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 2014 жылға қарай Игил Әль Каиданы №1 

террорист деп танып, Әль Каиданың қателіктерін 

қаперіне тікті.  Игилдиктер халыққа оларға таныс 

емес салафиттик дін мен арабтық теологиялық 

ғылым немесе оларға деген төзімділікке 

мәжбүрлемейді, дәстүрлі исламды қолдайды, сол 

уақытта таяушығыс ислам 

ұйымдарымен(шиіттер мен күрдтерден баска) 

және тайпа жасақтарымен әскери одақты іске 

асырады. Игилге карсы халықаралык  коализация құрылғаннан кейін бұл ұйым 

«Әль Каиданың» және сирияның кейбір билікке қарсы топтарымен одақтасып, 

Египетте Хамас деп аталып, мұсылман ағайындарға Сирияның қоршауға 

алынған аймақтарында мектептер, ауруханалар ұйымдастырады. 

Радикалды салафиттердің айыптауынша, Игилдің араб ұлтшылдарымен 

байланысы игил жасақтары араб суфистеримен одақтаса отырып, күрдтік 

суфистерді, сонымен қатар аврамикалық діңге сенушілерді(ислам адам өлтіруге 

қарсы) аяусыз қырып жоюынан көрінеді. Әйелдерлің теңдігі мен 

эмансипациясы олардан соқпалы жауынгерлік жасақ кұра отырып, Игил ресми 

түрде иноверциялық және өздерінің қарсыластарының әйелдер құлдығы мен 

құлдар саудасын қалпына келтірді.  ИГИЛ әлемнің әр жерінен жоғары білімді  

адамдарды тартады. (мысалы: ИГИЛдің қаржы министрі – таза австралиялық). 

Бақылаудағы аумақтарда Игил жасақтары идеологиялық балалар дайындығын 

құлдықтағы адамдарды жаттығу нысаны ретінде қолдана отырып балалар адам 

өлтіруді үйренеді. 

Әр ай сайын америкалық арнайы жасақ қызметкерлерінің ақпараты бойынша, 

бұл ұйымға 1000 астам  шетелдік ерікті азаматтар косылады, Ирак пен Сирия 

халқын қоспағанда ұйымдығы шетелдіктердің саны 16 мыңнан кем емес. Сирия 

мен Ирак ұйымдарының жағында  әлемнің 80 елінен, соның ішінде Франция, 

АҚШ, Канада, Марокко, Германия, Ресей Федерациясы және Қазакстан 

Республикасы еріктілері жұмыс жасайды. Бұрынғы қашкын исламшылдың 

айтуы бойынша, әрбір батыс елінде Игилдің  ірі  жасырын топтары бар, 

жоғарыдан бұйрық болса, олардың мақсаттары Европа елдерінде бірнеше  

теракт жасау болып табылады. 

Осман халифаты бөлінгеннің нәтижесінде және Ирак, Шама(Леванта)-

Сирия, Ливан, Израиль, Палестина, Иордания, Түркия, Кипр, Египет (кем 

дегенде Синай түбегі) шекараларын тартып алу, барлық әлем бойынша суниттік 

ислам мемлекетін құру осы ұйымның мақсаты болып табылады.  

Әль-Каиданың Ирактағы бөлімшесі ретінде, содан кейін Әль-Каида 

ұйымымен одақтаса отырып, Әль –Каидадағы маңызды рөл атқаратын 

салафиттерге қарсы қатаң қарым-қатынастың және басқа даудың нәтижесінде 

Игил Әль-Каидадан алшақтады. 2014 жылы қаңтар айында Игил жасақтарына 



қарсы сириялық «Моджахедтер Армиясы», «Исламдық фронт» және «Ан-

Нусраның» топтары қарсы шықты.  

Игил мен осы топтарының қақтығысы 3000 адам өмірін алып кетті. 

2014 жылы ақпан айында Әль-Каиданың басшысы ресми түрде Игилді 

Әль-Каидаға тиесілі емес екендігін мойындады. Бірак Игилге қарсы 

халықаралық коализация құрылғаннан кейін  Әль-Каида мен оның жақтастары 

барлык исламдықтарды батыс коалициясына қарсы қарулы күресте біріктіру 

үшін Игилге қарсы қарулы соғысты тоқтатты. Бұл қозғалыс Ислами заңға қатаң 

сақтауды қамтамасыз етуіне қарамастан, ол бірінші орында Ирактағы шиіттік 

биліктің қарсыластарына және Сирия билігіне өздерін Исламдык деп, Саддам 

Хусейн уақытындағы офицерлер деп көрсетеді. 

Игил жасақтарының саны бірнеше он мың адамға жетеді және жақсы 

қаруланған. Топ белсенді экстремистік қызмет жасайды және барлык әлем 

бойынша көптеген лаңкестікке жауапты. Қарулы жасақтардың қолдарынан 

мындаған шетел азаматтарының өмірі қиылды, оның ішінде шиіттер, христиан, 

изиттер бар, мыңдаған адамдар қоршауға алынған аудандарынан қашуға 

мәжбүр болды, көптеген балалар мен әйелдер лаңкестердің қолдарына түсті. 

ИГИЛ халықаралық құқық қорғау ұйымдарының тарапынан көптеген әскери 

қылмыстар және адамзатқа қарсы қылмыс үшін бірнеше рет сынға ұшырады. 

Игил топтары 2014 жылдың жаз айында Игил жасақтары Ирактың солтүстік 

және батыс аудандарын, Сирияны (2014 жылдың маусым айының аяғында 

лаңкестер өздері мемлекет кұрғанын, лаңкестердің басшысы -  Абдалла 

Ибрагим ас-Самараи, сондай-ақ, Әбу Бәкір әл-Бағдади ретінде белгілі, екендігін 

жариялады) басып кіргенде кеңінен таңыла бастады. Ешкандай мемлекет 

мойындамаған  мемлекетті жариялағаннан кейін бұрындары белгілі болып 

жүрген «Ирак және Левант исламдық мемлекеттер деп» географиялық атауына 

өзінің байламын жасады. «Исламдық мемлекет» барлық әлемде соның ішінде 

Пәкістанда, Афганистанда, Иранда  өзінің насихаттау шараларын жүргізді. 

Сұрау салу мәліметтері бойынша оларды Англияда жас мұсылмандардың 1/7, 

сондай-ақ басқа да батыс елдерінде қолдайды. 

 Идеология -  Игилді мықты ұйым ететін басты себептерінің бірі. ИГИЛ 

құрылғаннан бастап қуатты насихаттау құрылымын кұрды. «Әль-Фуркан»  

агенттігі Игилдің Медиа бөлімшесі болып табылады. 2014 жылдың қыркүйек 

айының соңында Игилді насихаттаушылар ғаламторға ағылшын тіліндегі 

«Соғыс зардабы» деп аталатын фильм салды, онда АҚШ-мен олардың 

одақтастарының атына қауіп-қатер төнетіні айтылғын. Игилдің Медиа 

орталығы   көбінесе шетелдік және шет елдің тілдеріне бағытталған, ол өз 

фильмдерін шығарумен шектелмей, басқа да Игил медиа бөліміндегі 

фильмдерге субтитрлер түсіреді. «Әль-Хайят» медиа орталығы жұмыс істейтін 

негізгі тілдер: араб, ағылшын, неміс, француз, орыс, хинди, урду, бенгал, түрік, 

күрд, және тағы басқалар. 

 Осылайша, осы лаңкестік ұйымммен күресте, радикалды исламның 

идеологиясы мен тартымды моделін жоққа шағармай, Игилді сүннит халқының 

қолдауынан айырмай, әлемнің барлық елінен жаңа мыңдаған жихадшылар 

ағымын тоқтатпай, әскери, қаржылық, материалдық басқа да көмектердің 

жолын бөгемей, оларды болашақта жою  екіталай  болып тұр.  



 


