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АЛБАНИЯ: И ВЪЗМОЖЕН МОСТ, И БАРИЕРА ПО 
ОТНОШЕНИЕ НА ИСЛЯМСКИЯ РАДИКАЛИЗЪМ

Д-р Боби Бобев

Конфесионална структура на обществото – предистория и 
актуално състояние. Правен статут на ислямската общност.
Актуалната конфесионална структура на албанското общество има 
дълга предистория и се изгражда под въздействие на различни 
фактори. В епохата на Средновековието през тези територии пре-
минава границата между католицизма и православието, а липсата 
на интегрална собствена държава в този период означава и липса 
на целенасочена и централизирана политика в духовната сфера, 
което способства за трайното укрепване на това разделение между 
северни католици и южни православни. А що се отнася до общест-
веното развитие, то трябва да се подчертае, че родово-клановата 
форма е вкоренена в албанската традиция и доминира над всякак-
ви други въздействия, включително религиозни.

През втората половина на ХІV в. и в течение на ХV в. обстанов-
ката на Балканите е коренно и задълго променена. Нашествието на 
османските турци през Протоците към Балканите, а по-късно и към 
сърцето на Европа, нанася удар върху съществуващото статукво и в 
рамките на няколко десетилетия изтрива от политическата карта на 
континента Византийската империя, Българското царство, Сръбското 
кралство и други по-малки субекти в региона, включително някол-
кото албански княжества. В случая обаче не става дума единствено 
за териториални изменения или поява на нов и доминиращ държав-
нополитически субект, а за генерална промяна от цивилизационен 
характер. Трайно настанилата се на Балканите Османска империя 
е носител на нова конфесия, а респективно и на друг тип култура, 
с всички произтичащи от това последствия. С оглед на епохата на 
Средновековието това неизбежно означава сблъсък или поне про-
тивопоставяне – един от основните идентификационни разделители 
тогава е изповядваната религия. Новото вероизповедание намира 
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най-добра почва за възприемане и утвърждаване в териториите на 
Албания и Босна. При това религиозната промяна е изключително 
на доброволни начала, насилственото налагане на исляма е рядко 
явление конкретно в албанските земи. Може да се счита, че през 
ХVІІІ в. вече над 50% от албанците са ислямизирани, а през втората 
половина на ХІХ в. обликът на албанското общество от религиозна 
гледна точка има стойностните характеристики, които остават трайни 
и до днес – приблизително 2/3 мюсюлмани, около 20% православни 
и около 10 % католици. Такива са данните и от преброяванията в 
рамките на ХХ в. Не бива да подминаваме и една друга особеност, 
характерна за налагането на исляма на Балканите – силното влияние 
не толкова на официалния сунизъм, колкото на различните направ-
ления и секти. Те по начало са с по-либерални постулати, по-отво-
рени и по-разбираеми за подвластните християни. Сред албанците 
най-влиятелно и въздействащо е бекташийството. В организационно 
отношение албанските мюсюлмани принадлежат към системата на 
халифата, наложена в цялата Османска империя.

През ХIХ век, макар и с известно закъснение спрямо другите бал-
кански народи, в албанското общество започват да намират почва 
идеите на Възраждането, като религиозните различия не препят-
стват този процес. Нещо повече, именно към края на това столетие 
значима фигура като Пашко Васа изказва мисълта, че религията на 
албанеца е албанизмът. Тази формула сякаш е валидна и до нашето 
съвремие, тя обяснява взаимоотношенията между различните вяр-
вания в обществото. В края на ХIХ и през ХХ век, при всяко значимо 
събитие с общонационално значение – например при обявяването 
на самостоятелната и независима държава на 28 ноември 1912 г., 
задължително присъстват представители не само на населените с 
албанци територии, но и на всички вероизповедания. 

Двадесетте години на ХХ в. са времето, когато се полагат осно-
вите на самостоятелните съвременни албански религиозни струк-
тури. С оглед на безспорния приоритет на изповядващите исляма е 
важно развитието на нещата в тази общност. През март 1923 г., на 
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нарочен конгрес в Тирана, се решава отделянето от турския хали-
фат и се учредява съществуващата и функционираща и днес Албан-
ска мюсюлманска общност. Тя включва в структурите си централно 
ръководство, начело с Главен мюфтия, и регионални мюфтийства, 
покриващи цялата територия на страната. Трябва да се подчертае, 
че албанският ислям и тогава, а и в следващите десетилетия, остава 
традиционно свързан с Турция. 

Установеният след 1944 г. тоталитарен комунистически режим 
нанася тежък удар върху всички религиозни структури и вероизпо-
ведания. С наредба-закон от 1949 г. от всички религии се изисква 
вярност към режима и се извършва национализация на имотите 
им, с изключение на самите храмови сгради. По този начин е на-
несена непоправима вреда върху влиянието на отделните конфе-
сии, като начело на структурите им са поставени приближени до 
властта личности. По-страшно, разбира се, се явява физическото 
унищожение на значителна част от духовенството. Конфесионал-
ните структури са обезсилени. През 1967 г. е приет т.нар. „Закон 
за атеистичната държава“, с което Албания се оказва единствената 
страна, където религията е и формално забранена. Повече от 2 100 
храмови сгради престават да функционират, голяма част от тях са 
разрушени, други са превърнати в складове, спортни зали, клубове. 

Категорично може да се заключи, че във времето на комунис-
тическата диктатура ислямът, традиционната религия на преобла-
даващата част от албанците, не само няма никакво реално присъст-
вие в общественополитическия живот, но е и жестоко преследван 
и репресиран, наравно с останалите вероизповедания.

„Вятърът на промените“ неизбежно достига до албанските пла-
нини и поставя началото на сериозни сътресения, на постепенно 
цялостно преминаване от тоталитарен режим към парламентарна 
демокрация. Независимо от първенстващото в онзи момент поло-
жение на Албанската партия на труда (такова е официалното наи-
менование на комунистическата партия), с решение на парламента 
от май 1990 г. е отменен човеконенавистния закон за атеистичната 
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държава. Постепенно започват действия в няколко посоки – и към 
възстановяване на старите конфесионални структури и на храмове-
те, и към връщане на религиозните служби в ежедневието на хора-
та. Така Албания навлиза в един нов етап на духовното си развитие, 
който обаче не може да не бъде повлиян както от десетилетията на 
забрана на религията, така и от цялостния дух на времето и сътре-
сенията на прехода.

На първо място е редно да се изясни въпросът с числеността 
на отделните конфесионални общности в съвременна Албания – 
включително и поради факта, че през цялото времетраене на тота-
литарния режим, а и във времето до 2011 г., подобни изследвания 
не са правени. При уточнено население от 2 800 138 души, принад-
лежност към традиционното мюсюлманско вероизповедание са 
декларирали 1 587 608 души, или 56.70% от гражданите на страна-
та, при 2.09% бекташии, което означава бройка от 58 628 албанци. 
Числата сочат още 280 921 католици – 10.03%, при заявили се като 
православни 188 992 души или 6.75%. Това в определен смисъл се 
разминава с традиционно възприетото и базирано на данни от пре-
брояванията в междувоенния период съотношение от 2/3 мюсюл-
мани при 1/3 християни с почти двоен превес на ортодоксите над 
католиците. През 2011 г. обаче намираме и други интересни и под-
тикващи към разсъждения данни. 153 630 граждани на страната, 
или 5.49%, са се самоопределили като „вярващи“, без означаване 
на изповеданието. В наличност имаме 69 995, или 2.5% атеисти, как-
то и 386 024 албанци, или 13.79%, които не са отговорили на този 
въпрос. Ако приемем, че имаме съответния брой убедени атеисти, 
съществува един резерв от близо 20% или към 600 000 души, които 
не уточняват религиозна принадлежност. Това несъмнено проме-
ня много нещата и води към някакъв вид изкривяване. Познавай-
ки настроенията на албанците считам, че католиците са гласували 
„най-дисциплинирано“ и данните за тях са приблизително точни, 
докато присъствието на повече мюсюлмани и православни в двете 
неуточнили вярванията си групи на обществото е по-масово. В този 
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смисъл съотношението 2:1 при изповядващите исляма и христия-
ните не е далеч от истината и в нашето съвремие. Все пак трябва да 
отчитаме, че става дума преди всичко за традиционна принадлеж-
ност към съответната конфесионална група, а не активно практику-
ване на определено изповедание. 

Албанският преход реално води началото си от 1990 г. и стра-
ната осем години се развива при действие на старата Конституция 
от 1976 г. Управляващите страната мнозинства решават да създадат 
един своеобразен набор от закони, наречени „конституционни“, 
които да уреждат ключови материи, отнасящи се до правилното 
функциониране на държавата и обществото в новите условия. Това 
с особена сила важи за забраната на религиозните изповедания, 
унищожаването на техните структури, преследвания на духовен-
ството. Споменатата по-горе парламентарна отмяна на закона за 
атеистичната държава дава началото на един процес на възстано-
вяване на структурите на основните вероизповедания.

 И отделни законови актове, и новоприетата през 1998 г. Кон-
ституция, дават гаранции както за пълната свобода на вероизпове-
данията, така и за тяхната равнопоставеност. Цялата тази материя е 
решена напълно в традициите на отношенията между една светска 
по характер държава и наличните вероизповедания. Особено ва-
жен аргумент за подобно твърдение е категорично промененият 
курс в албанската външна политика след 1990 г., ориентиран на 
първо място към стратегически отношения с ЕС, НАТО и САЩ. 

Първи опити за насаждане на радикален ислям в Албания
Има един случай, в който през 90-те години на ХХ век в международ-
ните партньори на Тирана се прокрадват съмнения. През декември 
1992 г. Албания стана член на Организацията Ислямска конферен-
ция, по-късно наречена Организация за ислямско сътрудничество. 
Тогавашният президент и бъдещ премиер Сали Бериша, понесе уп-
реци от различен характер: и вътрешнополитически (поради неко-
ординиране на действията си с парламента), и в международен план 
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(заради риска от разширяване сферата на действие на някои нере-
гламентирани ислямистки структури). Членството бе мотивирано 
преди всичко от финансово-икономически аргументи и в това от-
ношение се понесе разочарование –инвестициите от арабския свят 
се оказаха сравнително ограничени. В политически смисъл Албания 
снижи нивото на участието в периодичните срещи на организация-
та до посланик в съответната или най-близка страна, което означа-
ва практическо замразяване на членството. Като добавим към това 
и активната интеграционна политика, пълноправното членуване в 
НАТО и близостта в отношенията с Европейския съюз, аргументаци-
ята срещу подобни съмнения става наистина убедителна.

Съществуваха и други обвинения – че едва ли не през 90-те го-
дини на ХХ в. в Албания са се организирали лагери за подготовка 
на фундаменталисти, че в страната са реализирани инвестиционни 
проекти на Ал Кайда. Въобще не е изключено пребиваването на от-
делни терористи, може би дори нелегалното им укриване. Причина 
за подобна вероятност обаче би трябвало да се търси не в полити-
ката на албанските правителства, а в един по-прост факт. Именно 
през последното десетилетие на миналия век, в началните години на 
албанския преход, страната изглеждаше зле откъм закони и практи-
чески действия за охрана на границите, за сигурността на държавата 
и гражданите й. Сътрудничеството с чужди национални и междуна-
ционални служби не бяха достатъчно регламентирани и активни. Не-
щата постепенно се променяха – такива бяха и изискванията на меж-
дународната общност. Могат да се дадат и примери в практически 
смисъл – за арести на подозрителни лица и съответното им екстра-
диране или съдене, за конфискуване на сгради, построени с капитали 
със съмнителен произход. Този процес изглежда необратим. Колкото 
до многото строящи се джамии, тук има две обяснения – и това, ча 
все пак мюсюлманите са най-многобройната конфесионна общност, 
и фактът, че ислямският свят е с по-широки финансови възможности. 
Никой не препятства изграждането на нови православни и католиче-
ски храмове и това е безспорна реалност.
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Всъщност, съществува един потенциално рисков фактор през 
90-те години на ХХ век. В началото на прехода десетки младежи по-
лучиха религиозно образование в арабския свят. Това бе в разрез 
с традицията – албанският ислям винаги е бил свързан основно с 
турския. Обособи се една неголяма прослойка вярващи мюсюлма-
ни, наричащи се „новите синове на Аллаха”, държащи повече на 
консервативния канон и по-радикално настроени. Те се молят само 
в една от джамиите в Тирана и очевидно общуват главно помежду 
си. Не считам, че тази група от хора има бъдеще в албанското об-
щество – дори външните белези като мъже с характерните бради 
или забулени жени са изключително рядко срещано явление. Пък и 
бе намерен, подходящия ответен ход със създаването на Ислямски 
университет Бедър през 2010 г. с активното добронамерено съдей-
ствие на държавните институции – той ще подготвя мнозинството 
от бъдещите духовни кадри. При всяко едно положение обаче и 
сега, и в бъдеще, трябва да се държи сметка за наличието на подоб-
на прослойка ислямски духовници – и поведението им в последни-
те години доказа това.

Трябва да се изтъкне, че още в последните години на ХХ век 
властите в Тирана започват успешни действия за противопоставя-
не на опитите за пропагандиране на ислямски фундаментализъм и 
екстремизъм в страната. През 1998 г. са уличени в противозаконни 
действия четири религиозни структури, разпространяващи ради-
кален ислям, и те са забранени със съответните съдебни решения. 
Сред тях е и клон на известната организация „Египетски ислямски 
джихад“, срещу който се провежда разследване за подготовка за 
извършване на атентат срещу американското посолство в Тирана.

След атентатите в САЩ от 11 септември 2001 г., Вашингтон фак-
тически обяви война на ислямския фундаментализъм и тероризма 
в световен мащаб. Имаше, разбира се, и обратен процес – на ак-
тивизиране на силите на тероризма, които несъмнено разширява-
ха територията си на дейност и водеха упорита битка за умовете и 
сърцата на мюсюлманите навсякъде по света, в името на „свещен 
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джихад“. Това донесе нови рискове за онези балкански държави, 
където мюсюлманското вероизповедание е доминиращо, вклю-
чително и Албания. Тиранското правителство категорично заяви 
своето участие в световната антитерористична коалиция, но това 
едва ли бе достатъчно в новите условия. Защото доминиращата в 
европейските общества представа, че континентът е далеч от ог-
нищата на конфликти и от рисковете за терористични действия, се 
оказа илюзия и в определен смисъл предстоеше ЕС да плати скъпо 
за проявеното наивно късогледство. 

Категорично може да се твърди, че правителството и въобще 
политическата класа в Албания недооцени опасността от предсто-
ящото активизиране на фундаментализма и радикализма. Несъм-
нено наложената традиционно в обществото религиозна толерант-
ност и липсата на сериозни проблеми действат успокоително, но 
рязкото покачване на градуса на напрежението в световен мащаб 
би трябвало да бъдат предупредителен сигнал. Ролята на ЕС и дру-
ги политически фактори също не е достатъчно активна – в Спора-
зумението за асоцииране и стабилизиране, сключено през 2006 г. 
има клаузи за съвместна борба с тероризма, но усилията видимо са 
насочени извън страната, докато превантивната дейност следва да 
бъде целенасочено ориентирана към наличните вътрешни запла-
хи. Фундаментализмът и екстремизмът все още не са започнали да 
набират скорост и да търсят подходяща форма за реализация, но 
сериозни податки вече съществуват. Само неуспешният опит през 
2007 г. да се създаде ислямистка партия е достатъчно сериозен сиг-
нал – регистрация е отказана поради очевидно несъобразяване с 
Конституцията, а и опитът не предизвиква сериозен обществен ин-
терес, но фактът сам по себе си е тревожен. Не се обръща нужното 
внимание и на друг факт – че официалната структура на албански-
те мюсюлмани, Мюсюлманската общност в Албания, има под своя 
юрисдикция между 450 и 500 култови обекта (според някои сведе-
ния – над 700), но между 7 и 10 джамии (някои източници фикси-
рат бройката на 9), построени от арабски фондации и започнали да 
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действат през 90-те години, се намират извън обхвата на нейното 
администриране. Именно те в следващите години ще бъдат особе-
но активни и ще създадат сериозни проблеми както на Общността, 
така и на държавните институции.

Рекрутиране на джихадистки наемници от Албания, обществени 
нагласи и мерки на властите
Приблизително по същото време могат да се фиксират и първите 
данни за засилващата се пропаганда на радикален ислям (уахаби-
зъм и салафизъм) в някои райони на страната – Поградец, Либражд, 
Елбасан, Булчиза, като по-късно именно оттам ще се рекрутира ос-
новният брой доброволци за Близкия изток. Така или иначе, до дра-
матичното развитие на гражданските войни в Сирия и Ирак няма 
сериозни данни за участие на албански граждани в тези събития 
и дори за тяхно присъствие в този район – ако има такива случаи, 
то те са единични и представляват по-скоро изключение. Първо-
то сведение от специалните служби за заминавания към района на 
Близкия изток са от 2012 г.

В интерес на обективността трябва да изтъкнем, че по това вре-
ме албанските власти дават пример за адекватно отношение към 
назряващите събития. В края на 2011 г. са налични законови по-
правки, позволяващи разследване и наказателно преследване на 
граждани за участие във въоръжени конфликти извън страната. 
Скоро обаче става ясно, че подобни действия не са в състояние да 
предотвратят както засилващата се пропаганда, така и заминаване-
то на доброволци за Близкия изток. А тук отново имаме случай на 
поглед навън, на борба с последствията, а не с причините.

Ако приемем, че връхната точка на проблема се отнася към 
2013-2014 г., то е редно да очертаем обстановката в страната и фак-
торите, които въздействат в посока на риск и дестабилизиране. Тук 
на първо място трябва да посочим цялостната социално-иконо-
мическа обстановка със слабите темпове на нарастване и високи 
равнища на безработица. Показателно е, че в по-късно изследване 
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41.3% от анкетираните посочват като основна причина за поддава-
не на религиозна пропаганда съществуващата в страната бедност, 
а други 21.1% считат, че заминаването на доброволци за войните 
в Сирия и Ирак е мотивирано от „финансови причини“. 12.6% от 
участващите в изследването виждат като важна причина идеоло-
гическото въздействие, а 10% отчитат благоприятната възможност 
за получаване на образование в духовната сфера. Всичко това не-
двусмислено показва, че социално-икономическият фактор е оп-
ределящ за разпространението на радикалните идеи и набирането 
на доброволци за войните в Близкия изток. Показателна е и друга 
основна характеристика – заминаващите за Сирия и Ирак са пре-
димно от селските райони или бедните покрайнини на по-големите 
градове. Показателно за обществените настроения в Албания от-
носно вероятността от религиозно противопоставяне е категорич-
ното становище на 84.3% от албанските граждани, че в страната 
съществува хармония между религиите, докато на противното мне-
ние са една 7.8% от населението. И още показателни числа – през 
2015 г. 53.6% одобряват участието на Албания като държава в бор-
бата срещу религиозния екстремизъм, 20.3% изказват частично съ-
гласие, докато против са 18%. 

Видно е, че обществото като цяло е противник на радикализма 
и насилието и е за мерки против тяхното разпространение. Това 
безспорно насърчава държавните институции да действат в същата 
посока – още повече, че към 2013-2014 г., т.е. в пика на присъеди-
няване на доброволци от Балканите към джихадистите, присъстви-
ето на албански граждани в бойните действие е вън от съмнение. 
И ако във времето до 2013 г. те са насочени преимуществено към 
Ал-Нусра, то впоследствие огромното им мнозинство е в редовете 
на „Ислямска държава“. Пак по това време става ясно, че пропа-
гандирането на фундаментализъм и радикализъм печели позиции 
и е довело външния министър Дитмир Бушати до признанието от 
2014 г., че на албанска територия може да съществуват лагери за 
подготовка на джихадисти. Това се препотвърждава от полицейски 
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данни, че в поне две джамии религиозната дейност се съчетава с 
военна подготовка. Особено известна е тази в Мезез, недалеч от 
Тирана, чийто имам Буджар Хиса активно е агитирал в полза на „Ис-
лямска държава“. За него се счита, че лично е осигурил набирането 
на над 70 доброволци за войната в Сирия.

Фактът, че именно периодът 2013-2014 г. е връх в присъединя-
ването на наемници от Балканите към редовете на „Ислямска дър-
жава“, е вън от съмнение. Данните за точната им численост вари-
рат според различни сведения и изследвания, но може да се каже, 
че към края на 2014 г. „балканските доброволци“ са между 700 и 
1000 души, като албанските граждани сред тях са между 140 и 150. 
Официални албански източници уточняват числото на 114 към юни 
2015 г. Това са хора, преимуществено във възрастовата група 31-35 
години, често с криминално минало и намиращи се в роднински 
връзки. Категорично може да се твърди, че основният им мотив 
за присъединяване към терористичните по същество структури на 
Ал-Нусра и „Ислямска държава“ са финансово-икономически, т.е., 
те се явяват наемници, а не хора, обладани от религиозна ревност.

По това време вече се осъществява и процесът на завръщане на 
доброволци и до края на годината броят им достига 40 души, като 15 
от тях се укриват от властите и представляват потенциална заплаха 
за по-нататъшна терористична дейност. Социологическо изследва-
не от този период проучва нагласите сред обществеността по въ-
проса за статута на завръщащите се джихадисти. Показателно е, че 
над половината от албанците, 51.9%, са на мнение, че завърналите се 
трябва да бъдат реинтегрирани в обществото, докато 24.3% считат, 
че задължително трябва да излежат някакъв срок наказание. Според 
наличните данни именно от 2015 г. нататък потокът доброволци от 
Албания към Близкия изток практически секва – това се дължи както 
на развитието на събитията там, така и на предприеманите от вла-
стите мерки. Така се счита, че през същата 2015 г. за Сирия и Ирак 
е отпътувал само един джихадист от Албания, докато през 2016 и 
2017 г. отсъстват данни за такова движение. Своята роля играе и 
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фактът, че съдебната система вече реагира адекватно и осъществява 
наказателни преследвания, в духа на наличното законодателство

Несъмнено страната е изправена пред нови обстоятелства – за-
връщането на доброволците от Близкия изток, като това явление 
носи много и сериозни рискове за обществото и държавата. За-
щото намиращите се на своя територия джихадисти могат да бъдат 
особено опасни в няколко области – разпространение на радика-
лен ислям, терористична дейност, поддържане на контакти със за-
върналите се от Близкия изток в съседните държави, на първо мяс-
то Косово и Македония. В тази връзка властите действат адекватно 
и предприемат редица мерки.

През юли 2018 г. в Тирана се проведе регионална конференция 
по проблемите на противодействието на радикалния ислям и бор-
бата с тероризма. Албанският заместник-министър на вътрешните 
работи очерта цялостното поведение на властите и предстоящите 
им действия в тази насока. Още през 2014 г. е приет силно репре-
сивен закон, насочен против радикалния ислямизъм и терористич-
ната дейност. Той предвижда мерки като наказателно преследва-
не, отнемане на възможността за пътуване, криминализиране на 
пътуванията в зони на военни действия, наказателно преследване 
след завръщане оттам. Този закон по същество задълбочава и де-
тайлизира забраната за участие във военни действия на чужда те-
ритория, приет през 2011 г. Направено е изменение в член 230 от 
Наказателния кодекс, като се предвиждат наказания до 15 години 
затвор за причастност към терористична дейност, включително 
чрез създаване паника сред населението, както и същия наказате-
лен срок за финансиране на терористични структури. В изпълнение 
на резолюции 1267 и 1373 на СС на ООН Албания приема и осъ-
ществява редица мерки в международен план, свързани с активно 
противодействие на терористичната дейност и опитите за пропа-
гандиране на радикалния ислям.

През 2015 г. се приема Национална междусекторна стратегия и 
План за оказване на въздействие, които представляват цяла серия 
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от мерки, възпиращи насилствения екстремизъм като идентифици-
рат общностите, които могат да попаднат под радикално влияние и 
които използват образованието и наемането на работа като начини 
за оказване на въздействие, включително и за рекрутиране на те-
рористични групи. Освен това, стратегията идентифицира сътруд-
ничеството и координацията с партньори на местно, национално и 
международно ниво посредством държавни агенции, ангажирани 
в тази област, неправителствени организации, частният сектор, ре-
лигиозни общности и медии като важен момент в борбата с насил-
ствения екстремизъм , както вътре, така и вън от страната.

Тази стратегия отчита и генералната промяна в условията с ог-
лед започналия процес на завръщащи се от Близкия изток и участ-
вали в конфликтите там доброволци, някои от тях придружавани 
и от семействата си. По-рано ключов елемент беше създаването 
на пречки пред възможността за радикализация и рекрутиране от 
терористичните организации на отделни лица, но днес вече цен-
трален е въпросът за реинтеграцията на тези хора. Към настоящия 
момент е одобрен План за междуинституционални действия за по-
срещане и третиране на албанските граждани, които се завръщат от 
зоните на конфликт в Сирия и Ирак, и едновременно с това е разра-
ботено правителствено проекторешение за тяхната реинтеграция. 
Освен това структурите на Дирекция „Антитерор“ на националната 
полиция изпълняват своите задължения според Плана за мерките 
по наблюдаване на завърналите се от зоните на конфликт в Близкия 
изток или други граждани, за доказване и контрол върху действи-
ята на индивиди или групи, които проявяват терористични и екс-
тремистки наклонности, които могат да доведат до терористични 
действия на албански или чужди граждани. Приоритет в борбата 
срещу тероризма след 2017 г. остава предотвратяването, разкрива-
нето и нанасянето на удари върху какъвто и да е вид криминална 
дейност с произход Република Албания, посредством засилването 
на сътрудничеството и координацията на националните структури 
на полицията, прокуратурата за тежки престъпления, както и ра-
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йонните прокуратури, Разузнавателната служба, Гвардията на репу-
бликата, Дирекция на затворите и всички институции, които имат 
отношение в дейността си към борбата с тероризма.

Един от основните елементи в дейността на държавните струк-
тури и специалните служби е засилването на сътрудничеството си 
със стратегическите партньори от САЩ (ФБР и ЦРУ), със съответните 
структури от страните в региона, с полицейските мисии, акредити-
рани към Полицията на страната, както и с офисите по сигурността 
на посолствата, акредитирани в Албания, за да се осигури нужния 
мониторинг на тероризма върху територията на Албания на албан-
ски и чужди граждани, заподозрени, че участват във въоръжени 
конфликти извън страната, както и за индивиди с опасен потенциал 
да представляват заплаха за страната. Сътрудничеството на нацио-
налната полиция с Националния център за борба с насилствения 
екстремизъм се осъществява чрез структурите на Департамента по 
обществена сигурност и работата му е доста динамична. Знаейки 
голямата роля на превенцията в областта на тероризма сред раз-
личните общности, Департаментът по обществена сигурност е раз-
писал задълженията и отговорностите на работещите там, където 
сред задачите от най-голяма важност е разкриването на индивидите 
с екстремистки, радикални или терористични тенденции в поведе-
нието и обмяната на информация за тази категория лица с Дирек-
ция „Антитерор“. В сътрудничество с ръководителите на Академията 
по сигурността, Департамента по обществена сигурност, Сектора за 
общуване с публичните медии се изготвят и провеждат специални 
тренинги и се организират мероприятия за преустановяване на фе-
номените на радикализъм и насилствен екстремизъм. Организира-
нето на превенцията има за цел да повиши капацитета на всички 
офицери от полицията, като на първо място повиши способностите 
им да откриват знаците за появяващ се насилствен екстремизъм, да 
могат да ги разпознават, да ги идентифицират посредством законо-
вите текстове и да могат да си сътрудничат с всички действащи лица 
от други институции, за да се преодоляват тези предизвикателства.
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Очевидно е, че Албания ясно съзнава, че рисковете за страната 
и обществото далеч не се изчерпват с един успех на международ-
ната общност срещу „Ислямска държава“. И ако в началната фаза 
на външния натиск към Балканите албанските власти са недоста-
тъчно адекватни и действат със значително забавяне по отноше-
ние на опитите за пропаганда на радикален ислям и набиране на 
доброволци за Ал-Нусра и „Ислямска държава“, то към днешния 
момент Албания действа решително и твърдо и може да бъде при-
мер за поведение в това направление. Не се допуска успокоение 
от факта, че, съобразно някои изследвания, Албания не е директно 
застрашена от терористични действия на своя територия и е в една 
рискова група с България, Румъния, Сърбия, Македония и Черна 
гора, за разлика от Косово и Босна и Херцеговина, при които сте-
пента на риск е по-висока.

Трябва да се подчертае, че властите в страната имат преиму-
ществото да работят в тази насока в много благоприятни усло-
вия от гледна точка на обществените нагласи и възможността да 
се получава фактическа подкрепа. Социологическите проучвания, 
че 83.7% от албанците не са съгласни с идеологията на „Ислямска 
държава“, като приблизително същият е процентът на гражданите, 
отстояващи мнението, че албанци при никакви обстоятелства не 
трябва да се присъединяват към нейните структури, са от огромно 
значение за една балканска страна, в която почти 2/3 от население-
то изповядва исляма.

Разбира се, има и други направления, в които държавата трябва 
да влага нужните усилия. На първо място следва да се подобри ко-
ординацията с дейността на Мюсюлманската общност и да се под-
крепят усилията й за получаване на контрол върху останалите извън 
обсега на администрирането й джамии и преподаването на теоло-
гични дисциплини в страната. Справедливостта изисква държавата 
да направи нужното за възстановяване на всички имоти, за които 
Мюсюлманската общност има претенции – в Албания този въпрос 
не е окончателно решен. Своята превантивна роля трябва да играят 
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и медиите, и научната общност в страната. По достойнство трябва 
да се отчита и изтъква фактът, че именно Мюсюлманската общност, 
особено в пика на събитията през 2013-2015 г., действаше доста-
тъчно решително срещу пропагандирането на радикалния ислям 
и отправяше категоричните призиви, че случващото се в Близкия 
изток и поведението на Ислямска държава там няма нищо общо 
с истинската вяра и нейните устои. Не трябва да се подценява и 
активното присъствие на Мюсюлманската общност в т.н. Междуре-
лигиозен съвет, където се водят дискусии за екстремизма и пове-
дението на „Ислямска държава“, като негативните заключения се 
правят достояние на цялото общество и имат правителствена под-
крепа. Подобно поведение се явява напълно в духа на албанските 
религиозни традиции. 

Изводи
И ако в края търсим отговор на основния въпрос – дали Балканите 
са мост или бариера за радикалния ислям, то трябва да имаме пред-
вид всичко казано до тук. По дадености именно мюсюлманските 
общности на Балканите са хранителната среда за проповядване на 
фундаментализъм и екстремизъм, особено сред младежта. В този 
смисъл рискът регионът да се окаже мост за проникване на ради-
кална идеология съществува . Същевременно конкретно в Албания, 
властовите и религиозни структури и обществените настроения са 
достатъчно ясно ориентирани в обратната посока – към издигане 
на реална бариера пред подобни явления - чужди на религиозните 
традиции и на основните политически цели пред страната, а и ко-
респондиращи с изискванията на международния фактор. Просто и 
едните, и другите трябва да продължат да имат същото поведение.
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КОСОВО: СБЛЪСЪК МЕЖДУ ТРАДИЦИОННАТА 
ТОЛЕРАНТНОСТ И РАДИКАЛИЗМА

Д-р Боби Бобев

На един от централните булеварди в Прищина, непосредствено 
срещу кампуса на Университета, се издига величествената сграда 
на новопостроената католическа катедрала „Майка Тереза“. Ако по-
сетите град Пея (Печ) и се отправите към сградите на тамошната 
сръбска православна патриаршия, не може да не забележите малко 
преди да стигнете до тях реновирания католически храм. От хъл-
ма на крепостта в Призрен пък може лесно да изброите повече 
от 50 джамии, а в непосредствена близост до тази в центъра на 
града се намира сръбската църква „Свети Георги“ със средновеков-
ния храм „Свети Николай“ срещу нея. Подобна картина може да се 
види почти навсякъде из Косово и тя сякаш доказва безпроблемно 
съжителство между различните вероизповедания – още повече, че 
подавляващото мнозинство от населението са албанци, традицион-
но известни със своята толерантност в тази сфера на обществения 
живот. Към това се добавят и спокойните взаимоотношения между 
религиите и при кралска, и при социалистическа Югославия, с ог-
лед многобройното мюсюлманско население в страната.

Тази наследена толерантност обаче е поставена на сериозно из-
питание в нашето съвремие и особено в последните две десетиле-
тия. Самият кървав разпад на Югославия и особено войната в Босна 
разбуди стари противоречия и изведе на преден план едновременно 
етническо и религиозно противопоставяне. Последствията бяха ка-
тастрофални с дадените може би над 200 000 жертви и с наследените 
рискове от подобно развитие на нещата. А идваше ред на конфликта 
в Косово. Именно заплахата от нова кървава баня на Балканите под-
тикна международната общност към по-твърд курс и усилия за пре-
дотвратяването ѝ. НАТО проведе операцията „Съюзна сила“ срещу 
режима на сръбския лидер Слободан Милошевич и последствията 
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са добре известни – Кумановското споразумение, Резолюция 1244 на 
СС на ООН и установяване на фактически протекторат на световната 
организация в доскорошната сръбска автономна област, едностран-
но обявяване на независимост на 17 февруари 2008 г. и раждането 
на нов държавнополитически субект на Балканите.

Естествено възниква въпросът кое бе в основата на сблъсъка 
през 1998-1999 г. и доколко религията имаше отношение към него, 
при очевидния факт, че албанското мнозинство изповядва исляма, а 
сръбското малцинство – източното православие. Нека дадем думата 
на двама души, които са не само непосредствени свидетели на съ-
битията, но и духовни водачи на населението там. През май 2013 г., 
под патронажа на косовския президент Атифете Яхияга, в град Пея 
се провежда конференцията „Диалог между религиите“, която впо-
следствие се превръща в традиционна и се организира с подкрепата 
на Министeрството на външните работи в Прищина. Сред основните 
оратори на първото събитие от подобен характер са Наим Търнава, 
ръководител на Мюсюлманската общност в Косово, и архиепископ 
Теодосий, духовен водач на Рашко-Призренската епархия на Сръб-
ската православна църква. Оценките им до голяма степен съвпадат 
и са много показателни. Търнава посочва, че диалогът по всички 
въпроси, включително религиозните, е единственият правилен път. 
Дори в пика на събитията от 1998-1999 г., във военновременни усло-
вия, религиозните общности са търсили контакт помежду си в името 
на мира. А Теодосий е сякаш още по-категоричен. Той подчертава, 
че този конфликт не е бил религиозен, а етнически – сблъсък на две 
противостоящи си национални програми. Косово е пъстра мозайка 
в етническо и религиозно отношение и по тази причина диалогът е 
без алтернатива, водещото начало трябва да е максимата, че рели-
гията трябва да свързва, а не да разделя. 

Съвсем очевидно двете оценки от изключително авторитетно 
и високо ниво съвпадат и съвсем логично възниква въпросът защо 
по-малко от две десетилетия след военната операция различни 
експертни оценки определят Косово като място на сериозно ре-
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лигиозно противопоставяне и инкубатор на джихадисти за войни-
те в Близкия изток. Несъмнено огромно значение има фактът, че 
именно религията е ясният разграничител между албанското мно-
зинство в Косово и нежеланата сръбска власт. И все пак трябва да 
търсим намесата и на друга, задължително външна сила, която да 
превръща конфесионалната различност в етническа нетърпимост. 
Защото само при такова въздействие толерантното някога обще-
ство в сравнително кратки срокове може да се превърне в извор на 
екстремизъм и канал за износ на джихадисти – според преценката 
на авторитетния New York Times.

Актуална конфесионална картина, роля и място на исляма в нея
Разглеждането на този въпрос изисква и поглед към развитието на 
нещата в миналото, дори без да се навлиза в обстойна ретроспек-
ция. Територията на Косово през Средновековието е влизала по-
следователно в границите и на Византия, и на България, и на Сър-
бия – всичко това в отсъствието на интегрална албанска държава в 
тази епоха. По-късно тези земи са част от Османската империя, къ-
дето албанците имат привилeгирован статут и техният елит е част от 
елита на огромната държава. От гледна точка на етническата кар-
тина векове наред населението е смесено, като постепенно албан-
ският елемент става преобладаващ, особено след голямото сръбско 
преселение през 1767 г. Разбира се, няма детайлна информация за 
тези векове и с този факт често се спекулира с оглед пропаганди-
рането на националните програми. През 1913 г. Косово става част 
от Сърбия, по-късно Югославия, а първото преброяване на насе-
лението в новото време, през 1921 г., ако приемем данните от него 
за обективни и неманипулирани, показва вече над 60% албански 
елемент. В следващите десетилетия преобладаващото присъствие 
на албанците непрестанно нараства – както поради високите нива 
на естествен прираст сред тях, така и поради бавния, но неспирен 
процес на механично намаляване на живеещите в областта основ-
но сърби и по-малко черногорци.



71

Най-кратък преглед на конфесионалната картина показва, че 
албанското население в Косово през Средновековието принадле-
жи към католическото вероизповедание, но в периода ХVI-XVIII век 
масово се ислямизира на доброволен принцип, преимуществено 
по финансово-икономически съображения. Картината не се про-
меня и при кралска, и при социалистическа Югославия. Може да се 
заключи, че албанското население почти изцяло принадлежи към 
мюсюлманската сунитска конфесия, сърбите са изцяло православ-
ни, докато сред наличните черногорци има и католици.

Последните две десетилетия на ХХ век в определен смисъл про-
менят етническата, а респективно и религиозна картина на общество-
то в Косово. Режимът на Милошевич практически ликвидира авто-
номния статут на областта и постепенно отнема правата и свободите 
на албанците, фиксирани в т.нар. Титова конституция от 1974 г. Това 
не минава без натиск и съпротива спрямо властите, като сериозното 
етническо надмощие на албанския елемент над сръбския и черного-
рския води към постепенно изселване на последните. Обстановката 
в Косово става все по-комплицирана с разпада на Югославия през 
90-те години. Към края им съвсем ребром стои въпросът за неговия 
статут и принадлежност към Съюзна република Югославия, както то-
гава се нарича остатъчният формат на бившата вече федерация.

Към настоящия момент само условно може да се очертае етниче-
ската и конфесионална картина в Косово, тъй като тамошните сърби 
бойкотираха преброяването на населението през 2011 г. Ясно е оба-
че, че на територията от приблизително 10 800 квадратни километра 
албанците са подавляващо мнозинство от около 1 800 000 души или 
над 92%. Живеещите в северните части на страната и в някои по-южни 
анклави сърби вероятно са с численост между 50 000 и 100 000 души 
или около 5%. Налични са, разбира се, и някои други, по-малобройни 
малцинства. На подобна етническа картина съответства и мащаба на 
наличните вероизповедания. Така албанците са почти 100% мюсюлма-
ни, а към тях следва да се прибавят и малцинства като турско, ромско, 
горанско и др. Сърбите са изцяло православни християни, докато като-
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лицизмът е представен от малобройно черногорско и хърватско насе-
ление, както и от единични случаи сред албанците. Може да се твър-
ди, че съотношението мюсюлмани-православни-католици се движи в 
приблизителни стойности 91%-5%-3%. Подавляващото преимущество 
на исляма като основна конфесия е повече от очевидно.

Ислямската общност – правен статус, дейност, взаимоотношения 
с държавните институции, наличие на течения
Конституцията на Косово бе изработена през 2008 г. под стриктен 
международен контрол, с помощта на квалифицирани юристи и 
при крайно одобрение от страна на Венецианската комисия. Ос-
новната й цел е оформянето на едно мултиетническо, мултирели-
гиозно и мултикултурно общество – огромното числено превъзход-
ство на мюсюлманското вероизповедание не води до привилеги-
рована позиция в Конституцията и цялостното законодателство и 
конфесионалните групи официално са равнопоставени. Категорич-
но е гарантирана свободата на вероизповеданията. Определението 
за държавата е светска.

Косовската конституция е модерен основен закон, който ясно 
очертава разделението на държава и налични конфесии. Централ-
ните органи на властта под никаква форма не се намесват в съ-
ществуването на религиозните структури, тяхното организиране и 
дейност, държавата е неутрална по дефиниция спрямо тях.

Основната и официално приета структурна единица на мюсюл-
маните в страната се явява т.нар. Ислямска общност на Косово. Тя 
има централа, която е тъждествена с едно Главно мюфтийство, как-
то и районни подразделения, съответстващи почти изцяло на ад-
министративното делене. Председателят на Ислямската общност се 
явява Главен мюфтия и години наред тази функция се изпълнява 
от Наим Търнава. Висш орган на общността се явява избираното 
за 5-годишен срок Събрание, ръководено от председател и замест-
ник-председатели. Членовете на Събранието може да бъдат отзова-
вани при неудовлетворение от тяхната дейност.



73

Ръководството на Ислямската общност в Косово отговаря и за 
получаване на духовно образование в страната. Под негов контрол 
са медресетата, най-известни и значими от които са тези в Прищина 
и Призрен. На 15.08.1992 г., с решение на Събранието на ислямската 
общност, се създава Факултет по ислямски изследвания, като образо-
вателен и научен център. В тогавашните условия дейността му е полу-
легална и силно затруднена, но по-късно и особено след обявяването 
на независимостта той се разраства и получава акредитация като ви-
сше учебно заведение на 06.07.2012 г. Контролът от страна на Ислям-
ската общност върху получаването на средно и висше духовно обра-
зование има важно значение, особено с оглед външния натиск върху 
мюсюлманите в Косово, реализиран в последните две десетилетия.

Тази основна структурна единица на ислямската конфесия в 
страната поддържа коректни отношения с централните държавни 
институции и с местните органи на властта. Връзките са активни, 
добронамерени и единодействието е често срещано явление, осо-
бено в нелеките условия на последните години, когато опасността 
от радикализация и съответно дестабилизация стана видима и се 
превърна в реален риск за държавата и обществото. 

Официално сред косовските мюсюлмани няма течения и Ислям-
ската общност със своите структури е единственият техен законен 
представител. Съвършено ясно е обаче, че съществуват „подводни 
течения“, базирани на външно влияние, идващо от арабския свят.

Политическият ислям обективно няма почва в страната. Напра-
вен бе опит за създаване на партия на такава основа, но той бе 
откровено неуспешен и не доведе до някакво присъствие в реал-
ностите на страната и обществото. За партии на етническа основа 
също е трудно да се говори, тъй като политическите субекти по на-
чало са чисто етнически – албански, сръбски или други малцин-
ствени. Може би трябва да се спомене обаче наличието на една 
откровено националистическа формация – Ветвендосие (Самооп-
ределение), която има все по-силно присъствие в косовските реал-
ности и печели силни позиции на провежданите избори.
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Процеси и тенденции сред ислямската общност. 
Чужди влияния върху нея.
Ако говорим за нещо характерно за конфесионалното състояние на 
Косово след фактическото отделяне от Сърбия през 1999 г., то това 
несъмнено е засиленото чуждо религиозно влияние и нерегламен-
тираното настъпление на идеи, несъвместими с традиционно изпо-
вядвания ислям. Това е един сериозен риск, тъй като населението 
на страната е не само около и над 90% мюсюлманско, но се и пози-
ционира като религиозно в много по-голяма степен от албанците 
в Албания, например. Изследване на „Галъп“ от 2015 г. сочи, че Ко-
сово е сред най-религиозните държави в света: 83% се определят 
като вярващи, 7% като невярващи, 1% като атеисти, останалите 9% 
не могат да отговорят. Върху подобни резултати, колкото и вероят-
но да са изкривени, оказват влияние два фактора: дълбоко вкоре-
нената религиозна разделителна линия със сърбите, но и налично-
то вече влияние на по-радикални настроения. Още един пример: 
през 2016 г. 32% от населението в Косово се определя първо като 
мюсюлманско, а след това като албанско. Убеден съм, че същите 
изследвания 15 години по-рано биха дали различни резултати. Това 
показва не само, че външните радикални влияния са въздействали 
в една или друга степен на обществото, но че и Ислямската общ-
ност в Косово, и държавните институции, и международният фак-
тор са подценили заплаха от фундаментализъм и екстремизъм и не 
са взели своевременно контрамерки.

Настъплението на различни религиозни структури и фондации, 
преимуществено от Саудитска Арабия, започва непосредствено 
след войната от 1999 г., в условията на реална хуманитарна криза. 
По тази причина първоначално се започва с хуманитарна помощ 
под формата на храни и лекарства, а по-късно се преминава и към 
финансова подкрепа – с условие мъжете да посещават редовно 
службите в джамиите, а жените да се движат забрадени и облечени 
по съответния начин. Дейността на буквално десетки такива струк-
тури става все по-мащабна и е трудно да се обхване изцяло, те не-
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регламентирано строят джамии и училища за изучаване на Корана, 
осигуряват стипендии за висше духовно образование в чужбина. 
Влиянието на уахабизма в Косово – с проповядване върховенство 
на шериата и идеята за „свещен джихад“, достига своя връх след на-
чалото на въоръжения конфликт в Сирия. Ще бъдат посочени само 
няколко примера за това перманентно и дълго време неотслабващо 
настъпление. В момента в Косово функционират над 800 джамии, 
като приблизително 240 от тях са построени след войната от 1999 г. 
Според налични данни, над 100 от тези ислямски храма са издигна-
ти нерегламентирано – т.е. извън контрола на официалната струк-
тура на Ислямска общност. Цялата тази дейност изисква сериозно 
финансиране и то очевидно е в наличност. Само през действащата 
на косовска територия „Ал Уакф Ал Ислами“ в периода 2000-2012 г. 
са преминали около 10 млн евро. Друга активна структура се явява 
„Съвместен саудитски комитет за Косово и Чечня“ – според вероятно 
непълни данни той е построил няколко джамии, както и 98 училища 
за изучаване на Корана, като най-проявилите се ученици имат оси-
гурени стипендии за получаване на висше религиозно образование 
в арабския свят, преимуществено в Саудитска Арабия. Общо над 200 
косовски граждани получават такова образование в годините след 
войната, като основната част от тях се завръщат в страната.

Всичко това създава наистина рискови условия за проповядва-
не на уахабизъм и въобще радикален ислям. Последствията започ-
ват да се чувстват и в самата Ислямска общност, където под натиска 
на щедрите арабски средства започват да се допускат представи-
тели и на тази прослойка духовници. Това неизбежно влияе върху 
устоите на традиционния ислям – след 2004 г. вече има завърши-
ли образованието си извън страната духовници, които официално 
проповядват в Бесиана (Подуево) и Джилан (Гниляне), а по-късно и 
в столицата Прищина. И още нещо рисково в редовете на мюсюл-
манското духовенство – вече има съвсем ясна конфронтация между 
по-старото и традиционно настроено духовенство и младата ради-
кално настроена генерация. Има много примери за заплахи и дори 
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физическо насилие. Сблъсъкът на религиозния фронт става повече 
от очевиден и в този смисъл може да се твърди, че след 2010 г. сред 
мюсюлманите в Косово, както и в средите на свещенослужителите, 
съществува все още сравнително малобройно, но вече оформено 
крило на привърженици на радикалния ислям. Според някои екс-
пертни оценки те са до 50 000 души – под 3% от албанското насе-
ление, но с достатъчна численост за създаването на сериозни про-
блеми. Събитията от това време потвърждават подобно становище.

Косовски участници в сраженията в Близкия изток
Когато след 2001 г. започна битката срещу тероризма и идеологиче-
ски обосноваващите го ислямски фундаментализъм и радикализъм, 
Косово е протекторат на ООН, не води самостоятелна политика и 
остава встрани от тези действия. Когато обаче през второто десе-
тилетие на ХХI век Близкият изток се тресе от събития и от хаоса 
изплува силуета на „Ислямска държава“, страната е обявила своята 
независимост и има очертани външнополитически приоритети. И 
именно по това време става ясно, че Косово не само е застрашено 
от пропаганда на радикален ислям, но и преплита името си с наби-
ране на доброволци за войната в Сирия и Ирак.

Според официалните държавни институции първите добровол-
ци от Косово към Близкия изток са заминали през 2012 г., но не 
бива да се изключва възможността и преди това да е имало подоб-
ни случаи, макар и единични. Първоначално те са ставали наемни-
ци на Ал-Нусра, но впоследствие мнозинството постъпва в редове-
те на „Ислямска държава“. Най-голям брой косовски доброволци 
участват в сраженията в Близкия изток в периода 2012-2014 г., след 
това вероятно има единични случаи, а официално се счита, че от 
2016 г. притокът на косовски граждани към „Ислямска държава“ е 
напълно прекратен.

Данните за числеността на косовските наемници в тази ар-
мия на радикалния ислям не са от един и същи източник и често 
се разминават. Така според Министерство на вътрешните работи в 
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Прищина, през август 2014 г. в Близкия изток се сражават около 70 
граждани на Косово, докато в доклад на Държавния департамент 
два месеца преди това се говори за между 150 и 200 косовари. Към 
недетайлизирани и идващи от различни източници данни трябва 
да се подхожда много внимателно – без да се уточнява, в информа-
циите понякога се говори за актулен брой наемници, а в други слу-
чаи – за обща численост от началото на конфликта. В този смисъл 
по-важни са крайните данни, сочещи общи бройки. 

Така мисля, че може да се гласува доверие на един доклад, 
изготвен от звеното по антитерор в косовската полиция, при тех-
ническото съдействие на Програмата за развитие на ООН и парт-
ньорски служби. В него към май 2017 г. се посочва бройката от 
316 косовски граждани, участвали във войната в Сирия и Ирак. 
Сред тях е имало 2 камикадзета, 44 жени и 28 деца. Пак според 
данни от косовската полиция, към ноември 2017 г. има сведения 
за завърнали се в страната 133 граждани на Косово, а 74 са наме-
рили смъртта си в сраженията.

Много информационни агенции и експертни изследвания при-
еха числото 316 за достоверно и го цитират. Ако това е така, то стра-
ната е на първо място в Европа по брой джихадисти в Близкия из-
ток на глава от населението – 16 наемници на 100 000 души, което е 
8 пъти повече от Франция и дори 60% повече от Либия.

Ако трябва да отчетем причините за този сериозен за мащабите 
на страната поток от джихадисти, то трябва да посочим две основ-
ни. Първата е цялостното социалноикономическо състояние на об-
ществото – ниски стойности на БВП и икономически растеж, които 
се съчетават с изключително високи нива на безработицата, особе-
но сред най-младите възрастови групи. Казано с други думи – част 
от тези косовски джихадисти се явяват наемници, търсещи високо 
заплащане. Не бива да се подценява и втората основна причина – 
че пропагандата на радикален ислям в Косово печели позиции и 
успява да привлече на своя страна редица младежи. А най-много 
доброволци от Косово са във възрастовата група 21-25 години.
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И нещо много важно във връзка със степента на риска от нала-
гане на радикални идеи и осъществяване на терористична дейност. 
Още в края на 2015 г. експертно проучване в Англия постави Косо-
во във втората група на застрашените от атентати държави – наред 
с Германия, Италия, Холандия, Гърция, Босна и Херцеговина и др. 
Завръщането на немалко джихадисти ще увеличи степента на риска 
и това ще изисква допълнителни усилия и от държавните институ-
ции, и от Ислямската общност. Фактът, че до момента в Косово няма 
сериозни инциденти, не трябва да действа успокоително.

Действия, насочени против радикализацията 
във всичките ѝ форми
Активната дейност срещу проникването на радикални ислямски 
идеи и последствията от тях по същество започват от 2012 г. – това 
се заявява официално от косовските власти. Изрично трябва да се 
подчертае, че този факт говори за голямо закъснение и липса на 
превенция преди това. В интерес на обективността трябва да ка-
жем, че идеи в това направление е имало и преди това. Така минис-
тър-председателят през 2004 г. Байрам Реджепи завява, че тогава 
се е подготвял закон за забрана на действащи на територията на 
страната секти, но той е бил изоставен по внушение „от Европа“, че 
подобен акт ще се тълкува като ограничаване на религиозните сво-
боди. Това е още едно доказателство за късогледство и подценява-
не на рисковете от настъплението на радикалния ислям в глобален 
мащаб, а конкретно и на Балканите, и в Косово.

Държавата и нейните институции развиват своята дейност в ня-
колко направления, като трябва да се изтъкне, че единодействие-
то, макар и много закъсняло, е безспорно. Така в законодателната 
сфера правителството предлага, а през 2015 г. парламентът гласу-
ва закон, забраняващ на косовски граждани участие във военни 
конфликти зад граница. Направени са и поправки в Наказателния 
кодекс, позволяващи наказателно преследване за деяния като на-
биране на доброволци, финансиране пропагандата на радикален 
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ислям, създаване на смут и паника в обществото и др. Активно 
действат правоохранителните и правосъдни органи. Счита се, че 
от 2013 г. до началото на 2017 г. са арестувани и разследвани над 
200 души по обвинения за участие в конфликта в Близкия изток, за 
терористична дейност, включително набиране на доброволци, фи-
нансиране на подобна дейност, заплаха за обществения ред. Сред 
задържаните, разследваните и осъдените има и свещенослужители. 
Десетки получават присъди от различни срокове затвор. Специал-
ните служби действат в тясна връзка с партньорските служби на 
западните страни, на Турция и Албания – според правителствени 
източници така са предотвратени над 50 опита за заминаване към 
Близкия изток. Много важен момент е и фактът, че на поне 19 мю-
сюлмански фондации и организации е забранено да развиват дей-
ност на територията на Косово. Всичко това се явяват елементи от 
изпълнението на две национални страгегии: за борба с тероризма 
и за борба с радикализма и екстремизма.

От голямо значение е поведението на Ислямската общност, 
официално действащата структура на косовските мюсюлмани. Във 
времето до 2013-2014 г. ръководството й е допуснало редица греш-
ки, позволили на радикални имами да се внедрят в редовете й и 
фактически да официализират дейността си. Поведението рязко се 
променя от 2014 г. нататък – активно се проповядват постулати-
те на традиционния ислям, изостря се тонът спрямо радикализма 
като цяло и конкретно срещу Ислямска държава, отправят се чес-
ти призиви към воюващите в Близкия изток косовски граждани да 
се завърнат. В много отношения Ислямската общност действа ус-
поредно с държавните структури и дори съвместно с тях. Така на-
пример по договор с Министерството на правосъдието се подготвя 
група лектори, които да развиват дейност в затворите, проповяд-
вайки там каноническите норми на традиционния ислям. Може да 
се твърди, че цялата подобна дейност има смисъл и е полезна, но 
това не променя факта, че е закъсняла във времето и е подценила 
надвисналата над вярата и страната заплаха.
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Редно е да се изтъкне, че неправителственият сектор и медиите 
също забавят с години своята реакция, но впоследствие действат дос-
татъчно единно и целенасочено против заплахата от радикализация.

Като цяло може да заключим, че обществените настроения в 
полза на традиционния ислям и против радикализацията са оче-
видни. Това обаче не променя факта, че Косово се явява една от 
основните прицелни точки на Балканите за външен натиск в нега-
тивна посока и рискова зона за насаждане на фундаментализъм, 
екстремизъм и радикализъм.

Изводи
Това кратко изложение позволява да се направят някои изводи.

Ако тръгнем от основната тема – дали страната и обществото 
са мост за насаждане на радикализъм или бариера пред него, ще 
трябва да очертаем два етапа. Първият е от 1989 до 2012 г., когато 
радикалните идеи навлизат свободно в Косово, и постепенно на-
мират почва за развитие и дори проникват в системата на Ислям-
ската общност. Разбира се, своето значение имат и политическите 
сътресения, и липсата на реално действащи властови структури 
до 1999 г. Странното е, че след това и администрацията на ООН, 
и представителите на международния фактор, и наличните косов-
ски институции, в определен смисъл бездействат и така улесняват 
процеса на радикализация.

Нещата се променят след 2012 г., пред вече съвсем реалните за-
плахи. Тогава и държавните институции на обявилото независимост 
Косово, и структурите на Исламската общност, и редица общест-
вени фактори, се активизират и постепенно започват да наваксват 
изоставането, при подкрепата на вече осъзналия риска междуна-
роден фактор.

Наложително е отсега нататък да се продължи и задълбочи съ-
щата линия на поведение. Държавата, със своите правоохранителни 
и правосъдни органи, трябва да доведе докрай двете свои стратегии 
и да наблегне на превенцията – и чрез образователната система, 



81

и чрез нужната подкрепа за традиционния ислям и неговите орга-
низационни структури. От особено значение ще бъде подобрява-
нето на социалноикономическата ситуация и създаването на добри 
перспективи пред младите хора, които са подавляващо мнозинство 
в страната. Пак държавните институции е необходимо да координи-
рат сътрудничеството в тази сфера с международния фактор.

Ислямската общност трябва да бъде истински крепител на тра-
диционното мюсюлманско вероизповедание, да получи пълен кон-
трол върху духовното образование и храмовите сгради. Необходи-
мо е да се прекъснат всякакви контакти със съмнителни религиоз-
ни организации и фондации, особено от арабския свят, колкото и 
щедри да са те. От особена важност ще бъдат и активните контакти 
с цялата общественост, сред която да се развива пълноценна про-
пагандна дейност – в най-добрия смисъл на думата.

При подобно дълготрайно поведение може да се очаква в бъ-
деще Косово да престане да бъде предпочитано поле за радика-
лизация в регионален план и постепенно от мост да се превърне в 
бариера пред негативните външни влияния. 




