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ИСЛЯМЪТ В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Любчо Трохаров

История, обща характеристика, място и роля на исляма в 
Босна и Херцеговина
За да се определи мястото и ролята на исляма в Босна и Херцегови-
на днес, необходим е безпристрастен поглед към историята на дър-
жавата и конкретно към взаимоотношенията между верските общ-
ности, формирани на нейна територия. Множество исторически 
документи сочат категорично, че на територията на средновековна 
БиХ съжителстват славяни – християни под влиянието на три църк-
ви: католическа, православна и т. нар. Босненска църква. Твърди се, 
че Босненската църква се обособява поради специфичните усло-
вия, в които живее населението в Централна Босна, както и отда-
лечеността му от големите католически и съответно православни 
центрове, което предполага и по слабо влияние на католицизма и 
православието на тази територия. Има изследвания на сериозни 
учени от Балканите (хървати, българи, бошняци) и извън тях, които 
смятат, че тази територия е предложила необходимите благопри-
ятни условия на идващата от България богомилска ерес, от която 
и днес има следи, главно в планинската част на Централна Босна и 
Южна Херцеговина. Става въпрос за големите каменни надгробни 
паметници на богомили (известни на Запад като патарени), нари-
чани от местното население “стечки“. Най-много запазени до днес 
има в планината Белашница и в района на гр. Столац. Присъствието 
на трите вероизповедания се запазва, независимо кои банове или 
крале са управлявали територията на днешна БиХ, независимо от 
непрестанните стремежи на католицизма и православието да раз-
ширяват своето влияние.

С окончателното покоряване от османлиите на БиХ (1463 г.) и 
превръщането и в гранична фронтова зона, на нейна територия 
агресивно се настанява ислямската религия с нейните шериатски 
канони, силна администрация, големи армейски гарнизони. Широ-
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ко разпространено сред историци е виждането, че през първото 
десетилетие от османската окупация на Босна е извършено масо-
во преминаване на християнско население към ислямското веро-
изповедание. Смята се, че първи конвертити са станали лидерите 
на бедното планинско население, останало под влиянието на бо-
гомилската ерес. Масово преминаване към исляма е забелязано и 
при селяните – земеделци и животновъди, които са били принудени 
да работят за прииждащите от изток бегове. Ислямът е намерил 
благоприятна почва и сред градското население, което е търсело 
по-благоприятен статус с приемане на новата религия, осигуряващ 
достъп до служба в армията или администрацията на империята.

През 1537 г. в Сараево е открито първото в БиХ медресе от Гази 
Хусрев бег, носещо неговото име, което в продължение на близо 
пет века е подготвяло имами от местни жители бошняци. С наста-
няването си в БиХ , ислямът придобива привилегирован статус по 
отношение на християнските църкви, които обаче запазват своето 
съществуване и влияние сред местното сръбско и хърватско насе-
ление. Позволеното от османските власти паралелно съществуване 
на трите вероизповедания дава възможност в продължение на ня-
колко века да се формират чувства на толерантност между предста-
вители на различните верски общности, свободното им движение 
и комуникация на битово равнище и избор на местоживеене по 
махали, села и градове. За дълъг период от време на територията на 
БиХ доминиращо значение за статуса и взаимоотношенията сред 
населението има вярата, а не етническата определеност. Според 
някои учени, тези фактори са отчетени от голям контингент прого-
нени от Испания евреи – сефарди, при заселването им в БиХ, къде-
то намират добър прием.

Поражението на Османската империя и изтеглянето на нейната 
армия и администрация, както и окупацията на Босна и Херцеговина 
от Австро-Унгария през 1878 г. са от съдбовно значение за бошня-
ците и исляма като вероизповедание. Най-важното е, че те загубват 
своя привилегирован статус по отношение на християнските църкви 
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на хървати и сърби. Новите власти, отчитайки сложната политическа 
обстановка на окупираната територия и опасността от възникване на 
конфликти на етническа и верска основа, желаейки да прекратят как-
вото и да е влияние върху ислямската общност отвън, вземат мерки 
за реформиране на нейното управлението и функциониране. 

Активирането на националистическите сили в балканските дър-
жави и преди всичко в Кралство Сърбия в края на XIX и началото 
на XX век се отразява и на обстановката в Босна и Херцеговина. 
Сръбската национална доктрина, включваща територията на БиХ в 
границите на сръбската държава, намира почва сред интелигенци-
ята, православната църква, организации и сдружения на етнически 
сърби. Хърватски националистически партии и сдружения, дейст-
ващи още в границите на Австро-Унгария, също имат стратегии за 
присъединяване на БиХ към бъдещата хърватска държава. В осно-
вата на претенциите на сърби и хървати към територията на БиХ 
стои виждането, че бошняците-мюсюлмани са етнически сърби и 
съответно етнически хървати, които в миналото са приели исляма. 

След Първата световна война в условията на Кралството на сър-
би, хървати и словенци и особено след 1929 г. в Кралство Югосла-
вия, БиХ става поле на идеологическа и политическа конфронтация 
между сърби и хървати За кралския режим и Сръбската академия 
на науките бошняците са етнически сърби, които са се отчуждили 
етнически и верски, турцизирали са се и те следва да бъдат изселе-
ни от БиХ. За това свидетелстват Програмата на Сръбския културен 
клуб (1937 г.), изработена от елитни професори и академици, както 
и договорите, които сключва Кралството с Турция за изселване на 
бошняците. В резултат стотици хиляди бошняци от БиХ и Санджак 
са изселени в Турция. В изпълнение на същата програма е осъщест-
вена колонизация със сръбско етническо население в Босна, както 
и в Косово и Вардарска Македония.

Присъединяването на БиХ към Независимата хърватска държава 
(НДХ) по време на Втората световна война създаде предпоставки за 
взаимно изтребление между хървати, бошняци и сърби, създаване на 
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концентрационни лагери и геноцидни действия. В подкрепа на хърват-
ските усташки сили са мобилизирани бошняци – формирана е извест-
ната “ханджар дивизия“. В междуетническия сблъсък на територията 
на БиХ се намесиха кралските сили с т. нар. четническо движение на 
Дража Михайлович и ръководената от КПЮ партизанска съпротива. 

След Втората световна война, в условията на тоталитарен ре-
жим и новата идеология, Тито се стреми да помирява сръбските 
и хърватските националистически сили и да установява етнически 
баланс в ръководните органи на Съюза на югославските комунисти, 
администрацията на държавата и федералните единици.В продъл-
жение на две десетилетия не се допуска каквато и да е националис-
тическа изява. В началото на 60-те години става видима сръбската 
доминация в държавния апарат, армията, полицията и в органите 
за сигурност, което предизвиква недоволство в републиките – Хър-
ватия, Словения и БиХ и автономните области Косово и Войводина. 
За нарастващото политическо напрежение в държавата Тито обви-
нява Ал. Ранкович – лидера на сръбските комунисти, министър на 
вътрешните работи и ръководител на органите за сигурност след 
войната, който отстоява великосръбската идея, че БиХ, Черна гора, 
Вардарска Македония, Косово и Войводина са части от изключител-
ната сръбската етническа територия и като такива следва да бъдат 
управлявани от сръбска администрация. Под влияние на неговото 
хърватско и словенско обкръжение Тито предприема радикален 
ход – отстранява Ранкович от всички заемани постове поради “пре-
вишаване на пълномощия“ и нарежда изготвяне на нова Конститу-
ция на федерацията. Такава се приема през 1974 г. с надеждата, че 
тя ще циментира “братството и единството“ на югославските наро-
ди и народности. За съжаление именно тази Конституция отвори 
пътя за развитие на такива процеси в държавата и отделните феде-
рални единици, които доведоха до разпадането на федерацията в 
началото на 90-те години на ХХ век.

При установените в Югославия след Втората световна война 
политическа система, господстваща идеология и засилващ се в об-
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ществото атеизъм на ислямското вероизповедание е нанесен се-
риозен удар. Независимо, че още в първата конституция на дър-
жавата (1946 г.) е заложен член, с който държавата се задължава 
да зачита верската свобода, приемат се един след друг закони за 
забрана на шериатските съдилища, носенето на фереджета, основ-
ните ислямски училища (мектеби). Преустановена е дейността на 
културни сдружения (”Гайрет“ и “Народна надежда”), на мюсюлман-
ската печатница и издаването на мюсюлмански учебници. Много 
от разрушените по време на войната 199 джамии са превърнати в 
музеи, складове и даже в обори. Повечето от вакъфските имоти са 
национализирани и са минали под контрола на държавата. Редица 
мюсюлмански гробища са унищожени или превърнати в паркове 
или строителни площадки.

От страна на бошняците-мюсюлмани са правени опити за про-
тиводействие на тази политика на СЮК. До 50-те години е дейст-
вала организацията “Млади мюсюлмани“, но членовете и са били 
преследвани и наказвани със затвор (сред тях е и бъдещият лидер 
на мюсюлманите Алия Изетбегович). Разпространявани са тайно 
ислямски текстове и деца са обучавани в джамии с учебници, вне-
сени отвън. Действали са и дервишки групи в частни домове.

Докато в рамките на антифашистката съпротива бошняците са 
приемали да бъдат третирани от сърби и хървати само като “мю-
сюлмани”, то след войната в Република Босна и Херцеговина като 
федерална единица, те, попадайки под ударите на сръбската и хър-
ватската идеология и пропаганда, се принуждават да се декларират 
като “неопределени“, “сърби”, “хървати“, “мюсюлмани”, “югосло-
вени” в зависимост от политически, социално-икономически или 
чисто битови интереси.

В края на 50-те и началото на 60-те години, във връзка с амби-
циите на Тито да играе водеща роля в Движението на необвърза-
ните държави, е приет закон, с който държавата гарантира верската 
свобода на всички граждани. Смята се, че това е пропаганден жест 
специално към ислямската общност в БиХ, към ислямския свят и 
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конкретно към Египет. Не случайно се взема и решение за прена-
сочване обучението на студентите по теология от “натовска” Турция 
към “необвързан” Египет. 

През 1968 г. на пленум на ЦК на ЮКП се взема решение за дава-
не на мюсюлманите на етно-национална идентичност. Това реше-
ние се узаконява с конституцията от 1974 г. и мюсюлманите стават 
държавотворен народ наравно със сърби и хървати. Въпреки, че 
получават конституционно определение за етническа идентичност 
“мюсюлмани“, на практика сърби и хървати не признават тази тяхна 
самоидентификация като етнос, история и култура. Не им се дава 
правото да формират свои национални институции, да обявяват 
своя история и литература.

Сред бошняците, техния политически връх, интелигенцията и 
научните среди се появява разделение във виждането по концеп-
туалния въпрос коя е тяхната истинската етническа идентичност. За 
едни това е славянството, за другите - това е ислямското вероиз-
поведание (по този повод в Сараево се разпространява анекдота: 
“родил се мюсюлманин – по убеждение атеист”). 

Смъртта на Тито (1980 г.) и появата на Меморандума на Сръб-
ската академия на науките относно сръбския национален въпрос 
и сръбската държавност (1987 г.), изострят до краен предел по-
литико-идеологическите и междунационалните противоречия на 
ниво федерация и в отделните федерални субекти. От решаващо 
значение за формиране на новата обстановка се оказва политиката 
на сръбския лидер Слободан Милошевич, базирана на спомена-
тия Меморандум, в основата на която лежи великосръбската пре-
тенция, че Югославия е сръбска държава и Сърбия е там, където 
живеят сърби. Последвалата война показа, че сръбската претенция 
включва половината от Хърватия, цяла Босна и Херцеговина, Черна 
гора, Косово и Войводина (Милошевич избягва публично да включ-
ва и Вардарска Македония). В отговор на тази сръбска политика 
се активираха етнонационалните програми на словенци, хървати, 
македонисти, албанци, унгарци. В хърватския етнонационален план 
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влиза претенцията, че 80% от бошняците са хървати (Ф. Туджман, 
1996 г.). Политическият връх на бошняците преценява, че сблъсъ-
кът между Белград и Загреб застрашава съществуването на самата 
Република Босна и Херцеговина, на бошняците и исляма като ре-
лигия. Това е причината, поради която Алия Изетбегович обявява 
официално известната “Ислямска декларация“ през 1990 г. (има 
данни, че Декларацията е подготвяна още в края на 60-те години). 
Внимание заслужават следните важни позиции в Декларацията: ис-
лямът е несъвместим с не-ислямските системи, не може да има мир, 
нито съвместно съжителство между ислямската вяра и не-ислям-
ските социални и политически институции; изтъквайки правото си 
да организира свой собствен свят, ислямът изключва възможността 
от всякаква външна идеология на своята територия да има право 
или възможност да действа; държавата следва да бъде израз на и 
подкрепа за моралните принципи на религията.

В конкретната обстановка в БиХ през този период, Деклараци-
ята получава силна подкрепа от различни слоеве на населението 
в Републиката, от представители на администрацията, висши слу-
жители в армията и полицията, както и от висшето ръководство на 
Ислямската общност. В същото време срещу нея се обявяват видни 
представители на интелигенцията, науката и културата, защото от-
нема легитимните права на бошняците да се борят за запазване на 
целостта на БиХ и осигуряване на еднакви и неоспорими права на 
всички етноси и вероизповедания.

От своя страна, властите в Белград и Загреб с намеренията си за 
подялба на БиХ, а след това и с конкретни договорености, използ-
ват Декларацията като ключово доказателство за мюсюлманската 
опасност на Балканите и в Европа , за цивилизационната несъв-
местимост между исляма и християнството. Възприета е пропаганд-
ната тактика – да се убеждават бошняците, че БиХ няма право на 
съществуване и че те трябва да решават своя национален въпрос 
чрез национална държава. На тристранна среща между Туджман, 
Милошевич и Изетбегович (25 март 1991 г. в Сплит) на Изетбегович 
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е заявено, че БиХ в съществуващите граници не може да оцелее, 
че тя трябва да изчезне като колониално творение и че една мал-
ка ислямска държава може да бъде буферна зона между сърби и 
хървати. Според наличната информация, Изетбегович е дал прин-
ципно съгласие за формиране на “Малка Босна“ около Сараево. В 
това време и някои представители на великите сили в стремежа да 
се намери мирно и бързо разрешение на въпроса и при най-ниска 
цена, дават съгласие за формиране на “мюсюлманска република”.

Ислямската общност – ръководство, правен статус, 
функциониране
След Втората световна война с първата Конституция на социалис-
тическа Югославия от 1946 г., Ислямската общност (ИО) получава 
права, еднакви с тези на католическата и православната църкви. Та-
кива права тя получава и със приетите след това конституции през 
60-те и 70-те години, както и с последната – приета през 1974 г. Дей-
ността ѝ се разпростира на 94% от територията на Републиката вър-
ху бошняци-мюсюлмани, съставляващи по официални данни през 
1991 г. 44%, а през 2013 г. - 50.11% от населението на Републиката. 

Йерархическата структура и дейността на ИО се базират на ус-
тановените още от австро-унгарските власти правила. Въведено 
е изборното начало за лидера – главен мюфтия, или реис-ул-уле-
ма (Reis-ul-Ulema), за колективния орган на управление – Риасет 
(Riaset), както и на имамите по региони. Целта на управляващите 
е била да се направи статуса на ислямското вероизповедание ед-
накъв с този на другите две църкви, да се прекъсне влиянието и 
намесата на външни ислямски центрове върху ИО, конкретно от 
Турция и в крайна сметка - за утвърждаване на традиционен ислям, 
способен на съжителство с християнското население в империята.

БиХ, като независима държава след 1992 г., има подписан до-
говор със Светия престол за функционирането на католическата 
църква и с Р. Сърбия - за дейността на православната, но все още 
няма договор с ИО поради усложнения от процедурен характер. 
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Според наличната информация, такъв е изготвен и предложен за 
одобрение от държавния парламент.

Ръководството на ИО общува нормално с ръководствата на 
различни равнища във Федерация Босна и Херцеговина и твърде 
рядко с тези в Република Сръбска, главно по въпроси, свързани със 
строителството и ремонта на джамии и поддържането на вакъфски 
имоти. Отношенията на ИО с държавата зависят най-вече от ли-
чността и качествата на главния мюфтия, от позициите, които той 
публично отстоява в защита интересите на мюсюлманите и отно-
шенията с другите верски общности.

След войната е формиран т.нар. Между-религиен съвет, в който 
участват лидерите на всички вероизповедания. Същите се събират 
периодически и обсъждат въпроси от взаимен интерес - най-вече 
от имуществен и финансов характер 

Войната в БиХ (1992-1995 г.) стана важен фактор за мобилизация 
и политизация на ИО. Нейното колективно ръководство, главният 
мюфтия и по-голямата част от районните имами застанаха в подкре-
па на идеите на А. Изетбегович, заложени в “Ислямската декларация“. 
Ислямската общност изигра важна роля за създаването на Мюсюл-
манската армия. Тя помогна с набирането на кадри чрез проповеди 
(хутби) в джамиите по места и осигуряване на финансови средства и 
оръжие отвън, използвайки международните си контакти. Несъмне-
но тя е съдействала за пристигането и участието на муджахедините 
във войната. Виждайки обаче, опасността от военното поражение на 
бошняците и трагичните последици от него, както и колебливата на-
меса на външния фактор за спиране на войната, ръководството на 
ИО приема идеята за разделяне на БиХ с формиране на малка неза-
висима мюсюлманска държава – наричана “мюсюлманска фракция“. 
Малък брой имами, заедно с интелектуалци, културни дейци и поли-
тици извън обкръжението на Изетбегович се обявяват за запазване 
на БиХ, вярвайки, че тяхната съдба е неотделима от съдбата на тази 
държава, че разделянето ѝ на етнически части би означавало гето-
изация на бошняците-мюсюлмани и че съседните държави ще про-
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дължат с нови претенции за територия (известна със своята дейност 
е създадената от водещи интелектуалци през 1993 г. неправителстве-
на организация Международен форум “Босна“). 

В контактите с ислямските държави по време на войната (Тур-
ция, Саудитска Арабия, Малайзия, Иран, Йордания), ръководството 
на ИО търси политическа и финансова подкрепа за бошняците и 
конкретно помощ за строеж и обновяване на ислямски и истори-
чески паметници в държавата. Най-голяма подкрепа тя получи от 
Турция. Същата предостави средства за построяването на медресе 
и библиотеката към него в Сараево, за обновяването на турбета, 
мостове и хамами, строени още от времето на Османската импе-
рия. С това ИО придоби по-голямо самочувствие, ръководството 
ѝ започна открито да защитава бошнячкото политическо ръко-
водство и ислямското вероизповедание и да осъжда агресивна-
та политика на съседните държави. В същото време тя се отвори 
по-смело навън, търсейки контакти с държавните институции и об-
ществеността, с ислямските общности в Санджак и Р. Македония, с 
международни организации. Отвори се и навътре – за решаване на 
собствените проблеми, инициирайки разговори и дискусии относ-
но религиозното и секуларното начало в образованието, необходи-
мостта от подготовка на собствени кадри, новите учебни програми 
на медресе, въпроса за външното ислямско влияние и запазването 
на традиционния ислям на бошняците. В ръководството на ИО до-
минира виждането, че не трябва да се допуска външно влияние, 
което може да застраши “съществуването на темелните основи на 
традиционалната духовност или институционалното ислямско уче-
ние“ при бошняците (25 август 1997г., реис Мустафа Церич). 

Очевидно досега най-голямо сътрудничество с политическия 
връх на бошняците и ИО се търси от Турция. Това се разбира от 
нейната стратегическа програма за връзки с мюсюлманските общ-
ности в балканските държави и от позицията й на един от гарантите 
по изпълнението на Дейтънското споразумение и поддържането 
на мира в БиХ, а също така от оказваната по време на войната и 
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след нея всестранна помощ на властите в Сараево. Турция активно 
подкрепя членството на БиХ в НАТО и ЕС, застъпва се и спонсорира 
участието на Ислямската общност в международни ислямски фору-
ми. Тя се обявява за стратегически партньор на БиХ, което обаче не 
се одобрява от властите в Република Сръбска.

Политически партии на етническа основа
Почти всички партии в БиХ са формирани на етническа основа. 
Тези на сърбите и хърватите се явяват сестрински на едноименни-
те партии в Сърбия и съответно в Хърватия, но са с по-голям на-
ционалистически уклон. В риториката и в поведението им все още 
съществува неприязън към представителите – лица и политически 
сили, от противниковата страна по време на войната. Има и лидери 
на партии които са воювали по фронтовете и сега са в управление-
то на държавата на различни равнища.

Първата партия на бошнаците – Партия на демократическото 
действие (ПДД) е създадена от Алия Изетбегович непосредствено 
преди войната. Тя играе главната роля във формирането на “мюсюл-
манската армия“ и в преговорния процес за спиране на войната и 
сключването на Дейтънското споразумение от 1995 г. Тази партия и 
нейният лидер са с най-силно, почти месианско влияние сред бош-
няците-мюсюлмани по време на войната и при формирането на по-
литическото статукво в държавата след нея. Тя има доминиращи по-
зиции както в държавните органи, така и в кантоналните и общински 
ръководство в бошнячко-хърватската федерация. Сегашен лидер на 
партията е синът на А. Изетбегович Бакир, в момента - член Предсе-
дателството на Босна и Херцеговина. 

Втора по значимост партия на бошняците е Партията за по-до-
бро бъдеще (ПББ) на медийния магнат Фахрудин Радончич. Третата 
чисто бошнячка, но сравнително по-слаба от двете, е Партията за 
Босна и Херцеговина.

Единствената партия, появила се с претенции за мулти-етни-
ческо членство, е Социалдемократическата партия с лидер Златко 
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Лагумнджия. В нея освен бошняци се изявява малък брой сърби и 
хървати, преди всичко бивши членове на СЮК и на администраци-
ята преди войната. Тя е със слабо влияние сред бошняците и почти 
не присъства в управленските органи.

Всички бошнячки партии декларират като цели запазване на 
единна и неделима държавата, нова конституция, равни политиче-
ски, социално-икономически и културни права на всички етноси, 
членство на държавата в НАТО и ЕС.

Сигурност, процеси и заплахи
Случилото се в БиХ по време на войната, както и изграждането 
и функционирането на държавата на федерално-конфедерален 
принцип, съгласно Дейтънското споразумение, усложнява изклю-
чително вътрешно-политическата обстановка. За това спомагат 
така формулираните в Дейтън и дадени на Белград и Загреб “спе-
циални отношения“ съответно с Република Сръбска и Федерация 
Босна и Херцеговина, които затрудняват договорния процес между 
етносите за изграждането на стабилни държавни органи, включи-
телно армия и полиция, за демаркацията и охраната на държавна-
та граница и за гарантирането сигурността на гражданите. Поради 
това БиХ остава държавата с най-сериозни политически, социал-
но-икономически и проблеми със сигурността на Балканите. Ней-
ните граници и територия като цяло остават уязвими за проникване 
на бежанци от конфликтни райони, както и на лица и групи, които 
биха могли да извършат терористични действия. Риск от вътрешен 
тероризъм обаче, свързан с радикални ислямски групировки, може 
да се смята за минимален. Този извод се аргументира най-вече с 
добрите връзки и сътрудничеството на БиХ , конкретно на полити-
ческия връх на бошняците и на Ислямската общност с почти всич-
ки ислямски държави. Малка е и вероятността да има групи или 
организации вътре в държавата, които биха могли да рекрутират 
джихадистки бойци, завръщащи се от Близкия изток или такива от 
местното мюсюлманско население.
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Независимо от етническото прочистване по време на войната в 
двата ентитета и доброволните изселвания и миграции, население-
то остава смесено етнически на цялата територия на държавата и 
появата на подобни групи не би могло да остане незабелязано (по 
официални данни от 1991 г. бошняците са населявали 94% от терито-
рията на държавата, сърбите – 95%, хърватите - 70%). Освен това БиХ 
е държава със силно международно присъствие, включително воен-
но и полицейско по линия на НАТО и ЕС, което дава допълнителни 
гаранции за идентификация и обезвреждане на подобни групи.

След 2000 г. по искане на САЩ и ЕС, властите на Федерация Бос-
на и Херцеговина, съвместно с Полицейската мисия на ЕС (ЕUРМ) 
извършиха проверка за наличието на лица, останали в държавата 
от батальона муджахидини, участвал във войната на страната на 
бошняците срещу сръбските сили. Открити са в няколко планински 
села малък брой лица, които са сключили бракове с местни жени и 
се занимават със земеделие и животновъдство. След това е устано-
вено наблюдение върху тяхното поведение. От Председателството, 
от правителството, както и от всички политически партии и от ръ-
ководството на ИО са правени декларации, че на територията на 
държавата няма да бъде допуснато присъствие на всякаква екстре-
мистки и радикални сили. В изпълнение на Договора за стабилиза-
ция и асоцииране под ръководството на ЕС се извършиха реформи 
в армията и полицията в БиХ за тяхното стабилизиране и повиша-
ване потенциала им сами да защитават сигурността в държавата.

Изводи
Държавата Босна и Херцеговина, коренното ѝ бошняшко населе-
ние и неговото ислямско вероизповедание са европейска реалност, 
която не може да се пренебрегва и заличи.

Бошняците и ислямът в многовековното съжителство със сърби, 
хървати и други етноси, с православната и католическата църкви не 
са приемали и следвали нито екстремистка, нито ксенофобска иде-
ология, застрашаваща другите, различни от тях етноси и религии. 



51

Точно обратно, самите те в продължителни исторически периоди и 
в различни обществено политически системи, са били изложени на 
дискриминация, насилие, омраза и изселване, а в последната война 
в БиХ (1992-1995 г.) и на геноцидни действия.

В съжителството си с християнските религии на обща терито-
рия при еднакви политически режими, икономически и битови 
условия и под влиянието на европейската цивилизация и култура, 
босненският ислям придобива специфични особености – миролю-
бие, отвореност и толерантност към другите, различни етнически 
и религиозни общности, което го определя като традиционен. Не 
случайно добър прием в тази държава са намерили в различни ис-
торически периоди евреи, българи – главно от Западните покрай-
нини и Вардарска Македония, и други етноси. 

Появата на “Ислямската декларация“ (1990 г.) може да се смята като 
прецедент в историята на исляма в БиХ, неудачен и недалновиден ход 
на ограничен кръг бошняци за идеологизация на исляма в отговор на 
надигащият се в Сърбия агресивен национализъм и надвисналата опас-
ност за сигурността на тяхната държава. В създадената сложна обста-
новка непосредствено преди войната тя бе подкрепена от значителна 
част на мюсюлманската общност, а в хода на войната и след нея – 
отхвърлена. Оказа се обаче, че опасенията са били реални, тъй като 
войната, която водиха сърби и хървати в БиХ бе за ликвидация на тази 
държава, разделяне на нейната територия и обособяване на някак-
ва мини държавица на бошняците-мюсюлмани, служеща за буферна 
зона между двата етноса и между католицизма и православието.

Мястото и ролята на Исляма в БиХ в бъдеще ще зависи на пър-
во място от начина, по който ще се гради държавата, запазването 
на нейната цялост и неделимост, от възможността бошняците да 
имат еднакъв политически, социално-икономически и културен 
статус със сърби и хървати, от осигуряването на равноправно учас-
тие на бошняците в изграждането и функционирането на властите 
на всички равнища, от гарантирането на равни права на верските 
общности на цялата територия на държавата.
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Днес бошняците и техните партии разбират, че правата им могат да 
бъдат осигурени с промени в Дейтънското споразумение, конкретно 
с нова конституция на държавата, с власти на три равнища на цялата 
територия, премахване проявите на сепаратизъм и сецесионизъм, със 
сигурната гаранция бошняците-мюсюлмани да получат полагаемите 
им се права, която може да даде членството на държавата в ЕС.

Осигуряването на равноправен статус на трите вероизповеда-
ния в Босна и Херцеговина е най-важната предпоставка за запаз-
ване на традиционния характер на исляма, за предпазването му от 
негативно развитие в посока ислямски радикализъм и тероризъм.

При евентуално дестабилизиране на БиХ или посегателство на 
целостта ѝ (опит за отделяне на Р. Сръбска), което ще засегне екзис-
тенциални интереси на бошняците-мюсюлмани, несъмнено ислям-
ски държави ще се отзоват в тяхна подкрепа със сили и средства, 
както по време на войната 1992-1995 г. и опасността от прониква-
не на територията на страната на радикални ислямски елементи, 
включително на бошняци, участвали в екстремистки групировки в 
Близкия изток и незавърнали се в родината, става реална. В една 
изолирана двумилионна мюсюлманска общност, при неконтро-
лирани граници и тежка социално-икономическа криза, би могло 
лесно да се радикализират лица и групи, способни да участват в 
терористични акции на Балканите и Европа. 

За запазването на целостта и стабилността на БиХ в междуна-
родно признатите ѝ граници, за успешно функциониране на дър-
жавните ѝ институции от ключово значение ще бъде приемането 
ѝ в НАТО, защото самото членство може да ограничи негативното 
влияние на дадената с Дейтънското споразумение на Сърбия и Хър-
ватия възможност за специални (паралелни) отношения, съответ-
но с Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина, които 
подхранват сепаратизма и сецесионизма и в трите етнически общ-
ности, пречат на диалога между политическите елити и на функ-
ционирането на държавните институции. 




