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Ержан Қ.,1 Базылхан Е.2 

1,2 Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті 

ЖИҺАДШЫЛДЫҚ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЗІРГІ 
ЗАМАНҒЫ КӨРІНІСТЕРІ

Аннотация. Ағысы ширақ біздің заманымызда кез-келген мәселенің себеп-
салдарын, ықпал-зарарын салмақтап, байыбына барып, өзегін табу уақыт оздыр-
майтын міндет. Жоғары ақпараттық технологиялар оза шапқан біздің заманымыз-
да кез-келген олқылықтың насыры мемлекетімізге, қоғамымызға зиянын тигізуі 
ықтимал. Осы ретте білікті мамандардың сауатты зерттеу жұмыстары жоғары 
сұранысқа ие екені даусыз.

Қазіргі заман уақытындағы діни радикалдық ұйымдардың дерлік барлығы 
жиһад ұғымына тікелей не жанама қатысы болғандықтан жиһад төңірегіндегі мәсе-
лелерді зерттеудің тек ғылыми ғана емес, мемлекеттік-саяси маңызы да орасан зор. 

Мақалада қазіргі әлемдегі және еліміздегі жиһадшылдық, діни экстремизм, 
терроризм, радикализм сынды мәселелердің сабақтастығы мен байланысын, 
өзектілігін, айырмашылығын айшықтап, қоғамымызға қандай кесірлері мен зар-
даптары барын, әсіресе жастар арасындағы байланысы мен себептерін, және 
оның қалай алдын алу шаралары мен ұсыныстарын болжау, олардың арасынан 
қазіргі әлеуметтік контекстегі жиһад концепциясына жете де жеке тоқталу және 
шешімдер ұсынылды.

Түйін сөздер: Экстремизм, терроризм, жихадшылдық, ишим. 

Исламдағы орын алған соғыс үкімінің Алла Тағала тарапынан рұқсат 
етілуі сол замандағы мұсылмандарға қатты жәбір көрсеткен Меккелік 
мүшріктердің шабуылын қайтару, жаудан өзі мен өзінің ар-намысын, отба-
сын, дүние-мүлкін сақтап қалу мақсатымен байланысты болған. Сира тари-
хынан зерделеп қарасақ, діннің таралған бастапқы 15 жыл кезеңінде алғашқы 
мұсылмандар Мекке мүшріктерінен көрмеген қорлықты көрді. Алайда, 
Мұхаммед пайғамбардың алғашқы ізбасарлары – саңлақ сахабалар олардан 
қаншалықты жәбір көргендігіне қарамастан сабыр ете біліп, кешіріммен 
қарады. Әлбетте, олар да талай ашынып Мұхаммед пайғамбардың алды-
на барып қарсы шабуылға шығуға рұқсат сұраған, алайда Алланың әмірі 
– сабыр ету, кешіріммен қарау еді. Ызаға булығып, әділетсіздікке ашына 
келген талай сахабасын Пайғамбар сабырға шақырып, сабасына түсірді. 
Пайғамбардың осы әрекеттерінен-ақ исламның бейбіт, барынша соғыс 
қаламайтын дін екенін аңғаруға болады.

Религия в современном мире: трансформация и традиции
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Дегенмен, күн өткен сайын ислам дұшпандарының әрекеттері шектен 
шығып, еш арнаға сыймай бара жатты. Тіпті, хижрет жасап Мединеге көшіп 
кеткен меккелік мұсылмандардың дүние-мүлкін басқа қалаларға апарып 
сатуға жолға аттанған кездерінде де мұсылмандар бейбіт түрде өздеріне 
тиесілі дүниесін ғана қайтармақ еді. Бірақ ол келісімге келісе кететін жан 
байқалмады, сөйтіп, «Хаж» сүресінің 39-40 – аяттары түсіп: «Өздеріне 
қарсы соғыс ашылған мұсылмандарға (мүшріктермен) соғысуға рұқсат 
берілді. Өйткені, олар зұлымдыққа ұшырап, жәбір көрді. Әлбетте, Алла 
Тағала оларға жәрдем беруге толық күші жетеді. Олар ешбір себепсіз тек 
«Раббымыз Алла» дегені үшін отандарынан қуылды...», осылайша алғашқы 
мұсылмандар соғысуға алғаш рет рұқсат алды.

Алайда, ары қарай соғысуды тоқтатып, бейбітшілік ниетін аңғартқан 
дұшпанға соғысуды дереу доғару үкімі түседі, яғни кекшілдікке ұрынып, 
жағдайды одан әрмен ушықтыруға дінімізде шек қойылған. Яғни, өздеріне 
жәбір көрсетіп, түрлі қиыншылықтарға душар етіп, атамекенінен қуып, 
дүние-мүлкін талан-таражға салған мүшріктермен соғысуға тек он бес 
жылдан кейін ғана рұқсат берілді. Бұдан исламның бейбітшілікті негіз 
ететінін аңғарамыз. Құранда: «Егер олар сендерден бейбіт тұруды ұсынса, 
онда Алла Тағала сендердің оларға шабуыл жасауларыңа ешқандай жол 
бермеді» («Ниса» сүресі, 90-аят), – деген.

Керісінше, барынша көркем-мінез көрсетіп, жақсылық жасап, әділетті 
болуға үндейді. «Дін турасында сендермен соғыспаған, әрі сендерді өз 
отандарыңнан қумаған адамдарға жақсылық жасауларыңа және оларға 
әділетті болуларыңа Алла Тағала қарсы емес. Өйткені, Алла Тағала 
әділеттілік жасағандарды жақсы көреді» («Мумтахана» сүресі, 7-аят).

Мұхаммед пайғамбар соғысқа аттанып бара жатқан әскербасыларына 
төмендегідей қатаң ескерту жасап, мінсіз қадағалануын міндеттеген: «Алла-
ның атымен жолға шығыңдар. Алла жолында күресіңдер. Соғысатын адам-
дармен араларыңда келісім бар болса, оны сақтаңдар. Шектен шықпаңдар, 
соғыс кезінде өлтірген адамдарға «мүслә» (өлі денелерін тілгілеп, көздерін 
ойып, мұрындарын кесу) жасамаңдар. Балаларды, әйелдерді, қарт кісілерді, 
ғибадатханалардағы адамдарды өлтірмеңдер». Тіпті жараланған жау 
әскерлерінің өзіне көмек көрсетуді бұйырып, ағаштарды, егін алқаптарын 
өртеуге тыйым салған. Ислам дінінің бұл дәстүрін Пайғамбардан кейін кел-
ген халифалар мен басшылар да қатаң ұстанып келді» [1].

Әдейі, қасақана қан төгуге Жаратушы тарапынан ақырет күнінде 
қатаң сұралатын жаза бар. Адамды нақақсыздан өлтіруге тыйым салынған 
төмендегідей Құран аяттары бар:

- «Әй мүміндер! Өзара малдарыңды бұзықтықпен жемеңдер. Бірақ өз 
ризалықтарымен саудаласу басқа. Және бір-біріңді өлтірмеңдер. Расында 
Алла сендерге ерекше мейірімді» («Ниса» сүресі, 29-аят)

Ержан Қ., Базылхан Е. Жиһадшылдық және оның қазіргі заманғы көріністері
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- «Соның салдарынан Израил ұрпақтарына: Кім кісі өлтірмеген неме-
се жер жүзінде бұзақылық қылмаған біреуді өлтірсе, сонда шынайы түрде 
барлық адамды өлтіргенмен және кім оны тірілтсе (өлімнен құтқарса) 
барлық адамды тірілткенмен тең деп жаздық. Расында оларға елшілеріміз 
ашық дәлелдермен келді. Бірақ содан кейін де олардың көбісі жер жүзінде 
шектен шығушылар болды» («әл-Маида» сүресі, 32-аят).

- «Бір мүміннің бір мүмінді өлтіруіне болмайды» («Ниса» сүресі 92-
аят).

- «Алла өлтіруге тыйым салған адамды өлтірмеңдер!» («Исра» сүресі, 
33-аят)

Қорыта айтқанда, соғыс – келісімге келуге мүмкін болған барлық іс-
шаралардың іске аспай, дипломатиялық жолдардың тығырыққа тіреліп, 
басқа жолы қалмағандағы ең соңында қолдануға рұқсат етілген әрекет.

Мұсылмандардың қарасы көбейіп, күшейген тұстарында көршілес 
орын тепкен иудей мен христиандармен дипломатиялық қарым-қатынастар 
орнату керек болды. Құрандағы оларға қатысты келесі аяттарды: «Иудей-
лер мен христиандарды дос тұтпаңдар» («Мәидә» сүресі, 51-аят) және 
«Мұсылмандардан басқаларды сырлас етпеңдер!» («Әли Имран» сүресі, 
118-аят) қазіргі заман лаңкестері тікелей мағынасында қабылдап бағуда. 
Алайда, осы аяттарға қатысты ғалымдардың түсіндірмелерін қарасақ: 
«өткен кезеңдерде кейбір христиан мен иудейдің ап-анық ақиқатқа қарсы 
келіп, тіресіп, қырсыққаны үшін Құран жүгінген тәсілді бүгінгі бүкіл иу-
дей, христиандар үшін де дәл солай қолдану керек деген талап жоқ.

Келесі кезекте жиһадшылдықтың тарихын таразыласақ, діни сауа-
ты жоқ тараптардың бүгінде Құрандағы «жиһад» терминін саясиланды-
рып отырғандығын аңғару қиын емес. Жиһадшылдыққа жаңадан елігіп 
жүргендердің теориясына сәйкес бүкіл әлем «ислам аумағы» және «соғыс 
аумағы» болып бөлінген. Біріншісіне мұсылмандар билігіндегі елдер, ал 
екіншісіне «дінсіз» билеушілер басқаратын елдер енеді. Жиһадшылардың 
сенімі бойынша «дәрул ислам» «дәрул харбпен» үнемі соғыс жағдайында 
болуы тиіс.

Сонымен қатар, радикалды көзқарастардағы кейбір идеологтар «бейбіт 
келісімдегі аумақ» (дәрул сулх) деген санаттағы тағы бір аумақты бөліп 
көрсетеді. Бұл мұсылмандарға тиесілі емес және олар билік жүргізбейтін 
жерлер, бірақ оның билеушілері өздерін мұсылман мемлекеттерінің боданы 
санауға және сол үшін белгілі бір мөлшерде салық төлеуге міндетті. Ра-
дикалдар, экстремистер мен террористердің түсінігінше, мұндай «жаһил» 
(надан) қоғаммен Қиямет қайымға дейін талмай күрес жүргізу керек. Осы 
үшін олар өздерінше түсіндірілген «жиһад» ұғымын қолданады.

Дегенмен, ислам дінінде «қасиетті соғыс» ұғымы жоқ екендігі белгілі. 
Бұған қоса, батыстықтардың жиһадты «қасиетті соғыс» (holy war) ретінде 
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қабылдап, «мұсылмандар қанша кәпір өлтірсе, сонша сауапқа кенелеміз 
деп сенеді» дегені де қате пікір. Жиһад сенімдер немесе діндердің соғысы 
емес. Өйткені исламда әр адамға сенім еркіндігі берілген. Бұл турасын-
да құранда Алла Тағала былай дейді: «Былай де: Ақиқат Раббыңнан кел-
ген. Ендігі жерде қалаған адам иман етсін, қаламаған адам мойындама-
сын» («Кәһф» сүресі, 29-аят). Бұл жерде үлкен қателіктің бірі «жиһад» 
ұғымын өзіне тән кең мағынасында түсінбей, тек соғысу деген тар аясында 
қабылдауда жатыр.

Жиһадшылдық, жиһадшылар деген сөздер әдетте лаңкестік, яғни 
террористік, террорист деген ұғымдармен қосарлана жүргендіктен, жалпы 
терроризм дегеніміз не, қайдан шықты, қалай дамыды деген сұрақтарға жа-
уап іздеген жөн. Яғни, негізгі мақсат – лаңкестіктің тамырына балта шабу, 
өз кезегінде лаңкестердің мақсаты не? Біздің жағдайымызда лаңкестік 
жиһадшылдықпен тікелей байланысты болып отыр.

Бүгінгі таңда террористің түпсіз түтіні шалмаған мемлекет шамалы. 
Өзінің жойқын күштерімен басқа-басқа, атап айтсақ, жаппай қырып жою 
қару-жарақтарын тарату, есірткі қаупі, экологиялық апаттар, аштық, кедейлік 
сияқты ірі-ірі мәселелердің алдын оза тұрған лаңкестік проблемасының 
ушығуының себебі неде?

Елбасымыз айтып өткендей «терроризм әлсіздердің қаруы, алайда бұл 
орасан қаупі бар мықты қару екенін де мойындаумыз керек» [2]. Әлсіздің 
күші ол деструктивті болса – максималды көрсеткішке ие. Ертеректе аздаған 
күштер де тарих барысын өзгертіп жіберетін баскесерлік іс-әрекеттер істей 
алған, бірақ ешқашан дәл қазіргідей дүниені дүр сілкіндіре алмаған.

Аталмыш сөздің этимологиясына тоқталсақ, терроризм латын сөзінен 
аударғанда «terror» – «үрей», «қорқыныш» дегенді білдіреді, мағынасы – 
үкімет бағытын өзгерту немесе азаматтық тұрғындарды қорқыту және сая-
си, яки әлеуметтік мақсатқа жету жолында тұлғаларға немесе иеліктерге 
мемлекеттік емес тұрғыдан зорлық-зомбылық қаупі немесе зорлық-
зомбылықты заңсыз қолдану (адам өлтіру, жарылыстар, ұшақтарды немесе 
ғимараттарды басып алу, адамдарды тұтқынға алу және т.б.). Әлбетте, бұл 
терроризм сөзіне берілген көптеген анықтамалардың бірі ғана.

Жиһадшылдық қозғалыс пен бүліктер көп қырлы үнемі даму, өзгеріс 
үстіндегі құбылыс болғандықтан оны түп-тамырымен жұлып алатын дай-
ын шаралар жоқ, оған қоса адамзат болғалы жақсылық пен жамандық қоса 
жүреді емес пе?! Адам баласы сонау ықылым заманнан бастап әділетсіздікке, 
құлдыққа, кедейшілікке, зорлық-зомбылыққа қарсы күресін әлі де жүргізіп 
келеді, және оның тоқтар нүктесінің бар екеніне сенім селкеу. Бірақ, бұл 
дегеніміз қол қусырып қарап отыру керек деген сөз емес, керісінше күрес 
ең белсенді, ең ауқымды, жан-жақты, сауатты түрде жүргізілуі керек. Оған 
қоса қазіргі заманның ақпаратты-технологиялық мүмкіндіктері террорист-
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терге де жолдарын ашып отыр, мысалы ғаламтор арқылы жер бір шетінде 
отырып-ақ әлемнің түкпір-түкпірінен өз қатарларын қоюлатуда.

Жалпы терроризм анықтамасына мемлекеттік, мемлекетаралық және 
заңды дәрежеде ортақ та, бірегей түсініктеме, яки жүйелі анықтама болма-
ғандықтан террористік топтарды заң алдында жауапқа тартуда немесе 
халықаралық қарым-қатынастарды көп дау-дамай, шикілік туғызып жатады.

Жалпылай алғанда саяси терминдер динамикалық сипатқа ие. 
Қоғамдық жүйенің даму барысына ұғымдар да белгілі бір даму сатысы-
нан өтеді. «Террор» ұғымы 1789 жылғы француз революциясы кезеңінде 
саяси-идеологиялық мәнге ие бола бастады. Революциядан кейін Робеспьер 
жетекшілігінде якобиндер «террор режимі» (1793-1794) деп аталатын саяси 
жүйе құрғаны тарихтан мәлім. Якобиндер радикалды, төңкерісшіл ұсақ бур-
жуазия өкілдері болатын. Олар конвенция мәжілісіне үстемдік құрып, басқа 
партиялар мен ұйымдарды жаппай қырып-жойып, үрей мен қорқыныш 
режимін орнатады. Якобиндер кішігірім топ болғанына қарамастан барлық 
саяси билікті өз қолдарына шоғырландырып, республикалық басқару 
жүйесін орнықтыру үшін монархистерді қатыгездікпен езіп-жаныштады. 
Осылайша тарихта алғаш рет террор сөзі белгілі бір саяси мән иеленіп, 
қолданысқа түсті» [3].

Якобиндер құрған «террор режимі» бұқара халықтың ақсүйектерден 
кек қайтаруының дөрекі, қатыгез формасы еді. Батыс елдерінде XVIII-
XIX ғасырларда террорлық әрекетті тәсіл ретінде қолданған көптеген 
төңкерісшіл саяси ағымдар пайда болды. Кейіннен Франция мен басқа да 
Еуропа елдерінде де кішігірім төңкерісшіл террорлық ұйымдар билікке 
қарсы белсенді іс-қимылдарды жүзеге асыра бастады. Террорға негізделген 
саяси күрес тәсілі негізінен алғанда XIX ғасырдың соңына қарай Патшалық 
Ресейде қарқындап дамыды. Патшалық билікпен күресу үшін террорлық 
әрекеттерді төңкерісшіл күрес тәсілі ретінде негіздеген радикалды орыс ин-
теллектуалдары «Народная воля» атты террорлық ұйым құрады. Аталған 
ұйым 1879 жылы таратқан үндеуінде террорға қатысты ұстанымдарын 
төмендегідей тұжырымдайды: «билік басында күш қолданып, қатыгездік 
жасайтын негізгі лауазымды тұлғаларды жазалап отыруды мақсат еткен 
террорлық әрекеттеріміз басқару билігінің беделін түсіруді, билікке қарсы 
күресудің мүмкін екеніне халықтың көзін жеткізуді, осылайша халықтың 
төңкерісшіл рухын жандандыруды, осы күрестің жеңіске жету мүмкіндігі 
бар екеніне деген сенімді нығайтуды, арнайы оқу-жаттығудан өткен 
күрескер күштерді жүйелеп, бағыттап отыруды мақсат тұтады» [3].

Терроризм Ежелгі Грекия заманында-ақ бой көтеріп бүгінгі күнге дейін 
бар болып, және болары да болжауды қажет етпейді. Жалпы террорлық іс-
әрекеттер қатардағы қарапайым жекелеген адамдардың да, билік тұтқасын 
ұстаған басшылардың да қолынан келеді және тарихтан оған мыңдаған 
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дәлелдер табу еш қиынға соқпайды. Дегенмен біздің келесі тоқталғымыз 
келіп отырғаны «діни экстремизм» оның ішінде айтуға еш негізсіз болса 
да, бұқаралық ақпарат құралдарында жаңғыра жар салынып жүрген «ислам 
экстремизмі», оның ішінде жиһадшылдық тақырыбы.

Өткен ғасырдағы террорлық іс-әрекеттер мен террористік бас 
көтерулердің себеп-салдары, мақсаты, талаптары, стратегиялары сан түрлі 
болып келеді. Алайда, ХХ ғасыр соңы – ХХІ ғасыр басында терроризм тари-
хында жаңа беттер ашылды. Сахнаға шыққан террористік пен экстремистік 
топтардың, ұйымдардың идеологиясының негізін ең алдымен діни негіз, 
діни мотивация құрады. Мұндай топтар күн санап өсіп, террористік 
ұйымдардың жалпы үлесінен алатын орны артып келеді. «Мысалы, 1994 
жылы 49 белгілі террористік ұйымдардың 16-сы, яғни үштен бір бөлігі діни 
негізі, қатысы бар деп табылса, 1995 жылы 56 топтың өз кезегінде 26-сы, 
яғни 46 пайызы дінмен байланысы бар топтар құрады» [4].

Осылардың ішінен дүниенің әр бұрышынан әсіресе Ислам дініне 
қатысы бар түрлі экстремистік, террористік топтардың тіптен баса көктеп, 
кеңінен құлаш сермегені баршаға аян. 

Таяу Шығыс, әлбетте, белгілі бір кезеңдерде түрлі топтардың 
террористік белсенділік шоғыры болды. Палестинаның араб халқы атынан 
іс-әрекеттерін жүзеге асырып жүрген ұлт-азаттық қозғалыстардан ақыр 
соңында исламдық терроризмнің бастары пайда бола бастады. Атап айтсақ, 
Палестинадағы «Хамас» пен Ливандағы «Хезболла». Кейбір мұсылмандар 
мен «исламдық ұйымдардың» исламды лаңкестік діні ретінде түсінулерін 
исламнан емес, адамдардың қате пайымдарынан және басқа да себептерден 
іздеу керек. Одан да ертерек пайда болған радикалды және экстремистік 
ұйымдардан «Мұсылман бауырларды» атап айтуға болады.

Бүгінде біз дін үшін жасалып отырған терроризм – саяси зорлық-
зомбылықтың көшбасшы моделіне айналғанына куә болып отырмыз. Ол 
жалғыз модель емес екені түсінікті, ұлтшылдық пен идеология әлі де болса 
экстремистік іс-әрекеттің айтарлықтай қозғаушы күші болып отыр. Деген-
мен, діни эстремизм жаһан қоғамына орталық мәселесіне айналды.

Егер де саяси зорлық-зомбылық пен діни сенім ұштаса біткен жағдай 
болса, онда тигізер зарары тым қауіпті болары сөзсіз. Діни мотивация-
сы бар терроризм әлдеқайда қауіпті, әлдеқайда жойқын болып келеді. Ол 
өзінің қырып жою жолында аса қатыгез болып, әрі бейберекет бассыздыққа 
жақын.

Оған дәлел ретінде 1995-2005 жылдар аралығындағы бас аяғы 
айналдырған он жыл ішіндегі террорлық актілер мен басып-жаншулар 
тізімін бір шолып өтсеңіз жеткілікті. Қалың бұқара, қарапайым бейбіт 
тұрғындар шоғырланған метро, әуежай, ұшақтар, сауда-демалыс орындары, 
кемелер, дипломатиялық өкілдер орналасқан мекен-жайлар, тіпті мектептер 
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мен балаларға дейін аяусыз жәбір көрсетіп, қырып жойған экстремистердің 
алға тартып, ақталып айтқаны – дінім үшін дейді.

Осы тізімнің ішінде 2001 жылы қыркүйекте болған Америка Құрама 
Штаттарындағы аса ірі сауда орталығының егіз ғимаратына қатысты 
жасалған теракт сериялары сөз жоқ көш басында тұр. Бұған аты шулы 
«Аль-Каида» ұйымы айыпталғаны да мәлім. Дегенмен, нақ осы терракт 
талайлардың тартысын тудырғаны белгілі. Бүгінгі күнге дейін жаңа-жаңа 
жақтары ашылып, әр түрлі тұжырымдар айтылуда, біреулер оны батыстың 
өз қолынан шыққан құйтырқы әрекет деп пайымдаса, енді біреулер ба-
рып тұрған исламистік террористердің істегені деп сендіреді. Астар-
лы ақиқаты ажыратылып, ақ-қарасы ашылып, нақты қорытынды соңғы 
нүктесі қойылмағанымен, шоқ болып тұтанып жатқан ислам экстремизміне 
қатысты дау-дамай осы қыркүйек оқиғасынан кейін лап ете қалды. Қалың 
жұртшылық арасындағы бейбіт мұсылмандардың өміріне зияны тиіп, 
қоғамдағы көзқарастар шиеленісе түсті.

Әрине, кімнің қолынан шыққан іс-әрекет болса да, қандай болмасын 
қатысы бар «экстремистер» үшін бұл олардың «діни парызы», Құдай ал-
дында атқарған қасиетті борышы – жиһад. Санасы уланған экстремистердің 
ақталып айтар ақиқаты осы.

Жалпылай алғанда, діни экстремистердің арасында иудейлер, сикхтар, 
христиандар, жапон синкреттері және тағы басқа көптеген дін өкілдері 
жетіп артады, дегенмен неге біздер исламға қатыстысын жиі естіп, куә бо-
ламыз?! Бұның да артында үлкен саясат, орасан күштердің мүдделері жа-
тыр. Түйме-дейді түйедей қылғысы келетін бұқаралық ақпарат құралдары 
үшін таптырмас жаңалық көзі. Бірі біліп қасақана асыра сілтесе, бірі білмей 
күйе жағуда.

Тарих беттерінен әлемнің көпшілік елдері терроризмнің қандай да 
болмасын түрімен бетпе-бет келгендігі белгілі. Мысалы, Жапонияның То-
кио қаласындағы метродағы бірқатар адамдардың өліміне себепші болған 
«Аум Синрике» сектасының іс-әрекетін ешкім «будда терроризмі» не-
месе «буддистік терроризм» деп жар салған жоқ. Испанияның Мадрид 
қаласында ілесе орын тепкен бірқатар лаңкестік әрекеттерді бұқаралық 
ақпарат құралдары «христиан терроризмі» бас көтеріпті деп тіс жармады. 
«Махатма Гандиді индустер өлтіріпті» немесе «Ицхак Рабинды еврейлер 
өлтіріпті» дегенді бір жерден естігеніңіз бар ма?

ХІХ ғасырда Африка құрлығындағы елдерді жаппай отарлау 
процесі болғанын баршамыз білеміз, онда сол құбылыс тарихта неліктен 
«христиандық отарлау» деген атпен таңба басылмады?! Ондағы отарлау-
шы мемлекеттер христиан болғаны – шындық. Сондықтан, ат қойып, айғақ 
таққанда – аса абай болу керек. 2001 жылы қыркүйек оқиғасынан кейін 
«мұсылмандар Нью-Йорк қаласының қос зәулім мұнара-ғимараттарын 
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қиратыпты» деген ақпарат дүниені жаулап әкетті. Керісінше, оның орнына 
«Нью-Йорк қаласының қос зәулім мұнара-ғимараттарын құлатқан терро-
ристтер мұсылмандар екен» деген ақпараттың айырмашылығы, адамдарға 
қалдыратын әсері мүлдем бөлек. Сондықтан тағы қайталап айтуға 
тұрарлығы – мүдделі топтар үшін кез-келген ақпаратты өз пайдасы мен 
мақсатына қарай ыңғайлап, жаһанға жайып жіберудің еш қиындығы жоқ.

Әлемдегі бірқатар беделді ислам әлімдері мен ғалымдары, муфти-
лер мен дінбасылары терроризмнің Исламға ешқандай қатысы жоқ деп 
бағады. Тіпті, халықаралық деңгейлерде жиындар ұйымдастырып, «Ис-
лам терроризмі» деген ұғымды, тіркесті қолдануды доғару жайында, бұл 
тіркестің ақиқатында асыл дінімізге қатысы, керісінше бір-біріне қарама-
қайшы екі ұғымның бірге тұруы дінімізге жағылған жала, шынайы 
мұсылмандарға тиетін ауыр соққы деп дабыл қағуда. Тахир Кадри, Ахмет 
Акгундуз, Равиль Гайнутдин, Юсуф Кардави сынды ғалымдар бір ауыздан 
дін үшін террор жасап немесе өзін жарып «шаһид» атанып жүргендердің 
мұсылманшылыққа еш қатысы жоқ, керісінше олар «күнәһарлар» деп кесіп 
айтады. «Күмән жоқ, ешқандай кінәсы жоқ адамдарға, олардың діни наным-
сеніміне, ұлтына, азаматтығына қарамастан оларға қарсы жүргізілген 
агрессия ауыр күнә және айуандық қылмыс. Мұндай сорақылықты істеуге 
ешкімнің хақысы жоқ, себебі Алла Тағала агрессияға тыйым салған» [4].

Алайда, Қасиетті Құран аяттарын өздерінің сорақы қылықтарын ақтап 
шығатындай етіп түсіндіріп, адамдарды ақиқаттан алыс сенім-түсініктерге 
сендіріп қатарын көбейтіп жүргендер де табылады. «Египет Ислам 
жиһады» деп аталатын ұйымның негізін қалаушы және көсемдерінің бірі 
Абдулқадыр бин Абдулазиз «терроризм – исламның бір бөлігі, мұны теріске 
шығаратындар – дінсіздер» деп шорт кеседі. Солтүстік Кавказдағы экстре-
мист идеологтардың бірі Саид Бурятскийдің (Александр Тихомиров) біздің 
елімізге тигізген зардабы мен әсер еткен теріс ықпалы орасан зор. Әсіресе, 
батыс өңірімізден оның «таза исламға» шақырған уағыз-уәждерімен алдап-
арбап талай-талай жастарымыз «қасиетті парызын» орындауға аттанып, 
қыршын кетті. Отбасыларының берекесі қашып, ел ішінде бүлік шықты, 
нәтижесінде ел тыныштығы бұзылып, қоғамда қайшылықтар пайда бол-
ды. Әлсін-әлсін террорлық оқиғалар бас көтерді. Дегенмен, олар уақтылы 
қадағалауға алынып, тиісті тұлғалар тұтқындалып, іс насырға шаппастан, 
үкіметіміз жағдайды өз бақылауына алды.

Алайда, осындай у-шудың салдарынан көптеген адамдар өзінің ата 
діні – Исламнан шошына шегіншектей кетті, қарапайым намазхандарға 
сенімсіздікпен қарап, күнделікті намазын оқып, оразасын ұстап жүрген 
қатардағы мұсылмандардан үрки бастады – сонда заңды сұрақ туады: атал-
мыш «белсенді жиһадшылардың» аңсаған армандары осы ма?! Діттеген 
межелеріне жеткендері ме?!

Ержан Қ., Базылхан Е. Жиһадшылдық және оның қазіргі заманғы көріністері
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Қазіргі заманымыздағы терроризмде, оның ішінде ислам атын жамыл-
ған экстремизмде «жиһад» түсінігі ортасы, негізі екені аян. Осы қасиетті 
ұғым арқылы олар өз теріс іс-әрекеттерін ақтап отыр.

Жиһадшылдықтың идеологтары мұсылман мемлекеттерінің үкіметін 
ғана емес, қатардағы қарапайым мұсылмандарды да айыпты деп санай-
ды, себебі олар өздері алға тартып отыған жиһадқа немқұрайлы қарап, 
өздерінің қасиетті борыштарын өтеуден бас тартып отыр. Абдулла Аззам, 
Фараджа сынды көсемдер, бүкіл үммет үшін жауапкершілікті мойнына 
алып, еш қынжылмастан өзінің қасиетті парызы – жиһадты өтеуге шығатын 
шынайы моджаһедтер мен батырлар қатарымызда аз деп қаймығып, үнемі 
уағыз-насихатында қатарға қосылуға шақырып отырған. Тіпті, жиһадқа 
қатыспаған мұсылмандар, мүгедек, екі көзі де соқыр, әйел, балалардан 
басқалары Алланың алдында ақтала алмайды деп бек сенетін, және осы-
лайша адамдарды сендіріп уағыздап жатыр.

Діни себептермен, яки құрамында діни мотивациясы бар радикализм, 
экстремизм, терроризм, жиһадизм сынды ағымдар бір сөзбен түсіндіруге 
келетін қарапайым құбылыстар емес, керісінше күрделі де көпқұрамды фе-
номен. Олардың пайда болуының өзі бірқатар себептер мен негіздерге байла-
нысты. Әлбетте, ислам әлемінің кейбір жекелеген өкілдерінің қолынан шық-
қан сұмдық террорлық актілер олардың діндес бауырларына қара көлеңкесін 
түсірмей қоймасы анық, ал негізінде басым көпшілігінің оған ешқандай 
қатысы жоқ.

Алайда, діннің ешқандай қатысы жоқ деп те айта алмаймыз, себебі, 
экстремистер өзінің негізгі идеологиялық тірек-қазықтарын аспаннан алып 
отырған жоқ, олар оны белгілі бір діни салт-дәстүрге, діни кітаптарына және 
белгілі діни ілімдер мен ұстаздардың шығармаларына негіздеп құрайды. 
Мұндағы мәселе олар сол діни негіздерді қаншалықты қате тәпсірлеп, теріс 
бұрмалайтындығында. Белгілі бір топ террористердің теріс лаңкестік іс-
әрекеттерін бүтіндей бір дінге немесе бір ұлтқа жауып қоя салу шындыққа 
жанаспайды, қисынсыз. Дегенмен, дінге қатысты-қатыссыз террористердің 
барлығына ортақ бір қасиет бөліп көрсетуге болады – ол шыдамсыздық, 
«өзгелерге» деген жеккөрушілік.

Осы бір тұстан-ақ ол жиһадшылардың жиһады – «дінім үшін болған 
соғыс» деуге еш сыймайды. Бұл дегеніміз – өзінің сорақы іс-әрекетін 
бүркемелеу, ақтау ғана дегенді білдіреді. Тіпті, өзін өзінің кеудесіне қысқан 
шиттей баласымен өзін қоса жарған аналарға қандай кешіріммен қарайсыз? 
Ешқандай кітаптан да, ешқандай салт-дәстүрден де мұндай «шаһид» ана-
ларды ақтап аларлық бірде-бір дәйек таппайсыз.

Лаңкестік іс-әрекеттерге қатысты жүргізілген зерттеулер нәтижесіне 
сәйкес дүниежүзі бойынша жылына 320-дан 660-қа дейін террористік акті-
лер орын алса, оның төрттен үш бөлігі ислам атын жамылған террористердің 
қолынан болған екен [4, 120 б.].
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2012 жылы 25-27 мамыр аралығында Мәскеу, артынша Грозный 
қалаларында Ресей, Кувейт, Катар және тағы бірқатар мұсылман елдерінің 
белгілі дін ғалымдарының қатысуымен «Радикализмге қарсы Ислам док-
тринасы» атты тақырыпта болып өткен форум-конференция нәтижесі бой-
ынша декларация қабылданды. Онда «исламдағы жиһад көптеген кең әрі 
жан-жақты қамтылған мағынаға ие. Жиһад Алла жолында болады, және ол 
бүлікке айналмауы тиіс. Міне, тап осында оның жоғары мақсаты жатыр. 
Жиһад Құдайға құлшылық ету мен адамдардың тура жолмен жүруінің 
маңызды құралы болып табылады» делінген [4, 59 б.].

Жиһадшылдықтың қазіргі замандағы көріністері күннен күнге өте 
жылдам белсенділікпен даму мен өзгеріс үстінде. бұқаралық ақпарат 
құралдарының қай түрінің болмасын «жиһадшылдық», «жаһандық терро-
ризм», «діни экстремизм» сияқты атпен белгілі парақшалары, сілтемелері, 
форумдары немесе тақырыпшалары күнделікті жаңарып отыруда. Олардың 
қатарындағы ең «көрнекті» мысалы деп ИШИМ – «Ирак және Леванта Ис-
лам мемлекеті» ұйымын айтуға болады.

2014 жылдың жазында олар халифаттың қалыптасуы мен Әбу Бакр 
әл-Бағдадиді халиф деп жариялаған ұйым, баяғыда өзі бағынышты болған 
әлемдегі басты жиһадшыл ұйым «аль-Каиданы» жаһандық жағдайдан 
ығыстырып жіберді. Бастапқыда сырттан баға берген барлығы бұған аса мән 
бере қарамады, келесі бір жарнамалық қадам қалдыра берді. Бірақ «қалай 
айтсақ та, бұл қадам сенімі мықты жиһадшыларға орасан зор маңызға ие 
және потенциалында осы жаһандық қозғалыстың болашағын анықтауы 
мүмкін» деген Гаффар Хуссайнның болжамы бүгінде араға бір жылда өтпей 
шындыққа айналып бара жатыр [6].

Халифатты қайта жаңғырту – тарихтағы күллі исламистік қозғалыстар-
дың басты мақсаты. Олар бұны әлемдегі барлық мұсылмандардың қайғы-
қасіретінің емі деп біледі.

Соңғы халифат – Осман империясы ХХ ғасырдың 20-жылдарының 
басында құлап, ал аяғында мысырлық «мұсылман-бауырлар» – әлемдегі 
бірінші исламистік ұйым құрылады. Олардың көптеген исламистік және 
жиһадистік тармақшалары немесе балапандары бүгінгі күнге дейін үкіметті 
құлатып, теократия құруды мақсат етіп келеді.

Бейресми астанасы – Сирия аумағындағы Ракка қаласы болып табыла-
тын аталмыш ұйым жай ғана «даулә» деп аталады. Леванта деп отырғаны 
– Шам өлкесі. «Левант» сөзі француз тілінен аударғанда «күн шығыс» деген 
мағына береді. Яғни Жерорта теңіздің шығыс жағалауындағы мемелекет-
тер (Сирия, Ливан, Израиль, Иордания, Палестина, Египет, Түркия т.б.) 
Арабтар бұл жерді Шам деп атайды. Олардың Халифатқа қарайтын аумақ 
деп болжап отырған шекарасы Қазақстанның шекарасына да жақындап 
қалған.
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«Ислам мемлекетінің» бұған дейін ешқандай жиһадшыл ұйым жет-
пеген «жетістіктерге» қол жеткізіп отыр. Атап айтқанда, олардың қамтып 
отырған территориясы аса кең, оған қоса ешкім ақыры батылы бармаған 
«халифат» идеясын бір межеге жеткізіп, жариялап отыр. Осылайша, күллі 
жиһадшылардың түпкі мақсаттарына қол жеткіздік деп отырған олар, ендігі 
кезекте басқа ешқандай жиһадшылдық ұйым жекеше болып, бөлек өмір 
сүрмеуі тиіс, қалғандардың барлығы кеп бізге ант етуі керек деп бағады. 
Яғни, жер шарының түкпір-түкпіріндегі жиһадшыларды өз қоластына 
жинауға әрекет жасап және оның жеңісті түрде жүзеге асып жатуы әлемдік 
қауымдастықты алаңдатып отыр.

Кейінгі кездерде ИШИМ-ға жұмыс тапшылығынан қатарға қосылып 
жатқан жастар нұсқасы жиі айтылып жүргендіктен, американдық сарап-
шылар оның ақылға сыйымсыз дәйек екенін алға тартып, мәселенің көкесі 
кедейлік пен жұмыссыздық емес – діни мен идеологиялық тамырды деп 
түйіндеді.

Atlantic журналында жарияланған мақаласында Грэм Вуд «бұл идеоло-
гия Исламнан шығып отыр, оның ішінде Құранның агрессивті ортағасыр-
лық қанды түсіндірмесінен туындап отыр» деп бір тоқтайды [4, 55 б.].

ХV ғасырдан бастап христиандар Еуропаны VІІІ ғасырдан бері шабу-
ылдап келе жатқан мұсылмандарға қарағанда технологиялық және әскери 
салада озық болды. ХІХ ғасырда «Блистательной Порты» арабтардан 
түріктермен тартып алған Халифат басшылары батысқа қаржылық және 
технологиялық тәуелді болып қалады. Осман империясының құлауымен 
және 1924 жылы халиф титулының жойылуымен исламистердің халифат-
ты қайта құру жобасы басталады. Бірінші болып 1924 жылы Мысырда 
құрылған «Мұсылман бауырлар»немесе «Ихуан аль-Муслимин», «иху-
андар» ұйымы болды. 1980 жылдары оларға салафиттер мен ваххабиттер 
қосылады. Одан кейін аты әйгілі «аль-Каида» сахнаға шығады.

«Ислам мемлекеті» мен экстремистік ислам көзқарасы арасындағы 
байланысты тарих, жағрафия және дін саласындағы қарапайым білімнің 
жоқтығы салдарынан жоққа шығаруға болмайды. Исламистік теологиямен 
байланысын жоққа шығара отырып біз ислам экстремизмі мен терроризмі 
қаупі проблемасын шешуден тек алыстаймыз» деп түйіндейді.

Міне осындай сарапшылардың жиһадшылдықтың өткені мен бүгініне 
деген көзқарасы жалпы алғанда батыстың негізгі көзқарасының үлгісі бо-
лып табылады. Әлбетте, бұл көзқарас – дұрыс деп айтпақ емеспіз, сондай-
ақ ол – бүкіл батыстың тұжырымдамасы деген сөз емес. Қалай десек те, 
мұндай қарым-қатынастың бар екені – шындық, және ол – көпшіліктің 
ойында жүргенін дөп басып отыр. Бұл жерде астыртын құйтырқы сая-
сат, қаржының ағылған көздері, мұнай мен қару-жарақ саудасын, әлем 
алпауыттарының тоғысқан мүдделері жайлы ләм-мим демейді.
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Дүниені дүрліктірген, қауіпсіздік қызметін алаңдатқан, АҚШ-тың іш-
кен асын жерге қойғызып, Еуропаны елеңсіреткен, БАҚ-ты басына көтерген, 
сұрыпты сарапшылардың сағын сындырған, дін басыларын даурықтырған 
«халықаралық исламистік терроризм» мен «жиһадшылдық» атауларының 
пайда болып, қылыш сермеуі тап осы «аль-Каидамен» тікелей байланыс-
ты. «Исламистік террор» дегенде «аль-Каида», ал «аль-Каида» дегенде 
«исламистік террор» деген ұғым ойға оралады. Ал одан кейін жоғарыда 
атап кеткен «Ислам мемлекеті» басты тізгінді өз қолдарына алды.

Әйтсе де, «Ислам мемлекеті» террористік ұйымы – біздің заманымыз-
дағы бұрын-соңды болмаған ең экстремистік және қауіпті экстремистік 
ұйым. Аталмыш ұйымның Әбу Бакр әл-Бағдади атты әмірлеріне ауғандық 
Талибан, Сомалийлік «аль-Шабаб» пен Нигер мен Чад мемлекеттері аумағын-
дағы «Боко Харам» террористік ұйымының басшылары анттарын бергені аян.

Кәпірлердің бәріне бүтіндей және оларға бойсұнбаған мұсылмандардың 
өздерін қырып жоямыз деп отырған ұйымға немқұрайлы қарау – 
сауатсыздық. Шындығында да, бүгінгі күнге дейін олардың қолдарынан 
өзге дін өкілдерінен гөрі мұсылмандардың көптеп қаза болғандығы белгілі. 
ИШИМ ең бірінші мұсылман елдеріне, оның ішінде Орталық Азиядағы 
мұсылман елдеріне қауіп төндіріп тұр.

Қазіргі таңда АҚШ бастаған коалицияның әуе шапқыншылығына 
қарамастан «Ислам мемлекеті» баукеспелері күннен күнге Ирак аумағын 
қоластыларына қаратуда. Олардың қатарында аса стратегиялық маңызға ие 
– мұнай өңдейтін зауытты өз бақылауларына алуы.

Соңғы уақыттардағы Сирия оқиғасы жиһадшылдық «дәуіріне» жаңа 
толқын әкелген іспеттес. Саяси-қоғамдық жағынан алсаңыз да, әлеуметтік 
жағынан алсаңыз да бұған дейін жаһандағы жиһадшылар алмаған белестерді 
алуда. Мәселен, Еуропа елдерін, оның ішінде Германия мен Франция 
қатты алаңдатып отырғаны – жергілікті ұлттың өкілдері, әсіресе 14-15 жас 
аралығындағы қыршын бозбалалардың үдере Сирияға жиһадқа кетуі. Яғни, 
бұрын христиан дінінде болған немістер, француздар сияқты басқа-басқа 
еуропалықтар Ислам дінін қабылдап, аттарын ауыстырып, жиһадқа атта-
нып, енді өз отандастарын қырып-жоям деп бейне-роликтер түсіріп тара-
туда. Қауіпті әлеуметтік тенденция аса жылдам белең алып келеді – билікті 
тығырыққа тіремей қоймасы анық.

Біз барлығын толықтай профессионалды түрде жүзеге асырған бүтіндей 
уағыз бөлімімен бетпе-бет келіп отырмыз. Ақпаратты ықпал етудің мұндай 
түрі көп жылдан бері бар. Оны ислам революциясынан кейін Иран ойлап 
тауып, кейіннен Талибан, аль-Каида, енді міне, «Ислам мемлекеті» аса сәтті 
түрде жүзеге асыруда.

Әлбетте, алдап-арбау, бірінші кезекте ғаламтор арқылы орындалып 
отыр. Тіпті танымал компьютерлік ойындардың жиһад нұсқаларын да ой-
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лап тапқан. «Жиһад антимәдениеті, белгілі бір мөлшерде, жастарды көбірек 
еліктіре бастады, мысалы панктер немесе скинхедтердің қарсылық көрсету 
мәдениетіне қарағанда. бұл – мүлдем жаңа феномен», – дейді исламдағы 
радикалды ағымдар маманы Азим аль-Дифрауи.

Соңғы жылдары еуропалық жастардың Сириялық нүктелерде санының 
артқандығы ақиқат. Бір қызығы, мысалы, неміс билігі сол «қасиетті жиһад 
парызын»-мыс өтеуге әлемнің «ыстық нүктелеріне» аттанып жатқан өз жа-
старын тоқтатудың амалын таппай, абдырап отыр. Олардың барлығы ше-
телге демалысқа кеткендей болып шекара асып кетіп жатыр.

Қазақстандағы жиһадшылдықпен күресу мәселесін тілге тиек ет-
сек, сөзсіз Сириядағы жағдай айтылады. 2013 жылдың күз мезгілінде 
ғаламтор парақтарында «Сириядағы 150 қазақ жиһадшылар» атты бей-
неролик қазнетті қарбаласқа түсірді, бас аяғы 2 күн ішінде құқық қорғау 
органдары оның көзін жойғанымен, бұл бейне жекелеген парақшаларға, 
телефондарға түсіп сан тарапқа толассыз таралып кетті. Сирия – соңғы 2-3 
жылда халықаралық жиһадшылдық интернационалдың миграция бағыты 
болып отыр.

Ендігі кезекте өз төмендегі іс-шараларды жүзеге асыру арқылы аталмыш 
мәселенің алдын алып, бақылауда ұстауға болады деп тұжырымдаймыз:

1. Халықтың діни сауаттылығын арттыру;
2. Дін өкілдерінің немесе еліміздегі бейбіт ағымдағы белгілі діни 

топтардың саяси сауаттануы.
3. Жас өскелең ұрпақты ашық түрде діни сенімге негізделген патриот-

тық және адамгершілік құндылықтарына баулу, дұрыс тәрбиелеу. Бұл 
жердегі қағида – дін мемлекеттен бөлек емес, яғни жас ұрпақтың санасында 
намаз оқып, жұмаға барсам, немесе орамал тақсам, қоғамнан шеттеліп 
қалам, баршадан бөлектеніп қалам деген қорқыныш болмау керек. Егер 
ол жан жүрегімен исламды қабылдап, бес парызын орындап жүрсе оның 
демократиялық хұқықтарына қол сұғылмауы керек, яғни оның білім алуы-
на, жұмыс істеуіне, толық өзін-өзі жүзеге асыруға мүмкіндігі болуы керек. 

4. Ханафиттік мәзһабты ресми түрде кең насихаттап, басқа топ, 
ұйымдардың, мейлі олар бейбіт бағыттағы болсын ислам ағымдардың 
барлығын жіті қадағалап, бақылаудан шығармау керек.

5. Азаматтық белсенділігі жоғары дін өкілдерінің санын да, 
сапасын да арттыру қажет. Ол дегеніміз, күнделікті өмірде халық мешіт 
қызметкерлерін түрлі жиындарға – неке қию, ақиқаларды атап өту, Құран 
бағыштау, жаназа шығару, ас беру т.б. іс-шараларға шақырғанда имамдар 
халық арасында бұқараның көңілінен шығатын дұрыс бағыттағы сауатты 
уағыз-насихат жүргізуі керек. Оған қоса, тек арнайы жиындарда ғана емес, 
біз білеміз, арнайы мемлекеттік басқару жүйесі сияқты, діни муфтият 
та ауыл-ауылдарда, қалаларда әр ауданға бекітілген мешіт және оның 
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қызметкерлері бар. Міне, осы мешіт қызметкерлері өзіне бекітілген жердің 
халқымен қоян-қолтық араласып, жамағатын жинап, ұйытып отыру керек. 
Әр үйдің тыныс-тіршілігін байқап, жетім-жесіріне қолдау көрсетіп көмек 
қолын созып, жастарын діни сауаттылыққа шақырып, баулуы керек. Ол 
шаралар спорттық, жалпы танымдық бағытта болғаны нұр үстіне нұр. 
Осындай белсенділік танытқанда ғана олар өз араларынан радикалды 
бағыттағы бауырларын байқап, бөтен ағымдағы бауырларын дер кезінде 
байқап, тиісті шара қолдана алады. Бұл жерде жауапкершілікті тек имамдар 
ғана емес, сол мешіттің бүкіл жамағаты түсінуі керек. Бір сөзбен айтқанда 
бірлік болуы керек, ресми дін өкілдері қарапайым халықты өздеріне тарта 
біліп, сенімдеріне ену керек. Бұл бағытта осындай білімді де білікті дін 
қызметкерлерін дайындау жұмысын мықтап қолға алып, жүйені жетілдіру 
керек. Мысалы бұл ретте, түкпір-түкпірдегі жергілікті молда, имамдарға 
жағдай жасап, айлық бекіту мәселесі де кезек күттірмейтін шаруа. Себебі 
олардан талап етпес бұрын бірінші тиісті жағдайын жасау керек. Бәлки, 
дін қызметкерлерін де мемлекеттік қызмет санатына жатқызу керек шығар. 
Ол да күрмеуі шешілмеген тұстар. Түптеп қарасақ, аталмыш мәселелердің 
елдегі діни жағдайға біртұтас алғанда тікелей не жанама әсерін тигізеді. 
Сондықтан бұл мәселелерді маңызды деп біліп, ретке келтіру – кезек 
күттірмейтін күн тәртіпте.

6. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін терроризм тақырыбына 
қатысты кез-келген материалды тек өздерінің рейтинг көтеру тұрғысынан 
емес мемлекеттік мүдде тұрғысынан қарап, оларды халыққа жеткізу 
процесіне аса жауапкершілікпен қарауға шақыру, тіпті міндеттеу. Өйткені 
аңыз ба, ақиқат па анық айшықталмай жатып, халық арасына ақпарат 
жайып, сескендіріп сергелдеңге түсіру кәсібилікке жатпайды. Қазіргі кезде 
БАҚ үшін халықтың назарын аудару басты орынға қойылып, оның салдарын 
салмақтап жатпайды. 

Міне, байқап отырсақ, жиһадшыл радикалды ниеттің пайда болып 
сананың улануына көптеген ішкі, сыртқы, рухани, материалдық, саяси-
экономикалық және әлеуметтік факторлар бар. Қорыта айтқанда жиһадизмге 
қарсы күрес жаһандық масштабта жүру керек. Жекелеген мемлекеттер-
де жиһадизмнің не екенін, оның ақ-қарасын еліміздің дінге қатысты, 
қатыссыз әрбір саналы азаматы білу керек, қоғамда дұрыс, ақиқат көзқарас 
қалыптастыру керек.
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Резюме

Ержан Қ., Базылхан Е. Джихадизм и его реальность в современном мире
Религия – неотъемлемая часть общества, его душа. В истории человечества 

не существовало общества без религии, испокон веков религия является важным 
фактором улучшения и развития или же наоборот ухудшения и деградации со-
стояния общества. Являясь отраслью, изучающей взаимоотношения между ре-
лигией и обществом социология религии в наше современное время актуальна 
как никогда. Сегодня религиозные явления и изменения стали занимать важное 
место в социальных процессах. В особенности религия ислам находится в фоку-
се международного сообщества, и что умма мусульман день за днем пополняют-
ся новыми людьми, чистосердечно принявшими ислам, также является неопро-
вержимым фактом. 

В особенности тема джихадизма не перестает быть «горячей» темой во всем 
мире. Тема джихадизма в современном обществе актуальна как никогда. В данной 
статье сделаны попытки показать причины влияния джихадистких идей на форми-
рование и развитие радикально направленных экстремистских групп, называющиx 
себя мусульманами и выставляющих себя борцами за распространение ислама.

Заманауи әлемдегі дін: өзгеру мен дәстүрлер
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Summary

Yerzhan K., Bazylkhan E. Jihadism and its reality in the modern world
Religion – is an integral part of society, its soul. there was no society without religion 

in the history of mankind, since time immemorial, religion is an important factor in 
the improvement and development or, on the contrary the deterioration and degradation 
of the state of society. As a branch that studies the relationship between religion and 
society, sociology of religion in our contemporary time, more relevant than ever. Today, 
religious phenomen have come to occupy an important place in the social processes. In 
particular, the religion of Islam is in focus of the international community, and that the 
ummah of Muslims every day replenished with new people sincerely accepted Islam, is 
also an undeniable fact.

In particular, the theme of jihadism does not cease to be a «hot» topic in the world. 
Subject jihadism in today’s society is more relevant than ever. This article attempted 
to show cause jihadism ideas influence on the formation and development of radical 
extremist groups, named themselves Muslims and claim to be champions of the spread 
of Islam.
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