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ИСЛАМСКИ ЕКСТРЕМИЗАМ  
У ЈУГОИСТОЧНОЈ АЗИЈИ 

Милан Вукелић 
Универзитет у Београду, Факултет политичких наука 

 
еномен исламског фундаментализма и екстремизма свакако је 
један од најистраживанијих тема у међународним односима 

последњих деценија, нарочито од Хомеинијеве исламске револуције 
1979. године, која је представљала буђење исламског света. Највећа 
опасност од ширења исламског екстремизма у свету претила је на те-
риторијама где су муслимани представљали већину, док су региони 
где је ислам периферна религија били у другом плану.  

У раду је показано колика опасност од ригидног исламског учења 
прети региону југоисточне Азије. Посебна пажња је посвећена прису-
ству и активностима џихадистичких организација које употребом на-
сиља желе да остваре свој идеал ‒ стварање јединствене исламске 
државе панисламског халифата на тој територији. Земље у којима је 
исламски екстремизам најзаступљенији су Индонезија, Филипини, Тај-
ланд, Мјанмар и Малезија. 

Кључне речи: Југоисточна Азија, ислам, исламски екстремизам, 
халифат, исламске екстремистичке организације, џихад 

Увод 
 

угоисток Азије представља веома разнолик регион који одликује врло дина-
мичан процес економског, политичког и демократског развоја и, као такав, 

представља својеврсну инспирацију за истраживаче из области друштвених наука. 
Чини га једанаест држава (Камбоџа, Лаос, Малезија, Мјанмар (бивша Бурма), Син-
гапур, Тајланд, Вијетнам, Брунеји, Филипини, Индонезија и Источни Тимор). Земље 
југоисточне Азије спадају у групу оних чије политичке, социјалне, економске и дру-
штвене активности није лако разумети, а камоли предвидети. Поред различитости 
политичких система, неједнаког степена социјално-економског и демократског раз-
воја, овај регион карактерише и религијска помешаност становништва, од римока-
толицизма на Филипинима, будизма у Мјанмару и Тајланду, конфучијанизма у Син-
гапуру, па до ислама у Индонезији, Брунеју и Малезији.1 Управо због тога, регион 
југоисточне Азије представља идеалан терен за рад политиколога религије, чији је 
                              

1 Крстић Зоран, Савремени политички системи земаља Југоисточне Азије, Службени гласник, Бео-
град, стр. 9-10. 
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задатак да опште појмове везане за политичку науку проучавају и разрађују у рели-
гиозном контексту.2 

На основу учења најважнијих светских религија, могло би се закључити да је 
могуће остварити коегзистенцију између припадника различитих верских заједница. 
Међутим, у пракси је ситуација у потпуности другачија. У прошлости , када год је 
долазило до симбиозе власти и цркве, као и мешања припадника различитих рели-
гија, владајућа верска идеологија се понашала веома непријатељски према свима 
који нису прихватали њена верска учења. Као пример могу се навести хришћанство 
и крвави сукоби римокатолика и протестаната који су вођени из догматских принци-
па, попут Тридесетогодишњег рата вођеног од 1618. до 1648. године, Вертоломеј-
ске ноћи из 1572. године... 3 

Одсуство религијске толеранције посебно је присутно у земљама у којима му-
слимани чине већину. Ислам је у земљама у којима доминира успео да се наметне 
као основни извор легитимитета, у његово име се врши јавна власт и уређују међу-
људски односи. У 28 држава од 120, колико насељавају муслимани, ислам је др-
жавна религија, а израз ислам се чак налази и у официјалном имену државе (нпр. 
Исламска Република Иран, Мауританија, Пакистан...). Посебно је важно навести да 
је у многим земљама борба муслимана за ослобођење и остваривање независно-
сти вођена у име ислама4, што је карактеристично за земље југоисточне Азије.  

Развој ислама у Југоисточној Азији 
На територији југоисточне Азије живи око 240 милиона муслимана, што чини 

42% укупног становништва региона. Већином припадају сунитском исламском 
усмерењу и практикују шафијски мезхеб5, мада су у појединим земљама заступље-
не и остале правне школе ислама. У Индонезији6, Малезији и Брунеју муслимани 
чине већинско становништво, док су на Филипинима, Мјанмару, Сингапору, Камбо-
џи, Вијетнаму, Тајланду и Лаосу мањина. Битно је нагласити да је у Брунеју и Ма-
лезији ислам званична државна религија. Етнорелигијски идентитети у земљама ју-
гоисточне Азије, као и у осталим деловима света, битно утичу на друштвене одно-
се између припадника већинских и мањинских верских заједница.7 

У Југоисточној Азији ислам је настао у 12. веку захваљујући трговцима из Гујар-
та у Индији и из Кине, који су преко Индијског океана, Малајског пролаза, Сијамског 
залива и Јужнокинеског мора вршили размену добара. У 13. веку дошло је до ства-
                              

2 Видети више о томе: Јевтић Мирољуб, , Политикологија религије, Центар за проучавање религије и 
верску толеранцију, Београд, 2009. 

3 Јевтић Мирољуб, Политикологија религије... стр. 31-32. 
4 Исто, стр. 170-171. 
5 Мезхеб је арапска реч која означава школу мишљења (правну школу) у сунитском исламу. Четири 

мезхеба који практикују муслимани сунити су: ханефијски, маликијски, шафијски и ханбелијски.  
6 Индонезија је највећа муслиманска земља са више од 260 милиона становника, од којих 87,2% чине мусли-

мани. Видети: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_id.html, приступљено 12.02.2018. 
7 Imtiyaz Yusuf, The Middle East and Muslim Southeast Asia: Implications of the Arab Spring, Oxford Islamic studies online, 

доступно на: http://www.oxfordislamicstudies.com/Public/focus/essay1009_southeast_asia.html, преузето, 11.02.2018. 
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рања првог исламског краљевства у Суматри. У том периоду преовладавао је су-
фијски ислам, који је проповедао сједињавање са Богом кроз хуманизам, љубав и 
саосећање. Због присутности и других религија, пре свега будизма и хиндуизма, 
дошло је до настанка специфичног религијског синкретизма. Током 17. века дола-
ском трговаца и научника из Хадрамута, који су у исламским круговима били високо 
цењени као потомци пророка Мухамеда, многи муслимани из Југоисточне Азије по-
чињу да проучавају арапске верске текстове и да их преводе на локалне језике. Та-
кође, долазак великих бродова омогућио је муслиманима из овог региона да путују 
на хаџ у Меку, што је верска обавеза сваког верника муслимана. Као резултат но-
вонасталих околности долази до поделе исламског учења на овој територији. Прво 
је настало синкретичко тумачење ислама, по локалном јаванском језику познато 
као „абанган” или „каум туа” на малајском, док се као друго исламско учење поја-
вљује „сантри”, које се више ослања на традиционални изворни ислам. У 18. веку 
настаје ригидно, вахабистичко тумачење ислама, које се великом брзином ширило 
на свим подручјима насељено муслиманима, па тако и у Југоисточној Азији.8 Упра-
во ово пуританско тумачење ислама, чији је творац саудијски теолог Мухамед Аб-
дул Вахаб, представља основну идеологију исламских екстремистичких организа-
ција које делују, како у региону југоистока Азије, тако и у остатку света. 

Политичко буђење исламског света и 
 ревитализација исламског фундаментализма 

Осамдесетих година прошлог века светску политичку сцену потресла је ревита-
лизација исламског фундаментализма. Под овим појмом подразумева се конзерва-
тивна и политички профилирана интерпретација ислама која је постала присутна 
на свим територијама насељеним муслиманима.9 На политичко буђење исламског 
света пресудан утицај имао је догађај из 1979. године, познат као Иранска ислам-
ска револуција. Низом грађанских непослушности и масовним протестима инспири-
саним исламском идеологијом, дошло је до рушења „прозападњачког” режима ша-
ха Резе Пахлавија и повратка ајатолаха Рухолаха Хомеинија, вође револуције, из 
изгнанства у Француској10 У Техерану је више од два милиона људи изашло на ули-
це захтевајући свргавање, па чак и смрт шаха и успостављање исламске владе. 
Званично, 6. јануара 1979. године, суочен са масовним насиљем на улицама, де-
зертирањем војске, као и колебањем америчких савезника да пруже помоћ режиму, 
шах Пахлави бива приморан да напусти Иран.11 Иранска исламска револуција 
представљала је „ветар у леђа” целокупном исламском свету. Многи муслимани су 
је видели као ослобођење од секуларних, безбожничких западних режима и поче-
так нове ере у којем ће исламски свет доживети процват и вратити се својој вери, 
као што Алах то од њих и захтева. 
                              

8 Исто. 
9 Јевтић Мирољуб, Политикологија религије... стр. 261. 
10 Исто, стр. 180. 
11 Esposito, Јohn L. Исламска пријетња мит или стварност?, UIO „SELSEBIL”, Živinice, 2001, стр. 168. 
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Врло је битно направити разлику између појмова фундаментализам и екстреми-
зам. Сам појам фундаментализам не представља ништа негативно и радикално, 
иако га многи на прво помињање повезују са насиљем. Фундаменталиста познаје 
суштину одређене области. Верски фундаменталиста није терориста већ човек који 
познаје и практикује постулате своје вере. Шехада, намаз, зекат, пост и хаџ су сту-
бови ислама и сваки муслиман који их се придражава и који их практикује може се 
назвати исламским фундаменталистом. Ниједан од ових стубова ислама није усме-
рен против припадника других верских или етничких заједница, али ако се они поч-
ну наметати насиљем, усмереним према себи или другима, онда то прелази у екс-
тремизам који представља опасност и који је за осуду.12 

Исламски екстремизам у земљама југоисточне Азије 
Јасно је да се исламски екстремизам може јавити само на територијама које су 

насељене муслиманима. Регион југоисточне Азије представља пример заступље-
ности, како етничког сепаратизма, тако и верског екстремизма. Према извештају 
организација Worldwide Incidents Tracking System (WITS) и National Counter Terro-
rism Center (NCTC), само у периоду од 2004. године до маја 2009. године на терито-
рији Тајланда забележен је 3301 терористички напад, на Филипинима 1061, у Индо-
незији 148, Малезији 15... Неки од ових напада имали су етно-националистичку по-
задину, али је највећи број терористичких акција био инспирисан џихадистичком 
идеологијом.13 То је постало очигледно након 11. септембра 2001. године, када је 
велики број исламских екстремистичких група из земаља југоисточне Азије, инспи-
рисано успешном акцијом Ал Каиде на територији САД, почело све агресивније да 
пропагира идеологију глобалног џихада. Тако је индонежанска екстремистичка ор-
ганизација Џама Исламија (Jemaah Islamiyah) извршила бомбашки напад на острву 
Бали, прво 2002, па и 2005. године, затим на „Мариот” хотел у Џакарти 2003. годи-
не, на амбасаду Аустралије у истом граду, септембра 2004. године...14 

Индонезија је деценијама имала проблема са исламским екстремистичким орга-
низацијама, које су повезане са међународним терористичким групама попут Ал-
Каиде и данас најпознатијом Исламском државом. Спајају их исти циљеви, а то је 
стварање панисламског халифата на територији југоисточне Азије.15 

Свакако да је најпознатија и најорганизованија џихадистичка група у Индонезији 
Џама Исламија, коју су 2002. године Уједињене нације (УН) уврстиле на листу теро-
ристичких организација. Ова организација настала је као конфедерација исламских 
екстремистичких организација јануара 1993. године, а корене вуче од исламског по-
                              

12 Вукелић Милан, Косово и Метохија под заставом Исламске државе, Центар за проучавање -
религије и верску толеранцију, Београд, 2018, стр. 51. 

13 Helfstein Scott, The Landscape of Jihadism in Southeast Asia, Radical Islamic Ideolgy in Southeast Asia, 
The combating Terrorism Center at West point, New York, 2017, стр. 5. 

14 Gunaratna Rohan, Terrorism in Southeast Asia-threat and response, The history of terrorism from antiquity, 
University of California Press, London, Los Angeles, 2007, стр. 426. 

15 Rogozhina Natalia, Islamic extremism in South-East Asia, Russian International Affairs Council (RIAC) 
reader, Мoscow, 2015, Доступно на: http://russiancouncil.ru/en/extremism-asean, преузето, 12.02.2018. 
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крета Дар ал Ислам (земља ислама), који је настао 1940. године, током борбе за 
ослобођење од Холандије. Оснивачи најпознатије индонежанске екстремистичке 
организације Џама Исламија су Абу Бакар Башир и Абдулах Сунгкар, који се до па-
да Сухартовог режима, 1998. године, крио у Малезији. Ова организација подељена 
је на две фракције, од оружаног крила које врши терористичке нападе и фракције 
која је задужена за проповедачке активности. Чланови организације Џама Исламија 
тврде да се само терором може остварити коначан циљ ‒стварање новог халифата 
у којем ће се владати по шеријатском верском праву.16 

Џама Исламија је до 2000. године имала око 5.000 чланова, радикалних муслима-
на који сматрају да је исламски свет жртва глобалне антиисламске завере коју предво-
де САД и Израел, заједно са својим западноевропским савезницима. Базу организаци-
је чине искусни џихадисти који су се борили у Авганистану у периоду од 1985. до 1995. 
године. Након напуштања ратишта ови џихадисти су наставили своје активности у Ин-
донезији, Малезији, Филипинима, Сингапуру и Тајланду. Углавном су били сконцен-
трисани на регрутацију нових бораца, који се шаљу у разне салафистичке школе, где 
се уче радикалној исламистичкој идеологији. Следећа фаза обуке одвија се у војним 
камповима где се будући џихадисти обучавају за оружане терористичке акције.17 

Џихадстичка група Џама Исламија је високо централизована организација на 
чијем је челу врховни лидер – емир. Њему су директно одговорна четири савета: 
верски, дисциплински, управни и савет који издаје фатве (шеријатска правна ми-
шљења). Ова организација дели територије у којима делује на четири зоне, које се 
називају „мантик”. Први мантик задужен је за деловање у Сингапуру и Малезији, 
други је сконцентрисан на Индонезију, трећи контролише активности на острву Су-
лавеси, источни део острва Калимантан, као и на Филипинима и у источној Малези-
ји. Последњи, четврти мантик контролише активности организације у Аустралији. 
Неке активности, које су кључне за деловање организације, подељене су по зона-
ма. Тако се, рецимо, први и четврти мантик бави финансијама организације, трећи 
је задужен за регрутацију и обуку нових џихадиста, док други спроводи терористич-
ке планове у дело и представља „ударну песницу” групације. Свака зона деловања, 
тј. мантик, под својом контролом има и неколико скривених терористичких ћелија, 
које имају 4 до 5 људи и предводе их ученици лидера организације или старији, ис-
кусни ветерани који су се борили у Авганистану у редовима муџахедина. Испод 
ових скривених ћелија налазе се теренски командири и, као последњи на џихади-
стичкој лествици организације Џама Исламија, налазе се тзв. усамљени вукови, тј. 
борци који се регрутују за извршење само једног терористичког акта.18 

Џихадисти Џама Исламије имају веома добре односе, како са међународним 
исламским организацијама, тако и са џихадистима у региону. Њихове везе, доду-
ше, нису формалне, не заснивају се на заједничким акцијама већ подразумевају 
исту идеју ‒ стварање јединствене исламске државе-халифата на територији југои-
сточне Азије.19 
                              

16 Исто. 
17 Исто. 
18 Исто. 
19 Исто. 
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Године 2008. оснивач Џама Исламије Абу Бакар Башир, након неслагања са по-
јединим саборцима, доноси одлуку да формира нову џихадистичку организацију 
Џама Ансурат Таухид ‒ ЈАТ (Jamaah Ansharut Tauhid), која ће још стриктније тума-
чити ислам и посветити се изградњи халифата на територији Индонезије. Многи 
припадници Џама Исламије, али и других исламских екстремистичких група, при-
шли су Баширу и до 2012. године новооформљена организација имала је између 
1.500 и 2.000 чланова. У погледу идеологије и циљева ЈАТ се није разликовао од 
других џихадистичких група. Дакле, циљ је био стварање халифата, али ова група 
је инсистирала и на још интензивнијој војној обуци њених чланова, као и на томе да 
примарне мете терористичких напада морају бити индонежански званичници који 
не прихватају шеријат, баш као и западноевропски и амерички циљеви. Организа-
ција ЈАТ била је под апсолутном контролом лидера Абу Бакра Башира, којем су по-
дршку пружала два одељења, извршни одбор који су чинили његови најближи са-
радници и административна канцеларија која се састојала од пет одељења (фи-
нансије, спровођење морала, верски односи и медији, образовање и секретаријат). 
За регрутацију нових бораца ЈАТ је користио друштвене мреже; имали су свој про-
пагандни магазин, веб страницу на којој су била емитована предавања вође... Ме-
ђутим, упркос великим напорима, ЈАТ не успева да оствари добру сарадњу са 
осталим организацијама, иако имају заједничке циљеве. Многе џихадистичке групе 
оптужују ЈАТ за „отимање” чланова, а поједини лидери исламских организација 
имају одбојност према Баширу због његових „грешака из прошлости”...20 

Акцијом индонежанских јединица за борбу против тероризма, током 2010. године, 
откривен је камп за ЈАТ-ову обуку и Абу Бакр Башир бива ухапшен... На чело организа-
ције тада долази Мохамед Ахван, познат по бомбашком нападу на хиндуистички храм 
1985. године. Упркос хапшењу врховног вође, током 2011. године ЈАТ преузима одго-
ворност за више терористичких напада, у којима су страдали многобројни цивили. 21 

Октобра 2014. године актуелни лидер ЈАТ-а Мохамед Ахван заједно са Абдул Рохи-
мом и Росидом Ридом, синовима бившег вође Абу Бакр Башара, оснива организацију Џа-
ма Аншаруси Сирија (Jamaah Ansharusy Syariah), како би подржао организацију Исламска 
држава и њене акције на Блиском истоку. Веома брзо по оснивању, организација је оку-
пила више од 2000 чланова у Џакарти, Јави и осталим провинцијама у Индонезији.22 

Највећа џихадистичка група по бројности у Индонезији је Ласкар Џихад (Laskar Ji-
had), која је 2001. године, када је била на свом врхунцу, имала око 10 хиљада бора-
ца. Основана је 2000. године као војно крило организације Форум Комуникаси Ахлус 
Суна вал Џамаа (Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jama’ah) ‒ „Комуникациони фо-
рум пратилаца суне”. Форум су основали Џафар Умар Талиб и група салафистичких 
лидера 14. фебруара 1998. године са седиштем у Јави. Три главна циља ове органи-
зације била су социјални рад, исламско образовање и заштита исламског становни-
штва од „хришћанских екстремиста” из Анбона, који су 1950. године прогласили тзв. 
независну Републику Јужну Малуку, уз подршку холандских власти, одбивши на тај 
                              

20 Galamas Francisco, Тerrorism in Indonesia: an overview, Documento de Investigación del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos (IEEE), Research pappers 4/15, Madrid, 2015, стр. 5-6. 

21 Исто. 
22 Исто. 
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начин да се придруже борби за стварање независне Индонезије. Вођа Форума прати-
лаца Суне и Ласкар Џихада, Џафар Талиб, ову борбу је окарактерисао као џихад23, 
свети рат против „неверника”, за ослобађање муслимана и стварање исламске држа-
ве на територији Индонезије. Октобра 2002. године велики број припадника групе Ла-
скар Џихад почела је да напушта Џафар Талиба, незадовољни његовим вођством, 
оптужујући га да је организација постала сувише политизована, што нарушава њен 
џихадистички карактер. Талиб је чак био и ухапшен 2001. године, због изазивања 
верске мржње, али је врло брзо ослобођен, што доказује да су његове идеје допрле и 
до врха индонежанских власти, од којих је имао заштиту.24 

Након потписивања мировног споразума између муслимана и хришћана у Малу-
куу 2002. године, група Ласкар Џихад је ново место деловања пронашла у Папуи, а 
како многи медији наводе, подршку за акције у овој провинцији добила је директно 
од индонежанских власти и војске.25 

Данас је можда најопаснија исламска екстремистичка организација у Индонези-
ји Муџахедин Индонезија Тимур (Mujahidin Indonesia Timur), позната и као Муџахе-
дини источне Индонезије (East Indonesia Mujahidin). Од 2015. године ова организа-
ција се налази на листи терористичких организација УН и САД. Група је основана у 
периоду 2010‒2011. године, како би пружила подршку џихадистима Џама Исламије 
и њиховој борби за стварање исламског халифата на територији Индонезије. Чла-
нови групе су углавном џихадисти који су већ учествовали у сукобима у Посу, у 
провинцији Сулавеси. Лидер ове џихадистичке организације је Абу Варда Сантосо, 
борац који је био веома високо рангиран у хијерархији најпознатије џихадистичке 
организације у Индонезији Џама Исламије, као и исламске организације Џама Ан-
сурат Таухид. Учествовао је у већ наведеним сукобима између муслимана и хри-
шћана у Малуки, и има статус једног од најтраженијих терориста у Индонезији. Ор-
ганизација Муџахедин Индонезија Тимур преузела је одговорност за бројне терори-
стичке нападе у провинцији Сулавеси. Баш као и остале џихадистичке групе на 
овом простору боре се за остваривање исламске државе на територији Индонезије. 
Упркос томе што су последњих година били изложени озбиљним губицима, као по-
следица акција антитерористичких јединица индонежанске полиције, ова група из 
шума у Посоу и Палу, где се вероватно крије и њен лидер Сантосо, и даље регру-
тује нове чланове и представља константну опасност за безбедност Индонезије.26 

Територија Индонезије, највеће исламске земље, представља прави полигон 
сепаратистичких сукоба, које исламски екстремисти виде као џихад и први корак ка 
стварању исламске државе у овој земљи. У складу с тим, велики број радикалних 
исламских група делује у том смеру. Са истим циљевима на територији Индонезије 
борбу „на Алаховом путу” воде и Ласкар Памбела Ислам (Laskar Pembela Islam), 
                              

23 Професор Мирољуб Јевтић са Факултета политичких наука дефинише џихад као:„Систем свих акци-
ја и поступака на индивидуалном и колективном плану, које муслимани чине у циљу јачања исламске р-
елигије и ширења заједнице верника.” Видети више о томе: Јевтић Мирољуб, Исламска визија света -
код Иве Андрића, Центар за проучавање религије и верску толеранцију, Београд ,2013, стр. 60-88. 

24 Chalk Peter и др., The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia, National Defend Reaserch Institute-
RAND, Santa Monica, 2009, стр. 69-71. 

25 https://barnabasfund.org/en/news/LaskarJihadAliveandWellinPapua, приступљено 13.02.2018. 
26 Rogozhina Natalia, Islamic extremism in South-East Asia.... 
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Ласкар Муџахедин Индонезија (Laskar Mujahidin Indonesia), Покрет за слободни Аче 
(Free Aceh Movement) и многе друге. 

Побуна муслимана на Филипинима једна је од највећих сепаратистичких акција 
коју је свет видео. Муслиманско становништво насељава јужни део архипелага, а 
углавном су смештени на острвима Минданао, Базилијану и Сулу архипелагу. По-
ред тога што су средином прошлог века представљали већину у јужним провинци-
јама земље, данас су у мањини, што је последица насељавања хришћанског ста-
новништва коју спроводи власт. Управо та чињеница подстакла је сецесионистичке 
и екстремистичке активности филипинских муслимана.27 

Једна од првих екстремистичких организација коју су 1960. године основали фили-
пински муслимани звала се Хапал уи. Тадашње власти настојале су да по сваку цену 
спрече њене активности. Током седамдесетих година Филипини су имали територијалне 
претензије према Сабаху, северном делу Малезије. Како би остварили своје циљеве 
филипинске власти су основале јединицу коју су чинили углавном муслимани. Под неја-
сним околностима цела јединица коју су чинили муслимански војници ликвидирана је. 
То је изазвало револт њихове браће по вери, што је представљало основ за настанак 
организација чији је циљ био отцепљење дела територије насељеним муслиманима. 
Прва таква организација била је Фронт за национално ослобођење Моро (ФНОМ), на 
чијем је челу био Нур Мисаури, иначе професор политичких наука. Због безбедности 
ФНОМ је основан на територији Малезије, на острву Мангор, а упоредо с овом организа-
цијом створен је још један исламски покрет ‒ Национална организација за ослобођење 
Мора, на челу са Харуном Лукманом. С обзиром на религиозни, исламски карактер ових 
покрета, побуњеници су добили велику материјалну и моралну подршку од моћних 
исламских центара, пре свега Кувајта, Либије, Саудијске Арабије, Египта...28 Чак је и аја-
толах Хомеини, лидер Ирана и вођа чувене Иранске исламске револуције, угостио Нур 
Мисоурија.29 Снажна подршка исламског света забринула је филипинске власти које су 
биле приморане да преговарају са муслиманским побуњеницима ради превазилажења 
проблема. Главни посредник у преговорима била је Организација исламске сарадње 
(ОИС).30 Договор склопљен у Триполију 1975. године гарантовао је филипинским мусли-
манима аутономију у провинцијама у којима су насељени. Међутим, реализација спора-
зума текла је веома споро што је иритирало муслимане, па су они своју борбу и у будућ-
ности наставили, додуше смањеним интензитетом. Тек одласком са власти председни-
ка Маркоса, муслимани су ублажили свој бунт, јер је нова председница Корасон Акино 
обећала да ће испунити све оно што је филипинским муслиманима обећано у Триполи-
ју. Наравно, до данас то није реализовано, тако да постоји сумња да ли ће икада доћи 
до примирја између филипинских власти и исламских сецесиониста.31 
                              

27 Јевтић Мирољуб, Савремени џихад као рат, Нова Књига, Београд, 1989, стр. 174-175. 
28 Исто, стр. 175-176. 
29 Nivolan F., Philiphines: separatistes muslimans et guerrillleros comunistes utilisent le mecontentement du 

peuple, Le Figaro, Париз, 19.01.1981. Овде преузето из: Јевтић Мирољуб, Савремени џихад као рат... 
стр. 177, фн. 73. 

30 Philiphines, Le Monde, 26.06.1985, Овде преузето из: Јевтић Мирољуб, Савремени џихад као рат... -
стр. 177, фн. 74. 

31 Јевтић Мирољуб, Савремени џихад као рат, стр. 177. 
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Управо је организација ФНОМ представљала политичку базу за стварање тренут-
но најагресивније исламске екстремистичке организације на територији Филипина 
под називом Абу Сајаф (Abu Sayyaf). Организацију је 1991. године основао Абубакар 
Анџаланиј, који се по повратку из Авганистана, где се борио на страни муџахедина, 
одлучио да окупи ветеране ФНОМ-а, али и све остале истомишљенике ради ствара-
ња исламске државе на територији Филипина. Анџалани је један период свог живота 
провео у Либији, Сирији и Саудијској Арабији, где је студирао исламску теологију. 
Његова жеља је била да спроведе једну врсту исламске револуције на територији ју-
гоисточне Азије. Убијен је 1998. године после оружаног сукоба са полицијом.32 

Организација Абу Сајаф налази се на листи терористичких организација УН, а у 
многим земљама њене активности су забрањене. Џихадисти Абу Сајафа активни 
су углавном на јужним Филипинима, острву Минданао и архипелагу Сулу, дакле те-
риторијама Моро муслимана, чији је циљ отцепљење од Филипина и стварање ха-
лифата. Ова џихадистичка група је једна од најмањих на територији југоисточне 
Азије и има само 200 до 400 чланова. Њени борци имају врло мало подршке међу 
муслиманским становништвом, пре свега због сувише радикалних метода борбе. 
Групи се приступа углавном на основу пријатељских и породичних односа, што јој 
омогућава опстанак и отежава безбедносним службама да је контролишу, али, с 
друге стране, отежава и њен потенцијал за ширење.33Абу Сајаф је познат и због 
великог броја деце џихадиста у својим редовима, што је потврдио и извештај УН из 
2010. године, а као пример је узет деветогодишњи дечак који је у овој организацији 
радио као оружар.34 

У периоду од 1993. до 2013. године исламска екстремистичка организација Абу 
Сајаф извршила је 280 терористичких напада, од чега су 45,7% биле експлозије, 
33,9% отмице ( углавном странаца и хришћана), 21,1% оружани напади.35 

Поред Абу Сајафа на територији Филипина врло је активна и џихадистичка 
формација под називом Бангсаморо исламски борци за слободу (The Bangsamoro 
Islamic Freedom Fighters ). Ову организацију основао је 2010. године у Јужном Мин-
танау бивши командант ФНОМ-а Америл Умбре Като. Ова исламска сепаратистич-
ка група настала је као последица пропалих преговора између владе Филипина и 
ФНОМ-а. Наиме, обећана аутономија муслиманској провинцији Минданао најзад је 
требало да се оствари, али је Врховни суд Филипина пресудио да је та одлука неу-
ставна, пре него што је требало да ступи на снагу 2008. године. То је изазвало гнев 
муслиманске мањине, па су припадници ФНОМ-а током августа и септембра 2008. 
године извели бројне терористичке нападе, углавном усмерене против хришћана у 
Минданау, у којем је погинуло више од стотину цивила. Раздор између ФНОМ-а и 
Катоа настао је због чињенице да су припадници ФНОМ-а били спремни да прихва-
те аутономију Минданаоа, док је он захтевао потпуно отцепљење ове провинције. 
Због тога Умбре Като оснива групу Бангсаморо бораца. На почетку 2011. године 
                              

32 Rogozhina Natalia, Islamic extremism in South-East Asia. 
33 Исто. 
34 Samuel Thomas Koruth, Radicalisation in Southeast Asia: A selected case study of Daesh in Indonesia, 

Southeast Asia Regional Centre for Counter-Terrorism SEARCCT, Kuala Lumpur, Malaysia, 2016, стр. 86-87 
35 Rogozhina Natalia, Islamic extremism in South-East Asia.... 
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Като је изјавио да је циљ ових џихадиста да ослободе Моро муслимане од фили-
пинских власти и да какву год одлуку Манила буде донела, његова група ће прогла-
сити шеријат на простору на којем живе муслимани.36 

Умбра Като је убијен 14. априла 2015. године, а на челу организације заменио 
га је Исмаил Абубакар. По доласку на чело ове џихадистичке групе Абубакар је из-
јавио да Бансаморо борци подржавају Исламску државу и њеног лидера Абу Бакра 
ал Багдадија, који води џихад у Сирији и Ираку.37 

Поред наведених исламистичких организација на Филипинима делују и групе: 
Халифат Исламија Минданао (The Khilafa Islamiyah Mindanao), Ансар Халифа Са-
рангани (The Ansar Khalifah Sarangani), Раџаа Солаиман Исламски покрет (The Ra-
jah Solaiman Islamic Movement ), Ансар Даула фи Филибин (The Ansar Dawlah Fi Fi-
libbin)... Ове џихадистичке групе отворено су исказале своју подршку организацији 
Исламска држава.38 

Муслимани на Тајланду припадају тзв. периферном исламу39, баш као и њихова 
филипинска браћа по вери. Ислам је до индокинеског полуострва доспео у тренут-
ку када није био у својој пуној снази, па је морао да се задовољи релативно скром-
ним резултатима. Дакле, исламска заједница у овом делу света остала је мањин-
ска и углавном се окупљала око локалних имама и верских ауторитета. Када је гло-
бални тренд секуларизације обухватио и овај део света, муслимани су се побуни-
ли, јер такав политички систем је у потпуности супротан њиховој вери.40 

Сепаратистичке активности исламских екстремистичких покрета на Тајланду за-
почете су после Другог светског рата, 1948. године, када су тајландски муслимани 
послали петицију од 250 хиљада потписа организацији УН, са захтевом да им се 
омогући одвајање провинција Патани, Јала и Наративат како би се припојили мале-
зијској федерацији. С обзиром на то да се такав захтев коси са међународним пра-
вом, УН су то без размишљања одбиле, што је изазвало гнев локалних муслимана 
који одлучују да отпочну џихад за остварење својих циљева. Тада долази до ства-
рања првих исламских екстремистичких организација на Тајланду.41 

Прва права исламска екстремистичка организација на Тајланду основана од 
истинских верника била је Уједињена организација за ослобођење Патани (United 
Liberation Organization Patani), на чијем је челу био Тунгку Била Котонила 1968. го-
дине. Своју посвећеност исламу припадници ове организације доказали су и ходо-
чашћем у Меку, што је један од стубова исламске вере и обавеза сваког муслима-
на. Циљ припадника ове организације био је сецесија провинције Патани и ствара-
ње исламске државе на њеној територији. Како би се сачували од локалних непри-
јатеља, седиште групе било је у Меки, дому ислама, а војна обука за џихад на те-
                              

36 Samuel Thomas Koruth, Radicalisation in Southeast Asia: A selected case study of Daesh in Indonesia, -
Malaysia and the Philippines..., стр. 84-85. 

37 Исто, стр. 85. 
38 Видети више о томе: Samuel Thomas Koruth, Radicalisation in Southeast Asia: A selected case study of 

Daesh in Indonesia, Malaysia and the Philippines... стр. 88-91. 
39 Ислам који је заступљен изван свог матичног подручја, а то је Блиски и Средњи исток и Северна 

Африка. 
40 Јевтић Мирољуб, Савремени џихад као рат... стр. 183-184. 
41 Исто, 184-185. 
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риторији Тајланда спровођена је на северу Малезије, у Тумпи. Упркос малом броју 
бораца, свега 400, овај покрет одувек је имао снажан утицај на муслиманско ста-
новништво на Тајланду. Активности Уједињене организације за ослобођење Пата-
ни служиле су као пример многим џихадистичким организацијама у овој земљи.42 

Последњих година најснажнија џихадистичка организација на Тајланду је Bari-
san Revolusi Nasional – Koordinasi (BRN-K). Она регрутује борце преко џамија и 
исламских школа које се налазе у области које не контролишу власти. Џихадистич-
ку групу чине, углавном, већ добро обучени борци чији су главне мете цивили, али 
и државна војска. Групу одликује велика мобилност, а после извршења напада кри-
ју се углавном на територији Малезије.43 

Запажену улогу у џихадистичким круговима на територији Тајланда има и орга-
низација Barisan Bersatu Mujahidin Patani (BBMP). Ова џихадистичка група, позната 
и под именом Берсату, основана је 1989. године са циљем да буде координатор 
свих терористичких активности на југу земље. Након хапшења њених лидера 2004. 
године, организација је била прилично ослабљена, али је ипак успела да се одржи 
и да опстане.44 

Поред наведених организација, на територији Тајланда делује и џихадистичка 
група Gerakan Mujahidin Islam Patani (GMIP), основана 2001. године. Основни циљ 
јој је стварање панисламског халифата, а као свој узор наводи Ал Каиду.45 

У Мјанмару (бившој Бурми) муслимани чине 5 до 10% становништва46. Углав-
ном су насељени у близини границе са Бангладешом и организовани су по слич-
ном принципу као и њихови истоверници на Тајланду. У овој земљи одавно постоји 
антагонизам између будистичке већине и муслиманске мањине, тако да њихове 
екстремистичке тежње никада не јењавају. Тензије које и данас трају започете су 
после Другог светског рата. Бурма је некада била британска колонија и муслимани 
су живели на истој територији са индијским становништвом. Када су индијски му-
слимани започели борбу за отцепљење и стварање сопствене исламске државе, 
њихова бурманска браћа су им се придружила. Тада је створен први исламски екс-
тремистички покрет муслимана из Бурме под именом Муџахид. Само име ове групе 
говори о њеном џихадистичком карактеру.47 

Упркос уложеним напорима, бурмански џихадисти групе Муџахид нису успели 
да остваре своје циљеве, а власти су их због сецесионистичких намера сурово ка-
зниле. Следећа акција бурманских муслимана забележена је седамдесетих година, 
када се ревитализује покрет за отцепљење Аракана, територије насељене мусли-
манима. После 1974. године власти Бурме додељују овој провинцији широку ауто-
номију, али то није задовољило исламско становништво које је захтевало отцепље-
ње и припајање ове провинције Бангладешу. У складу с тим, бурмански муслимани 
оснивају Араканску устаничку армију. Године 1977. власти крећу у контраофанзиву, 
                              

42 Исто, 185-186. 
43 Rogozhina Natalia, Islamic extremism in South-East Asia. 
44 Исто. 
45 Исто. 
46 Крстић Зоран, Савремени политички системи земаља Југоисточне Азије... стр. 52. 
47 Јевтић Мирољуб, Савремени џихад као рат... стр. 186-187. 
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велики број лидера устаничке армије бива ухапшен, а војног аташеа Бангладеша, 
који је осумњичен да је пружао подршку муслиманским сепаратистима, власти Бур-
ме протерују из земље. То је био повод за почетак оружаног сукоба између држав-
не војске и муслимана сепаратиста. Према неким подацима више од 200 хиљада 
бурманских муслимана је тада била принуђена да избегне у Банглдеш.48 

И данас муслиманска мањина, пре свега народ Рохиње, трпи стравичне прого-
не од власти у Мјанмару (бившој Бурми). Верује се да је више од 300 хиљада Рохи-
ња било принуђено да напусти своје домове. Као последица прогона настала је по-
буњеничка организација Аракан Рохиња армија спаса (The Arakan Rohingya Solida-
rity Army-ARSA), некада позната као Харакатул Јакин (Harakatul Yakeen). Циљ ове 
побуњеничке групe, како и они сами тврде, искључиво је заштита муслимана на 
овој територији и не позива на успостављање халифата, нити подржава акције Ал 
Каиде и Исламске државе, мада власти Мјанмара тврде другачије. Прва оружана 
акција исламских побуњеника одиграла се октобра 2016. године, нападом на поли-
цијске испоставе у градовима Мандагов и Ратедаунгу у којима је настрадало 9 по-
лицајаца. Вођа ARSA Атулах Абу Амар Јунуни изјавио је да за сва ова дешавања 
одговорност сноси војска Мјанмара, која је подстакла насиље.49 

Малезија је једна од три земље југоисточне Азије која има већинску муслиманску 
популацију.50 У овој држави, у којој је ислам и државна религија, муслимани чине 
61,3% становништва51. Међутим, питање које мучи малезијско друштво још од стица-
ња независности 1957. године јесте колико је Малезија заиста исламска држава ?52 

Приликом конституисања устава Малезије ислам је проглашен за државну рели-
гију. Исламски ауторитети инсистирали су да таква констатација уђе у устав, али су 
лидери владајуће странке Уједињене малајске националне организације ‒ УМНО53 то 
одбијали. Било је потребно пронаћи компромисно решење, па је одлучено да ислам 
буде официјална религија, али да држава буде представљана као секуларна.54 Први 
председник владе Малезије Тунку Абдул Рахман тврдио је да једна мултирасна и 
мултирелигиозна држава као Малезија мора бити секуларна и да је стварање пани-
сламског халифата на овој територији немогућа мисија.55 То је истицао и трећи пре-
                              

48 Исто, стр. 187. 
49 http://www.aljazeera.com/news/2017/09/myanmar-arakan-rohingya-salvation-army-170912060700394.html, приступ- 

љено 17.02.2018. 
50 Крстић Зоран, Савремени политички системи земаља Југоисточне Азије... стр. 52. 
51 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html, приступљено 17.02.2018. 
52 Сомун Хајрудин, Малезија 2015. у контесту политичког стања и исламског екстремизма у региону и 

земљи, PIS-Journal of politics and international studies, Broj 1,Сарајево, 2016, стр.10. 
53 За разлику од УМНО водећа опозициона партија у Малезији, Панмалезијска исламска партија ‒ ПАН 

је конзервативна исламска политичка партија која је на власти у две северне малезијске државе Келент-
ан и Теренгану и залаже се за успостављање халифата на овој територији. 

54 Овакво конституисање државе је, по исламском учењу, потпуно недопустиво, ислам не признаје ни- 
један облик секуларизма, а држава и религија су неодвојиви, односно, како би Арапи рекли: дин ва 
даула (и вера и држава). 

55 Интервју с Тунку Путра Абдул Рахман, The Star, Kuala Lumpur, 9. 2. 1983. Такође видети: Tunku Putra 
Abdul Rahman, Political Awakening, Pelanduk Publications, Kuala Lumpur, 1986., стр. 105, овде преузето из: 
Сомун Хајрудин, Малезија 2015. у контесту политичког стања и исламског екстремизма у региону и 
земљи..., стр. 10, фн. 5. 
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мијер Малезије Хусеин Он, док је Тун Махатира Мохамед, четврти премијер Малези-
је, који се и најдуже задржао на овој позицији, изјавио, како би умирио све веће про-
тесте исламских фундаменталиста, да „Малезија јесте исламска држава”, али се ни-
једног тренутка није одрекао ни њене секуларности. Његов наследник Абдулах Ах-
мад Бадави, чији је деда био један од оснивача опозиционе происламске партије 
Панмалезијска исламска партија (ПАН) , како би решио овај дугогодишњи спор, на-
правио је програм у 10 тачака назван „Ислам Хадари”, што у преводи значи „цивили-
зацијски ислам”. Бадави је овај програм конципирао као умерено исламски, што би 
требало да умири растући исламски екстремизам у земљи, а да Малезија ипак наста-
ви своје модернизовање и повезивање са остатком света. Наравно, САД су овај про-
грам прве поздравиле, представљајући га као пример остатку исламског света.56 

Јасно је да муслимани у Малезији, као ни у остатку света, овај програм никако 
нису могли прихватити, напротив... Ислам је у земљама ЕУ којима се ширио одувек 
био извор идеологије и легитимитета; у његово име вршила се јавна власт, регули-
сали међуљудски односи и, једноставно, свака земља у којој се не влада по Божи-
јем верском праву шеријату за муслимане је неприхватљива и она мора нестати.57 

Управо је жеља за потпуном исламизацијом државе и стварање халифата на 
територији југоисточне Азије, па и остатку света, довела до стварања исламистич-
ких организација на територији Малезије. Једна од најактивнијих свакако је Кумпу-
лан Муџахедин Малезија ‒ КММ (The Kumpulan Mujahidin Malaysia), позната и као 
Малезијски муџахедински покрет. Oрганизацију је основао 1995. године џихадиста 
Заинон Исмаил, бивши муџахедин који је ратовао у Авганистану. Године 1999. вођ-
ство над организацијом преузео је Ник Адил Ник Абдул Азиз, иначе син Ник Азиза 
Ник Мата, који је до 2003. године био министар у северној малезијској држави Ке-
лантан. Главни циљ организације КММ је стварање панисламског халифата на те-
риторији Малезије. Велику подршку за остварење тог циља пружају јој регионалне 
џихадистичке групе, пре свега врло моћна индонежанска Џама Исламија. Према 
процени малежанске полиције КММ има упоришта у бројним државама Малезије, 
пре свега у Пераку, Јохору Кедаху, Селангору, Терангану и Келантану. Група има 
између 70 и 80 чланова, а већина се обучавала у Авганистану, па је чак и учество-
вала у сукобу муџахедина са „совјетским неверницима”, што посебно забрињава 
власти Малезије. Неки од најпознатијих терористичких напада ове џихадистичке 
организације су бомбардовање луке Кланг 2000. године, постављање експлозивних 
направа на хиндуистички храм у Куала Лумпуру, убиство чланова покрајинске скуп-
штине у држави Кедах новембра исте године...58 

Колико је феномен исламског екстремизма заступљен у државама југоисточне 
Азије, показује и податак да је више од 1000 бораца из овог региона приступило ор-
ганизацији Исламска држава, како би испунили своју верску дужност и дали свој до-
принос у стварању халифата на територији Сирије и Ирака.59 
                              

56 Сомун Хајрудин, Малезија 2015. у контесту политичког стања и исламског екстремизма у региону и 
земљи... стр. 10-11. 

57 Јевтић Мирољуб, Политикологија религије... стр. 170-178. 
58 https://www.globalsecurity.org/military/world/para/kmm.htm, приступљено 17.02.2017. 
59 https://edition.cnn.com/2017/05/28/asia/isis-threat-southeast-asia/index.html, приступљено 17.02.2017. 
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Закључак 
Проучавање феномена исламског екстремизма који прети региону југоисточне 

Азије неопходно је за разумевање сложених политичких процеса који се одвијају у 
овом делу света. Од 2014. године у светским медијима свакако је најзаступљенија 
тема сукоб у Сирији и Ираку, где главну улогу има организација Исламска држава, ко-
ја води џихад за обнову халифата као у време пророка Мухамеда. Међутим, не треба 
занемарити чињеницу да се „борба на Алаховом путу” води и у другим крајевима све-
та. Управо је то доказ да ислам није само религија, попут хришћанства или јудаизма, 
већ планетарна идеологија чији је циљ да завлада целим светом, а не само једном 
територијом или регионом. Посебну пажњу треба обратити на сецесионистичке по-
крете који се заснивају на исламском учењу, а чији је циљ отцепљење једног дела те-
риторије и стварање нове, самосталне државе. Ислам изричито одбија сваки облик 
национализма, па је јасно да је циљ исламских сецесионистичких покрета стварање 
исламских држава у којима ће се владати по шеријатском верском праву које ће се, 
ако ислам довољно ојача и ако се за то пружи шанса, прикључити глобалном хали-
фату који ће се простирати целом планетом. Територија југоисточне Азије идеалан је 
терен за деловање џихадистичких групација које се воде тим циљем. 

Надамо се да ће овај рад представљати скроман допринос развоју научне ди-
сциплине „Политикологија религије”, без које је готово немогуће објаснити утицај 
једне велике религије као што је ислам на политичка збивања у одређеним регио-
нима, у овом случају Југоисточне Азије. 
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