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Glas islama
80 DINARA

BiH 2 KM | EU 2.5  € | US 4 $ | CG 1€ | HRK 12.00 SlT 350 | CHF 4.50 | CAD 4 | AUD 2
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A ko govori ljepše od onoga koji 
poziva Allahu, koji dobra djela 
čini i koji govori: 'Ja sam doista 

musliman!' (Kur'an)
Šewal - Zul-Ka'de  1428.  •  Novembar 2007.  •  Broj 132  •  Godina XI 

Zeri islamZeri islam

Glas islama i Glas islama i 
knjiga knjiga 

Svijet časnih 
melekameleka

250 dinara250 dinara

 ili 3€ ili 3€
((inostranstvo inostranstvo 

5 €)5 €)

SABOR UKAZAO POVJERENJE SABOR UKAZAO POVJERENJE 
GLAVNOM MUFTIJIGLAVNOM MUFTIJI

Bajramski prijem kod MuftijeBajramski prijem kod Muftije Iftar kod američkog ambasadoraIftar kod američkog ambasadora Posmatračka misija u posjeti MešihatuPosmatračka misija u posjeti Mešihatu



Restoran SAZ posjeduje dvije sale, 
terasu, baštu pored vode, igralište za 
djecu, širok parking prostor, a od ove 

godine
i abdesthanu i mesdžid 

za klanjanje.
Kapacitet restorana je 

380 mjesta.
Posebno u mjesecu ramazanu 

organizujte vaše iftare u prelijepom 
ambijentu restorana SAZ.     

Restoran SAZ od ove godine Restoran SAZ od ove godine 
u novom ruhuu novom ruhu

Ramazan šerif mubarek olsun želi vam restoran SAZRamazan šerif mubarek olsun želi vam restoran SAZ

Vlasnik: Hamza Hamzagić

061 143 46 87

Caffe Pizzeria BEZISTAN Caffe Pizzeria BEZISTAN 
vam nudi:vam nudi:
- Pizze, Piroške, Topli sendvič, Hot dog, - Pizze, Piroške, Topli sendvič, Hot dog, 

- Jela sa roštilja- Jela sa roštilja

- Sladoledi i ostali dezerti- Sladoledi i ostali dezerti

- Kompletan asortiman bezalkoholnih pića- Kompletan asortiman bezalkoholnih pića

RAMAZAN ŠERIF RAMAZAN ŠERIF 
MUBAREK OLSUN ŽELI MUBAREK OLSUN ŽELI 

VAMVAM

CAFFE PIZZERIACAFFE PIZZERIA

BEZISTAN BEZISTAN 



– FORUM– FORUM

– Chat (muhabet)– Chat (muhabet)

– Aktuelnosti– Aktuelnosti

– Vijesti– Vijesti

– Fetve– Fetve

– Foto galerija– Foto galerija

Posjetite novi sajt Islamske zajednice u Srbiji:Posjetite novi sajt Islamske zajednice u Srbiji:

Hotel Denıs, Novı Pazar Dojeviće BB, Hotel Denıs, Novı Pazar Dojeviće BB, 
Telefoni:  +381 20 360 120Telefoni:  +381 20 360 120, , +381 20 360 121,+381 20 360 121,  +381 20 360 122+381 20 360 122, , +381 20 360 12+381 20 360 1233

e-mail:  hotel-denis@me-mail:  hotel-denis@my-ist.nety-ist.net, , hotel-denis@hotel-denis@neobeeneobee.net, web ad.net, web adresa: www.hotel-denis.comresa: www.hotel-denis.com

Hotel "DENIS"

www.islamskazajednica.www.islamskazajednica.orgorg



30 godina sa Vama
30 godina sa Vama ""Crvena zvezdaCrvena zvezda"" Sjenica Sjenica

tel: 020 741 991, 743 971, 063 560 200tel: 020 741 991, 743 971, 063 560 200

Trgovina : - Muška, ženska i dječija konfekcijaTrgovina : - Muška, ženska i dječija konfekcija
                - Trikotaža i druge galanterije                - Trikotaža i druge galanterije

Sopstvena proizvodnja: Sopstvena proizvodnja: Jorgani, posteljine, jastuci, Jorgani, posteljine, jastuci, 
prekrivači, peškiri i dr.prekrivači, peškiri i dr.

Kafečajnica: Kafa, čaj, razni sokovi, koka kola,Kafečajnica: Kafa, čaj, razni sokovi, koka kola,
                    Baklava, torte, tulumbe, pelte i                     Baklava, torte, tulumbe, pelte i dr.dr.

vlasnik: Nermin Kadrić - BUKIvlasnik: Nermin Kadrić - BUKI

Kej Skopskih žrtava bb  -  Save Kovačevića bb  -  Jošanički kej bbKej Skopskih žrtava bb  -  Save Kovačevića bb  -  Jošanički kej bb

063 861 57 03 063 618 235063 861 57 03 063 618 235

teamteam

www.agt.com.trwww.agt.com.tr

Opremanje lokOpremanje lokala i kancelarijaala i kancelarija, kuhinje i , kuhinje i 
plakari, komadni namještaj po mjeri i želji.plakari, komadni namještaj po mjeri i želji.

Ul. M. Radulovića 29., Novi PazarUl. M. Radulovića 29., Novi Pazar
mob. 063 882 55 47, 063 78 11 88 0mob. 063 882 55 47, 063 78 11 88 0

vl. Kučević Mesudvl. Kučević Mesud
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U zadnjoj trećini rama-
zana, u kojoj se nalazi 
najodabranija noć i koju je 
Poslanik s.a.v.s. definisao 
kao trećinu u kojoj Allah 
dž.š. oslobađa od vatre 
Svoje robove, neki ljudi 
bolesnih srca i zatrovanih 
umova, umjesto da provo-
de u ibadetu, pokušali su, 
po nalogu svojih mentora 
iz političkih, udbaških i kri-
minalnih krugova, izvršiti 
otvoreni puč u Islamskoj 
zajednici u Srbiji i tako 
ovome narodu odu-
zeti i ono jedino što 
mu je od dostojan-
stva, ugleda i identi-
teta ostalo. 

Naši čitaoci su 
v e ć  u p o z n a t i  s a 
tokom dešavanja u 
vezi Islamske zaje-
dnice, ali ono našta 
treba ukazati ovdje 
jeste projekt koji je 
ova grupa, na čelu 
sa samoproklomo-
vanim, navodnim 
reisom, pokušala 
instalirati. Njihov 
glavni argument i 
jedini, kako kažu, cilj 
jeste smjena glavnog 
muftije Muamer-ef. 
Zukorlića. Ali, činje-
nice govore druga-
čije. Tri sata nakon 
što su Mešihatu Islamske 
zajednice uputili zahtjev 
za ostavku Glavnog mufti-
je, ova grupa je donijela 
odluku o njegovoj smje-
ni, proglasila nevažećim 
sva akta, odredbe i pečate 
Mešihata Islamske zajedni-
ce u Srbiji i u organiza-
cionom smislu priključili 
se tzv. Islamskoj zajednici 
Srbije u Beogradu.

Da se radi o očitom 
činu izdaje i prodaje inte-
resa muslimana, ne samo 
Bošnjaka, već i Albanaca i 
ostalih pripadnika islama, 
govore sljedeće činjenice. 
Grupacija okupljena oko 
Adema Zilkića se pripo-

jila porodičnoj zajednici 
Jusufspahića iz Beograda 
i proglasila prekid svih 
odnosa  s a  R i j a se tom 
Islamske zajednice u BiH, 
uprkos vjerskoj, historij-
skoj, kulturnoj i etničkoj 
vezi muslimana u Srbiji sa 
Sarajevom koji je bio i ostat 
će, uprkos željama jednog 
ministra,  i l i  njegovog 
savjetnika, duhovni centar 
muslimana. U javnosti je 
Adem Zilkić pokušao plasi-
rati da je centar tzv. rijaseta 

u Novom Pazaru, pa nakon 
nekog vremena priznaše 
da će centar ipak biti u 
Beogradu, a da će u Novom 
Pazaru biti jedna kancelari-
ja. Izgleda da gospodi iz tzv. 
rijaseta (ne znamo da li se 
zove rijaset 25. maj ili rija-
set Spektra) nije još jasno 
gdje im je sjedište ili ga 
kriju od onog malog broja 
ljudi koje su uspjeli zavesti. 
Da ih podsjetimo. Po usta-
vu tzv. Islamske zajedni-
ce Srbije, koji je donešen 
19. februara ove godine, 
u članu 21. stoji: „Sedište 
Islamske zajednice Srbije je 
u Beogradu.“ Legalistima 
tipa Adem Zilkić, nadamo 
se, neće pasti na um da 

postupe suprotno ustavu 
svoje organizacije. Ali, za 
ljude kojima nije svet ni 
mjesec ramazan, kojima 
nije sveta Noć kadarska, 
kojima nisu sveti interesi 
svog naroda, kao od šale je 
pogaziti sopstvena akta, pa 
tako i ustav. Po članu 63. 
za reisu-l-ulemu i njegovog 
zamjenika mogu biti kan-
didovani istaknuti alimi. 
Naravno, da bi čovjek po 
islamskim standardima 
i našoj tradiciji bio alim, 

potrebno je nešto više od 
srednje islamske škole, što 
beogradski „reis“ nema.

Da se radi o očitoj izda-
ji ukazuje i član 26. usta-
va porodične zajednice 
Jusufspahić i Adema Zilkića 
u kome decidno stoji 
„Službeni jezik Islamske 
zajednice je srpski jezik.“ 
Pitanje je kako srpski jezik 
može biti službeni jezik 
narodima koji nisu Srbi. Ili 
je to želja određenih krugo-
va vlasti u Beogradu da za 
svoje političke interese for-
miraju islamsku zajednicu 
koja će u svakom trenutku 
biti spremna da proda svoje 
sljedbenike, da potpiše 
ustav koji gazi elementarna 

ljudska prava muslimana, 
koja muslimanima nameće 
elemente srpske nacionalne 
kulture kao državne sim-
bole.   

Ovo su bili samo neki 
od povoda zbog kojih je u 
kafanskom dimu i vonju 
viskija i konjaka, u kafan-
skoj atmosferi, gdje su 
nedostajali samo tambu-
raši, rođena tzv. reformi-
sana islamska zajednica. 
Sutradan, svi mediji u Srbiji 
su se utrkivali ko će više 

puta pomenuti „imenovan 
reis, a smijenjen dosadašnji 
muftija“ čime su pokazali 
svoje tendenciozno i zlona-
mjerno izvještavanje, lišeno 
svakog oblika novinarske 
etike i profesionalzima, u 
čemu je prednjačio javni 
servis RTS. 

Tom sakatom novoro-
đenčetu pokušao je pomoći 
da prohoda i predsjednik 
novopazarske opštine i 
glavni politički inspirator  
i nalogodavac svih napa-
da na Islamsku zajednicu 
Sulejman Ugljanin. On je 
uoči zadnjeg dana rama-
zana pozvao građane „da 
dočekaju svog prvog reisu-
l-ulemu“ čime se direktno, 

kao predstavnik državne 
vlasti, umiješao u unutarnja 
pitanja Islamske zajednice. 
Ali, očito, mali broj ljudi je 
čuo njegov poziv, ili bolje 
reći vapaj. Toga dana oku-
pio se mali broj pristalica 
Sulejmana Ugljanina i nje-
govog privatnog reisa. Na 
tom skupu imali smo prilike 
vidjeti čelnike Ugljaninove 
političke grupacije, od 
generalnog sekretara, preko 
sekretara u raznim mini-
starstvima, čelnika lokalne 

samouprave iz Novog 
Pazara i Tutina do pri-
padnika obezbjeđenja 
novopazarskih taj-
kuna. Oni su, u isto 
vrijeme, zadnjeg dana 
ramazana, stajali pred 
zgradom Opštine i, 
vidno nevozni, pripa-
lili svoje skupocjene 
cigare.

Sada je na red 
došao „babo“ ovog 
sakatog novorođen-
četa - krugovi državne 
vlasti u Beogradu koji 
su svojim odabrani-
cima ustupili i Dom 
Narodne skupštine, 
želeći, valjda, time da 
stave do znanja ko 
su njihovi miljenici i 
favoriti. Dijelovi vla-
sti u Beogradu trebali 

bi znati da su i oni prije 
njih u skupštinska i Vladina 
zdanja uvodili mnoge ljude 
koji nisu imali legitimitet 
naroda i da su svi ti poku-
šaji ostali bez rezultata. Ne 
može se volja musliman-
skih naroda u Srbiji krei-
rati u Narodnoj skupštini. 
Predstavnici muslimana su 
oni koje muslimani žele, 
a ne oni kojima se otvo-
re vrata Narodne skupšti-
ne. Gospoda iz Beograda 
je izgleda mislila da ako 
magarcu stave kravatu, 
dobit će lijepog i korpulen-
tnog gospodina, ali su se, 
izgleda, jako prevarili.

N E  P R E S T A J U  N A P A D I  N A  I S L A M S K U  Z A J E D N I C U

 Od kafane do Doma
Narodne skupštine

Ukidanje Mešihata, otimanje vakufske imovine, formiranje paralelne islamske zajednice... 
Šta li je sljedeće iz ove kuhinje! 

Sulejman Ugljanin, kriminalci, saradnici UDBE...Sulejman Ugljanin, kriminalci, saradnici UDBE...

HAJDUČIJAHAJDUČIJA

NAŠE V IĐENJE 5
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 Oproštajna posjeta Posmatračke
misije Evropske unije

U četvrtak 11. oktobra 2007. god. predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji i gla-
vni muftija Muamer ef. Zukorlić primio je visoku delegaciju Posmatračke misije Evropske 
unije, koju su činili g-đa Linda Astrom sa sjedištem u Sarajevu i g-din Gizberg fon Haugvic 
iz Beograda.

Imajući u vidu da se Misija krajem godine povlači sa prostora Balkana, ovo je bila ujedno 
i oproštajna posjeta Mešihatu Islamske zajednice, gdje su se gosti tom prilikom zahvalili 
Glavnom muftiji na dugogodišnjoj saradnji i otvorenosti.

Obzirom na aktuelna dešavanja u Sandžaku, ugledni diplomate su se interesovali o 
razvoju situacije nakon pokušaja puča u Islamskoj zajednici, našta su od muftije Zukorlića 

dobili odgovor da će 
se problem riješiti onda 
kada država počne da 
se pridržava Ustava i 
Zakona o crkvama i 
vjerskim zajednicama 
koje je donijela prošle 
godine, a koji garantuju 
postojenje jedne tradi-
cionalne legalne i 
legitimne Islamske 
zajendice uz pošti-
vanje njene auto-
nomnosti i odluka 
koje njeni organi 
donesu.

S.Š.

 Američki ambasador posjetio
 Internacionalni univerzitet u

Novom Pazaru
U utorak 9. oktobra 2007. god. novoimenovani američki ambasador Kameron Manter 

sastao se sa rektorom Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i glavnim muftijom 
Islamske zajednice Muamer-ef. Zukorlićem. Rektor je primio delegaciju na čelu sa ambasado-
rom SAD-a u svom kabinetu na Internacionalnom univerzitetu.

Prije sastanka Ambasador je održao predavanje za studente Univerziteta. Nakon toga ame-
rički diplomata je odgovarao na brojna pitanja studenata 
vezana za uspostavljanje saradnje sa univerzitetima u 
Americi.

„Mi ćemo pomoći da upoznate neke ljude, da napra-
vite neke kontakte sa određenim institucijama, a na vama 
je onda da ih ubijedite da vam izađu u susret“ – rekao je 
Ambasador odgovarajući na pitanje da li naš Univerzitet 
može dobiti sredstva za određene projekte.

Rektor Zukorlić je ocijenio ovu posjetu kao nastavak 
dosadašnje veoma dobre saradnje. „Nadam se da ćemo 
nastaviti da gradimo dobre odnose tamo gdje smo stali 
sa gospodinom Majklom Poltom, koji je do skora bio 
američki ambasador u Beogradu“ – rekao je Rektor.

Nakon predavanja Rektor i Ambasador su obišli 
prostorije Univerziteta, gdje je domaćin pokazao gostu 
i novosagrađeni dio zgrade, kao i prostorije namjenski 
građene za televiziju.

Refik Sadiković

SLUŽBENI  RETROVIZOR

Glavni muftija 
boravio u 

posjeti Maroku
Na poziv kralja Muhammeda VI, glavni 

muftija Islamske zajednice Muamer-ef. 
Zukorlić boravio je u Maroku. U periodu 
od 30.9. do 5.10. tekuće godine Muftija je 
uzeo učešća u tradicionalnim „Hasanovim 
dersovima“ koji se svake godine priređuju 
u mjesecu ramazanu. Tokom posjete 
održavaju se i predavanja u džamijama i 
visokoškolskim ustanovama u Maroku.

Praksa „Hasanovih dersova“ (Ed-
durus el-hasenijje) uspostavljena je 1963. 
godine, što je koincidiralo izboru prvog 
marokanskog parlamenta, u sjenci teških 

političkih prilika koje su pratile nedavno 
osamostaljenu državu. Kralj Hasan II je 
ovu tradiciju uveo u nastojanju da ulema 
i vjerska predavanja budu neraskidivi 

d i o  s i s t e m a 
s a v r e m e n e 
K r a l j e v i n e 
Maroko.

M u f t i j i n a 
posjeta Maroku 
p r e k i n u t a 
j e  z b o g 
pokušaja puča 
u  I s l a m s ko j 
z a j e d n i c i  u 
Srbiji.

F.S.
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Američka 
ambasada 

organizovala 
zajednički iftar u 
Novom Pazaru
Ambasada SAD-a u Beogradu je i ove godine u 

Novom Pazaru organizovala iftar za pripadnike isla-
ma. Zajedničkom iftaru u utorak 09.10.2007. god. prisustvovali su 
čelnici Islamske zajednice na čelu sa glavnim muftijom Muamer-ef. 
Zukorlićem. Predstavnici Muftijstva preševskog na čelu sa muftijom 
Mumin-ef. Tahirijem također su prisustvovali zajedničkom iftaru. 
Na iftaru su takođe bili i predstavnici političkog, kulturnog i javnog 
života Novog Pazara. 

Prije nego što je nastupio iftar, američki ambasador Kameron 
Manter prenio je ramazansku čestitku predsjednika Sjedinjenih 
Američkih Država Džorža Buša muslimanima u Srbiji, a zatim je i 
sam čestitao ramazan Glavnom muftiji i svim pripadnicima islama. 
„Amerika je zemlja sa mnogo vjera, a naša islamska braća obogaćuju 
naše društvo“ – kaže se između ostalog u čestitci koju je uputio 
predsjednik Buš muslimanima u našoj zemlji.

Prisutnima je zatim uputio kratku poruku i glavni muftija 
Muamer-ef. Zukorlić. „Ramazan simbolizira disciplinu duše i tijela 
i težnju da se uvede red u svoju ličnost, a to je ono što je najneo-
phodnije za svakog čovjeka, za svaku porodicu i za svako društvo“ 
– poručio je Predsjednik Mešihata prisutnima.  

Refik SADIKOVIĆ

 Predstavnice
 Ambasade Republike

 Češke posjetile
 sjedište Islamske

 zajednice
U srijedu 25. oktobra 2007. god. Sead-ef. Šaćirović, predsjednik 

Medžlisa IZ-e Novi Pazar i član Mešihata, primio je Janu Polakovič, 
prvog sekretara,  i Alenu Obrusnikovu, atašea za politiku Ambasade 
Republike Češke u Beogradu. 

Glavna tema razgovora bila su događanja u Islamskoj zajednici. 
Gošće su se interesovale za okolnosti i činjenice vezane za napade na 
Islamsku zajednicu, sa šime ih je Sead-efendija je detaljno upoznao.

Problemi sa kojima se susreće ovaj grad i čitava regija također 
su bili predmet interesovanja predstavnica Ambasade Republike 
Češke. 

Refik SADIKOVIĆ

SLUŽBENI  RETROVIZOR

 Predsjednik Sabora
 primio evropske

posmatrače
Predsjednik Sabora Islamske zajednice u Srbiji Hajro-ef. Tutić 

primio je delegaciju Posmatračke misije Evropske unije - kancelarije 
u Novom Pazaru. Na sastanku je bilo riječi o aktuelnoj situaciji u 
gradu, kao i aktuelna pitanja vezana za Islamsku zajednicu.

R.S.

Domaćini iftara: Glavni muftija i američki AmbasadorDomaćini iftara: Glavni muftija i američki Ambasador

Na prijemu kod predsjednika Sabora Hajra-ef. TutićaNa prijemu kod predsjednika Sabora Hajra-ef. Tutića

Na prijemu kod predsjednika Na prijemu kod predsjednika MedžlisaMedžlisa
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Pošto su se već slegli uti-
sci i prošao mjesec ramazan, 
koji je ove godine u džeamtima 
Islamske zajednice Francuske 
bio zaista na nivou, pokušat 
ćemo u nekoliko rečenica doča-
rati bajramsko raspoloženje 
među Bošnjacima u Francuskoj, 
a posebno u Parizu.

Kao gost u zadnjoj treći-
ni ramazana boravio je hafiz 
Senaid Zaimović, zamjenik 
direktora Medrese u Visokom. 
On je svojim nadahnutim pre-
davanjima osvježio džema-
te u okviru Islamske zajedni-
ce Francuske, a obišao je sa 
predsjednikom Odbora IZBF 
Edinom Adrovićem te pred-
sjednikom džeamta u Parizu 
Šefadilom Ličinom i Atifom 
Ličinom, džemat u Lionu, koji 
je i najmlađi bošnjački dže-
mat u Francuskoj, zatim Sošo, 
Besanson te na kraju i   Starzbur. 
U svim džematima napravljena 
je sergija za Visočku medre-
su koja je već nekoliko godina 
u izgradnji. Da napomenemo, 
pored pobrojanih džemata tera-
vih namaz se klanjao još i u 
Miluzu, Ansiju i Klesu.

Bajram namaz u Parizu orga-
nizovan je u posebno iznaj-
mljenoj sali jer je već postojeći 
mesdžid premali da primi sve 
zainteresovane.

Predbajramsko predavanje 
održao je hafiz Senaid i predvo-
dio namaz, a hutbu je održao 
imam Harun-ef. Hodžić.

U prepunoj sali, sa više od 
300 vjernika, mogla su se vidjeti 

radosna lica i konstatovati da su 
konačno dugogodišnji proble-
mi džemata u Parizu prebrođe-
ni na najbolji mogući način. U 
kratkom obraćanju predsjedni-
ka džemata h. Šefadila Ličine 
istaknuto je da će, ako Bog da, 
naredna godina biti u znaku 
akcije prikupljanja sredstava za 
novu džamiju ili bošnjački cen-
tar u Parizu.

Poslije Bajram namaza tra-
dicija i ovdje nalaže da se obiđu 
umrli, tako da je grupa džema-
tlija sa imamima obišla najveće 
groblje u Parizu (Tije), proučila 
Fatihu i dala do znanja svima da 
se umrli koji su ovdje pokopani 
neće zaboraviti.

Na bajramskom sijelu oku-
pila se mladost džemata. Njih 
više od 400 uz ćevape, manti-
je i ostala tradicionalna jela iz 
Sandžaka i Bosne uživalo je i u 
programu koji su izveli polazni-
ci mekteba. Njih više od 50 je 
svojim umilnim glasom poru-
čilo roditeljima da je džemat 
svetinja i da ga moraju čuvati, 
kao što čuvaju svoje kuće.

A ova mektebska prezen-
tacija je urodila i plodom jer 
se odmah poslije toga prija-
vilo novih desetak polaznika 
mekteba, koji sada broji već 70 
polaznika. Nadati se je da će 
u budućnosti, inšallah, biti još 
bolje i da će veliki broj ljudi koji 
boravi na širem području Pariza 
prići džematu i uzeti učešća u 
njegovom razvoju.

Harun-ef. Hodžić

 U Francuskoj na
 Bajramu kao u

zavičaju

Džemat Zabrđe nalazi se 30 
kilometara sjevero-zapadno od 
Priboja. Broji 113 muslimanskih 
domaćinstava i raštrkan je po 
zaseocima Sjeverin, Živinice, 
Ćetanje, Crnugovići, Milanovići, 
Jelovik, Prisoje i Bara. Vakufska 
imovina džemata je džamija, 
šadrvan, mekteb i parcela za 
mezarje.

Ovom džematu gravit ira 
zaseok Milanovići na pedesetom 
kilometru od Priboja i to je krajnja 
tačka prema Bosni i Hercegovini. 
U ovom zaseoku sedamdesetih 
godina prošlog vijeka mještani su 
sagradili mekteb. Devastiran je 
tokom rata u Bosni i Hercegovini 
od 1992-1995. godine. Iz ovog 
zaseoka bošnjačko stanovništvo 
je napustilo svoja ognjišta i 
izbjeglo. Nekoliko godina nakon 
rata dešavaju se prvi obilasci 
opustošenih kuća i zaraslih 
imanja. 

Inspirisan ljubavlju prema 
rodnom kraju, velikim naporima, 
entuzijazmom i zalaganjem gosp. 
Rizah Čaušević je najviše bio 

aktivan i dao najveći doprinos 
za obezbjeđivanje uslova za 
povratak na porodična imanja. 
Krenulo se sa inicijativom za 
obnovu devastiranog mekteba. U 
tom cilju, avgusta mjeseca 2006. 
godine upriličen je prvi vjerski 
skup pod otvorenim nebom pored 
mekteba, predočena inicijativa i 
izabran građevinski odbor kojeg 
čine predsjednik Rizah Čaušević, 
Hamid Pecikoza i  h.  Šerif 
Slavotić. Tokom 2007. godine od 
prikupljenih sredstava izvršeno 
je prokopavanje puta, čišćenje 
i uređenje terena, uklanjanje 
zaostataka devastiranog objekta. 
Nakon toga otpočelo se sa 
izgradnjom novog mekteba i 
obavljeni su svi grubi građevinski 
radovi, uključujući pokrivanje 
objekta i obezbjeđivanje stolarije. 

Ostali su zanatski radovi, što 
podrazumijeva elektroinstalaciju, 
malterisanje, obradu plafonske 
površine, spoljni radovi - fasada, 
uređenje ulaznog prostora, 
uređenje dvorišta i regulisanje 
vodosnadbijevanja.

Veliku zahvalnost dugujemo 
prije svega dragom Bogu koji nam 
je pomogao da podignemo još 
jedno obilježje islama u graničnom 
pojasu, a onda Mešihatu Islamske 
zajednice koji je za ove potrebe 
organizovao sergiju na nivou 
Muftijstva sandžačkog, kao i svima 
onima koji su uzeli učešća u ovoj 
akciji. Takođe, ovom prilikom 
treba istaći da su najveći donatori 
na lokalnom niovu gosp. Rizah 
Čaušević i gosp. Mehmed Bunjo. 
Zemljište za izgradnju mekteba 
poklonio je h. Šerif Slavotić 
zajedno sa svojim bratom, koji 
ima 40 hektara zemlje. Svakako, 
zahvalni smo svim donatorima 
koje ovom prilikom ne možemo 
poimenično nabrojati i molimo 
Boga da ih nagradi iz Svojih 
riznica, podari zdravlje njima i 

njihovim porodicama. Tokom 
mjeseca ramazana zajedno sa 
Fehimom Mehovićem, članom 
Odbora Medžlisa IZ-e Priboj, koji 
je takođe dao značajan doprinos u 
realizaciji ovog projekta, posjetio 
sam ovaj zaseok, odnosno mekteb 
u izgradnji, i lično se uvjerio u 
stanje na licu mjesta. 

Ovom prilikom takođe treba 
istaći da je za završetak radova na 
ovom objektu potrebno još oko 
1.500 eura. Pozivamo sve one koji 
žele da daju svoj doprinos na bilo 
koji način da se uključe i jave u 
Medžlis Islamske zajednice Priboj 
kako bi se ovaj hairli posao priveo 
kraju te kako bi već naredne godine 
mogli upriličiti njegovo otvorenje 
i prigodan vjerski skup u njemu.

Enes-ef. Svraka

Mekteb u Milanovićima
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 Prve teravije
 u selu

 Hrvatska
Dana 13.09.2007. god. nakon ikindi-

je namaza kod džamije u selu Hrvatska 
sastali su se članovi džamijskog odbo-
ra, kako priliči da dočekaju dragog 
gosta – ramazan. Oni su se dogovorili 
da ovog mubarek mjeseca, uz Allahovu 
pomoć, počnu obavljati po prvi put 
teravih namaz u njoj. Ovo je bio veli-
ki događaj za vjernike iz ovog mjesta 
nakon 71 godinu, jer od 1936. do danas 
džamija nije postojala, već su se teravije 
obavljale zajednički kod one kuće gdje 
se iftar pripremao za imama.

Mada džamija nije zvanično otvore-
na zbog nedovršenih radova, oni su se 
na inicijativu člana ovog odbora Hivza 
Islamovića sastali da bi se olakšalo 
vjernicima. U pitanju je sveti mjesec, pa 
da bi ga na što svečaniji način proveli, 
znamo da je džamija jedan od najboljih 
načina za to, jer je to Allahova kuća.

Jedan od glavnih organizatora od 
samog osnivanja mekteba u našem mje-
stu, pa i sada u izgradnji džamije, jeste 
glavni imam Mersad-ef. Bećirović, koji 
je znajući naš vjerski hal još od 2001. 
god. podržao ovaj narod da se to stanje 
poboljša.

Neka Allah Uzvišeni nagradi sve 
one koji su učestvovali na bilo koji 
način u pomaganju da se vjersko sta-
nje poboljša, kao i za izgradnju ove 
Allahove kuće, nagradi i na dunjaluku 
i Ahiretu, te podari svakom vjerniku 
svijest o postizanju Allahovog zado-
voljstva i snage da izdrži na putu ka 
Njegovom zadovoljstvu.

Esada Islamović,

učenica Medrese

Džamija u HrvatskojDžamija u Hrvatskoj

U balkanskom dijelu Turske, na samoj gra-
nici sa Bugarskom i Grčkom, u Jedrenama 
(tur. Edirne) u okviru Vısoke škole za strane 
jezike Trakijskog univerziteta osnovana je prva 
katedra bosnistike u svijetu. Prema ranijem 
dogovoru sarajevskog i trakijskog rektorata, od 
ove akademske godine počela je nastava na ovoj 
katedri. Pored bosnistike, ovaj univerzitet je 
od ove godine bogatiji za još nekoliko katedri: 
albansku, grčku, bugarsku i rusku. Ove katedre 
sačinjavaju Odsjek za balkanske jezike i rusis-
tiku. 

Nosilac ideje i glavi realizator projekta osni-
vanja ovih katedri je prof. dr. Hilmi İbar, dekan 
Eğitim fakultesi (Fakulteta za osposobljavanje 
stručnih kadrova), koji je inače porıjeklom sa 
naših prostora. Prof. dr. Hilmi İbar je po struci 

hemičar. Doktorirao je na Harvardu (Engleska), 
dugo godina je bio predavač na najpriznati-
jem turskom univerzitetu Böğaziçi u Istanbulu. 
Jedan je od najuspješnijih balkanskih doselje-
nika u Turskoj. Inače, prof. dr. İbar je veoma 
privržen našim studentima i uvijek spreman da 
im iziđe u susret. Na Trakijskom univerzitetu 
studira pedesetak studenata sa prostora bıvše 
Jugoslavije. 

Prema unaprijed dogovorenom, na Katedri 
bosnistike u Jedrenama predavači su sa 
Sarajevskog univerziteta. Šef katedre je prof. dr. 
Dževad Jahić, a njegovi asistenti Alen Kalajdžija 
i Jahja Fehratović. Pored njih trojice na katedri 
je angažovana i mr. Sibel Akova, koja živi u 
İstanbulu, a porijeklom je iz Sandžaka (Bijelo 
Polje).

O v e  g o d i -
ne je na prip-
remnoj nastavi 
na Katedri za 
bosanski jezik 
primljeno trı-
naest studenata. 
Većina su Turci, 
dok ima i onih 
koji su porijek-
lom Bošnjaci. 
Očekuje se da se 
sljedeće godine, 
kada se stvarna 
nastava počne 
realizovati, upiše 
mnogo veći broj 
studenata. 

 
Edib Šaljić, 

student Trakijskog 

univerziteta

U  T U R S K O M  G R A D U  J E D R E N A M A  O S N O V A N A

Prva katedra bosnistike u svijetu

Fizički nasrtaji 
na Medžlis 

IZ-e Loznica 
Dana 23.10.2007. godine u Medžlisu 

Islamske zajednice Loznica osvanuo je na 
vratima mesdžida grafit sa krstom i natpisom: 
SRBIJA - SRBIMA. Policija je izvršila  uviđaj, 
ali od toga nije bilo nikakve koristi. 

To je nekome služilo za podstrek, pa su 
osiljeni 27. 10. 2007. godine ponovo nasrnuli  na 
prostorije Medžlisa Loznica i provalili vrata. 

Predsjednik 

džematskog odbora Loznica 

Rašid Suljić
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KRUŠEVLJANIN: U posljed-
nje vrijeme se mnogo 
priča i polemiše o tome 
ko je nadležan da donosi 
odluke unutar Islamske 
zajednice, da u okviru 
iste smjenjuje ili postavlja 
muftiju. U brojnim medi-
jskim nastupima objasnili 
ste ulogu Sabora Islamske 
zajednice. Zanimljivo je da 
se u medijima posljednjih 
dana intenzivno pominje 
Vrhovni Sabor. Da li je 
riječ o medijskom triku, 
igri riječi, ili je po sredi 
istinska hijerarhija?

GLAVNI MUFTIJA: U okviru 
Ustava Islamske zajednice 
u Srbiji ne postoji vrhovni 
sabor. Vrhovni sabor je dio 
priče ove hajdučke družine, 
koja je pokušala da mučkim 
napadom napravi prevrat u 
Islamskoj zajednici, gazeći 

I N T E R V J U :  M U A M E R - E F .  Z U K O R L I Ć ,  G L A V N I  M U F T I J A  I S L A M S K E  Z A J E D N I C E  U  S R B I J I

 Svako ima pravo istupiti iz
 Islamske zajednice, ali ne i

odvlačiti njenu infrastrukturu
Odlukom Sabora Muamer-ef. Zukorlić je ostao na čelu Islamske zajednice u Srbiji, čime je osujećena 
inicijativa grupe imama, na čelu sa Ademom Zilkićem, da na dužnost glavnog muftije podnese ostavku. U 
polusatnom intervjuu za IRIB, muftija Zukorlić govori o načinu donošenja odluka unutar Islamske zajed-
nice, izvještavanju medija, izazovima sa kojima se suočavaju muslimani u Sandžaku i svemu onome što 

je prethodilo aktuelnoj situaciji

INTERVJU10
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sistem Islamske zajed-
nice, normativna akta, 
Ustav Islamske zajednice, 
vjerske principe, moralne 
principe... Tako da je priča 
o vrhovnom saboru dio 
priče izmišljene, takozvane 
Islamske zajednice Srbije, 
sa navodnim sjedištem u 
Beogradu, što za pripad-
nike Islamske zajednice, 
duhovnost islama i sistem 
Islamske zajednice nema 
nikakav značaj i težinu.

KRUŠEVLJANIN: Da li je 
moguće da neko koga je 
ova Islamska zajednica, 
ovaj Mešihat proglasio 
za imama, odrekne se 
svoje uloge u okviru tog 
Mešihata, a zadrži ulogu 
imama?

GLAVNI MUFTIJA:Izuzetno 
dobra primjedba. Dakle, 
neko ko je zanoćio u 
okviru jednog sistema, 
ne može se probuditi u 
okviru drugog sistema. 
Svaki čovjek je slobodan da 
odluči da li će funkcionisa-
ti u okviru jednog sistema 
ili će ga napustiti. Prema 
tome, svaki čovjek ima 
pravo da izađe iz Islamske 
zajednice, da se priključi 
nekoj stvarnoj ili nestvar-
noj islamskoj zajednici. Ali 
nema prava da za sobom 
odvlači džamiju, niti dio 
infrastrukture i sistema u 
okviru koga je funkcionisao 
do tada, koji funkcioniše u 
okviru postojećeg sistema 
Islamske zajednice. To je 
samo još jedan dokaz o 
kakvom je pravnom nasilju 
riječ, kakav je to pokušaj 
i šta je sve trebalo da se 
desi, samo sa ciljem stav-
ljanja Islamske zajednice 
pod političku kontrolu, 
odnosno sa ciljem njenog 
razaranja.

KRUŠEVLJANIN: Prošao je 
Bajram. Rekli ste da će 
protiv imama koji se do 
Bajrama ne pokaju i ne 
povuku potpise u svrhu 
vaše smjene biti preduzete 
Ustavom propisane dis-
ciplinske mjere. Da li je 
jedan broj imama poslušao 
taj Vaš apel?  Koliko je 
upozorenje urodilo plo-
dom? 

GLAVNI  MUFTIJA :Vrlo 

značajan broj imama, njih  
19 je poslušao ovaj poziv, 
povratio se u svoje redove, 
potpisao izjavu, kojom 
povlače potpis koji im je 
zloupotrijebljen. Većina 
njih potpis nije dala za ono 
zašta je korišćen. Naravno, 
time su pokazali da žele 
biti dio Islamske zajednice 
i poštivati vjerska, tradicio-
nalna i pravna načela kojim 
je ona definisana. Ostalo je 
tu nekoliko ljudi i mislim da 
se njihova struktura sastoji 
od članova, odnosno sarad-
nika bivših ili sadašnjih 
obavještajnih službi, do 
onih koji su uzeli novac i 
potkupljeni na svojevrstan 
način, možda i potrošili 
dio toga novca i teško im 
je sada da se povrate. Oni 
su najtvrdokorniji i vje-
rovatno će biti vrlo mali 
prostor da se oni pokaju 
i  povrate,  tako da će 
biti predmet Disciplinskog 
vijeća Islamske zajednice, 
koja će uz skladu sa svojim 
normativnim aktima djelo-
vati i donijeti odluke koje 
će za nas biti obavezujuće.

KRUŠEVLJANIN: U jed-
nom tekstu beogradsk-
og dnevnog lista Danas 
(izdanje od 13-14. okto-
bra 2007. godine) na 
temu situacije vezane za 
Islamsku zajednicu, stoji 

da bi, otprilike, država 
mogla preduzeti kor-
ake kako bi provjerila 
ustavno-pravnu relevant-
nost i održivost ideje da 
Islamska zajednica bude 
pod Rijasetom u Sarajevu. 
Kakva je u ovom momen-
tu uloga državne vlasti?

GLAVNI MUFTIJA: Naravno 
da je posebno otežavajuća 
okolnost, u uslovima u 
kojima se sve ovo odvija, 
činjenica da je dio državne 
vlasti sudjelovao indi-
rektno, da li šutnjom, da 
li direktnim potezima, 
odobravajući pokušaj ovog 
puča. Mislim da bi trebalo 
da prevlada razum na nivou 
države i da će ona ostati 
dosljedna Ustavu, u kome 
se jasno potencira pravo 
Islamske zajednice da bude 
autonomna od politike, 
kao i pravo Islamske zajed-
nice da bude ravnopravna 
sa drugim crkvama i vjers-
kim zajednicama. Ovdje se 
pokazalo da se ne poštuje 
niti jedno niti drugo. 
Dakle, Islamska zajednica 
nije zaštićena od direktnog 
upada Sulejmana Ugljanina 
sa političkom mašinerijom 
u suvereni prostor Islamske 
zajednice.

KRUŠEVLJANIN :  Da li 
je priča o Sarajevu kao 

nečemu što nam nije 
potrebno, suština ili samo 
maska, izgovor za ovo što 
se događa?

GLAVNI MUFTIJA: Mislim 
da je priča o Sarajevu 
prvo nezrelost pojedinih 
političara, a sa druge strane 
nespremnost da se poštuje 
Ustav i zakon. Isto tako, 
pokušaj je da se da pros-
tor jednoj jeftinoj manipu-
laciji od strane pučista koji 
su htjeli da se predstave 
srpskoj javnosti kao patri-
ote Srbije, spremni da je 
„zaštite“ od tih muslimana 
koji hoće da održe vezu sa 
Sarajevom, jer je to, navod-
no, vrlo opasno, a oni 
su, kao, spasitelji države 
Srbije. Radi se o triku da se 
dobije podrška u javnom 
mnjenju Srbije, što lično 
mislim da neće proći, iz 
razloga što kod pravoslava-
ca, Srba, postoji logilka 
veze svih Srba u svijetu, sa 
centrom i Patrijaršijom  u  
Beogradu. To niko nikada 
ne osporava, tako da će 
pravoslavci razumjeti taj 
princip. Mislim da će Srbi 
shvatiti da onaj koji izda 
svoj narod i svoju vjeru još 
lakše će izdati njihov narod 
i njihovu vjeru. 

K R U Š E V L J A N I N :  A k o 
ostavimo Sarajevo na 

trenutak po strani, šta 
nedostaje Beogradu da 
bude duhovni  centar 
muslimana u Srbiji?

GLAVNU MUFTIJA :  Sve 
mu nedostaje. Nedostaje 
mu historija. Nedostaje 
mu tradicija. Nedostaje 
mu islamska duhovnost. 
Nedostaje mu onih 250 
džamija koje su nekada 
postojale. Nedostaje mu 
prosto sve ono što fali, 
recimo, Sarajevu da bude 
duhovni centar pravoslava-
ca. 

KRUŠEVLJANIN: Možemo li 
govoriti o Beogradu kao 
o islamskom centru, ako 
u tom višemilionskom 
gradu brojni muslimani 
nikada nisu dobili nešto 
elementarno – mezarje, u 
kome će ukopavati svoje 
umrle srodnike?

G L A V N I  M U F T I J A :
Nedostatak muslimanskog 
mezarja u Beogradu samo 
pokazuje stvarnu sliku o 
mogućnosti bilko kakave 
koncentracije Islamske 
zajednice  prema tom 
gradu, njegove realnosti 
kao duhovonog ili admin-
istrativnog centra. 

KRUŠEVLJANIN: Reisu-
l - u l e m a  u  B o s n i  i 
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Hercegovini, dr. Mustafa-
ef.  Cerić,  uputio je, 
povodom dešavanja u 
Sandžaku,  pismo pred-
sjedniku Srbije Tadiću. 
Odgovor smo takođe 
mogli da pročitamo u 
štampi i on, otprilike, glasi 
da se država neće miješati 
u pitanja unutar Islamske 
zajednice. Da li je ovakva 
reakcija očekivana?

N i s a m  d o b i o  p i s a n u 
formu odgovora pred-
sjednika Tadića, kako bih 
bio detaljan u komentaru. 
Nadam se da ću to dobiti, 
ako ne iz Beograda, onda 
putem kabineta Reisu-l-
uleme u Sarajevu. Ali sam 
čuo ono što su mediji 
prenijeli. Izjava sadrži dva 
bitna momenta. Jedan je 
pozitivan, a to je da će 
država poštivati odvojen-
ost Islamske zajednice, 
autonomnost od države i 
politike, što bi u konkret-
nom slučaju značilo da na 
bilo koji način neće biti 
tendenciozni kada je u 
pitanju Islamska zajednica, 
što nije bio do sada slučaj, 
a sa druge strane, da će 
tužilaštvo i istražni sud-
ski organi vrlo brzo rea-
govati u pravcu Sulejmana 
Ugljanina, koji je više 
puta javno, pred medijima,  
prekršio princip odvojen-
osti Islamske zajednice od 
politike. Drugi moment, 
koji je vrlo bitan, jeste 
distanciranje države od 
obaveze da zaštiti poredak 
Islamske zajednice. To je 
negativno. Država je dužna 
da Islamskoj zajednici, u 
skladu sa članom 7. Zakona 
o crkvama i vjerskim 
zajednicama, pruži punu 
zaštitu poretka, organa i 
pravosnažnih odluka koje 
donose ti organi. 

K R U Š E V L J A N I N :  U 
Sandžaku smo imali 
saznanja mnogo prije 
da će se ovako nešto u 
Islamskoj zajednici desiti. 
Da li je bilo mehanizama 
i uslova za ranije reagov-
anje unutar Zajednice, ili 
je do ovoga ipak moralo 
da dođe?

GLAVNI  MUFTIJA :  Sve 
ono što smo radili, od 
odbrane pri  otimanju 

vakufske imovine, odbrane 
Arap džamije od napada, 
odbrane suvereniteta i 
integriteta Islamske zajed-
nice, posebno od napada 
prije i nakon održavanja 
Objediniteljskog Sabora u 
martu mjesecu, sve ono što 
smo činili u pravcu javnosti, 
kao što je pismo upućeno s 
moje strane vrhu države u 
vezi sa dosijeima  saradnika 
obavještajnih službi, nas-
talo je upravo na činjenici 
da smo znali da se obruč 
oko Islamske zajednice 
steže. To je u nekoj mjeri 
dalo rezultate, al ne u pot-
punosti, jer se tu država 
oglušila shvatiti opasnost 
od posljedica, odnosno 
upozorenja koja smo mi 
isticali. Sve što smo mogli 
učiniti - učinili smo, ali 
očito je morao doći tre-
nutak kada će insajderi 
izaći na površinu i kada će 
oni, prije nego što nama 
dosijei budu dostavlje-
ni, sebe definisati svojim 
ponašanjem. Ako je išta 
pozitivno u ovoj teškoj 
situaciji - onda je to.

KRUŠEVLJANIN: Svi se 
slažu u jednom –politi-
ka je umiješana u cijelu 
priču oko Islamske zajed-
nice. U govoru povodom 
bajramske svečanosti, 
bili ste nešto precizni-
ji i pomenuli imovinu 
Islamske zajednice koja je 
oduzeta. Na web strani-
ci Islamske zajednice 
moguće je naći spisak 
lokacija u Sandžaku koje 
su oduzete, a pripadaju 
njoj. Mnogo se, međutim,  
polemiše o zemljištu na 
samom tlu Beograda, o 
oduzetim vakufima i s tim 
u vezi pominju se nevje-
rovatne lokacije.

GLAVNI MUFTIJA: Mislim 
da se, kada je Beograd u 
pitanju, radi o provoka-
ciji. To je pokušaj da se 
zaigra na osjećanja srpskog 
javnog mnjenja, kako hoće 
sada, eto, muftija Zukorlić 
da oduzme pola Beograda 
kao vakufsku imovinu. O 
historijskom pravu i stanju 
vakufa u Beogradu bi se 
moralo pričati nadugo i 
naširoko, ali činjenica je 
da osnov po ovom Zakonu 
koji postoji, ma koliko bilo 

pravedno ili nepravedno, 
jeste period od Drugog 
svetskog rata pa nadalje. 
Prema tome, za vakufsku 
imovinu koja je oduzeta 
poslije Drugog svetskog 
rata, mi imamo osnov u 
Zakonu, dok za vakuf-
sku imovinu prije toga, na 
žalost, Zakon nije pred-
vidio povraćaj. Koliko je 
meni poznato, vrlo je malo 
imovine oduzeto poslije 
Drugog svetskog rata u 
Beogradu.

KRUŠEVLJANIN: Kada je, 
kako rekoste, nešto preko 
dvadeset imama tražilo 
vašu ostavku na mjesto 
glavnog muftije, dali su 
vam rok od tri sata, a 
mnogi su Vaši saradnici, 
prema informacijama na 
medijima, razrješavani 
dužnosti. U jednom tre-
nutku Zilkić je izjavo 
kako će o svemu moći da 
se razgovara, pa čak i o 
njegovoj poziciji, “samo 
da Vi odete“. Kako je 
došlo do toga da se sva 
priča na kraju svede na 
Vašu odgovrnost?   

GLAVNI MUFTIJA: Prvo 
su mi dali rok ostavke 
šest sati. Pa su se pobo-
jali da iz Maroka na nekom 
čarobnom sedžadetu ne 
doletim, jer im se to učinilo 
dugo. Onda su skratili taj 
rok na tri sata, tako da 
nije postojala nikakva vari-
janta da stignem. To samo 
govori o već skuhanim 
namjerama, koje nikakve 
veze nemaju sa onim što 
je konkretno istureno kao 
zahtjev. Riječ je o planu 
hajdučije, koja sa svojim 
harambašom sastala u grad-
skoj mehani i skovala neki 
„veliki plan“. Što se sada 
pokušava svesti sve na moju 
adresu, može se tumačiti 
na dva načina. Procijenili 
su da je glavni problem 
vrh Islamske zajednice na 
čelu sa Muftijom, koji je 
pokazao za poltronske 
relacije u državi previše 
dostojanstva ,  prev iše 
krutu kičmu i odlučnost 
da se pred stvorenjima 
ne savija, već samo pred 
Stvoriteljem, smatrajući 
ukoliko budem uklon-
jen da će to moći mnogo 
mekše da funkcioniše u 

njihovu korist. To je jedna 
varijanta. Druga vari-
janta, koja je meni bliža 
realnosti, jeste da je tre-
balo da se na neki način 
ja „prevaspitam“ time što 
ću biti doveden u poziciju 
ugroženosti, da bih onda 
pristao na trgovinu na koju 
ranije nisam  pristao. Ide se 
prvo na to da me ugroze, a 
da mi poslije kažu: „Evo, 
mi ćemo tebe spasiti, ali 
odrekni se Sarajeva, odre-
kni se vakufske imovine, 
borbe za spašavanje mus-
limanskih prava... “ Onda 
bih ja trebao da kažem: 
„Dobro, situacija je takva 
da ću se ja, kako bih spasio 
sebe, odreći svega toga.“ 
Nije isključeno da bi mi 
se poslije toga ponudilo i 
više u nekom formalnom 
smislu nego to što sada 
imam, a onda bi trebalo da 
se oduševim što iz pozici-
je žrtve ulazim nekako u 
poziciju pobjednika, ali u 
svakom slučaju izdajnika.

KRUŠEVLJANIN :  Kada 
Islamsku zajednicu posje-
ti delegacija države Srbije, 
optužuju Vas da se bavite 
politikom. Kada govor-
ite o duhovnoj vezi sa 
Sarajevom, prozivaju Vas 
da ste nelojalni državi u 
kojoj živite, a odbacivan-
je diplomatskog imu-
niteta samo potvrđuje 
tezu koliko ste u svojim 
stavovima, navodno, eks-
tremni. Šta je onda Vaša 
suština? 

GLAVNI MUFTIJA: To samo 
govori o mojoj ličnosti, da 
sam samo sredina između 
svega toga. A sredina znači 
niti jedno, niti drugo, niti 
treće, već jedan normalan, 
umjeren musliman koji 
želi predstaviti islam u nje-
govoj autentičnoj verziji. 
Autentična verzija islama 
je ravnoteža i umjerenost, 
a to isto znači i adekvat-
nost. To znači biti spreman 
da odgovorimo na sve iza-
zove. Ako su to politički 
napadi, onda se mi bra-
nimo od politike i u tom 
se slučaju nekako bavimo 
politikom. Ako su u pitan-
ju ovi drugi momenti eks-
tremne prirode, isto tako 
smo adekvatni, kako bi bili 
na nivou izazova emaneta 
koga nosimo. Te refleksije 

samo definišu opredjeljen-
je Islamske zajednice, a 
u značajnoj mjeri i moju 
ličnost. One, naravno, 
samo sužavaju prostor 
svima onima koji žele olja-
gati Islamsku zajednicu, a 
i muftiju. Utoliko su nji-
hove optužbe besmislene, 
jer jedna drugu potpuno 
demantuju. 

KRUŠEVLJANIN: Da li je 
Muamer Zukorlić person-
alno i suviše dinamičan 
za potrebe i domete ove 
sredine?

GLAVNI MUFTIJA: Vjerujem 
d a  j o š  n i s a m  p o s t i -
gao potrebnu dinamiku 
ovog vremena. Mislim 
da Islamska zajednica, 
kao i mnogi drugi sektori 
društvenog života ovog 
naroda, nekoliko decenija 
su iza civilizovanog svijeta 
i da je nama jedina šansa 
da idemo brže i od tog 
razvijenog svijeta. Kada 
bismo išli istom brzinom 
kao razvijeni svijet, stalno 
bi tih nekoliko decenija 
kašnjenja  i razmaka ostalo 
među nama. Jedina je šansa 
da idemo brže od razvijen-
og svijeta. Dokazali smo 
za ovih 14 godina da je 
moguće i to je očito nekoga 
zabrinulo, jer smo u prilici 
da taj svijet sustignemo, 
a da onda možemo pratiti 
tempo kojim se razvija taj 
svijet. 

KRUŠEVLJANIN :  Čime 
ste se zamerili direktno 
Sulejmanu Ugljaninu?

GLAVNI MUFTIJA: Ja lično 
mislim da je tu nešto drugo. 
Ugljanin je zaključio da 
se može obračunati svo-
jim mafijaškim i dru-
gim mehanizmima sa 
svim političarima, a da 
mu je glavna prepreka 
da uspostavi potpuno  
političko jednoumlje i 
v ladavinu Sandžakom 
Islamska zajednica na čelu 
sa mnom i da je to posljed-
nje ostrvo koje nije uspio 
da potopi. On misli da još 
treba napraviti posljednje 
trzaje da potopi to ostrvo. 
U konkretnom smislu, 
problemi počinju onda 
kada sam izabran za pred-
sjednika Mešihata i muftiju, 
1993. godine, a kada se to 
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nije desilo Ademu Zilkiću, 
koji je tada bio predsjed-
nik Inicijativnog odbora 
za formiranje Mešihata 
sandžačkog, podržavan 
od  s t r ane  Su le jmana 
Ugljanina. Sve to samo 
potvrđuje ovu priču koja, 
eto, nije uspjela legalno pa 
se danas pokušava instali-
rati ilegalno. Ja sam dol-
askom na poziciju muftije 
zatekao stanje takvo da su 
neki imami u džamijama 
govorili da onaj ko ne glasa 
za Ugljanina nije musli-
man. Mi smo dokinuli tu 
praksu i to je bilo prvo 
zamjeranje Sulejmanu 
Ugljaninu. Nakon toga, on 
je zvanično od nas tražio 
da Islamska zajednica 
bude članica Bošnjačkog 
Nacionalnog Vijeća ili nas 
u protivnom neće biti. Mi 
smo, naravno, odbili, jer to 
nije u skladu sa vjerskim 
niti sa moralnim i zakon-
skim principima sekularne 
države u kojoj živimo. 
Tada dolazi do objave rata. 
Devedesetih godina su, 
ako se sjećate, Sandžačke 
novine bile prepune napa-
da, raznih kleveta na moju 
adresu i na one koji su me 
podržavali. Od tada je taj 
rat samo varirao zavisno 
od ubjeđenja Ugljanina da 
može i koliko može zadati 
udarac u izvjesnom trenut-
ku, kao i o tome koliko 
ima prijatelja u Beogradu 
koji ga podržavaju da bi 
mogao zadati udarac. On 
je procijenio da je ovo 
posljednji trenutak da 
pokuša totalni rat u kome 
bi bacio Islamsku zajed-
nicu  na koljena. 

KRUŠEVLJANIN: Šta ste 
rekli na baramskom prije-
mu pa je došlo do toga da 
vas kontaktiraju iz BETE 
i da kolega Ishak Slezović, 
njihov saradnik, kaže da 
ste mu pretili? 

GLAVNI MUFTIJA: Radi se o 
vrlo jeftinoj manipulaciji, o 
pokušaju da nam se prikači 
prijetnja koja apsolutno 
nije izgovorena. Ja sam 
upozorio na naše nezado-
voljstvo time kako BETA 
i njen dopisnik iz Novog 
Pazara izvještavaju. To je 
naše pravo i ponavljam 
sada svoje nezadovoljstvo. 
Ali očito da su oni krenuli 

u napad i pominju neke 
prijetnje što veze nema sa 
istinom, koja se te večeri 
odigrala ovdje, pred možda 
više od hiljadu ljudi. Postoji 
snimak toga što sam kazao, 
što nije problem da se vidi. 
Sve ipak samo potvrđuje 
medijsku hajku i medijsko 
nasilje prema nama protek-
lih dana. Najviši stepen pri-
jetnje koji se može prema 
tome ili drugom mediju 
desiti s naše strane, iako 
te večeri nije izgovoren, 
jeste prestanak saradnje sa 
agencijom i njenim dopis-
nikom. A mi se možemo 
pozabaviti  pozadinom 
njihovog tendencioznog 
djelovanja, da li se ona tiče 
samo lokalnog nivoa, dop-
isnika i nekih njegovih rel-
acija, za koje već dobijam 
vrlo značajne informacije, 
ili se tiču Beograda i rel-
acija sa obavještajnim kru-

govima u Beogradu.

KRUŠEVLJANIN: U vrijeme 
emitovanja intervjua 
sa Ademom Zilkićem, 
dogodili su se napadi  na 
Regionalnu i Televiziju 
Jedinstvo. Druga strana 
Vas na određen način, 
potkrepljujući tvrdnje 
navedenom činjenicom, 
optužuje za te napade.  

GLAVNI MUFTIJA: Ako se 
desilo ovoliko spletki u 
posljednje dvije sedmice 
protiv Islamske zajed-
nice, ne bih se začudio 
da i to bude jedna dobro 
izrežirana spletka. Da li je 
o tome riječ, saznat ćemo 
ako se otkrije izvršilac. Ali, 
uvijek se svako zlodjelo 
istražuje sa pitanjem kome 
je to u interesu? Da li je u 
interesu Islamskoj zajed-
nici da ne postoji i ne radi 

jedina televizija na kojoj 
smo mogli nešto kazati? 
Očito da nije bilo boljeg 
načina da se neko obračuna 
i sa tom televizijom, nego u 
trenutku govora samozva-
nog reisa, koji je, navodno, 
toliko bitan i čije su riječi 
jake, pa će one sada izaz-
vati tektonske poremećaje, 
a da pokuša prikačiti to 
nekome iz naših krugova. 
To je jedna besmislica, trik 
kojim se pokušavaju ubiti 
dva zeca jednim udarcem. 
Nema sumnje da onima 
kojima je kriminal pozadi-
na, tajkunske mreže glavna 
logistika, odgovara mrak. 
Gašenje jedne televizije, 
jedine koja je za nas bila 
otvorena, a ostavivši na sceni 
samo propagandističku 
mašineriju koja se zove 
Reginalna Televizija, upra-
vo pokazuje kome odgo-
vara mrak. Medijski mrak 

odgovara isključivo onome 
ko dobro operiše u mraku, 
a to je Sulejman Ugljanin 
sa svojim podzemljem. 

KRUŠEVLJANIN: Ima li 
nečega što Vam mediji 
nisu dali priliku da pojas-
nite ili kažete, a vezano je 
za aktuelna dešavanja?  

GLAVNI MUFTIJA: Mislim 
da sam puno rekao. Želim 
istaći da je Islamska zajed-
nica i ovog puta pokazala 
svoju čvrstinu i odlučnost. 
Posebno želim da se zah-
valim muslimanima koji, 
uprkos sopstvenoj izma-
sakriranosti u proteklom 
stoljeću, uprkos činjenici 
da su kolonizirani, da su 
gaženi, nisu izgubili svijest 
o sopstvenim vrijednos-
tima, a to je prije svega 
činjenica da je Islamska 
zajednica stožer njihove 
duhovnosti, identiteta i 
definitivno opstanka.

KRUŠEVLJANIN: Islamska 
zajednica  ima svoju 
putanju i mnogo započetih 
pro jekata .  Kakvi  su 
dalji planovi  izvan ovih 
dešavanja?

GLAVNI MUFTIJA: Plan 
Islamske zajednice jeste da 
odstrani i ovo strano tijelo, 
ovaj karcinom iz svog bića. 
Ti ljudi koji predstavljaju 
strano tijelo su nam pomo-
gli, jer su se izdvojili i sada 
je zahvat mnogo lakši nego 
prije. Pored toga, Islamska 
zajednica će se, u skladu 
s najavljenom orijentaci-
jom, razvijati, nastavljati 
započeto i započinjati novo 
u skladu sa potrebama i 
mogućnostima. Uvijek je u 
prvom planu obrazovanje. 
Koliko će Islamska zajed-
nica imati širu društvenu 
ulogu u stabilizaciji države, 
njenog razvoja, u uspostavi 
saradnje s islamskim svije-
tom, o čemu je bilo pom-
ena u ranijim razgovorima 
sa predstavnicima vrhovne 
vlasti Srbije, to sada ne 
ovisi samo o nama, već 
i od strane koja se zove 
državna vlast, a mi smo i 
dalje spremni na to. 

Razgovarala: 

Jasmina Kruševljanin, 

dopisnik IRIB-a
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U Novom Pazaru je 
6. oktobra 2007. god. u 
Velikoj sali Mešihata odr-
žano vanredno zasijedanje 
Sabora Islamske zajednice 
u Srbiji. To je bio odgo-
vor vrha Islamske zajedni-
ce na pokušaj formiranja 
paralelne islamske zajedni-
ce od strane grupe imama 
potpomognutih od strane 
nekih političkih struktura 
na nivou države i od lokal-
nih vlasti u Novom Pazaru. 
Zasijedanju je prisu-
stvovalo više od 120 
ljudi, među kojima 
su članovi  Sabora, 
profesori Fakulteta 
za islamske studije, 
profesori Medrese, 
predavači vjerske 
nastave u školama, 
vaspitači u mektebi-
ma i ostali službenici 
Islamske zajednice.

Sabor je dao punu 
podršku rukovodstvu 
Islamske zajednice 
sa glavnim mufti-
jom Muamerom-ef. 
Zukorlićem na čelu. 
Veliki uspjesi koje 
je Islamska zajedni-
ca imala u proteklih 
četrnaest  godina 
kroz organizaciono, 
kadrovsko i materi-
jalno jačanje, kako je 
rekao Glavni muftija, 
„neoprostivi su grije-
si koji nam se stavlja-
ju na teret, a koji idu 
na desno rame“. 

Odmetnutim ima-
mima data je mogu-
ćnost da se pokaju do 
prvog dana Bajrama. 
Sa Sabora je također 
upućeno upozore-

nje ministru vjera, 
pravosuđu i drugim 
organima vlasti da se 
pridržavaju Zakona 
o crkvama i vjerskim 
z a j e d n i c a m a  k o j i 
nedvosmisleno kaže 

da može postojati samo 
jedna Islamska zajednica 
kao tradicionalna vjer-
ska zajednica i katego-
rički negira mogućnost 
nastanka nove vjerske 
zajednice sa istim ili sli-
čnim imenom na infra-
strukturi i objektima 
postojeće Islamske zaje-
dnice. 

Zasijedanju Sabora 
prisustvovali su članovi 
sa prostora cijele drža-
ve, a ispred Rijaseta IZ-

e u BiH učešće je 
uzeo muftija sara-
jevski Husein-ef. 
Smajić, u svojstvu 
izaslanika reisu-l-
uleme dr. Mustafe-
ef. Cerića. Muftija 
sarajevski je proči-
tao Reisovo pismo 
podrške legalnom i 
legitimnom ruko-
vodstvu Islamske 
zajednice u Srbiji.  

U vrijeme dok 
se  u  održava lo 
zasijedanje Sabora, 
na platou ispred 
Mešihata sakupilo 
se više hiljada vjer-
nika koji su došli 
da podrže ruko-
vodstvo Islamske 
zajednice u nasto-
janjima da očuva 
svoje jedinstvo, 
vakufsku imovinu i 
„ono malo dosto-
janstva što nam je 
ostalo“. Plato je bio 
pretijesan da primi 
sve vjernike.  

Nakon zasijeda-
nja, koje je trajalo 
više od dva sata, 
okupljenim vjerni-
cima su pročitane 

donesene odluke, a zatim 
je glavni muftija Zukorlić 
održao govor.

On je naglasio da iza 
ovog napada stoje dije-
lovi državne strukture iz 
Beograda, lokalna samou-
prava potpomognuta kri-
minalcima, ali i beogradski 
mediji su stali u potpunosti 
na stranu pučista.

„Pocijepali su nam drža-
vu, okupirali političare, 
istjerali su nas iz Ustava, 
samo nam je ime još ostalo, 
još tu šaku vjere nisu uspje-
li da nam razbiju. Traže od 
nas da prekinemo veze sa 
Bosnom, da se odreknemo 
Sarajeva, da se odreknemo 
Reisa. Ne, nikada! Naš 
vrhovni poglavar je reisu-l-
ulema dr. Mustafa-ef. Cerić. 
(…) Smeta im što školuje-
mo mlade ljude. Govore da 
je naš Univerzitet nepri-
znat, a mi im kažemo da je 
on priznatiji od svih drugih, 
jer na njemu nema korupci-
je. Naš Univerzitet će biti i 
ostati svjetlo ovoga naroda 
sve do Sudnjega dana“ - 
rekao je, između ostalog, 
glavni muftija Muamer-ef. 
Zukorlić.

U  N O V O M  P A Z A R U  O D R Ž A N O  V A N R E D N O  Z A S I J E D A N J E  S A B O R A  N A  K O J E M 
J E  I Z R A Ž E N A  P U N A  P O D R Š K A  R U K O V O D S T V U  I S L A M S K E  Z A J E D N I C E  S A 

G L A V N I M  M U F T I J O M  Z U K O R L I Ć E M  N A  Č E L U

Još tu šaku vjere 
nisu uspjeli da nam razbiju 

Refik SADIKOVIĆ
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Apel čovječanstvu

Vama se obraćamo, narodi svijeta.
Vama, slobodoumni ljudi koji poštujete istinu i pravdu i koji se borite protiv diktature.
Od Vas tražimo podršku i pomoć.
Obraća Vam se ulema Islamske zajednice u Srbiji. 
Mi smo vjerska institucija muslimana Srbije, a ovih dana smo suočeni sa velikim pritiskom dijela državne vlasti 

i medija u Beogradu. Želimo da javno mnjenje u cijelom svijetu, međunarodne organizacije, države i pojedinci čuju 
naš glas.

Po nalogu dijela državne vlasti i lokanog diktatora Sulejmana Ugljanina, grupa od nekoliko imama, koji su 
saradnici obavještajnih službi, sastala se 2. oktobra u kafani u Novom Pazaru i proglasila smjenu legitimnih organa 
Islamske zajednice u Srbiji, a sve to pod sličnim imenom: Islamska zajednica Srbije. Dio državne vlasti daje admi-
nistrativnu i medijsku potporu grupici ljudi koji rade za svoj interes i koji imaju za cilj da razbiju našu instituciju i 
da dovedu do raskola među muslimanima u Srbiji. Taj fiktivni puč i njegove odluke ne priznaju islamske institucije 
u svijetu, ali neko o tom skupu stvara lažnu medijsku sliku kojom muslimanima želi da ga nemetne kao nešto što je 
legitimno. 

Oni daju punu podršku plaćenim imamima koje predvodi Adem Zilkić, dugogodišnji saradnik obavještajnih stru-
ktura.

Mi, muslimani koji živimo u Srbiji smo najmiroljubiviji stanovnici Evrope, naša tradicija je i evropska i islamska. 
Smatramo da mi treba da budemo spona zapadnog i islamskog svijeta. Zato što smo na kursu srednjeg puta (što islam 
i jeste), zato što njegujemo evropske kulturološke vrijednosti, dio državne vlasti nas želi podijeliti sa ciljem da nas 
pretvori u ekstremiste kojima bi manipulisala i ostvarivala uske političke ciljeve.

Neke strukture državne vlasti žele da od mirne i male grupe muslimana naprave strašilo koje će pokazivati Evropi 
i svijetu. Takođe, smeta im to što održavamo veze sa muslimanima Bosne i Hercegovine koje su duhovne, istorijske i 
kulturne, a ne zalaze u domen politike.

Ovakvim ponašanjem vlast ne poštuje sopstveni Ustav kojim se garantuje autonomnost Islamske zajednice i puna 
zašitita njenih legalnih i legitimnih organa, kao ni Zakon o crkvama i vjerskim zajednicama koji ne dozvoljava 
formiranje novih vjerskih zajednica na infrastrukturi već postojećih, niti sa imenom koje je slično već postojećim 
vjerskim zajednicama.

Pomozite nam, o dobri ljudi širom svijeta, ne dozvolite da nam naudi politika aktuelne vlasti kako muslimani u 
Srbiji, u regiji Sandžak, ne bi doživjeli sudbinu Hrvatske, BiH i Kosova. 

U prilogu Vam dostavljamo pismo koje je poglavar Islamske zajednice u BiH dr. Mustafa Cerić uputio predsje-
dniku Srbije Borisu Tadiću.

Prenesite istinu o nama!!!

Udruženje uleme Islamske zajednice u Srbiji

D A N A  1 7 . 1 0 . 2 0 0 7 .  G O D I N E  U  P R O S T O R I J A M A  M E Š I H A T A  U  V E L I K O J  S A L I  O D R Ž A N A  J E  K O N F E R E N C I J A 
Z A  Š T A M P U  U D R U Ž E N J A  U L E M E  M E Š I H A T A  I S L A M S K E  Z A J E D N I C E  U  S R B I J I  N A  K O J O J  J E  I Z L O Ž E N 
A P E L  Č O V J E Č A N S T V U .
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Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, kabinet Reisu-l-uleme

Ramazan 23. 1428. - Oktobar 5. 2007.

Gosp. Hajro-ef. Tutić, predsjednik Sabora IZ-e u Srbiji, Novi Pazar, Sandžak

Poštovani gosp. Tutiću,

Hvala na pozivu kojeg ste mi uputili da prisustvujem vandrendnom zasi-
jedanju Sabora IZ-e u Srbiji, koje je zakazano u subotu 24. ramazana 1428., 
odnosno 6. oktobra 2007. god. 

Nažalost, zbog prethodno preuzetih obaveza nisam osobno u stanju oda-
zvati se Vašem pozivu, pa Vam zato šaljem mojeg izaslanika Husejn-ef. 
Smajića, muftiju sarajevskog, kojeg sam ovlastio da Vam pročita ovu moju 
poruku.

Draga braćo i sestre

Želim vam od srca čestitati mubarek dane ramazana, pose-
bno ovih zadnjih deset dana u kojima se očituje Allahova milost 
oprosta i spušta na Zemlju blagodat slova i duha Časnog Kur’ana.
Uzvišeni Allah je propisao post nama, kao što je propisao i narodima prije 
nas, da bismo bili svjesni Allahove prisutnosti i da bismo se jedni drugima 
približili i pomogali u promicanju dobra i suzbijanju zla na Zemlji.

Dakle, ramazan je mjesec zbližavanja mu’minskih srca i snaženja muslimanske volje na zajedničkom dobru. 
Uvjeren sam da je svaki mu’min i musliman svjestan tog značenja i zato je spreman da sve učini da se sačuva brat-
stvo i zajedništvo muslimana na svakom mjestu, a posebno ovdje i sada kod nas, jer naše jedinstvo u vjeri i namjeri 
je uvjet svih uvjeta našeg opstanka.

Stoga, želim da znate jasno i nedvosmisleno da mi podržavamo legalne i legitimne institucije Islamske 
zajednice u Republici Srbiji sa sjedištem u Novom Pazaru na čelu sa muftijom Muamerom Zukorlićem. 
To činimo jer smo uvjereni da se jedino na taj način osiguravaju ljudska prava muslimana u Srbiji, pro-
miče duh unutarmuslimanske tolerancije, te uspostavlja mir i sigurnost među svim ljudima dobre volje.
Omalovažavanje i zaobilaženje legalnih i legitimnih organa Islamske zajednice u Srbiji sa sjedištem u Novom 
Pazaru od bilo koga, pod bilo kojim izgovorom, može imati teške posljedice za stabilnost, pa se stoga pozivaju svi 
odgovorni u Islamskoj zajednici da rade zajedno i snaže položaj muslimana i  štite njihova vjerska i moralna prava 
na vjeru, čast i dostojanstvo.

Koristim se ovom prilikom, također, da savjetujem Muftiji, kao i njegovim saradnicima, koju su preuzeli emanet 
za očuvanje i razvijanje prava muslimana na život, vjeru, slobodu, imetak i čast u Srbiji, posebno u Sandžaku, da to 
čine odgovorno i savjesno u duhu kur’anskog učenja, sunnetskog ahlaka i historijskog iskustva koje se očituje u slovu 
i duhu Ustava Islamske zajednice, a provodi kroz Mešihat IZ-e u Srbiji sa sjedištem u Novom Pazaru.

Sa tim mislima i porukama primite izraze mojeg dubokog poštovanja i uvjerenja da će Islamska zajednica u Srbiji 
ostati jedinstvena i odlučna na putu Allahovog zadovoljstva i muslimanskog ponosa.

Iskreno Vaš,
dr. Mustafa Cerić, Reisu-l-ulema
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Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Kabinet reisu-l-uleme

Ševval 4.1428. - Oktobar 14. 2007. 

Boris Tadić
Predsjednik Republike Srbije

Poštovani predsjedniče Tadiću,

Koristim privilegiju našeg susreta od 26.03.2007. god. u Beogradu povodom ustanovljavanja jedinstvene Islamske 
zajednice u Republici Srbiji sa sjedištem u Novom Pazaru da Vam se obratim ovim pismom a povodom posljednjih 
zbivanja oko Islamske zajednice u Republici Srbiji.

Uvjeren sam da se sjećate da smo se u prisustvu muftije sandžačkog Muamera Zukorlića i ministra u Vladi Srbije 
Rasima Ljaića suglasili oko toga da je Islamska zajednica u Srbiji autonomna u svom radu i djelovanju, ali da ima 
historijsko i moralno pravo da legalno i javno bude u savezu sa Islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini, kao 
svojim duhovnim središtem, na isti način kao što Srpska pravoslavna crkva u BiH ima pravo da bude u savezu sa 
SPC u Beogradu.

Također, složili smo se da je potrebno otvoriti bošnjačko-srpski dijalog na principu međusobnog razumijevanja i 
uvažavanja.

Nakon našeg susreta u Beogradu vjerovao sam da je jasno i nedvosmisleno da u Srbiji postoji jedna i jedinstvena 
Islamska zajednica, kao legalni i legitimni predstavnik muslimana u Srbiji sa sjedištem u Novom Pazaru. To je, po 
našem uvjerenju, trebalo da znači da se vlasti Republike Srbije neće ni na koji način miješati u unutrašnja pitanja 
Islamske zajednice u Srbiji.

Nažalost, posljednja zbivanja oko Islamske zajednice u Srbiji pokazuju, prema našim saznanjima, da se vlast 
Republike Srbije ipak umiješala u unutrašnja pitanja Islamske zajednice u Srbiji na način da je dala administrativnu 
i medijsku podršku uspostavi institucije reisu-1-uleme u Srbiji, a što nema ni historijskog ni stvarnog uporišta. To je 
isto kao kad bi se u Bosni i Hercegovini uspostavila institucija srpskog Patrijarha i osporilo pravo Srbima u BiH da 
komuniciraju sa Beogradom radi zadovoljavanja njihovih duhovnih i intelektualnih potreba.

Naravno, raspad bivše Jugoslavije nije poštedio ni jedan narod od unutrašnjih rasprava pa tako ni Islamsku 
zajednicu u Republici Srbiji, ali ovdje su dvije stvari nesporne: 1) Srbija nema ni šerijatsku ni historijsku osnovu 
(Menšuru) za instituciju reisu-l-uleme i 2) Bošnjaci u Srbiji, posebno u Sandžaku, nemaju obavezu, ali imaju pravo 
na duhovnu vezi sa Sarajevom i niko im to pravo ne može osporiti.

Cijeneći Vaš državnički autoritet i visoki ugled kojeg imate u svijetu, uvjeren sam da ćete uzeti ozbiljno u obzir 
naš razgovor i načelni dogovor da je Islamska zajednica u Srbiji sa sjedištem u Novom Pazaru jedna i jedinstvena 
Islamska zajednica i da kao takva zaslužuje da joj se štite osnovna prava iz Zakona o crkvama i vjerskim zajednica-
ma Srbije u kojem stoji da država za jednu vjersku skupinu priznaje jednu tradicionalnu crkvu ili vjersku zajednicu 
u Srbiji. Muslimani u Srbiji su dovoljno savjesni i odgovorni da mogu samostalno i slobodno odlučiti kakvu Islamsku 
zajednicu žele i s kim da se udružuju. Zato muslimanima u Srbiji ne treba ograničavati slobodu da se organizira-
ju u duhu svoje islamske tradicije i historijskog prava. To je važno ne samo za mir i stabilnost u Srbiji, posebno u 
Sandžaku, već i za cijeli region Balkana.

Uvjeren u Vašu dobru volju i ne sumnjajući u Vašu predanost vraćanju povjerenja između Bošnjaka i Srba koju 
ste pokazali Vašom posjetom mezarju u Potočarima, nadam se da ćete poduzeti sve što je u Vašoj moći da Islamska 
zajednica u Republici Srbiji bude izraz stvarne volje muslimana To je prvi i najvažniji korak u našem dijalogu za 
vraćanje povjerenja između naša dva naroda.

Uz molitvu Bogu Uzvišenom da svim ljudima podari sreću i napredak, primite izraze mojeg poštovanja!
 

Dr. Mustafa Cerić, Reisu-l-ulema
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Saopštenje Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike i Islamske zajednice Bošnjaka 
Sjeverne Amerike povodom događaja u Srbiji vezanih za potčinjavanje Islamske 

zajednice pod srbijansku političku vlast

Srbijanske vlasti ustoličenjem reisu-l-uleme biraju odane kadrove unutar Islamske 
zajednice u Srbiji

 
Posljednji događaji u Srbiji vezani za potčinjavanje Islamske zajednice pod srbijansku političku vlast, putem sija-

nja sjemena mrženje, razdora, netrpeljivosti među muslimanima, govori o neizvjesnoj sudbini muslimana i njihovih 
institucija u Srbiji. Udarom na Islamsku zajednicu srbijanska vlast je udarila na samu bit muslimanskog identiteta. 
Ovim se ozbiljno dovodi u pitanje ravnopravan i slobodan život muslimana u Srbiji. 

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA), Islamska zajednica Bošnjaka Sjeverne Amerike (IABNA), izraža-
vajući volju više od 350.000 američkih i kanadskih Bošnjaka, ističu da je Islamska zajednica u Srbiji autonomna u 
svom radu i djelovanju, te da ima historijsko i moralno pravo da legalno i javno bude u savezu sa Islamskom zaje-
dnicom u Bosni i Hercegovini, kao svojim duhovnim središtem.

KBSA i IABNA smatraju da u Srbiji treba da postoji jedna i jedinstvena Islamska zajednica, kao legalni i legiti-
mni predstavnik muslimana u Srbiji. To znači da se vlasti Repubilke Srbije ne trebaju miješati u unutrašnja pitanja 
Islamske zajednice u Srbiji.

Posljednja zbivanja oko Islamske zajednice u Srbiji pokazuju da se vlast Repubike Srbije umiješala u unutrašnje 
pitanje Islamske zajednice u Srbiji na način da je dala administrativnu i medijsku podršku uspostavi institucije reisu-
l-uleme u Srbiji, zašta nema ni historijskog ni stvarnog uporišta. Tu tvrdnju potvrđuje ustupanje Narodne skupštine 
Republike Srbije za proslavu Bajrama novoj Islamskoj zajednici Srbije, te biranje tzv. odanih kadrova u Islamsku 
zajednicu Srbije.

KBSA i IABNA smatraju da Islamska zajednica u Srbiji zaslužuje da joj se štite osnovna prava iz Zakona o crkva-
ma i vjerskim zajednicama Srbije. Muslimani u Srbiji su dovoljno savjesni i odgovorni da mogu samostalno i slobo-
dno odlučiti kakvu Islamsku zajednicu žele i s kim da se udružuju. Zato muslimanima u Srbiji ne treba ograničavati 
slobodu da se organizuju u duhu svoje islamske tradicije i historijskog prava. 

Smatrajući nedopustivim miješanje državnih organa Republike Srbije u poslove vjerskih zajednica, u ovom sluča-
ju Islamske zajednice u Srbiji, pozivajući muslimane u Srbiji da smire strasti, da se ujedine i prevaziđu međusobne 
podjele i razdore, KBSA i IABNA pozivaju izvršnu i zakonodavnu vlast Republike Srbije da poduzme sve potrebne 
mjere da Islamska zajednica u Republici Srbiji bude izraz stvarne volje muslimana. 

Dalje zaoštravanje situacije u Srbiji vodi kosovizaciji Sandžaka i udaljavanju Republike Srbije od evroatlanskih 
integracija. KBSA i IABNA traže od političkih subjekata u Republici Srbiji da se poštuje Ustav Srbije koji predviđa 
samo jednu Islamsku zajednicu, te da se prekine specijalni rat protiv Bošnjaka i muslimana u Srbiji. 

Svaki vaš pozitivan korak u rješavanju ovog pitanja bit će praćen našom podrškom uključivanju Srbije u evroa-
tlanske integracije, posebno u američkom Kongresu i Senatu i kanadskom Parlamentu.

To je prvi i najvažniji korak u dijalogu za vraćanje povjerenja između bošnjačkog i srpskog naroda.

Prof. Emir Ramić – predsjednik UO KBSADr. 
Bajram-ef. Mulić – predsjednik UO IABNA

Dr. Senad-ef Agić – glavni imam BD za SAD
Tajib-ef. Pašanbegović – glavni imam BD za Kanadu
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Odgovor Bahrije Beganovića Lutke 
na izjavu Adema Zilkića

Poštovani gospodine Zilkiću,

U Vašem obraćanju gledaocima TV Enigma sinoć ste spomenu-
li moje ime i nadimak u nekoliko navrata, izgovarajući takve 
neistine preko kojih jednostavno nije moguće preći. Radi 
Vaše informacije, rođen sam u uglednoj porodici u kojoj su 
vjerski običaji i poštovanje islama od starina bili obaveza koju je 
nametala pripadnost vjeri i poštovanje porodične tradicije. Vaše 
proizvoljnosti kako sam ja prvi put ušao u džamiju u danu kada 
ste Vi i Vaši malobrojni istomišljenici poželjeli postati nekakva 
vlast u Islamskoj zajednici su, najblaže rečeno, čista izmišljotina. 
Možda ne Vaša lično, ali Vi ste je izgovorili, a nju su mogli da Vam 
prenesu Vaši slijepi izvršioci, isti oni koji Vam pune TV nastupe 
lažnim podacima da je iz Prijepolja uz Vas 95 odsto imama, a 
više je nego jasno da Vas je podržalo 5 od 11, a to je, za norma-
lan svijet, mnogo manje od 95 odsto. Ne računam neke koji su se 
već pokajali ili su na putu da to učine, a potpisnici su nekakvog 
papira na kome su izloženi Vaši nesuvisli razlozi sa smjenu gla-
vnog muftije, gospodina Muamera Zukorlića.

Ne pijem i ne pušim, postim mjesec ramazan i prethodni sam, 
takođe, ispostio i to me čini ponosnim i sretnim, bez obzira na Vaše 
neistine o mom ponašanju i moralnim i vjerskim svojstvima.

Takve neistine su me, ipak, iznenadile, ali su, istovremeno, 
potvrdile neke informacije  o  Vama.   Vaš  sumnjivi  karakter  i  
sklonost  upotrebi  svih sredstava kako bi postigli neki isključivo 
lični cilj, ne preporučuju Vas, po mom skromnom mišljenju, ni 
za seoskog hodžicu na Pešteri ili nekom tutinskom seocetu, a 
kamoli za nešto što ni izgovoriti ne smijemo bez uvažavanja 
– reisu-1-ulemu! Samo moram dodati ono što mnogi misle o 
Vama – samopostavljeni i samoizabrani reisu-l-ulema! 

Kad ste već izvoljeli da pominjete moje ime, mislim da 
je bilo u redu da makar jednom mišlju istaknete ono što Vaši 
poslušnici u Prijepolju - bivši glavni imam, bivši sekretar, 
bivši predsjednik Medžlisa i još nekoliko doušnika moraju 
znati, a to je da je Lutka poštovalac vjere, najprije svoje, ali i 
svih drugih. Lutka je gotovo četiri decenije redovan i izdašan, 
hvala Allahu, donator kako Islamske zajednice tako i Srpske 
pravoslavne crkve, svih bogomolja. Nema crkve ni džamije 
u prijepoljskoj opštini gde nisam pomogao. Time se ponosim. 
Posebno dobro to znaju bivši glavni imam i bivši sekretar, ali i 
drugi vjerski službenici, da se te pomoći kreću od novca, preko pre-
hrambenih i drugih proizvoda, do usluga, prijevoza, građevinskog 
materijala i tako dalje. Ponavljam, radio sam i radit ću to zato što ja 
to tako osećam i želim, a ne da bi, eventualno, neki tutinski hodžica 
sa umišljenošću samopostavljenog reisu-1-uleme to negdje pomenuo. 
Ne. Vi se, gospodine Zilkiću, ne osvrćete na to. Vama trebaju prljav-
štine, Vama trebaju neistine, Vama treba nemoralnost najgore vrste 
i Vi ste se drznuli da me u tu Vašu bolesnu priču uvlačite ni krivog 
ni dužnog.

Uostalom, jasno je što to činite. Ja se ne stidim da kažem da 
podržavam i iskreno poštujem gospodina Muamera Zukorlića jer je 
on ličnost velikog formata. Nije uputno, ali kad ste me već prozvali 
moram Vam reći da mu Vi i Vaši istomišljenici, ali svi zajedno, teško 
možete i koljeno dotaći. Hvala Bogu Milostivom da nisam u krugu 
prijepoljskih imama koji Vas podržavaju. U tom Vašem kolu su ljudi 
sa ahmedijom na glavi i džepovima punim para od kredita i drugih 
davanja iz sredstava Islamske zajednice. Da budem sasvim jasan: iz 
sredstava koja se skupe od onoga što vjernici daju na ime vitrova, 
zekata, članarine ili ukopnine! Nikad u to kolo Lutka neće. I neće 
podržati tu grupicu nečasnih u kojoj su i imam koji je istjeran iz 
Novopazarske medrese i imam koji nije mogao tamo da položi neke 
ispite pa je, po hitnom postupku, diplomirao u „Beogradskoj medre-

si“ i imam koji nije mogao 
da tamo studira nego je 
o trošku Ministarstava 
vjera štampao diplom-
ski rad koji je od strane 
Bošnjaka inlelektualna-
ca dočekan sa zgražava-
njem. 

Ovo i svašta drugo 
će tek doći do javnosti, 
počev od lažnih prizna-
nica, preko donacija iz 
Turske, kurbanskog mesa 
koje dok stigne do onih 
kojima je namijenje-
no „kalira“ za preko 100 odsto i tako dalje. Izjavili ste da je u 
Prijepolju mogla da već ove jeseni počne sa radom Medresa. Pa 
kome Vi to pričate! Zgrada je tek ukrovljena, a ko ne vjeruje lako 
će se uvjeriti jer se radi o objektu smještenom u centru Prijepolja. 
Uostalom, demantuju Vas i Vaši sljedbenici - u nekakvom Biltenu na 
četiri strane, uz slike bivšeg glavnog imama i bivšeg predsjednika 
Medžlisa – kao da drugi i ne postoje među vjernicima – jeste i foto-
grafija objekta u koji bi ste Vi, naprekočas, uselili polaznike. Aferim, 
gospodine Zilkiću. U medijima, a i na TV Enigma, pominjali ste i 
neke autobuse - četiri komada (!) kojima sam ja, navodno, dove-
zao ljude da daju podršku cijenjenom gospodinu Zukorliću. Čista 
izmišljotina. Nije bilo potrebe, a da sam to osjetio, svakako bih 
uradio. Ne zbog toga da Vi imate šta da pričate, već iz iskrene podr-
ške gospodinu Zukorliću. Moju podršku gospodinu Zukorliću 
objašnjavate, navodno, nekim poslovnim vezama između nas 
dvojice.

Nikakvih tu nema poslovnih ni drugih veza, osim iskrenog 
divljenja za ono što je gospodin Zukorlić učinio na afirmaciji 
islama i Bošnjaka. Ponosan sam što sam tog dana bio u Velikoj 
džamiji i što sam sa prijateljem Jusufom Muškićem tijelima 
zaštitio novosadskog muftiju Rešada Plojovića od Vaših istomi-
šljenika. Gospodin Plojović nije došao da pravi nered već da 
uruči rješenja o postavljenju novog glavnog imama gospodina 
Arefa Durakovića, Prijepoljca a ne Pešterca, a Vi ste sa svojim 
poslušnicima unijeli smutnju pričom da su došli Pazarci da otmu 
džamiju, kasu, pečate i tako dalje.

Pravo je pitanje, u stvari, šta Vi tražite u Prijepolju? Da li ste 
tu po nalogu Vaših partijskih istomišljenika iz SDA? Ili Vam 
je cilj da dodatno uznemirite vjernike, Bošnjake, ali i druge 
građane ove mirne i zdrave sredine? Gospodine Zilkiću, ako 
mene pitate, a ne bi Vam ništa falilo da to uradite jer bi ste tada 
dobili istinite informacije, nama ovdje ne treba nikakav došljo 
sa Pešteri ili iz Tutina da predvodi vjernike. Mi imamo dovoljno 
naših školovanih imama, fakultetski obrazovanih teologa, čestitih 
ljudi, onih o kojima znamo sve do petog koljena unazad. Umjet 
ćemo mi i bez Vaše otrovne misije naći put Istine. A Vi se, 
gospodine, zajedno sa Vašim istomišljenicima, bavite svojim 
teretom koji ste natovarili ovih dana i ne tovarite ga na druge. To 
je Vaše i Vaših poslušnika. A svima nam valja pred Allaha. Da li 
ste razmišljali o tome? Ili mislite da će umjesto Vas to činiti Vaši 
slijepi poslušnici.

Prijepolje, 16. oktobar 2007. 
 Beganović Bahrija - Lutka
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„Razlika između njih 
i nas je da li živite 

radi trenutka ili radi 
Ahireta“

U Velikoj sali Mešihata 
upriličen je bajramski pri-
jem čiji je domaćin bio 

glavni muftija Muamer-
ef. Zukorlić. Na prijem je 
došlo više od hiljadu ljudi 
- predstavnika poslovnog, 
kulturnog i javnog živo-
ta muslimana, kao i brojni 
prijatelji koji ne pripadaju 
islamskom korpusu. Prijem 
su pratili i predstavnici svih 
medija koji se nalaze ili 

imaju svoja predstavništva 
u Novom Pazaru. 

Osvrćući se na događaje 
koji su obilježili ramazan, 
Glavni muftija se zahvalio 
vjernicima što su podržali 
rad Islamske zajednice u 
Srbiji te izrazio zadovolj-
stvo zbog činjenice da ljudi 
pravilno razumiju poza-

dinu napada na Islamsku 
zajednicu.

Predsjednik Mešihata 
je u svom govoru kritiko-
vao medije što su svi, bez 
izuzetka, podržali pučiste 
i „sastanak u kafani“, kao 
i činjenicu da su njegove 
odluke promovisali kao 
legitimne i pravno valjane, 

uprkos činjenici da se 
radi o „klasičnom pra-
vnom nasilju“.

Mi nismo znali koli-
ko jaku Zajednicu imamo 
dok nam se nije ovo 
desilo. Želim da sa vama 
podijelim ponos koji 
osjećam. 

„Novi Pazar je do 
2002. mogao bez ijednog 
univerziteta, a sada smo, 
poslije Beograda, jedini 
grad u državi sa dva uni-
verziteta. A znate ko je 
krivac? Naš Univerzitet! 
On je krivac jer ga treba 
gasiti, a on neki žilav – 
ne da se, pa dajmo sada 
dozvolimo sve drugima, 
samo da ne bude to što 
je na čelu muftija! Da ne 
bude to što je iza njega 
Islamska zajednica! Da 
ne bude to gdje muslima-
ni mogu uzdignute glave, 
gdje naša djeca ne moraju 
na koljena profesorima da 
bi položila ispit. Gdje ne 
moraju davati 500 eura da 

bi položila ispit. To remeti 
balkanski prosjek. To brka 
balkanske šeme korupcije i 
zloupotreba i to je naš veli-
ki problem. To je „zločin“. 
Zato se ponavlja rečenica: 
- Samo neka on ode, sve 
drugo može!“

B A J R A M S K I  P R I J E M  K O D  G L A V N O G  M U F T I J E

Na prijemu više od hiljadu ljudi
Nekome smeta što Bošnjaci imaju svoj ponos i što su pokazali da su narod koji zna 

da napravi i univerzitet

Refik SADIKOVIĆ

"Razlika između njih i nas je da li živite radi trenutka ili radi Ahireta""Razlika između njih i nas je da li živite radi trenutka ili radi Ahireta"
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Novi Pazar, Beograd - Predstavnici Islamske zajednice u Srbiji 
tražili su prijem kod ministara vera i unutrašnjih poslova Vlade 
Srbije, potvrdio je juče za naš list predsednik Mešihata IZ-e 
u Srbiji glavni muftija Muamer ef. Zukorlić. Prema njegovim 
rečima, delegaciju Islamske zajednice u Srbiji, koju predvode 
predsednik Sabora Hajro Tutić i zamenik predsednika Mešihata 
Melvud Dudić, danas bi trebalo da primi ministar policije, dok 
termin za susret sa ministrom vera još nije utvrđen. Muftija 
Zukorlić neće učestvovati u najavljenim razgovorima u Beogradu.
Na pitanje šta je tačno usaglašeno na sastanku reisu-l-uleme 
Islamske zajednice u BIH dr. Mustafe ef. Cerića sa predse-
dnikom Srbije Borisom Tadićem, kojem je i on prisustvovao 

pre pola godine, imajući u vidu da se, prema reagovanjima iz 
Tadićevog kabineta na Cerićevo pismo, oni nisu potpuno razu-
meli, Zukorlić kaže da “još nije dobio Predsednikov pisani 
odgovor na pismo reisa Cerića i da ne može da komentariše”. 
On ističe da je u “saopštenju iz Kabineta Predsednika bitno 
da je potvrđeno da se država neće mešati, a to znači da poštu-
je autonomiju Islamske zajednice, što dosad nije bio slučaj”.
Muftija Zukorlić tvrdi da “država bar u dva slučaja nije šti-
tila autonomiju Islamske zajednice - od napada Sulejmana 
Ugljanina na Mešihat IZ-e u Srbiji i od njegovih poziva na 
verski skup na kome je promovisan samozvani reis Zilkić”.
- Nemešanje države ne može da znači nepružanje zakonske zaštite 
poretka Islamske zajednice. Odluke Islamske zajednice su obave-
zujuće za državne organe. Ukoliko predsednik Tadić ostane dosle-
dan, organi tužilaštva i pravosuđa imaće pune ruke posla, a Ugljanin 
će morati pred njima da se pojavi - smatra muftija Zukorlić.
Upitan da li je, posle svega što se dogodilo poslednjih nedelja, 
moguće da dođe od dogovora između Beograda i Novog Pazara, 
Zukorlić kaže da je “Islamska zajednica u Srbiji spremna da razgo-
vara samo sa onima koji donose odluke, ali ne i sa marionetama 
koje obavljaju poslove za deo struktura vlasti u Beogradu”.  

J. T.

(Objavljeno u listu "Danas", 17. 10. 2007.)

D E L E G A C I J A  I S L A M S K E  Z A J E D N I C E  U 
S R B I J I  K O D  M I N I S T R A  P O L I C I J E

 Odluke Islamske
 zajednice su

 obavezujuće za
državu

K O M E N T A R  D A N A 
U  B O S N A S K O M 

D N E V N O M  L I S T U 
" A V A Z "

Halifat 
na srpski 

način
Krajnji cilj posljednjih 
obračuna u Sandžaku 
je nastojanje režima u 
Srbiji da se domogne 
tapije nad duhovnom 
snagom Bošnjaka 

ove države!

Da su Bošnjaci iz Srbije kroz svoju historiju proživljavali i teža isku-
šenja od onih kroz koje prolaze u zadnjih nekoliko godina, posvjedočit 
će mnoge historijske činjenice i zapisi.

Iako dugo skrivani, podaci govore o stotinama na pravdi Boga 
ubijenih i u zatvore otjeranih sandžačkih Bošnjaka nakon Drugog 
svjetskog rata. Također, svjedoče o srpsko-komunističkim progo-
nima u drugoj polovini proteklog stoljeća, u kojima su put Turske, 
SAD ili Australije otjerane cijele muslimanske porodice.

Ta država Srbija i njeni namjesnici proteklih dana iznova su 
udarili na duhovni identitet sandžačkih Bošnjaka, pri čemu su za 
instrument tog obračuna upotrijebljeni njihovi vjerski i politički 
autoriteti. I sve to se dešava u vrijeme dok se Bošnjaci, nakon 
svega što su preturili kroz stoljeća, nanovo bore za svoj opstanak 
u Sandžaku.

Mač kojim je sistem krenuo na toliko potrebno jedinstvo 
bošnjačke zajednice u Srbiji ovog puta gurnut je u ruke ostarje-
log i senilnog višedecenijskog beogradskog muftije Hamdije-ef. 
Jusufspahića koji je, umjesto da svoje penzionerske dane troši 
kroz mudrost komunikacije sa svojim vjernicima, skoro s epskom 
nadahnutošću krenuo na legalno izabranog Muamer-ef. Zukorlića 
iz Novog Pazara.

Kordoni policije na ulicama grada koji ima najviše Bošnjaka 
u Srbiji, Novog Pazara, upadi u džamije i premlaćivanje vjernika 

na namazu, međubratsko pljuvanje i potezanje pištolja muslimana na 
muslimana, tragična su posljedica borbe za halifat po beogradskom 
receptu, na koji su pristali sljedbenici Sejde Bajramovića u ovoj državi, 
a koje u maloj šaci para i još manjoj šaci vlasti nikada nije bilo teško 
pronaći na ovim prostorima.

Cilj međubošnjačkog obračuna u Srbiji potreba je srpskog sistema 
da se domogne tapije nad duhovnom snagom Bošnjaka ove države i to 
kroz karikaturalnu ulogu njihovih tobožnjih političkih i vjerskih pred-
stavnika.

Da li će u tome uspjeti, zavisi upravo od mudrosti i snage Bošnjaka 
Srbije koji moraju znati ko su sijede brade sa predizbornih skupova 
Šešeljevih radikala i Koštunicinih tobožnjih demokrata.

Piše: Almasa HADŽIĆ (almasahadzic@avaz.ba)
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Posljednji događaji u Srbiji vezani za beskru-
puloznu i skandaloznu borbu oko potčinjavanja 
Islamske zajednice pod skute srbijanske političke 
vlasti evocira brojne uspomene na, ne tako davne, 
prilike kada su se „Vlast i Partija“ silno uspinjali 
da ovladaju Islamskom zajednicom i po svome 
izboru postavljaju njene visoke funkcionere, ali i 
govore o sadašnjoj sudbini, problemima i neizvje-
snoj budućnosti muslimana i njihovih institucija 
u Srbiji. 

Zavadi, pa vladaj 

Srbijanski državni i bezbjedonosni aparat ima 
bogato iskustvo uplitanja u rad Islamske zajedni-
ce i njenih funkcionera, zastrašivanja njenih slu-
žbenika, rada na vrbovanju imama i ubacivanju 
svojih agenata u njene strukture. No, čini se da 
je posljednjih mjeseci srbijanska vlast otvoreno i 
odlučno krenula svim sredstvima da posije sjeme 
mržnje, razdora i dugoročne netrpeljivosti među 
muslimanima Srbije i da potom, likujući, kaže 
kako se muslimani sami između sebe svađaju, 
kako je to necivilizovana skupina koja se ne 
uklapa u savremene zapadne trendove, zapra-
vo, da se oni potpuno uklapaju u dominirajuće 
predstave o „islamskim teroristima i napadačima 
samoubicama“. Isto tako, srbijanska politička i 
nacionalistička struktura će moći kazati, nastra-
nu to što su evropski muslimani, oni su isti kao 
i „oni drugi“, jer svi muslimani, gdje god živjeli, 
su isti, skloni su nasilju i terorizmu. A srbijanska 
vlast, dakako, „kao demokratska“, naglašavat 
će, uplašenim zapadnim diplomatama, da ulaže 
„sve napore da uspostavi red i razvadi zavađene 
strane“. Doduše, treba priznati da su u takvim 
političkim i medijskim manipulacijama srbijan-
ski politički, nacionalistički i dijelom pojedini 
akademski krugovi dokazali svoje sposobnosti. 
Zar nije Milošević ubjeđivao cijeli svijet u svoju 
demokratičnost i miroljubivost i da srbijanska 
vojska i policija nije prelazila granice Srbije? Čak 
ni do Srebrenice? 

Također, svojedobno je srbijanski Miloševićev 
režim na Kosovu imao svoje političare, sejde 
bajramoviće, „revolucijama naroda“ je smjenji-
vao legitimne predstavnike i inaugrirao režimu 
odane podanike. Scenarij u Sandžaku je sličan, 
ali vjerovatno i kompleksniji, jer su, valjda, 
srbijanski stratezi izvukli pouke iz prijašnjih 
neuspjeha. Međutim, razlika bi mogla biti u tome 
što, u ovom slučaju, umjesto političara sejdi baj-
ramovića, sada traže i vjerovatnno nalaze svoje 

sejde bajramoviće unutar Islamske zajednice, 
nažalost, među pojedinim imamima. Valjda ti i 
takvi potencijalni kandidati, nesvjesni namijenje-
ne im uloge, zaboravljaju po čemu u kolektivnom 
pamćenju ostaju označeni petokolonaši i šta sim-
bolizuju. 

U ovakvim prilikama pozivanje na vjeru je 
krajnje degutantno, jer takvo ponašanje i svijest 
ama baš ništa nema s vjerom, osim da im posluži 
kao paravan, ljuštura u kojoj predano služe svojim 
naredbodavcima i svojim pohlepnim interesima. 

Provocira li se u Sandžaku novo Kosovo 

Opravdano se zapitati da li Srbija u Sandžaku 
provocira Kosovo iz ranih ‘80-ih godina prošlog 
stoljeća? U situaciji kada još uvijek nastoji na 
međunarodnom planu ubijediti ključne faktore 
da Kosovo ostane u njenom teritorijalnom okvi-
ru, srbijanska vlast je u Sandžaku isprovocirala i 
pravi još jedno veliko krizno žarište.  

Ovakav odnos Beograda traži da se zapitamo 
šta će čekati Islamsku zajednicu i muslimane 
u Sandžaku kada Srbija sredi svoje unutarnje 
prilike, kada se stabilizira, ojača i kada se mogne 
svom silinom obrušiti i sve svoje potencija-
le usmjeriti na rješavanje „pitanja nacionalnih 
manjina“. Historija Bošnjaka Balkana pokazuje i 
neumoljivo ih uči da „kada Srbija rješava nacio-
nalna i pitanja manjina, posebno Bošnjaka“ onda 
potocima krv lije, dakako bošnjačka, a ni genocid 
joj nije stran. 

   Udar na posljednje utočište i 
nadu muslimana 

Udarom na Islamsku zajednicu, srbijanska 
vlast je udarila na najsuptilnija i najintimnija 
osjećanja svojih muslimana, ako ih uopšte doži-
vljava kao svoje, udarila je u samu bit njihovog 
ponosa i dostojanstva. Ovim se Bošnjacima i 
muslimanima u Srbiji želi oduzeti i posljednje 
utočište i neotuđivo pravo da, shodno svojoj 
tradiciji i vjerskim principima, sami i slobodno 
uređuju svoje vjerske poslove. Ovim se ubija i 
posljednja nada u ravnopravan i slobodan život 
muslimana u Srbiji. Ako nemaju političke moći, 
ako nemaju ekonomske moći, ako je njihov kul-
turni identitet pod stalnim udarom i erozijom, 
ako im država nametne svoju Islamsku zajedni-
cu, postavi sebi odane i režimu odgovorne funkci-
onere, fizički opstanak i vjera u bolju budućnost 

bošnjačkog naroda i muslimana u Srbiji je nemo-
guća. Možda je to i cilj? 

S kojim, onda, pravom Srbija može pružiti 
Albancima garancije vezano za njihovo prido-
bijanje da ostanu u Srbiji, da im se neće miješati 
u sve i svašta, naravno, čim bude dovoljna jaka 
i bude smjela, kada tako drsko uzima neotuđivo 
pravo na vjersku slobodu Bošnjaka, svojih lojal-
nih i autohtonih građana? 

Za Srbe jedna prava, a za Bošnjake druga 

S druge strane, vlast u Beogradu po ko zna 
koji put, javno i otvoreno, primjenjuje politiku 
duplih standarda. Jedni standardi važe za Srpsku 
pravoslavnu crkvu, a drugi za Islamsku zajedni-
cu. Dok Beograd svim sredstvima brani pravo 
Srpskoj pravoslavnoj crkvi da okuplja i ujedinjuje 
sav pravoslavni svijet na Balkanu i šire i žesto-
ko se suprotstavlja autokefalnosti Makedonske 
i Crnogorske pravoslavne crkve, a ne daj Bože, 
eventualno Bosanske, Hrvatske, Slovenačke ..., 
istovremeno sve čini da prekine i onemogući 
želje, interese i legitimna prava Bošnjaka kada 
su u pitanju njihove duhovne veze i potrebe 
prema Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini. 
Orvelovski kazano, u Srbiji su svi jednaki, samo 
su Srbi jednakiji, s tim da su ovi prvi drski i neza-
hvalni na toj jednakosti, pa čak oni ni tu blago-
dat, koja im je „velikodušno“ data, ne zaslužuju, 
jer se bune i još više traže.      

„Rat svim sredstvima za Islamsku zajednicu u 
Srbiji“ govori i u prilog onim razmišljanjima koja 
u sadašnjoj grčevitoj borbi Islamske zajednice u 
Srbiji, predvođene glavnim muftijom Muamer-ef. 
Zukorlićem, vide sudbinu koja je bila namijenje-
na Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini i 
muslimanima ovih prostora da su ostali u bivšoj 
Jugoslaviji. 

Namjerno u ovom osvrtu ne spominjemo 
pitanje legitimiteta, šerijatskog utemeljenja ime-
novanja vjerskih autoriteta, jer ovo nije šerijatska 
rasprava, nego politička igra koja nanosi nesagle-
dive štete svim muslimanima na ovim prostori-
ma, pa i šire. 

Ekrem Tucaković 

Preuzeto sa  www.rijaset.ba

Već viđeni scenarij urušavanja 
kredibiliteta i samostalnosti 
Islamske zajednice u Srbiji 

(16.10.2007.)
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167 
36310 Sandzak Sjenica 

Vasa poruka: 
”A doista je jadno ono za sto 
su se prodali, kad bi samo 
znali!” (El-Bekara, ajet, 
102)

18 
Pepic Senad Sandzak

Vasa poruka:
 Ako nam jos ovo oduzmu, 
sve smo izgubili.

44
Semsovic Muharem 

Novi Pazar 
Vasa poruka: 

Dragi nas muftijo mi ucenici 
medrese i studenti univerzi-
teta smo uz tebe i dajemo ti 
bezgranicnu podrsku.

48 
Semsovik Aida 

Veles-Makedonija 
Vasa poruka: 

Podrska iz Makedonije za 
gospodina Zukorlica.  

53 
Mustafic Aldijana Krajina 

Vasa poruka: 
Podrska nasem cjenjenom 
muftiji Zukorlicu!

59 
Milanovic Ana Novi Pazar 

Vasa poruka: 
Pozdrav za sugradjanina 
gospodina Zukorlica i iskre-
na podrska za njega  

68 
Vlasi Samira Duisburg 

Vasa poruka: 
Od kako si ti predsednik 
mesihata i glavni mufti-
ja milina je otici u Novi 
Pazar jer su dzamije prepune 
omladine,i zato imas podr-
sku sirom Evrope uvazeni 
muftijo  

72 
Arseven Murat Turkish 

Vasa poruka: 
Sellam and best wishes for 
Mr. Zukorlic  

78 
Serhatlic Resko Rozaje

Vasa poruka: 
Mi imamo tebe Zukorlicu 
a ti nas  

81 
Stanic Ivan Novi Pazar 

Vasa poruka: 
Gospodine Zukrlicu podr-
ska za Vas od Vasih sugra-
djanina

85 
MILICEVIC Ivan 
Portoroz Slovenija

 Vasa poruka: 
Islamska zajednica Srbije 
mora imati ustavom zaga-
rantiranu autonomiju !

88 
Malićević Adis Sarajevo 

Vasa poruka: 
Kako kaže moj babo iz 
Sjenice, i srcem i dušom 
smo uz našeg  muft i ju 
Zukorlića. A prodane duše 
sa Ahmedijama podsjećam 
na hadis Alalhova Poslanika 
a.s. o dolini u Dzehennemu 
od koje se utječe Dzehennem, 
i rupi u dolini od koje se 
utječe dolina... nastavak 
znaju:) Mahsus Selam

91 
Ugljanin Rifat Swedska 

Vasa poruka: 
Zelim:da ova peticija otvori 
oci cak i onima koji su nega-
tivni prema Muslimanima 
i da im pokaze da se radi 
o narodu koji iznad svega 
voli mir,toleranciju,zaje-
dnistvo,osecaj solidarnosti 
prema ugrozenima,pravdu i 
sve ono sto krasi one koji 
zrace pozitivnom energiom, 
sa svim narodima u Evropi 
i svijetu.

98 
Pejic Aleksandar Podgorica 

Vasa poruka: 
Uvazenom muftiji gospodi-
nu Zukorlicu iskrena podr-
ska!  

101 
G Arian Pristina

Vasa poruka: 
Selam iz Pristine i podrska 
za gospodina Muamera.   

102 
babic Dragan Uzice

Vasa poruka: 
Po s t o v a n i  g o s p o d i n e 
Zukorlicu,divim se Vasoj 
snazi i upornosti da Vas 
narod ostane zajedno,svaka 
Vam cast.   

103 
O Djovani Italija

 Vasa poruka: 
Srdacan pozdrav i podrska.

106 
marusic sime zadar 

Vasa poruka: 
Muslimani poslusajte me 
bud te ponosni da imate 
onako lipog glavesinu Sjora 
Zukorlica...vir te mi svi vas 
htili prikazat glupe i jadne 
! Iskreno vam zelim sricu 
koju imate u ruci !  

111 
Safet el akovi Akovo

 Vasa poruka: 
Nesto sto je legalno moze 
samo legalnim putem da se 
mijenja!!! Muftija nas dobri 
da te Allah nagradi... Mi 
drugog muftiju necemo!!!

122 
Bozovic Danijela Novi 

Pazar Vasa poruka: 
Drage moje komsije ne razje-
dinjujte se,do dada smi svi 
imali lep odnos i lepo smo 
ziveli zajedno i mi Srbi i vi 
muslimani,ne dozvolite da 
vise ne bude tako.Imala sam 
priliku u par navrata gleda-
ti neke emisije u kojima je 
gostovao gospodin Zukorlic 
i mogu vam reci da odavno 
nisam ni cula ni videla tako 
hrabrog i pametnog coveka 
neka mu je svaka cast.I zato 
ako nesto znaci zelim da ga 
podrzim u svemu sto radi.  

125 
Zilkic Irma Novi Pazar

 Vasa poruka: 
Postovani gospodine zelim 
da znate da su i Zilkici za 
vas,ali eto na zalost ima i 
onih koji nam brukaju pre-
zime.  

128 
Ibrahimovic Irfan Sweden

 Vasa poruka:
Molim Allaha azze we dzelle 
da potpomogne istinu i da 
narod uvidi cemu vodi ova 
fitna koju su komponovali 
izdajnici!  

179 
Dzanko Amir Beograd 
Vasa poruka: 
Student sam na islamskim 
post-diplomskim studijima 
u jednoj arapskoj drzavi.
Evo i Beogradski muslima-
ni su za IZ u Srbiji i muftiju 
Zukorlica.

194 
AA FC USA 
Vasa poruka: 
Kada prodju ovi teshki dani 
Kad slobodna zemlja svane 
NEK ZAUVJEK PAMTE 
M U S L I M A N I  N E KA 
NIKAD NE ZABORAVE 
KO je krio da ih nema 
porushio palio i klao..ko je 
kceri ko sinove sa osmjehom 
ubijao Chije horde stvorile 
su u srcima bezbroj tesh-
kih rana chije ruke ubile 
su hiljadama muslimana 
ZA BUDUCE I BOLJE 
DANE OPOMENA NEK 
OSTANE da pods jeca 
muslimane DA NIKAD 
NE ZABORAVE< DA SU 
IZDAJNICI GORI I OD 
ZLOTVORA !  

195 
Osmanovic Izet ZH-CH 
Vasa poruka: 
 Mi cvrsto i odlucno sto-
jimo na strani postojece i 
jedine legitimne Islamske 
zajednice Srbije na celo sa 
Glavnim Muftijom Muamer 
ef. Zukorlicem, te sa nasim 
Vrhovnim poglavarom 
Rejs ul-lemom Mustafom 
ef. Cerice. Na tome ce mo 
biti istrajni spremni da do 
poslednje se kapi krvi bori-
mo da sacuvamo jedinstvo 
Islamske zajednice.

234 
ugljanin becir belgija

 Vasa poruka: 
podrzavam zukorlica jer 
se stidim prezimena jer je 
suljo spijun i sad pokusava 
da slomi jednog sposobnog 
covjeka

237 
strateen fons holandija
 Vasa poruka: 
ja sam holandjanin ozenjen 
sa bosankom kad smo ovo 
vidjeli zgrozili smo se podr-
zavamo zukorlica

242 
ZILKIC MERA danska
 Vasa poruka: 
sa punim srcem sam za zdra-
vu IZ i muftiju

246 
GRCIC MIRJAN RASKA 
Vasa poruka: 
MENI NIJE JASNO STO 
SE TOLIKA PRASINA 
DIZE PA POGLEDAJTE 
NA YU TYBE SAMO 
STAVITE SULJO BLACE 
I SVE CE VAM, BITI 
JASNO ON I TAJ STO 
VIDITE DO NJEGA 
SU PRODATE DUSE A 
ZUKORLIC SE BORI ZA 
SVOJ NAROD

254 

Hajrovic Midhat Njemacka

Vasa poruka: 
Molim Allah dz.s. da muftiji 
Muamer ef. Zukorlicu, nje-
govim saradnicima i svim 
vjernicima pomogne da 
ustraju u ocuvanju vjere i da 
ih sacuva vecih iskusenja. I 
molim Allaha dz.s. da nasoj 
braci koja su pogrijesila da 
snage da se izbave iz hala u 
kojem se nalaze. Ubijedjen 
sam da im je mnogo tesko u 
ovim danima. Breme izdaje 
ce ih proganjati cijelog zivo-
ta. Onima koji se ne opa-
mete neka Allah dz.s. sveze 
i jezike i ruke kako ne bi 
ucinili jos vece zlo, kako 
drugima tako i sebi.

Peticija podrške IZ na čelu sa Muftijom 
Muamerom Zukorlićem

http://www.bosona.net/potpisi.php?start=0
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PPromocija tzv. reisa Adema Zilkića od strane lokalnih političara, Ugljaninovih najbližih saradnika: Mensur Memić - funkci-romocija tzv. reisa Adema Zilkića od strane lokalnih političara, Ugljaninovih najbližih saradnika: Mensur Memić - funkci-
oner Koalicije LZS, oner Koalicije LZS, Edip Dedeić - Edip Dedeić - državni sekretar Ministarstva za infrastrukturu u Vladi Republike Srbije , državni sekretar Ministarstva za infrastrukturu u Vladi Republike Srbije , 

uz asistenciju lokalnih tajkuna i kriminalaca.uz asistenciju lokalnih tajkuna i kriminalaca.

Tzv. rijaset, posljedica tijesne saradnje saradnika UDBE, kriminala i lokalne politike uz asistenciju Ugljninovog obezbeđenjaTzv. rijaset, posljedica tijesne saradnje saradnika UDBE, kriminala i lokalne politike uz asistenciju Ugljninovog obezbeđenja

Nermin Bejtović - generalni sekretar Nermin Bejtović - generalni sekretar 
Koalicije LZSKoalicije LZS

DOSIJEI
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N A J B L I Ž I  S A R A D N I C I  S U L E J M A N A  U G L J A N I N A  P R I S U S T V O V A L I  P O K U Š A J U  P R O M O C I J E  N J E G O V O G 
G L A V N O G  P O L I T I Č K O G  C I L J A  R U Š E N J A  L E G I T I M N I H  O R G A N A  I S L A M S K E  Z A J E D N I C E  U  S R B I J I  T E 

I N S T A L I R A N J U  P A R A L E L N E  I S L A M S K E  Z A J E D N I C E  U Z  P O M O Ć  S V O J I H  P O S L U Š N I K A  I Z  R E D O V A  I M A M A .

Enes GicićEnes Gicić Fadil UgljaninFadil Ugljanin Ahmedin ŠkrijeljAhmedin Škrijelj Halko DražaninHalko Dražanin

Ramiz IdrizovićRamiz Idrizović Halem ĆosovićHalem Ćosović Nazim LičinaNazim Ličina GrkGrk

FUNKCIONERI I ODBORNICI LISTE ZA SANDŽAK U FUNKCIONERI I ODBORNICI LISTE ZA SANDŽAK U 
LOKALNOM PARLAMENTU NOVOG PAZARALOKALNOM PARLAMENTU NOVOG PAZARA

FFunkcioneri Stranke Demokratske Akcije unkcioneri Stranke Demokratske Akcije 
u Sjenici na čelu sa Nusretom Nuhovićem, u Sjenici na čelu sa Nusretom Nuhovićem, 
bivšim  državnim sekretarom u Ministarstvu bivšim  državnim sekretarom u Ministarstvu 
prosvjete Vlade R Srbije prosvjete Vlade R Srbije 

ZZvaničnici opštinske vlasti u Tutinu iz redova vaničnici opštinske vlasti u Tutinu iz redova 
Ugljaninove partije na promociji svog politi-Ugljaninove partije na promociji svog politi-
čkog saborca na poziciji tzv. reisačkog saborca na poziciji tzv. reisa

Adilović Sead, Adilović Sead, 
odbornik Liste za odbornik Liste za 
Sandžak u lokal-Sandžak u lokal-
nom parlamentu nom parlamentu 
Tutina u zloupotre-Tutina u zloupotre-
bi ahmedijebi ahmedije

DOSIJE II
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Dužnici Sulejmana Ugljanina: Big Boysi, vlasnici dozvola za izgradnju stanova pod neregularnim uslovima Dužnici Sulejmana Ugljanina: Big Boysi, vlasnici dozvola za izgradnju stanova pod neregularnim uslovima 

"Ramazanska atmosfera" "Ramazanska atmosfera" 
prisutna kod poštovaoca lika i djela Adema Zilkićaprisutna kod poštovaoca lika i djela Adema Zilkića

Mlađi brat tzv. mufti-Mlađi brat tzv. mufti-
je sandžačkog Hasiba je sandžačkog Hasiba 

SuljevićaSuljevića

"Imami" sa diplomom Zilkićevog "kursa islama" "Imami" sa diplomom Zilkićevog "kursa islama" 
u pratnji funkcionera Ugljaninove partijeu pratnji funkcionera Ugljaninove partije Birdum-bardum, forumaši sandzak news-aBirdum-bardum, forumaši sandzak news-a

Aktivisti Koalicije LZSAktivisti Koalicije LZS

DOSIJEIII
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P O K U Š A J  P R O M O C I J E  T Z V .  R E I S A   U  D O M U  N A R O D N E  S K U P Š T I N E   R  S R B I J E P O K U Š A J  P R O M O C I J E  T Z V .  R E I S A   U  D O M U  N A R O D N E  S K U P Š T I N E   R  S R B I J E 
P O D  P L A Š T O M  B A J R A M S K O G  P R I J E M AP O D  P L A Š T O M  B A J R A M S K O G  P R I J E M A

"Visoki gosti" na bajramskom prijemu: Senad Hodžić, Šefkija Rašljanin, Ibro Krnjo, Bake "Visoki gosti" na bajramskom prijemu: Senad Hodžić, Šefkija Rašljanin, Ibro Krnjo, Bake 
Ramović,  Ahmedin DemirovRamović,  Ahmedin Demirović, Izet Tatarević, Halem Ćosović. ić, Izet Tatarević, Halem Ćosović. 

IDEOLOŠKI I FINANSKIJSKI KONSTRUKTORI POKUŠAJA RUŠENJA LEGITIMNIH IDEOLOŠKI I FINANSKIJSKI KONSTRUKTORI POKUŠAJA RUŠENJA LEGITIMNIH 
INSTITUCIJA I ORGANA IZ-e U SRBIJI. INSTITUCIJA I ORGANA IZ-e U SRBIJI. 

NedostatakNedostatak "službenih ahmedija", nadomeštavan je uz pomoć Ugljaninovih aktivista, funkcio- "službenih ahmedija", nadomeštavan je uz pomoć Ugljaninovih aktivista, funkcio-
nera njegove partije i finansijera napada na Islamsku zajednicunera njegove partije i finansijera napada na Islamsku zajednicu

Kao gosti na prijemu  bili su veoma Kao gosti na prijemu  bili su veoma 
"dragi prijatelji": Gordana Pop-Lazić i "dragi prijatelji": Gordana Pop-Lazić i 
u pozadini general Božidar Delić, fun-u pozadini general Božidar Delić, fun-

kcioneri Srpske Radikalne Strankekcioneri Srpske Radikalne Stranke

Kreatori puča u društvu insajdera: Esad Džudžević - poslanik Koalicije LZS u Kreatori puča u društvu insajdera: Esad Džudžević - poslanik Koalicije LZS u 
Narodnoj skupštini R Srbije, Emin Elesković - funkcioner Koalicije LZS u Tutinu,  Narodnoj skupštini R Srbije, Emin Elesković - funkcioner Koalicije LZS u Tutinu,  

Nusret Gusinac i Izet Zilkić - imami pučistiNusret Gusinac i Izet Zilkić - imami pučisti

"Uspomena sa ekskurzije""Uspomena sa ekskurzije" U kandžama kriminalaU kandžama kriminala

DOSIJE IV
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Tzv. reis Adem Zilkić  u društvu jednog od svojih političkih mentora, Šemsudina Kučevića - predsjednika Opštine Tzv. reis Adem Zilkić  u društvu jednog od svojih političkih mentora, Šemsudina Kučevića - predsjednika Opštine 
Tutin, funkcionera i aktivista Koalicije Lista za SandžakTutin, funkcionera i aktivista Koalicije Lista za Sandžak

Narodni poslanik LZS u parlamentu Narodni poslanik LZS u parlamentu 
R Srbije Bajram OmeragićR Srbije Bajram Omeragić Sponzori pučistaSponzori pučista

Jedna od metoda aktivista LZS da pred medijima pokažu  Jedna od metoda aktivista LZS da pred medijima pokažu  
"njihovu brojnost" na političkim skupovima"njihovu brojnost" na političkim skupovima

Pojedini vlasnici džins fabrika "dali su slobodno" svojim Pojedini vlasnici džins fabrika "dali su slobodno" svojim 
radnicima da dođu na doček tzv. reisaradnicima da dođu na doček tzv. reisa

DOSIJEV
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S P I S A K  P E N Z I O N E R A :

Sabahudin Višegrađanin, 
Kurtan Kurtanović, 
Ragip Pepić. 

S P I S A K  O N I H  K O J I
N I S U  Z A V R Š I L I  M E D R E S U :

Mustafa Makić, 
Taip Jusufović,
Admir Hadžić - izbačen iz Medrese,
Husein Rašljanin, 
Esad Holić, 
Derviš Trtovac, 
Elvir Fijuljanin, 
Ismet Graca - izbačen iz Medrese,
Emir Redžović - izbačen iz Medrese. 

S P I S A K  P R I S U T N I H  S A  A H M E D I J A M A 
K O J I  N I S U  U  R A D N O M  O D N O S U  U  I Z - i :

Fahrudin Šehović, 
Sead Nasufović, 
Lukman Kurtanović, 
Kurtan Kurtanović, 
Adem Tahirović, 
Sabahudin Višegrađanin, 
Admir Hadžić, 
Husein Rašljanin, 
Derviš Trtovac, 
Elvir Fijuljanin, 
Ismet Graca, 
Emir Redžović,
Emin Etemović.

Od ukupnog broja prisutnih sa ahmedijama na skupu 
podrške takozvanom reisu, polovina od njih nije 

završila medresu, nije u radnom odnosu 
u Islamskoj zajednici ili su penzioneri.

DOSIJE VI
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PITANJE:  Kolika je vri-
jednost hadža koji se obavi 
u ime određene osobe, koja 
ga nije u stanju sama obavi-
ti, od strane osobe koja živi 
ili boravi u Meki ili Medini, 
za čije obavljanje se izdvoji 
mnogo manje novca nego 
što bi se izdvojilo ukoliko 
bi ga osoba obavila kreću-
ći iz svog mjesta boravka 
ili poslala bedela iz svog 
mjesta?

ODGOVOR:  Hadž je ibadet 
koji u sebi sadrži i tjelesni i 
materijalni oblik žrtve koju 
osoba koja obavlja hadž 
mora podnijeti ukoliko 
želi upotpuniti nagradu za 
hadž, tako da izbjegavanje 
u potpunosti ili djelimično 
bilo kojeg od pomenutih 
aspekata dovodi u pitanje 
stepen nagrade, a nekada i 
samu ispravnost hadža.

Nerijetko se događa da 
pojedinci, u želji da ušte-
de dio od svoje imovine, 
a sa druge strane iskoriste 
maksimalno svoj dolazak 
na hadž, traže osobe koje bi 
obavile hadž za nekoga od 
njihove rodbine po cijeni 
koja je daleko ispod stvarne 
cijene hadža, koju izdva-
ja i sam lično onaj koji je 
došao za sebe obaviti hadž. 
U takvim situacijama rije-
tko pomažu savjeti i upute 
rukovodstva hadža da se 
ne postupa na takav način, 
već da se u tu svrhu izdvoji 
realna suma imetka, koja 
je potrebna za putovanje i 
obavljanje hadža, tako da 
i pored stalnih upozorenja 
bude onih koji postupaju 
po svome.

Onaj ko čini pomenuto 
mora biti svjestan da se u 
ovom slučaju radi o ispu-
njenju duga prema Allahu 
dž.š. koji dobro zna svačiju 
namjeru i želju, tako da 
se On Uzvišeni ne može 
prevariti.

Neka svako pođe od 
sebe lično i neka sebi posta-
vi pitanje da li bi to isto 
učinio kada je njegov hadž 
u pitanju? Naravno da je 
mali broj onih koji bi tako 
postupili, već to čine sa 
hadžom drugih osoba, koje 
su dužni izdržavati, kao 
što je slučaj sa njihovim 
suprugama, kojima žele, i 
pored njihove sposobnosti 
da lično obave hadž, lakšim 
i jeftinijim putem obezbi-
jediti epitet “hadži”, što 
je u islamu neprihvatljivo, 
jer hadž nije svakodnevna 

trgovina u kojoj se mogu 
praviti ovakvi kompromisi. 
Takođe se želi članovima 
rodbine koji su preselili na 
taj način pomoći da se pred 
Allahom pojave sa obavlje-
nim hadžom, kojeg ranije 
nisu obavili iz opravdanih 
ili neopravdanih razloga.

Mnogo je bolje da 
osoba, umjesto unajmljiva-
nja lica koje će za 300, 400 
ili 500 eura obaviti hadž za 
nekoga od njegove rodbi-
ne, isti iznos izdvoji u znak 
sjećanja na umrlog člana 
rodbine i daruje ga neko-

me ko će se dovom obra-
titi Uzvišenom Allahu da 
oprosti i pomogne onome 
u čije ime je novac izdvojen, 
kao što je slučaj sa stipen-
diranjem učenika Medrese 
ili studenata Fakulteta za 
islamske studije, koji će biti 
razlog da, dok god rade 
posao za kojeg se školu-
ju, to jest pozivaju vjeri 
svoga Gospodara, teku 
sevabi osobi u čije ime je 
novac izdvojen. Takođe, 
pomenuta količina novca se 
može uložiti u nešto što je 
opšte dobro i hajrat, koji će 

koristiti širem krugu ljudi 
koji će svojim korišćenjem 
pomenutog biti razlog traj-
nog sevaba i nagrade koja 
će teći onome u čije ime je 
hajrat podignut. Na ovaj 
način će osoba izbjeći poi-
gravanje sa propisima koji 
čine temelj vjere islama, a 
sa druge strane obezbijediti 
ono što je krajnji cilj i želja 
od izdvajanja novca u ime 
umrlog, a to jest obezbje-
đivanje sevaba i želja da 
mu u tome bude pomoć 
na Sudnjem danu. Ukoliko 
osoba želi da ipak bude 

obavljen hadž za neko-
ga od njene porodice, to 
može učiniti, ali isključi-
vo uz izdvajanje stvarne ili 
približne cijene hadža, koju 
svake godine  odredi  ruko-
vodstvo hadža.

PITANJE:  Poznato je 
da je jedan broj imama sa 
prostora Sandžaka, “neza-
dovoljan” radom organa i 
čelnika Islamske zajednice, 
svojim potpisima dao podr-
šku nelegalnom djelova-
nju jedne grupe, cijepanju 
Islamske zajednice i razbi-
janju džemata na one koji 
hoće Islamsku zajednici 
koja će biti bliski saradnik 
jedne političke partije i one 
koji žele da Islamska zaje-
dnica zadrži svoj dosadašnji 
kurs, to jest autonomnost 
u njenom funkcionisanju i 
nedozvoljavanje političkim 
partijama da je imaju kao 
svoj servis.

Sabor Islamske zajedni-
ce je donio odluku da se 
dotičnima daje mogućnost 
da se do Bajrama pokaju i 
vrate, što su neki i učinili, 
međutim, neki još uvijek 
nisu. Interesuje me kao 
džematliju, da li za takvim 
imamom mogu klanjati 
namaze i da li takav nega-
tivni stav imama utiče na 
džemat koji u nijetu prista-
je za njim?

ODGOVOR:  Ono što se desi-
lo u Sandžaku u zadnjim 
danima mjeseca ramazana 
jeste događaj koji je, prije 
svega, iznenadio i povri-
jedio sve iskrene vjernike, 
ali i uzburkao širu javnost. 
Islamska zajednica, kao i 
svaka druga uređena zaje-
dnica, ima svoj način i sistem 
funkcionisanja, te normati-
vna akta u okviru kojih se 
mogu rješavati sva pitanja 
koja se tiču rada pojedinih 
organa islamske zajednice 
ili njenih čelnika. Vrhovni 
organi Islamske zajednice 
donose odluke o smjeni i 

imenovanju funkcione-
ra Islamske zajednice. Na 
njima se mogu slobodno 
izraziti mišljenja o načinu 
funkcionisanja određenih 
organa ili zamjerke na neči-
ji rad, tako da je svaki drugi 
oblik djelovanja pojedinaca 
ili grupa, poziv na haos i 
legalizacija kršenja norma-
tivnih akata, neprihvatljiv.

Pojavili su se pojedinci 
koji su sebi dali pravo da 
govore u ime većine imama 
i njihovih interesa, koji bi 
da se preko noći domognu 
pozicija u Islamskoj zaje-
dnici i ostvare dugogodi-
šnji san onima koji bi da 
Islamsku zajednicu  potči-
ne i zgaze.

Naravno da je takav 
prljav pokušaj koji se tre-
bao realizovati u najčisti-
jem i najvrjednijem dijelu 
godine, a to su zadnji dani 
ramazana, bio osuđen na 
neuspijeh i propast. Čudno 
je kako su samo pojedi-
ne osobe, imami, koji nose 
ahmediju po nekoliko 
decenija, prihvatili da budu 
dio tog “šejtanskog kola” 
koje je trebalo da odigra 
ključnu ulogu u razbijanju 
i rušenju kuće u kojoj su 
živjeli i radili toliki vremen-
ski period, koja je njihova 
sopstvena kuća koja im je 
pružala svaki oblik zaštite 
i dostojanstva, čije su bla-
godati uživali, u njoj bili 
nagrađivani, besplatno slati 
na hadž, od nje pomagani 
kroz razne kredite i pozaj-
mice i sl. Međutim, desilo 
se šta se desilo, Islamsku 
zajednicu, koja djeluje na 
prostoru Sandžaka, koja je 
stara koliko i muslimani u 
Sandžaku, htjeli su preko 
noći zamijeniti nekom dru-
gom, a sve pod izgovorom 
njenog “unapređenja”, nesa-
glasnosti i “nezadovoljstva 
sa radom Glavnog muftije”, 
što je obična glupost u koju 
može povjerovati samo 
osoba koja zbog mržnje 
nije pri punoj svijesti ili je 

Rešad-ef. PLOJOVIĆ

O plaćanju bedela i 
razbijanju Islamske zajednice

Hadžija se mora žrtvovati i tjelesno i materijalno. 
Da li je valjan namaz za imamom koji radi na razbijanju Islamske zajednice 
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umno ograničena. Vrijeme 
je učinilo da istina izađe na 
vidjelo i da se pokaže šta su 
stvarne želje i ambicije te 
grupe i njenih raznovrsnih 
pomagača, tako da je danas 
mnogo mali broj onih koji-
ma još uvijek nije jasno šta 
se događa. Istina da ima 
i onih kojima je jasno šta 
se događa, ali da bez obzi-
ra na to, zbog upleteno-
sti u “šejtansko kolo”,  ne 
smiju nazad. Nadam se da 
će mržnja, koja je nekima 
zatvorila oči, nestati, te da 
će i oni dozvoliti razumu 
da prevlada i kaže svoju 
riječ.
Što se tiče imama koji 
su svojim potpisima dali 
podršku nelegalnom djelo-
vanju i bezakonju, to jest 
puču, oni su, prije svega, 
odgovorni pred Uzvišenim 
Allahom za posljedice koje 
će izazvati njihovi postupci 
unutar džemata i šire, jer 
su oni bili direktan uzrok 
svim podjelama i tenzijama 
koje su nastale. Obavljanje 
namaza za njima, to jest 
prihvatanje njih kao imama 
ne znači saglasnost sa nji-
hovim postupcima i ne 
povlači sudjelovanje u gri-
jehu kojeg su počinili, tako 
da ga ne treba izbjegavati. 
Naprotiv, treba se koristiti 
svaka prilika da im se ukaže 
na pogubnost koraka koje 
su preduzeli, kojih su tre-
bali biti svjesni kao imami 
i od kojih su trebali druge 
odvraćati, kako bi im se 
pomoglo da otvore oči i 
budu svjesni hala u kojem 
se nalaze, te kako bi spasili 
sebe ovosvjetske i ahiretske 
kazne. Islamska zajednica 
do sada nije donijela odlu-
ku o udaljavanju nekoga 
od pomenute vrste imama 
sa mjesta imama, što znači 
da vrijeme i mogućnost 
povratka još uvijek traje. 
Onog momenta kada orga-
ni Islamske zajednice done-
su odluku o smjeni nekoga 
od pomenute vrste imama, 
tek tada će se dovesti u 
pitanje ispravnost namaza 
za takvim imamom. 

Vaša pisma šaljite na:

Islamska zajednica u Srbiji
(Vjersko-prosvjetna služba)

Gradska 1
36300 Novi Pazar

ili na:   vps@verat.net

Allah dž.š. je slao 
poslanike čovječanstvu 
određujući mu na taj način 
pravac i diskurs kojim se 
trebaju kretati kako bi 
ostvarili funkciju i krajnji 
smisao svoje egzistencije 
na Zemlji. Ogroman broj 
poslanika i vjerovjesni-
ka prodefilovao je ljud-
skom poviješću. Tako je 
svaki narod u svakoj epohi 
bio u prilici čuti posred-
stvom poslanika, koji je 
dobio Objavu, Božiju 
riječ i Njegovu poruku. Ta 
poruka se, između osta-
log, ogledala u tome 
da ih podsjeti da im 
je osnovni zada-
tak obožavati 
Gospodara te 
da su na to 
pristali još 
u praisko-
nu kada su 
sve duše, 
v jern ičke 
i nevjerni-
čke, potpi-
sale akt da 
će  Al l aha 
dž.š. oboža-
vati. O tome 
nas Uzvišeni 
obavještava:

„ I  k a d  j e 
Gospodar tvoj  iz 
kičmi Ademovih sinova 
izveo potomstvo njihovo i 
zatražio od njih da pos-
vjedoče protiv sebe: - Zar 
ja nisam, Gospodar vaš? 
– oni su odgovorili: - Jesi, 
mi svjedočimo – i to zato 
da na Sudnjem danu ne 
kažete: - Mi o ovome nismo 
ništa znali.“

Dakle, kada analiziramo 
prethodni ajet primjećuje 
se da je osjećaj za vjerom 
praiskonska čovjekova uro-
đena potreba. Refleksija 
ljudske prirode jeste da 
vjeruje u jednog Boga. 
Razlika je u tome što se 
vjernici dobro sjećaju tog 

ugovora, drugi se prave da 
se ne sjećaju ugovora, dok 
se treći bore protiv tog 
sjećanja. Uprkos tome, svi, 
pa i oni koji se ne sjećaju 
tog ugovora, osjete potre-
bu za vjerom i Bogom u 
teškoj i dramatičnoj situ-
aciji, jer shvataju da im 
tada nijedan ovosvjetski 
faktor ne može pomoći, 
pa se okreću Gospodaru. 
Stoga negiranje Boga znači 
negiranje svoje egzistenci-
je, svoje urođene prirode.

Oni koji 
se ne 

s j e -
ćaju ugo-
vora, oni su stalno sebi 
postavljali i postavljaju 
pitanja: Ko je stvorio tako 
grandiozno nebesa, kako 
je Zemlja impozantno 
stvorena? Sve to ih je iri-
tiralo da pronađu ko je 
sve to stvorio. Od samog 
njegovog postanka, čovjek 
je tragao za odgovorima, 
pokušavao ih je sam odre-
diti i pružiti adekvatan 
odgovor. Čovjek je poku-
šavao, pod uticajem svojih 
razmišljanja, da, nakon što 

je spoznao Boga, defini-
še Njegova svojstva. U 
tome nije mogao uspjeti 
bez Objave. Dakle, razum 
je nesposoban da definiše 
Boga, te je Allhah dž.š. 
poslao poslanike i knjige 
da definiše diskurs kojim 
se čovječanstvo treba kre-
tati. Tako su nastale mnoge 
vjere. Mi prihvatamo da 
postoji samo jedna nebeska 
vjera – jer ju je Allah dž.š. 
odredio, i postoje mnoge 
druge vjere ovozemaljske. 

Nazivamo 
i h 

ovo-
z e m a l j s k e 

jer su im osnivači ljudi. U 
tom svjetlu Kur’an obavje-
štava:

„On vam propisuje u 
vjeri isto ono što je propisao 
Nuhu, i ono što objavlju-
jemo tebi, i ono što smo 
naredili Ibrahimu, Musau 
i Isau: - Pravu vjeru ispo-
vijedajte i u tome se ne 
podvajajte.“

„Reci: O ljudi, istina 
vam dolazi od Gospodara 
vašeg, i onaj ko se uputi 
pravim putem – uputio se 

za svoje dobro, a onaj ko 
krene stranputicom – kre-
nuo je na svoju štetu, a ja 
nisam vaš advokat.“

Islam je vjera  s kojom 
je Allah dž.š. zadovoljan 
da bude vjera: 

„Danas su nevjernici u 
očaj pali, zbog vjere vaše, 
zato se njih ne bojte, a Mene 
se bojte!“

„Danas sam vam vjeru 
vašu upotpunio i blagodat 
svoju prema vama ispunio, 
i da islam vaša vjera bude 
– Ja sam htio i zadovoljan 
sam.“

Sljedbenike svoje vjere 
Gospodar naziva  musli-

manima: 
„I Allaha radi 

borite se borbom 
istinskom! On 

je  vas  iza-
brao i u vjeri 
vam ništa 
teško nije 
učinio, u 
vjeri vašeg 
p r a o c a 
Ibrahima, 
O n  v a s 
je musli-

m a n i m a 
n a z v a o 

još prije, a 
i u Kur’anu 

ovome da bi 
tako Poslanik bio 

svjedok protiv vas, a 
vi bili svjedoci protiv 

ljudi.“
Zato je islam vjera koju 

je Allah dž.š. nepresta-
no i kontinuirano obna-
vljao preko svojih posla-
nika i vjerovjesnika, a u 
potpunosti je kompletirao 
preko Muhammeda a.s. 
Kur’anom, kada se poslje-
dnji put obratio čovječan-
stvu skrećući mu pozor-
nost na ugovor koji su 
potpisali i na sistem života 
koji trebaju prihvatiti i lju-
bomorno čuvati.

V J E R A  J E  J E D N A

 Vjernik je u
Allahovoj zaštiti

Hfz. mr. Almir-ef. Pramenković

Nastavit će se...
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Neki ljudi pod raznim 
izgovorima nastoje svoje 
postupke bunta, puča ili 
ustanka opravdati nare-
đivanjem dobra i zabra-
njivanjem zla i pod tom 
parolom djeluju u društvu. 
Neophodno je napome-
nuti da se ni pod kakvim 
izgovorom ne smije i ne 
može opravdati ustanak 
protiv islamskih instituci-
ja ili pojedinaca (lidera) u 
njima. 

Islam je sistem koji nije 
od jučer već je uspostavljen 
od Allaha dž.š . 
preko svih poslani-
ka a.s. i čije poruke 
se crpe direktno iz 
Kur’ana i Sunneta. 

Svako ko isla-
mu pridaje svoj-
stva nereda, haosa 
i neorganizovano-
sti vrijeđa njegovo 
učenje i omalovaža-
va njegovu svetost i 
vrijednost, a pripa-
dnike islama grubo 
iritira.

H i s t o r i j s k e 
činjenice, učenje 
i tradicija govore 
suprotno onome 
sa čime se susreće-
mo, a to je da neki 
pojedinci ili grupa 
sebi daju za pravo da mimo 
ustaljenog sistema predu-
zimaju određene korake 
nanoseći štetu muslimani-
ma i njihovoj zajednici.

Ubade ibn es-Samit 
r.a. pripovijeda: „Mi smo 
dali  zavjet (zakletvu) 
Al l ahovom Pos lan iku 
s.a.v.s. za poslušnost i 
pokornost u muci i lakoći, 
u volji i nevolji, za pre-
dnost njegovu nad nama 
u svemu i da se nećemo 
svađati i osporavati zapo-
vjedništvo emirima (vlada-
rima), osim ako bismo pri 
njima vidjeli otvoren kufr, 

za koji imamo dokaz od 
Allaha, i dali smo zavjet da 
ćemo govoriti samo istinu, 
gdje god bili, i da se neće-
mo bojati ničijeg ukora i 
kritike u vezi sa Allahom 
(Njegovim odredbama).“ 
(Muttefekun alejhi)

Dakle, nije dozvoljeno 
da svako po svom naho-
đenju i rasuđivanju donosi 
neka rešenja, vodi i upra-
vlja pitanjima zajednice, da 
napada i bori se protiv vođe, 
posebno ako na taj način 
nanosi štetu muslimanima i 
njihovoj zajednici.

Ustanak i puč protiv vla-

dara muslimana opravdan 
je samo u krajnjem slučaju - 
kada se kod njega primijeti 
otvoreno nevjerstvo.

Iako je prava hrabrost 
nekada vladaru ukazati na 
nepravilnosti i negativnosti 
koje se kod njega primijete, 
one moraju biti odgovaraju-
će i primjerene u granicama 
i nikako ne smiju preći crtu 
legalnog i dozvoljenog.

Ustanak protiv vođe 
muslimana zasigurno pred-
stavlja kršenje principa na 
kojima počiva islamsko 
društvo i to se može okva-
lifikovati kao najteži čin 
nasilja i prijestupa, kako 

prema vladaru i sljedbeni-
cima, tako i prema Allahu 
dž.š. koji strogo naređuje: 
„O vjernici, pokoravajte 
se Allahu i pokoravajte se 
Poslaniku i predstavnici-
ma vašim.“ (En-Nisa, 59)

Majka vjernika, Ummu 
Seleme Hind bint Ebi-
Umejje r.a. prenosi da je 
Allahov Poslanik s.a.v.s. 
rekao: „Zaista će vam se 
nametnuti za vladare poje-
dini emiri (zapovjednici), 
pa ćete neke njihove postu-
pke odobravati, a mnoge 
od njih ćete i osuđivati. Ko 
bude njihovo zlo mrzio 

srcem svojim, čist je od gri-
jeha, a ko ih bude otvoreno 
kritikovao, taj se osigurao 
od grijeha, međutim, ko im 
bude odobravao i pridru-
žio im se... (taj je griješan 
zajedno sa njima).“ Ashabi 
rekoše: „Zar se nećemo 
boriti protiv njih, Allahov 
Poslaniče?“ „Ne, sve dok 
sa vama budu obavljali 
namaz.“ (Muslim)

Dakle, kritika je svaka-
ko potrebna zato što niko 
od ljudi poslije Poslanika 
nije čist od grijeha, ali je 
neophodno odvojiti savjete 
i lijepe riječi od ustanka, 
razgovor i dijalog od nasilja 

i rušenja sistema. Moraju se 
uvijek uvažiti sve okolnosti 
i posljedice. Ne smije se 
muslimanima šteta i nasi-
lje nanositi pod bilo kojim 
izgovorom.  

Aiša r.a. prenosi da je 
Allahov Poslanik s.a.v.s. 
rekao: „Ko učini nasi-
lje koliko za jedan pedalj 
zemlje, sva zemlja tog pedlja 
kroz dubinu sedam zemalja
bit će mu natovarena oko 
vrata (na Sudnjem danu).“ 
(Muttefekun alejhi)

Ebu-Musa r.a. preno-
si da je Allahov Poslanik 
s.a.v.s. rekao: „Allah dž.š. 

odgađa kaznu 
nasilniku, al i 
kad mu kazna 
dođe, neće ga 
pomilovati.“

Zatim je pro-
učio: „Eto, tako 
Gospodar tvoj 
kažnjava kad 
kažnjava sela 
i gradove koji 
su nasilje čini-
li. Kažnjavanje 
Njegovo zaista 
je bolno i stra-
š n o . “  ( H u d , 
102)

(Muttefekun 
alejhi)

E n e s  r . a . 
prenosi da je 

Allahov Poslanik s.a.v.s. 
rekao: „Pomozi svoga 
brata, zalima i mazluma 
(nepravednika i onoga nad 
kime je nepravda učinje-
na)!“ Jedan od ashaba reče: 
„Allahov Poslaniče, pomo-
ći ću ga ako je mazlum, 
ali kako da ga pomognem 
kad je zalim?“ Alejhisselam 
odgovori: „Da ga spriječiš 
da nasilje učini, to mu je 
zaista pomoć.“ (Buhari)

Irbad b. Sarije pre-
nosi hadis u kome kaže: 
“Allahov Poslanik s.a.v.s. 
održao je rječit i sadrža-
jan govor od kojeg su nam 
srca u strahu zatreptala, a 

iz očiju suze potekle. Rekli 
smo: - Allahov Poslaniče, 
kao da je to govor onoga 
koji odlazi, pa nas posavje-
tuj. Rekao je: - Oporučujem 
vam pobožnost (takvaluk) 
Allahu i slušanje i pokor-
nost, pa makar vam za 
vođu bio određen abesin-
ski rob. Uistinu, ko bude 
živio poslije mene vidjet će 
mnoga razilaženja. Držite 
se moga sunneta i sunneta 
pravednih halifa, koji su na 
pravom putu poslije mene. 
Držite se toga, uhvatite se 
toga (čvrsto) svom sna-
gom. I čuvajte se inovaci-
ja (u vjeri) jer svaka ino-
vacija u vjeri je novotarija 
(bid‘at), a svaka novotarija 
je zabluda.” (Ibn Madže, 
Sunen, “El-Mukaddime”. 
Tirmizi, Sunen, “Kitabu-l-
‘ilm”. Ebu Davud, Sunen, 
“Kitabus-sunne”.)

Ovaj hadis ukazuje na 
nekoliko stvari od kojih su 
najznačajnije:

- Sama činjenica da je 
izgovoren kao oporuka 
koju je Poslanik ostavio 
svom ummetu ukazuje na 
njegovu vrijednost.

- Poslanik poziva na naj-
važniju stvar koja će osigu-
rati sreću ovoga i budućeg 
svijeta, a to je pokornost 
Allahu dž.š.

- Poziva na  slušanje i 
pokornost vođi vjernika, pa 
makar na to mjesto došao 
rob.

- Upozorava na razne 
podjele koje će zadesi-
ti ummet poslije njegove 
smrti itd.

Sve ovo nam ukazuje na 
neophodnost čuvanja mira 
i reda u društvu i uvažava-
nje prioriteta. Upozorava 
na posljedice narušavanja 
istog, kako u islamskom 
društvu tako i tamo gdje su 
muslimani manjina i gdje 
su takvi potezi pogubni, a 
posljedice nesagledive.

U S T A N A K  P R O T I V  I S L A M S K I H  I N S T I T U C I J A

Nepokornost vladaru muslimana 
predstavlja nasilje 

„O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vašim.“ (En-Nisa, 59)

Mr. Hajrudin-ef. BALIĆ

HADIS32
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K a ž e  U z v i š e n i 
Gospodar:

 � سينين  ��لطو�  ��لزيتو�  ��لتين 
لقد خلقنا �إلنسا� في  �لبلد �ألمين  هذ� 

#حسن تقويم 

„Tako mi smokve i 
masline, i Sinajske gore, 
i grada ovog bezbjednog, 
- Mi čovjeka stvaramo u 
skladu najljepšem.“ (Tin, 
4)

Uzvišeni Stvoritelj se u 
Kur´anu kune Sinajskom 
gorom, Mekkom i Medinom 
da bi skrenuo pažnju na 
vrlo važnu stvar, a to je da 
je stvorio čovjeka u naj-
potpunijem obliku (kao 
što smatra Mudžahid) i u 
najljepšem obliku (kao što 
smatraju Katade i Kelbi).

Na osnovu ovih činje-
nica i kur'anske argumen-
tacije nije moguće da se u 
Božijim stvorenjima nađu 
nedostatak, višak ili nestru-
čnost. Sve je mudro stvore-
no i isprogramirano.

Kaže Uzvišeni:

+نا كل) شيئ خلقنا% بقد� 
„Mi sve s mjerom stva-

ramo.“ (Kamer, 49)

Razlog ovog našeg istra-
živanja je pisanje vodećih 
svjetskih časopisa o sli-
jepom crijevu i njegovoj 
važnoj ulozi za ljudski 
organizam. Nauka je uspje-
la da pobije ranije tvrdnje 
o tome da je slijepo crijevo 
višak koga treba odstraniti, 
ne znajući da ono ima svoju 
ulogu i funkciju koja mu 
je data Allahovom mudro-
šću. Proučavajući ulogu 
slijepog crijeva američki 
ljekari su upravo otkrili 
njegovu najvažniju funkci-
ju, a to je da ono pospješu-

je proizvodnju i očuvanje 
bakterija koje igraju vrlo 
važnu i korisnu  ulogu po 
želudac. Na ovo otkriće 
nadovezuju se stručnjaci 
sa Američkog univerziteta 
Duke University, potvr-
đujući njegovu važnost i 
ukazujući na činjenicu da 
sve što je stvoreno ima 
svoje određenje i funkciju, 
a da je ta teza „slučajno-
sti“ zastarjela. U studijama 
koje objavljuje ovaj univer-
zitet, u časopisu “Teoretska 
medicina“, ukazuje se na 
činjenicu da se u ljudskom 
organizmu nalaze bakterije 
koje svojom količinom pre-
laze broj ćelija u ljudskom 
organizmu. Svaki organ u 
ljudskom organizmu oba-

vlja svoju ulogu koja se ne 
može zamijeniti, pogotovu 
kada se uzme u obzir da sva 
ta stvorenja daju svoj dopri-
nos u varenju hrane. Dalja 
istraživanja na ovom uni-
verzitetu dovode do sazna-
nja da usljed teških bolesti, 
poput kolere i dizenterije, 
dolazi do pražnjenja crije-
va i gubitka ovih korisnih 
bakterija. U ovoj situaciji 
dolazi do izražaja uloga sli-
jepoga crijeva, a to je obna-
vljanje i čuvanje bakterija. 
Da bi stvari bile jasnije u 
smislu uloge i mjesta sli-
jepog crijeva, istraživanja 
pokazuju da mjesto koje 
zauzima slijepo crijevo u 
najdonjem dijelu debelog 
crijeva, daje mu upravo vri-

jednost i važnu ulogu.
Želimo da upitamo one 

koji misle da je slučajnost 
stvorila čovjeka, ko je taj 
ko je omogućio i ćelija-
ma dao ulogu i zadatak da 
vrše grupisanje i očuvanje 
korisnih bakterija u ovako 
malom crijevu koje izgle-
da kao magacin. U slučaju 
nedostatka ovih bakteri-
ja vrši se snabdijevanje i 
to tačno u mjeri koliko je 
potrebno. Da li je moguće 
da je ovo nastalo slučajno?

Da li su ćelije same od 
sebe znale za ulogu kori-
snih bakterija, da ih staci-
oniraju u magacinu (slije-
pom crijevu) i da ih koriste 
kada im to zatreba?

Da pojasnimo - savre-

mena nauka sa svim svojim 
dostignućima koja posjedu-
je nije znala kakva je uloga 
ovog malog organa (slije-
pog crijeva). Božija moć 
daje ulogu i planira funkci-
ju svakom organu u našem 
organizmu. Prijašnja istra-
živanja, kao i sadašnja i ona 
koja dolaze, ukazuju čovje-
ku na činjenicu da koristi 
svoj razum, a ne treba mu 
puno pa da shvati da je 
Stvoritelj svega Uzvišeni 
Gospodar i Njemu treba 
da budemo zahvalni svo-
jim ibadetima i sedždama, 
pokazujući time pokornost, 
poslušnost i zahvalnost što 
nas je stvorio u najljepšem 
obliku..

K U R ` A N S K A - N A U Č N A  N E N A D M A Š N O S T  U  S V J E T L U  M E D I C I N E  I  R A Z U M A

Slijepo crijevo (caecum) kao 
dokaz Božijeg stvaranja

Želimo da upitamo one koji misle da je slučajnost stvorila čovjeka, ko je taj ko je omogućio i ćelijama dao 
ulogu i zadatak da vrše grupisanje i očuvanje korisnih bakterija u ovako malom crijevu koje izgleda kao 
magacin. U slučaju nedostatka ovih bakterija vrši se snabdijevanje i to tačno u mjeri koliko je potrebno. 

Da li je moguće da je ovo nastalo slučajno?

Doc. dr. Mehmed-ef. MEŠIĆ
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Zaboravio sam svoje 
drugove i gozbu… Nisam 
mogao da podnesem da 
dalje govori, pa sam sta-
vio svoju ruku na njegova 
usta i rekao mu: „Salime, 
ne boj se. Znaš li ko će ići 
s tobom danas u džamiju?“ 
„Valjda Omer, ali on uvijek 
kasni...“, „Ne, nego ću ja 
ići s tobom.“ Salim se začu-
dio, nije vjerovao, mislio je 
da se ismijavam sa njim, 
pa se rastužio i 
zaplakao. 

Obrisao 
sam nje-
gove suze 
m o j o m 
rukom i ste- g a o 
mu ruku. Želio sam da 
ga povedem autom, ali je 
odbio govoreći: ”Džamija 
je blizu, želim da pješačim 
do džamije. Da, tako mi 
moj Gospodar preporuču-

je.“ 
Ne sjećam se kad sam 

zadnji put ušao u džami-
ju i ovo je bio prvi put 
da osjećam strah i kajanje 
nakon dugih prošlih godi-
na. Džamija je bila puna 
klanjača, ali sam ja ipak 
našao mjesto za Salima u 
prvom safu. Slušali 
smo hutbu 

z a j e -
dno... Nakon 

zavr še tka  namaza 
tražio je Salim od mene 
Mushaf. Zaplakao sam. 
Kako da čita kada je sli-
jep?... Pokušao sam da 
ignorišem njegovo traženje 
i lijepo se ponašao prema 
njemu bojeći se da ga ne 
povrijedim. Ipak sam mu 

dao Mushaf pa je tražio 
od mene da mu otvorim 
na suru Kehf, nakon čega 
sam uporno listao stranice 
i pogledao sadržaj, dok je 
nisam našao. Uzeo 
je od mene 

Mushaf, stavio 
ga je ispred sebe i počeo 

učiti suru zatvorenih očiju. 
O Allahu!... On zaista zna 
cijelu suru Kehf napamet. 
Postidio sam se sebe, pa 
sam uzeo Mushaf počevši 
da drhtim... Čitao sam i 
čitao... Molio sam Allaha 
da mi oprosti i uputi me na 
pravi put. Nisam mogao da 
se suzdržim, pa sam počeo 
plakati kao malo dijete. 
Postidio sam se nekih ljudi 

koji su još uvijek klanja-
li sunet, pa sam pokušao 
sakriti suze. Međutim, moj  
plač se pretvorio u jecanje. 
Nisam osjetio ništa osim 
ručice koja mi je dodirivala 
lice i brisala suze. Zagrlio 
sam ga i pogledao, pa sam 
zatim pomislio: “Nisi ti sli-
jep, nego sam ja slijep…”

Vratili smo se kući. 
Moja je supruga bila veoma 
zabrinuta za Salima, ali se 
njena briga pretvorila u plač 
kada je saznala da sam ja 
klanjao džumu sa njim. Od 
toga dana nije mi prošao 
namaz u džematu, u džami-
ji. Napustio sam loše druš-
tvo, a ostali su mi dobri pri-
jatelji koje sam upozanao 
u džamiji i sa kojima sam 
osjetio slast imana. Saznao 
sam od njih stvari koje su 
me odvraćale od dunjaluka. 
Nisam propuštao skupove 
u kojima se zikrilo, niti vitr 
namaz, a nekoliko puta u 
mjesecu bih činio hatmu. 
Moj jezik je bio vlažan od 
spominjanja Allaha dž.š. i 
od traženja oprosta zbog 
ogovaranja i ismijavanja 
ljidi. Osjećao sam da sam 
bliži svojoj porodici… Iz 
očiju moje supruge nazi-
rali su se pogledi bojazni i 
sažaljenja koje je ona krila. 
Osmjeh se nije micao sa 
Salimovog lica, tako da bi, 
ko bi ga vidio, pomislio da 
je vlasnik dunjaluka i svega 
što je na njemu! Mnogo 
sam zahvaljivao Allahu na 
njegovim blagodatima. 

Toga dana odlučili su 
moji prijatelji da 
s e  u p u t e 

p r e m a 
nekom dalekom 

mjestu da bi pozivali u 
islam, ali sam se ja kolebao 
oko odlaska. Klanjao sam 
istiharu i savjetovao se sa 
svojom suprugom, od koje 
sam očekivao da će odbi-
ti, ali se desilo suprotno. 
Već me je i ranije viđala 
da putujem zbog grijeha i 
nemorala, bez savjetovanja 
sa njom, pa se sada mnogo 
obradovala i hrabrila me. 
Pošao sam ka Salimu i oba-
vijestio ga da ću otputovati, 
pa me je zagrlio ručicama 
ispraćajući me… 

Odsustvovao sam od 

kuće tri i po mjeseca. U 
toku tog perioda svaku 
priliku za odmor koja bi 
mi se pružila, proveo sam 
u razgovoru sa svojom 
ženom i djecom. Poželio 
sam ih mnogo… Koliko 
sam samo poželio Salima, 
kako sam samo žudio da 
ga čujem… On je jedini sa 
kojim nisam pričao otkako 
sam otputovao. Sve što sam 
pričao mojoj hanumi bilo 
je o želji za njim… Uvijek 
se smijala od radosti, osim 
posljednji put kada sam 
razgovarao sa njom… 
Nisam čuo njen smijeh, 
kojeg sam očekivao, i njen 
glas se promijenio. Rekao 
sam joj: „Prenesi moj selam 
Salimu.” „Inšallah”, rekla je 
i ušutila. 

Nakon izvjesnog vre-
mena sam se vratio kući. 
Pokucao sam na vrata i 
poželio da mi otvori Salim, 
ali ih je otvorio Halid koji 
nije prešao četvrtu godinu. 
Ponio sam ga u naručje, a 
on je vikao: ”Babo, babo…” 
Nisam znao zašto su mi se 
prsa stegnula kada sam ušao 
u kuću, pa sam zatražio 
zaštitu kod Allaha od pro-
kletog šejtana. Srela me je 
moja supruga kojoj se lice 
promijenilo i izgledala je 
kao da glumi sreću. Dobro 
sam je pogledao, a zatim je 
upitao: „Šta ti je?“ Rekla 
je: “Ništa!...“ Iznenada sam 
se sjetio Salima i upitao: 
„Gdje je Salim?“ Spustila je 

g l a v u . . .  N i z 
njene obraze su 
potekle tople 
suze... Vikao 
sam: “Salim, 
g d j e  j e 
Salim?!...“, 

ali od nje nisam 
čuo nikakav odgovor... Moj 
sin Halid je rekao tepajući: 
“ Babo, Sajim je zabjistao u 
Đennetu... Kod Allaha...“ 
Moja supruga nije mogla 
da izdrži da stoji, pa zamalo 
da ne pade na zemlju, dok 
sam se ja suzdržavao da ne 
zaplačem... Izašao sam iz 
sobe. Kasnije sam saznao 
da je Salim dvije sedmice 
prije mog dolaska obolio 
od groznice. Vodili su ga 
u bolnicu, ali ga groznica 
nije napuštala... Sve dok mu 
duša nije napustila tijelo...

Prevela:

Fahreta FIJULJANIN

I slijepi ostvaruju cilj (II)

Samarkand. Danas grad 
u Uzbekistanu, zemlji koja se u sre-
dnjem vijeku zvala Sog-diana. Nekad je 
bio prijestonica Tamerlana (Timura ili 
Timurlenka) koji je sa svih strana svijeta 
doveo umjetnike da ga ukrase. Njegov 
grob nazvan Gur-Amir stoji tamo još 
i danas. Samarkand se može pohvaliti 
da u središtu ima jedan od najvećih 
arhitektonskih spomenika na svijetu, 
Registan.

Ovaj trg oivičen je medresama Ulug-
bega, Šir-Dara i Tilla-Kari. U blizini se 
nalazi medresa Bibihanum koju je podi-
gla žena Tamerlana, Kineskinja, 1388. 
godine. Ljetna palača Tamerlena zvana 
Hazreti šah Zindeh, nalazi se kod meza-
ra Kasima ibn Abbasa, koji predstavlja 
svetište.

Na gradskoj periferiji leže ruševi-
ne drevnog grada Marakanda zvanog 
Afrasiab, po iranskom junaku, a odmah 
do njih nalazi se opservatorija Ulug-bega. 

Grad Marakand uništio je Aleksandar 
Veliki 329. godine p.n.e. Arapi pod zapo-
vjedništvom Kutejbe ibn Muslima osvo-
jili su ga 711. godine i nazvali Samarkand. 
Bio je prijestonica Samanida (819.-
1005./204.-395.). Ponovo ga je uništio 
Džingiz-han 1221. godine.

Pjesnik ovako govori o Samarkandu i 
njegovom bratskom gradu:

„Samarkand saikali rowi zamin hast 
Bukhara quwwati Islami din hast.”

„Samarkand je briljant na licu Zemlje, 
Buhara je snaga islama.”

Samarkand je bio sjedište manihej-
stva. Makdisi govori da su u selima 
Transoksanije živjeli ljudi u bijeloj odje-
ći čiji su obredi ličili na obrede zin-
dika. Bijela odjeća također predstavlja 
znak grupe Ebu Muslima, sapid-jamagan 
(,,oni koji nose bijelu odjeću”, u arap-
skom: al-mubayyida). U srednjem vijeku 
mnogi mistici iz tog područja još su bili 
vegetarijanci.

- K R A J -
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Islamska zajednica je ove 
godine po prvi put pred-
stavljena na Novosadskom 
sajmu. Tom prilikom u Hali 
7, namijenjenoj za vjer-
ski turizam Novosadskog 
sajma, predstavile su se, 
pored Islamske zajednice, 
i ostale crkve i vjerske zaje-
dnice u Srbiji: Srpska pra-
voslavna crkva, Katolička 
crkva, Evangelička crkva i 
Jevrejska zajednica. 
Štand Islamske zajednice, 
jedan od najbolje uređe-
nih, na 130 m2, opremljen 
namještajem ručne izra-
de u tradicionalno-islam-
skom duhu, islamskom 
literaturom u izdanju „El-
Kelimeh“, te ostalim suve-
nirima, slikama, fotografi-
jama sa islamskom tema-
tikom, bio je preplavljen 
posjetiocima tokom svih 
dana održavanja Sajma. 
Besplatnim primjercima 
brošure „Šta je islam“ i 

lecima Islamske zajednice 
izazvali smo veliko intere-
sovanje kod posjetilaca. 
Ispred Islamske zajednice 
na Sajmu su učestvova-
li Fadil-ef. Murati – imam 
iz Novog Sada, Bajazit-ef. 
Nicević – imam 
i z  S u b o t i c e , 
Šerif Marukić, 
Enis Ujkanović 
i Salahudin Fetić 
–  s l u ž b e n i c i 
Mešihata.
Naš štand posje-
tili su i pred-
stavnici ostalih 
crkava i vjerskih 
zajednica, koji 
su izrazili veliko 
interesovanje za 
islamsku litera-
turu. 
N o v o s a d s k i 
sajam ima dugu 
tradiciju. O tome 
govori činjenica 
da je ove godine 
na Novosadskom 
sajmu, u perio-

du od 9. do 14. oktobra 
održan jubilarni 40. među-
narodni sajam LORIST. 
Pored do sada ustaljenih 
sajmova lova, ribolova, 
sporta, turizma, eko svijet 
i hortikultura, ove godine 

otvorena su vrata svim vjer-
skim zajednicama u Srbiji 
na Sajmu vjerskog turi-
zma. To je doprinijelo da 
je Novosadski sajam zabi-
lježio 22 odsto veću posje-
ćenost u odnosu na pretho-

dnih sedam godina.
Nadamo se da će Sajam 
vjerskog turizma postati 
tradicija na Novosadskom 
sajmu i da će biti prilika da 
se ponovo svi susretnemo 
na jednom mjestu.

I S L A M S K A  Z A J E D N I C A  U  S R B I J I  N A  N O V O S A D S K O M  S A J M U  V J E R S K O G  T U R I Z M A

Islamska zajednica u duhu tradicije
Pored do sada ustaljenih sajmova lova, ribolova, sporta, turizma, eko svijet i hortikultura, ove godine 
otvorena su vrata svim vjerskim zajednicama u Srbiji na Sajmu vjerskog turizma. To je doprinijelo da je 

Novosadski sajam zabilježio 22 odsto veću posjećenost u odnosu na prethodnih sedam godina.

Posjete predstavnika Crkava štandu Islamske zajednicePosjete predstavnika Crkava štandu Islamske zajednice

SećijaSećija Posjeta na našem štanduPosjeta na našem štandu Bajramski  zijafet na našem štanduBajramski  zijafet na našem štandu

PPosjeta novosadskih džematlijaosjeta novosadskih džematlija

Salahudin FETIĆ
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MUSLIMANI AMERIKE MOLE 
SE ZA ŽRTVE POŽARA U 

KALIFONIJI

Sve velike islamske 
organizacije koje djeluju 
na području Sjedinjenih 
Američkih Država pozva-
le su muslimane u ovoj 
zemlji da se uključe u akci-
ju spašavanja i zbrinjavanja 
žrtava katastrofalnih poža-
ra koji ovih dana bukte 
Kalifornijom.

Muslimanskim organi-
zacijama je preporučeno 
da izvrše sve neophodne 
pripreme kako bi se otvo-

rili prihvatni centri u koji-
ma bi se ukazivala pomoć 
najugroženijima. Također 
je zbog ove situacije pre-
poručeno da se jedan dio 
sredstava koji je prikupljen 
u akciji zekata i sadakatu-l-
fitra usmjeri u ovu svrhu.

Muslimanima, a pose-
bno onim u Kaliforniji, 
savjetovano je da u ovim 
danima posebno upućuju 
dovu Allahu dž.š. da učini 
da vatrena stihija što prije 
bude ugašena kako bi se 
spriječilo dalje ugrožavanje 
života i materijalnih doba-
ra.

"SLUŽBENA HOLANDIJA" 
PRIZNALA ISLAM

”Mi smo doista sretni 
što smo nakon maraton-
skih pregovora u prilici 
vam saopštiti da smo sklo-
pili sporazum sa Vladom 
Holandije kojim se reguliše, 
kroz Zakon i Ustav, službe-
no priznanje vjere islama.” 
Ovim riječima su predsta-
vnici islamskih organizaci-
ja koje djeluju u Holandiji 
pozdravili ovu historijsku 
odluku, bez presedana u 
novijoj historiji evropskih 
zemalja.

S p o r a z u m , 
između ostalog, 
podrazumjeva 
da će se vjer-
ske službe moći 
vršiti u javnim 
instituci jama, 
kasarnama, bol-
nicama, kao i 
to da će obave-
za države biti 
da preko javnih 
servisa informi-
sanja objavlju-
je nastupanje 
važnih događa-
ja iz islamskog 
kalendara, kao 
što je početak 
r a m a z a n s k o g 
posta.

 EGIPĆANI U
 2007. GODINI

 POTROŠILI 3,5
 MILIJARDE

 EGIPATSKIH

 FUNTI ZA

OBREDE UMRE

K a k o  s u 
saopštili pred-
stavnici turisti-
čkih agencija iz 
Egipta, državlja-
ni ove musli-
manske zemlje 
potrošili su do 
sada u 2007. 
godini 3,5 mili-
jarde funti na 
ime boravka u 
Mekki i Medini 
zbog obavljanja 
obreda umre.

N a  k o n -
f e r n c i j i  z a 
štampu, koju 
je ovim povo-
dom u Kairu 
o r g a n i z o v a l o 
M i n i s t a r s t v o 

turizma, ministar turizma 
je izjavio da je ove godine, 
što kopnom, što morem, 
što vazduhom, na umru 
otišlo preko pola miliona 
Egipćana, što svakako pred-
stavlja impozantnu brojku. 

Dakle, ove godine je 
umru obavio svaki 14 drža-
vljanin ove sjeverno-afričke 
zemlje.

ERDOAN: MI ĆEMO 
ODLUČITI ŠTA NAM JE 

ČINITI SA SEPARATISTIMA

Nakon eskalacije suko-
ba na sjeveru Turske, uz 
granicu sa Irakom, koji 
je posljedica višegodišnje 
težnje separatista iz ovog 
dijela Turske da se otcijepe, 
ovaj sukob prijeti da pomu-
ti račune mnogim kreatori-
ma politika u Iraku i oko 
nje.

Turski premijer Redžeb 
Tajjib Erdoan je, tokom 
svoje posjete Rumuniji, na 
pitanje novinara kakve će 
korake preduzeti zvanična 
Ankara u pogledu mogu-
ćnosti da se i ozbiljnije 
nego što je to bio slučaj 
do sada vojno interveniše u 
Iraku, rekao: ”Možda poje-
dine zemlje ne žele da mi 
izvodimo bilo kakve vojne 
akcije u Iraku. No, mi smo 
ti koji će odlučiti da li ćemo 
to učiniti ili ne.”

S druge strane, predsje-
dnik Turske Abdullah Gul 
kazao je da je “strpljenje 
Turske na izmaku”, te da će 
se ozbiljnije reagovati uko-
liko pripadnici separatisti-
čke Kurdske partije nastave 
sa provokacijama.

MISTERIOZNE OTMICE 
MUSLIMANA U UGANDI

Jedan od lidera musli-
manske manjine u Ugandi 
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Prihvatni centri u KalifornijiPrihvatni centri u Kaliforniji

Zajednička fotografija povodom potpisivanja Zajednička fotografija povodom potpisivanja 
sporazumasporazuma

Hodočasnici na jednom od aerodruma u EgiptuHodočasnici na jednom od aerodruma u Egiptu

ErdoanErdoan
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oštro je protestvovao pro-
tiv vlasti u ovoj afričkoj 
zemlji što ništa ne predu-
zima kako bi se što prije 
rasvijetlili sve učestaliji 
misteriozni nestanci musli-
mana u ovoj zemlji.

Sumnja u odlučnost 
vlasti ove zemlje da bilo 
šta uradi po ovom pitanju 
dodatno je povećana nakon 
što su brojni očevici potvr-
dili da iza ovih nestanaka 
stoji upravo vlast, koja bez 

ikakvih optužbi zatvara 
muslimane, građane ove 
zemlje, i drži ih nezakoni-
to u pritvoru, bez mogu-
ćnosti da njihovi najbliži 
saznaju bilo kakvu istinu 
o njima.

133 POGINULA U NAPADU 
NA BENAZIR BUTO

B i v š a  p r e m i j e r k a 
Pakistana, Benazir Buto, 

koja se preko 
sedam godi-
na nalazila u 
i z g n a n s t v u 
u  V e l i k o j 
B r i t a n i j i , 
u m a l o  d a 
bude ubijena 
u napadu na 
njen konvoj u 
Karačiju. 

U dva koor-
dinirana napa-
da na kolonu 
u  k o j o j  s e 
nalazila Buto, 
okružena svo-
jim pristalica-

ma, poginule su 133 osobe, 
dok preko 500 ranjeno.

UN ZA RELIGIJSKA 
PITANJA

Na skupu visokih vjer-
skih predstavnika muslima-
na, Jevreja i kršćana, koji 
se održao u italijanskom 
gradu Napulju, zatraženo 
je formiranje jedne glo-

balne svjetske organizacije 
po ugledu na Ujedinjene 
nacije, koja će za zadatak 
imati da koordinira odre-
đene zajedničke aktivnosti 
pripadnika svih triju svjet-
ski religija.

Šejh Izzudin iz Emirata, 
kao zvanični predstavnik 
islamskih institucija, upo-
zorio je na ovom skupu 
„da se više ne smijemo 
zadovoljiti samo protoku-
larnim susretima, već da svi 
moramo raditi da pravlje-
nju jedne djelotvorne insti-
tucije koja će biti dobar 
mehanizam za rješavanje 
zajedničkih problema“.

KINA „OSTVARENJE SNA“ 
MUSLIMANSKIH MUHADŽIRA

„Zemlja snova“ – način 
na koji mnogi useljenici, a 
posebno muslimani, gleda-
ju na ovu azijsku zemlju.

S povećanjem broja 
stranaca, useljenika, Kina je 
postala mjesto skrašavanja, 

sigurnosti za mnoge musli-
mane, koji su u njoj našli 
sigurnost, zapošljenje, slo-
bodu vjeroispovjesti, dakle 
sve ono što ih ohrabruje da 
u toj zemlji ostanu duže 
nego su možda u prvom 
trenutku planirali.

MALEZIJA SLAVI SVOG 
PRVOG KOSMONAUTA

Uz veliko slavlje i osje-
ćaj nacionalnog ponosa 
Malezijci su dočekali svog 
prvog austronauta, nakon 
što se bezbjedno prizemljio 
u Kazahstanu, 20. oktobra 
2007. godine, poslije 11 
dana provedenih u svemiru 
u društvu dvojice ruskih 
kosmonauta. 

Sveopštem nacional-
nom slavlju priključio 
se i malezijski premijer 
Abdullah Ahmed Bedewi, 
koji je izrazio svoju sreću 
i zadovoljstvo povodom 
ovog velikog uspjeha.

Ukazivanje pomoći nastradalimaUkazivanje pomoći nastradalima Malezijski kosmonautMalezijski kosmonaut

Muslimanu UgandeMuslimanu Ugande

Džamija na Gibraltarskom moreuzuDžamija na Gibraltarskom moreuzu
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U islamskom društvu 
zadatak koju žena ima kao 
majka u pogledu odgo-
ja djece je uvijek isticana 
na prvom mjestu, tako da 
se, primjera radi, ženin 
rad u kancelariji nikada ne 
može po važnosti rangirati 
na većoj ljestvici od ove 
uloge.

Posmatrano sa stajali-
šta islama, razlika između 
muškarca i žene nije samo 
biološke ili, čak, psiholo-
ške naravi, nego ona ima 
svoje korijene u samoj 
naravi božanskog stvara-
nja. Potvrdu za ovu kon-
stataciju, svakako, imamo u 
kur’anskim ajetima u koji-
ma se o tome govori. Allah 
dž.š. kaže: 

„Mi smo vas stvorili u 
parovima.“  (78:8)               
                                  

„Slavljen neka je Onaj 
Koji je u parovima stvorio 
sve.“ ( 36:36)

Dakle, muška i žen-
ska polarizacija je, ustva-
ri, suštinski dio stvaranja. 
Svaki rod unutar ove pola-
rizacije je potpuno ljudsko 
biće, nezavisni pravni enti-
tet, a muškarac i žena su 
jednaki u svojim vjerskim 
odgovornostima. Ipak, nji-
hovo zajedničko djelovanje 
na ovom svijetu je izraženo 
kroz koncept međusobnog 
dopunjavanja, gdje će nji-
hove različitosti zajedno 
tvoriti krug koji simboli-
zira potpunost i cjelovi-
tost. U tome i jeste razlog 
zbog kojeg muško i žen-
sko privlače jedno drugo, 
gdje se brakom kruniše 
takav vid privlačnosti, ali 
i otvaraju nove mogućno-
sti zajedničkog djelovanja, 
dopunjavanja i stremljenja 
ka  zadovoljstvu njihovog 
Stvoritelja. Legalna bračna 
zajednica, sklopljena u skla-

du sa propisima Šerijata, 
jedina je veza kroz koju 
je moguće ostvariti dopu-
njenost između muškarca 
i žene.  

Na osnovu spomenutih 
činjenica odgovor na često 
postavljano pitanje da li su 
žena i muška-
rac jednaki u 
islamu, glasio 
bi da su jedna-
ki pred Bogom 
i zakonom, ali 
da u svijetu 
nisu uvijek isti. 

S t r u k t u r a 
i s l a m s k o g 
društva  n i je 
utemeljena na 
kvantitativnoj 
jednakosti već 
na dopunjivo-
sti gdje će doći 
do kombinacije 
njihovih različi-
tih kvaliteta. U 
takvoj kombi-
naciji muškarac 
se smatra zašti-
tnikom i skr-
biteljem svoje 
porodice i nje-
nim imamom, 
vjerski govo-
reći. Žena je 
istinska gospo-
darica u svojoj 
kući. Njen prvi 
zadatak ogleda 
se u podizanju 
djece i brizi za 
nj ihov pravi 
odgoj. Shodno 
važnosti ovog 
zadatka i nje-
gove bitnosti 
za cijelu musli-
mansku zajednicu, a i šire, 
ovaj veliki vid zalaganja od 
strane majke je okarakte-
risan vrlinom i veoma je 
počastvovan, što vidimo 
na osnovu hadisa u kome 
je Poslanik a.s. kazao: 
„Džennet leži pod majčinim 
nogama.“ 

U islamskom društvu 
zadatak koju žena ima kao 

majka u pogledu odgoja 
djece je uvijek isticana na 
prvom mjestu, tako da se, 
primjera radi, ženin rad u 
kancelariji nikada ne može 
po važnosti rangirati na 
većoj ljestvici od ove uloge. 
Pravo djeteta da mu majka 

ispunjava vrijeme i radi na 
izgrađivanju njegovih vrije-
dnosti, radije nego li dadilja 
ili druga osoba zadužena 
za to, jeste pravo koje se 
i danas drži dragocjenim i 
čak možemo kazati univer-
zalnim.

I dok, s jedne strane, 
žena ima obavezu odgajanja 
djece, s druge strane odgo-
vornost za ekonomsku 

potporu porodice spada na 
muškarca. Ukoliko imamo 
na umu ovu činjenicu onda 
nam neće biti teško da 
shvatimo mudrost propisa 
gdje po islamskom zakonu 
muškom nasljedniku pri-
pada dvostruko više nego 

ženskom. Dakle, muška-
rac će svoj dvostruko veći 
dio trošiti za potrebe svoje 
porodice, dok žena sa svo-
jim nasljednim dijelom 
može raspolagati onako 
kako sama želi.

Odgovornost muškar-
ca da finansijski izdržava 
svoju porodicu svakako ne 
znači da islamski propisi 
sprječavaju ženu musli-

manku da radi i preuzima 
obaveze. Na povijesnoj slici 
pored aktivnosti muškaraca 
vidljivi su i angažmani žena 
u raznim oblastima. Tako 
u tradicionalnim islamskim 
društvima žena je zauzimala 
značajno mjesto u poljopri-

vrednoj obla-
sti, takođe su 
bile aktivne i u 
brojnim umi-
jećima i izradi 
raznih ruko-
tvorina. Neke 
su bile akti-
vne u oblasti 
trgovine i bile 
poznati trgovci 
kao što je bila 
Po s l a n i k o v a 
s u p r u g a 
Hatidža. Što 
se tiče obra-
zovanja, hadis, 
prema kojem 
je traganje za 
naukom vjer-
ska obaveza za 
svakog musli-
mana, odno-
si se kako na 
muškarca tako 
i  n a  ž e n u . 
Poznato je da 
se veliki broj 
žena  mus l i -
m a n k i  k r o z 
povijest bavio 
naukom. Ako 
danas pogleda-
mo zastuplje-
nost žena na 
univerzitetima 
i drugim obra-
zovnim usta-
novama uočit 
ćemo da ne 

zaostaju za muškom popu-
lacijom.  

Ovi kao i brojni drugi 
primjeri pokazuju univer-
zalnost i aktualnost islam-
skih propisa kroz različite 
vremenske epohe, koji pre-
vazilaze ljudske parametre 
vrijednosti koji su obično 
važeći za kratak vremenski 
period.

P R A V A  Ž E N E  U  I S L A M U

Muškarac i žena kroz prizmu 
islamskih propisa

Poznato je da se veliki broj žena muslimanki kroz povijest bavio naukom. 

Misala PRAMENKOVIĆ
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Univerzitet dobio novi 
radni prostor

Internacionalni univer-
zitet je ove godine upisao 
planiran broj studenata na 
sva četiri fakulteta. Nastava 
će se izvoditi u ranije uređe-
nim prostorijama, s tim što 
je od ove godine prostor 
za izvođenje nastave zna-
tno proširen podizanjem 
još jednog sprata koji će 
u mnogome olakšati izvo-
đenje nastave, jer se zbog 
brojnosti studenata potre-
ba za tim ukazala još prošle 
godine. Preuređen je prize-
mni dio zgrade, već posto-

jeći i novosagrađeni sprat 
na način da se studentima 
omogući što bolji i kvali-
tetniji prostor za izvođenje 
nastave i vježbi. 

Program razmjene 
studenata sa 
Njemačkom

Sam poče tak  nove 
akademske godine na 
Internacionalnom univer-
zitetu obilježen je prezen-
tacijom programa stipendi-
ja Njemačke službe za aka-
demsku razmjenu DAAD 

i ostalih organizacija i fon-
dacija. U prepunoj Velikoj 
sali Univerziteta ataše za 
kulturu Njemačke amba-
sade obratio se studenti-
ma i održao prezentaciju 
ovog programa, naglasiv-
ši da mladi u Srbiji rije-
tko imaju priliku putovati 
i usavršavati se u nauci i 
umjetnosti te upoznavanju 
njemačke kulture i načina 
života. Program je pred-
stavila i lektorka Njemačke 
službe za akademsku raz-
mjenu Indith Hercig obja-
snivši da stipendiranje 
važi za učenike, studente 
i postdiplomce. Učenike 
obuhvata jednogodišnji 
boravak i pohađanje nasta-

ve u Njemačkoj, dok post-
diplomci imaju mogućnost 
realizovanja istraživačkih 
projekata u trajanju i do tri 
godine. Stipendije iznose 
od 100 do 1.200 eura mje-
sečno, s tim što su bora-
vak, ishrana te pohađanje 
seminara i kurseva plaće-
ni od strane organizatora. 
Predstavljen je i tromjese-
čni program prakse, kao 
i studentska putovanja za 
grupe od po 15 studenata u 
trajanju od 12 dana u neke 
od njemačkih gradova. 

Uslov za stipendiste je 

poznavanje njemačkog jezi-
ka. Zainteresovani kandidati 
će polagati test kod lektori-
ce Internacionalnog 
univerziteta Merdit 
Šmidt. Krajnji rok 
za prijavu za sti-
pendije i razmje-
ne je 15.novembar 
tekuće godine. 

Studenti 
američkih 

univerziteta 
posjetili 

Internacionalni 
univerzitet

K r a j e m  p r o -
teklog mjeseca na 
Internacionalnom 

univerzitetu boravili 
su studenti politiko-
logije, antropologije, 
sociologije i jezika sa 
američkih i oko 50 
drugih stranih uni-
verziteta. Studente 
je predvodila pro-
fesorica  histori-
j e  na  Amer ican 
U n i v e r s i t y 
Marijana Morosini 
– Dominik. 

O v a  p o s j e -
ta organizovana je 
u sklopu progra-
ma pod nazivom 

„Internacionalna analiza 
mira i rezolucija konflikta“ 
gdje američki studenti izu-

čavaju poslijera-
tnu situaciju u 
državama bivše 
Jugoslavije. To je 
najstariji program 
u SAD-u, a bazi-
ra se na prakti-
čnom učenju koje 
podrazumijeva 
obilazak zemalja 
u kojima je pri-
sutna pojava ili 
stanje koje istra-
žuju. Godišnje 
ovu vrstu progra-
ma pohađa oko 
400 studenata iz 
SAD-a, a rezulta-
ti ovakvog istra-
živanja su broj-
ni seminarski, 

istraživački i naučni rado-
vi. Studenti su posjetili i 
Zagreb, a njihova dalja mar-

šruta poslije Novog Pazara 
bit će Sarajevo, Banja 
Luka, Plitvice, Srebrenica i 
Mostar. 

A m e r i č k i  s t u d e n t i 
osim toga su imali prili-
ku da razgovaraju i upo-
znaju se sa studentima 
Internacionalnog univerzi-
teta te da razmijene svoja 
iskustva, prisustvovali su i 
vježbama iz predmeta engle-
ski jezik i književnost, zaje-
dno sa studentima Pravnog 
fakulteta Internacionalnog 
univerziteta. 

Nova akademska godina 
počela je živo sa brojnim 
aktivnostima što je, nara-
vno, planirano i za cijelu 
godinu.

N A  I N T E R N A C I O N A L N O M  U N I V E R Z I T E T U  P O Č E L A  N O V A  S T U D I J S K A  G O D I N A
 B R O J N I M  P O S J E T A M A ,  P R E Z E N T A C I J A M A ,  P R O G R A M I M A  I  N O V I N A M A

Nova akademska godina u novom ruhu
Sanela KARIŠIK
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Libija
Herodot je 450 godina p.n.e. posjetio Libiju i izvijestio je

 o narodu koji je tu živio kao Libijcima.

Opšte geografske 
odlike

Velika sjevernoafrička 
država Libija prostire se na 
južnoj obali Sredozemnog 
mora. Skoro čitavu zemlju 
pokriva Sahara, protežući 
se sve do obale Mediterana 
kod Sidra zaliva. Nešto 
zelenila može se naći jedino 
na sjeverozapadu, gdje raste 
nisko zakržljalo drveće, te 
u šumovitim brdima blizu 
Bengazija. U primorskom 
pojasu zime su blage i vla-
žne, a ljeta su vruća i suha. 
Sa druge strane, u unutra-
šnjosti se bilježe rekordne 
visoke temperature, čak i u 
svjetskim razmjerama. Tek 
14% stanovnika obrađuje 
zemlju, a najpovoljnije pri-
like su u sjeverozapadnim 
krajevima blizu Tripolija.
Libijci uzgajaju velika krda 
ovaca, koza i goveda pa 
zatim izvoze uštavljenu i 
sirovu kožu i krzno. Libija 
je jedan od najvećih svjet-
skih proizvođača nafte i 

prirodnog gasa.
Naziv Libije potiče od ple-
mena Lebu koje je živjelo 
na zapadnom rubu Egipta. 
Stari Egipćani, narod koji 
je živio između njihovih 
granica i Tunisa, smatrali 
su ih Libijcima. Herodot 
je 450 godina p.n.e. posje-
tio Libiju i izvijestio je o 
narodu koji je tu živio kao 
Libijcima.

Islamsko razdoblje

Na prostoru Libije islam 
je došao nakon arapskog 
osvajanja Egipta 642. godi-
ne. Arapske vojske predvo-
đene istaknutim vojskovo-
đom Amrom ibn Al-Asom 
nastavile su svoje pohode 
prema zapadu na berber-
ska područja osvajajući 
Kirenaiku 642. godine. U 
drugom pohodu od 643. 
do 645. godine osvojena 
je Tripolitanija i Fezzan, 
nakon jednomjesečne opsa-
de i borbe za Tripoli, kao i 
neki manji gradovi.
Grad se predao musli-
manskoj vojsci i otpočela 
je nova epoha u povijesti 

Libijske države. Za deset 
godina Arapi su učvrstili 
svoju vlast u cijeloj Libiji. 
Njihovo osvajanje, sma-
tra se, najdublje je utica-
lo na zemlju. Oni su sa 
sobom donijeli vjeru i jezik 
i današnja Libija je rezultat 
tog arapskog osvajanja iz 
sedmog stoljeća. 

Sve do 800. godine Libija je 
bila pod upravom Emevija, 
a potom Abbasija.
U periodu od 1517. do 
1551. Turci su osvojili pro-
store sve tri libijske pokraji-
ne i turski sultan je pripojio 
Turskom carstvu. U Libiju 
su došli Seldžuci i Ejjubije, 
porodica  Sa lahuddina 

Ejjubija, jednog od najve-
ćih islamskih vojskovođa. 
Tokom 19-og stoljeća veliki 
uticaj na prostorima Libije 
ima islamski red Senusija 
koji pruža značajan otpor 
turskoj vlasti, a to će nasta-
viti i u vrijeme kolonijalne 
vlasti Italijana.

LIČNA KARTA

Službeni naziv: Socijalistička Narodna Libijska Arapska 
Džamahirija

Površina – 1.759.540 km2

Broj stanovnika - 5,6 miliona stanovnika (2004)

Državno uređenje – Džamahirija (jednostranačka država)

Etnički sastav – Arapi Berberi 97%, ostali 3%

Religijska pripadnost – sunitski muslimani 97%, ostali 3%

Ukupan nacionalni bruto proizvod (2004) – 35 mld dolara

Nezaposlenost - 30%

Esad KOLAŠINAC
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Muhammedi a.s. para 
se të thirrte njerëzit në 
Islam haptazi, tri vite këtë 
e kishte bërë fshehura-
zi. Tanimë erdhi koha kur 
ai do të dilte që publi-
kisht t’i ftonte idhujtarët 
mekas për ta pranuar fenë 
e Allah ut Fuqiplotë.

Sdomend se tanimë 
çdo shtëpi mekase kishte 
kuptuar hovin e madh që 
Islami kishte marrë dhe 
se dita ditës ishin më të 
shpeshtë ata të cilët pë-
rqafonin dritën e shfaqur 
nga Allah u xh.sh.,Kriju-
es i Plotëfuqishëm, andaj 
politeistët në mesin e tyre 
ndjenin diç të jashtëza-
konshme.

Gjithë ata që 
ishin shpirtpastër 
këtë dukuri të për-
hapjes dhe pra-
nimit të Islamit 
e pritësi një për-
gëzim shumë të 
madh, ndërsa të 
gjithë ata të cilët 
ishin të zhytur në 
idhujtari ndjenin 
një pezëm të thellë 
nda Muhammedit 
a.s. dhe fesë Islame 
e cila sikurse valët 
e detit po përhapej 
gjithandej.

Pas përfundim 
të thurjes fshehu-
razi, Muhamme-
dit a.s. nga ana e 
Allah ut Fuqiplo-
të iu rekomandua 
që tashmë të fil-
lonte përhapjen e 
Islamit hapët..Ai u 
urdhërua që pikë-
sëpari ta fton fa-
miljen e tij të ngushtë. 
Kjo konfirmohet nga ver-
seti 214 Kur-anor i kapti-
nës “Esh-shuara” në të 
cilin thuhet: “ Dhe tërhi-
qu vërejtjen farefisit tënd 
më të afërt”.

Fill pas shpalljes së 
këtij verseti, Muhammedi 
a.s. mblodhi Benu Hashi-
mët, Benu Abdu-l-mena-
fët si dhe familje të tjera 
nga fisi Kurejsh dhe pa-
siqë hipi në kodrën Safa 
tha: “ Çka mendoni sikur 
t’u kisha informuar se ar-

miku është në luginë pas 
kësaj kodre e do t’ju sul-
mojë, a do të më kishit 
besuar “? Njerëzit e pra-
nishëm iu përgjigjën: “ 
Po, sepse kurrë nuk të 
kemi parë të gënjesh “. 
Pejgamberi a.s. atëherë iu 
tha: “ Pra, me të vërtetë 
unë ua tërheq vërejtjen 
për një ndëshkim të as-
hpër poqëse nuk i binde-
ni All-llahut të Madhëri-

shëm.
Buhariu ka shënu-

ar disa hadithe të sakta 
në Sahihun e tij lidhur 
me tubimin e Muhamme-
dit a.s. që pati me fisin 
Kurejsh të Mekkes kur 
për herë të parë iu drej-
tua masës për pranimin e 
fesë Islame nga ana e tyre, 
andaj shohim të arsyes-
hme të përmendim disa 
hadithe që ndërlidhen me 
këtë ngjarje:

Transmetrohet nga 
Ebu Hurejreja se i Dër-

guari i Allah ut, Muham-
medi a.s. ka thënë: “O 
pasardhës të Abdulmena-
fit, bleni shpirtërat tuaj 
prej Allah ut! O pasard-
hës të Abdulmuttalibit, 
bleni shpirtërat tuaj prej 
Allah ut! Oj nëna e Zu-
bejr bin Avvamit, tezja 
e Pejgamberit, oj Fati-
me, bija e Muhammedit, 
bleni shpirtërat tuaj prej 
Allah ut.Un nuk mundem 

që t’ju ndihmoj asgjë tek 
Allah u (nëse nuk pranoni 
Islamin), kurse prej pasu-
risë sime, kërkoni çka të 
doni”.

S ipas  Ibën Abba-
sit transmetohet se: kur 
është shpallur “ Dhe tërhi-
qu vërejtjen farefisit tënd 
të afërm”, Pejgamberi a.s. 
kishte filluar të thërrasë: 
“O pasardhës të Fahrit! 
O pasardhës të Adiut,gje-
gjësisht ftesën e bëri sipas 
familjeve kurejshite.

Kur kemi të bëjm,ë me 
versetin e sipërshënuar “ 
dhe tërhiqu vërejtjen fare-
fisit tënd më të afërt”,the-
ksojmë se janë përmendur 
disa transmetime të dobë-
ta të cilat i hasim te Ibën 
Ethiri, Beladhuri e të tjerë 
të cilët cekin  se  Muham-
medi alejhi-s-selam kishte 
tubuar disa prej familjes 
së tij  me rastin e shpal-
ljes së ajetit përkatës dhe 

atyre ua kishte paraqitur 
të vërtetën. Të shohim se 
si e paraqet këtë Hami-
dullahunë librin e tij sipas 
transmetimit të Beladhu-
rit, ndërsa poashtu edhe 
Ebu Zehre shënon po të 
njëjtin hadith me një ver-
sion më të zgjeruar prej 
Ibën Ethirit:

Rrëfehet prej Belad-
hurit se Muhammedi a.s. 
ishte mbyllur në shtëpi 
më se një muaj. Tezet e 
tij kishin menduar se ai 
ishte i sëmurë, prandaj 

edhe filluan që të intere-
soheshin për shëndetin e 
tij.Meqenëse ai e njihte 
mirë popullin dhe fisin të 
cilit i përkiste, Pejgamberi 
a.s.llogariste realizimin e 
kësaj detyreje një çështje 
mjaftë senzibile. Sipas Be-
ladhurit tezet e Pejgambe-
rit a.s. i jipnin atij shumë 
kurajo  dhe aspak nuk u 
hidhëruan nga shkaku se 
ai ishte i tërhequr prej fa-
miljes së tij. Madje ato e 
këshilluan Muhammedin 
a.s. që t’a mblidhte tërë 
familjen e tij, pos Ebu Le-
hebit. Pejgamberi a.s. e 
kishte thirrë tërë familjen 
në një mbrëmje. Por. pa-
siqë ngrën darkë, të gjithë 
u shpërndanë dhe shku-
an për të mos dyshuar se 
mos vallë ai ka pasur ndo-

një qëllim të ca-
ktuar. Këtu kishte 
pjesëmarrë edhe 
Ebu Lehebi bash-
karisht me të tje-
rët, ndonëse ai pa-
raprakisht nuk qe i 
ftuar në atë ndejë. 
Mirëpo,  Pejgam-
beri a.s. e kishte 
të patjetërsueshme 
që të ftonte bo-
tërisht në fenë e 
Allah ut dhe një gjë 
të tillë e bëri herën 
tjetër. Ajo që më 
më parë i shtyen-
te tezet e tia që 
të frikësoheshin e 
që kishte të bënte 
me Ebu Lehebin, 
u bë realitet. N[ 
fakt posa botërisht 
Muhammedi a.s. ia 
shfaqtë pranishmi-
ve fjalën autenti-
ke të Allah ut Fuq-
iplotë, ungrit Ebu 

Lehebi dhe me një vrazh-
dësi të pashembullt tha 
se Muhammedi as.s. ka 
për qëllim që t’a prishë 
besimin e tyre të kamot-
shëm e që ishte besimi në 
shumë zota, apo politei-
zmi alias idhujtaria. Sipas 
Ebu Lehebit ky ishte be-
simi të cilin me shekuj e 
kishin kultivuar stërgjy-
shërit e tij.

Tezet e Pejgamberit 
a.s.ishin munduar së koti 
ta bindnin Ebu Lehebin 

 Periudha e thirrjes
në islam haptazi

Jahja AHMETI

TEMA ISLAME
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për pranimin  e këshil-
limeve të Muhammedit 
a.s.,por kjo  ishte një gjë e 
kotë dhe orvatjet e tyre u 
shkuan huq.

S’domend se Ebu Le-
hebi armiqësinë e egër 
ndaj Muhammedit a.s. e 
kishte treguar në shfaq-
ur në më shumë raste.
Disa transmetime të vër-
teta aludojnë në ate se 
Muhammedi a.s. kur i kis-
hte ftuar në kodrën Safa 
Kurejshitët me çrast i kis-
hte lajmëruar ata se ishte 
i Dërguar i Zotit, ishte 
ngritur Ebu Lehebi dhe i 
kishte thënë:” A për këtë 
ne na ke ftuar kot së koti, 
e t’u thafshin duart!”. Mi-
rëpo,. Allah u i Lavdishëm 
këtë namë të Ebu Lehebit 
ia ktheu prap duke shpal-
lur kapitnën “Mesed”në 
të cilën thuhet:

“Qoftë i shkatërruar 
Ebu Lehebi, e ai është 
shkatërruar.!Atij nuk i 
bëri dobi pasuria e vet, e 
as ajo çka fitoi! Ai do të 
hyjë në një zjarr të nde-
zur flakë. E edhe gruaja 
e tij, ajo që barti dru(fer-
ra). E në qafën e saj ajo 
ka një litar të përdred-
hur”.

Fill pas kësaj, Allu 
xh.sh. i shpalli Muham-
medit alejhis-selam ajete 
me të cilat e  urdhëron ate 
që tanimë ai të dilte ha-
ptazi në publikimin e fja-
lës së drejtë të Allah ut të 
Madhërishëm. Në kapti-
nën “El-Hixhr” i Lartë-
madhërishmi, Allah  Fuqi-
plotë potencon: "Publiko 
haptas atë për të cilën po 
urdhërohesh, hiqu id-
hujtarëve. S’ka dyshim 
se Ne të mjaftojmë ty 
kundër atyre që tallen, 
të cilët Allah ut i kun-
dërvejnë zot tjetër, e më 
vonë ata do ta kuptoj-
në (prapavinë e tyre). Ne 
e dimë mirë se ti ngus-
htohesh shpirtërisht për 
atë që thonë ata. Po ti 
madhëroje me falënde-
rim Zotin tënd e bëhu 
prej atyre që luten (përu-
len duke u falur). Dhe ad-
huroje Zotin tënd deri sa 
të vijë ty e vërteta (vde-
kja).

Pas shpalljes së këty-
re verseteve kur-anore, 
Muhammedi a.s. edhe më 
tepër intensifikoi angaz-
himin e tij duke filluar 
që haptazi dhe drejtëpët-
drejt t’i sulmonte polite-
istët dhe besimin e tyre 
të kotë në puta.  Që vet 
i gdhendnin nga materia-
le të ndryshme, siç ishin 
gurët e drunjët e llojlloj-
shëm. Tanimë idhujtaria 
po goditej me një grusht 
të rëndë nga ana ew Pej-
gamberit të mëshirës të 
cilit i vinte tepër e më 
tepër kuraja nëbesimin në 
Zotin xh.sh.

Muihammedi a.s. i ftoi 
ata që të bënin llogarinë 
e tyre para se të llogari-
teshin në Ditën e Gjy-
kimit. Në një hadithë të 
tij, Pejgamberi a.s. kishte 
thënë:” Hasibuu 
enfusekum kable 
en tuhasebuu” 
që don të thotë 
në gjuhën shqipe: 
”Llogaritni veten 
tuaj parta se të 
llogariteni(nga 
Allah u).

M b a r ë  a r a -
bia tashmë kis-
hte marrë vesh 
për Islamin që 
po e predikonte 
Muhammedi a.s. 
Sipas transmeti-
meve që vijnë nga 
Buhariu dhe Muslimi rrë-
fehet për pranimin e Isla-
mit nga ana e Ebu Dherrit 
i cili e pranoi fenë e Allah-
ut Fuqiplotë gjat periud-
hës haptazi të shpalljes së 
saj. Pranimi i Islamit nga 
ana e tij kishte një ndi-
kim mjaft pozitiv në fisin 
e tij. Transmetohet se Ebu 
Dherri kishte qenë mjë 
tip i veçantë nga të tje-
rët edhe gjat kohës kur 
akoma nuk ishte shfaqur 
Islami e që njihet si pe-
riudha e injorancës apo e 
xhahilijjetit.. Ai nuk ad-
huronte putat,pra nuk 
ishte politeist dhe shumë 
e urrente ate.  

Vijon...

Allah u i Lartëmadhëri-
shëm në Kur’anin Famë-
lartë potencon “ Faleni na-
mazin dhe jepni zakatin”.

Siç dihet mirëfilli zeka-
ti është shtylla e katërt e 
Islamit. Dhënia e zekatit 
në fenë Islame konsidero-
het adhurim apo ibadet i 
cili i kushtohet ekskluzi-
visht Krijuesit tonë të Gjit-
hëdijshëm, Allah ut xh.sh. 

dhe në të njëjtën kohë ai 
është një institucion mja-
ftë i rëndësishëm për pje-
sëtarët e Islamit. Duhet 
theksuar se nëpërmes dhë-
nies së zekatit, myslimani-
,përpos shpirtit të tij, pa-
stron edhe pasurinë që ai 
e posedon. Arritjen deri te 
kjo pasuri, ia ka mundësu-
ar Allah u xh.sh.

Allah u Fuqiplotë në 
Kur’anin Famëlartë, në më 
se shtatëdhjetë vende, kra-
has faljes së namazin, për-
mend edhe dhënien e zeka-
tit e që aludon në peshën, 
vlerën dhe rëndësinë që ka 
ky iradet në fenë Islame.

Në  versetin Kur-anor 
103 të suretu Et-Teube, 
i Lartëmadhërishmi Allah  
Fuqiplotë rekomandon:

“Hudh min emvali-
him sadekaten tutahhiru-
hum ve tuzekkihim biha” 

e që në gjuhën tonë to të 
thotë: “ Merr prej pasuri-
së së tyre lëmoshë (fjala 
është për zukatin), që t’i 
pastrosh me të dhe t’ua 
shtosh begatitë”...

Njashtu edhe në syne-
tin e e Pejgamberit tonë, 
Muhammedit a.s. institu-
cioni i zekatit zë një vend 
jashtëzakonisht të meri-
tuar e të lartë. Muhamme-
di a.s. me rastin e dërgi-
mit të Muadh ibën Xhe-

belit në Jemen për 
ti ftuar njerëzit e 
atjeshëm në fenë 
Islame, rrëfehet t’i 
ket thënë: “” Më-
soji ata se Allah u 
ua ka bërë obli-
gim zekatin për 
pasurinë e tyre, të 
merret nga të pa-
surit dhe t’u jepet 
të verfërve të tyre. 
I Dërguari i Allah-
ut xh.sh.,Muham-
medi a.s.urdhë-
ron:” Kini frikë 
Allah un, falni pesë 

kohët e namazit, agjëro-
ni  Muajin e Ramazanit, 
jepni zukatin e pasurisë 
suaj dhe respektoni pri-
jësit tuaj, do të hyni në 
Xhennetin e Zotit tuaj”.

Duke marrë për bazë 
versetet Kur’anore si dhe 
hadithet e Resulu-llahut 
s.a.v.s., të gjithë ulematë, 
dijetarët eminent islam, 
kanë konklduar njëzëri se 
zekati është farz , pra obli-
gim i domosdoshëm për të 
gjithë ata myslimanë e my-
slimane që posedojnë pa-
suri dhe që sasia e së cilës 
është e përcaktuar me nor-
mativa koncize të Sheriatit 
islam. Kjo sasi në gjuhën 
arabe quhet NISAB.

Zekati është bërë obli-
gim para shpërnguljes 
së Muhammedit a.s. nga 
Mekka në Medine, mirë-

po, për shkak të rrethana-
ve tejet të vështira në të 
cilën jetonte dhe vepronte 
Muhammedi a.s.dhe my-
slimanët tjerë atje, respe-
ktivisht në qytetin e tij 
të lindjes, pra në Mekke, 
apsolutikisht ishte e pa 
imagjinuar që ata një gjë 
të tillë ta realizonin në 
vepër.Pas shpërngules së 
myslimanëve nga Mekka 
për në Medine me në krye 
Muhammedin a.s., në 
vitin e dytë të Hixhre-
tit, në qytetin e Medi-
nës, tanimë në rrethana 
dhe kushte shumë më të 
volitshme, obligueshmë-
ria për dhënien e zeka-
tit është përsëritur edhe 
një herë e gjat shpalljes 
s; Kur’anit Famëlartë dp 
zbritnin edhe shumë ver-
sete tjeras lidhur me obli-
gueshmërinë e zekatit për 
të gjithë ata myslimanë të 
cilëve iu është bërë borxh 
dhënia e tij.

Do theksuar se edhe 
para ardhjes sëë Islamit, 
tek arabët kishte ekzistuar 
një lloj e dhënies së pasu-
risë,por që të varfurit ishin 
të obliguar dhe të detyru-
ar që t’u jeoniun nga pa-
suria e tyre të pasurve. 
Ndërsa tanimë kur zekati 
u institucionalizua që nga 
viti i dytë i hixhretit, dhë-
nia e pasurisë 2.5 për qind 
vazhdon akoma dhe kësi-
soj do të jetë deri në për-
fundim të kësaj bote, re-
spektivisht deri sa të ketë 
myslimanë në këtë rruzull 
tokësor.Mirëpo për dal-
lim nga koha e injorancës 
kur të varfurit u jepnin 
të pasurve, tanimë situ-
ata është ndryshe dhe të 
pasurit e kanë obligim që 
ta paguajnë për të varfurit 
një herë në vit.

 ZEKATI – Shtylla
e katërt e Islamit

Rëndësia dhe  dispozitat e zekatit sipas Kur’anit dhe 
Synnettit

Hfz. Hevzi NUHIU

Vijon...
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Nga Ebu Dherr,Xhun-
dub ibn Xhunadete dhe 
Ebu Abdurrahman,Muadh 
ibn Xhebeli(radiall-llahu 
anhum),transmetohet se i 
Dërguari a.s ka thënë:’’Ke 
frikë All-llahun ku do që 
të jesh.Pas çdo vepre të 
keqe bëre një vepër të mi-
rë,ajo do ta fshijë të keqen 
dhe sillu me njerëzit  me 
moral të mirë”.

Kuptimi i hadithit dhe 
udhëzimet e tij:

1-Shkaku i thënies së 
hadithit: Këshillën që ia 
bëri i Dërguari i Allah ut 
a.s,Ebu  Dherrit  dhe Mu-
adhit r.d është transme-
tuar në disa forma dhe në 
raste  të ndryshme. Ndër 
to:

-sipas versionit të Ibn 
Abdulberrit,të cilin e cek 
në librin etemhidu,nga 
Enesi r.d,ka thënë:I Dër-
guari i All-llahut a.s e dër-
goi Muadhin në Jemen 
dhe i tha:o Muadh:Ke 
frikë All-llahun,sillu me 
njerëzit me moral të mirë 
dhe nëse vepron ndonjë 
vepër të keqe pastaj vepro 
një vepër të mirë.Muad-
hi ka thënë:I thashë:o i 
Dërguari i All-llahut,fja-
la       La ilahe il-lall-llah,a 
konsiderohet prej veprave 
të mira?Ai tha ajo është e 
mira më e madhe”.

S ipas  vers ioni t  të 
Ahmedit,nga Ebu dherri 
r.d të ketë thënë:thashë:o 
i Dërguari i All-llahut,më 
mëso ndonjë vepër që më 
afron kah Xhenneti dhe 
më largon prej zjarrit?-
Ai tha:Nëse vepron ndo-
një të keqe,pas saj vepro 
një vepër të mirë,sepse 
ajo është dhjetë herë më 
e madhe.Ebu Dherri ka 
thënë:Thashë:o i Dërgua-
ri i All-llahut,fjala La ilahe 
il-lall-llah,a konsiderohet 
prej veprave të mira?Ai 
tha:ajo është më emira e 
të mirave”.

2-Njeriu është më-
këmbës në tokë dhe i rre-
spektuar nga ana e All-
llahut: All-llahu i madhë-
rishëm e ka krijuar njeriu-
n,eka bekuar atë me bega-
ti të shumta që nuk mund 
të numërohen.Nga mesi i 
njerëzve ka zgjedhur Pej-
gamber,të cilëve ua ka 
zbritur shpalljen qiellore,-
që me të t’ua sqarojnë nje-

rëzve rrugët 
e të mirës 
d h e  l u m -
turisë.I ka 
urdhëruar të 
adhurojnë vetëm Atë, të 
mos i caktojnë Atijë shok, 
të veprojnë sipas  asaj që i 
ka urdhëruar,të heqin dorë 
prej asaj që i ka ndalu-
ar, të shpejtojnë në punët 
e mira dhe të largohen 
prej punëve të këqija.secili 
prej tyre duhet të përpiq-
et për të sjell lumturi për 
mbarë njerëzinë,të sillen 
mes vete si vëllezër,seci-
li prej tyre t’ia zgjasë tje-
trit dorën e ndihmës dhe 
bamirësisë si dhe të paji-
set me moral të mirë.Nëse 
veprohen këto që u cekën 
më lartë do të shpëtoj-
në njerëzit dhe do t’i 
gëzojnë të mirat e kësaj 
bote dhe të ahiretit.
Me këtë do të realizo-
het mëkëmbësia e nje-
riut në tokë,me të cilën 
është dalluar Ademi a.s 
edhe nga melaiket më 
të afërta.All-llahu thotë
:”E kur i thamë engjujë-
ve:përuluni(bini në se-
xhde)Ademit,ata menjë-
herë iu përulën...”(El-Be-
kare:34)kjo është ajo me 
të cilën na ka porositur i 
Dërguari i All-llahut a.s 
në këtë hadithë.

3-Porosi e përjetshme:
sa e bukur është kjo dhu-
rat të cilën na e japin këta 
dy sahabë.Ky hadithë në 
fillim ishte porosi për këta 
dy sahabë,mirëpo,ai më 
pas u bë këshillë dhe po-
rosi e përjetshme për um-
metin,ngase në vete ngër-
then të mira të shumta,me 
të cilat relizohen të mirat 
e kësaj bote dhe të ahire-
tit.Ky hadithë përmbanë 
një porosi të madhe,ngase 
përfshinë të drejtat e All-
llahut dhe ruan të drejtat e 
njerëzve.

4-Devotshmëria është 
rruga e shpëtimit:Poro-
sin më të madhe që na 

drejton i Dërguari i All-
llahut në këtë hadith është 
devotshmëria,e cila konsi-
derohet si përmbledhëse e 
çdo të mire dhe ruajtëse e 
çdo të keqe.Për shkak të 
devotshmërisë,besimtarët 
meritojnë ndihmën e All-
llahut të Madhërishëm, i 
cili thotë:”S’ka dyshim se 
All-llahu është me ata që 
janë të devotshëm dhe me 
ata që janë bamirës”.(en-
Nehl:128)Për shkak të de-
votshmërisë i ka premtu-
ar besimtarëve furnizim të 
mirë dhe shpëtim nga vës-

htirësitë,ku thotë:”E kush 
iu përmbahet dispozitave 
të All-llahut,atij Ai i hapë 
rrugë dhe e furnizon atë 
prej nga nuk e kujton fa-
re”.(Et-Talak:3)

Devotshmëria është 
porosia e All-llahut për 
gjith robërit e Tij,të parët 
dhe të fundit,kush i përm-
bahet asaj shpëton dhe 
fiton ndërsa kush heq dorë 
shkatërrohet dhe hum-
b:”ne ju patëm sugjeruar  
atyre që iu patëm dhënë li-
brin para jush,e edhe ju që 
të keni frikë nga All-llahu.
Po në mos besofshit,(di-
ne)e All-llahut është ç’ka 
në qiej dhe ç’ka në tokë.
All-llahu është i panevojë 
e i falënderuar”.(En-Ni-
sa’:131)

5-Realiteti i devotshë-
risë:fjala “tekva”është fjalë 
gjith përfshirëse.Përfshi-

në tërë Isla-
min:besimi-
n,ibadetet,-
moralin dhe 
r r e g u l l a t 

e ndryshme të jetës.All-
llahu i madhrishëm thotë:
”Nuk është tërë e mira (e 
kufizuar)të ktheni fytyrat 
tuaja kah lindja ose pe-
rëndimi,por,mirësi e vër-
tetë është ajo e atij që i 
beson All-llahut,ditës së 
gjykimit, engjëjve,librit,-
pejgamberëvedhe pasurinë 
që e do,ua jep të afërmve,-
jetimave,të varfërve,udhë-
tarëve,lypsëve dhe për li-
rimin e robërve,dhe aj që 
e fal namazin,e jep zekati-
n,dhe ata që kur premtoj-
në e zbatojnë,dhe të duru-

eshmit në skamje,në së-
mundje dhe në flakën e 
luftës.Të tillët jan ata të 
sinqertit dhe të tillët jan 
ata të devotshmit”.(El-
Bekare:177)

Devotshmëria sipas 
këtij kuptimi nuk është 
vetëm fjalë që thuhe,-
por,ajo është punë e pa 
lodhshme në rrespe-
ktimin e All-llahut të 

Madhërishëm dhe heqja 
dorë prej gjërave që na ka 
ndaluarAllah u i Madhëri-
shëm.

6-Prej gjërava që plot-
sojnë devotshmërinë:Një 
ndërto është edhe largi-
mi prej gjërave të dyshim-
ta.Muhmedi[sal-lall-llahu 
alejhi ve sel-lem]thotë:”-
kush mbrohet nga gjërat 
e dyshimta,ka ruajtur fenë 
dhe nderin e tij.”Në këtë 
kuptim përfshihen edhe 
shumë gjëra të  lejuara 
(mubah),prej të cilave ka 
frikë se mos të çojnë në 
haram.Transmeton Tir-
midhiu dhe ibn Maxhe 
nga Muhamedi a.s të ketë 
thënë: “Njeriu nuk mund 
ta arrijë shkallën e devots-
hmërive,derisa nuk e le atë 
që është e lejuar nga frika 
se mos po bie në atë që 
është endaluar”.Hasan el-

Basriu ka thënë:Devots-
hmëria vazhdon të mbetet 
te të devotshmit,deri sa të 
lënë shumë prej gjërave të 
lejuara(hallall) nga frika se 
mos po bien në haram.

7-Kushti i realizimit 
të devotshmërisë:Nuk 
mund të realizohet de-
votshmëria me kuptimin e 
plotë të saj e as nuk mund 
t’i japë frytet e saj,përpos 
nëse muslimani posedon 
njohuri të mjaftueshme 
rreth fesë së All-llahut të 
Madhrishëm,që të dijë se 
si t’i frikësohet Atij.All-
llahu i Madhërishëm tho-
të:”Po All-llahut ia kanë 
frikën nga robërit e Tij,-
vetëm dijetarët”(Fatir:28-
)Ngase i pa dituri, nuk e di 
se çka duhet të veprohet e 
çka të lihet.Për këtë ditu-
ria është ibadeti më i vlef-
shëm dhe rrugë që shpie 
për në xhennet.Muham-
medi [sal-lall-llahu alejhi 
ve sel-lem]ka thënë:”Vlera 
e dijetarit ndaj adhuruesit 
është sikur vlera ime ndaj 
më të ultit nga mesi juaj”.
Po ashtu ka thënë:”Kush 
merr rrugën për të fituar 
dituri,All-llahu do t’ia le-
htësojë atij rrugën për në 
xhennet”.Po ashtu thotë
:”Atij të cilit All-llahu ia 
don të mirën,ia mundëson 
ta kuptojë fenë”.

8-Pendimi nga  mëka-
ti dhe të shpejtuarit për 
punë të mira është veti 
e besmitarëve të devot-
shëm:Ka raste kur njeriu 
mund të harrojë,të gaboj 
ose të bie nën ndikimin 
e kërkesave të tij epshore 
dhe intrigave të shejtani-
t,gjëra të cilat e çojnë që 
të bëjë mëkat.Në këtë rast 
eshtë e devotshme që nje-
riu të shpejtojë në pendim 
dhe të kërkoj prej All-lla-
hut të madhriishëm falje 
I lart madhëruari duke i 
cilësuar të devotshmit ka 
thënë: “Edhe ata të cilët 
kur bën ndonjë(mëkat)të 
shumtuar ose i bëjnë zul-
lum vetes së tyre,e për-
mendin All-llahun dhe 
kërkojnë falje për mëkatet 
e tyre-e kush i fal mëkatet 
për veç All-llahut?-dhe që 
duke e ditur, nuk vazhdoj-
në në atë që kanë punuar(

Devotshmëria dhe 
morali i mirë

ة� ن� س� 	ل�ح� ة�  ئ� ي� 	لس�  بع ت� �� ��  ، ن�ت� ك� ا  م� ي�ث�  ح� 	لله    	ت�ق
�ن س� ق� ح� ل� الق 	لن�ا#� بخ� خ� ا، �� ه� ح� ت�م�
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në të keqen)”.(Ali-
Imran:135)

Besimtari i devotshën 
pas pendimit shpejton për 
të punuar vepra të mira që 
ta shlyej mëkatin e mëpar-
shëm,duke qenë i plot be-
sueshëm në premtimin e 
All-llahut të madhërishëm 
ku thotë: “S’kadyshim se 
veprat e mira i shlyejn ato 
tëkëqijat”.(Hud:114),dhe 
duke iu përgjigjur urdhërit 
të Mhamedit a.s ku thotë: 
“Pas çdo vepre të keqe 
bëre një vepër të mirë,ajo 
do ta fshijë të keqen.”

9-Drita e rrespektimit 
të All-llahut shkatër-
ron errësirën e mëkateve 
Zbatimi i veprave të mira 
siç janë:namazi.zekati,ha-
xhi,agjërimi,xhihadi,dhi-
kri,dhe shum prej punëve 
të tjera të mira shlyejnë 
shum prej gabimeve dhe 
mëkateve që i bënë mu-
slimani.Në lidhje me këtë 
ekzistojnë  shum hadithe 
të vërteta.Ndër to,sa për 
ilustrim veçojmë:

-hadithin që e trasme-
tojnë Buhariu dhe Mu-
slimi,në të cilin thuhet: 
“Kush agjëron Ramaza-
nin me bindje të plotë dhe 
duke llogaritur shpërbli-
min te All-llahu,i falen atij 
mëkatet e mëparshme”.

-hadithin që e transme-
tojnë Buhariu dhe Mu-
slimi,në të cilin thuhet: 
“kush viziton shtëpinë 
e All-llahut(Qaben)dhe 
nuk përdor fjalë të kota e 
as nuk del jasht rregullave, 
do të pastrohet prej mëka-
teve sikur atë ditë që e ka 
lindur nëna e tijë.”

-Gjith kësaj i bashkan-
gjiten edhe shum ajete 
Kur’anore të  qarta që fla-
sin për faljen e mëkateve.

10-Pendimi  ë shtë 
kusht për faljen e më-
kateve të mëdha:Ekzi-
ston konsenzus se veprat 
e mira i shlyejn mëkatet 
e vogla.Ndërsa mëkatet e 
mëdha-ato janë të gjitha 
mëkatet për të cilat All-
llahu i Madhërishëm ka 
paralajmëruar dënim të as-
hpër,siç janë mos rrespe-
kti i prindërve, mbytja-
,ngrënia e kamatës,alko-
holi dhe të ngjajshme me 
të është patjetër pendimi.
All-llahu i Madhërishëm 
thotë: “Nuk ka dyshim 

se Unë e fali atë që është 
penduar,që ka besuar,që 
ka bërë vepra të mira dhe 
që përqëndrohet për në 
rrugën e drejtë”.(Ta-Ha:8-
2)Kjo ka të bëj me mëka-
tet që nuk është e drejt e 
robërve,për ndryshe nëse 
është e tillë siç janë:vjed-
hja,grabitja,mbytja,etj.,-
atëherë,është patjetër që 
këto gjëra të kthehen te 
pronarët e tyre ose  të 
kërkohet falje për to.Në-
se kjo realizohet,atëherë 
shpresohet që All-llahu 
të pranoj pendimin,të fal 
mëkatet,bile t’i shëndër-
rojë ato në të mira.All-
llahu i Madhërishëm thotë
:“përveç atij që është pen-
duar dhe ka bërë vepër të 
mirë,të tillëve All-llahu të 
këqiat ua shëndërron në të 
mira”.(El-Furkan:70).

Nëse nuk realizohet 
pendimi ose pastrimi prej 
mëkateve atëher në Ditën 
e Kijametit pason hakma-
rrje.

Transmeton Buhariu 
nga Ebu Said El-Hudriu 
r.d nga Muhamedi a.s se 
ka thënë:“kur të shpëtoj-
në besimtaët prej zjarrit 
të xhehennemit,ata do të 
tubohen në një vend mes 
xhennetit dhe zjarrit ku 
do të hakmerren për pa-
drejtësitë që i kanë bërë 
mes tyre në jetën e dunja-
s,deri sa të pastrohen dhe 
të merr çdokush të drej-
tën e tij,atëherë u lejohet 
atyre të hyjnë në xhen-
net”.

Prej të mirave të All-
llahut të Madhërishëm 
është edhe ajo se nëse nje-
riu nuk ka mëkate të vo-
gla,atëherë veprat e tij të 
mira do të ndikojnë pozi-
tivisht në zbutjen e mëka-
teve të mëdha.Po nëse nuk 
ka as mëkate të mëdha,-
atëherë All-llahu i Mad-
hërishëm do të dyfishoj 
shpërblimin e tij.

11-Morali është baza-
ment për ngritjen e civi-
lizimit njerëzor:

Muhamedi  a.s në këtë 
hadith na udhzon për çës-
htjen që përmirëson jetën  
individuale dhe rregullon 
sistemin shoqëror.Kjo kë-
shillë është sjellja me nje-
rëzit me moral të mirë.
Sjellja me njerëzit në atë 
mënyrë që dëshiron që të 

tjerët të sillen me të.Du-
het vazhduar kështu deri-
sa njeriu të ndihet i afërt 
me të tjerët,t’i duaj njerë-
zit por edhe ata ta duan.

Pasi që morali ka një 
vler të rëndësishme në 
jetën e popujve, ajo në 
islam ka një vend të po-
saçëm.Mjafton argument 
për këtë,ajetet dhe hadit-
het e shumta që flasin për 
vlerën e moralit dhe vle-
rën e atij personi që cilë-
sohet me të.

All-l lahu xh.sh në 
Kur’an thotë:“Ti merre 
të lehtën,urdhëro për të 
mirë dhe hiqu prej të pa-
dijshmëve”.(El-A’raf:99)

Muhamedi a.s thotë: 
“A tu informoj për njeri-
un më të dashur tek All-
llahu dhe që do të jetë 
më afër meje në Ditën e 
Kijametit?Sahabët thanë:
si jo.Tha:Ai i cili posedon 
moral më të mirë”.

12-Përfitimi i moralit 
të mirë: njeriu ka mundë-
si që të përfitojë moral të 
mirë.transmeton Hakimi 
dhe të tjerët nga Muadhi 
r.d se Muhamedi a.s i ka 
thënë:“përmirëso moralin 
tëndë me njerëzit”.

Përfitimi i moralit të 
mirë mund të realizohet 
me disa çështje:

-më e larta:është imiti-
mi i Muhamedit a.s në mo-
ralin e tij.All-lahu i Mad-
hërishëm na ka urdhëru-
ar që ta bëjmë një gjë të 
tillë ku thotë:“ju e kishit 
shembullin më të lartë në 
të dërguarin e All-llahu-
t”.(El-Ahzab:21)

-prej metodave për të 
përfituar moral të mirë 
mund të shfrytëzojmë 
edhe shoqërimin e të de-
votshmive dhe dijetarëve-
,të cilët posedojnë moral 
të mirë dhe largim prej 
njerëzve të këqinj, të cilët 
veprojnë vepra të ndotura.
All-llahu i Madhërishëm 
thotë: “përkufizoje  vetën 
tënde me ata që lusin zotin 
e tyre mëngjes e mbrëmje-
,e që kan për qëllim kë-
naqësin e Tij dhe mos i 
hiq sytë e tu prej tyre e të 
kërkosh bukurinë e kësaj 
bote dhe mos iu bind atij 
që ia kemi shmangur ze-
mrën e tij prej përkujti-
mit ndaj Nesh dhe i është 
dhënë epshit të vet, pse 

puna e tij ka mbaruar”.(-
El- Kehf:28)

13-Prej moralit të për-
sosur:Prej sjelljeve që fla-
sin për moralin e përsosur 
janë:afërsia farefisnore,fa-
lja,dhënia etj.Transmeton 
Hakimi dhe të tjerët nga 
ukbete ibn Amir El-Xhu-
henij r.d i cili ka thënë:Më 
ka thënë mua i Dërguari i 
All-llahut:O Ukbete, a të 
informoj për sjelljen më të 
mirë të banorëve të dunjas 
dhe të ahiretit?Thashë:Si 

jo:Tha:Të afrosh atë që të 
largon, t’i jepësh atij që 
nuk të jep dhe ta falësh atë 
që të dëmton”.

Nga hadithi mund të 
përfitojmë  se morali i 
mirë plotëson imanin dhe 
se është cilësi e të devots-
hmive.Ndërsa prej gjërave 
që plotsojnë devotshmëri-
në është urrejtja e mëka-
teve dhe largimi prej uljes 
me ta,nëse nuk i nënsh-
trohen të vërtetës dhe nuk 
ndalen prej të këqijave.

 Në Preshevë u
 mbajt manifestimi
  fetar tradicional
 kushtuar “Natës

së kadrit”
Në Shtëpinë e kultu-

rës “ Abdulla Krashnica” 
në Preshevë të shtunën, 
më datë 06 tetor të vitit 
në vijim, u mbajt Mani-
festimi tradicional kus-
htuar “Natës së Kadrit”. 
Manifestimi në fjalë ka 
epitetn tradicional ngase 
prej disa vitesh radha-
zi organizohet nga ana 
Mufinisë së Luginës së 
Preshevës.

Në fillim të Manife-
stimit Zekirja Kurtishi 
lexoi disa ajete nga Libri 
i Allah u xh.sh., Kur-ani 
Famëlartë.

Programin e Manife-
stimit e udhëhoqi z. Zej-
nulla Dauti, ndërsa ligjë-
ratën kryesore e mbajti 
kryemami  Mr. Ragmi ef. 
Destani i cili me temën e 
përgatitur enkas për rën-
dësinë e kësaj nate mad-
hështore, ngazëlloi be-
simtarët e pranishëm në 
këtë sallë të qytetit të 
Preshevës e cila ishte e 
mbushur me qindra  teo-
log e xhematlinjë  të ven-
dbanimeve të ndyshme 

nga Lugina e Preshevës.
Këtë program e bega-

toi edhe prania e Korit 
të medresantëve dhe të 
Muftinisë së Luginës së 
Preshevës të cilët me ila-
hitë e kënduara kënaq-
ën publikun e shumtë në 
këtë sallë. Korin e udhë-
hoqi  studenti në FSI Ze-
kirja Kirtishti i cili bash-
karisht mori pjesë me 
Musa Ramadanin, Lul-
zim Miftarin dhe Shuajb 
Abdiun.

Pas përfundim të pje-
sës së parë të programit, 
në skenë doli Shoqëria 
kulturo-artistike “Buja-
noci” nga Bujanoci i cili 
shfaqi dramën teatrale 
“Identiteti”. 

Në shenjë respekti për 
mysafirët-aktorë të ard-
hur nga Bujanoci, Mex-
hlisi i Bashkësisë Islame 
në Preshevë shtroi iftar 
të begatshëm.

Jahja Ahmeti,
Sekretar i Mexhlisit 

të Bashkësisë Islame në 
Preshevë
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Povodom bajramskih blagdana, 
Zajednica sandžačke dijaspore uputila je sljedeću bajramsku poruku

Poštovana braćo i sestre,

Danas je Ramazanski bajram. Zahvaljujemo Allahu dž.š. na blagodatima kojima 

nas je počastio. Sandžački Bošnjaci, kako oni u domovini tako i mi u dijaspori, ovaj 

Bajram dočekujemo sa pomiješanim osjećanjima. Radujemo se velikom danu kojeg 

muslimani širom svijeta obilježavaju kao krunu mjeseca posta. S druge strane, sa 

zebnjom pratimo događaje u domovini i činimo dove da i ovo iskušenje prođe bez 

većih posljedica. 

Na žalost, za razliku od ranijih iskušenja, ovo je najbolnije jer smo izloženi opasnosti 

od nas samih. Svi smo svjedoci šta nam se dešavalo u proteklih petnaestak godina. Uz 

velike muke ali ipak uspješno, preživjeli su Bošnjaci torture Miloševićevog režima. 

No, ideja tog diktatora još uvijek nije iščezla sa naših prostora. Ovoga puta, da zlo 

bude veće, ta ideja kojoj je cilj slabljenje i dezorijentacija muslimana Bošnjaka je svoje 

pomagače pronašla u nama samima. Neki od nas su očigledno izgubili kompas i kreću 

se ka sunovratu iz kojeg teško da ima povratka. Preko njih, obavještajne službe, a i 

sami zvaničnici države Srbije, krenuli su u pohod na Bošnjake Sandžaka. Krenuli su 

da unište Islamsku zajednicu, jedinu preostalu instituciju koja još uvijek brani interese 

Bošnjaka i interese Sandžaka. 

Zato koristimo ovu priliku da uputimo dovu Allahu dž.š. da pomogne naš narod, da 

hrabrima i odvažnima pomogne u njihovim nastojanjima da odbrane dostojanstvo 

i emanet kojeg su preuzeli od svojih prethodnika, a da onima koji su krenuli protiv 

svog naroda pomogne da se vrate na ispravnu stazu i da u našoj domovini Sandžaku 

zavlada mir i blagostanje. 

Svim Bošnjacima u Sandžaku i dijaspori čestitamo Bajram i molimo Allaha dž.š. da 

nas pomogne u nastojanjima da budemo Njegovi iskreni robovi i da budemo jedni 

drugima od pomoći i da sa našim komšijama živimo u miru.
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tel: +381 20 315 100tel: +381 20 315 100
mob. +381 63 8 464 981mob. +381 63 8 464 981

szk "BERZAH"
Kompletna izrada i ugradnja nišana u skladu s muslimanskim običajimaKompletna izrada i ugradnja nišana u skladu s muslimanskim običajima

BEBI OPREMA 
   
tel: 0tel: 0220/386-385  Ul. Veljka Vlahovića 18b0/386-385  Ul. Veljka Vlahovića 18b
020/386-280020/386-280     Novi Pazar     Novi Pazar
mob: 063/404-139mob: 063/404-139

UJKANOVIĆUJKANOVIĆDOODOO

BESTATTUNGSDIENST "ŠUŠKO" POGREBNE USLUGE 
PRIJEVOZ DŽENAZA IZ SVIH EVROPSKIH ZEMALJA ZA 

SANDŽAK, BIH I DRUGA ODREDIŠTA
MI VAM NUDIMO:

- dugogodišnje iskustvo
- sređivanje kompletne dokumentacije,

- kvalitetno i potpuno islamsko opremanje dženaze
- exhumacije

- pristupačnu cijenu
- prisustvo pri transportu specijalnim 

pogrebnim autom imama Bekir-ef. Šuško
S obzirom da smrt ne bira vrijeme slobodni ste

u svako doba obratiti se nama
IZBJEGNITE KOMPLIKACIJE  

NAZOVITE NAS!!!

Adresa:Adresa:
Ramiza Gugača 14Ramiza Gugača 14

71000 Sarajevo71000 Sarajevo
tel: +381 33 200 719tel: +381 33 200 719

dipl. teolog imam Bekir-ef. Šuškodipl. teolog imam Bekir-ef. Šuško



GODIŠNJI ODMORI I LJETOVANJA
Turska, Tunis, Egipat, crnogorsko primorje

PUTOVANJA, EKSKURZIJE, IZLETI

PRODAJA AVIOKARATA
SAJAMSKE I SPORTSKE MANIFESTACIJE

OBERHAUZEN  NOVI PAZAR   BERLIN  NOVI PAZARAUTOBUSKI PREVOZAUTOBUSKI PREVOZ
Preko: LAJPCIGA, NIRNBERGA, REGENSBURGA, 

BEČA Polazak petkom, povratak utorkom

Tel: 0172/311 36 29

Preko: ESENA, DUISBURGA, 
DISELDORFA, KELNA, FRANKFURTA, 

MANHAJMA, ŠTUTGARTA, ULMA, 
MINHENA

Preko Slovenije: polazak subotom, 
povratak subotom

Preko Mađarske, Austrije (Beča): 
polazak utorkom, povratak srijedom

Tel: 0172/2774170

IZDAVAČKA DJELATNOST ELKELIMEH PREDSTAVLJA

aktuelno aktuelno uu
prodajiprodajiHitHit    izdan

jaizdanj
a

Mesara KVALITET nudi sve vrste svježeg, sušenog, dimljenog, soljenog mesa,kao Mesara KVALITET nudi sve vrste svježeg, sušenog, dimljenog, soljenog mesa,kao 
i sve vrste mesnih prerađevina: sudžuuka, kobasica, ćevapa, pljeskavica i viršlii sve vrste mesnih prerađevina: sudžuuka, kobasica, ćevapa, pljeskavica i viršli..

Mesara posjeduje savremene hladnjače za duboko zamrzavanje i čuvanje mesaMesara posjeduje savremene hladnjače za duboko zamrzavanje i čuvanje mesa..

Mesara KVALITET nastavlja dugogodišnju tradiciju ugledne Mesara KVALITET nastavlja dugogodišnju tradiciju ugledne 
novopazarske porodice BOJADŽIĆnovopazarske porodice BOJADŽIĆ

MESARA KVALITETMESARA KVALITET
Ul. 1. maj 48.Ul. 1. maj 48.

tel. 020 311 246tel. 020 311 246
mob. 063 8 153 888mob. 063 8 153 888

Vlasnik: Faruk BojadžićVlasnik: Faruk Bojadžić

MOBIL SCHOP JE SAVREMENA PRODAVNICA I SERVIS MOBILNIH TELEFONA
MOBIL SCHOP JE MJESTO GDJE MOŽETE NABAVITI SVE VRSTE 

ORIGINALNIH SAVREMENIH MOBILNIH APARATA PO VRLO PRISTUPAČNIM 
CIJENAMA.

MOBIL SCHOP se nalazi u ulici 1. maj br. 55 u Novom Pazaru
Vlasnik: ENVER BALIĆ

tel. 065 570 7 570


