци па ли за ислам, прим. М. Ј.)… при ли ком ва шег на-
па да на не при ја те ља, или су ко ба са њим, из го ва рај те тек би ре (Ала-
ху ек бер), по мо гућ но сти уза се но си те Ку ран. На кон све га ово га, 
му сли ман мо ра зна ти да се бо ри на стра ни прав де и на Бо жи јем 
пу ту. Та кви ма је по моћ Бо жи ја за га ран ти ра на. Оно га на чи јој је 
стра ни Ал лах ни ко не мо же по би је ди ти. Ње му при па да и овај и 
онај сви јет”71).

Чи ни нам се да су све ово до ка зи да је сва ка осо ба, ко ја је по-
зна ва ла ову док три ну, би ла ду жна да је гла сно са оп шта ва свим за-
ин те ре со ва ним ли ци ма. Али, ка ко смо ра ни је ре кли, не ки су се по-
на ша ли дру га чи је. По ме ну ти др Та на ско вић је у пе ри о ду пред рат, 
ка да су об ја вљи ва ни сви ови по да ци од стра не са мих му сли ма на, 
да вао не тач не ин фор ма ци је. Нпр. 1990. го ди не ка да су пред став ни-
ци ИЗ до не ли већ не ко ли ко ре зо лу ци ја у ко ји ма су бор бу шип тар-
ских се це си о ни ста про гла си ли за сво ју, Та на ско вић је ре као: “Да ју 
ли нам чи ње ни це, ако их све стра но и објек тив но од ме ри мо, пра-
во да ју го сло вен ство на ших му сли ма на про гла си мо за не ку вр сту 
кет ма на, из ко јег они са да, про це нив ши да је куц нуо час, из ла зе 
отво ре но и сту па ју у Бор бу на Ала хо вом пу ту, и то опет на Ко со-
ву? пот пи сник ових ре до ва убе ђен је да не и та кво сво је убе ђе ње 
69) Пре по род, 15.2. 1992, стр. 10
70) Та ко се у ре зо лу ци ја ма ОИК Сан џак про гла ша ва не за ви сном др жа вом. Ка ко ве ћи на тих 

зе ма ља са Ср би јом одр жа ва ди пло мат ске од но се то пред ста вља ди рек тан удар на  те-
ри то ри јал ни ин те гри тет због ко га би тре ба ло про те сто ва ти код ам ба са до ра. по гле да ти 
нпр. IR CI CA, Bul le tin d’in for ma tion, Ис тан бул бр. 49/1999, стр.4 где сто ји из ве штај са 
26 кон фе рен ци је ми ни ста ра ин. по сло ва ОИК.“ Као го сти по зва не су сле де ће зе мље: 
Ре пу бли ка Хр ват ска… и Сан џак».

71) Пре по род, 15.4.1992, стр.8
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је сва ком по год ном при ли ком ис ти цао”…72). Или ви ше од го ди ну и 
по да на ка сни је, ка да је рат у Хр ват ској бе снео свом сна гом. Ка да 
хе ли коп те ри но се мр тве и ра ње не са Ву ко ва ра. Ка да Али ја Изет-
бе го вић је сте већ ду го на вла сти. Ка да има ору жа ну си лу од ви ше 
де се ти на хи ља да љу ди. Са мо три ме се ца пре уби ја ња срп ског сва-
та на Ба шчар ши ји и га же ња срп ске за ста ве и по сле ме мо ран ду-
ма на ко ме су му сли ма ни и Хр ва ти ја сно ре кли да же ле су ве ре ну 
БИХ73). Та на ско вић го во ре ћи о то ме , по сле пи та ња из ко га се ви ди 
да но ви нар ни шта дру го не мо же да за кљу чи не го да Изет бе го вић 
же ли да од из Ју го сла ви је ве ли: “Из Изет бе го ви ће вог по на ша ња и 
ста во ва по ли ти ке за ко ју се за ла же, не би тре ба ло пра во ли ниј ски 
за кљу чи ва ти да је он про тив Ју го сла ви је. Он је, за пра во, из ве сно за 
Ју го сла ви ју.“ 74) Но ви нар ка га да ље пи та: “На зи ре ли се у по за ди ни 
Ме мо ран ду ма и иде ја о ислам ској ре пу бли ци на тлу Ју го сла ви је, 
од но сно БиХ”. Он од го ва ра: “Иде ја о Ислам ској ре пу бли ци на тлу 
Ју го сла ви је мо же би ти не где у ду бо кој по за ди ни по ли тич ког на сто-
ја ња кру га љу ди у СДА и у Ислам ској за јед ни ци. Ме ђу тим, ту иде-
ју не би тре ба ло ису ви ше екс пло а ти са ти у об ја шња ва њу тре нут не 
си ту а ци је… То мо же би ти ко рак ка ислам ској ре пу бли ци, али ми-
слим да је на Бал ка ну тај пут то ли ко дуг да у овом тре нут ку по глед 
и не тре ба упи ра ти у те ма гло ви те и по све му су де ћи уто пиј ске 
да љи не”75). Ако Та на ско вић ов де из ри чи то твр ди да је Изет бе го вић 
за Ју го сла ви ју и то “из ве сно”, он да зна чи да он ни је за ислам ско–
фун да мен та ли стич ке иде је, јер иде ја ислам ског фун да мен та ли зма 
оба ве зно под ра зу ме ва уки да ње свих по себ них др жа ва у име је дин-
стве не ислам ске. Уоста лом, то смо ви ше пу та до са да ци ти ра ли. У 
72) На ша те ма: ислам и Ко со во–Ра ди ка ли про тив Ју го сла ви је, НИН 8.4.1990, стр.10–14, у 

пи та њу је аутор ски текст Дар ка Та на ско ви ца.
73) Пре по род 15.10. 1991, стр.1 об ја вљу је се текст Ме мо ран ду ма СДА и ХДЗ у ста ву 6 сто-

ји: “По ла зе ћи од пра ва скуп штин ске ве ћи не да од лу чу је о суд би ни  ре пу бли ке као це-
ли не, ова Скуп шти на исто вре ме но при зна је пра во скуп штин ској ма њи ни да зах ти је ва 
и оства ру је сва ки ле ги тим ни ин те рес – ет нич ки, кул тур ни, еко ном ски и со ци јал ни – уз 
увјет да се исти оства ру је без при мје не си ле и на ле га лан и де мо крат ски на чин “. Та ко 
се Ср би пре тва ра ју у ма њи ну и да је им се мо гућ ност да као пси ла ју у ка ра ва ну ко ји их 
за тво ре не у ка ве зу во ди у прав цу ко ји не же ле. О то ме ко ли ко је ти ме пре кр шен Устав 
СР БИХ го во ри је дан од тво ра ца СДА Ха лид Ча у ше вић, син ре ис ул уле ме Џе ма лу ди на, 
по след њег ре и са ко ји је овла шће ње да ту функ ци ју вр ши до био од ха ли фа и осман ског 
сул та на из Ца ри гра да. Он ве ли: “Не мој те за бо ра ви ти шта је узрок овог ра та: про гла ше-
ње не за ви сне БИХ од стра не два на ро да, Хр ва та и Му сли ма на. Сто ји чи ње ни ца да члан 
2 он да шњег уста ва из ри чи то ка же: БИХ је за јед ни ца три на ро да – Му сли ма на, Ср ба и 
Хр ва та. За јед ни ца се не мо же рас ту ри ти на тај на чин што ће са мо Хр ва ти и Му сли ма ни 
иза ћи из ње”. Ци ти ра но пре ма ДА НИ, не за ви сни БИХ ма га зин, 24. 11. 1997, стр.9, Са-
ра је во.

74) Да ле ко је џа ма хи ри ја – Ин тер вју Дар ка Та на ско ви ћа НИН 25. 10. 1991, стр. 18
75) Исто
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сво јој “Ислам ској де кла ра ци ји” Изет бе го вић ве ли: “Не ма ми ра ни 
ко ег зи стен ци је из ме ђу ислам ске вје ре и не и слам ских дру штве них 
и по ли тич ких ин сти ту ци ја”76). А ако Изет бе го вић ни је фун да мен та-
ли ста и ни је за ислам ску ре пу бли ку већ за Ју го сла ви ју, мо же мо се 
пи та ти ко је он да уоп ште у том кру гу из СДА и ИЗ ко је Та на ско вић 
по ми ње, и да ли они уоп ште ишта пред ста вља ју у СДА и тре ба ли 
их он да и по ми ња ти? Уоста лом, Та на ско вић то по ка зу је кад спо ми-
ње уто пиј ске да љи не.

Као по сле ди ца ове два ста ва сле ди и тре ћи. Но ви нар ка га пи та: 
“Има ју ћи у ви ду не са мо Ме мо ран дум (о не за ви сно сти БиХ, прим. 
М.Ј) не го и по ли ти ку ко ја се у БиХ во ди као и ме диј ске кам па ње, 
мо гло би се по ста ви ти и пи та ње – ка ко то да Ср би и Му сли ма ни 
већ ни су за ра ти ли”, а Та на ско вић од го ва ра: “И по ред свих на ср та ја 
на ин те гри тет Му сли ма на и њи хов од нос пре ма све ту, као по зи-
тив на кон стан та тра је же ља да се жи ви мир но и чи ње ни ца да ве ћи-
на не ви ди свој ин те рес у би ло ка квом дра стич ном су ко бља ва њу с 
ком ши ја ма”77).

Ра ди се о ок то бру 1991, зна чи пре ра та, а Та на ско вић ве ли да се 
на Му сли ма не на ср ће. Они же ле да жи ве мир но, а ком ши је – Ср би 
их на па да ју. Зар то ни је до во љан до каз да се он, на осно ву ових чи-
ње ни ца, по зо ве од стра не Ха шког три бу на ла да де таљ ни је об ја сни 
ка ко су то Ср би још пре из би ја ња ра та на ср та ли на му сли ма не и 
њи хов од нос пре ма све ту и да се та ко да до при нос ста ву да су Ср-
би дав но пре ра та ор га ни зо ва ли оно што ће ре зул ти ра ти “ет нич ким 
чи шће њем и по ко љи ма у име Ве ли ке Ср би је”. 

Али за раз ли ку од ово га тек ста об ја вље ног у НИН ко ји већ 
та да има озби љан и ви сок реј тинг у САД и За пад ној Евро пи, др Та-
на ско вић, три го ди не ка сни је об ја вљу је но ви ин тер вју где го во ри 
о џи ха ду и при то ме не тре ба за бо ра ви ти да се то де ша ва у вре ме 
нај кр ва ви јих бор би у БиХ. Но ви нар га пи та: “Ви сте је дан од оних 
ко ји твр де да бо сан ски му сли ма ни во де све ти рат–џи хад у Бо сни 
и Хер це го ви ни. Ко је вам чи ње ни це да ју за пра во?” Он од го ва ра: 
“То јав но твр де они ко ји зва нич но го во ре у име бо сан ско хер це го-
вач ких му сли ма на. За што им не би смо ве ро ва ли? Они сво је бор це 
на зи ва ју му џа хе ди ни ма (mo u dja hid), а по ги ну ле ше хи ди ма (sha hid) 
му че ни ци ма на Ала хо вом пу ту. За што би то чи ни ли, ако рат ко ји 
76) Ов де ци ти ра мо пре ма Ми ро љуб Јев тић, Од Ислам ске де кла ра ци је до вер ског ра та у 

БиХ, Пр ња вор, 1995, Гра фо мо та ји ца, стр. 216. Ин те грал ни текст Ислам ске де кла ра ци је 
је штам пан као до да так уз на шу мо но гра фи ју

77) Да ле ко је џа ма хи ри ја… исто
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во де не сма тра ју џи ха дом (dji had) про тив не вер ни ка. Из ве шта ји из 
мно гих не за ви сних из во ра твр де да му сли ман ски рат ни ци у Бо сни 
и Хер це го ви ни ју ри ша ју уз по зна ти по клич Ал ла ху ак бар… Ми ни-
стар кул ту ре у Вла ди Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не, из вр сни 
ислам ски те о лог др Енес Ка рић, фе бру а ра 1993. го ди не та ко ђе у 
ли сту “Љи љан” об ја вио је текст не дво сми сле ног на сло ва “Џи хад је 
име на ше бор бе”. Ре ис–ул уле ма (ra is–ul–ula ma) вр хов ни по гла вар 
бо сан ско хер це го вач ких му сли ма на из ја вио је кра јем мар та 1994. 
го ди не да по сле ма лог џи ха да ко ји се во ди оруж јем пред сто ји ве-
ли ки џи хад са мо са вла да ва ња и са мо и згра ђи ва ња. Чи тав ислам ски 
свет по др жа ва бор бу му сли ма на у Бо сни и Хер це го ви ни као џи хад. 
Чак је и уме ре ни ма ро кан ски краљ Ха сан II из ја вио да се ди вио 
Бо шња ци ма, си но ви ма ве ли ког џи ха да”78) Основ но пи та ње ко је се 
мо же по ста ви ти је сте: Ако он са да ве ру је БИХ му сли ма ни ма да 
во де џи хад, јер са ми свој рат та ко зо ву, за што им др Та на ско вић 
ни је ве ро вао 1991. го ди не ка да су то исто го во ри ли у сво јој, ов де 
ци ти ра ној штам пи?

Иако је циљ џи ха да, ка ко смо ре кли, је дин стве на ислам ска др-
жа ва без на ци је где вла да над на ци о нал но му сли ман ско брат ство и 
са мим тим сва ки зах тев му сли ма на за на ци о нал ним са мо о дре ђе њем 
је сте ан ти и слам ски,79) му сли ма ни из Ра шке обла сти тра же да им се 
при зна ста тус бо шњач ке на ци о нал не ма њи не. А у још из ра же ни јој 
ва ри јан ти они на сто је да, не ка да ста тус Му сли ма на као кон сти ту-
тив ног ју го сло вен ског на ро да, са да за др же са мо да се пре и ме ну ју 
у Бо шња ке, са ци љем да би на осно ву кон сти ту тив но сти тра жи ли 
пра во на от це пље ње и ује ди ње ње са БИХ. То је азбу ка исла ма и 
сва ко ко о исла му ишта зна схва та да је зах тев му сли ма на из Ра шке 
обла сти, по др жан ИЗ–ом то га ре ги о на са мо у функ ци ји ислам ских 
ци ље ва, ко ји са на ци јом не ма ју ни ка кве ве зе. Пре ма то ме ни ко, ко 
то зна, не мо же се сло жи ти са зах те вом за до де љи ва њем ста ту са 
бо шњач ке на ци је му сли ма ни ма у Ра шкој. Упр кос то ме др Та на ско-
вић се о то ме из ја шња ва на сле де ћи на чин «Др Дар ко Та на ско вић 
сма тра да су Му сли ма ни, при хва тив ши но во на ци о нал но име, за-

78)  Дар ко Та на ско вић, Па ни сла ми зам је нео спор но жив, у Хри шћан ска ми сао бр. 7–9/1994, 
Бе о град, стр.27

79)  О то ме у “Пре по род” 1.2 1992, стр.10 сто ји “да је спас на шег на ро да са мо у бо шња-
штву, а не у му сли ман ству (као на ци ји прим.М.Ј.) ко је су нам дин ду шма ни (не при ја-
те љи ве ре, прим. М.Ј.) из ми сли ли и под мет ну ли као ку ка ви чи је ја је у на ди, ако не и 
увје ре њу, да ће мо се кроз ње га ком про ми ти ра ти и са ми се би за тво ри ти вра та Евро пе”. 
Ка ко ви ди мо би ло би не ве ро ват но да се ИЗ за ла же за кон цепт ко ји је ан ти и слам ски, 
али она зна да је то са мо так тич ки ко рак. Та ко да га у овом тре нут ку пре по ру чу је као 
нај е фи ка сни ји пут џи ха да. 
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пра во до вр ши ли про це се кон сти ту и са ња јед не ју го сло вен ске на ци-
је. Он не ви ди ни шта нео бич но у то ме, са мо ми сли да је код њих тај 
про цес ду же тра јао»80). Ако се под се ти мо за се да ња Свет ског са ве та 
за џа ми је у Ме ки где је пред ви ђе но да ва ње по ли тич ке ауто но ми је 
Ра шкој и об ја шње ња Фер ха та Ше те ја сно нам је, ваљ да, ку да то во-
ди. Или на пи та ње да ли због све га, што се де си ло по сле ра та 1999. 
го ди не и Ку ма нов ског спо ра зу ма, пре ти опа сност од ус по ста вља ња 
прет ку ма нов ске Ср би је, зна чи од опа сно сти да из гу би мо Ко смет и 
Ра шку област, он од го ва ра: «Ми слим да не… мно го то га за ви си од 
спрем но сти да се при хва ти од ре ђе на ну жна ме ра ре ла ти ви зи ра ња 
кла сич не кон цеп ци је др жав ног и на ци о нал ног су ве ре ни те та…»81). 
Све то чи ни нам се, опет упо ре ђе но са од лу ка ма ску па у Ме ки, ја-
сно по ка зу је о че му се ра ди. По го то ву ако под се ти мо још јед ном да 
је ис так ну ти му сли ман ски ин те лек ту а лац Нер кез Сма и ла гић де фи-
ни шу ћи џи хад ре као «... све ти рат. Ши ре ње исла ма пу тем оруж ја 
вјер ска је ду жност му сли ма на у оп ћем сми слу»82). Зна чи му сли ман 
Сма и ла гић ре ду ку је џи хад ис кљу чи во на све ти рат и ка же да је то 
оба ве за да се ислам ши ри пу тем оруж ја, зна чи и у Но ви Сад и Су-
бо ти цу и Беч, а др Та на ско вић ко ји је ре цен зент те књи ге, ве ли да 
ак ци је да ва ња Ко сме та под су ве ре ни тет Ал бан ци ма не пред ста вља 
сво ђе ње Ср би је на прет ку ма нов ске гра ни це и то ка ко нас Сма и-
ла гић оба ве шта ва са мо у пр вој фа зи док ће сле де ћа би ти Бе о град. 
О то ме ка ко тре ба исла ми зо ва ти чи та ву Ср би ју ве о ма де таљ но је 
го во рио сме ње ни муф ти ја ИЗ за Бе о град Хам ди ја Јусфспа хић83). 
Али све јед но ка да је 1992. го ди не из био рат ИЗ бу ду ћи све сна да 
има по др шку САД на ста вља са дво стру ком при чом. Са јед не стра-
не ор га ни зу је ислам ску иде о ло шку др жа ву у БИХ, ле ги ти ми ше рат 
ко ји се во ди као џи хад, а са дру ге стра не при ча о агре си ји и угро-
же но сти од ве чи тих прет њи Ср би је ко ја је и 1389. го ди не “на па-
ла” Осман ли је. То на и ла зи на пот пу ну по др шку де ла ме ди ја у СРЈ. 
Та ко не дељ ник «Вре ме» об ја вљу је: «Ка ра џић ни је кре нуо у рат из 
осе ћа ја угро же но сти и стра ха од уни тар не ислам ске др жа ве, не го 
за то што је до био оруж је ЈНА да би спро вео бе о град ски про јект 
Ве ли ке Ср би је»84). Ка да их че ти ри го ди не ка сни је опо вр га ва, чо век 
80)  Глас јав но сти, 11. 2. 2001, стр.11.
81)  Исто, 8. 7. 2001, стр. 7.
82)  Сма и ла гић Нер кез, Лек си кон исла ма, Свје тлост, Са ра је во, 1990, стр. 160.
83)  “Ми у Бе о гра ду гра ди мо ме дре су, са име ном Га зи Ху среф бе га, ко ји је 1521. го ди не са 

вој ском ушао у Бе о град и та мо до нио ислам. Ислам на пре ду је и у Бе о гра ду и у Ср би-
ји”, ци ти ра но пре ма “Пре по ро ду”, 1.8. 2000, стр.24. План о исла ми за ци ји Ср би је он је 
об ја вио још дав но, Хам ди ја Ју суф спа хић, “Ис точ на ди ја спо ра”, ГВИС бр. 3/1979.

84)  Сто јан Це ро вић, “Но ви свет ски не ред”, у Вре ме 9.11.1992, стр.12. 
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ко ји је био кре а тор те те зе аме рич ки ам ба са дор у Бе о гра ду Во рен 
Зи мер ман, они о то ме ћу те. Но ви нар пи та Зи мер ма на: «Ис па да да 
су у пра ву на Па ла ма кад твр де – има ју ћи у ви ду и све оста ло – да 
Изет бе го вић по ку ша ва да ство ри ислам ску др жа ву у ср цу Евро-
пе?… Тач но»85), од го ва ра Зи мер ман. Осим то га ова но ви на и мно ге 
дру ге су стал но оне мо гу ћа ва ле да исти на о џи ха ду про дре. Из ме ђу 
оста лог на па да ли су и ауто ра ово га тек ста – Об ја ви ли су на две 
пу не стра не на пад на сло вљен са «Џи хад Ми ро љу ба Јев ти ћа» и ја-
сно у на сло ву ста ви ли да је у пи та њу по ле ми ка86). Зна чи иза зва ли 
су нас на пи смен дво бој. Ка да смо им ми по сла ли од го вор, они су 
јед но став но од би ли да га об ја ве.

За раз ли ку од то га гра ђан ски ори јен ти са не но ви не из му сли-
ман ског Са ра је ва, зна чи иде о ло шки исто ми шље ни ци «Вре ме на» 
су об ја вљи ва ли мо ре тек сто ва у ко ји ма су де сет пу та оштри је, од 
би ло ко га из Бе о гра да или са Па ла жи го са ли џи хад ко ји се у Бо сни 
во дио, баш та ко жи го са ли, то је је ди ни пра ви из раз! О џи хад ском 
ка рак те ру ра та су ка ко смо го во ри ли пи са ли и др жав ни ме ди ји под 
кон тро лом СДА и ИЗ, али нор мал но они са дру га чи јим по ру ка ма.

Као при мер за ове дру ге на ве шће мо ве ли ки из ве штај о бор ба-
ма 3. кор пу са ар ми је БИХ где у ан тр фи леу но ви нар ве ли: «Про сто 
је не мо гу ће оби ћи и опи са ти про сто ре ко је осло ба ђа ју му џа хи ди 
Сед ме му сли ман ске слав не бри га де ко јој и овом при ли ком упу ћу-
јем нај ср дач ни је че стит ке и же лим но ве и ве ће успе хе» ре као им је 
ко ман дант 3. кор пу са бри га дир Са киб Мах му љин87). Зна чи ко ман-
дант нај ви ше ору жа не фор ма ци је у струк ту ри ар ми је БИХ, сво је 
вој ни ке на зи ва му џа хи ди ма, зна чи ни су то Че че ни, Ара пи, Тур ци 
већ ње го ви бо сан ски му сли ма ни. Сед ма бри га да ни је бри га да БИХ 
већ «слав на му сли ман ска бри га да» итд.

Та кве ак ци је су до ве ле до пот пу не исла ми за ци је БИХ по сле 
ра та и Деј то на. Осим фор мал но се ку лар не струк ту ре чи та во дру-
штво се пре тво ри ло у ислам ску за јед ни цу где је дис кри ми на ци ја 
не му сли ма на и же на, али и се ку ла ри зо ва них «Бо шња ка» по ста ла 
пра ви ло. Из не на ђе на оним што се у БИХ де ша ва јед на му сли ман ка 
ко ја је оти шла у из бе гли штво пи ше: «Као Бо сан ка и Бо шња ки ња… 
чи там све што се из БИХ штам пе мо же на ба ви ти… И чи та ју ћи са-
зна јем о сво јим Бо шња ци ма и о сво јој Бо сни… мно го што жи ве-
85)  Сло бо дан Па вло вић, “СРЈ не ће про спе ри ра ти са Ми ло ше ви ћем”, у “На ша бор ба” 2..X 

1996, стр.6.
86)  “Џи хад Ми ро љу ба Јев ти ћа”, у Вре ме 21.12. 1992, стр.38–39
87)  Љи љан, Са ра је во, 16.11.1994, стр.11.
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ћи та мо ни сам зна ла… је ли мо гу ће да сам би ла сли је па до очи ју 
или је мо жда го спо дин Ла тић по ку пио сву на шу бо шњач ку па мет 
па је свих ових рат них и по рат них го ди на про си па у  име нас… 
По ред то ли ко па мет них и то ле рант них Бо шња ка ко ње му да де то-
ли ко вла сти да из и гра ва иде о ло га ци је лог јед ног на ро да кад осим 
са мо хва ли са ња да је истин ски му сли ман и Бо шњак, не ви ђе смо у 
ње му ни шта што та кве тврд ње до ка зу је. На про тив, ни ка да то ли ко 
кру то сти, не то ле рант но сти, огра ни че но сти и уско гру до сти не ви-
дјех ни код јед ног Бо шња ка са ко јим про жи вјех свој ви јек»88). Да 
по ја сни мо, ра ди ло се о ре ак ци ји на по ле ми ку ко ју је Џе ма лу дин 
Ла тић во дио са но ви на ром Бе ри ћем. Али да би ства ри би ле ја сне, 
ва ља ре ћи да је Ла тић чо век ко ји је са Изет бе го ви ћем 1983. го ди не 
осу ђен у про це су ислам ским екс тре ми сти ма, и да је у мо мен ту те 
по ле ми ке био: члан Из вр шног од бо ра СДА, та да вла да ју ће пар ти је, 
чо век ко ји на тај ним гла са њи ма за тај од бор до би ја нај ви ше гла со-
ва89). Али он је што ве о ма ва жно и је дан од уред ни ка «Пре по ро да» 
зна чи ислам ских ин фор ма тив них но ви на и ор га на ИЗ и аси стент 
за пред мет «теф сир», а то је на у ка о ту ма че њу Ку ра на на Ислам-
ском те о ло шком фа кул те ту у Са ра је ву. Пре ма то ме то што он ве ли 
је сте ислам, и не ги ра ти му то пра во би ло исто као ре ћи па три јар ху 
Па влу: «ћу ти шта ти знаш о пра во сла вљу, ја сам ве ћи пра во сла вац 
од те бе». Пре ма то ме то што та го спо ђа ни је зна ла шта је су шти на 
исла ма, то је њен про блем, али је Ла тић по стао про блем свих. А 
шта је он го во рио ви ди се из јед не дру ге по ле ми ке ко ја се во ди ла 
из ме ђу ње га и Ср би на, Мар ка Ве шо ви ћа, где му Ла тић ве ли: «На-
рав но ја сам пје сник сво је кул ту ре, не ра зу ми јем ка кав бих мо гао 
дру га чи ји би ти, и Ве шо вић о тој по е зи ји не ма што ре ћи. Онај ко 
ба зди ра ки јом, кр ме ти ном и би је лим лу ком не ма спо соб но сти чи-
та ти по е зи ју на ста лу из ху му са ислам ске кул ту ре»90) И то је до ми-
нант на по ли ти ка ко ја се во ди у БИХ по сле по бе де чи ји је ре зул тат 
Деј тон.

По ку ша ва ју ћи да на ђу из лаз из те си ту а ци је, за вре ме со ци ја-
ли зма се ку ла ри зо ва ни му сли ма ни, на сто је да про на ђу не ку мо дер-
ни зо ва ну вер зи ју исла ма. У то име но ви нар је раз го ва рао са арап-
ским до бро вољ ци ма тзв. му џа хе ди ни ма и пи тао их: «Мо же ли се 
би ти му сли ман на бо сан ски на чин где ве ћи на же на ни је по кри ве на, 
а му шкар ци не од ла зе ре дов но на на ма зе», од го вор је био сле де-
88) Са ра јев ски Сви јет, 19. 11. 1997, стр. 59.
89) Да ни, исто, стр.39.
90) Исто, стр. 41.



стр: 13791412.

- 1457 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 4/2008 год. (XX)VII vol=18

ћи: «Ку ран је је дан. Про пи си су ја сни. Ко же ли да при па да исла му 
мо ра да при хва та на че ла исла ма. Зна се шта је до зво ље но и зна се 
шта је за бра ње но. Ја не мо гу су ди ти да ли је не ко вјер ник или не-
вјер ник. Не мо гу ни ти имам пра во, јер Алах зна шта је у ср ци ма. 
Али ко же ли да при па да исла му мо ра се др жа ти Ку ра на. Зна чи ако 
је Ал лах џ. ш на ре дио же на ма да се по кри ју оне се мо ра ју по кри-
ти… Ислам је јед на вје ра не ма де сет вје ра. Ку ран је јед на књи га 
не ма де сет књи га»91). Ту је су шти на ни ко, ни ко осим бо га не зна ко 
искре но ве ру је, али се за то мо же про ве ри ти да ли не ко при па да за-
јед ни ци или не. Онај ко же ли да при па да мо ра из вр ша ва ти оба ве зе. 
А џи хад је јед на од нај ва жни јих. За то ве ро ва ти да не ко мо же би ти 
му сли ман и при хва ти ти су ве ре ни тет и ло јал ност би ло ко јој др жа-
ви ко ја ни је ислам ска, зна чи не по зна ва ти ни шта од оно га што је 
су шти на ислам ског уче ња и то нам по твр ђу је ци ти ра ни «Та квим» 
ор ган удру же ња ил ми је. Та мо сто ји: «Ни јед на пар ти ја ко ја вје ру је 
у вред ност и ис прав ност сво је иде о ло ги је не мо же до сљед но жи-
вје ти… под вла да ви ном си сте ма ко ји се раз ли ку је од ње ног си сте-
ма… Исто та ко не мо гу ће је за му сли ма на да ус пи је у спро во ђе њу 
ислам ског си сте ма жи во та под вла да ви ном не и слам ског си сте ма 
вла сти… Сто га, осо ба или гру па је по так ну та уну тар њим за хтје-
ви ма њи хо ве вје ре да се бо ре да зба це су прот ста вље не иде о ло ги је 
и да ус по ста ве вла да ви ну ко ја ће сли је ди ти про грам и по ли ти ку 
њи хо ве вје ре»92). 

Ва шинг тон је све то за не ма ри вао. Чак је по др жа вао љу де ко-
ји су по ма га ли Ал Ка е ди. Мно ги функ ци о не ри аме рич ке ад ми-
ни стра ци је су би ли у тој при чи. Из ме ђу оста лих  Нор ман Ци гар. 
Вој но–по ли тич ки ана ли ти чар у Пен та го ну, про фе сор на Сту ди ја ма 
за на ци о нал ну без бед ност на мор на рич кој рат ној шко ли у Кван ти-
ку.  Ана ли зе му је пла ћа ла ва ха бит ска Са у диј ска Ара би ја. Ислам је 
пред ста вљао  она ко ка ко   се сви ђа  «Ра би ти», а то је мр жња пре ма 
Ва шинг то ну93). Број ни су би ли и дру ги, чи ји рад је   опи сао Жан–
Пјер Пе рон сел–Игоз. На уни вер зи те ти ма САД ра ди ли су слич но 
Ци га ру. Из ме ђу  оста лих. Па ул Мој зес са «Ро у змонт» ко ле џа у Пен-
сил ва ни ји94), или Мајкл Селс са Хеј вер форд ко ле џа та ко ђе у Пен-
сил ва ни ји, про фе сор упо ред них ре ли ги ја.
91)  Исто, 16.2. 1998, стр. 19–20.
92)  Та квим, исто, стр. 75.
93)  Ви де ти нпр. Nor man Ci gar, Ser bia’s Ori en ta li stists and Islam, u Isla mic Qu ar terly, Лон дон 

вол.28 бр.3/1994.
94)  Мој зес је од нас на ру чио текст The Ro le of the Isla mic Re li gi o us Com mu nity in the War in 

For mer Yougo sla via. Ма да је ре као да је све у тек сту тач но, од био је да га об ја ви. Текст 
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На ве де ни ана ли ти ча ри су  у ко лек ти ву са ве ћи ном  аме рич ких 
струч ња ка за ислам ства ра ли по гре шну сли ку о џи ха ду и џи хад-
ском по кре ту 95). Та кав по крет је  и Ал  Ка е да. Ба зи ра ју ћи се на 
ра ду  по ме ну тих ана ли ти ча ра Оба ве штај на за јед ни ца САД је стра-
вич но ома ши ла. Оне ко је је тре ба ло да ша ље у за твор је  по ма га ла 
и упу ћи ва ла  да се бо ре про тив  Ср ба у Бо сни и на Ко сме ту, Ру са у 
Ав га ни ста ну  итд. Па трик Ба рио, фран цу ски при пад ник УН ПРО-
ФОР у Бо сни, на су ђе њу Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу је обе ло да нио 
не ве ро ва тан про пуст  ЦИА. Ба рио је ка зао да је лич но Му ха мед 
Ата96), прет по ста вље ни  шеф 11.9.2001., био у Бо сни.  Ба рио  ци-
ти ра и на зив на се ља Ба ко ти ћи где је Ати но при су ство за бе ле же но. 
Ста вља ње Ате у за твор у том тре нут ку би мо жда спре чи ло 11.9 97). 
Те ин фор ма ци је Ба рио  је  до био од бо сан ске оба ве штај не слу жбе, 
а њу је ваљ да  кон тро ли са ла ЦИА.   За вр шни из ве штај кон гре сне 
ко ми си је САД, ко ја је ис тра жи ва ла 11.9 , го во ри о тро ји ци атен та-
то ра од  11.9 ко ји су про у зро ко ва ли по ги би ју ви ше хи ља да љу ди. 
Из ве штај го во ри о њи ма као о бор ци ма  у Бо сни про тив Ср ба од 
1992-1995. Зо ву се:Ал Ха зми, Ал Мид хар и Ха лид  ше ик Мо ха-
мед98). 

Ко смет ска си ту а ци ја је иста. Ис ти ца ње да се не ви ни  Ал бан ци 
са мо бра не од  „срп ског фа ши зма“, а то  су по ме ну ти про фе со ри 
ши ри ли а ЦИА при хва та ла, или им је обр ну то ЦИА и на ла га ла да 
та ко го во ре, су штин ски је по др жа ва ла по крет ко ји је за САД опа-
сни ји од Хи тле ра. За хва љу ју ћи то ме ислам ски екс тре ми сти су  уз 
аме рич ку и бри тан ску по моћ до шли на КИМ. Об у чи ли су се рат-
ним ве шти на ма. Ин струк то ри су им би ли аме рич ки и бри тан ски 
спе ци јал ци. Да нас  опре мље ни тим   спо соб но сти ма ли кви ди а ру 
оне ко ји су их учи ли у Ира ку и Ав га ни ста ну. Ме ђу, од Аме ри ка нац 
об у че ним те ро ри сти ма је  и чо век,  ко ји ка ђе да је на  Јућ ној срп ској 
по кра ји ни до шао јер се то укла па ло у по ли ти ку Свет ске ор га ни за-
ци је. Данс је у   у аме рич ком  за тво ру у  Гван та на му.  Аме ри кан-
ци ма је пао у у ру ке као Та ли бан.  По ве за ност са ОУН  му слу жи 
да  се бра ни од аме рич ких оп ту жби. У пи та њу је  Аустра ли ја нац  

је штам пан у Ser bian Li te rary Ma ga zi ne br.1–2 за 1998, Бе о град. Осим то га  об ја вљен је 
и на  сај ту www.ser bi an na.com,  под на зи вом :  The Ro ots of Al   Qa e da in Bo snia

95)  По гле да ти  по гре шка ма аме рич ких ана ли ти ча ра ,Jev tic Mi ro ljub, The West Must Le arn 
Islam, www.ser bi an na.com,ар хи ва Ми ро љу ба Јев ти ћа 

96)  O Му ха ме ду Ати по гле да ти:The Net work of  Ter ro rism,исто,стр.14
97)  Ци ти ра но пре ма ,По ли ти ка,Бе о град ,13.1.2005;Ви де ти исто: De metz Jean Mic hel,Isla-

mi stes:La chas se aux ter ro rists, u L’Ex press,Pa riz,01.11.2001
98)  Jir gen El ze ser,не мач ки но ви нар у НИН, Бе о град,у тек сту:“Свет.бо сан ски ђа-

ци“,4.11.2004
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Деј вид Хикс, пре о бра ће ник  на ислам и са да  се зо ве име  Мо ха мед 
Да вуд, а пре ма не ким по да ци ма и Мо ха мед ал Аустра ли ја99). Не-
мач ка оба ве штај на слу жба БНД је озна чи ла као ор га ни за то ра про-
го на Ср ба 17.3.2004 Са ме ди на Џе за и ри ја, зва ног хо џа, сво га са рад-
ни ка. Пре ма са мој БНД   Џе за и ри је  по ве зан са Ал Ка е дом. Даљ не 
ана ли зе до ка зу ју да га је оп ко ље ног Ма ке дон ци ма спа си ла аме рич-
ка вој ска. Џе за и ри је нај ка рек те ри стич ни ји пред став ник „Бе ле Ал 
Ка е де“100).  Де ло ва ње  Ал Ка е де у  Ал ба ни ји   по зна то  ЦИА још 
пре на па да на Ср би ју  1999 го ди не. У Ал ба ни ји је бо ра вио Бин Ла-
де нов  му џа хе дин  фран цу ски др жа вља нин Ше ик Клод Бен Аб дел 
Ка дер. У при су ству ЦИА  Ка дер је ор га ни зо вао  Ал бан це за џи хад 
про тив Ср ба на Ко сме ту. НА ТО   ни је имао бо љу пе ша ди ју 1999. од 
њих.  Ка дер убио  ал бан ског пре во ди о ца и  мо рао је би ти ухап шен.  
У то ку  су ђе ња Ти ра ни 1998. при знао је  , да је ту, да ство ри  ор га-
ни за ци ју  Ал Ка е де и да то ни за ко га ни је тај на101). По ред  свих  тих 
чи ње ни ца САД су му џа хе ди не   Оса ме Бин Ла де на на КИМ  стал но 
по ма га ле. Ис так ну ти ји ме ђу њи ма је  Џе за и ри бив ши пред сед ник 
вла де КИМ Ра муш Ха ра ди нај.  Ха ра ди нај  је био прет по ста вље ни 
Џе за и ри ју, ко ји му је слу жио као ве за са Бин Ла де ном.

Све то је ор га ни зо ва но под ди рект ном кон тро лом Ен гле ске и 
Аме ри ке. То је по твр дио бив ши  ми ни стар  То ни ја Бле ра, са да шњи 
на род ни по сла ник у бри тан ском пар ла мен ту, Мајкл Ми чер. По ње-
го вим  из ја ва ма лич но  је  Клин то но ва вла да и бри тан ска оба ве-
штај на слу жба ода ши ља ла ен гле ске ислам ске екс тре ми сте при пад-
ни ке ор га ни за ци је “Ал Му ха џи рун“да во де џи хад на КИМ про тив 
Ср ба102)

ЦИА  је у то ку тих ак ци ја по ка за ла  не ве ро ват ну не спо соб ност. 
За вре ме ра та на Ро гу Афри ке у Со ма ли ји про тив ге не ра ла Аиди-
да, , по сла ли су  као свог ма рин ца Аиди до вог си на. А уоп ште ни су 
зна ли да је он  Аиди дов син . Тај их је вој ник, нор мал но из дао, и 
99)  По гле да ти о то ме ин тер вју оца Деј вид Хик са www.fa ir go for da vid.org/htmlfi les/do cu-

ments.htm,по гле да ти исто и: www.qu i bla.net
100)  По гле да ти о то ме нпр.Die pre see, Беч,20.11.2004,за тим по гле да ти НИН.25.11.2004,Бе-

о град где сто ји”Био  је бо рац у Че че ни ји,об у ча вао се у Ав га ни ста ну и де ло вао као 
ко ман да нат му џа хе дин ске 112 бри га де ко ја је у ле то 2001. опе ри са ла на под руч ју Те-
то ва.У ав гу сту те го ди не 80 при пад ни ка 3/502 ба та љо на аме рич ких па до бра на ца су га 
ева ку и са ли из Ара чи но ва-за јед но са ал бан ским екс те ми сти ма и 17 нструк то ра аме рич-
ке при ват не вој не фир ме МПРИ  ко ја је об у ча ва ла ал бан ске па ра вој не фор ма ци је“. О 
„Бе лој Ал Ка е ди“ по гле да ти  ар хи ву Ми ро љу ба Јев ти ћа на www.ser bi an na.com

101)  Ци ти ра но пре ма  Alain Che va le ri as,Laguerreinfernale,lamontageBenLadenet ses
consequences,edi tion du Roc her,Pa ris,2001,стр.159

102)  Mic hael Me ac her, Bri tan now fa ces its own blow back,The  Gu ar dian,Sep tem ber 10 2005, 
Лон дон 
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пре шао на стра ну оца, а он да са  оста лим Со ма лиј ци ма уби јао и 
ули ца ма Мо га ди ша те глио сво је бив ше са бор це – аме рич ке ма рин-
це. Вој нич ко ис ку ство сте че но у САД  ис ко ри стио је, ка да је по стао 
на след ник оца, да при пре ма те ро ри сте за ак ци је про тив вој ске чи ји 
је вој ник био103). Све то ни је про ме ни ло став  Ва шинг то на пре ма  
Ал Ка е ди и у БИХ и на КИМ. Аме ри кан ци  ми сле та ће мо ћи да 
их  ис ко ри сте за се бе. Ре зул тат је да су  Ал бан ци по че ли да по ста ју  
глав на узда ни ца Бин Ла де на у Евро пи.  Али су по ред то га по ста ли  
фак тор  и на цен трал ним ислам ским про сто ри ма. У Си ри ји је при-
тво рен Илир Ха ли ли, због сум ње да је члан те ро ри стич ке ислам ске 
ор га ни за ци је“Тев хид  вал  Џи хад “што зна чи“Бож је је дин ство и 
џи хад“. Оп ту жен је да је био пре но си лац нов ца за ба зе  Би на Ла-
де на у арап ском све ту. Он је све тле пу ти и та ко као пред став ник 
„Бе ле Ал Ка е де“мо же лак ше да про ђе по ли циј ске кон тро ле104).

Аме ри кан ци ма из гле да ни је ја сно да они не мо гу да на ђу до-
вољ но љу ди ко ји су спрем ни да жр тву ју жи вот за иде ју.  На су прот 
то ме Ал Ка е да  та кве бро ји на сто ти не хи ља да. Ма са их је већ ета-
бли ра на у САД. И већ на те ри то ри ји САД ре гру ту ју до бро вољ це  за 
џи хад на КИМ105). 

Ко ри шће ње те ро ри зма за оства ри ва ње по ли тич ких ци ље ва без 
ствар не  ана ли зе и де фи ни са ња про бле ма до вео је до стра шних по-
сле ди ца. Та кав је и 11.9. Пре све га САД а за тим и њи хо ви са ве зни-
ци су те ро ри сти ма про гла ша ва ли  не ви не а те ро ри сте скри ва ли. 
Слу чај рас па да пре ход не Ју го сла ви је је по себ но пла сти чан до каз у 
то ме сми слу. Ка ко су ме ди ји ко ри шће ни у  ту свр ху ве о ма де таљ но 
по ка зу је  Зо ран Јев то вић. Он ве ли '''Пу бли ку ју ћи те ро ри стич ке ак-
ци је ме ди ји по ста ју ва жна по лу га у про па ган ди њи хо вих по ли тич-
ко-ре ли гиј ских иде ја, па се мо же кон ста то ва ти све ве ћа ра њи вост 
гло бал не за јед ни це. Те ро ри зам увек има свој циљ, би ло да је реч 
о иде о ло шким кон фрон та ци ја ма, ет нич ким или вер ским раз ли ка-
ма, до кон крет ног де ло ва ња у де ста би ли за ци ји не ке др жа ве. Тре-
ба ја сно ис та ћи да он не ма иде о ло шку под ло гу, али у се би са др-
жи еле мен те иде о ло шког и вер ског опре де љи ва ња! Оту да по тре ба 
103)  Ци ти ра но пре ам “The New York Ti mes-AL MA NAC 2004,edi ted by John W Wright,стр.663
104)  Ци ти ра но пре ма, Pran ga ne Da mask  shqip ta rit te dyshu ar te Al Ka e des, http://www.

pes hku pa u je.com/ar chi ve/002390.html ; http://www.bal kan se cu rity.com/news/in dex.
php?l=fr&idt=140543&q=po li ti ka&end da te=2006-03-15&lo gin=&passwd= 15.3.2006

105)  AS SO CI A TED PRESS 17.9.2004   је об ја вио  у 1.23  по сле под не(ски ну то са ин тер не-
та)да је  Фе де рал ни суд у Ма ја ми ју по ди гао оп ту жни цу про тив Ад ха на Ами на Ха су на  
за то што је ре гру то вао љу де на те ри то ри ји САД за џи хад у Ав га ни ста ну,Со ма ли ји, 
Че че е ни ји и  на Ко сме ту
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убе ђи ва ња обич них љу ди да се баш они бо ре за прав ду, јед на кост 
и по ште ње, по и сто ве ћу ју ћи сво је ци ље ве са по тре ба ма на ро да или 
ре ли ги је. То је нај бо љи и нај бр жи на чин при до би ја ња ар ми је но-
вих сим па ти зе ра, чи ме се ду го роч но обез бе ђу је ре гру то ва ње но вих 
при пад ни ка. На при мер, на кон об ја вљи ва ња спор них и увре дљи-
вих ка ри ка ту ра про ро ка Мо ха ме да у дан ским, али и не ким дру гим 
европ ским ли сто ви ма, до шло је до све ко ли ког и оштрог гне ва му-
сли ман ских вер ни ка ши ром пла не те, ко ји су у но ви нар ском чи ну 
ви де ли же сто ку увре ду ко ја се не сме отр пе ти! С дру ге стра не, про-
тив ни ци исла ма су ова кво ре а го ва ње до жи ве ли као још јед ну по-
твр ду вер ског фун да мен та ли зма ко ји је опа сан, не при ро дан и фа-
та ли стич ки. Све оп шта по ли ти за ци ја ре ли ги је са мо је по го до ва ла 
да љем еска ли ра њу кон фликт не па ра диг ме, па уме сто до ди ра кул-
ту ра до би ја мо обри се су да ра ко ји ре ли ги је ту ма че као циљ жи во та! 
Те ро ри зам се за то све ви ше пред ста вља плат фор мом си ро ма шних 
и обес пра вље них, чи ме се по ред сим па ти ја осва ја ју и нов ча ни ци 
бо га тих спон зо ра, ко ји не ма ју хра бро сти да лич но уче ству ју у бор-
би, али обез бе ђи ва њем ло ги стич ке по др шке по ста ју ва жни шра фо-
ви у функ ци о ни са њу смр то но сне ма ши не ри је. Ком би на ци ја ре ли-
ги је, еко но ми је и људ ских пра ва чи ни три ја ду но вог ор га ни зо ва ња, 
ко је пот по мог ну то ме диј ски син хро ни зо ва ном по др шком свет во де 
гло бал ном су ко бу ци ви ли за ци ја!''106)

Ни ти САД ни ти оста ли за па да ни са ве зни ци ни су обра ћа ли па-
жњу на ова упо зо ре ња. За пад је упор но фор си рао и  фор си ра при чу 
о  о свим ре ли ги ја ма као  иден тич ним. Па чак иде то ли ко да ле ко да 
под у ча ва   му сли ма не исла му.  Ви ди се то из овог тек ста  ка да ци-
ти ра мо  Стејт де парт мент ко ји бра ни ислам од Оса ме Бин Ла де на. 
Ко ли ко је то ло гич но ни је  те шко за кљу чи ти. 

А ре зул та те ви ди мо.


106)  Зо ран Јев то вић, Ма сме диј ски пре о бра жај те ро ри зма и ре ли ги је у гло бал ном по рет ку, 
у По ли ти ко ло ги ја ре ли ги је, Го ди на I,  бр-1-2007. До сту пан и на    http://www.po li tic san-
dre li gi o njo ur nal.com/PDF/broj1/Ma sme dij ski_pre o bra zaj_te ro ri zma_i_re li gi je_u_glo bal-
nom_po ret ku.pdf   (До ступ но 29.01.09)
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Summary

In ter na ti o nal re la ti ons af ter Sep tem ber 11 re ce i ved   new 
form. Re li gion as fac tor of Po li tics ca me in everyday event 
.Past be ca me pre sent. The most im por tant fact it this con
text is ori en ta tion of the World Po li tics to fight ter ro rism 
ba sed on Isla mic con cept of holy war aga inst nonMu
slims. Se cu la ri zed   Ame ri can and Euro pean pu blic ha ve 
to use old re se arch met hods and to exa mi ne ru ling pa ra
digm. In or der to un der stand re li gi o us war in the na me 
of Islam. That hel ped to Po li to logy of Re li gion to be co me 
first sci en ces ne ces sary for un der stan ding Po li tics. Wit ho
ut Po li to logy  of Re li gion it is not pos si ble to un der stand  
all what hap pe ned a hap pen in the ter ri tory of For mer 
Yugo sla via in last de ca des of XX  cen tury. 
Keywords: Re li gion, Po li tics, World,Re li gi o us War, Re li
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