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Макалада укук коргоо органдары тарабынан каттал-

ган Кыргыз Республикасындагы экстремизм көрүнүштө-

рүн анализдөөгө тиешелүү автордун изилдөөлөрү карал-

макчы. 2018-жылы катталган фактылардын 73% же 436 

учуру, «Хизбут-Тахрир аль-Ислами» диний-экстремисттик 

уюмунун ишмердүүлүгү менен байланыштуу, 43% же 118 

катталган фактылар «Йакын Инкар» диний-экстремист-

тик уюмунун ишмердүүлүгү менен ал эми, 20% же 43  кат-

талган фактылар салафит багытындагы агымдардын иш-

мердүүлүгү менен байланыштуу болгон. Кыргыз Республи-

касынын Башкы прокуратурасы жана укук коргоо органда-

рынын биргелешип көрүлгөн аракеттердин натыйжасын-

да,  «Йакын Инкар» диний агымынын мыйзамсыз иштери 

боюнча материалдар топтолгондугу жана анын жыйын-

тыгында, 2017-жылдын 15 июнунда Бишкек шаарынын ок-

тябрь райондук сотунун чечими менен аталган диний 

агымдын ишмердүүлүгү экстремисттик деп табылып, 

Кыргыз Республикасынын аймагында тыюу салынгандыгы 

белгиленет.  

Негизги сөздөр: экстремизм, диний экстремизм, тер-

роризм, тергөө, оперативдүү коштоо, оперативдүү иш-

мердүүлүк, оперативдүү камсыздоо, атайын кызматтар, 

конституциялык нормалар, териштирүү. 

В статье рассматриваются проведенные автором 

исследования, касающиеся анализа зарегистрированных 

правоохранительными органами проявлений экстремизма в 

Кыргызской Республике. Они показали, что 2018 г. из 73% 

или 436 зарегистрированных фактов, связаны с деятель-

ностью религиозно-экстремистской организации «Хизб 

ут-Тахрир аль-Ислами», 43% - 118 зарегистрированных 

фактов с деятельностью религиозно экстремистской ор-

ганизации «Йакын Инкар» и 20% или 43 зарегистрирован-

ных фактов с деятельностью течений салафитской нап-

равленности. Отмечается, что в результате предприня-

тых совместных усилий правоохранительных органов и Ге-

неральной прокуратуры Кыргызской Республики были соб-

раны материалы по противозаконной деятельности рели-

гиозного течения «Йакын Инкар» в результате чего 

15.06.2017 года решением Октябрьского районного суда 

г.Бишкек, деятельность данного религиозного течения 

признана экстремистской и запрещена на территории 

Кыргызской Республики. 

Ключевые слова: экстремизм, религиозный экстре-

мизм, терроризм, следствие, оперативное сопровождение, 

оперативная деятельность, оперативное обеспечение, спе-

циальные службы, конституционные нормы, расследова-

ние. 

The article discusses the study conducted by the author 

concerning, analysis of registered law enforcement agencies 

manifestations of extremism in the Kyrgyz Republic have shown. 

What is 2018 of 73% or 436 recorded facts related to activities 

religious extremist organization Hizb ut-Tahrir al-Islami, 43% - 

118 recorded facts with religious extremist organization Yakyn 

Inkar and 20% or 43 recorded facts with the activities of Salafi 

movements directionality. It is noted that as a result of joint 

efforts of law enforcement and the Attorney General Illegal 

materials were collected in the Kyrgyz Republic activities of the 

religious movement "Yakyn Inkar" resulting in 06/15/2017 by 

the decision of the Oktyabrsky District Court of Bishkek, the 

activities of this religious movement are recognized as extremist 

and banned in the Kyrgyz Republic. 

Key words: extremism, religious extremism, terrorism, 

operational support of the investigation, operational activities, 

operational support, special services, constitutional norms, 

investigation. 

Укук коргоо органдары тарабынан катталган 

Кыргыз Республикасындагы экстремизм көрүнүштө-

рүн анализдөөгө тиешелүү автордун изилдөөлөрү 

кийинкилерди көрсөттү. 2018-жылы катталган факты-

лардын 73% же 436 учуру, «Хизбут-Тахрир аль-
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Ислами» диний-экстремисттик уюмунун ишмердүү-

лүгү менен байланыштуу, 43% же 118 катталган фак-

тылар «Йакын Инкар» диний-экстремисттик уюму-

нун ишмердүүлүгү менен ал эми 20% же 43  катталган 

фактылар салафит багытындагы агымдардын ишмер-

дүүлүгү менен байланыштуу болгон. 

Кыргыз Республикасынын Башкы прокура-

турасы жана укук коргоо органдарынын биргелешип 

көрүлгөн аракеттердин натыйжасында, «Йакын Ин-

кар» диний агымынын мыйзамсыз иштери боюнча 

материалдар топтолгондугун жанан анын жыйынты-

гында, 15.06.2017-жылы Бишкек шаарынын октябрь 

райондук сотунун чечими менен, аталган диий агым-

дын ишмердүүлүгү экстремистик деп табылып, 

Кыргыз Республикасынын аймагында тыюу салын-

гандыгын автор белгилейт.  

Аны менен бирге, Кыргыз Республикасынын 

укук коргоо органдарынын бөлүктөрү тарабынан экс-

тремистик ишмердүүлүккө каршы аракеттерди көрүү 

алкагында, «Йакын Инкар» диний агымынын тарап-

таштарынын ишмердүүлүгүн ачыкка чыгаруу жана 

алдын алуу боюнча максаттуу оперативдик издөө 

профилактикалык иш-чаралары өткөрүлдү. 2018-

жылдын 12 айында республика аймагында 118 факт 

ачыкталып, анын ичинен болгону 4 кылмыш иши 

козголгон. Андан сырткары, 403 мыйзамсыз «даават» 

өткөргөн миссионерлер ачыкталып республиканын 

ички иштер органдарында аталган диний экстремист-

тик агымдын 245 тарапташы учетко алынган. Каттал-

ган экстремизм көрүнүштөрүнүн байкалуусун анализ-

дөө авторду кийинки жыйынтыкка алып келет. Экс-

тремизм жаатында кылмыштардын көпчүлүк болүгү 

республиканын түштүк аймагында катталган, алсак, 

бардык кылмыштардын ичинен Жалал-Абад областы 

боюнча 17,2% түзөт, Ош областында 12,8%, Ош шаа-

ры 11,1% түзөт. Аны менен катар диний экстремизм-

дин жайылышы республиканын бир эле түштүк ай-

мактарында эмес, түндүк аймактарында да болууда. 

Мисалы, Чүй областында 2017-жылдын 12 айында 91, 

2016-жылдын 12 айында 42 болуп, жалпы ачыкка чы-

гарылган фактылардын 15,2% түзөт. Бишкек шаарын-

да дагы 52 факт ачыкталган (8,7%). Республиканын 

түштүк аймактарындагы диний экстремисттик уюм-

дарга тиешеси бар деп таанылып, кылмыш жаза жооп-

керчилигине тартылган жактардын жаш категориясы 

төмөнкүдөй картинаны көрсөтөт: 

1) 19-24 жаштагылар – 20%; 

2) 25-29 жаштагылар – 25%; 

3) 30-39 аштагылар – 21%; 

4) 40-49 жаштагылар – 20%; 

5) 50 жаштан жогоркулар 12%. 

Экстремизм көрүнүштөрүн анализдөөнүн жый-

ынтыгында, республиканын аймагында диний-экс-

тремисттик уюмдардын идеологияларына кабылган 

90 ующкан орду белгилүү болгон. Азыркы учурда, 

Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарында 

1827 адам учетто турат, алардын ичинен «Хизбут-

Тахрир аль-Ислами» диний экстремистик уюмунунун 

1150, жалпы учеттогу сандын 62,9%ын түзөт, «Йакын 

Инкар» диний агымынан 245 же 13,4%, салафит багы-

тындагы 302 же 16,5%, вахабизмдегилер 58-3,1%, су-

физмдегилер 26-1,4%, Өзбекстандын ислам кыймы-

лынан 12-0,6% [1].  

Автордун ою боюнча республиканын аймагында 

диний экстремизмдин таралышына негизги фактор 

жана себептер болуп төмөнкүлөр эсептелинет:  

1) республика аймагында  өздөрүнүн агитация-

лык-пропагандалоочу ишмердүүлүгүн жүргүзгөн ич-

ки экстремисттик тайпалардын болуусу; 

2) Борбордук Азия мамлекеттериндеги стабил-

дүү эмес жагдай, аны менен катар Жакынкы Чыгыш-

тагы эл аралык террористик уюмдардын жана диний 

экстремисттик уюмдардын ишмердүүлүгүнүн жайы-

лышы; 

3) калктын жана алардын катарында дин өкүл-

дөрүнүн диний чөйрөдөгү билимсиздиги; 

4) республиканын калкына эркин түрдө жетки-

ликтүү болгон интернет ресурстарындагы диний экс-

тремисттик топтордун ишмердүүлүгүнүн кенен тара-

лышы; 

5) жарандардын эмгек миграциясы аркылуу ди-

ний экстремисттик уюмдардын пропагандасынын 

таасирине кабылуусу; 

6) мыйзамсыз миграция, чек аранын начар көзө-

мөлдөнүүсү, жетүү татаал болгон тоолуу аймактар-

дын көптүгү, ошондой эле Борбордук Азия республи-

каларынын чек араларынын ачыктыгы диний экстре-

мисттик уюмдардын мүчөлөрүнүн көзөмөлсүз кый-

мылына шарт түзөт. 

Акыркы жылдары диний экстремизмдин жана 

радикализмдин өсүүсүнөн улам дүйнө жүзүндө, Бор-

бордук Азия чөлкөмүндө социалдык-саясий кырдаал-

дын оорлошкону байкалат. Бул тенденция, мамлекет-

тердин улуттук коопсуздугуна коркунуч жараткан 

зомбулуктун жана экстремисттик ишмердүүлүктүн 

жайылуу коркунучуна алып келет. Жекече караганда, 

Жакынкы Чыгыштагы жана дүйнөнүн башка аймакта-

рындагы экстремисттик жана террористтик уюмдар-

дын ишмердүүлүгүнүн жандануусу, алардын идеоло-

гиялык таасиринин Борбордук Азия өлкөлөрүнө 

таркашы, өзүнүн артынан, жарандардын радикалда-

шуусуна ошондой эле, диний жаатта коомдун турук-

суздугуна алып келүүчү коркунучтарды жаратат. 
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Деструктивдүү жана экстремисттик кыймылдар-

дын ишмердүүлүгүн ачыкка чыгаруу менен алдын 

алуунун татаалдыгы, Кыргызстандын аймагында алар 

жашыруун аракеттенип, формалдуу уюмдук түзүлү-

шү жок, көбүнчө сырттан башкарылгандыгынан би-

линет [2]. 

Алар жашыруун тайпалардын тармакчасы сыяк-

туу түзүлүп, бардык болгон байланыш, маалымат жа-

на интернет каналдары аркылуу пропаганданы жүргү-

зө алышат, түрдүү социалдык структураларда иштей 

алышат. 

Тергөө жана оперативдик практикасы экстре-

мисттик диний уюмдар негизинен жаштарга жана 

аялдарга басым жасаган фактыны тастыктайт. Бул 

коомдук стабилдүүлүккө, коопсуздукка, экономика-

нын ийгиликтүү өнүгүүсүнө, коомдун рухий жашоо-

суна жана салттуу үй-бүлөлүк баалуулуктарга корку-

нуч жаратат. Диний радикалдык жана экстремисттик 

идеялардын таралуусуна эң жакын райондор болуп, 

өлкөнүн маалымат аз жеткен, билим берүү жетишсиз 

болгон, экономикалык ишмердүүлүктүн жана социо-

логиялык коргоонун мүмкүнчүлүк чектелген, профи-

лактикалык иштер жок болгон бөлүктөрү эсептели-

нет. Өлкөдө диний экстремизм деңгээлине чейин дин-

дин радикалдашуусуна аныкталган өлчөмдө чет өлкө-

лүк диний экстремистик борборлордун жана уюмдар-

дын таасири тийгендиги шек жаратпайт. Чет өлкөлөр-

дөгү окуу борборлордун бүтүрүүчүлөрү, Кыргызстан 

элинин жашоо образына, маданиятына, түспөлүнө, 

кийимине, жүрүм-турум стандарттарына дал келбе-

ген бөтөн көрүнүштөрдү алып жүрүүчүлөр жана ба-

рып келген өлкөнүн идеологиясын, менталитетин 

жайылтуучулар болуп калууда. 

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, коом-

догу тартипти жана социалдык стабилдүүлүктү кам-

сыздоо тапшырмаларын ишке ашыруу үчүн, укук 

коргоо органдарынын экстремизмге каршы туруу иш-

мердүүлүгүн оптимизациялоо зарыл деп автор эсеп-

тейт. Бул үчүн төмөнкү иш аракеттерди өткөрүү ке-

рек: 

1) Диний билим алуу үчүн Республиканын ай-

магынан сырткары чыгып жаткан жарандардын үстү-

нөн маниторинг жүргүзүү. Анын негизги максаттары: 

чыгып кетүүсүнүн жана каржылануусунун мыйзам-

дуулугун аныктоо. Ошондой эле, алардын Кыргыз 

Республикасына кайтып келгендеги диний ишмерди-

гин, алар тарабынан укук бузуулардын алдын алуу 

үчүн кийинки аракеттерин тартипке салуу. 

2) Экстремистик агымдардын идеологиялары-

нын маңызын түшүндүрүү максатында, коомчулукту, 

массалык маалымат каражаттарынын жардамында 

жер-жерлерде түшүндүрүүчү профилактикалык иш-

чараларды өткөрүүнү улантуу. Салттуу диний окуу-

лардын идеологиясын пропагандалоо аркылуу, ради-

калдуу агымдын өкүлдөрү тарабынан туура эмес тал-

куулар болуп, алдап жаткандыгынан улам адашуулар 

жөнүндөгү маалыматтарды элге жеткирүү. 

3) Аткарылган иштердин эффективдүүлүгүн  

арттыруу үчүн жер-жерлерде ведомстволор аралык 

группаларды түзүү керек. Алар лекцияларды, жолу-

гушууларды, беседаларды өткөрүп, биргелешкен иш-

чаралардын формасын, методикасын жана планы ме-

нен графиктерин түзүүсү шарт. 

4) Диний мекемелердин ишмердигин жөнгө са-

луу, жер-жерлердеги жаштар саясатын ишке ашыруу 

чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты ишке ашыруу 

боюнча аткарылган иштердин эффективдүүлүгүн арт-

тыруу чараларын иштеп чыгуу. 

5) Жүзөгө ашырылган иштердин тематикасы-

нын алкагында телеберүүлөрдүн, печатка чыгуучу 

жана мамлекеттик түзүмдөрдүн сайттарында чагыл-

дырылуучу рубрикалардын циклдердин түзүү суроо-

лорун карап чыгуу. 

6) Укукка жат ишмердүүлүгү белгилүү болгон, 

оперативдик-профилактикалык каттоодо турган де-

структивдүү элементтердин, террористик-экстремис-

тик уюмдардын мүчөлөрү тарабынан  жасалган укук  

бузуу фактыларын ачыкка чыгаруу жана аларга тос-

коолдук кылуу иштерин жүргүзүү. Ушул уюмдарга 

көмөкчүлүк кылгандарды жана жаңы келген мүчөлө-

рүн табуу, каттоого алууиштерин жүргүзүү. Деструк-

тивдүү элементтердин каттоо боюнча маалымат база-

сын жаңылап туруу. 

7) Бул уюмдардын жаңы мүчөлөрүн жана кө-

мөкчүлөрүн ачыкка чыгаруу, учетко коюу боюнча 

иштерди алып баруу. 

8) Деструктивдүү элементтерди учетко кою 

боюнча маалымат базасын (тизме) түзүү иштерин 

жүргүзүү. 

Эсептелген чаралар, экстремисттик жана терро-

ристтик уюмдарды каржылоо булактарын жана ка-

налдарын, деструктивдүү диний агымдардын миссио-

нердик ишмердүүлүгүн аныктоо жана жабуу макса-

тындагы оперативдүү издөө иш-чараларын жандан-

дырууга шарт түзөт. Жыйынтыгында, чет өлкөлүк 

жарандардын мыйзамсыз ишмердүүлүгүн, каналда-

рын, алардын мыйзамсыз кирип келүүлөрүн жана 

легалдашуусун ачыкка чыгаруу боюнча өткөрүлгөн 

иштер сапаттуу түрдө жакшырат.  Чет өлкө жаранда-

ры, эмгек мигранттары менен иштөөнү оптимизация-

лоо,  Республиканын калкынын эсебинен жаңы мүчө-

лөрдү укукка каршы ишмердүүлүгүнө тартуу факты-

ларын ачыкка чыгарууга, алдын алууга мүмкүнчүлүк 

берет. Деструктивдүү диний агымдардын активдүү 
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мүчөлөрүнө жана лидерлерине карай зарыл болгон 

оперативдүү издөө жана профилактикалык иш-чара-

ларды өз учурунда пландаштыруу жана өткөрүүгө 

мүмкүнчүлүк түзөт. Экстремизм жана аны менен бай-

ланышкан кылмыштарды оперативдүү алдын алуу 

боюнча ишмердүүлүктөгү негизги орун, мамлекеттик 

органдардын, мамлекеттик бийлик органдардын, жер-

гиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын кызмат-

керлери арасында деструктивдүү идеологияны тарка-

тууга жол бербөө боюнча иш-чараларга берилет. 

Ушул максаттарда, мамлекеттик структуранын кыз-

маткерлери арасынан тартылган экстремисттик жана 

башка деструктивдүү уюмдардын тарапташтарынын 

ишмердүүлүгүн аныктоо жана алдын алуу боюнча 

иштерди өз учурунда пландап, ишке ашыруу зарыл. 

Республиканын аймагындагы экстремисттик жана 

башка деструктивдүү ишмердүүлүк менен алектенген 

уюмдарды, интернет-сайттарды ачыкка чыгарууга ба-

гытталган оперативдүү профилактикалык иштерди 

жандандыруу зарыл. Бул үчүн, алардын кийинки 

ишмердүүлүгүнө тыюу салууну мыйзам деңгээлинде 

сунуштоо шарт. Деструктивдүү диний, экстремисттик 

жана террористтик уюмдардын ишмердүүлүгүнө кар-

шы туруу боюнча иштерди жөнгө салуучу норматив-

дик-укуктук базаны өздөштүрүү жана жакшыртуу 

иштерин  жүргүзүү максатка ылыйык болот.  
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