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Радикалды ваххабизм: діни және 
саяси экстремизм идеологиясы



Қоғамның діни өмірінің демократиялануы бір жақты оң нәтиже 
бере бермейді. Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Бұл 
көптүрліліктің нәтижесі діни конфессиялар формасы. Бұлардың 
әр қайсысы өз наным-сенімдерінің қағидаларымен өмір сүреді. 
Әртүрлі діндердің бір кезеңде, бір этно-мәдени кеңістікте болуы 
теологиялық мәселе ғана емес, әлеуметтік мәселе 
тудыратындығы сөзсіз. Діндердің өзгертуге болмайтын өзіндік 
діни ілімдері мен дәстүрлері бар, кейбір жағдайдарда бір-біріне 
қайшы келетін, тіпті жоққа шығаратын, дінаралық сұхбат 
мүмкін болмайтын жақтары да кездеседі. «Сонда шешім қайда? 
Шешім қандай жағдайда болсын нақтылы болуы шарт. Дерексіз 
шешім болмайды. ІІІешім жасау үшін нақтылы тарихи, 
әлеуметтік, қоғамдық,  саяси, мәдени жағдайды есепке алуымыз 
керек. Нақтылы жағдай – Қазақстан Республикасы, яғни, мәселе 
осы мемлекеттің мазмұнына, оның мүддесіне орай шешілуі 
керек.



Қазіргі кездегі неохарижилік белгілі бір идеология немесе 
көзқарастар жүйесі ғана емес, бәлкім бірқатар елдердегі 
партиялар мен қозғалыстардың, ағымдар мен топтардың 
қызметін құрайтын қозғаушы күш болып табылады. Радикалды 
діни ұйымдардың іс-әрекеті кең ауқымды әрі сан алуан 
әдістерді қамтиды. Олар өз мақсаттарына жету үшін 
қолдарындағы барлық құралдар мен әдістерді – заңдыдан 
заңсызға дейін, тіпті террорлық түрін қолдануға әзір.
Радикал ұйымдардың мүшелері кейбір мемлекеттер аумағында 
жариялы түрде қызмет етсе, кей жерлерде заңсыз, жасырын 
әрекеттерге көшу арқылы, сол елдің ресми билігі тарапынан 
қудалануға ұшырайды. Мұндай ұйымдар, әдетте, қызметін 
жүргізіп жатқан көптеген елдерде биліктегі үкіметке қарсы 
болған оппозициялық тарапты жақтайтындығын байқауымыз 
мүмкін.



Радикалдық діни құрылымдар деструктивті сипаттағы 
мақсаттарды алға қойып, елдің конституциялық құрылысын 
күшпен өзгертудi, оның егемендігі мен аумағының тұтастығын 
бұзуды, өкiметтi күшпен басып алуды, заңсыз әскерилендiрілген 
құрылымдарды құруды, сондай-ақ қоғам ішінде діни 
өшпенділіктер мен алауыздықты қоздыруды көздейді.



Неохарижилік бағыттағы ағымдардың қолданатын ең басты 
ұғымы «тәкфир» болып табылады. Тәкфир ұғымын қолдануы 
арқылы тәубесіне келмей үлкен және кіші күнәләрді істеп 
жүрген адамдарды, Аллаһтың заңымен жүрмеген ел 
басшыларын және азаматтарын кәпірге шығарады. Кәпір деп 
өздерінің ілімдерін мойындамаған және қатарларына 
қосылмаған адамдарды да шығарады. Такфирге шығарушы 
ағымдар мемлекеттегі режимді ғана емес, бүкіл қоғамды кәпір 
десе, «Әл-Джихад» сияқты радикалдық ұйым басқарушы билікті 
ғана кәпірге шығарып, қоғамды о бастан-ақ кінәсіз деп 
есептейді.



Бұндайларға қарсы(күпірлік обьектілері) радикалдар қарулы 
джихад қолдану принципін қолданады. Джихад сөзінің 
мағыналық ауқымының кеңдігіне қарамастан радикалдарда 
қарулы күрес «қылыш джихады»  ретінде қабылданды. 
Радикалдардың ойынша қарулы күрес ретіндегі джихад 
өздерінің ілімінің таралуына шарт ретінде болды. Сонымен 
қоса олардың джихады «кәпірлерге», «көпқұдайшылдарға» 
және «екі жүзділерге» бағытталады, ал бірақ іс жүзінде көп 
жағдайда мұсылмандарға қарсы бағытталды. Соның өзінде 
дәлел ретінде Құран мен Пайғамбар сүннетіне берген өз 
түсіндірмелерін келтіреді. Радикалдар өздерінің мақсаттарын, 
әдістерін түсіндіретін және ақтайтын философиясын 
қалыптастырып қойған. 



Олардың бүкіл идеологиясы мына ұғымдардың аясында 
құрылады: «жақын жау», «тағұт», «куфр» мен «иманды» 
өздерінше түсіну, «узр би джахл»(надандықтан ақтау) және т.б. 
Бұл ұғымдардың негізгі мағыналарын ашып беру 
радикалдардың идеологиялық құралдарын түбінен жояды және 
неохариджиттерге бүгінгі күні классикалық ислам мектептері 
мықты қарсылас бола алады. 
Жалпы айтқанда радикалдар үшін джихад ең біріншіден қазіргі 
жүйеге қарсы қарулы күрес, екіншіден қарулы джихад әрбір 
мұсылманның парызы болуы керек, үшіншіден соққының 
обьектісі ретінде кәпірлер болуы керек. Бірақ, олар өздерімен 
келіспегендерді кәпір десе, онда джихадты өздері мұсылман 
емес деп санайтын мұсылмандарға қарсы жүргізіледі.



Такфирден кейінгі кезең куфрға қарсы қарулы джихадты 
жариялау. Радикалдардың танымы бойынша джихадқа шықпас 
бұрын оның кезеңдерінен өтуі керек. Олар: 
1) исламға шақыру (дағуат) және кәпірлерден бас тарту 

(тірілерден және өлілерден); 
2) хижра (көшу); 
3) идад (әскери дайындық); 
4) рибад (ислам шекараларын қорғау); 
5) джихад (қасиетті соғыс).



Сенім бойынша бауырларға, муджахидтерге, мұқтаждарға 
көмек ретінде дүние-мүлік немесе ақша арқылы джихад 
жүргізу мұсылманның міндетіне кіргізу радикалдардың 
идеологиясында бар. Радикалдар өздерінің джихадтарын 
джихад фарз әл-айн «барлық мұсылмандарға міндетті» деп 
тануын және бұл джихадқа қатыспайтындарды тікелей 
міндеттерін орындамайтын үлкен күнә жасайтындардың 
санатына қосады.



Радикалдардың идеологиясын анализдей отырып, төмендегі сипаттардың 
болуымен қандай да бір исламдық ағымды радикалдық-экстремисттік ұйымдарға 
жатуын көрсетеді. Бұл сипаттар мыналар:
• Мемлекеттегі саяси институттарға қарсы агрессия. Бұның арты исламда үлкен 

күнә болып саналатын фитнаның (бүлік, хаос) келуіне себепкер болады;
• Мемлекеттегі саяси институттарды, қоғамның тарихи-мәдени құндылықтарын 

исламдық емес деп, жоққа шығару яғни «кәпірлер қоғамы немесе жахилия 
дәуірінің қоғамы» деп айыптау және сол елдегі мұсылмандарды «кәпір», 
«мүшрік» деп айыптаулары;

• Жихад ұғымын түсіндіруде оның бір жақты формасында түсіндіру. Яғни жихад – 
кәпірлерге қарсы қасиетті соғыс;

• Сенім мәселесінде амал – иманның ажырамас бөлігі. Яғни олар намаз 
оқымайтын мұсылманды кәпір деп айыптайды;

• «Тағұт» терминінің басқаша түсіндіру. «Тағұт» терминін «Аллаһтың жібергенімен 
жүрмейтін билік» деп қарастыру. Соның себебінен олардың жихадының обьектісі 
– мемлекеттік билік болады:

• Исламдағы діни құқықтық (Ханафи, Мәлики, Шафиғи, Ханбали мазхабтары), 
ақидалық (Әшғари, Матуриди) мектептерді жоққа шығарады; 

• Мұсылмандар өздерінің әлеуметтік-экономикалық, саяси проблемаларының 
шешімін табатын, мемлекеттік басқарудың жалғыз дұрыс формасы  халифат 
концепциясын негіздеулері;

• Гипноз, психотроптық препараттар, психологиялық және семантикалық 
манипуляция сияқты әдістерді қолдануы;

• Иерархиялық құрылымы бар, тікелей өздерінің діни көсемдеріне (көбінесе 
«ұстаз-шәкірт» формасы) бағынатын ұйым құруы.
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