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ДА ЛИ СУ МУСЛИМАНИ 

ТЕРОРИСТИ И 

ФУНДАМНТАЛИСТИ 

 
Зашто су већина муслимана терористи и 

фундаменталисти? 

 

Питање тероризма је често упућено 

муслиманима, директно или индиректно, током било 

које дискусије о религији или о светским збивањима. 

Стереотип муслимана је очвршћен у свим врстама 

медија, потпомогнутих тешким дезинформацијама о 

исламу и муслиманима. Штавише, такве 

дезинформације и лажна пропаганда против 

муслимана воде расној и верској дискриминацији и 

тешком насиљу. 

 

У средишту свега је антиисламска кампања у 

америчким медијима, који су, након експлозије бомбе 

у Оклахоми били јако брзи - одмах су експлозију 

повезали са "елементима са Блиског Истока!" Нешто 

касније, откривен је злочинац за експлозију: 

припадник америчких оружаних снага. Хајдемо сада 

заједно да анализирамо ове тврдње о 

фундаментализму и тероризму. 

 

 

 

 



ДЕФИНИЦИЈА РЕЧИ ФУНДАМЕНТАЛИСТ 

 

Фундаменталиста је особа која предано следи 

фундаменте (темеље) доктрине или теологије коју 

следи. Да би неко био добар доктор, он мора 

познавати, следити и практиковати фундаменте 

медицине. Другим речима, таква особа мора бити 

медицински фундаменталиста. Да би неко био добар 

математичар, мора познавати, следити и 

практиковати фундаменте математике као науке. Он 

мора бити фундаменталиста у математици. Да би неко 

могао бити добар научник, мора познавати, следити и 

практиковати фундаменте науке. Другим речима, 

мора бити фундаменталиста у науци. 

 

 

НИСУ СВИ ФУНДАМЕНТАЛИСТИ ИСТИ 

 

Не можете све фундаменталисте убрајати у 

исту врсту. Не можете, такође, све фундаменталисте 

поделити на добре или лоше. Категоризација 

фундаменталиста се мора обавити на основу 

активности или области у којој се он држи 

фундамената. Фундаментални пљачкаш и разбојник 

доноси невоље друштву и зато је непожељан. С друге 

стране, фундаменталиста доктор користи друштву и 

сви га дубоко цене и поштују. 

 

 



ЈА СА ПОНОСОМ КАЖЕМ ДА САМ 

МУСЛИМАН ФУНДАМЕНТАЛИСТ 

 

Ја сам фундаменталист муслиман који, 

Аллаховом милошћу, познаје, следи и практикује 

фундаменте (темеље) ислама. Прави муслиман не 

осећа срамоту да буде фундаменталиста. Ја сам 

поносан што сам фундаменталист муслиман, зато што 

знам да прави исламски фундаменталиста може 

донети само добро човечанству и целом свету. Не 

постоји ни један исламски фундамент (темељ) који 

људима може нанети било какву штету или да је 

против неког народа у целини. Многи људи гаје 

погрешна схватања о исламу и сматрају да су нека 

учења ислама лоша. То се дешава због недовољног 

или неисправног знања о исламу. Ако неко искрено 

приђе проучавању ислама, без сугестија и предрасуда, 

мора приметити чињеницу да је ислам пун 

повластица за људе, како на индивидуалном, тако и 

на колективном нивоу. 

 

 

 

ЈЕЗИЧКО ЗНАЧЕЊЕ РЕЧИ 

ФУНДАМЕНТАЛСТ 

 

Према Вебстеровом речнику, 

фундаментализам је покрет који се појавио код 

америчких протестаната с почетка 20. века. Тај покрет 

је био реакција на модернизам, а наглашавао је 



непогрешивост Библије, не само у верским стварима 

већ и као литерарно историјског документа. 

Инсистирали су на томе да је Библија изворна Божија 

реч. Дакле, реч фундаментализам се у почетку 

употребљавала за означавање групе хришћана који су 

веровали да је Библија дословна изворна Божија реч, 

без икаквих грешки и недостатака. 

 

Према Оксфордском речнику 

фундаментализам значи "чврсто држање за старе, 

односно темељне доктрине било које религије, 

нарочито ислама." 

 

Данас, кад год неко спомене реч 

фундаменталиста, првенствено се мисли на 

муслимана који је терориста. 

 

 

СВАКИ МУСЛИМАН БИ ТРЕБАО БИТИ 

ТЕРОРИСТА? 

 

Да, сваки муслиман би требао бити терориста! 

Али како? Терориста је свако ко изазива терор. Оног 

момента када пљачкаш угледа полицајца, он се 

престрави. За пљачкаша, полицајац је у датом 

моменту терориста. Исто тако, сваки муслиман би 

требао бити терориста свим антисоцијалним 

елементима друштва, као што су пљачкаши, 

преваранти, силеџије. Кад год такав антисоцијални 

елемент угледа муслимана, требао би бити 



преплашен. Истина, реч терориста се увек користи да 

би се описала особа која спроводи терор над обичним 

људима. Међутим, прави муслиман би требао бити 

терориста само према одређеној групи људи - 

антисоцијалним елементима друштва, а не према 

обичним, недужним људима. Штавише, муслиман би 

морао бити извор сигурности за обичне, недужне 

људе. 

 

 

РАЗЛИЧИТЕ ЕТИКЕТЕ ЗА ИСТУ ГРУПУ  

ЉУДИ И ЗА ИСТА ДЕЛА КОЈА ЧИНЕ 

 

Пре него што је Индија стекла независност од 

Британије, неки индијски борци за слободу, који нису 

пристајали на мировне споразуме, означени су од 

стране владе Велике Британије као терористи. Исти 

ти борци били су хваљени од стране индијског 

народа, за иста та дела, називани су патриотама. То 

значи да су једној истој групи људи, са потпуно истим 

делима која су чинили, додељене две супротне 

етикете. Једни су их називали терористима, а други 

патриотама. Они који су веровали да Британија има 

право на владавину над Индијом сматрали су ове 

борце терористама, док су други који су били на 

становишту да Британија нема право владати 

Индијом исту групу људи називали патриотама и 

борцима за слободу. 

 



Због тога је јако битно да саслушате особу, пре 

него што донесете суд о њој. Морају се саслушати 

аргументи обе стране, комплетна ситуација мора бити 

анализирана, затим се морају узети у обзир менталне 

способности и способности расуђивања особе, као и 

њене намере, па се тек онда можете надати да ћете 

донети исправан суд. 

 

 

ИСЛАМ ЗНАЧИ МИР 

 

Реч ислам потиче од речи селам, што значи 

мир. Ислам је вера мира чији фундаменти уче 

следбенике да обезбеђују и чувају мир широм света. 

Зато се немојте чудити што би сваки муслиман требао 

бити фундаменталиста, тј. требао би да следи и 

практицирати фундаменте вере мира - ислама. 

Муслиман може бити терориста само према 

антисоцијалним елементима друштва, како би 

допринио укупном миру и сигурности у целом свету. 

 

 

 
Одломак из књиге  

„Заблуде о исламу“ др. Закир наик 


