سىنارىيە :دىن ۋە ېئتىقاد ەئركىنلىكى :دىنىڭىز ۋە ېئتىقادىڭىزغا ىئشىنىش ياكى
ۆئزگەرتىش ھوقۇقى

دىن ۋە ېئتىقاد ئەركىنلىكىنىڭ بىرىنچى يادرولۇق ۆئلچىمى دىنىڭىز ۋە ېئتىقادىڭىزنى ئەركىن
ىئشىنىش  ،ساقالش  ،ۆئزگەرتىش ياكى ائيرىلىش ھوقۇقىدۇر .بۇ سىزنىڭ شەخسىي
ېئتىقادىڭىزغا مۇناسىۋەتلىك بولۇپ  ،دىن ۋە ېئتىقاد ئەركىنلىكىنىڭ ىئچكى ۆئلچىمى دەپ
ائتىلىدۇ .دىنىڭىزغا ۋە ېئتىقادىڭىزغا ىئشىنىش ياكى ۆئزگەرتىش ھوقۇقى مۇتلەق ھوقۇق ،
يەنى خەلقائرا قانۇن بويىچە  ،بۇ ھوقۇق ھەرگىزمۇ چەكلىمىگە ۇئچرىمايدۇ .مەيلى
خىرىستىيان  ،مۇسۇلمان  ،باھاي  ،يەزىدى ياكى ائتېئىست بولۇڭ  ،مەيلى سىنگاپور ،
شىۋىتسىيە ياكى سۇداندا ياشاڭ  ،مەيلى تىنچلىق ياكى ۇئرۇش بولسۇن  ،مەيلى دىنىي ياكى
سىياسىي رەھبەرلەرنىڭ نېمە دېيىشىدىن قەتئىينەزەر  -سىز نىڭ ياكى باشقا ھەر قانداق بىر
كىشىنىڭ دىنىنى ساقالپ قېلىش ھوقۇقىڭىز بار ېئتىقادىڭىزنى قەدىرلەڭ  ،ياكى ۇئالرنى
ۆئزگەرتىڭ ياكى ېئتىقادسىز بولۇڭ.
ئەلۋەتتە نۇرغۇن كىشىلەر بۇ مۇتلەق ھوقۇقتىن مەھرۇم قىلىنىدۇ ۋە ۇئالرنىڭ دىنى ياكى
ېئتىقادى  ،ھۆكۈمەتلەر  ،ائىئلە ئەزالىرى ياكى ۇئالرنىڭ مەھەللىسىدىكى گۇرۇپپىالر
تەرىپىدىن جازالىنىدۇ ياكى ھۇجۇم قىلىنىدۇ.
بەزى ھۆكۈمەتلەر ائالھىدە دىن ۋە ېئتىقادنى چەكلەيدۇ .فالۇنگۇڭ جۇڭگودا چەكلەنگەن
بۇددىزم ېئتىقادى ۋە ائدىتىنىڭ بىر خىل شەكلى .فالۇنگۇڭ بىلەن شۇغۇلالنغۇچىالر

تۈرمىدە يېتىش  ،قىيناش  ،مەجبۇرىيەت ئەمگىكى ۋە قايتا تەربىيىلەشنى باشتىن
كەچۈرۈپ  ،ۇئالرنى ېئتىقادىدىن ۋاز كېچىشكە مەجبۇرلىدى
ېئرىترىيەدە پەقەت دۆلەت ېئتىراپ قىلغان تۆت دىن بار  ،پېنتېكوستال مەزھىپىدىكى خىر
ىستىيانالر ۋە يەھۋا گۇۋاھچىلىرى(خىرىستىياننىڭ يېڭى بىر مەزھىپ ى) قاتارلىق ېئتىراپ قىل
ىنمىغان دىنالرغا مەنسۇپ كىشىلەر وئخشىمىغان ۇئسۇلالر بىلەن قاتتىق جازاغا تارتىلدى.
دىن ۋە ېئتىقاد ھوقۇقىغا دەخلى-تەرۇز قىلىشنىڭ تېخىمۇ ىئنچىكە مىسالى زوراۋانلىقنىڭ
زىيانكەشلىكىگە ۇئچرىغانالر دىنىي كىملىكى ياكى ېئتىقادى سەۋەبىدىن نىشان قىلىنغان
ۆئچمەنلىك جىنايىتىدۇر .ۇئالر مەلۇم بىر دىن ياكى ېئتىقادى بولغانلىقى ۈئچۈن ھۇجۇمغا
ۇئچرايدۇ.
فرانسىيىدە  ،مۇسۇلمانالرغا ھۇجۇم قىلىش  ،پاراكەندىچىلىك سېلىش ياكى جىناي ى زىيان
سېلىش قاتارلىق ۆئچمەنلىك جىنايىتى
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خاتىرىلەنگەن .دوكالتتا  ،يەھۇدىيالر جەمئىيىتىگە بولغان ۆئچمەنلىك جىنايىتىنىڭ
سەۋىيىسى

بىلەن يەنىال يۇقىرى ھالەتتە تۇرغان.

مېكسىكىنىڭ يېزىلىرىدىكى قىسمەن رايونالردا  ،نامايىشچى خىرىستىيانالر ئەنئەنىۋى ۋە
كاتولىك خىرىستىيان دىنىنى ساقالپ قېلىشنى خااليدىغان مەھەللە رەھبەرلىرى تەرىپىدىن
زوراۋانلىققا ۇئچرىغان ياكى ۇئالرنىڭ زېمىنىدىن قوغالنغان.
نۇرغۇن دۆلەتلەردە دىنىي كىملىك  ،مىللىي كىملىك ۋە دۆلەتنىڭ كىملىكى بىر-بىرىگە زىچ
باغالنغان .بۇنداق ئەھۋالدا  ،دىننى ائز سانلىق مىللەتلەر ۋە دىنسىزالرنى ۆئز ىئچىگە

ائلغان كۆپ ساندىكى دىندىن ائيرىلغان كىشىلەرنى مىللەتكە ساداقەتسىزلىك  ،ھەتتا
دۆلەت بىخەتەرلىكىگە تەھدىت دەپ قاراشقا بولىدۇ.
دىن ياكى ئېتىقادتىن ئايرىلىشنىڭ مۇتلەق ھوقۇقى ھەمىشە نەزەردىن
ساقىت قىلىنغان
ھىندونېزىيەدە دىن ئەركىنلىكى قانۇنى بار  ،گەرچە بۇ قانۇنالر پەقەت ىئسالم  ،كاتولىك
ۋە پروتېستانت خىرىستىيان دىنى  ،بۇددا دىنى  ،كۇڭزىچىلىق ۋە ھىندى دىنى قاتارلىق
كىشىلەرنىال قوغدايدۇ .ائتېئىزىم قوغدالمايدۇ .ياشقا كىرگەندە  ،مۇسۇلمانالرنىڭ ائرقا
كۆرۈنۈشى بولغان ائلېكىس ائن يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ۋە «تەڭرى
مەۋجۇت ئەمەس» دەپ يازغانلىقى ۋە فېيسبۇك تا دىنسىزالر بېتىنى ائچقانلىقى ۈئچۈن
دولالر جەرىمانە قويۇلغان.
كىيىن دىنىي ۆئچمەنلىك ياكى دۈشمەنلىكنى مەقسەت قىلغان ۇئچۇرالرنى
تارقاتقانلىقى  ،توردا كۇپۇرلۇق ۇئچۇر تارقاتقانلىقى ۋە باشقىالرنى دىنسىزلىقنى قوبۇل
قىلىشقا چاقىرغانلىقى ۈئچۈن ئەيىبلەنگەن .كىيىن فېيسبۇك بېتىدە ائشكارا كەچۈرۈم
سورىغان بولسىمۇ  ،غەزەپلەنگەن ائمما تەرىپىدىن تاياق يېگەن ۋە مەھەللىسى تەرىپىدىن
رەت قىلىنغان.
ىئراندا  ،ىئسالم دىنىدىن ۋازكېچىپ خىرىستىائن دىنىنى قوبۇل قىلغانالر قاتتىق جازاغا
ۇئچرايدۇ  ،بولۇپمۇ ۇئالر تىزىمغا ائلدۇرمىغان چېركاۋلىرىغابارغان بولسا.
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 ،تۆت نەپەر دىندىن چىققۇچى «دۆلەت بىخەتەرلىكىگە قارشى ھەرىكەت قىلىش»

جىنايىتى بىلەن يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان .ۇئالرنىڭ ۈئچى ىئلگىرى
بىرلىشپ ھاراق ىئچكەنلىكى ۈئچۈن قامچا جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان  ،چۈنكى
ھۆكۈمەت ۇئالرنى يەنىال مۇسۇلمان دەپ قارايدۇ  ،ىئراندىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ھاراق
ىئچىشى قانۇنسىز.
ھەمىشە سىياسىي ۋە دىنىي داھىيالر مۇقەددەس تېكىستلەرنى ياكى دىنىي قانۇن
ئەنئەنىلىرىنى شەرھلەپ  ،كۆپ ساندىكى ىئتىقاد قىلدىغان دىندىن ائيرىلغانلىقى ياكى
مەلۇم توپقا مەنسۇپ بولغانلىقى ۈئچۈن بىرىلىدىغان جازانى ائقاليدۇ .ۇئ جازا بولسا ۆئلۈم
جازاسى  ،قاماق جازاسى  ،خىزمەتتىن ائيرىلىش ياكى نىكاھنى بىكار قىلىش ۋە باال بېقىش
ھوقۇقىدىن ائيرىلىشنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ .سەۇئدى ئەرەبىستان ۋە پاكىستاننى ۆئز ىئچىگە
ائلغان مۇسۇلمان كۆپ سانلىقنى ىئگىلەيدىغان بىر تۈركۈم دۆلەتلەرنىڭ ىئسالمدىن
ائيرىلىش ھوقۇقىدا بۇنداق قانۇنىي چەكلىمىلەر بار.لېكىن بۇ مۇقەررەر ئەمەس .مەسىلەن ،
سېررالېئوندا مۇسۇلمانالر تەخمىنەن  %ائھالىنى  ،خىرىستىيانالر %نى تەشكىل
قىلىدۇ  ،دىن ىئنتايىن وئچۇق-ائشكارە بولسىمۇ  ،ئەمما ۇئ سىياسىيلەشتۇرۇلمىگەن.
بۇ خىل مەسىلىلەر پەقەت مۇسۇلمانالر كۆپ بولغان دۆلەتلەر بىلەنال چەكلەنمەيدۇ .وئتتۇرا
ائفرىقا جۇمھۇرىيىتىنىڭ بىر قىسىم رايونلىرىدا  ،باالقاغا قارشى قوراللىق كۈچلەر ۆئلۈم
تەھدىتىدىن پايدىلىنىپ  ،ائز سانلىق مىللەت ئەزالىرىنى خىرىستىيان بولۇشقا مەجبۇرلىدى.
ھىندىستاندىكى بىر قانچە شىتاتتا دىننى ۆئزگەرتىش ھوقۇقىنى چەكلەيدىغان قانۇن بار ،
مەسىلەن  ،دىنغا ېئتىقاد قىلىدىغان كىشىلەر دىندىن چىقماقچى بولسا ھۆكۈمەت

وئرگانلىرىدىن رۇخسەت سوراش تەلەپ قىلىنىدۇ.
دىننىي ھوقوققا دەخلى-تەرۇز قىلغانالر پەقەت ھۆكۈمەتلەرال ئەمەس .ھىندىستاندا زوراۋان
گۇرۇپپىلىرى خىرىستىيان ۋە مۇسۇلمانالر جاماىئتىگە ھۇجۇم قىلغان ۋەقەلىرىمۇ يۈز
بەرگەن بولۇپ  ،بەزىدە زوراۋانلىقنىڭ تەھدىتى ائستىدا دىنننى ۆئزگەرتىشمۇ بار .بەزى
ئەھۋالالردا  ،زوراۋانلىقتىن ۆئي-ماكانلىرىدىن ائيرىلغان كىشىلەر ۆئيىگە قايتىشقا رۇخسەت
قىلىنىشتىن بۇرۇن دىنىنى ۆئزگەرتىش تەلەپ قىلىنغان.
دىن ۋە ېئتىقادنى ۆئزگەرتىش ئەركىنلىكى خەلقائرادا ناھايىتى تاالش-تارتىش قوزغىدى.
ئەمەلىيەتتە  ،ھەر قېتىم بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىغا ئەزا دۆلەتلەر يېڭى ئەھدىنامە
ياكى دىننى ۆئزگەرتىش ھوقۇقى ناھايىتى ائجىز ھالەتتە ېئالن قىلىندى.
ائجىز ھالەتتە ىئالن قىلىنغان بولسىمۇ  ،ب د ت كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتى دۆلەتلەرگە
پۇقراالر ۋە سىياسىي ھوقۇق توغرىسىدىكى ئەھدىنامىنى قانداق ىئزاھالش توغرىسىدا
مەسلىھەت بېرىشتىن ىئبارەت « ،دىن ۋە ېئتىقادقا ىئشىنىش ياكى قوبۇل قىلىش
ئەركىنلىكى» نى وئتتۇرىغا قويدى .بۇ دىن ۋە ېئتىقادنى تالالش ئەركىنلىكىنى ۆئز ىئچىگە
ائلىدۇ  ،يەنى ۆئزىنىڭ ھازىرقى دىنى ياكى ېئتىقادىنى باشقا بىرىگە ائلماشتۇرۇش ياكى
ائتېئىزىمسىز قاراشالرنى قوبۇل قىلىش ھوقۇقى  ،شۇنداقال ۆئزىنىڭ دىنى ۋە ېئتىقادىنى
ساقالپ قېلىش ھوقۇقى قاتارلىقالرنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ.
خۇالسىلەپ ېئيتقاندا  -دىنىڭىز ياكى ېئتىقادىڭىزغا ىئگە بولۇش ياكى ۆئزگەرتىش ھوقۇقى م
ۇتلەقتۇر .ۇئ ھەر قانداق ئەھۋالدا چەكلىنىپ قالماسلىقى كىرەك .لېكىن بەزى ھۆكۈمەتلەر

بۇ ھوقۇقنى چەكلەيدۇ .جەمئىيەتتىكى ائىئلە ياكى گۇرۇپپىالرنىڭ دىنى ياكى ېئتىقادىغا ىئ
گە ياكى ۆئزگەرگەنلىكى ۈئچۈن كىشىلەرنى وئخشىمىغان ۇئسۇلالر بىلەن جازااليدىغان ئەھۋ
الالر ناھايىتى كۆپ.
سىز دىن ۋ ېئتىقادقا ىئگە بولۇش ياكى ۆئزگەرتىش ھوقۇقى توغرىسىدىكى تېخىمۇ كۆپ
ۇئچۇرالرنى تور بەتتىكى تەربىيىلەش ماتېرىياللىرىدىن تاپااليسىز.
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