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Бишкек шаарында 2015-жылдын 16-17-апрель 
күндөрү “Экстремизм жана такфиризмдин 

коомго келтирген коркунучу” аттуу I эл аралык 
симпозиум болду. Анда Кыргыз Республикасынын 
Президентинин 2014-2020-жылдарга КРнын диний 
чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы 
жөнүндө жарлыгынын алкагында Кыргызстан 
мусулмандарынын диний башкармасы, Ыйман 
фонду жана Кыргыз Республикасынын дин иштери 
боюнча мамлекеттик комиссиясы тарабынан 
уюштурулду. 
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кыргыз 
республикасынын 
президенти

"дүйнөдө ислам динин карманган эл көп. алардын баары 
эле ислам динин бирдей шартта, окшош кырдаалда кабыл 
алган эмес. дин кабыл алууда кырдаал ар кандай болоорун 
мухаммед пайгамбар (с.а.в.) алдын ала түшүнүп, кыйноо 
менен ислам динине киргизүүгө тыюу салган. радикалдуу 
исламдаштыруу чыныгы исламга эч тиешеси жок. радикалдар 
жалпы мусулман дүйнөсүнө чоң тобокелчиликти алып келет. 
Бир катар объективдүү жана субъективдүү факторлордон 
улам кыргыздарга өзгөчө коркунуч туудуруп, кайра жаралууну 
баштан кечирип жаткан кыргыз элинин кайталангыстыгына 
коркунуч келтирет. кыргыз элинде эч качан диний фанаттар, 
ашкере динчилдер болгон эмес. ата-бабаларыбыз да 
ханафи мазхабын бекеринен кабыл алышпаган. мен ханафий 
мазхабынын өзгөчөлүгүн дагы бир жолу баса белгилегим 
келет. азыркы тил менен айтканда – бул толеранттуулук. 
Биз мусулманбыз. Биз дүйнөдө ислам дини дайыма боло 
берээрине ишенебиз".

Атамбаев Алмазбек Шаршенович 
кыргыз республикасынын президенти

Эркин тоо гезити

Алмазбек Атамбаев
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Максатбек ажы Токтомушев

кыргыз республикасынын президентинин “2014-2020-жылдарга крнын 
диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы” жөнүндө жарлы-
гын ишке ашыруу алкагында кыргызстан мусулмандарынын диний башкар-
масы, “ыйман” фонду жана кыргыз республикасынын дин иштери боюнча 
мамлекеттик комиссиясы 2015-жылдын 16-17-апрелинде Бишкек шаарын-
да «Экстремизм жана такфиризмдин коомго келтирген коркунучу» аттуу i эл 
аралык симпозиумун өткөрдү.

Бүгүнкү күнү ааламдагы эң бир көйгөйлүү маселелердин бири экстре-
мизм, терроризм жана такфиризмдин коомчулукка тийгизген коркунучу эч 
кимге жашыруун эмес. ислам дини тынчтыктын, мээримдүүлүктүн, тазалык-
тын, ынтымактын, адилеттүүлүктүн, боорукердиктин дини. кан төгүүнүн, зор-
дук-зомбулуктун, адилетсиздиктин, бөлүп-жаруунун, талкалоонун дини эмес. 

терроризмдин дини, мекени жана чек арасы  дагы жок. Биздин мам-
лекетибизде өткөн жылы 3-февралда президентибиз алмазбек атамбаев 
коргоо кеңешинин жыйынында экстремизм жана терроризмдин коомго 
келтирген коркунучун, ошондой эле анын коомчулукту бөлүп-жарып, мам-
лекеттин стабилдүүлүгүнө, өнүгүүсүнө тийгизген кесепетин баса белгилеп 
кеткен. ноябрь айында дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концеп-
циясын кабыл алуу менен “ахли суннати валь жамаат” акыйдасына, Ханафий 
мазхабына колдоо көрсөттү. учурдан пайдаланып бул симпозиумга көмөк 
көрсөткөндүгү үчүн прездентибизге чоң ыраазычылык билдирем. анткени 
“адамга ыракмат айта албаган, аллага да ыракмат айта албайт”.

кыргызстан мусулмандарынын 
азирети муфтийи 

Максатбек ажы Токтомушев

кыргызстан 
мусулмандарынын 
азирети муфтийи
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чет элден келген 
коноктор 

жана 
катышуучулар

«Экстремизм жана такфиризмдин 
коомго келтирген коркунучу»
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Симпозиумга 17 өлкөдөн 50 өкүл жана жалпы 
650 делегат катышты. Атап айтканда Казакстан, 

Тажикстан, Орусия, Сибирия, Белоруссия, 
Украина, Татарстан, Монголия, Пакистан, Индия, 
Сауд Арабиясы, Кувейт, Мисир, Иран, Иордания 
мамлекеттери. Анда белгилүү аалымдар, 
муфтийлер, диний жана коомдук ишмерлер, 
илимий кызматкерлер, мугалимдер, мамлекеттик 
бийлик органдары жана жалпыга маалымдоо 
каражаттарынын өкүлдөрү болушту. Мындан 
сырткары аймактык казылар, жергиликтүү дин 
кызматкерлери да катышты. 
Келген коноктор менен уюштуруучулар бир 
пикирге келишип, исламда ортолукту кармануу 
керектигине токтолушту. Баары биримдикте аракет 
кылып; экстремизмге, такфиризмге, терроризмге 
биргеликте каршы туруу керектиги, андагы жалпы 
жол жана принциптери, ханафий мазхабын 
өнүктүрүү, башка мазхабдарды жетиштүү билүү 
туурасында докладдар окулду.
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азирети муфтий 
токтомушев 
максатбек ажы 
сауд арабия 
падышалыгынын 
дин иштери боюнча 
министрликтин өкүлү 
доктор абдулла 
аль-Хузейр, шейх 
али бин абдулла 
аз зугайби жана 
шейх Халид бин 
иса асирий менен 
жолугушуу учуру. 
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кыргызстан 
мусулмандарынын 
азирети муфтийи 

египет мамлекетинин  
аль-азхар 

университетинин 
шарият  исламия 

факультетинин деканы, 
профессор, доктор 

абдул мунним фуад 
махмуд, ахмед лотфи 

заки муса шалаби, 
яхя мухаммад 

абубакр абдулмабди 
Хасан менен 
жолугушууда.
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орусия 
федерациясынын 
муфтийлер кеңешинин 
төрагасы гайнутдин 
равиль исмагилович 
азирети муфтий 
токтомушев 
максатбек  ажы менен 
жылуу учурашууда.
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монголия 
мусулмандарынын 

муфтийи Хадыс 
Батырбек кмдБны 

зыярат кылып, 
азирети муфтий 

менен жолугушту. 
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тажикстан 
мусулмандарынын 
муфтийи саид 
мукаррам 
абдукодирзода 
муфтий токтомушев 
максатбек ажы менен 
учурашууда.
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казакстан 
республикасынын 
азирети муфтийи 
маямеров ержан 

малгажулыны ракиев 
замир кары жана 

ибраев улан тосуп 
алышты.

кыргызстан 
мусулмандарынын 
азирети муфтийи 
менен маямеров 

ержан ажынын 
жолугушуусу.
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казакстан 
республикасынын 
спорт жана маданият 
министрлигинин 
өкүлү шойкин галым 
нурмагамбетович 
кмдБнын уюштуруу 
жана катчылык 
бөлүмүнүн 
кызматкери скаков 
азиз менен 
жолугушуу учурунда. 
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кыргызстан 
мусулмандарынын 
азирети муфтийи 

токтомушев 
максатбек ажы 

пакистан ислам 
мамлекетинин “ислам 
укугу” бирикмесинин 

жетекчисинин 
орун басары, 

дар-аль улуум 
университетинин 

проректору мухаммад 
такий усманий менен 

жолугушууда.
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сибириянын 
муфтийи шакирзянов 
зулькарнай 
шакирзянович жана 
аны менен кошо 
келген делегация 
кыргызстан 
мусулмандарынын 
дин башкармалыгын 
зыярат кылышып, 
азирети муфтий 
токтомушев 
максатбек ажы менен 
жолугушту. 
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Белоруссия 
мусулмандарынын 

муфтийи али 
Воронович кмдБнын 

иш башкармалыгынын 
курулуш бөлүмүнүн 
адиси  назылбеков 
таалай ажы менен  

жолугушууда. 
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татарстан 
республикасынан 
азирети муфтийинин 
орун басары Батыров 
рустам кыргызстан 
мусулмандарынын 
азирети муфтийи 
токтомушев 
максатбек ажы менен 
жолугушууда. 

индия мамлекетинин 
илимий изилдөө 
борборунун 
директору Билал 
абдул-Хайй 
“Экстремизм жана 
такфиризм коомго 
келтирген коркунучу” 
аттуу 1 Эл аралык 
симпозиумунда.
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украина 
мамлекетинин 

муфтийи ахмед 
тамим «жаннат» 

мейманканасындагы 
«Экстремизм жана 

такфиризмдин 
мусулмандарга 

келтирген коркунучу» 
аттуу темада 

2-секциядагы талкуу 
учурунда. 
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«Экстремизм жана такфиризмдин 
коомго келтирген коркунучу»

I эл аралык симпозиуму

16. 04. 2015

кыргыз республикасы 
Бишкек шаары
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урматтуу i эл аралык “Экстремизм жана 
такфиризмдин азыркы коомго келтирген 
коркунучу” аттуу симпозиумдун уюштуруу-
чулары жана катышуучулары! урматтуу ази-
рети муфтий максатбек ажы токтомушев! 
урматтуу кыргыз республикасынын парла-
ментинин вице-спикери төрөбай закирович 
зулпукаров! силер менен бирге эле кыргы-
зстандын жетекчилигин жана симпозиумдун 
жогорку президиумун куттуктайм!

урматтуу симпозиумдун уюштуруучула-
ры жана анын катышуучулары! силер менен 
орусия федерациясынын мусулмандарынын 
диний башкармалыгынын, орусиянын муф-
тийлер кеңешинин, жалпы эле орусиянын 
мусулмандарынын атынан мусулмандардын 
салттуу учурашуусу менен учурашам “асса-
лааму алайкум ва рахматуллоохи ва барака-
атух – силерге алла тааланын тынчтыгы, мэ-
эрими жана берекеси болсун! 

мен сөзүмдүн башында бүгүнкү иш-чара-
нын катышуучуларын, кыргызстандын бийлик 
органдарын жана жалпы эле кыргыз респу-
бликасынын элин улуу ата мекендик согушу-
нун жеңиши – мурунку сссрдын бардык эли-
нин улуу жана жалпы жеңишинин 70 жылдыгы 
менен куттуктайм! ХХ кылымдын орто ченин-
де евразия эли биригип, агрессорго сокку 
урду жана бүгүнкү күнү дагы бул улуу күндү 
орусиянын, Борбордук азиянын жана казак-
стандын эли бардыгы биригип майрамдашат.

“Экстремизм жана терроризмдин азыркы 
коомго келтирген коркунучу” аттуу эл аралык 
симпозиумдун өткөрүлүүсү абдан актуалдуу 
жана учурдун талабы болуп жатат. нигилизмдин 
бүгүнкү күнү мусулмандарга таңууланып жаткан-
нын жокко чыгаруу, терсаяктык идеологиясы, 
алла тааланын оюна, анын өкүм-буйруктары-
на түп-тамырынан карама-каршы келүү менен, 
бүткүл үммөткө жана мусулман цивилизациясы-
на жана ошондой эле бүткүл адамзатка корку-
нуч алып келет.

Бул коркунучка жооп катары консолида-
ция жана биригүү зарыл. коомдук консенсус 
жана коомдун бардык топтору менен болгон 
сүйлөшүүлөр аркылуу, чектен чыккан идея-
лар менен көз караштарга тосмо коюу керек. 
тынчтыкты жана мыйзамдуулукту сактоо жана 
өркүндөтүү үчүн, бул багытта диний жетекчи-
лер жана бийлик органдары кол кармашып 
иш алып баруулары зарыл. акыркы жылда-
ры кыргызстандын президенти алмазбек 
шаршенович атамбаевдин демилгеси менен 
консенсус жана өз ара урматташуунун неги-
зинде, республикада мамлекеттик-конфес-
сионалдык диалогду өнүктүрүү аракеттери 
көрүлүп жатканы кубандырат. 

Биздин симпозиумдун ишине чын 
жүрөктөн ийгилик каалоо менен, уюштуруу 
комитетине бүгүнкү иш чараны даярдоодогу 
кылган эмгеги үчүн алкыш айтам, катышуу-
чулардын бардыгына тынчтык жана ийгилик 
каалап дуба кылам.

урматтуу симпозиумдун уюштуруучула-
ры, катышуучулар! урматтуу муфтийлер жана 
имамдар! урматтуу кыргызстан мусулман-
дарынын азирети муфтийи шейх максатбек 
ажы! мен өзүмдүн бүгүнкү сөзүмдү симпо-
зиумдун аталышына үндөш “Экстремизм 
жана такфиризм бүткүл адамзаттын коркуну-
чу” деп атагым келет. диний адамдын көз ка-
рашында экстремизм эмнени билдирет? Бул 
– аша чабуу, чектен чыгуу, жүйөлүү ишти чет-
ке кагуу, өзүнүн оюна жакпаган, туура келбе-
ген бардык нерсени четке кагуу. такфиризм 
болсо бул диний боордоштукту четке кагуу, 
адамдын аны улуту, салты, үй-бүлөсү, мам-
лекети жана коому менен байланыштырып 
турган бардык нерсени толугу менен четке 
кагуу. 

азыркы дүйнөдө экстремизмдин, мамле-
кеттик деңгээлдеги экстремизм менен шарт-
туу түрдө дипломатиялык такфиризм деп атап 
коюуга боло турган, башкача айтканда аль-

Равиль Гайнутдин
оф мдБ жана рмк төрагасы муфтий 
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тернативдик ой-пикирлерди жүйөөсүз эле 
четке каккан, чыңалууга алып келген, бөлөк 
ой-пикирдин болуу укугун четке каккан эл 
аралык саясаттан тартып, анын  көптөгөн 
түрүн кездештирип жатабыз. Өкүнүчтүүсү, 
сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүнө зыяны тийген 
аша чабуу жана душмандыкты жактоочулук 
дүйнөдө кеңири таралууда. адамзат мам-
лекеттер аралык болсун же ички жарандык 
болсун, ал эмес жөнөкөй адамдык мамиледе 
болсун, сүйлөшүү маданиятын жоготууда.

Бүгүнкү күндө жакынкы чыгыш төгөрөк-
түн төрт бурчунан жүздөгөн, ал эмес миң-
деген радикалдарды жана экстремисттерди 
жана даиш деп аталган террористтик топту 
магнит сыяктуу өзүнө тартууда, анткени дал 
ал аймактык жарым-жартылай талкалан-
ган мамлекеттүүлүктүн абалында куралдуу 
бандиттер өз каалаган кара санатай кыл-
мыштарын жүргүзүүдө. Бул жалдангычтар-
дын бардыгы, мындан мен кенедей да шек 
санабайм, диний сезимден эмес, тескери-
синче, жалпы адамгерчилигин, алла таала 
менен болгон байланышын жоготуу менен 
жергиликтүү калкты өлтүрүп карактап, тоноп, 
жерин бүлүндүрүп, талкалап жатат, анткени 
ал ата-бабасынын жери эмес, жакынкы чы-
гыштын жеринде мындай жалдангычтар үчүн 
аяй турган эч кандай  касиеттүү, кымбат нер-
се жок.

Бирок биз башка аспектти да түшүнүүбүз 
керек: жакынкы чыгышка келип жаткан жаңы 
аталган бандиттер жана киши өлтүргүчтөрдүн 
коомдорунда, баалуулук багытын жоготкон, 
жек көрүүчүлүк дартына чалдыккан, ыңгайлуу 
шарт боло калса киши өлтүрүүдөн кайра тарт-
паган адамдар көп. зор кылмыштуу синдикат 
катары даиш өзүнүн согушчандарын ондо-
гон мамлекеттерден: исламдын да, ошондой 
эле Батыштын да дүйнөсүнөн жалдап жатат. 
Өзүнүн кылмыштуу торуна түшүрүп алгандар-
дын арасында, секуляризмдин жана либера-
лизмдин баалуулуктарынан жана ошол баа-
луулуктар аркылуу бардыгы жыргалда жашай 
турган коомду курууга болоорунан көңүлдөрү 
калгандар көп болуп жатат. 

Бирок Батыш дүйнөсү азырынча өзүнүн 
калкына, анын ордуна башка нерсени су-
нуштоого даяр эмес. Бытыраган, карама-кар-
шылыкка тушуккан, өкүнүчтүүсү, диндин фит-

на менен терсаяктыкты четке каккан өзгөчө 
жоболоруна негизделген, мамлекет жана 
коомдун бардыгын камтыган ырааттуу өнү-
гүүсүнүн үлгүсүн сунуштоого алсыз болуп 
жаткан ислам дүйнөсү сыяктуу. демилгени 
радикалдар жана жалган диний экстремист-
тер алып кетүүдө.

Эгерде ирак жана ага кошуна мамле-
кеттерде мындай татаал саясий абал жарал-
баганда, бул алаңгазарлардын жамандыгы 
өздөрүнүн мамлекеттерине жана такай жа-
шап турган жерлерине тиерин эсепке албай 
коюуга да болбойт.

пайгамбарыбыз мухаммад (ага алланын 
саламы жана салаваты болсун): “о, адамдар! 
акыйкатта, силердин араңарда өңгөлөрдүн 
динден көңүлүн калтыра тургандар да бар”, 
– деген (Бухарий). Бул хадиси менен ал-
ланын Элчиси, жамаат намаздарын көпкө 
окуу менен мусулмандарды чаалыктырган-
дар жөнүндө айткан. дүйнөгө мээрим болуп 
жиберилип, жумшактыкка, кечиримдүүлүккө, 
адилеттүүлүккө чакырган пайгамбарыбыз 
(ага алланын саламы жана салаваты болсун) 
бүгүнкү күнү исламдын атын жамынып алып, 
ээн баштык кылгандарга күбө болгондо эмне 
деп айтмак?

“жеңил кылгыла, оор кылбагыла, татаал-
даштырбагыла!”. 

Биз кмш мамлекеттеринин жаштарын 
мындан ары бардыгын талкалоонун жана 
жек көрүүчүлүктүн үлгүсүнө, террорист-
тик жана бандиттик ишмердүүлүккө тартып 
кетүүгө жол бербөө үчүн бардык аракеттер-
ди кылуубуз керек. 

Бүгүнкү иш-чаранын күн тартибине орто 
азиядагы ислам тарыхы пункттунун кирги-
зилиши абдан адилеттүү жана негиздүү. ис-
лам цивилизациясы илимий, маданий, руха-
ний жактан гүлдөөнүн эң бийик деңгээлине 
күчтүү жана легитимдүү мамлекеттүүлүктүн 
колдоосунда жетишкенин тарых тастыктайт. 
Бул легитимдүүлүк шайланган жетекчиликтин 
мыйзамдуулугу менен жана эл менен саясий 
истеблишменттин ортосундагы коомдук ке-
лишимдин түзүлүүсү менен болгон.

Биз жаштарыбызга, анын ичинен “ха-
лифатта” жашоону эңсеген бөлүгүнө, биз-
дин динибиз жана анын өкүлдөрү бардык 
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адамзаттын цивилизациясынын өнүгүүсүн 
алдыңкы катарында болгондугун, евразия-
дагы исламдын тарыхынын жакшынакай ба-
рактарынан айтып берүү үчүн, бардык мүм-
күн болгон каражатты колдонушубуз керек. 
исламдын жана мусулмандардын күч-кубаты 
жана гүлдөөсү кан төгүлгөн жарандык со-
гуштар, бандитизм жана жарандык калкты 
террорлоо аркылуу эмес, жасагыч эмгек 
аркылуу болгон. Өзүнүн мамлекетинин са-
ясатына таасир берип, өзүнүн коомун жак-
шы жагына өзгөртүүнү каалаган мусулман-
дар, колдоруна курал алышкан эмес, алар 
илим менен куралданып, анысын кынтыксыз 
адеп-ахлактары аркылуу бекемдешкен. 

анткени, ыйык куранда: 

“Билгендер менен билбегендер тең 
боло алабы?” – деп айт. Чындыгында, акыл 
ээлери гана (Курандан) насаат алат” (зу-
мар сүрөөсү, 9-аят).

ким чын ниетинен коомуна жардам 
берүүнү кааласа, унутпасын, ар бир бекем 
жана көркөмдүү имарат жылдап курулат, ал 
эми аны талкалоо үчүн, бир нече саат же 
бир нече мүнөт гана жетиштүү, ошондуктан  
исламды бир заматта гүлдөтүү болооруна 
убада берген диний үгүттөөчүнү жолуктуруп 
калсаңар, ойлонгула, ал силерди куруу үчүн 
эмес, талкалоо үчүн, мусулмандарды коргоо 
үчүн эмес, эзүү үчүн  чакырып жаткан жокпу?

ал эми ким шайтандын азгырыгына бе-
рилип, жүрөгүн жек көрүү ээлеп, колуна ку-
рал кармап алган болсо, биз бир гана алла 
тааладан аны акыйкаттын, эстүүлүктүн жана 
мээримдүүлүктүн  жолуна  салуусун  сура-
набыз.  Бул жерде сөз бир гана даиштин 
согушчандары жөнүндө жүрүп жаткан жок, 
бирок анын бөлөк экстремисттик топтордогу 
өкүлдөрү жана согушчандары жөнүндө жана 
ошондой эле бүгүнкү күндө колуна курал 
алып, диний түшүнүгүндө храмдарга жана 
динчилдерге кол салып жаткан бөлөк диний 
конфессиялардын өкүлдөрү жөнүндө да бо-
луп жатат.

коомдук биримдикке жетүүдө жана аны 
сактоодо маанилүү ролду шариятта камтыл-

ган ихтилаф – ой-пикирлердин ар түрдүүлүгү 
жана шура – чечим кабыл алуудагы кеңешме 
принциби ойногон.

“...өздөрүнүн ишин өз ара кеңешип чеч-
кендер”. (шурасүрөсү,38-аят).

ошентип ислам ырааттуу түрдө коом-
дорго бир чечимге келүүгө аракет кылууну 
жана ошого жетүүнү буюрат. Бул фундамен-
талдык түшүнүктөр бүгүнкү күндө өздөрүн 
“халиф” аташкандар тарабынан жана со-
гушчандардын “амир” дегендери тарабынан 
четке кагылып жана тебеленип жатат. аа-
лымдардын милдети болсо исламдын жо-
готкон жакшынакай укуктук механизмдерин 
өзүнүн мурдагы ээлеп турган бийик орду-
на коюу жана бул айтылган түшүнүктөрдүн 
көрүнүштөрүнүн бири болуп азыркы дүй-
нөдө шайланган парламенттер, анын ичинен 
мусулман калкы басымдуулук кылган мамле-
кеттердин парламенттери болуп эсептелет.

мусулман аалымдарынын дагы бир маа-
нилүү милдеттеринен болуп, симпозиумдун 
аталышы болгон: такфиризм жана экстре-
мизм адамзаттын коркунучу тезисин түшүн-
дүрүү, мына ушул себептен булар мухаммад 
пайгамбар (ага алланын саламы жана сала-
ваты болсун) тарабынан кескин сындалган 
жана ал эмес тыюу салынган. 

исламдын пайгамбары, алланын Элчи-
синин: “акыйкатта, момундар – ааламдардын 
роббисине, бардык нерсенин жаратуучусу 
жана жасоочусуна ыйман келтиргендер – 
бир туугандар! Бир туугандардын ортосунда-
гыларды айыктыргыла, түздөгүлө!” – деп ай-
тып кеткен осуятын унутууга болбойт. ал эми 
алла таала болсо буйруп жатат:

“жана жамандыкты сеппегиле, жерди 
аны жайлуу жайга айландырып алган соң, 
кайрадан талкалабагыла!”

ааламдардын роббисинин бул мый-
замдары жана мухаммад пайгамбардын (ага 
алланын саламы жана салаваты болсун) осу-
яты бардыгыбыз үчүн, бардык замандарга 
жана акыр кыяматка чейин бардыгына таан-
дык!

сөзүмдү аяктап жатып биздин чогулу-
шубузга ийгиликтүү ишти, алдыга коюлган 
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милдеттерди чечүүнү жана исламдын жана 
мусулмандардын жыргалчылыгы, биздин 
мамлекеттердин жыргалчылыгы, дүйнө элде-
ринин жана диндердин ортосундагы тынчтык 
жана ынтымагы үчүн, адилеттүүлүктүн жана 
жакшылыктын салтанаты үчүн жемиштүү 
жыйынтыктарга жетүүсүн каалап кетүүгө 
уруксат бериңиздер! 

учурдан пайдаланып, өзүмдүн “Введе-
ние в шариат” аттуу кыргызчага “шариат-
ка киришүү” деп которгон китебибиз менен 
тааныштыра кетүүгө уруксат этиңиздер. Бул 
китеп экстремизм жана такфиризм менен 
күрөшүү ишине омоктуу салымын кошот деп 
ишенем. Биз ханафий мазхабы боюнча ору-
сияда жана кмш мамлекеттеринде китеп ба-

сып чыгаруу жана аларды ар түрдүү тилдер-
ге, анын ичинде кыргыз тилине да которуу 
ишин мындан ары да улантмакчыбыз. 

көңүл бургандыгыңыздар үчүн ыракмат 
айтам! ассалааму алайкум ва рахматуллоохи 
ва баракаатух!
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урматтуу дин аалымдарыбыз, симпози-
умга келген коноктор! Боордош казак элинин 
атынан кыргыз журтчулугуна салам жолдойм. 
Бүгүнкү симпозиумдун жумушу натыйжалуу 
болот деген ишеничтемин. учурда коомчу-
лук экономикалык, саясий, улут аралык, дин 
аралык ишеничтер алкагындагы өзгөрүүлөр-
гө күбө болууда. адамзатынын тарыхында 
болбогон диний араздашуулар, улут аралык 
келишпестиктер болууда. динди саясатка 
аралаштырып, жаштарды терс багытка буруу 
аракеттери да  болуп келе жатканына күбө 
болуп турабыз. динди өз саясий кызыкчы-
лыктары үчүн ийкемдүү кылып алган түрдү 
радикалдуу топтор  ааламдын ар бир же-
ринен көрүнө баштады. радикалдуу топтор  
салттуу диний түшүнүктөрдү жокко чыгаруу 
менен  катар ачык түрдө туура эмес  аракет-
терди  кылып жатышат. жер бетинде ислам 
халифатын орнотобуз деген ураанды тара-
туучулар, ирак жана шам элдеринде куру 
кыялдын жетегинде жүрүп, диний кагылы-
шуулар менен бүлүк салууда. динди билим 
аркылуу эмес,  жалган сезим менен түшүн-
гөн  жаштар алардын катарын толуктоодо. 
ислам атын жамынган бөлүүнүчүлөрдүн бул 
аракети салттуу  динибизге каршы аракет. 
казакстан мусулмандарынын дин башкарма-
сынын негизги жумуш багыттарынын бири 
коомго керек болгон фатва чыгаруу. Элдин, 
коомдун  биримдигин коргоо багытында 
диний башкармалык такфирчилер тууралуу 
фатва чыгарды. алар адамдарды ишеним 
маселесинде каапыр деп жатышат. таза ис-
лам деген сөздөрдү кайталаган жамаат өкүл-
дөрү жаштарга жаркын келечек көрсөтүмүш 
болуп, бөлүнүүгө чакырууда. казакстан му-
сулмандар диний башкармасы 2013-жылы 
такфирчилерге каршы чыгарган фатвасында 
“такфир”- динге кирген жаңылык экени туу-
ралу өкүм берилди. Бул фатва боюнча сай-
тка жарыяланды. Элибиздин укук коргоо 

мекемелери да такфирчилер тууралуу бил-
дирүү жасап, бул топту экстремисттик уюм 
деп жарыялады. ишенимден, чектен чыккан 
такфирчилердин аракети мусулманчылык-
ка бүлүк салууда. диний башкарма согушка 
эмне үчүн барганын билбеген, максаты ай-
кын болбогон  жаштарды  мындай фитналар-
га катышпоого чакырат. Бүгүн да кээ бир му-
сулман калкы бейпилчилик орнотууга муктаж 
дин адамдары бул маселелер боюнча  алар-
дагы зордук-зомбулук маселелерди тынчтык 
жолу менен чечүүгө жетишти. аллага шүгүр, 
азыркы убакта салттуу динибиз элибиздин 
руханий тирегине айланды. асыл динибиз 
көп улуттуу элибизди биримдикке чакырып 
келүүдө. коомдогу туруктуулук менен тын-
чтык диний таттуулук менен ынтымактын не-
гизи. Биз, казак калкы табият мыйзамдарын 
карманып келе жаткан элбиз. салттуу ислам 
деп мусулман үммөтүнүн башын бириктирип, 
анын ичинде тутунуп келген соңку ардактуу 
мухаммед пайгамбарыбыздын (ملسو هيلع هللا ىلص) доору-
нан бүгүнкү күнгө чейин үзүлбөй жалгашып 
жаткан диний жолду айтабыз. миң жылдан 
ашык тарыхы бар демократиянын негизи са-
налган диний укуктук мектеби имам аъзам 
абу Ханифанын мектеби, мазхабы журтубу-
здун жүрөр жолу болгон. казакстан диний 
башкармасы исламды насыйкаттайт жана 
биримдигибизди чыңдоо максатында абу 
Ханифа мазхабына чакырат. дин тутуу эр-
киндиги боюнча мыйзамыбызда мазхабы-
бызга өтө чоң орун берилди. диний баш-
карма 2014-жылды дин менен каада-салт 
жылы деп жарыялады. Бул экөө эриш-аркак 
жана абдан жакын. алла таала өз пенде-
лерин улуттарга, урууларга бөлүп жараткан, 
эгер кааласа баарын бир улут кылып жара-
тып коймок. маданияты жок улут болбойт. 
араб, фарс, түрк, өзбек, кыргыз, казак бол-
сун баарынын бирин-биринен өзгөчөлөп 
турган  каада-салттары бар. ал ар бир улут-

Байямеров Эржан Малгажы уулу
казакстан республикасынын азирети муфтийи 
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тун ичкен ашынан, кийген кийиминен, конок 
күтүүсүнөн көрүнүп турат. ал биздин дин 
тутууларыбыз, каада-салттарыбыз бири-би-
ри менен жуурулушуп кеткен. мусулман 
мүнөздөр каныбызга кирип, боюбузга сиңип 
калган. мисалы, казак элинде улуусу турганда 
кичүүсү сүйлөбөйт. Эл ичинде эң кадырлуу 
ата-эне. казак таттуусун өзү жебей, коногуна 
сактап отурат. мындай нерсе кыргыз тууган-
дарыбызда да бар. Бул сыяктуу каада-салтта-
рыбыз өтө көп жана окшош. Бул туурасында 
атайын журнал басып чыгардык. мындай та-
лыкпаган ишти калкыбыз өзүнүн дини жана 
салт-санаасынан ажырап калбасын деп жа-
сап жатабыз. Биз ахли сунна жолун тутуучу 
үммөтпүз. ажылык, курмандык жамаат ме-
нен окула турган намаздар дагы башка амал-
дар мусулмандарды биримдикке тарбиялайт. 
абу зар (р.а.) риваят кылат: пайгамбарыбыз 
 мындай дейт: “кимде-ким көпчүлүктөн (ملسو هيلع هللا ىلص)
бир сөөмдөй ажыраса, мойнундагы ислам 
жибин чечип салгнаны”- деп көпчүлүк менен 
болууга чакырган. Элибиз асыл динден кубат 
алган. көптү көргөн улут-урпакты биримдик-

ке тарбиялаган. мусулманчылык оор келсе 
таштап сала турган нерсе эмес. мусулман де-
ген атына заты жарашкан азирети умар (р.а.) 
хутба окуп жатып алланын Элчисинин сөзүн 
мындай – деп жеткирген: “жамаат менен 
болгула. Бөлүнүүдөн сактангыла. албетте, 
шайтан жалгыз жүргөн менен бирге”, “ким-
де-ким жаннаттын төрүн кааласа жамааттан 
айрылбасын”-деген.  

урматтуу дин өкүлдөрү! казакстан мусул-
мандарынын дин башкармасы өзүнүн  сай-
тында элибизге чыгарылган фатвалардын 
базасын курду. Бул калкыбыздын диний са-
батсыздыгын жоюуда өтө чоң салым кошуу-
да. келечекте орток фатваларды түзүү база-
сын колго алууну жөндүү деп эсептейм. алла 
таала мусулман элдерин түрдүү фитналардан 
бөлүнүүдөн сактасын. Элибиздин эгемен-
дүүлүгү бекем, муратыбызга жетели. 
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урматтуу муфтий, урматтуу сыйлуу ко-
ноктор! сиздерге алла тааланын тынчтыгы, 
ыракматы жана берекеси болсун! Биринчи-
ден, бизди бул керемет жерге топтогон алла 
таалага мактоолор болсун! Бул керемет жер-
ден алла таала имам сарахси, имам коози-
хан жана башка илим, даанышмандык булак-
тары болгон көптөгөн аалымдарды чыгарган. 
мага да мындай кереметтүү жерди көрүүнү 
буюрган алла таалага дагы бир ирет мак-
тоо, шүгүрлөрдү айтам! ошондой эле кыр-
гыз элине, кыргыз өкмөтүнө, президентке да 
ыраазычылыгымды билдерем. Бул жыйынга 
чакырган азирети муфтий максатбек ажыга 
да чоң ыраазычылык билдирем. Бардыгы-
бызга маалым болгондой бул жыйын, симпо-
зиум экстремизм, терроризм, такфиризм де-
ген теманын айланасында болуп жатат. мен 
өз сөзүмдө бир нече багыттарга токтоломун 
жана силер жакшы көңүл буруп, барды-
гыбызга пайдасы тиет деген үмүттөмүн. Эч 
кимге жашыруун эмес, эч ким жокко чыга-
ра албайт бардыгыбызды өкүнткөн терро-
ризм, экстремизм, такфиризм деген туура 
эмес түшүнүктөр, булар жаңы пайда бол-
гон көрүнүштөр. Биз мындай чогулуштарда 
бул туура эмес жамааттардын келип чык-
кан себеби эмнеде экендиги тууралу ой жү-
гүртүп, аныктоо бардыгыбыздын милдети-
биз. ошондой эле аларды жоюу, токтотуунун 
жолдорун да изилдеп аныкташыбыз зарыл. 
негизи бул туура эмес пикирлер динибиздин 
душмандары тарабынан мусулман элди бузуу 
үчүн ойлоп чыгарылган бузуку, жаман ойлор. 
Бул жаман ойлорду мусулмандарды жаман 
көрсөтүү үчүн эл арасына таратып, сиңир-
тип жатышат. ошол дин душмандарынын 
туура эмес ой, азгырууларынан улам мусул-
мандардын жаш жигиттери аларга алданып, 
алардын азгырууларына суугарылышып, каа-
пырлардын олжолору болуп калууда. кайсы 
бир арекет, иш-чара болбосун, ошол аре-
кеттен кимге пайда тийген болсо, демек ал 

иш-чараны ошол пайдалана турган адамдар 
баштаган болот. ошондуктан бул болуп 
жаткан туура эмес иш-чарадан кимдер пай-
да көрүп жатат экендиги тууралу ой жүгүртүш 
керек. Бул туура эмес болуп жаткан аракет-
тен диндин душмандары гана пайдаланууда. 
алардын пайда алуулары эки жол менен бо-
лот: 1) Бул туура эмес арекеттер менен му-
сулмандардын биримдигин бөлүп-жарып, 
мусулмандардын ынтымагын ыдыратуу ме-
нен, мусулмандарды бирин-бири өлтүрүгө, 
бири-бирине курал-жарак көтөрүүгө алып 
барат 2) ислам динин, мусулмандардын 
жүзүн жалпы элге жаман көргөзүү менен 
болот. мен бул симпозиумга катышуучулар-
дан, сыйлуу коноктордон мындай чогулуу-
ларда ачык-айкын сүйлөшүүбүздү суранам. 
мойнубузга алышыбыз керек бул туура эмес 
көрүнүштөрдүн пайда болуусу биздин да 
кемчилигибиз, бул багытта кем кызмат кыл-
гандыгыбыздан улам. жашыруун эмес алар-
га кошулуп, алардын азгырууларына суга-
рылып калган жаш жигиттердин арасында 
кээ бирлери, алар дүйнөнүн пайдасын үмүт 
кылбастан, алланын ыраазычылыгын максат 
кылгандар да бар. Бирок алар ислам дини-
биздин өкүмдөрүн терең билбегендиктен, 
илимсиздиктен, диндин акыйкат, нурлуу бол-
гон таалим-тарбиясынын жоктугунан, ошол 
диндин душмандарынын олжолору болуп 
калышты. Бул туура эмес көрүнүштөрдүн 
дагы бир себеби көптөгөн мусулмандар жа-
шаган шаарларда мектеп, университет, ар 
түрдүү окуу жайларда ислам дининин так, 
даана, таза таалим-тарбиясы берилбеген-
диктен. ислам мамлекеттеринде биздин бал-
дарыбыз мектептерге барган кезде, аларга ал 
жерде ислам дининин өкүмдөрү, ишенимде-
ри, таалим-тарбиясы берилбегендиктен, ба-
ягы адашкан, алданган бузукулар келишип 
мына ислам дини, дин мындай болуш керек, 
жихад деген мындай деп туура эмес жолдо-
молорду айтышкандыктан, биздин жаштар 

Шейх Мухаммад Такий Усмани
пакистан ислам мамлекетинин “ислам укугу” 
бирикмесинин жетекчисинин орун басары, 
дар-аль улуум университетинин проректору
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дин душмандарына олжо болуп калууда. 
ошондуктан аябай зарыл мусулмандар жа-
шаган шаарларда, мектептерде, окуу жай-
ларда туура тарбиялай турган, туура таалим 
бере турган, диндин кандай экенин абдан 
терең, таза түшүндүрө турган программалар 
түзүлүш керек. себеби, жаштар акыйкат дин 
деген эмне, динде ишеним кандай, диндин 
нурлуу багыты эмнеде, жихад деген эмне, 
шарияттагы өкүмдөрдү ишке кандай ашыруу 
керек экендигин билиш керек. ошондуктан 
менин сунушум мусулман эли жашаган ша-
арларда ислам динин туура түшүндүргөн те-
рең программаларды ишке ашырыш керек. 
Эми экинчи токтоло турган нерсе: аалымдар, 
диний осуят кылган имамдар элдерге жихад, 
таблиг, даават кылуу, жакшылыкка чакырып, 
жамандыктан кайтаруунун жол-жобосун ке-
ненирээк түшүндүрүп бериш керек. алар 
элге айтышсын албетте, жашоолорун дин 
илимдери, динди үйрөнүү үчүн өмүрлөрүн 
арнаган адамдар айтып кетишкен: «мусул-
ман адамды эч бир ачык-айкын анын каапыр 
экендигине далил болбой туруп каапырлы-
кка чыгаруу эч качан туура эмес, болбойт». 
Ханафий аалымдары айтышкан: «кайсы бир 
кишинин 99 сөзү каапырлыкка далалат кыл-
са, бир гана сөзү мусулман экендигине да-
лалат кылса, ошол бир эле сөзү 99 сөзгө ка-
раганда басым жасалып, аны мусулман деп 
эсептейбиз». ошондой эле жихад дегенди 
туура түшүндүрүп берүү аалымдардын мил-
дети. «кимде-ким алла таала түшүргөн нер-
се менен өкүм кылбаса, алар каапырлар» 
деген аятты аалымдар, илимдүүлөр туура да-
ана түшүндүрүп бериш керек. туура, акыйкат 
түшүнүктөрдү массалык маалымат каражат-
тар аркылуу да элге жеткириш керек. Элди 
туура жолго үгүттөгөндөрдүн милдеттери да 
ушулар. Эми эң акыркы айта турган нерсе: 
биз мойнубузга албай коё албайбыз алла 
тааланын каалосу, берген мүмкүнчүлүгүнөн 
жаш муундарыбыздын арасында ислам ди-
нине болгон кызыгуу көбөйүүдө. ошол 
жаштарыбыз пайгамбарыбыздын (с.а.в) 
сүннөт жолуна эргешип жашагылары келет, 
шарияттын өкүмдөрү менен жүрүүнү каала-
шат, алар устазсыз эле, өздөрү куран оку-
шат, хадистерди окушат, интернет аркылуу 
фикх китептерин окушат. Бирок кийин алар 

окуп чыгып жалпы коомду карашса, калган 
элдер башка нерселерге чөгүп баратканын 
көрүшөт. ислам динине карама-каршы нер-
селерди кылып жаткандарын көрүшөт. Эл-
дин арасындагы арам ичимдиктерди, чоч-
конун этин, жарым жылаңач жүргөндөрдү 
көрүшөт. Бул нерселер баягы окуп алганда-
рын жүрөктөрүндө катуу бир капачылыкты, 
жаман нерсени ойготот. аны көргөн душман-
дар пайдаланышып, буларды туура багытка 
алып келүү куралсыз болбойт деп, аларды 
азгыра башташат. шек жок, албетте, мындай 
түшүнүк такыр туура эмес. Эгер биздин му-
сулман коомубуз туура, таза ислам динин үй-
рөнүп жашай турган болсо, андай туура эмес 
пикирлер өздөрү талкаланып жок болот. Эми 
мындай туура түшүнүккө келүү акырындык 
менен болот. мен токтолгум келген сөздөр 
ушулар мен үмүт кылам мындай чогулуштар-
дан бардыгыбыз пайда алып чыгабыз, алла 
таала бардыгыбызга ийгиликтерди берсин! 
сөзүмдүн акырында көңүл бургандарга, ка-
тышып, уюштургандарга дагы бир жолу ыра-
азычылыгымды билдирем!
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кимге алла хидаят берсе аны эч ким 
адаштыра албайт, ал эми кимди адаштырса 
аны эч ким түздөй албайт. күбөлүк берем 
алла таала жалгыз жана мухаммад алайхис-
салам анын элчиси жана кулу. кыргызстан 
мусулмандарынын азирети муфтийи максат-
бек ажы токтомушевге саламдар айтканым 
мен үчүн жыпар жыттай. Бул эл аралык сим-
позиумду уюштургандарга чоң ыраазычылы-
гымды билдирем. «ассалаам» кайрымдуулук 
фонду аркылуу бизди чыкырганыңыздар үчүн 
«асслаамдын» атынан ыраазычылыгымды 
билдирем. кувейт мамлекети экстремизмге, 
терроризмге эң биринчи каршы чыккандар-
дын бирөөсү. куранга жана сүннөткө каршы 
чыккан жолдордон жаштарды биринчилер-
ден болуп туура багыт көрсөткөн кувейт 
болот. урматтуу катышуучулар алла таала 
асман-жер инсаниятты жаратуусунда кем-
чиликсиз жараткан. кооз сүрөттө жараткан. 
акылы бар, денеси бар, руху бар, сезими 
бар, каалоо-кумарлары бар. Эки тарапты тең 
салмакта кармоо керек. ошондуктан таваазу 
кичи пейилдик ал орточолук. сыроотул му-
стакыым да орто жол дегени. Биз качан дин-
ден четтеп кетүү менен терең кирип кетүүнү 
билсе гана орто жолдо болот. алла таала: 
“Эй китеп ээлери диниңерге абдан терең 
кирип кетпегиле. пайгамбарыбыз (с.а.в.) ай-
ткан: “силер диниңерде абдан терең кирип 
кетпегиле, себеби силерден мурунку коом-
дор абдан терең кирип кетип ойрон болуш-
кан”. терең кирип кетүү бир нерседе апыр-
туу же чектен чыгып кетүү деген сөз. акыйкат 
динде абдан терең кирип кетүү эмес, динди 
терең түшүнүп ортодо болуу. Бирөөнүн те-
рең кирип кеткенин куран сүннөт менен би-
лебиз. Бирөөнү терең кирип кетиптир деген 
сөздү айтуу илимдүүлөрдүн гана колунда. 
муну аныктоо тактоо үчүн негизги коюлган 
усулдар бар. терең кирип кетүүнүн натыйжа-
сы адамдарды жек көрүү. алланын сүйүктүү 

пайгамбары айткан: “имам болсоңор жеңил 
окугула , себеби адамдар арасында карылар, 
ооруулулар бар. адамдарга оор кылып, ме-
читтен качырып албагыла”, – деген. пайгам-
барыбыз (с.а.в.) айткан: “Бул дин жеңил, аны 
оор кылбагыла бир күнү тажап каласыңар. 
Биздин динибизде катуу берилип үйлөн-
бөй же дененин талабын кандырбай таштап 
коюу жок. Өмүрүңдү пайдасыз нерсеге ке-
тирбе. Бүгүн көрүп жатабыз мындай туура 
эмес түшүнүктөр менен мусулмандардын 
арасын бөлүп жатат. жашоодо бул нерсе-
ге күбөбүз көп жерде. терең кирип кетүүдө 
дагы көрүнүштөр бар. алар пайдасыз ке-
рек болбогон нерселерди сурай берүү. кээ 
бир нафил болгон нерселерге терең кирип 
кетип абзел нерсени таштап салуу. негизги 
усулдарды кармабастан майда маселеге те-
рең берилип кетүү. Өзүнүн пикиринде бекем 
болуп алып башкалардыкын кабыл албаган-
дык. алла милдеттүү кылбаган нерселерди 
адамдарга сен милдеттүүсүң деп жүктөө. 
ал оройлук, кополдук, жаман мамилелер. 
терең кирип кетүүгө себептер бар. ошон-
дой туура эмес пикирдегилер менен бирге 
болуп калуу. Башкаларды күч менен жолу-
на киргизүү. кээде адам акылдуу бош ошо-
ну туура багытка колдонбогондук. адамдын 
зарыл  болгон нерсесин көрө билбестиги. 
устазсыз багыт кармагандык. чыныгы туура 
жол көрсөткөн аалымдардан албай, тааны-
баган кишилерден илим алуу. Өзүнчө фатва 
бере баштоо. сүннөт жолун билбей четтөө. 
динде абдан терең кирип кетүүдөн пайгам-
барыбыз тыйчу. ошондуктан пайгамбары-
быз (с.а.в.) буларды ушул пикирден тыйып 
салып, ортодо болгула деген. тафриит де-
гени такыр эле намаз окубай кош көңүл бо-
луп калуу. амур мааруф кылбоо. Балдардын 
тарбиясына көңүл бурбай коюу. алла койгон 
себептерди аткарбай эле, мен тобокел кыл-
дым деп олтура берүү. Бул да чоң жалкоо-
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лук. пайгамбарыбыз дайыма дубада мени 
жалкоолуктан, алсыздыктан, сакта – деп ай-
тчу. ал эми илимсиздик бул эң жаман ооруу. 
андан эң негизги сыроотыл мустакыым туу-
ра жол. Биз ортону түшүнмөйүн туура жолду 
түшүнө албайбыз. ачык-айкын туура жол бул 
алланын сыроотул мустакыым жолу. Бул жол 
алланын каарына калгандар менен адаш-
кандардын жолу эмес, балким туура жол. 
кээ бирде важиптерди таштап коюп кээ бир 
чочун болгон нерселерди сүннөт деп пайда 
кылуу. Биз бул аша чапкан чөйрөдөн чыгуу 
үчүн, эң муктаж болгон нерсе таалим жана 
тарбия. жеке адамды жана үй-бүлөнү жана 
коомчулукту туура жолго багыттоо. тарбия 
жөнүндө бардык мекемелер кызматташуусу 
зарыл. алланын элчисинин чакырыгына баш 
ийишип, анын сахабалары бардык тармак-
тарда өз салымдарын кошушкан. сөзүмдүн 
аягында алла тааламдан жалбарып сура-

нарым: алла өзү мусулмандарды мындай 
жаман экстремизм сыяктуу көрүнүштөрдөн 
сактасын. мусулман жаштарын туура эмес 
жолдордон өзү сактасын. дагы бир жолу 
бизди сыйлап чакырганыңыздар үчүн чоң 
ыраазычылыгымды билдирем, чоң ыракмат 
көңүл бурганыңыздарга. ассалааму алейкум 
ва рохматуллоохи ва барокаатуху.
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диний ураандын астындагы экстремизм 
жана терроризм көйгөйлөрү глобалдык 
күн тартипке мындан он беш жыл мурун 
11-сентябрдагы теракттардан соң кирди. 
Өкүнүчтүүсү, биз андан бери аларды чечүү-
гө көп жакындай элекпиз. мунун себебине, 
бөлөк факторлордун ичинен  мусулман коо-
мунун атынан чыгып жаткан бардык радикал-
дык топтордун негизин түзгөн идеологиялык 
үрөнүнүн аныкталып табылбай жаткандыгын 
атай кетсек болот. адистер азыр гана такфи-
ризмдин, экстремизмдин жалпы теориясы 
жана практикасы экендиги жөнүндө кеп кыла 
башташты. Бирок бул коркунучтуу кесепетке 
каршы күрөшүүнүн ачык жалпы стратегиясы 
азырынчы сунуштала элек.

такфиризмдин маңызы жөнүндө ХХ 
кылымдын аягынан бери сөз кылып келе 
жатабыз. ошондой эле башында биз бул 
кесепеттин ислам тарыхында сейрек эмести-
гин белгилегенбиз. жана эң башкысы даана 
жана маанисин буйтактатпай, өз мезгилин-
де көңүлдү биринчи мусулман коомун ичтен 
бузуу коркунучуна алып келген такфиризм 
көйгөйүн жокко чыгарган диний-методоло-
гиялык негизге бурганбыз. Биз тараптан бул 
темага арналган бир топ эмгектер басылып 
чыккан. алардын ичинен ошол кездеги экс-
тремист-такфиристтердин адашууларын 
түшүндүргөн улуу имам абу Ханифанын (ага 
алланын рахматы болсун) трактаттары би-
ринчи орунда турат.

ислам тарыхында шексиз биринчи ради-
калдардан болуп “харижиттер” (арабча – ха-
вариждер, башкача айтканда “моюн сунуу-
дан чыккандар”) эсептелишет. Экстремисттик 
ызы-чуу канчалык таң калычтуу болбосун, 
такыба халиф алиге (алла анын жүзүн нур-
дуу кылсын) каршы чыгуудан башталган. Би-
рок фанатиктер бир эле аны эмес, муавияны 
да, амр ибн аль-асты да өлтүрүүнү чечиш-

кен. Баарынан да бул мыкаачылыкты бир эле 
күнү – жума намазынын учурунда аткарууну 
болжошкон. имам али ибн мулжам аттуу фа-
натик-харижиттин колунан, куфа мечитинин 
эшигинде каза тапкан. натыйжада алтымыш 
жаштан бир аз ашкан курагында, мусулман 
тарыхында биринчи жалган исламчы терро-
рист-жан кечтинин колунан төртүнчү такыба 
халиф шейит (дин үчүн курман) болду.

террорист кутулуп кетүүнүн эч кандай 
мүмкүнчүлүгү жоктугун түшүнгөн. ал ачык  
эле “өлүмгө барган” жана мунусу анын өзү 
кабыл алган чечими болчу.

Харижит тобунун болжогон нерселерин, 
негизинен атайын даярдалган террористтик 
чабуул деп эсептөө керек. Үч киши өлтүр-
гүч бир эле убакта мусулман төрөлөрүнүн 
үч өкүлүнө, бир эле ураандын астында кол 
салышат. заманбап түрдөгү коммуникация-
лык түзүлүштөрдү жана өлтүрүү куралдарын 
эсепке албаганда, калган нерселердин бар-
дыгы азыркы “туура ислам” үчүн деген жал-
ган ураандын астында жүргүзүлүп жаткан 
террористтик актыларга төп келет. канчалык 
таң калаарлык болбосун, харижит түшүнү-
гүн жактоочуларга сырткы динчилдик, абдан 
такыбалык жана ибадатка аябай берилген-
дик мүнөздүү эле. Буга мүнөздүү нерселерди 
биз бүгүн дагы көрүп жатабыз. пайгамбар 
(с. а. в.) ушундай топтордун пайда болоорун 
эскертип, мындай деп айткан: “акыйкатта, 
силердин намазыңар жана орозоңор алар-
дын намазына жана орозолоруна салышты-
рмалуу болоор-болбос сезилип калат” (са-
хих муслим).

Харижиттер “кудайдын падышалы-
гын” орнотуу идеясын турмушка ашырууга 
умтулушкан, бирок өздөрүнөн башкалар-
дын бардыгы түбөлүк азапка калышат деп 
ойлошкон. алардын согушчан идеализми 
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көптөгөн жолун жолдоочуларды, өзгөчө 
калыптана элек, ишенчээк жана сабатсыз 
жаштарды өзүнүн катарына тарткан. Бул кый-
мыл диний-фанатиктик кыймыл болсо дагы, 
ал акырындап өзүнө көптөгөн, кандай сая-
сий бийлик болбосун, кандай тартип болбо-
сун, алар менен келишпеген ызы-чуу салган 
топторду, бүгүнкү тил менен айтканда, ачык 
криминалды кошуп алган.

Харижиттердин бир бөлүгү (“азракит-
тер” деген ат менен белгилүү) ушунчалык 
радикалдык көз караштарды тутунушчу, 
алар борбордук бийликти жактагандарды 
эле эмес, алардын куралдуу акцияларына 
катышпагандардын бардыгын капырлыкка 
чыгарышчу. алардын согуштук лагерлерине 
көчүп барбагандардын бардыгын “капыр” 
деп жарыялашчу. ал эми көчүп баргандар 
болсо, туткундарды, кулдарды ал эмес ха-
рижиттердин башчыларынын ою боюнча, 
“үйлөрүнө олтуруп алгандардын” бардыгын 
өлтүрүү менен сыноодон өтүшчү. Бул кыл-
мышты аткаруудан баш тарткан жаңы кабыл 
алынгандар болсо,“мушриктөр”, же болбосо 
“мунафыктар” деп жарыяланып, өлүм жаза-
сына тартылышчу.

пайгамбарыбыз (с. а. в.) алар жөнүндө 
мындай деген: “Бир эл чыгат, алар куран оку-
шат, бирок окугандары көмөкөйүнөн сыртка-
ры кетпейт. алар мусулмандарды өлтүрүшөт 
жана мушриктерге даават кылышат. алар ис-
ламдан, аңды жебе тешип өткөн сыяктуу чы-
гышат...” (сахих аль-Бухари).

ал радикалдык харижизм эбак эле та-
рыхка кеткен. Бирок өкүнүчтүүсү, анын XXii 
кылымда сээп кеткен үрөнү мезгил-мезги-
ли менен ар кандай отоо чөп сыяктуу өнүп 
чыгууда. Бул үммөттүн, кризистердин, тыш-
кы кол салуулардын же кыйынчылыктардын 
мезгилинде күчөп туруучу “өнөкөт оорусу” 
сыяктуу болуп калды. мезгили келгенге чей-
ин “уйкуда болуучу” баш аламандык маанай-
лары кылымдардын аралыгында мусулман 
дүйнөсүнүн ар кайсы бурчундагы уруулар-
дын жана калктардын арасында дүрт этип от 
алып турат.

Бүгүнкү күнү алгачкы харижизм такфи-
ризм түрүндө кайра жаралууда. ар кандай 
топтордун жактоочулары мусулмандардын 
басымдуу бөлүгүн капырлыкка, мунафы-

ктыкка же мушриктикке айыптоо менен, 
өздөрүнүн оюна макул болбогондордун бар-
дыгын диний-саясий өңүтүнөн өлтүрүүнүн 
зарылдыгы идеясын таратышууда. чынды-
гында такфиризм алар тарабынан, өздөрүнүн 
уюмдарынын согуштук кызыкчылыктары кы-
зматына коюлган. зарылчылык туулуп калса, 
ким болбосун капыр деп жарыяланат.

мындай идеядагы топторду биз бүгүн 
ирак, сирия жана башка мамлекеттерден 
көрүп жатабыз. жана алланын Элчиси (с. а. 
в.) эскертүү менен булар жөнүндө да: “алар 
ар бир кылымда пайда болуп турат жана 
талкаланышат...”, деп айткан (“сунан”, ибн 
маажа).

Эң жалпы көрүнүшүндө такфиристтердин 
идеялык-теориялык принциптери өзүнөн 
мурункулардыкын кайталап турат. аларды 
төмөндөгүлөргө топтосо болот:

1. абдан бекем тартип. такфиристтер 
тышкы дүйнөгө баш аламандыкты таратканы 
менен, алардын ички түзүлүшүн бийликтин 
темирдей тартиби өзгөчөлөнтөт. катаалдык, 
каржылык сыйлыктар менен жана жетекчи-
ликтин тынч калкка жана кулдарга көрсөтүл-
гөн эч себепсиз ырайымсыздыктарды, зор-
дуктарды, талап-тоноолорду колдоолору 
менен жана төмөнкү катмардын согуштук 
олжолорду бөлүштүрүүгө катышуулары ме-
нен акталып кетет, ал эмес капкачан калып 
калган жана ислам тарабынан тыюу салын-
ган кул ээлөөчүлүк кайра киргизилип жатат.

2. Бири-бирине кепил болуу система-
сы аркылуу жарамдуу согушчандар тартыл-
ган туташ зордук-зомбулукка таянуу, террор 
жана тынч калкты коркутуу. чындыгында так-
фиристтердин бардыгы кылган кылмышта-
ры үчүн тиешелүү жоопкерчилигин тартат, 
ошондуктан алар бири-бирине кызыктар.

3. Эң бийик чегине жеткирилген фана-
тизм, бул бардык кылык-жоруктарды ички ак-
тоо кызматын кылат. принциптери  – “жеңиш 
бардыгын жоёт”, «максат каражаттарды жана 
курмандыктарды актайт”, “эч кандай ол-
ку-солкулук”, “бейиш бул жерде жана азыр”, 
“ким биз менен болбосо, ал бизге каршы” 
такфиристтердин тилинде бул “ким биз ме-
нен болбосо, ал каапыр, андай болгон соң, 
анын жаны да малы да адал”, башкача ай-
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тканда өлтүрсө да, тоносо да дегенди бил-
дирет.

4. популизм. такфиристтердин лидерле-
ри өздөрүнүн жактоочуларына алар эмнени 
каалаган болсо, ошону айтышат жана эмнени 
алгысы келген болсо, ошону беришет. диний 
курулай чечендиктери, жактоочуларына бир 
нерселерди берип туруу менен бекемделет.

5. согушчан билимсиздик, жапайылык, 
антиинтеллектуализм. такфиристтер интер-
нетте, алар иракта жана сирияда адамзат-
тын маданий мурастарын кантип жок кылып 
жатышкандыктарын үстөккө-босток көр-
сөтүшөт.

Бүгүнкү күндө сырткы душмандардын 
жана ички кризистердин салмагынан курчуп 
кеткен ислам дүйнөсүнүн бул өнөкөт оору-
суна даба боло турган дары барбы? идеяны 
бомба менен жеңүүгө болбосу түшүнүктүү. 
сөзгө жана ойго бир гана сөз жана ой кар-
шы тура алат.

ислам тарыхы улуу абу Ханифа (ага ал-
ланын мээрими болсун) такфиризмге каршы 
иштеп чыккан жана ийгиликтүү колдонгон 
эмдөөдөн дагы таасирдүүрөөгүн билбейт. 
ал диний-укуктук нормалар менен негиздеп, 
харижиттерди идеологиялык жактан талка-
лоого жетишкен.

мисалы, харижиттер, чоң күнөө кылган 
ар бир мусулман каапыр, – деп тастыкташкан. 
алардын идеялык оппоненти абу Ханифа, те-
скерисинче, “устаз жана окуучу” деген трак-
татында: “куфр” сөзүнүн анык мааниси бар, 
ал – толук четке кагуу. арабдар алла таала 
куранды түшүргөн өздөрүнүн араб тилиндеги 
бул сөздүн маанисин дал ушундай түшүнүшөт. 
жана мусулман эгер четке какпай туруп диний 
милдетин таштап койсо ал күнөөлүү деп ата-
лат”, – деген. абу Ханифанын бул формуласы 
боюнча “кыбыланын адамдарынын эч кими-
син” күнөөлөрү үчүн каапырлыкка чыгарууга 
болбойт: эч кимисинин ыйманын четке кагууга 
болбойт; жакшылыкка (буйрулган нерселерге) 
үндөп жана жамандыктан (арам нерселерден) 
кайтарып туруу керек.

абу Ханифанын диний мурасынын бар-
дыгында, акыркы максатын түзгөн, диний өл-
түрүүлөрдү актап болбой тургандыгы жөнүн-
дө идеялар бар. ошондой идеялардын 

биринде ыйман менен амал экөө барабар 
эмес, – деген тезис бар. “амал ыйман эмес 
жана ыйман амал эмес; амалын жоготкон 
ыйманын жоготкон болуп эсептелбейт, ант-
кени ал ыйманга амалсыз ээ болгон”, – деп 
аныктайт абу Ханифа өзүнүн трактатында.

Бул баа жеткис, куран илими менен бе-
кемделген тажрыйба бүгүнкү күндө бизге аба 
сыяктуу зарыл. Биздин аалымдар бизге акыл-
га сыярлык дин илимин эле калтырбастан, 
ар бир социалдык көйгөйлөрдү чечүүнүн 
практикалык жолун дагы калтырып кетишкен. 
алла таала куранда бизге мындай дейт: 

«Эгерде билбесеңер, илим ээлеринен 
сурагыла” (21:7), башкача айтканда, жообун 
аалымдардан, адистерден, илимге жана та-
жрыйбага ээ болгондордон сурагыла.

ислам дининин ханафий мазхабынын, 
матуридия акыйдасынын аалымдары, улуу 
имамдын теориясын терең өнүктүрүштү. 
Бекеринен уралдын Волга жээгиндеги, си-
бирдин, казакстандын жана орто азиянын 
элдери эч качан диний ураандын алдында-
гы такфиризм жана терроризм сыяктуу кор-
кунучтуу алааматтарды билишкен эмес. Бул 
бизде мамлекеттик атеизмдин кулашы менен 
сырттан келген, акыркы он жылдыктын оо-
русу. Өзүбүздүн мазхабга таянуу менен гана 
биз евразия мейкиндигинде жана бүткүл 
дүйнө жүзүндө тынчтыкты жана мусулман 
элдеринин гүлдөп, өнүгүп-өсүүсүн камсы-
здай алабыз.
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араб тилинде «ислам» сөзү моюн су-
нуу, багынуу маанисин билдирет. ша-

риятта бул сөз бир гана алла таалага  ибадат 
кылуу болуп саналат.

алгачкы адам баласы болгон азирети 
адам (а.с.) – алгачкы пайгамбар. азирети 
адамдан (а.с) исага (а.с.) чейин келген бар-
дык пайгамбарлар адамдарга алланын жал-
гыз экендигин баяндаған жана алла таалага 
ибадат кылууну үйрөткөн. Бирок, бул пай-
гамбарлар жеткирген ыйман негиздери жана 
дин тутумдары убакыттын өтүүсү менен  бур-
маланып, түп-нускаларын жоготкон.

мындай көрүнүштөрдөн улам алла та-
ала акыркы пайгамбар мухаммед (с.а.в) ар-
кылуу бүткүл адамзатка ислам динин жибер-
ген. азыркы күндө дүнүйө жүзүндө чыныгы 
акыйкат дин– ислам дини. Батыл жана му-
харраф диндеринин алла таала алдында 
эч кандай күнү жок. жаратуучубуз бир гана 
ислам динин адамзатына тынчтыктын дини 
катары жиберген.  

Бул туурасында алла таала мындай де-
ген: «албетте, алланын алдында кабыл боло 
турган дин –ислам дини гана («аль имран» 
сүрөсү, 19-аят).

сүйүктүү пайгамбарыбыз мухаммед 
(с.а.в) бир сөзүндө мындай дейт: «Бейкүнө 
бир адамды өлтүрүү – бардык адамзатты 
өлтүрүү менен барабар». ааламда болуп 
жаткан террорчулук  аракеттер менен ислам 
дининин эч кандай байланышы жок. ислам 
дини – жер бетинде бейкутчулукту, тынчты-
кты орнотуу үчүн жиберилген акыркы дин. 
Белине жардыргыч заттарды байлап, өз-
гөлөрдүн жанын кыйып, өз өмүрүнө кол сал-
ган жанкечтилер өздөрүн «шейитпиз» - деп 

эсептешет. шейиттик мартаба бейкүнөө жа-
рандарды өлтүрүү менен келген оңой нерсе 
эмес. 

Бул иш аракеттер ислам үчүн жасалган 
күрөш эмес, исламга каршы багытталган 
күрөш.

кийинки убактарда ислам дини терро-
ризм менен бирге айтылууда. Бул тырмак 
алдында кир издегендей ислам душман-
дары үчүн олжо болуп калды. ошондуктан 
динибиз кандай жагдайларга дуушар болсо 
да исламдын атына кир жугузган ар кандай 
терс көрүнүштөрдөн мусулман калкы оолак 
болуулары зарыл. себеби, белгилүү бир жаг-
дайлар, саясий оюндар күнүгө өзгөрүүдө.

- ислам – эң туура дин. адамдын аброю 
менен касиетине зыян келтиргенден ислам 
дини алыс; 

- ислам – акыркы дин. ислам дининен 
башка дин келбейт. Өкүмдөрү кыямат күнүнө 
чейин жасалат. сүйүктүү пайгамбарыбыз 
мухаммед (с.а.в) акыркы пайгамбар. мындан 
башка пайгамбар келбейт. 

- ислам – ибадаттын дини. ислам тын-
чтыктын дини. 

Хадыс Батырбек
монголия мамлекетинин 
азирети муфтийи 
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Бисмиллаахир рохмаанир рохиим. 
мактоолор аллага, салаваттар пай-

гамбарыбызга болсун жана анын саламдары 
баарыбызга болсун жана саламым муфтий 
максатбек ажы токтомушевге, президиум 
аалымдарга болсун. Өзүмдүн атымдан мени 
менен келген шериктеримдин атынан жалпы 
эле тажикстан элинин атынан азирети муф-
тий максатбек ажыга жана жалпы кыргыз 
элине, кыргыз өкмөтүнө саламымды айтам. 
Бүгүнкү күндө эл арасында эн чоң фитна экс-
тремизм жана такфиризм. динде түшүнүгү 
тайкы аз болгон адамдардын бир нерсени 
бекем кармап алуусу бул такфиризм. му-
нун кесепети ислам ааламына тиет. мына 
бул жолду кармап, өздөрүн гана момунб-
уз дегендер башка мусулмандарды каапыр 
дейт. алар жетекчилерди да, илимдүүлөрдү 
да сыйлабайт, өздөрүнчө бөлүнүп алышат. 
илимдүүлөрдү да, алардын илимин да сый-
лабайт. мына акыркы жылдарда булардын 
кесепетин коомчулук көрүп жатат. Бул корку-
нучтуу тема жөнүндө мусулман аалымдары 

токтобостон айтып келе жатат. Буларга көңүл 
буруп түшүндүрүү аалымдардын иши. мына 
бүгүнкү симпозиум да муну түшүндүрүүгө 
багытталган. Бул такфирий жолун карманган-
дар башкаларды каапыр дешет. Өздөрүнүн  
туура эмес түшүнүктөрү менен көптөгөн 
жаштарды азгырып, мамлекетке жана коомго 
коркунуч пайда алып келүүдө. ар бир жеке 
кишиге жана коомду коркутуу жолдорун 
пайдаланып келе жатат. алар бейпил жа-
шоодогуларды коркутуп келүүдө. сөзүмдүн 
аягында алла таалам жакшылыгын берсин. 
Бул үммөттү орто жакшы үммөт кылсын. алла 
аманчылыгын берсин, тынчтыгын берсин. 
кыргыз жана кошуна тажик эли дайым ынты-
макта, жакшылыкта бирге бололу. ассалааму 
алейкум ва рохматуллоохи ва барокаатуху.

Сайид Мукаррам Абдул Каадыр Зоодо
тажикстандын азирети муфтийи 
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Бисмиллаахир рохмаанир рохиим
сөзүмдү мээримдүү, ырайымдуу алла-

нын аты менен баштайм.
аллага мактоолор болсун, пайгамбары-

бызга (с. а. в.) салам жана салаваттар болсун.
сөзүмдүн башында өзүмдүн атымдан 

жана иордания мамлекетинин атынан, па-
дыша Хусейн уулу абдулла ii дос болгон кы-
ргыз мамлекетине салам жолдойм. 

мага бул жерде экстремизм, такфиризм 
жөнүндө, каапырга чыгаруу жөнүндө, му-
сулман коомунда мусулмандарды каапыр 
деп доомат кылгандар жөнүндө сүйлөөгө 
мүмкүнчүлүк берилди. Бул мусулмандардын 
биримдигин бузган өкүнүчтүү нерсе жана 
өнүгүүнү, биримдикти талкалоочу жол. ме-
нин урматтуу бир туугандарым! Бул теманын 
айланасында болуп жаткан бул илимий сим-
позиумга катышып жатканыма бактылуумун. 
алла тааладан биздин бардык иштерибиз-
дин калыс алла үчүн болуусун суранам жана 
алла өзү ыраазы болгон иштерибизге ийги-
лик берсин.

мен исламдагы жихад жөнүндө эмгек 
жазгам жана анын элге жетүүсүнөн үмүт кы-
лам, анткени ал теманын  экстремизм ме-
нен байланышы бар.

Бул симпозиумду даярдаган максатбек 
ажыга жана диний мекеменин кызматкерле-
рине ыраазычылыгымды билдирем.

динибиз мээримдүү, орто дин. Бул үм-
мөт башка үммөттөрдөн ортолугу менен өз-
гөчөлөндү cилерди болсо, бөлөк элдерден 
орто кылып жаратты. Бул ортолук менен си-
лер шарапаттуусуңар, эң жогорку даража-
га жеткенсиңер. курандагы орто деген сөз 
эң улуу деген сөз жана тең салмактуу жана 
ийкемдүү деген маанини билдирет. Бул ая-

бай тереңдеп кетүү менен абдан алыстап 
кетүүнүн ортосу – “васатыя”. ал эми эки тара-
бы болсо шариятта жактырылбаган көрүнүш. 
абдан алыстап кетүү бул динден четтөө, ал 
эми терең берилип кетүү болсо, башкалар-
ды каапырлыкка чыгаруу. Бул динди жаман 
көрсөтүү менен, дин душмандарына мусул-
мандарга ар түрдүү жалааларды жабууга чоң 
мүмкүнчүлүк берип, туура эмес, курулай до-
оматтарды жабуунун натыйжасында, исламга 
экстремист жана террорист, мусулмандарда 
кечиримдүүлүк жок – деген жалаалар жа-
былууда.

динди жакшы түшүнбөстүк же терең ки-
рип кетип, диндегилерди каапыр деп айтуу 
бул экстремизм, дин душмандарына жардам 
берүү болуп саналат. 

орто чектен чыгып кетүү бул же динден 
четтөө же тереңдеп кетүү. Бул экөө тең ша-
риятка каршы нерсе.

динде терең кирип кетүүнү имам наба-
вий (рахматуллоохи алайхи), шарият талап 
кылган нерседен ашыкча кылып, тереңдеп 
кетүү - “гулув” – аябай апыртуу, абдан катуу 
кетүү деген. Башкача айтканда алла буюрган 
чектен чыгып кетүү. 

сөзүмдүн аягында баарыңыздарга алла-
нын амандыгын, тынчтыгын тилеп кетем. 

ассалааму алайкум ва рахматуллоохи ва 
баракаатух.

Шейх Абдул Илах
иордания Хашимит падышачылыгынын дин 
иштери жана вакф министринин кеңешчиси
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докладдын башында өзүнүн көп кылым-
дык тарыхы ар дайым орусия менен тыгыз 
байланышта болгон жана алла таалага шү-
гүр, жер шарынын эки эң чоң геосаясаттык 
аймагы болгон Борбордук азия менен ору-
сиянын бири-бирине болгон көз карандылы-
ктарын акыйкатта аныктаган ошол көп кыр-
дуу байланыш бүгүнкү күнгө чейин сакталып 
келе жатат, азыркы глобалдык процесстер-
дин катарында Борбордук азия аймагында  
болуп жаткан экстремизм жана такфиризм 
көйгөйлөрүн талкуулоого арналган бул ма-
анилүү эл аралык симпозиумду уюштурган-
дыгы үчүн кыргыз республикасынын мусул-
мандарынын диний башкармалыгына жана 
республиканын дин иштери боюнча мам-
лекеттик комиссиясына чоң ыраазылыгымды 
билдирип кетүүгө уруксат бериңиздер.

мага бир тууган кыргыз республикасы-
нын борборуна чогулган бул маанилүү мусул-
мандардын эл аралык илимий-практикалык 
симпозиумунун бардык катышуучуларына 
жана конокторуна орусия мусулмандары-
нын Борбордук диний башкармалыгынын 
жана анын төрагасы урматтуу шейх-уль-ис-
лам талгат сафа тажудиндин атынан алар-
дын ысык саламын жана эң жакшы каало-
о-тилектерин айтып коюу урматы насип 
болду! ал улуу жаратуучубуздан бүткүл 
мусулман үммөтүнө абдан маанилүү болгон 
өзүнүн алдына бүткүл дүйнөлүк жана бүткүл 
аймактык ченемде эң көйгөйлүү маселелер-
ди дагы бир жолу талкуулоону максат кылган 
чогулушка, толук ийгилик насип кылуусун  ти-
леп дуба кылат.

Бул көйгөйлүү маселелердин аябай эле 
татаалдыгы, анын жалаң эле мусулмандар 
үчүн эмес, бүткүл дүйнө коомчулугу үчүн бү-
гүнкү күндөгү көйгөйлүүлүгү менен аныкталат. 
анткени экстремизмдин жана анын терсая-
ктык жана такфиризм сыяктуу кесепеттери, 
азыркы мусулман үммөтү үчүн, уламдан-улам 

чоңоюп бара жаткан рак шишиги сыяктуу 
болуп жатат. алар менен каршы күрөш жүр-
гүзүүдө өзүбүздүн эле тагдыр эмес, бүткүл 
адамзаттын тагдыры да биздин чечкиндүүлү-
гүбүздүн деңгээлине байланыштуу.

мындай тагдыр чечилүүчү күрөштө биз-
дин ийгилигибиз, биз өзүбүздүн биримди-
гибизди касиеттүү куранда жана мухам-
мед (с.а.в.) пайгамбардын таза сүннөтүндө 
камтылган исламдын чыныгы жана бурма-
ланбаган негизине канчалык деңгээлде тур-
гуза алабыз, мына ага байланыштуу болгон 
жана мындан ары да боло бермекчи.

мына ушундай нечендеген кылымдар 
менен сыналган чыныгы жолду көрсөтүүчү 
негиздер менен гана мусулмандар бүгүнкү 
дүйнөлүк согушчан кудайсыздыктын исламга, 
ошону менен бирге эле даңктуу ата-бабала-
рыбыз аздектеп бизге мурас кылып калты-
рып кеткен ыйык динибизге жана кудуреттүү 
алла тааланын каалоосу менен, ар түрдүү 
мамлекеттерди жана калктарды бөлүп тур-
ган географиялык чектерден ийгиликтүү өтүп 
жаткан кайталангыс жалпы дүйнөлүк циви-
лизацияны кура алган биздин мусулмандык 
жашоо салтыбызга койгон чабуулуна татык-
туу сокку ура алышмакчы.

мындай укмуш-ижаздын сыры эмнеде? 
мунун сыры, анткени ислам цивилизация-
сын куруу, бардык калган цивилизациялар-
дан айырмаланып, жер шарынын өзүнчө 
бир географиялык аймагы менен же өзүнчө 
бир калк менен эле чектелип калган эмес, 
жок, бирок башынан эле ыйык куран жана 
пайгамбарыбыздын (с.а.в.) сүннөтү бирик-
тирген мусулмандардын эң бекем, руханий 
бир туугандык биримдигине, алардын улуу 
алла тааланын чакырыгына олку-солкулук-
суз эргешүүлөрүнө негизделген:

“Бардыгыңар алланын жибин бекем кар-
магыла жана бөлүнбөгүлө жана алланын 
силерге берген нэматын эсиңерден чыгарба-

Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Тажудиндин
орусия мусулмандарынын борбордук диний 
башкармалыгынын (рмБдБ) төрагасы
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гыла, силер качан душман болгон чагыңарда 
ал силердин жүрөгүңөрдү жакындатты жана 
силер анын мээрими менен бир тууган бол-
дуңар! силер оттуу жардын кырында элеңер 
жана ал силерди ал жерден куткарды. алла 
өзүнүн аяттарын силерге ушинтип түшүн-
дүрөт, балким силер түз жол менен кетээр-
сиңер!” (аали имран, 103).

Бул мусулмандардын биримдигине бол-
гон улуу чакырыктан ар кандай эрктүү же 
эрксиз баш тартуу, фитнага жол ачат, ыйык 
куранда (...?) ... айтылгандай,... андан ислам-
дын тышкы душмандары келтирген корку-
нучтан да кем эмес коркунуч келет.

мындай бир пикирдеги жыйынтыкка ору-
сиянын жана кмшнын башка  мамлекетте-
ринин мусулмандары эң ишкердүү катышкан 
бүткүл дүйнөлүк мусулмандардын бир катар 
форумдарында келишкен. мисалга, алар өт-
көн жылдын март айында “такфиристтик иде-
ялардын жана сабатсыз фатвалардын улуттук 
кызыкчылыкка жана эл аралык мамилелерге 
тийгизген коркунучу” аттуу каир конференци-
ясына, ал эми ошол эле 2014-жылдын ноябрь 
айында “Экстремисттик жана такфиристтик 
агымдар аалымдардын көз карашында” аттуу 
белгилүү кум шаарында өткөн Бүткүл дүй-
нөлүк конгресске катышты.

Бул айтылган мусулмандардын эл аралык 
чогулуштарынын жалпы башкы жыйынтыкта-
ры төмөндөгүлөргө такалат: такфиризмдин 
мусулман үммөтүнө тийгизген эбегейсиз 
коркунучу ушунчалык, ал исламдын туусун 
жамынуу менен мусулмандардын руханий 
биримдигин, сырткы душмандардын чакы-
рыктарына каршы туруу жөндөмдүүлүгүнөн 
ажыратып, ичинен талкалайт.

такфиризм исламды экстремисттик 
түшүнүүдөн жана анын негизин түзгөн эре-
желерине болгон эң сабатсыз мамиленин ке-
сепетинен келип чыгат. Буга илимдин баш 
кесерлеринин өздөрүислам деп эсептеген 
нерселерди өлүм коркунучунун астында кый-
нап таңуулагандыгы жана көпчүлүккө көр-
сөтүп телевизиондук камералардын алдында 
эч жазыксыз адамдардын канын төккөн жа-
пайы кылык-жоруктары өкүнүчтүү күбө. 

орусиялык мусулмандарда “бул баш ке-
серлер деги ыйык куранды окушту бекен, а 

эгер окушса эмне үчүн алар бүткүл бүгүнкү 
дүйнөнүн алдында курандын адамды сүй-
үү, ырайымдуулук, боорукерлик деген улуу 
принциптерин булгап, аны жаманатты кылат, 
эмне үчүн ачык бетпактык менен анын неги-
зин түзгөн “динде кыйноо жок” (Бакара, 256), 
деген насааттарына каршы чыгат?”, – деген 
мыйзамдуу суроо туулат.

мен бүгүнкү эл аралык симпозиумдун 
катышуучулары ыйык куранда камтылган 
“өздөрүнүн ишин өз ара кеңешип чечи-
шет” (шуура, 38), - принцибин жетекчилик-
ке алуу менен, себебин моюнга алып коюу 
керек, исламдын сырткы душмандарынын 
гана амалдарынан турбаган жакынкы чыгыш 
жаңжалын терең талдоого алуусунан күмөн 
санабайм.

Биз өзүнүн баскынчылыгын өздөрүнүн 
аймагынан тышкары алыска – кавказ жана 
Борбордук азия аймактарына чейин жай-
ылтууга ачык кыялданган, жихадчы-такфи-
ристтердин кылмыштуу идеяларына жол 
көрсөтүүчүлүк кызматын кылган “илим”, 
“Боко харам” жана буга окшогон террори-
сттик топтордун адам сыягынан чыккан жат 
кылмыштарына чечкиндүү түрдө каршы чы-
габыз.

Бүгүнкү күндө дүйнөлүк ислам үммөтүнүн 
милдети, өздөрүн мусулманбыз деп атаган 
баш кесер-такфиристтердин алдында бир 
гана өздөрүнүн катарын баш коштуруу эмес, 
бирок ошол душмандарга  каршы күрөш 
жүргүзүүдө акыл-эстүү ой жүгүрткөн бардык 
адамдар менен, алардын улутуна же тутунган 
динине карабастан кызматташуунун жолун 
табууда турат.

Бул күрөштө дүйнөлүк мусулман үм-
мөтүнүн бардык мүчөлөрүнүн, бардык дүй-
нөлүк коомчулуктун күч-аракетин бирик-
тирүү гана ишенимдүү ийгиликке алып келет.

Бүгүнкү күндүн эң башкы көйгөйлүү ма-
селесин чечүүдө алла таала бизге жардам 
берсин!
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Экстремизм жана такфиризм бир гана кыргы-
зстанда эле эмес, мусулман өлкөлөрүнүн баарын-
да болуп жаткан көйгөйлүү маселелердин бири.

Бул көйгөйдү чечүү үчүн  куранды жана ди-
нибизди бекем кармообуз зарыл. кыргызстанда 
өтүп жаткан симпозиум дүйнөдөгү болуп жаткан 
жан кейиткен көйгөйлүү маселелерди чечүүгө өз 
салымын кошот деп ишенем.

Бир мусулман экинчи бир мусулманды ка-
апыр деп айтуу шариятта эң чоң күнөөлөрдөн. 
ошол себептен дүйнөдө болуп жаткан адам өл-
түрүү, мууздоо, адамдарга зыян жеткирүү ж. б. у. 
с. жан кейиткен көрүнүштөргө ислам дини тыюу 
салат. алла таала куранда пайгамбарга (с.а.в) 
кайрылып: “...андыктан аларды кең пейилдүүлүк 
менен кечир ” деп айткан.  

пайгамбар (с. а. в) хадистеринин биринде: 
“ким жердегилерге ырайым кылбаса алла таала 
ал адамга ырайым кылбайт”  – деп айткан.

алла таала башка бир аятта: “жакшылыкта, 
такыбалыкта бири- бириңерге көмөктөшкүлө. 
ал эми жамандыкта жана душмандыкта көмөк-
төшпөгүлө” – деп айткан.

пайгамбар (с. а. в) башка бир хадисинде: 
“чыныгы мусулман башка мусулмандар анын 
колунан жана тилинен зыян тартпаса”

Башка бир риваятта “тилинен башка адамдар 
зыян көрбөсө” деген. Хадисте айтылган адамдар 
деген сөз жалпы мусулман жана мусулман эме-
стердин баарын камтып турат. ошол себептен 
мусулмандар адамдардын динине, улутуна, уруу-
суна карабай мамиле жасайт.

Эгерде башка дин өкүлдөрү мусулмандар-
га душмандык кылбаса, динибиз алар менен 
жакшы мамиледе болуп, урмат-сый көргөзүүгө 
үндөйт. пайгамбарыбыздын (с. а. б.) тарыхы-
на көз чаптырсак мадинага көчүп барганда 
ал жерде жөөттөр жана христиандар жашачу. 
пайгамбарыбыз алар менен келишим түзүп 
мамиле курган.

курандагы мариям сүрөсүн карап көрөлү, 
эгер динибиз бир тараптуу болуп, экинчи та-

рапты сыйлабаганда куранда Хадича же айша 
деген сүрөлөр болмок. 

динибиз мариям энебизди сыйлаган ошол 
себептен толук бир сүрө мариям энебиздин 
атына түшкөн.

жогоруда айтылып өткөн сөздөрдүн бар-
дыгы ислам дини башка дин өкүлдөрү менен 
болгон мамилени четке какпай тургандыгынын 
далили. Башка дин өкүлдөрү менен жакшы ма-
миледе болууга үндөгөн динибиз мусулмандар 
менен эң жогорку мамиледе болууга буюрат.

Бирөөнүн жаман иш кылып жатканын көр-
сөк кагып силкпей жакшы насаат айтуубуз ке-
рек. алла таала куранда: “алланын жолуна 
даанышмандык жана жакшы сөздөр менен 
чакыргын” – деп айткан.

лаа илааха иллаллах келимесин айткан 
адамды эч качан каапыр деп айтпоо керек, 
анткени ислам динининин айрыкча ахли сун-
нанын өзгөчөлүгү ушунда турат. мисалы, бир 
адам чоң күнөө жасаган болсо хавариждер ка-
апыр деп айтышат. ал эми ахли сунна болсо 
каапыр эмес деп айтат.

ахли суннанын сөзүнө курандан далил: 
“ыймандуулардан эки коом бири-бири менен 
согуша турган болсо, алардын ортосун түзө-
гүлө”.

Эгерде бир мусулманды каапыр деп айта 
турган болсок анын таасири жалпы коомго 
тиет. момун-мусулмандардын ортосундагы ма-
милени үзүп, керек болсо бир үй-бүлөнү ажы-
ратып салат.

ошондуктан мусулман адамдын мадания-
ты аалымдар айткандай “мага ачык-айкын да-
лил болмоюнча бир адамды каапырга чыгар-
байм” – деген сөз менен жашоо керек.

алла тааланын “Билбесеңер билгендер-
ден сурагыла” – деген аятына таянып келген 
исламды туура кармоону кааласак, алла таа-
ланын китебине, пайгамбарыбыздын (с. а. в.) 
сүннөтүнө жана аалымдарыбыздын айткан 
сөздөрүнө баш иели.

Абдулмуним Фуад
проф. док. аль-азхар университетинин 
шарият факултетинин деканы.
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Ислам тынчтыктын дини
алла таалага алкыш, мактоо жана пайгамба-

рыбызга салам, салават айткандан кийин албет-
те, ислам дини адам баласын туура жолго баштай 
турган толук акыркы дин. адам баласынын жа-
шоосуна керек болгон ар бир иш аракетинде 
ислам дининде эң жакшы таалимдер бар. пай-
гамбарыбыз (с.а.в) пайгамбар болуп келгенде 
арабдардын дүйнө жашоосу абдан жаман болчу 
жана күндөн күнгө жаман болуп бараткан. жер 
бетинде алардын колунан кармап, өйдө тартып, 
жакшылыкка, туура жолго чакыра турган эч бир 
күч-кубат жок эле. ал учурда адам баласы өзүнүн 
жаратуучусун жада калса өзүн да, кайда баратка-
нын да унутуп, жакшы менен жаманды жана ак 
менен караны ажырата албай калган заман бол-
чу. пайгамбарыбызга (с.а.в) чейинки пайгамбар-
лардын чакырыктары жоголуп алар алып келген 
нурлар өчүп калган болчу. ыйманы бар адамдар 
деле аябай аз калган болчу. алар да эл арасында 
эл менен чогуу иштебестен ыйманын сактап ка-
луу үчүн тоо-таштарга качып кетишкен. 

андан кийин мухаммад (с.а.в) ааламга пайгам-
бар болуп келди. жалпы коомдун жаратуучусун 
таанып элдин оңолуусуна пикир берди. жалпы эл 
ал учурда бактысыз, бузуку, кулк-мүнөздө өтө катуу, 
жакшылыкты билбеген, талашып-тартышты жакшы 
көргөн, үй-бүлөгө жаман мамиле жасашчу. пай-
гамбарыбыз (с.а.в) аларга жумшак сүйлөп, тынчты-
кка чакырып, өз ара достук, махабатка насаат кыл-
ды. анткени алла таала мухаммадды (с.а.в) бүткүл 
ааламга ыракмат кылып жиберген. ошондой жум-
шактык менен элдерге даават кылды. Элдер динди 
кабыл алып дин бүткүл ааламга тарады. 

жогоруда айтылган сөздөрдөн маалым бол-
ду – пайгамбарыбыздын (с.а.в) жолу адамга жак-
шы тарбия берет. жаман сапаттардан тазалап 
жакшы кулк-мүнөздөр менен кооздойт. пайгам-
барыбыздын (с.а.в) жиберилүүсү тынчтык, аман-
дык, ыракмат үчүн болгон. Бул тынчтык, амандык 
менен динди тараткан. Бул дин – ырайымдуулук-
тун дини. зулумдук, кан төгүү, күч колдонуунун 
дини эмес. алла тааланын китеби болгон курани 
карим да алланын ырайымдуу деген сыпаты ме-
нен башталат. ошондой эле курандагы биринчи 
сүрөнүн башы да ырайымдуу деген сыпат менен 

башталган. мындан сырткары куранда үч жүздөн 
ашык аяттар алланын ырайымдуулугун баяндайт. 
Биз алланын пенделери ырайымдуулук, жумшак-
тык, берешендикти артыбызга таштап койбошуб-
уз керек. себеби биз пайгамбар мухаммаддын 
(с.а.в) үммөтүбүз. пайгамбарыбыз (с.а.в) бүткүл 
ааламга ыракмат болуп жиберилген. 

чындыгында алла таала пайгамбарыбызды 
тынчтыкка, келишимге жана ошондой эле ислам 
диниге зыян алып келүүчү талаш-тартышты ташто-
ого буйрук берген. алла таала маида сүрөсүндө 
айткан: «кимде-ким бир кишини акысыз эле же 
болбосо жерде бузукулук кылып өлтүрсө ал бар-
дык адамдарды өлтүргөндөй күнөө табат». Бул 
аяттан киши өлтүрүүнүн арам экендиги билин-
ди. дагы ушул сыяктуу динибизде жек көрүлгөн 
бөлүнүп – жарылуу, зордук-зомбулуктун зыяндуу-
лугу жөнүндө жүздөн ашуун аяттар айтылган. 

пайгамбарыбыздын (с.а.в) сүннөтү дагы тын-
чтыка көңүл бурат. абу Хурайрадан (р.а.) риваят, 
пайгамбарыбыз (с.а.в) айтты: «чыныгы мусулман 
ал – башка мусулмандар анын тилинен жана колу-
нан зыян тартпаган киши. чыныгы момун – башка 
адамдардын малдарына жана кандарына эч кан-
дай зыяны тийбеген киши». Башкача айтканда бир 
да мусулманга, каапырга да зыяны тийбейт. пай-
гамбарыбздын (с.а.в) мындан сырткары дагы тын-
чтык жөнүндө айткан көптөгөн хадистери бар. 

албетте, ислам дини амандыктын, тынчтык-
тын дини. Экстремизм жана терроризмдин эч бир 
сөзүнө да амалына да уруксат бербейт. тескери-
синче, булардын амалдарынан кайтарат. жогору-
да айтылган баяндамалардан ислам бир тууган-
дыктын, ырайымдуулуктун, жакшылыктын дини 
экендиги маалым болду. ошондуктан ислам дини 
жакшылык жолуна жана жакшы мамилеге гана 
үндөйт. ислам дининин раббиси ал – ааламдын 
раббиси. ислам дининдеги пайгамбар ай-ааламга 
ырайымдуулукту алып келген. ислам дининин ки-
теби – ааламдагы бардык коомду тынчтыка, жалаң 
гана жакшылыкка үндөп насаат кылуучу китеп. 

оо, аллам! Өзүң ыраазы болгон жана өзүң 
сүйгөн жолго бизди баштагын жана дүйнө – акы-
ретибизде жакшылыктарды насип кыл. оомийн.

Шейх Жамил Ахмад
деобанд, даарул Ъулум университетинин мударриси.
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Исламдык диний экстремизмге кар-
шы туруу

(тажик республикасынын мисалында. 
кыскартылган варианты)

XXi кылымдын босогосунда экстремизм 
жана терроризм адамзатка негизги корку-
нучтардын бирин түзүүдө. дүйнөдө өзүн экс-
тремизмдин жана терроризмдин коркунучу-
нан толук корголгонбуз деп эсептеген бир дагы 
мамлекет же улут жок. Өзгөчө экстремисттик 
топтор өздөрүнүн саясий жана башка жеке 
пайдасын көздөгөн максаттарына жетүү үчүн 
динди жамынышат. диний экстремизм бөлөк 
экстремизмдерге салыштырмалуу кеңири та-
ралып жатат, натыйжада коомдун бөлүнүүсүнө, 
аягы аябай кайгылуу бүтүп жаткан диний душ-
манчылыктын козголуусуна алып келип жатат.

диний экстремизм ишмердигин диний 
чөйрөдө эле жүргүзбөстөн, көпчүлүк учурда 
светтик мамлекетке, учурдагы мамлекеттик 
жана коомдук түзүлүшкө, өлкөнүн учурдагы 
мыйзамына каршы абдан оор формада, дин-
дик башкарууну орнотууга багытталат. 

XiV кылымдан бери Борбордук азиянын 
элдеринин маданияты, жашоосу, үрп-адаты, 
салты ислам менен тыгыз байланышкандык-
тан, исламдык диний экстремизмди жана ага 
каршы туруунун ыкмаларын изилдөө, биздин 
аймактын мусулмандарынын эң маанилүү мил-
деттеринин бири болуп эсептелет. ссср кулап, 
Борбордук азия мамлекеттери эгемендүүлү-
гүн алган соң, улуттук маданий баалуулуктар-
ды кайра жаратуу процесси менен катар эле, 
исламга коомдогу идеологиялык боштукту тол-
туруу мүмкүнчүлүгү ачылды. Бирок бул мүм-
күнчүлүк салттуу исламга эле жол ачпастан, 
исламдагы, биздин коомдун маданий-тарыхый 
дүйнө таанымына мүнөздүү болбогон ар кан-
дай агымдарга да кеңири жол ачып берди.

демократиялык коомдогу исламдык ди-
ний экстремизмге каршы туруу чаралары 
мамлекеттин жалгыз өзүнүн эле милдети 
болбостон, жалпы коомчулуктун иши бо-
луп эсептелет. коомдо, диний экстремизмди 
мамлекеттик органдардын жана жарандык 
коомдун институттарынын биргелешкен күчү 
менен гана нейтралдаштырууга болот. ис-
ламдык диний экстремизмге каршы турууда 
мамлекеттик органдардын, жарандык коом-
дун институттарынын ишмердүүлүгү адам-
дын жана жарандын укугун жана эркинди-
гин, конституциялык түзүлүштүн негиздерин, 
мамлекеттин биримдигин камсыздоого, экс-
тремизмди таап ашкерелөөгө, анын кесепет-
терин жоюуга жана ошондой эле анын пайда 
болуу себептерин жана шарттарын аныктоо 
үчүн профилактикалык иштерди жүргүзүүгө 
багытталууга тийиш.

Исламдык диний экстремизмге кар-
шы туруунун саясий-укуктук система-
сын жөнгө салуу 

тажикстандын эгемендүүлүк жылдарын-
да, республикада исламдык диний экстре-
мизмге каршы турууну кошо камтыган, экс-
тремизмге каршы туруунун  укуктук базасы 
иштелип чыккан. 

республикадагы экстремизмге каршы ту-
руунун укуктук базасы таанылган, тажикстан 
республикасынын конституциясынын эл 
аралык-укуктук нормаларына негизделет. 
тажикстан республикасынын конституци-
ясынын 8-беренесинде, расалык, улуттук, 
социалдык жана диний душманчылыкты, 
же болбосо конституциялык түзүлүштү ку-
латууну пропагандалай турган коомдук би-
рикмелердин жана саясий партиялардын 
ишмердүүлүгүнө жана куралдуу топторду 
уюштурууга тыюу салынат. конституциянын 

Юнусов Бахтиёр Алиевич
тажик республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы 
дин иштери, улуттук салтанат, каада-салтты жөнгө 
салуу боюнча комитетинин юридикалык секторунун 
башчысы
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нормаларынын негизинде ылайыктуу мый-
замдык актылар кабыл алынган.

саясий партияларды, коомдук жана 
диний бирикмелерди, бөлөк уюмдарды, 
ошондой эле кызмат адамдарын жана жа-
рандарды экстремисттик ишмердүүлүктөрү 
үчүн жоопко тартуу, саясий партиялардын, 
коомдук жана диний бирикмелердин иш-
мердүүлүктөрүн жөнгө салуучу мыйзамдар-
да жана ошондой эле тажикстан республи-
касынын кылмыш кодексинде жана башка 
мыйзамдык актыларда белгиленген.

Исламдык диний экстремизмге кар-
шы туруудагы коомдук институттардын 
ролу.

исламдык диний экстремизмге каршы ту-
руунун эл аралык жана улуттук тажрыйбасы, жа-
лаң эле жөнгө салына турган жана тыюу салы-
на турган чаралар эле каралбастан, алдын ала 
көрүлүүчү мүнөздөгү чаралар да карала турган 
экстремизмге каршы туруунун комплекстүү ча-
раларынын керектигин көрсөттү. Бул үчүн ко-
омдогу экстремизмдин өнүгүүсүнө өбөлгө түзө 
турган шарттарды жок кылуучу, укуктук аспект-
ти эле камтуучу эмес, бирок анын саясий-укук-
тук, социалдык-экономикалык, идеологиялык, 
пропагандалык, маалыматтык жана башка 
аспекттерин да камтый турган жалпы мамле-
кеттик комплекстүү программаны иштеп чыгуу 
зарыл шарт болуп эсептелет. мындай экстре-
мизм сыяктуу коркунучтуу саясий-экономика-
лык кубулуштун алдын алуу ишинде, коомдук 
институттар жана диний бирикмелер өзгөчө 
ролду ээлеш керек.

азыркы коомдун бөлүгүн түзгөн диний 
бирикмелер, диний экстремизмге каршы ту-
руунун иш-чараларын жүргүзүүдө, жалаң эле 
мамлекетке шылтап, четте калбаш керек. Экс-
тремизмдин таралышына ириде алар өздөрү 
каршы туруп, коомчулуктун диний чөйрөсүн 
коргош керек. диний бирикмелердин руханий 
негизин түзгөн, куран жана сүннөттөн илими 
бар диний ишмерлер болсо, экстремисттердин 
идеологдоруна каршы турууда, коомдун зор 
пропагандалык потенциалын түзгөн коомдун 
категорияларынан болуп эсептелишет.

диний экстремизмге каршы туруунун 
жүрүшүндө, жүктү жарандык коомдун бир 
катмарына эле жүктөп койгон максатка ылай-

ык келбейт, бирок руханий жол башчылардын 
жана диний бирикмелердин өздөрүн актив-
дештирүү бул күрөштүн жүрүшүндө талашсыз 
нерсе. анткени диний экстремизмдин өзү ди-
ний баалуулуктарды туура эмес пропаганда-
лоонун жана негиздөөнүн жыйынтыгы болуп 
эсептелет. мындай диний кошулмасы бар, ке-
лишкис көз караштар менен идеяларга каршы 
турууда, туура диний илими бар адамдар та-
лап кылынат.

Борбордук азия мамлекеттеринде мечит, 
жалпы диний салт-санаалар аткарыла турган 
коомдук исламдык сыйынуу үйүнө барабар 
эле, намаз окула турган жана башка диний 
муктаждыктардын аткарылышын камсыздай 
турган негизги жай болуп эсептелет.

мечиттердин имамдары жана имам-ха-
тибдери бардык күч-аракеттерин ар кандай 
радикалдык идеялардын мечитке кирип кет-
пөөсүнө жумшоого тийиш, болбосо диний 
экстремизмдин таралуусу демейдегиден 
тезирээк жүрөт. жума намаздарынын ал-
дындагы хутбаларда жана намаз окуучулар-
ды көтөрүмдүүлүккө, өз ара түшүнүшүүгө, 
адеп-ахлакка, сүйүүгө, сабырдуулукка жана 
бири-бирин урматтоого чакырууда куран 
аяттарын жана мухаммед (с. а. в.) пайгам-
барыбыздын хадистерин туура түшүндүрүү, 
исламдык диний экстремизмге каршы туруу-
да бир топ жакшы натыйжа берет. мечитте 
ыйманга чакыруу хутбаларынын жүрүшүндө, 
жаштарды руханий өсүүгө, патриоттуулук-
ка, илим алууга, өз улутун үйрөнүп билүүгө, 
коомдун жыргалчылыгы үчүн эмгектенүүгө 
чакыруу сөздөрү дагы айтылып турууга тий-
иш.  

мамлекеттин укуктук системасынын че-
гинде жарандарга өздөрүнүн диний мук-
таждыктарын канааттандырууга мүмкүнчүлүк 
берген исламдын либералдык, лоялдык 
жана көтөрүмдүүлүк мектептерин пропа-
гандалоо жана колдоо, диний экстремизмге 
каршы туруудагы эң туура ыкмалардан болуп 
эсептелет. абумансури матуридинин акый-
дасына таянган ханафий мазхабынын диний 
тажрыйбасы улуттук жана жалпы адамзат-
тык баалуулуктарга сый-урмат менен мами-
ле жасаган. мындай түшүнүктүн негизинде 
исламга эзелтеден мүнөздүү көтөрүмдүүлүк 
жана ачыктык жатат. жөнөкөй мусулманга 
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исламдын чыныгы тынчтыкты сүйгөн, жак-
шылыкка чакыруу түшүнүгүн жеткирүү керек. 
“инналлооха юхиб-бул мухсиниин” (алла 
жакшылык кылуучуларды жакшы көрөт).

диний экстремизмдин пайда болуучу, 
өбөлгө түзүүчү себептерин жок кылууда ди-
ний бирикмелер менен бирге эле жарандык 
коомдун бөлөк институттарынын да ролу чоң.

мындан тышкары экстремисттик жана 
террористтик актылардын глобалдык кесепет-
тери, массалык маалымат каражаттарынын 
шыкагы менен бардык жерде исламофобия 
–  исламды жек көрүү өсүп жатат. террори-
сттердин жоопкерчилигин исламга же мусул-
мандарга жүктөө, бул күнөөсүздү дүйнөлүк 
деңгээлде күнөөлүү деп табуу менен барабар.

жаштарды адеп-ахлактык жана патриот-
туулук духта тарбиялоо

Экстремисттик идеялардын алдын алуу-
да мамлекеттик түзүлүштүн жана бардык эле, 
диний бирикмелерди кошкондо, жарандык 
коомдун институттарынын негизги милдет-
теринин бири болуп, жаштарды адеп-ахлак-
туулук, чыдамдуулук, өз ара түшүнүшүүнүн 
жана патриоттуулуктун духунда тарбиялоо 
болуп эсептелет.

социалдык-экономикалык жана ми-
грациялык көйгөйлөрдүн курчуп жаткан 
учурунда, бир топ чет өлкөлүк исламдык 
экстремисттик уюмдардын жана кээ бир 
мамлекеттердин өзүнчө кызматтарынын 
жергиликтүү калкка жат исламдын радикал-
дык формадагы идеологияларын таратууну 
активдештирүүлөрү, жаштардын арасын-
да радикалдык маанайлардын күчөөсүнө 
өбөлгө түзөт. коркунуч дал ушул жерде 
катылып  жатат, анткени экстремисттер 
өздөрүнүн социалдык базаларын жаштар-
дын эсебинен кеңейтүүгө аракет жаса-
шат. Бүгүнкү күндө тажикстанда эле эмес, 
Борбордук азиянын бөлөк мамлекетте-
ринде да көптөгөн жарандар, негизинен 
жаштар, мыйзамсыз жолдор менен араб 
өлкөлөрүнүн шектүү окуу борборлорунан 
илим алып жатышат. көпчүлүк учурда бул 
борборлор ислам мамлекеттеринин өздөрү 
тарабынан да көзөмөлдөнбөйт. алардын 
көпчүлүгүнүн идеологиясы жана диний көз 
караштары салттуу исламдын өкүлдөрүнүн 

жана коомдун диний эмес турмушунун кы-
зыкчылыктарына карама-каршы келет.

укук коргоо чаралары жана профилактык 
иш-чаралар аркылуу жарандардын диний 
илим алуу үчүн чет мамлекеттерге баруу про-
цесстерин жөнгө салуу зарыл. Бул чаралар 
исламдык диний экстремизмдин таралуусу-
нун сырткы факторун жоюуга жардам берет 
жана жаңы радикалдык-экстремисттик идея-
лардын Борбордук азия өлкөлөрүнүн мей-
киндигине таралуусуна бөгөт коёт. Белгилеп 
кете турган нерсе, исламдык диний экстре-
мизмге каршы туруунун бул чарасы, өлкөнүн 
ичинде диний билим берүүнүн системасы 
өнүкмөйүнчө жана жаштар арасында диний 
сабатсыздыкка каршы күрөш жүрмөйүнчө 
натыйжалуу болбойт. мына ушул максаттан 
алып караганда, азыркы учурда, диний экс-
тремизмден арылуу үчүн, күчтөрдү бирик-
тирүү керек, ал эми бул болсо, жаштар менен 
руханий-адеп-ахлактык жана психологиялык 
иштерди жүргүзүү жана жаштардын өзүн-
өзү ийгиликтүү көрсөтүүлөрү үчүн жетиштүү 
социалдык-экономикалык шарттарды түзүп 
берүү дегендик. 

корутунду ордуна. Бүгүнкү күнү биздин 
ар бирибизге, дүйнөдө саясий жана диний 
абалдын күн санап өзгөрүлүп турганы бел-
гилүү. дүйнөнүн ар кайсы аймактарында 
идеологиялык жана диний түшүнүктөрдүн 
кагылышуусунан келип чыгып жаткан со-
гуштук жана саясий жаңжалдар, эл аралык 
экстремизмдин жана терроризмдин чектен 
тыш таралуусу, социалдык-экономикалык 
көйгөйлөрдүн курчуусу, өзүбүздүн аймактын 
тынчтыгын камсыздоо тууралуу тереңирээк 
ойлонууга мажбурлап жатат. ошондуктан 
бул коркунучка, ириде өзүбүз каршы туруу 
буз керек жана ак ниетибиз менен куруучу-
лук көз караш жана салттуу көтөрүмдүү ис-
лам катары, ханафий мазхабынын негизи, 
биздин бүгүнкү коомубуздун негизи болуп 
калуусуна аракет кылуубуз керек.

куран. сүрө 2, аят 195.
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Бул берекелүү чөлкөмдөрдө, (максатымда кыргызстанды) тутуу менен эскертким келет. 
ислам эмгеги кылдаттыкты жана сергектикти талап кылат. аны менен бирге бардык 

эле ызы-чууну жана тынчсыздыкты пайда кылган иштерден алыс болууну шарттайт. жум-
шактык менен сыпаалык бардык эле иште зарыл деп таанылгандай, исламга чакырууда да 
ошол нерсе зарыл. ансыз дин эмгегинде көптөгөн кыйынчылыктарды башынан кечирип 
жаткандар бар.   

андыктан ар бир эле динге чакыруучу адам үчүн мусулмандардын башын бириктирүүчү 
ишке өтүш керек. ортого ажырым салган бардык нерседен алыс болуп, адамдарга динди 
жеңил кылып сунуштоо, башкалар менен болгон мамиледе жакшы күмөндө болуу, мусулман 
үчүн билүүсү зарыл болгон негизги дин маселелерин элге жеткизүү деген принциптерди 
тутунушубуз керек. Элдин ортосун бөлбөстөн башын бириктирип, араздаштырбай жакын-
датып, адамдардын (түшүнүк жагынан) кабылдоо мүмкүнчүлүгүнө жараша дин үйрөтүүнү 
колго алуу. аларды дин менен жашоого тепкичтүүлүк менен алып баруу. абу Хурайра (аллах 
андан ыраазы болсун) пайгамбарыбыз алейхи саламдан мындай дегенин айтат: (албетте 
дин жеңил, аны ким оорлоткон болсо өзү жеңилет. андыктан кол кармашкыла, жакындаш-
кыла ....Хадис.)“ имам Бухарий риваяты. 

оройлук жагымсыз иш, ал эми сыпаалык болсо чакырык чөйрөсүндөгүлөр үчүн жада 
калса эң катуу душманга да колдонуучу курал, ошондуктан Харун менен муса пайгамбар 
да чектен чыккан фараон үчүн жумшактык менен кайрылууга алладан буйрук алган. аллах 
айтат: (фараон деген чектен чыкты, ага баргыла да жумшак сөз айткыла, балким эсине келип 
же коркуп калаар) тааха сүрөсү: 44

Доктор Адил Мухаммад Салех.
Бүткүл дүйнөлүк куран жаттатуу уюмунун өкүлү. Бүткүл дүйнөлүк 
куран жаттатуу уюмунун генералдык директорунун кеңешчиси. 
“малик абдулазиз” университетинин улуу окутуучусу

жараткандын атын оозанып, өз пенделерине динди толуктап, мыйзамдык нематын 
ыроолоп, аларга исламды дин катары сунуп, ал динге өзү ыраазы болгон аллага 

мактоолор болсун. күбөлүк берем шериксиз жана жалгыз. Өзүнөн башка кудай жок,  күбөлүк 
берем анын элчиси жана кулу мухаммад алейхи салам. 

албетте, динибиздин чоң өзгөчөлүктөрүнүн бири, анын айкын-ачыктыгы. андыктан ал 
акыйкат динден ырк бузган күмөндүү нерсени же мусулмандардын ортосуна доо кетирген 
аракетти табуу кыйын. Эгер ал нерсе пайда болсо дин тарыхы ичинде дайыма аалымдар 
андай иштерге бөгөт койюп тосуп келишкен. мына ошол аалымдарга таандык сапаттардын 
бири, адашып айткандарга түз жооп берүү жана тараткан күмөнүнө илим негизинде бөгөт 
кою. күмөндүү иштин көлөмү чоңойгон сайын анын кесепети да артып барат. ал учурда аны 
токтотуунун зарылчылыгы да аалымдар үчүн милдеттүүрөөк болот. а эгер ошол таратыл-
ган күмөндүн кесепетинен бөлүнүп жарылуу же адам канын акысыз төгүүгө алып барса же 
шарият сакташ үчүн келген беш нерсеге доо кетирсе же коомдун тынчтыгын бузуп тополоң 
чыгарса, андай  учурда аны токтотпостон, кол куушуруп олтуруусу аалымдар үчүн жарабас 
иш болот. мына ошондуктан, күмөн жараткан ой пикирлердин таралуусу мусулмандарды 
олжого жыккан, өзгөчө жаштарды курмандыкка тарткан куралдардан болуп калды. ошол се-
бептен чектен чыккан аша чабарлардын  күмөндүү ойлорун  токтотуп ага туура жооп берүү 
улуу милдеттерден.

Доктор Абдулла аль-Худейр
дин иштери жана Вакф боюнча министрдин орун басары. 
сауд араб падышачылыгы
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Бишкекте эл аралык симпозиум экс-
тремизм жана такфиризмди айыптады

2015-жыл 16-17-апрелде кыргызстан-
дын борбору Бишкек шаарында биринчи 
i эл аралык “Экстремизм жана такфиризм 
азыркы коомдун коркунучу” аттуу симпозиум 
болду. симпозиум кыргыз республикасынын 
дин иштери боюнча комиссиясы, кыргыз 
республикасынын мусулмандарынын диний 
башкармалыгы, Бүткүл дүйнөлүк жаштар ас-
самблеясы (WAMY) жана “ыйман” коомдук 
руханий маданиятты өнүктүрүү фонду  менен 
бирдикте уюштурулду.

симпозиумдун ишине мусулман өл-
көлөрүнүн аалымдары, муфтийлер, имамдар 
кыргызстандын мамлекеттик ишмерлери 
катышты. катышуучулар симпозиумда чы-
гып сүйлөгөн сөздөрүндө акыркы жылдары 
жайыла баштаган экстремизм жана такфи-
ризм терс көрүнүштөрүн айыпташты. Бул 
терс көрүнүштөрдүн исламга карама-каршы  
келээрин белгилешти. демейки адамдардын 
мусулмандарды каапырсың деп күнөөлөөгө 
акылары жок. мындай чечим чыгаруу ша-
рияттык соттун укугуна гана тиешелүү жана 
чоң жоопкерчиликти камтыйт. мусулмандар 
болсо бөлөктөрдүн пикирине, жалаң эле ис-
ламдын алкагында эмес, анын тышында да 
көтөрүмдүү жана сый-урматта болуулары 
керек иорданиялык, кувейттик, сауд арабия-
лык жана пакистандык аалымдар исламдын 
бул  жобосун, пайгамбарыбыздын (с. а. в.) 
сахабаларынын жүрүм-турум мамилелери-
нен далилдерди келтирүү менен негиздеш-
ти. Экстремизм жана такфиризм радикалдык 
секталардын алгачкысы болгон харижиттерге 
мүнөздүү өзгөчөлүк экендигин белгилешти. 
Бул топтун ишмердүүлүгүнүн кесепетинен 
исламдын алгачкы жылдарында көп кан тө-
гүлүүлөр болуп, пайгамбарыбыздын (с. а. 
в.) күйөө баласы жана сахабасы, төртүнчү 

такыба халиф али ибн абу талиб өлтүрүл-
гөн. азыркы такфиристтер жана экстремист-
тер болсо, ошол сектанттардын кандуу жолу 
аркылуу бара жатышат. 

чыгып сүйлөгөндөр экстремизмдин та-
ралуу жолуна токтолушту. Биздин өлкөлөргө 
бул илдет көбүнчө интернет тору аркылуу 
таратылат. аалымдар жаштарга акыйкат ма-
алыматтарды алууну, өздөрүн чыныгы оку-
муштууларбыз деп жарыялоо менен калган 
пикирлердин бардыгын четке каккан жалган 
аалымдарды укпоого кеңеш беришти. Бор-
бордук азия аймагында ханафий мазхабын-
дагы ахли сунна вал жамаъанын  исламдын 
өнүгүү тарыхындагы өзгөчө ролу белгилен-
ди. ошондой эле бул даңктуу аймакта көптө-
гөн улуу ислам аалымдарынын төрөлгөн-
дүгү жана иштегендери айтылды. алардын 
ичинен улуу аалымдар ал-Бухари, муслим, 
ат-тирмизи, абу дауд, ас-сарахси, ан-на-
сафилердин ысымдарын атай кетүү жетиштүү 
болот.

кыргыз республикасы көп кылымдуу 
тарыхы бар өлкө. Бул кооз жаратылыштуу 
көркөм көрүнүштүү тоолуу өлкө. калкынын 
көпчүлүгү мусулмандар. акыркы жылдар-
да исламдын өнүгүүсү байкалууда. Бул жер-
де миңдеген мечиттер, ислам университети, 
көптөгөн медреселер бар. Бишкекте чоң 
борбордук мечит курулууда. муфтий ток-
томушев максатбек ажы жетектеген кыргы-
зстан мусулмандарынын диний башкарма-
лыгы республикада калкка исламды туура 
түшүндүрүү боюнча жана экстремисттик көз 
караштардын жайылуусуна бөгөт коюу бо-
юнча жигердүү иш алып барууда.

Али Воронович
Белоруссия мусулмандарынын 
азирети муфтийи
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кыргыз улуттук академиялык т. абдумомунов атындагы драма театрында кыргыз республикасынын 
президентинин 2014-2020-жылдарга крнын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы 

жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу алкагында кыргызстан мусулмандарынын диний башкармасы жана кыргыз 
республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы уюштурган  “Экстремизм жана такфиризмдин  

коомго келтирген коркунучу” аттуу 1 Эл аралык симпозиум өттү.

симпозиумда окумуштуулардын, расмий органдардын жана диний уюмдардын, муфтийлердин, эксперттердин 
жана ойчулдардын биргелешип аракет кылуу, исламдын ханафий мазхабынын негиздеринин өнүгүүсүнүн, 

такфиризмге каршы туруунун ыкмаларын жана принциптерин изилдөөнүн өнүгүүсү туурасында докладдар, 
талкуулар болду.
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парламенттин куттуктоо сөзү менен 
крнын вице-спикери 

Зулпукаров Төрөбай Закирович 

кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийи 
Токтомушев Максатбек ажы  

орусия федерациясынын муфтийлер кеңешинин 
төрагасы  

Гайнутдин Равиль Исмагилович 

крнын дин иштери боюнча мамлекеттик 
комиссиясынын директору 

Орозбек Молдалиев  
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сауд араб падышачылыгы, дин иштери боюнча 
министрдин орун басары, 

доктор Абдулла аль-Хузейр 

казакстан республикасынын азирети муфтийи 
Маямеров Ержан Малгажулы

тажикстан мусулмандарынын муфтийи 
Саид Мукаррам Абдукодирзода 

пакистан ислам мамлекетинин “ислам укугу” бирикмесинин 
жетекчисинин орун басары, дар-аль улуум университетинин 

проректору Мухаммад Такий Усманий
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иордания  Хашимит падышачылыгынын дин иштери 
жана вакф министринин орун басары 

Абдул Илах Афнан Муса

кувейт мамлекетинин экс-министри, эл аралык саясат 
клубунун жетекчиси 

Жасем Мухаммад аль-Аун

казакстан республикасынын спорт жана маданият 
министрлигинин өкүлү 

Шойкин Галым Нурмагамбетович

Симпозиумдун ачылышы Бишкек 
шаарындагы Токтоболот 

Абдымомунов атындагы кыргыз 
улуттук академиялык драма 
театрында болду. Симпозиумду 
Кыргызстан мусулмандарынын 
Азирети муфтийи Максатбек 
ажы Токтомушев ачты. Андан 
соң Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеңешинин вице-спикери 
Төрөбай Зулпукаров куттуктоо 
сөзүн сүйлөдү. Ар бир өлкөдөн 
келген дин аалымдары кезеги менен 
докладдарын окушту. Симпозиум 
аяктагандан кийин жалпыга 
маалымдоо каражаттары үчүн пресс-
конференция уюштурулду.
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кыргызстан мусулмандарынын диний башкармасы жана кыргыз республикасынын дин иштери 
боюнча мамлекеттик комиссиясы 2015 жылдын 16-апрелиндеги Бишкек шаарында “Экстремизм жана 

такфиризмдин  коомго келтирген коркунучу” аттуу 1-эл аралык симпозиумунун башталышы. 

симпозиумдун ишине катышууга дүйнөнүн 17 мамлекетинен белгилүү аалымдар, муфтийлер, 
диний жана коомдук ишмерлер, илимий жана эксперттик коомдоштуктардын өкүлдөрү, 

жакынкы жана алыскы чет мамлекеттердин ислам окуу жайларынын жетекчилери катышышты. 
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“Экстремизм жана такфиризмдин  коомго келтирген коркунучу” аттуу 
1 Эл аралык симпозиумунун катышуучулары.

орусия  федерациясынын мусулмандар дин башкармасынын 
төрагасынын орун басары мухиддинов  дамир Хазрат

сауд араб падышачылыгынын уммуль-куро университетинин 
шарият бөлүмүнүн башчысы доктор раид бин Халаф бин мухаммад

али Воронович, Белоруссия мусулмандарынын муфтийи 
симпозиумдун секциялык отурум учурунда

аль-азхар университетинин шарият  исламия факультетинин 
деканы, профессор, доктор абдул муним фуад махмуд, аалымдар 
кеңешинин төрагасы, киунун ректору абдишүкүр ажы нарматов, 
аалымдар кеңешин жоопту катчысы, кмдБнын фатва бөлүмүнүн 

башчысы шергазыев жоробай ажы

“Экстремизм жана такфиризмдин  коомго келтирген коркунучу” аттуу 
1-эл аралык симпозиумунун катышуучулары 

өздөрүнүн сунуш-пикирлерин айтышууда 

1-СеКцИя 

"аХли-сунна Вал-жамааЪа жана 
Ханафийликтин такфиризмге 

каршылыгы". 

Өтүүчү жайы 
"жаннат" мейманканасы №1 зал

Жыйындын төрагасы: 
кыргызстан ислам университетинин 
ректору, аалымдар кеңешинин төрагасы 
АБдИШүКүР НАРМАТОв
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“Экстремизм жана такфиризмдин  коомго келтирген коркунучу” аттуу 
1-эл аралык симпозиумунун катышуучулары 

өздөрүнүн сунуш-пикирлерин айтышууда 

Жыйындын төрагасы: 
кыргызстан мусулмандарынын 
азирети муфтийи 
МАКСАТБеК АЖЫ ТОКТОМУШев

2-СеКцИя 

"Экстремизм 
жана такфиризмдин мусулмандарга 

келтирген коркунучу" 

Өтүүчү жайы 
"жаннат" мейманканасы №2 зал

Экинчи секциядагы өткөн талкууга сауд араб падышалыгынан 
доктор абдулла аль-Хузейр, украина мамлекетинин муфтийи 

ахмед тамим, тажикстан мамлекетинин муфтийи саид мукаррам 
абдикодирзода, египет мамлекетинин аль-азхар универститетинин 
шарият факултетинин деканы  доктор абдуль мунъим фуьад,  индия 

мамлекетинин илимий изилдөө борборунун директору  Билал  
абдул-Хайй катышууда

секцияга кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийи 
модератор болуп, «Экстремизм жана такфиризмдин мусулмандарга 
келтирген коркунучу» аттуу теманын алкагында коноктор өздөрүнүн 

докладдарын окушту

индия мамлекетинин илимий изилдөө борборунун директору 
саид Билал  абдул-Хайй аль-Хасаний

пакистан ислам мамлекетинин “ислам укугу” бирикмесинин 
жетекчисинин орун басары, дар-аль улуум университетинин 

проректору мухаммад такий усманий

украина мамлекетинин муфтийи ахмед тамим экинчи секцияда 
өткөн "Экстремизм жана такфиризмдин мусулмандарга келтирген 

коркунучу" аттуу теманын алкагында өзүнүн доклады менен
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Жыйындын төрагасы: 
дин аалымы, 
аалымдар кеңешинин мүчөсү 
ЧУБАК АЖЫ ЖАлИлОв

3-СеКцИя 

"ислам дининдеги кечиримдҮҮлҮк жана 
мЭЭримдҮҮлҮктҮн методологиялык 

негиздери". 

Өтүүчү жайы 
"жаннат" мейманканасы №3 зал

Υчүнчү секция «ислам дининдеги кечиримдүүлүк жана 
мээримдүүлүктүн методологиялык негиздери» аттуу теманын 

алкагында талкуу жүргүзүштү

ар бир катышуучу келишкен конокторго өздөрүнүн кызыккан 
суроолорун беришип, теманын алкагында бир топ натыйжалуу 

жоопторду алышты

«жаннат» мейманканасында өткөн  симпозиум жогорку деңгээлде 
өткөндүгүнө коноктор ыраазычылыктарын  билдиришти

орусия федерациясынын муфтийлер кеңешинин төрагасы 
гайнутдин равиль исмагилович жана египет мамлекетиндеги 
аль-азхар университетинин шарият  исламия факультетинин 

деканы, профессор, доктор абдул муним фуад махмуд

татарстан республикасынын азирети муфтийинин орун басары 
Батыров рустам монголя мусулмандарынын азирети муфтийи Хадыс Батырбек
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резолюция

i эл аралык симпозиум
“Экстремизм жана такфиризимдин коомго келтирген коркунучу”

Бишкек шаары, 16-апрель, 2015-жыл.  
 Катышуучулар: 650 киши (жергиликтүү диний аалымдар, казылар, имамдар, оку-

муштуулар, расмий  мамлекеттик  мекемелердин жетекчилери, диний уюмдардын төра-
галары, диний жана коомдук ишмерлер, илимий жана диний эксперттик уюмдарынын өкүл-
дөрү, мугалимдер, устаздар, студенттер, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү) 
жана 17 өлкөдөн, 50 киши (жакынкы жана алыскы чет мамлекеттердин муфтийлери, ислам 
окуу жайларынын жетекчилери, дүйнөгө таанымал көрүнүктү аалымдар).

кыргыз республикасынын президентинин 2014-2020-жылдарга крнын диний чөйрөдөгү мам-
лекеттик саясатынын концепциясы жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу алкагында кыргызстан мусул-
мандарынын диний башкармасы жана кыргыз республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик 
комиссиясы 2015-жылдын 16-17 апрелинде Бишкек шаарында “Экстремизм жана такфиризмдин  
коомго келтирген коркунучу” аттуу i Эл аралык симпозиумун өткөрдү.

симпозиумдун ишине катышууга дүйнөнүн 17 мамлекетинен белгилүү аалымдар, муфтийлер, 
диний жана коомдук ишмерлер, илимий жана эксперттик коомдоштуктардын өкүлдөрү, жакынкы 
жана алыскы чет мамлекеттердин ислам окуу жайларынын жетекчилери, мугалимдери, мамлекеттик 
бийлик органдарынын, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышты.

симпозиумда диний алымдар, окумуштуулар, расмий мамлекеттик мекемелердин жана диний 
уюмдардын, муфтийлердин, эксперттердин жана ойчулдардын биргелешип аракет кылуу, исламдын 
ханафий мазхабынын негиздеринин өнүгүүсүнүн, такфиризмге каршы туруунун ыкмаларын жана 
принциптерин изилдөөсү жана өнүгүүсү туурасында докладдар жасалып талкуулар болду.

Биз бүгүнкү күндө кыргыз республикасынын борбору Бишкек шаарында жолугуп жатабыз. 
кыргыз эли кылымдардан бери келаткан меймандостугу менен, анын жери ар түрдүү адамдар-
дын, калктардын биргеликте, ынтымакта жашоосу менен айырмаланган куттуу жер болуп саналат. 
симпозиумдун уюштуруучуларына, бизге көрсөткөн сый-урматына, жылуу меймандостугуна чоң 
ыраазычылыгыбызды билдирмекчибиз. Биз ар кайсы өлкөлөрдөн, ислам динин карманган меке-
ме-уюмдардын өкүлдөрү, күчүбүздү, ой-толгообузду жалпы адамзаттын, дүйнөлүк коомчулуктун 
жакшылыгына жумшоо үчүн топтолуп олтурабыз. 

азыркы дүйнөбүз бир топ кризистер менен курчалган. атап айтсак дүйнө жакырчылык, ачкачы-
лык, экономикалык жана социалдык адилетсиздик, климаттык өзгөрүүлөр, согуш, зомбулук жана 
булар менен кошо экстремизм, такфиризм, терроризм коркунучу коомду бөлүп-жаруу көйгөйлөрү 
келип чыгууда.

 Бул дүйнөгө жана биз жашап жаткан адамзат бөлүгүнө, аба менен суудай керек болгон жогору-
да атап өткөн көйгөйлөрдөн чыгуунун жолдору бир гана ислам динин коомчулука туура жеткирүү, 
исламдын ханафий мазхабынын негиздеринин өнүгүүсүнүн, такфиризмге каршы туруунун ыкмала-
рын үйрөтүү, ар түрдүү маданияттар, диндер, каада-салттар, элдер, этникалык топтор жана эконо-
микалык системаларга сый мамиле кылуу менен гана чыга алабыз.  

Биринчи эл аралык симпозиумдун мааниси ислам дининин тынчтык  жана ишенимге, коомдун 
өсүп-өнүгүүсүнө, глобалдык карым-катнашты бекемдөөнү, жашоого урмат көргөзүүнү, калктардын 
биримдигин колдоо болуп саналат. 

 сөз алгандар (сөз сүйлөгөндөр, докладчылар): Экстремизм жана такфиризм деген эмне, андан  
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чыгуунун себептери, мусулман үммөтүн андан кантип сактаса болот, терроризм күч алып, ырбап 
кеткенден кийин кандай чоң коркунучтарга алып келет – деген суроолорго жооп издеп, талкуу-
лар жүрдү. терроризм күч алып ырбап кеткенде ислам шариятын бурмалап, ошол бурмаланган 
түшүнүктүн себебинен көптөгөн бейкүнөө адамдардын каны төгүлүүдө. мазхабдык, уруулук, диний 
бөлүнүүлөр мусулман үммөтүндө күч алып, дин душмандарынын кол салууларына дуушар болуу-
дабыз. 

терроризмдин жашоо-турмушту кыйратуучу коркунучун сезип, бул симпозиумга катышуучулар: 
ислам аалымдарына, мусулмандардын башчыларына, муфтийлерге, диний жана коомдук ишмер-
лерге, илимий жана эксперттик мекемелердин өкүлдөрүнө, ислам окуу жайларынын жетекчиле-
рине, устаздарга, мамлекеттик бийлик органдарынына, массалык маалымат каражаттарына жана 
жалпы коомчулукка пайгамбарыбыздын (с. а. в.): “дин бул насыйкат” - дегенде, биз: “оо, алла-
нын элчиси, кимге?” – десек, “аллага, анын китебине, элчисине (ыйман келтирүү), мусулмандардын 
башчыларына (баш ийүү)  жана жалпы мусулмандарга (жакшы мамиле кылуу)” – деп жооп берген 
хадисине амал кылып мойнундагы жоопкерчиликти аткарып, алланын астында таза болуу макса-
тында билдирүү жарыялоодобуз. симпозиумдун жыйынтыгында резолюция кабыл алынды. 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
Бисмиллахир рохмаанир рохиим!
мээримдүү жана ырайымдуу алланын ысымы менен
Бүткүл ааламдын раббиси алла таалага көптөгөн мактоолор, жалпы жандуу заттарга мээрим 

болуп жиберилген мухаммед (c. а. в.), пайгамбарыбызга, анын үй-бүлөсүнө жана сахабаларына 
салам-салаваттар болсун.

алла тааланын курани каримде айткан төмөнкү аятына терең маани берели: «Эй, адамзат! Биз 
силерди бир эркек менен бир ургаачынын ортосунан жараттык. Бири-бириңер менен таанышкыла 
деп силерди коомдорго жана улуттарга бөлдүк. шек-күмөнсүз алланын даргөйүндө силердин эң 
барктууңар – такыбаңар. чындыгында алла таала (баарын) Билүүчү, (баарынан) кабардар!» (Хужу-
рат сүрөсү, 13-аят). алла таала дагы бир аятта мындай дейт: «Эй, китеп ээлери ! ортобузду (түзөп), 
өз ара бир келишимге келели: жалгыз аллага кулдук кылалы, ага эч нерсени шерик кылбайлы. 
Бири-бирибизди теңирге айлантып, аллага шерик кошпойлу” – деп айткын...» (аали имран сүрөсү, 
64-аят).

мусулмандар мусулманчылыкты сактап калуу үчүн өз динин туура түшүнүп, ислам динин сак-
тоодогу болгон өз милдеттерин аткарып, жалпы адамзатка динди жеткирүүдө билим деңгээлдерин 
жогорулатуу;

• жалпы мусулмандарга жакшы үлгү болуу; мусулмандарга жана алардын башчыларына даа-
нышмандык менен туура багытты көрсөтүүчү насыйкаттарды айтып туруу;

• туура эмес түшүнүктөрдү оңдоп, түзөө. мусулмандарды адаштыруучу жана динди бурмало-
очу чакырыктардан сактоо үчүн ислам негиздеринен чыккан дин аалымдарынын жана ал-
дыңкы доордогу мусулмандардын багытына таянган туура багыттагы илимди таратуу. динди 
аша чабуу менен карманган же аябай эле кайдыгер көз караштардан алыс болуу;

• мусулмандар баары туура деп билген маселелерде биргеликте, дин принциптерин даңа-
залап, жалпыга пайдасы тийген тармакта чогуу иштешүү. талаш маселелерде адептүүлүк-
тү сактап, мусулмандардын өз кызыкчылыктарын сактоо үчүн ижтихад маселелеринде би-
ри-бирин капыр, бузуку же бидаатчы деп атоодон алыс болууларын эскертүү.

• фатва чыгаруучу мекемелер ортосундагы бирге иштешүүнү бекемдеп, учурда пайда болгон 
жаңы окуяларга бирдиктүү фатва берип, өз алдынча эч кандай мурда айтылбаган жекече 
фатва берүүдөн алыс болууларын эскертүү.

• жаштар ортосундагы байланышты күчөтүү. алардын ортосундагы ажырымды азайтып, өз 
ара кенен аң-сезимдик деңгээлде маек курууга чакырып, алардын ар түрдүү суроолоруна 
жооп берип орто багытты карманууга салым кошуу;
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• мусулмандардын биримдигин сактап калуу. мусулман үммөтүн, мазхабдык, уруулук же улут-
тук негизде бөлүп жаруучу аракеттердин алдын алып, исламий биримдиктин бардык түр-
лөрүн бекемдөө;

• мусулман коомчулуктардын ортосундагы талаш-тартыштарды куран, сүннөттүн жана му-
сулмандардын алгачкы доорундагы абалдын негизинде чечүү. адилеттүү ислам чечимин 
түзүп, мусулман жаштарын алардын  мазхабдык айырмачылыктарына карабастан баарын ар 
түрдүү араздашуу, согушуулардан алыстатуу;

• терроризмдин булактарын жок кылуучу масштабдуу стратегия түзүү; мусулман үммөтүнүн 
жана башчыларынын ортосундагы өз ара ишенимдүүлүктү бекемдеп, мусулмандардын жал-
пы көйгөйлөрүн чечүүгө көмөк көрсөтүү, коррупция менен күрөшүү, жакырчылык менен жу-
мушсуздукту азайтуу жана коомдун бардык катмарынын жарандык укуктарын сактап берүү;

• моралдык жана физикалык күчтөргө жеткирүүчү ыкмаларын колдонуп, жаратылыш жана 
адамдык ресурстарды туура пайдаланып, мусулман мамлекеттердин ортосунда тынчтыкты, 
ынтымакты бекемдөө;

• орто жана калыс багытты камсыз кылуучу илим-билимдик жана тарбиялык программалар-
ды ошондой эле диний тарапты кайрадан бир ирет карап чыгуу;

• ислам динине жана адамгерчиликке чакырган туура адеп-ахлакты орнотуу. ислам динине, 
принциптерине жана адеп-ахлагына каршы келген терс көрүнүштөгү маалыматтарды тара-
тууну токтотуу;

• маалыматтарды таратуудан мурун туура жана анык экендигин тактап, максаттуу кабарларды 
берүү. маалымат каражаттарынын сөзү бүткүл дүйнөгө жетээрин туура эске алуу менен, 
терроризмди колдогон маалыматтарды таратуудан баш тартуу;

• мусулман коомчулугундагы ар түрдүү оорууларды айыктырууга салым кошуу. жоопкерчи-
ликти сезип, туура эмес, адаштыруучу же жеке адамга таандык көз караштарды таратпоо. 
коомчулук арасында бейкүнөө адамдардын канын төгүү ошондой эле башкаларга зулумдук 
кылуу шариятта тыюу салынгандыгын, арам экендигин жайылтып, ислам жана мусулмандар 
тууралуу бурмаланган маалыматтардын тарап кетүүсүнө алдын ала бөгөт коюу.

• терроризм бул дүйнө жүзүнө тараган коркунучтуу феномен. терроризмдин дини да, мекени 
да жок. исламды терроризм менен күнөөлөө бул зулумдук жана курулай доомат. курандагы 
ачык-айкын аяттар курани каримдин жалпы жандуу заттарга мээрим болуп түшүрүлгөнү 
жана зордук-зомбулуктун, зулумдуктун бардык көрүнүштөрү менен күрөшкөнү мунун баары 
терроризмди исламга жабыштыруу бул чыныгы жалаа экендигин тастыктайт. 

• динге байланышы жоктугу, радикалдык терроризмдин эң негизги себептеринен. себеби, ал 
зордук-зомбулуктун баарын алып келет. 

• ар бир адам төрөлгөндөн тартып адеп-ахлактуу болууга даяр. аны түз жолдон бурмалап, 
бузукулукка тартуу туура эмес.

• терроризм жана диний радикализм менен күрөшүү исламды жамандоо жана ага каршы 
согуш жарыялоо менен болбойт. тетирисинче, мусулман мамлекеттери, аалымдары жана 
исламий уюмдар менен биргеликте иштешүү, терроризмге каршы күрөшүү менен болот. 

• ислам дини эркиндикти сыйлап, урматтайт. Бирок ал эркиндик жоопкерчилик менен байла-
ныштуу болуп, өз чегинен ашып башка бирөөлөрдү жамандоого же дин өкүлдөрүн, динде 
ыйык тутулган нерселерди жамандоого шылтоо болбош керек. 

• Биз баарыбыз бир дүйнөдө жашайбыз. Баарыбыз бир коомчулукта жашаган соң бири-би-
рибизден таасирленип инсандык маданиятты чогуу курууга жана баарыбыздын окшош кы-
зыкчылыгыбызга жетүүгө умтулушубуз керек. 

• адамдар өз ара байланышып, таанышып туруулары, бул инсанияттын эң зарыл муктаждыгы. 
Бирок бул байланыш, аралашуу эки тараптын бирөөсүн жокко чыгаруу, жашоодон жоготуу 
менен болбойт. 
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• мурун тарыхта болуп өткөн каталар боюнча бир-бирибизди кечиришибиз керек, бирок 
бирөөнүн укугун тебелебестен, ошол окуялардан пайдалуу сабактарды үйрөнүшүбүз талап 
кылынат. 

• азыркы учурда бирдей стандартта жана туура таразалаганда гана адилеттүүлүктү орнотсо 
болот. 

• адамдык маданиятыбызда баарыбыз макул болгон жерлерде чогуу иштешип, бир-бирибиз-
ге жамандык кылбайлы. 

• кайсы бир жерде зордук-зомбулук, басып алуу болсо, ошол зулумдукту токтотолу. кайсы бир 
адамдардын укуктары тебеленгенде, алардын укуктарын кайтарып берүүгө аракет жасайлы. 
алла таала бизди кадыр-барктуу кылып койгон өз даражабызды эстеп, ошондой бололу.

симпозиумдун катышуучулары жогоруда белгиленген маселелерди толугу менен колдоп кабыл 
алышты. ошондой эле резолюцияда белгиленген максаттарды биргеликте ишке ашыруу үчүн эл 
аралык деңгээлде кызматташуу жөнүндө макулдашылды. 
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«Экстремизм жана такфиризмдин коомго келтирген коркунучу»
i эл аралык симпозиумуна катышкан делегаттар жана жалпы катышуучулар.
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