Ekstremizm
Ekstremizm (lot . — oʻt a, keskin degan ma'nolarni anglat adi) — siyosat da va mafkurada
ashaddiy, favqulodda harakat va qarashlarga asoslanib faoliyat yurit ish. E.ning siyosiy va diniy
koʻrinishlari yaqqol ajralib t uradi. Siyosiy E. namoyandalari oʻzlarining gʻarazli maqsadiga erishish
uchun kuch ishlat ish usullaridan foydalanib, mavjud siyosiy t uzilmalarning barqaror faoliyat
yurit ishini buzish va yoʻqot ishga harakat qiladi. Bu yoʻlda ekst remist lar va ekst remist ik
t ashkilot lar "demokrat iya" niqobi ost ida balandparvoz shiorlar, chaqiriqlar bilan chiqib,
t errorchilik va part izanlik harakat larini qoʻllabquvvat laydilar, qonunga rioya et maslik, ish
t ashlashlar, t art ibsizliklar chiqarishga urinadilar, odamlarni gijgijlaydilar, t error qilish usulidan
foydalanadilar (qarang Terrorizm). Ekst remist ik t ashkilot larning rahbarlari har qanday murosa va
kelishuvni rad et adilar. Oʻziga t obelarni oʻz buyruq va koʻrsat malarini koʻrkoʻrona bajarishga
majbur et adilar. Siyosiy E.ning millat chilik koʻrinishi t urli millat va et nik guruhlar huquqini inkor
et ishda namoyon boʻladi. Millat chi ekst remist lar faoliyat i separat izm bilan bogʻliq boʻlib, koʻp
millat li davlat larni yoʻqot ish, t ub millat hukmronligini oʻrnat ishga qarat iladi. Bunday E.
millat lararo munosabat larning keskinlashuvi va xalqlar oʻrt asida mojarolar chiqishiga olib keladi.
Diniy ekst remizm, avvalo, boshqa konfessiyalarga, ularning vakillariga nisbat an t oqat siz boʻladi.
Diniy t ashkilot lardan dunyoviy davlat ga qarshi kurashda foydalanadi. E.ning t urli koʻrinishlari
soʻnggi vaqt larda dunyoning koʻp mamlakat larida, xususan, Yaqin Sharq va Markaziy Osiyo
mint aqasida ham oʻzini namoyon et a boshladi. Turli diniy ekst remist ik t ashkilot lar ("Hizbut t ahrir", "Tavba") yangidan must aqillikni qoʻlga kirit gan dunyoviy davlat larga t ahdid solmoqda.
Ular vaqt inchalik qiyinchiliklarni roʻkach qilib, aholini, ayniqsa, yoshlar ongini aqidaparast lik
gʻoyalari bilan zaharlamoqda. Farzandlarni yoʻldan urishga, oʻz ot a-onasiga, akaukasiga, oʻzi
t ugʻilib oʻsgan maskaniga, davlat iga qarshi qoʻyishga harakat qilmoqda. Bugungi kunda E.ga
qarshi kurash oʻt a dolzarb vazifa hisoblanadi.

Adabiyot
Karimov I. A., Oʻzbekist on XXI asr boʻsagʻasida: xavfsizlikka t axdid, barqarorlik shart lari va
t araqqiyot kafolat lari, T., 1997.
Sayﬁddin Joʻrayev.
Ushbu maqola chaladir. Siz uni boyitib, (https://uz.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekstre
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