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Терроризмнің екі түрі болады

• 1. Адамның 
санасына 
жасалынатын 
терроризм .



• 2. Адамға 
физикалық 
тұрғыдан 
жасалынатын 
терроризм . 
• Әсіресе санаға 

жасалатын 
терроризм өте 
қауіпті болып 
есептеледі.



Діни сана дегеніміз не?

– Діни сана - жаратылыстан 
тыс күштерге, құдайға деген 
сенімнен туындайтын 
көзқарастардың, 
идеялардың, нанымдардың, 
теориялардың жиынтығы.



Діншілдік дегеніміз ?
• Діншілдік  дегеніміз    -  ең 
алдымен  адамдардың  тобы 
немесе жеке адамның әлемге 
деген  көзқарасының, 
психологиясының, тәртібінің 
өмір  сүру салтының белгісі. 
Ол  құбылсытарды 
оқиғаларды,  қарым-
қатынастарды  сенім 
тұрғысынан  қабылдау  және 
бағалауда  көрінеді.  Қазіргі 
кезде  адамдарды 
діншілдігіне  байланысты 
алты  типке  бөліп 
қарастыруға болады:



Адамдарды діншілдігіне байланысты 
алты типке бөліп қарастыруға болады:
• 1) Діни фанаттар
• 2) Діни фундаменталистер
• 3) Діни радикалистер
• 4) Діни экстремистер
• 5) Діни террористер
• 6) Дәстүрлі діни ұстанымдағы діншіл 
адамдар



Діни фанаттар 
•  Діни  фанатизм  анықтамасы   
белгілі  бір  ой-тұжырымға,  не 
іске  соқыр  сенім  негізінде, 
барынша  беріліп,  өзінің 
көзқарасы  мен  іс-қимылын 
соңғы шындық, ақиқат ретінде 
қабылдаумен  сипаталады. 
Діни  фанатизм  негізі  соқыр 
сенім  болғандықтан,  ол  жеке 
тұлғаның  дұрыс  ойлау 
қабілетіне,  қоғамның  даму 
заңдылығына  кереғар, қарама-
қайшы.  Әсіресе,  қоғамдық 
санаға,  саясатқа  байланысты 
мәселелерде  өте  қауіпті,  дер 
кезінде  тамырын  қимаса 
әкелетін зардабы да орасан. 



Діни фундаменталистер

• Діни фундаментализм дегеніміз – бұл идеология, 
дүниетаным. Діни фундаментализм өткенге қайту, 
оралу  деген  мағынаны  береді.  Яғни  қандай 
мәселеде болсын қатаң, өтеуі жоқ саясатты ұстану, 
бұрынғы  орта  ғасырдағы  діни  режим  және 
мәдениеті  қалай  болды  тура  солай  саяси  жүйені 
орнату болып есептеледі.

• Осындай  бұрынғыны  аңсау,  пайғамбарлар, 
сахабалар  кезіндегі  уағыздардың  әсерлеп 
насихаттау радикализмнің туындауына әкеледі.



Діни радикалистер

• Діни  радикализмнің    анықтамасы    «өкіметтің 
немесе қоғамның саяси жүйесінің тұрақтылығын 
радикалды  іс-әрекеттермен  шаралардың 
көмегімен жедел уақытта  өзгертуге бағытталуын 
қолдау». Радикализм – идеологияның өзі емес, ол 
идеологияны таратудың іске асырудың, өзгертудің 
түрі.  Діни  радикализм  зайырлы,  демократиялық 
мемлекетті  теократиялық  мемлекетке  өзгерту 
әрекеттрі деп тұжырымдайды.



Діни экстремистер
• Діни  экстремизмге  (лат.exnremus  –шеткі)  шектен  тыс 
көзқарастар  мен  әрекетерді  ұстану,  қоғамдағы  тәртіп 
пен  нормаларды  жоққа  шығару  ретінде  анықталады. 
Экстремизм  –  бұл  қайсы  бір  проблемаларды  шешуге 
бағытталған ең шеткі діни дүниетанымды жақтаушылық 
және радикалды іс-әрекеттер. Экстремизм әр уақытта әр 
қалай көрініс беретін өте күрделі құбылыс. 

• «Діни  келіспеушілікті  тұтандыруға  бағытталған, 
азаматтардың  қауіпсіздігіне,  өміріне,  денсаулығына, 
құқығына,  қауіп  төндіретін  іс-әрекеттерімен  көрінетін 
радикалды сенімдерді тарату» деп анықтама берген. 



Діни террористер

• Діни  терроризм -  [ лат. terror-қорқыныш,  үрей]. 
Терроризм  –  діннің  атын  жамылып  ұйымдасқан 
топтың  діттеген  мақсатына  жетуі  үшін    күш 
қолдану  арқылы  көрініс  табатын  әдісі.  Қазіргі 
жағдайларда діни террористер, қоғамдық мәндегі 
ғимараттарды  басып  алу,  жарып  жіберу, 
ұшақтарды  алып  қашу  және  өзге  де  әрекеттерге 
барады. Террористік әрекеттер қашан да жариялы 
түрде  жүреді  және  қоғамға,  билікке  әсер  етуге 
бағытталады 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96


Қазақстанда экстремисттік, террористтік деп танылған сот 
органдарымен тыйым салынған діни ағымдар

• 1.Аль-Каида» 2004 ж.
• 2.«Шығыс Түркістандағы 

исламдық қозғалыс» 2004 ж.
• 3.«Өзбекстандағы исламдық 

қозғалыс» 2004 ж.
• 4.«Күрд халық конгресі» 2004 ж.
• 5.«Асбат аль-Ансар» 2005 ж.
• 6.«Мұсылман бауырлар» 2005 ж.
• 7.«Талибан» қозғалысы 2005 ж.
• 8.«Боз Ғұрт» 2005 ж.
• 9.«Орталық Азия моджахедтерінің 

жамағаты» 2005 ж.

• 10.«Лашкар-и-Тайба» 2005 ж.
• 11.«Әлеуметтік реформалар Қоғамы»  

2005 ж.
• 12.«Шығыс Түркістанды азат ету 

ұйымы» 2006 ж.
• 13. «АУМ Синрике», 2006 ж.
• 14.«Түркістан ислам партиясы» 2008 ж.
• 15.«Халифат солдаттары» 2011 ж.
• 16. «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» 2005 

ж.
•  17. РҚБ«Сенім.Білім Өмір» 2012 ж.
• 18.“Таблиғи жамағат” 2013 ж.
• 19 «Ат-такфир уаль-хиджра» 2014 ж.
• 20. “Ислам мемлекеті” 2015 ж.
• 21. «Ан - Нусра фронты» 2015  ж.
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Дәстүрлі емес діни ағымның ықпалына түскен азаматтардың тұлғасындағы өзгерістер

Қолданыстағы сөздерінің 
өзгеріске ұшырауы
Күнділікті қолданыстағы сөздерді 
араб терминдерімен ауыстыра 
бастайды. Әсіресе, «Ахи», «Ухти», 
«Джахил», «Мушрик», «Брат», 
«Сестра» «Мунафиқ», «Бидғат», 
«Харам» деген сөздерді өте жиі 
еститін боласыз.

Өзінің негізгі атынан 
бөлек лақаб аттарының 
пайда болуы
Бұл аттардың барлығы ислам 
тарихындағы қаһарман 
қолбасшылардың аттары болып 
табылады. Абу Али, Абу 
Мұхаммед, Абу Осман т.б.

Спорттық немесе әскери 
киімдерге әуес болу
Шалбардың балақтарын қысқарту. 
Арабтардың киімдеріне әуестігі арту, 
қыз болса, қара түсті жамылғылар 
жамылады.

Дін ұстанудағы ерекшеліктері
Намаздарды Ханафи мазһабымен емес,
аяқтарын талтайтып, қолдарын көкіректеріне 
байлап, басқаша оқиды. Әйел және еркек 
намаздарының айырмашылығы болмайды. Кей 
жағдайларды жұма намаздарына мешітке 
бармайды. Себебі, «мешіттер адал ақшаға 
салынбаған, ондағы имамның сенімі дұрыс емес, 
оларға ұюға болмайды» деген пікірлерді ашық 
айтады.

Адам мінезінде өзгерістер пайда болады.
Отбасы мүшелерімен қарым қатынасы 
бұзылады. Алғашқы уақыттта кез-келген нәрсе үшін 
сөз таластырып, тез ашуланатын болады.  Уақыт өте 
келе тұйықтық басып, ешнәрсеге зауқы болмай, 
ешкіммен ашылып сөйлеспейді. Туған-туыстарымен 
қатынасын үзе бастайды. Туыстары арасында 
мемлекеттік, құқық қорғау органдарына қызмет 
жасайтын болса, олармен мүлде араласпайды.

Ислам дінінің мәні, ең асыл 
мақсаты жиһад деген 
түсінікке жетеді.
Оған ислам тек жиһадтан тұратын болып 
көрінеді. Тек жиһад тақырыбы ғана 
қызықтырып, жүрген жерінде сол терминді 
іздей беретін болады. Оның «Бұл өмірдің 
мәні жоқ», «Шынайы өмірге дайындалу 
керек» деген сөздерін байқайсыз. Бұл – 
жастардың психологиялық ауытқуға түсуіне 
себеп болатын факторлардың бірі. Оның 
соңы суицидпен аяқталуы мүмкін.

Оқитын мәшһүр әдебиеттері.
«Үш негіз», «Төрт қағида», 
«Күмәннан тазару», «Таухид кітабы» 
(Мұхаммад ибн Абдулуаһаб), 
«Описание молитвы пророка», «Ислам 
ақидасы бойынша  200 сұрақ» (Ахмад 
әл-Хаками). 

Теледидар, радио, 
газет, журнал секілді 
ақпарат көздерін
 қарауды қояды.
Тек интернет алдында өз 
ұстаздарының діни 
уағыздарын тыңдап, ислам 
әлемінде болып жатқан қарулы 
қақтығыстардың видеоларын 
көріп, оған қатысты жазылған 
пікірлерін оқумен күнін 
өткізеді.



Дәстүрлі емес жалған діни ағымдардың құрыққа түсіру әрекеттері

Ғаламтор арқылы
ИШИМ ұйымының 
әлеуметтік желілерде арнайы 
парақшалары бар. Бұл 
парақшаларында лаңкестер 
өздерін барынша жақсы 
жағынан көрсетуге 
тырысыады. «Ислам 
мемлекетінде» шариғат 
заңдары толығымен және 
таза сақталатынын жиі 
айтады. Соңында шет елге 
кетуге үгіттейді. 

Уақытша некеде тұру
Ғаламтор арқылы немесе 
жеке кездесу арқылы 
мұсылман қыздарды өзіне 
тұрмысқа шығуға көндіреді. 
Артынша ИШИМ  
территориясына жыныстық 
қызмет көрсетуге аттандырып 
отырады. Шариғат рұқсат 
етпеген уақытша некеге тұру 
арқылы ажырасуға, жетім-
жесірлердің көбеюіне сеп 
болады.

Шетелге көшу
(хиджра) 
Соғыс тәсілдерін 
жақсы меңгерген әскери 
адамдарға ақша ұсыну 
арқылы келісім-шарт 
жасасып жатқандығы 
Украинаның Донбасс 
өңірінде байқалған. 
Арбаудың бұл жаңа түрі 
аса кең таралмаған. 

Басшылыққа 
қарсы қою
Мешітте айтылған уағыз, 
насихаттарды тыңдамауға, 
шариғатқа қайшы келмеген  
әрекеттерді харамға 
шығару арқылы имамға 
бағынбауға, сонымен қатар 
мемлекеттік заңнамаларды 
мойындамау арқылы 
үкіметке қарсы қоюға дейін 
барады.

Қаражат ұсыну 
арқылы
Әлеуметтік жағдайы төмен 
отбасылардан шыққан 
жастарға қаржылай көмек 
көрсетуге, жалған уәде 
беру арқылы жиһадқа 
шақыру. Егер сол 
отбасыдан бір бала немесе 
қыз ИШИМ қатарына 
қосылса ғана қаржылай 
көмек көрсететін болады.

Құранды бұрмалап 
түсіндіру
Құран аяттары мен хадис 
сөздерінің мағынасын 
тікелей сөзбе-сөз түсіндіру 
арқылы жастардың санасын 
улайды және тура жолдан 
адастырады. Осылайша 
қоғамда бүліктер 
тудырады. 

Діни сананы шектеу
Белгілі бір 
оқулықтар мен 
авторлардан басқаларды 
қабылдаудан шектеу. 
Өздеріне тиесілі түсінікті 
ғана қыбылдап, сол 
түсініктің 
сыртындағыларды 
айыптау және өз ынтасы 
мен құлшылығын артық 
көріп, басқаларды 
менсінбеуге итермелеу. 

Отбасына қарсы қою
Құран бағыштау, 
бет сипау, жеті шелпек 
пісіру, қабірді зиярат ету 
секілді отбасында 
жасалынатын рәсімдерді 
жоққа шығарады. Егер 
баланың әке-шешесі намаз 
оқымаса, онда олардың кез-
келген ісін дұрыс емес деу 
арқылы оны ата-анасына 
қарсы қояды. 

Дәл осындай алдап-арбау әдістерін қолдану арқылы жастарды қоршаған ортасынан (отбасынан, 
достарынан, мемлекеттен) шеттетуге тырысады. ИШИМ басқарып отырған кез-келген аймақты шариғат 
заңы мүлтіксіз орындалатынына сенген, өзінің жақындары жоқ, отаны жоқ адамды соғысқа аттандыра 
салу қашан да оңай. Дәл осы үрдісті лаңкестер ұтымды пайдаланады.



Дәстүрлі емес діни ағым өкілдерінің, 
Дәстүрлі Ислам сенімінен (ақида) айырмашылығы

Алла трансцендентті уақытқа, 
белгілі бірмекенге тәуелді әрі 

мұқтаж емес
Мүташаббих аяттарды 

«тафуид» және «тауиль» әдісін 
қолданып түсіну

Дәстүрлі емес діни ағым 
(салафия/ваххабия)

Аллада жүз, қол, аяқ, көз, табан, 
балтыр бар

Ахлю сунна уаль-джамага
(Дәстүрлі Ислам)

Алла дене емес және дене
бөліктерінен тұрмайды

Алла жаратылысқа мүлдем 
ұқсамайды

Алла қимылдардан, орын 
ауыстырудан пәк

Аллаға жаратылыс сипаттарын
бекітеді

Әр түні Алла өз болмысымен жер
әлеміне түседі

Алла аспанда

Мүташаббих аяттардың сыртқы
мағынасын Аллаға бекітеді

Ксенофобты, агрессиялы, радикалды діни сенімдер мен
идеологиялардың болмысы мен зиянкестігін ашып көрсету





     Тәкфир әл-хижра
Тәкфир  және  һижрат  жамағаты  деп 
даңқы  шыққан  мұсылмандар 
жамағатының  принципы  мен  ой-
пікірлері  Мысыр  түрмелерінде, 
әсіресе  1965  жылы  жалпы  тұтқынға 
түскен  мұсылмандардың  ішінен 
Мысыр  президенті  Жамал 
Әбдунәсырдың  бұйрығымен  Сайд 
Қутуб  пен  оның  пікірлес  бауырлары 
өлім жазасына тартылғандарынан соң 
нақты мазмұнға ие болады. 
Негізін  салған  -  Сейид  Кутуб, Шейх 
Абдулфаттах  Исмаил,  кіші  бауыры 
Али Исмаил,  кейін косылған Шукури 
Мустафа.



 Тәкфир әл-хижраның белгілері

• Ислам  дінінің  парыз  саналған  амалдардың 
біреуін  орындамаған  немесе  кейбіреулерін 
орындаған адам кәпір.

• Бір  адамның  толыққанды  мұсылман 
болғандығы  айқын  түрде  белгілі  болғанға 
дейін күту керек. Оған дейін кәпір.

• Үлкен күнә жасаған адамды кәпір
• Бір  мұсылман  кәпірді  кәпір  деп  үкім 

шығармаса өзі кәпір болады
• Имамдар  кәпір  олардың  артында  тұрып 

намаз оқуға болмайды.
• Мектеп,  Университет,  Колледж  де  оқитын 

жұмыс істейтін адамдардың бәрі кәпір
• Заңға бағынатын адамдар кәпір



ХИЗБУТ-ТАХРИР
     Хизб-ут  Тахрир»  (Азаттық  партиясы)  – 
бейресми  діни-саяси  партия.  Оның  толық 
атауы  «Хизб-ут  Тахрир  әл-ислами»  деп 
аталады.  Іргесін  қалаған  Мысырда  дүниеге 
келген  палестиналық  шейх  Тақиуддин 
Набхани. Әубаста ол «Әл-Ихуан-ул-муслимин» 
(«Мұсылман  бауырластығы»)  ұйымының 
Иорданиялық  бөлімшесі  қатарының  белсенді 
жетекшілерінің  бірі  болған.  Кейінірек  белгілі 
бір  діни  мәселеде  (ақида  (сенім)  бойынша) 
ұйым  мүшелерімен  келісе  алмағандықтан  ол 
ұйымнан  шығып  кетеді.  Өзге  палестиналық 
арабтармен  бірігіп  1953  жылы  «Хизб-ут 
Тахрир»  партиясын  құрады.  Бұны  құрудағы 
басты  мақсаттары  –  Палестина  жерін 
израильдік  басқыншылардан  азат  ету  болған. 
Бірақ  Хизбут-тахрир  бүкіл  жер  бетінде   
халифат  құруды  көздейді  және  террористік 
ағым болып есептеледі.



ТАБЛИҒШЫЛАР
    Жалпы «Таблиғи Жамағатты» радикалдық ұйым 
деп  алғаш  сипаттаған  Қазақстан  Президенті  Н.Ә. 
Назарбаев  болатын.  Діни  фундаментализм 
мәселесіне қатысты көлемді зерттеуінде Президент: 
«Діни қауымның белгілі бір бөлігі діни төзімсіздік 
идеясын  ту  ететін шет  елдегі  ислам  орталықтары 
миссионерлерінің ықпалына  ілігеді. Мұндай ахуал 
біздің  елдің  оңтүстік  өңірінен  айрықша  байқалып 
отыр. Мәселен, Оңтүстік Қазақстан және Жамбыл 
облыстарының  аумақтарында  астыртын  ұйым 
құрған  шетелдік  «Таблиғи  Жамағат»  радикалдық 
ұйымның  үгіт-насихат  әрекеттері  анықталған»  – 
деп жазды. 
    Таяу Шығыс пен Үнді түбегіндегі ықпалды діни 
ұйымның бірі  Таблиғ исламия (исламдық насихат) 
деп  аталады.  Қазіргі  таңда  Қазақстан,  Ресей 
елдерінде заң бойынша тыйым салынған бұл ұйым 
1923-жылдан  бері  белсенділік  көрсетіп  келеді. 
Оның  негізін  қалаған  -  Мұхаммед  Ілияс  әуелде 
қарапайым  диқан  болатын.  Исламдық  насихат 
ұйымының  ошақ,  орталығы  Үндістандағы 
медресе  (марказ) «Низамуддин», Пакистандағы 
«Райванд»  және   Бангладештегі  «Кокрайл» 
медреселері    табылады.  Ұйымды  алғаш  құрған 
Мұхаммед  Ілиястан  кейін  оның  басшылығы  осы 
ғұламаның  ұрпақтарының  қолына  өткен  болатын. 
Исламдық  насихат  ұйымы  жыл  сайын  аталған 
қалаларда әлемдік құрылтай өткізіп отырады. 



Ислам мемлекеті халықаралық 
террористік діни ұйым

• Ирак  және  Шам  Ислам  Мемлекеті (ИШИМ) -  Ирак  және  Сирия 
мемлекеттерінің  солтүстігінде  азаматтық  соғыс,  лаңкестік  әрекеттерін 
жасайтын халықаралық террористтік, діни экстремисттік ұйым. ИШИМ 
Иракқа  АҚШ  әскерлерінің  кіруінен,  Саддам  Хусейннің  режимінің 
құлатуынан кейін және Сирияда "арап көктемі" деп атаған ереуілдерінен, 
халықтың президент Башар Асадтың режиміне қарсы наразылық білдіру 
шараларынан бастаған кейін пайда болған құбылыс. ИШИМ Ирак және 
Сирия ресми үкіметтеріне және мемлекеттік әскерлеріне қарсы соғысып, 
Сирия  және  Иракта  тұратын  жергілікте  түрікпендерге,  христиан  дінін 
ұстаған армян, ассириялықтарға қарсы қысым көрсетіп тұрады.

• Ирактағы және Сириядағы дағдарыс, ИШИМ-ның бар болудағы мәселесі 
және Таяу Шығыс түгелімен, бұл елдің ішкі жағдайы, діни қақтығыстар, 
экстремизм және терроризм, геосаясатпен тығыз байланысты.



Менен кейін бір-біріңнің бастарыңды алатын 
кәпірге айналмандар

• Абдуллаһ ибн 
Омардан (Аллаһ әкесі екеуіне разы 
болсын). Пайғамбарымыз 
(с.а.с.) қоштасу 
қажылығында: 
“Сорларың құрысын! 
Менен кейін бір-
біріңнің бастарыңды 
алатын кәпірге 
айналмаңдар”, – деген. 
(Мұхтасар СахихМуслим)

• Әбу Заррадан (Аллаһ әкесі екеуіне разы 
болсын). Ол Аллаһ елшісінің  
(с.а.с.): “Ал кімде – кім кәпір 
емес бір кісіні “кәпір” деп 
айтса, ол (сөзі) міндетті түрде 
өзіне қайтады”, - дегенін 
естіген. (Мұхтасар СахихМуслим)



6) Дәстүрлі діни ұстанымдағы 
діншіл адамдар



Дәстүр сөзінің анықтамасы

Дәстүр  сөзі,  салтқа  енген,  әдетке  айналған 
деген  мағынаны  береді  және  дәстүрлі  мұра, 
дәстүрлі  кеш,  дәстүрлі жиын  деп  сөйлемдерде 
қолданылады. 
Демек,  ислам  дегеніміз  дін,  ал  діннің  өзіндік 
қағидалары  мен  заңдылықтары  болады,  сол 
қағидалар мен заңдылықтардың қоғамға еніп, 
әдетке  айналып,  қолданыс  табуын,  іс  жүзінде 
жүзеге асуын дәстүр дейміз. Мысалы, сүндетке 
отырғызу  исламның  денсаулық  дәстүріне 
жатады т.б.



Қазақ даласына Ислам дінінің таралуы
1-ші кезең. Орта ғасырлардағы Қазақстан мен Орта Азия өлкесіне 
ислам дінінің тарауы мен өркендеуі. Ғылыми жетістіктер. 

Ақида(сенім) саласындағы ұлық ғалым - Имам Матуриди (VІIІ-XІII 
ғасырлар).

2-ші кезең. Алтын Орда дәуіріндегі ислам. Алтын Орда 
державасындағы мемлекеттік дін. Ақын-жыраулар, ғалым-ғұламалар 

(ХІІІ-XV ғасырлар). 

3-ші кезең. Қазақ хандығы тұсындағы ислам діні (ХV-ХІХ ғасырлар).

5-ші кезең. Тәуелсіз Қазақстандағы Ислам діні (1991 жылдан). 

4-ші кезең. Патшалы Ресей мен Кеңес үкіметі кезеңі (ХІХ ғасырдың 
соңы мен ХХ ғасыр). 

Қазақ халқының ұлттық, діни, дәстүрлі, рухани құндылықтарын сақтау әрі дамыту



«Мекен берген, халық қылған Ол – Лә мәкан,
Түп иесін көксемей бола ма екен?

Және оған қайтпақсың Оны ойламай,
Басқа мақсат ақылға тола ма екен?!»

Алла мәңгі, ол өлмейді,
Оның сипаттарында
Ештеңе алынбайды да,
Ештеңе қосылмайды да,
Ештеңе өзгермейді де...

«Мұсылманшылықтын шарты»
Шәкәрім Құдайбердіұлы

Абай Құнанбайұлы



«...Ол Алла тағала  дене 

иесі емес, сурет иесі

емес, асыл жауһардай

заттар сипатында емес,

мекен я бір орын иесі

емес, бос орынды

толтырушыдан емес,

тамақ жеушілерден, ішушілерден

емес, біреуді тудырған емес,

яки біреуден туған емес...»

Ы.Алтынсарин,
«Мұсылманшылықтың тұтқасы»



Қорытынды
     Дәстүрлі  діндер  өздернің  қасиетті  жазба 
кітаптарында ешқандай экстремистік идеяларды 
қамтымайды.  Керсінше  адамдарды  татулыққа, 
адам сүйгіштік пен кешірімді болуға шақырады.   
Ал  дәстүрлі  емес  діни  ағымдарда  фанаттық 
экстремистік  идеялар  басым  болып  келді.   
Сондықтан  біз  рухани  аш  жастарға  дәстүрлі 
діндерді  дұрыс  насихаттасақ  сонда  экстремизм 
мен  терроризмнің  алдын  аламыз  деп  сенімді 
түрде  айта  аламыз.  Қазақстанда  дәстүрлі  дінге 
Ислам дініндегі ханафи мазһабы және христиан 
дініндегі православие бағыты жатады.


