دىنى ۋە ېئتىقادى ەئركىنلىكىنىڭ چەكلىمىسى
سىز خەۋەرلەرنى كۆرۈش ائرقىلىق ياكى ۆئزىڭىزنىڭ ھايات كەچۈرمىشلىرىڭىزدىن شۇنى
بىلەلەيسىز  ،نۇرغۇن ھۆكۈمەتلەر دىن ياكى ېئتىقاد ئەركىنلىكىگە چەك قويىدۇ .ۇئالر دىننى
نامايەن قىلىشنى مەلۇم سەۋەپلەر بىلەن چەكلىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلەيدۇ .ۇئنداقتا
چەكلىمىلەرنىڭ قاچان يوللۇق ۋە دۇرۇس بولىدىغانلىقىنى  ،قاچان ۇئنداق بولمايدىغانلىقىنى
قانداق بىلەلەيمىز؟
خەلقائرا كىشىلىك ھوقۇق قانۇنىدا دىن ياكى ېئتىقادقا ىئشىنىش ،تالالش  ،ۆئزگەرتىش ياكى
ائيرىلىش ھوقۇقىنىڭ مۇتلەق بولۇشى ،ۇئ ھەرگىز چەكلىنىپ قالماسلىقى كېرەك دەپ
كۆرستىلگەن .يەنە بىر تەرەپتىن دىن ياكى ېئتىقادنى ىئپادە قىلىش ھوقۇقى چەكلىنىشى
مۇمكىن  ،ئەمما پەقەت تۆۋەندىكى تۆت قاىئدىگە ئەمەل قىلغان ائساستا بولۇشى
كېرەك.
 .1ھەرقانداق چەكلىمىلەر قانۇندا بەلگىلىنىشى كېرەك.
بۇنىڭدىكى مەقسەت دۆلەتنىڭ  ،ساقچىالرنىڭ ۋە سوتالرنىڭ ۇئالرنىڭ مۆلچەرلىگىلى
بولمايدىغان ياكى تۇراقسىز ھەركەتلەرنى قىلىشىنى توسۇش.
.2چەكلىمىلەر ائممىۋى بىخەتەرلىك  ،ائممىۋى تەرتىپ  ،ساغالملىق ياكى ئەخالق ياكى
باشقىالرنىڭ ھوقۇقى ۋە ئەركىنلىكىنى قوغداش ۈئچۈن زۆرۈر بولۇشى كېرەك.
بۇ ناھايىتى مۇھىم .چۈنكى باشقا كىشىلەرنى قوغداش زۆرۈر بولغانلىقى ۈئچۈن چەكلىمە
قويۇش مەسىلىنىڭ قايسىسىنىڭ تېخىمۇ زۆرۈر ىئكەنلىكىگە قارتا بەلگىلىنىشى كىرەك.
 .3چەكلىمىلەر كەمسىتىش خاراك تىرىگە ىئگە بولماسلىقى كېرەك.

 .4ھەر قانداق چەكلىمە چوقۇم كەلتۈرۈپ چىقارغان مەسىلىگە ماس ھالدا ىئپادىلىنىشى
كېرەك.
بۇ قاىئدىلەر ھەقىقەتەن مۇھىم .ۇئالر بولمىسا  ،ھۆكۈمەتلەر ۆئزلىرى ياقتۇرمايدىغان
ھەرقانداق بىر گۇرۇپپا ياكى ئشالرنى چەكلىيەلەيدۇ .چەكلىمىلەر دۆلەت كونترول قىلىدىغان
قورال ئەمەس ،پەقەت چەكلىمىلەرنىڭ ئەڭ ائخىرقى چارە بولۇشىنى مەقسەت قىلىدۇ.
بىز تۆۋەندىكى ئويدۇرۇلغان مىسال ئارقىلىق قائىدىنىڭ نېمە
ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرەيلى.
بەش خىل وئخشىمىغان دىنىي گۇرۇپپا بولغان شەھەرنى تەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ .ۇئالرنىڭ
ھەممىسىنىڭ دۇائ  -تىالۋەت سورۇنلىرى بار  ،ۇئالرنىڭ ھەممىسى مەلۇم مىقداردا شاۋقۇن
چىقىرىدۇ  ،قوشنىالر بۇخىل ئەھۋالالرنى ياقتۇرمايدۇ! ئەمما ساقچىالر پەقەت بىر كىچىك ،
ائلقىشقا ېئرىشەلمىگەن گۇرۇپپا توغرىسىدىكى ئەرزلەرنى تاپشۇرۇۋالىدۇ.....
يۇقىرى دەرىجىدىكى شاۋقۇن ساالمەتلىككە پايدىسىز  ،ائممىۋى ساغالملىق بولسا
چەكلىمىنىڭ قانۇنلۇق ائساسى .ۇئنداقتا يەرلىك ھۆكۈمەت نېمە قىلىشى كېرەك؟ جامائەت
ساغالملىقىنى قوغداش ۈئچۈن قايسى خىل بەلگىلىمىلەر زۆرۈر  ،كەمسىتىش خاراك تىرىگە
ىئگە بولمىغان ۋە ماسالشقان بولۇشى كېرەك.
بۇ خىل ئەھۋالدا  ،بارلىق ائممىۋى ۇئچرىششالردا رۇخسەت قىلىنغان ائۋاز مىقدارىنى
تەڭشەيدىغان وئمۇمىي بىر قانۇن بولسا مۇۋاپىق بولىدۇ .بۇ قانۇن بارلىق دىنىي گۇرۇپپىالرغا
ۋە باشقىالرغا باراۋەر قوللىنىلىشى كېرەك .ئەگەر ھەرقانداق گۇرۇپپا رۇخسەت قىلىنغان ائۋاز
مىقدارىدىن ېئشىپ كەتسە  ،ۇئالردىن ائۋازىنى پەسەيتىشىنى ياكى جەرىمانە تۆلەشنى تەلەپ
قىلىش مۇۋاپىق بولىدۇ .پۈتۈنلەي ائۋاز چىقارماسلىقنى تەلەپ قىلىش ياكى ۇئالرنىڭ
ۇئچرىششىنى چەكلەش مۇۋاپىق ئەمەس!

2

ساقچىالر ائلقىشقا ېئرىشەلمىگەن گۇرۇپپا ھەققىدە ئەرزلەرنى تاپشۇرۇۋالغان تەقدىردىمۇ ،
قانۇننى باراۋەر ىئجرا قىلىشى كېرەك.
يۇقارقىسى بولسا بىر قەدەر كىچىك  ،ائددىي مىسال.
دىن ۋە ېئتىقاد ئەركىنلىكىنىڭ زور دەخلى-تەرۇزغا ۇئچرىغانلىقىغا قارايدىغان بولساق ،
ائدەتتە يۇقارقى قاىئدىلەرنىڭ نەزەردىن ساقىت قىلىنغانلىقىنى كۆرۈۋېلىش ائسان  ،چۈنكى
يولغا قۇيۇلغان چەكلىمىلەر زۆرۈر بولمىغان ،كەمسىتىش خاراك تىرىگە ىئگە ياكى
ماسالشمىغان بولىدۇ.
بەزى دۆلەتلەر دىنىي پاائلىيەتلەر ۈئچۈن تىزىمغا ېئلىنغان بىناالرنىڭ سىرتىدا ېئلىپ
بېرىلىدىغان بارلىق دىنىي پاائلىيەتلەرنى چەكلەيدۇ .بۇنداق قىلغانلىق ۆئيىڭىزدە كەچلىك
تاماق يىيىشتىن بۇرۇن مېھمانالر بىلەن مىننەتدارلىق دۇائسىنى وئقۇشنى قانۇنسىز قىلىدۇ! بۇ
چەكلىمە ېئنىقكى قانۇنلۇق ئەمەس!
ئەمما نۇرغۇن تاالش-تارتىشتا قالغان مىسالالر بار .فرانسىيەنىڭ بىر شەھەر باشلىقى بۇركىننى
(يەنى يۈز ۋە پۇتتىن باشقا ھەممە يەرنى يىپىپ تۇرىدىغان سۇ ۈئزۈش كىيىمىنى) چەكلىشى
توغرىمۇ؟ ۋە ياكى ھىندىستاننىڭ بەزى جايلىرىدىكى داىئرىلەرنىڭ باشقىالرغا ېئتىقادىڭىزنى
سۆزلەپ بېرىش ھوقۇقىڭىزنى چەكلەپ قويىشى توغرىمۇ؟
بۇ دوكىالتتا بىز سوتنىڭ چەكلىمىلەرنىڭ قانۇنلۇق ياكى ئەمەسلىكىنى ېئنىقالش ۈئچۈن
سوراشقا تېگىشلىك يەتتە سوائلنى كۆرۈپ ۆئتىمىز ،بۇ سىزنىڭ سىز يولۇققان چەكلىمىلەرنى
باھالىشىڭىزغا ياردىمى تېگىشىنى ۈئمىد قىلىمىز.
دۆلەت چەكلىمىلەرنى قويغاندا  ،بىرىنچى بولۇپ سورايدىغان سوائل بولسا چەكلىمىنىڭ دىن
ۋە ېئتىقادقا ىئشىنىش ياكى قوبۇل قىلىشتەك مۇتلەق ھوقۇقىغا دەخلى-تەرۇز قىلىش-
قىلماسلىق ياكى ۇئنى نامايەن قىلىش ھوقۇقى بار-يوقلۇقى بولىدۇ.
ئەگەر مۇتلەق ھوقۇق چەكلەنگەن بولسا  ،دۆلەتنىڭ ھەرىكىتى قانۇنلۇق بولمايدۇ .ئەمما
نامايەن قىلىش چەكلەنگەن بولسا ،بىز كېيىنكى سوائلىمىزغا ۆئتىمىز.
بىرخىل پاائلىيەت دىن ۋە ېئتىقادنىڭ نامايەن بولۇشى بىلەن چەكلىنەمدۇ ۋەياكى پەقەت
پاائلىيەتنىڭ نامايەن بولۇشى بىلەنمۇ؟
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بىزنىڭ قىلىدىغان ىئشلىرىمىز داىئم ېئتىقادىمىز تەرىپىدىن يېتەكلىنىدۇ .ئەمما بىزنىڭ قىلغان
ھەر بىر ىئشىمىز دىن ۋە ېئتىقادنىڭ قوغدىلىدىغان نامايەندىسى ئەمەس .بەزىلەر ۆئزلىرىنىڭ
ىئپادىلەش ھوقۇقىنىڭ چەكلەنگەنلىكىدىن شىكايەت قىلغاندا  ،سوت مەھكىمىسى
مۇناسىۋەتلىك پاائلىيەتنىڭ دىن ۋە ېئتىقادنىڭ نامايەندىسى ياكى ئەمەسلىكىنى قارار
قىلىشتىن باشاليدۇ .ۇئالر بۇنى پاائلىيەت بىلەن ېئتىقادنىڭ باغلىنىشىغا قاراپ  ،ۇئالرنىڭ
يېقىن مۇناسىۋىتى بار-يوقلۇقىنى تەكشۈرىدۇ.
بەزىدە بۇنى بىكىتش ائسان .چېركاۋغا بېرىش خىرىستىيان دىنى بىلەن زىچ باغلىنىشلىق  ،روزا
تۇتۇش بولسا ىئسالم دىنى بىلەن زىچ باغلىنىشلىق.
بىراق بۇ ھەمىشە ۇئنداق ائسان ئەمەس .مەلۇم بىر خىرىستىيان ۈئچۈن كرېست تاقاش مۇھىم
ئەمەس؛يەنە باشقا بىرى ۈئچۈن ېئيتقاندا  ،بۇ دىنىي كىملىكنىڭ چوڭ قۇر ىئپادىلىنىشى.
مۇسۇلمان ائيالالرنىڭ باش كىيمىگە بولغان ئەقىدىسمۇ وئخشىمايدۇ.
قايسى ئەقىدىنىڭ توغرىلىقىنى بەلگىلەش سوتنىڭ ۋەزىپىسى ئەمەس .سوتنىڭ دىننىڭ
نامايەن قىلىنىشىنى بەلگىلەشتە ،بەزى ىئالھىيەت چۈشەنچىلىرىنى باشقا ىئالھىيەت
چۈشەنچىلىرىدىن ئەۋزەل وئرۇنغا قويشتەك دىنىي تەلىماتقا ھۆكۈم چىقىرىش خەۋىپىگە دۇچ
كېلىدۇ .كىشىلىك ھوقۇق شەخسلەر تەرىپىدىن تۇتۇلىدۇ  ،شۇڭا سوت مەھكىمىسى دىنىي
تەلىماتىنىڭ وئرنىغا قارىغاندا مۇناسىۋەتلىك كىشىنىڭ ېئتىقادىغا بارغانسېرى ېئتىبار بىلەن
قارايدۇ  ،ھەمدە ئەگەر ۇئ كىشى پاائلىيەتنى دىنىي نامايەندە دەپ قارىسا  ،ۇئنداقتا ۇئالر
ۈئچۈن شۇنداق بولىدۇ!
بىز قوغدىلىدىغان دىنىي نامايەندىنىڭ چەكلەنگەنلىكىنى جەزىملەشتۈرگەندىن كېيىن ،
چەكلىمىنىڭ قانۇندا بەلگىلەنگەن بەلگىلەنمىگەنلىكىنى تەكشۈرۈشىمىز الزىم.
چەكلىمىنى باشقۇرىدىغان يازما قانۇنى  ،دېلو قانۇنى ياكى ۆئرپ-ائدەت قانۇنى بارمۇ؟ ياكى ۇئ
ھېچقانداق قانۇنىي ائساسسىز ئەمەلدارالر تەرىپىدىن بىكىتىلەمدۇ؟ ئەگەر چەكلىمىلەرنىڭ
قانۇنىي ائساسى بولمىسا  ،ۇئالر قانۇنلۇق بولمايدۇ.
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كېيىنكى قەدەمدە بولسا چەكلىمىنىڭ قانۇنى ائساسىنى قوغداشنىڭ زۆرۈر ياكى ئەمەسلىكىنى
باھاالپ چىقىش .بۇنىڭغا جاۋاب بىرىش ۈئچۈن  ،بىز ائلدى بىلەن ئەمەلىيەتنىڭ چەكلىنىشى
بىلەن قانۇنى ائساسنىڭ بىرى وئتتۇرىسىدا بىۋاسىتە باغلىنىش بار-يوقلۇقىنى تەكشۈرۈپ ،
چەكلەشنىڭ زۆرۈر ياكى ئەمەسلىكىنى تەكشۈرۈشىمىز كېرەك .بۇ سوائلالرنىڭ ھەر بىرىنى ۆئز
نۆۋىتىدە كۆرۈپ باقايلى.
خەلقائرا قانۇنغا ائساسەن  ،دىن ۋە ېئتىقاد ئەركىنلىكىنى چەكلەشنىڭ بىردىنبىر قانۇنلۇق
ائساسى بولسا ائممىۋى بىخەتەرلىك  ،ائممىۋى تەرتىپ  ،باشقىالرنىڭ ساغالملىقى ياكى
ئەخالقى ياكى ھوقۇقى ۋە ئەركىنلىكىنى قوغداش بولىدۇ.
ۇئنداقتا پاائلىيەتنىڭ چەكلىنىشى بۇ ائساسالرغا قانداق تەھدىد ېئلىپ كېلىدۇ؟ ھەمدە بۇنىڭ
دەلىلى بارمۇ؟
دۆلەت ئەمەلىيەتنىڭ چەكلىنىشى بىلەن بۇ قانۇنى ائساسالرنىڭ بىۋاسىتە باغلىنىشىنىڭ
بارلىقىنى ىئسپاتلىشى كېرەك.
ھىندى دىنى تەبىقە سىستېمىسى كىشىلەرنى يۇقىرى ۋە تۆۋەن تەبىقە ۋە تەبىقىسىز دەپ
گۇرۇپپىالرغا ائيرىيدۇ .تەبىقىسىز گۇرۇپپىالر كەڭ كۆلەمدە كەمسىتىش ،ىئجتىماىئي ۋە
ىئقتىسادىي وئرنى تۆۋەن بولۇشتەك ئەھۋالالرغا دۇچ كەلمەك تە .ھەتتا بەزى بۇتخانىالر
ىئلگىرى تەبىقىسىز ھىندىالرنىڭ كىرىشىنى چەكلىگەن .ھىندىستان -1949يىلى تەبىقە
سىستېمىسىنى ئەمەلدىن قالدۇردى  ،بۇتخانىالرنىڭ ئەمدى تەبىقىسىز ھىندىالرنىڭ كىرىشىنى
چەكلىشىگە يول قويۇلمايدۇ .بۇ چەكلىمە سىناقتىن ۆئتتى ،يەنى تەبىقە كەمسىتىشنىڭ
ائلدىنى ېئلىش بىلەن باشقىالرنىڭ ھوقۇقى ۋە ئەركىنلىكىنى قوغداش وئتتۇرىسىدا ېئنىق ،
بىۋاسىتە باغلىنىش بار.
بىراق بارلىق چەكلىمىلەرنىڭ بۇنداق ېئنىق باغلىنىشى بولمايدۇ  ،بەزىدە ھۆكۈمەتلەر قانۇنى
ائساسنى خاتا وئتتۇرىغا قويىدۇ ياكى قااليمىقان ىئشلىتىدۇ.
دىن ۋە ېئتىقاد ئەركىنلىكىنىڭ چەكلىمىسى ھەمىشە ائممىۋى تەرتىپ بىلەن مۇناسىۋەتلىك
بولىدۇ .ائممىۋى تەرتىپ قانۇنى تەھدىد قىلىش  ،ھۇجۇم قىلىش  ،زوراۋانلىققا قۇتراتقۇلۇق
قىلىش ۋە بەزىدە كۇپۇرلۇق قىلىش قاتارلىقالرنى ۆئز ىئچىگە ائلغان نۇرغۇن ىئشالرنى
تەڭشەيدۇ.
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دىن ۋە ېئتىقادنى نامايەن قىلىش ئەركىنلىكى جەزمەن ۆئزىڭىزنىڭ راست دەپ
قارىغانلىرىڭىزنى ېئيتىش ھوقۇقىنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ .ېئنىقكى ېئتىقاد تىنچ يول بىلەن ۋەياكى
زوراۋانلىققا قۇتراتقۇلۇق قىلىش يولى بىلەن نامايەن بولىدۇ .كىشىنى ئەپسۇسالندۇرىدىغىنى
شۇكى  ،بەزى كىشىلەر ۆئزىنىڭ ېئتىقادىدىن باشقا ېئتىقادنىڭ تىنچ ىئپادىلىنىشىدىن
رەنجىيدۇ  ،ۇئالربۇنىڭغا زوراۋانلىق بىلەن جاۋاب قايتۇرىدۇ.
بەزى دۆلەتلەر بەزى ېئتىقادالرنىڭ تىنچ ىئپادىلىنىشىنى چەكلەيدۇ  ،ھەمدە بۇنداق قىلىشنىڭ
توپىالڭچىالرنىڭ زوراۋانلىق تۇغدۇرۇش خەۋپ ى بارلىقى سەۋەبىدىن قانۇنلۇق ائممىۋى تەرتىپ
ائساسى بارلىقىنى وئتتۇرىغا قويىدۇ .ھىندونېزىيە مۇشۇ ائساستا ئەھمەدى ياكى ائتېئىزىم
ېئتىقادىنىڭ ائشكارا ىئپادىلىنىشىنى چەكلىدى .نەتىجىدە  ،جىنايەتچىلەر ھۇجۇم قىلىش
جىنايىتى بىلەن ئەيىبلىنىشنىڭ وئرنىغا ،زوراۋانلىقنىڭ زىيانكەشلىكىگە ۇئچرىغۇچىالر بەزىدە
كۇپۇرلۇق قىلىش ياكى قۇتراتقۇلۇق قىلىش بىلەن
ئەيىبلىنىدۇ.
بۇنىڭغا وئخشاش قانۇنالر زوراۋانلىقنى تۈگىتەلمەيدۇ .ئەكسىچە" ،خاتا " ېئتىقادلىق كىشىلەر
جازالىنىشقا ھەقلىق دىگەن قاراشنى تېخىمۇ كۈچەيتىۋىتىدۇ.
يەنە بىر مۇرەككەپ قوللىنىشچان ائساس بولسا ئىجتىماىئي ەئخالقتۇر .ھەر كىمنىڭ
ىئجتىماىئي ئەخالقى وئخشاش بوالمدۇ؟ كىمنىڭ ئەخالقى ئەڭ ۋەكىل خاراك تىرلىك؟
بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتىنىڭ مۇتەخەسىسلىرىنىڭ دىيىشىچە ىئجتىماىئي ئەخالقنىڭ
ېئنىقلىمىسى جەزمەن "كۆپلىگەن ىئجتىماىئي ،پەلسەپىۋىي ھەم دىنىي ۆئرپ-ائدەتلەر"دىن
كەلگەن بولىدۇ .باشقىچە قىلىپ ېئيتقاندا ،كۆپلىگەن كىشىنىڭ ئەخالق ئۆلچىمىنى نوقۇل
ھالدا ئۆلچەم قىلىپ بىكىتىشكە بولمايدۇ.
دۆلەت مەخپىيىتى كىشىنىڭ دىنىي-ېئتىقادىي ئەركىنلىكىنى چەكلەشتىكى يوللۇق ائساس
ئەمەسلىكى سىزگە ناتونۇش بولمىسا كېرەك.
بەزى ھۆكۈمەتلەر بەلگىلىك گورۇپپىالرنى  ،بولۇپمۇ دۈشمەن دۆلەتلەر بىلەن وئخشاش دىندا
بولغان گورۇپپىالرنى دۆلەت مەخپىيەتلىكىگە خەۋپ دەپ غەيرىيلەشتۈرىدۇ .كېلىشىم
يازغۇچىالر جامائەت ساغالملىقى ،بىخەتەرلىك ۋە تەرتىپلەر چەكلىمە ۈئچۈن يىتەرلىك،
دۆلەت بىخەتەرلىكىنى بۇنىڭغا قوشۇۋېلىش بولسا دىنىي-ېئتىقاد ئەركىنلىكىنى ئەڭ
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ىئھتىياجلىك بولغان چاغدا كارغا كەلمەس قىلىپ قويۇش خەۋىپىنى ىئلىپ كىلىشى مۇمكىن
دىگەن وئرتاقلىق قاراشقا كەلگەن.
شۇڭا بىز شۇنى ېئيتااليمىزكى ،ھۆكۈمەت چەكلىك ىئجراىئيەتنىڭ قانۇنىي ائساسقا قانداق
تەھدىت ىئلىپ كىلىدىغانلىقىنى ىئپادىلەش ائرقىلىق ۆئزىنىڭ بىۋاستە ھالقا ىئكەنلىكىنى
نامايەن قىلىشى زۆرۈر .بىز يەنە قانۇنىي ائساسالرنىڭ توغرا شەرھىيلىنىشى ھەم توغرا
قوللىنىشىنىڭ مۇھىملىقىنى ھىس قىلدۇق.
سۇائلىمىزنىڭ ىئككىنچى قىسمى بولغان چەكلىمە زۆرۈرىيەتمۇ؟دىگەنگە نىسبەتەن،سىياسىي
ۋە كوللىك تىپ مەنپەئەتى ۈئچۈن ۇئنچە مۇھىم ئەمەس ئەمما زۆرۈرىيەت.
ھۆكۈمەت ۆئزى نىشانلىغان چەكلىمە بىلەن دىنىي-ېئتىقاد ئەركىنلىكى ائرىسىدا بىۋاستە
ھالقابارلىقىنى ىئسپاتلىدى نامايەن قىلدى دەيلى.
شۇ تەھدىت چەكلىمىنى ىئجرا قىلىشتا يىتەرلىك دەرىجىدە ېئغىرمۇ؟
كۆزلەنگەن شۇ چەكلىمە باشقىالرنىڭ ھوقۇقىنى قوغداشتا ۆئنۈملۈك رول وئينىياالمدۇ؟
ھوقۇقنى چەكلەشتىن سىرت مەسىلىنى ھەل قىلىشنىڭ باشقا ۇئسۇللىرى يوقمۇ؟
ئەگەر مەسىلە يېتەرلىك دەرىجىدە ېئغىر بولمىسا ،ئەگەر كۆزلەنگەن چەكلىمە مەسىلىنى
ھەل قىاللمىسا ياكى ئەگەر مەسىلىنى ھەل قىلىشنىڭ چەكلەشتىن سىرت باشقا ۈئنۈمى بار
بولسا بۇ چەكلىمە زۆرۈر ئەمەس.
جۇڭگو ھۆكۈمىتى كىشىلەر زىچ توپلىشىدىغان بۇددا تەربىيلەش مەركىزىدە ساغالملىق ۋە
بىخەتەرلىك خەۋىپ ى بارلىقىنى قەيت قىلىدۇ.ساغالملىق ۋە بىخەتەرلىك بولسا قانۇنىي ائساس.
بۇنىڭ ھەل قىلىش ۇئسۇلىنىڭ بىرى بولسا شۇ تەربىيلەش مەركىزىنى كېڭەيتىش ۋە ياساپ
ۆئزگەرتىش .بۇ ۇئسۇل ھوقۇقنى چەكلىمەيدۇ .ئەكسىچە ،ھۆكۈمەت پۈتۈن داىئرىنى ۋەيران
قىلغان ھەمدە مىڭ راھىپنى ھەيدىۋەتكەن .بۇ زۆرۈر ئەمەس.
ئەلۋەتتە ،بەزى چەكلىمىلەر زۆرۈرىيەت .خەلقائرا بىلەشكەن ئەھدى تەشكىالتى ېئنىق
قىلىپ،دەسلىپىنى قىلىش ۋە قىزلىق خەتنىسىنى قىلىشقا وئخشاش بەزى زىيانلىق ئۆرپ-
ائدەتلەر چەكلىنىشى زۆرۈر دەپ بەلگىلىگەن.
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ېئنىقكى ،بەزى مىسالالر روشەن ئەمەس .ئەمما چەكلىمىنى ىئسپاتالشتىكى بېسىم دېگەنلىك
دۆلەتكە يالغانچىلىق قىلىش دېگەنلىك بولۇپ قالىدۇ.
دۆلەت قانۇنىي ۆئلچەم تۇرغۇزغاندا ھەمدە چەكلىمىلەرگە ېئھتىياجلىق بولغان چاغدا ،مەزكۇر
چەكلىمىنىڭ پەرقلىقمۇ ياكى ئەمەسمۇ شۇنى ېئنىق قىلىۋېتىشىمىز الزىم.
بەلكىم سىز قانۇن ،سىياسەت ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈشلەردە پەرقلەرنى كۆرۈش ائسانغۇ دەپ
قارىشىڭىز مۇمكىن .مەسىلەن ،ۇئالر بەزى كىشىلەرگە روشەن ىئشلىتىپ يەنە بەزىلەرگە
قىلمىغاندا .بۇ دەل چەكلەنگەن وئچۇق ائشكارا كەمسىتىشتۇر.
ئەمما بەزىدە ھەممە كىشىلەر ۈئچۈن چىقىرىلغان قانۇنالر بەزى كىشىلەرگە زور ۆئنۈم بېرىپ
يەنە بىر قىسىم كىشىلەرگە قىلچە ۆئنۈم بەرمەيدۇ .بۇ دەل بىز دەۋاتقان ۋاستىلىك
كەمسىتىشتۇر.
ئەمىسە بىز ۆئزىمىزنىڭ غايىۋى شەھىرى ھەمدە ۋاراڭ-چۇرۇڭغا تولغان ىئبادەت وئرۇنلىرىنى
كۆز ائلدىمىزغا كەلتۈرەيلى .كېڭەش يېڭى بىر قانۇن چىقىرىپ ائممىسى پاائلىيەتلەردە تۆۋەن
ائۋاز قىلىشنى ،دىنىي ۇئيۇشۇشالردا ياڭراتقۇالرنىڭ ،كانايالرنىڭ ائۋازلىرىنى تەڭشەشنى
وئتتۇرىغا قويدى دەيلى .ئەمما ،چېركاۋالرنىڭ قوڭغۇراقلىرى بەك چىڭ بولۇپ ۇئالرنىڭ
ائۋازلىرىنى بوش قىلغىلى بولمايدۇ .مەزكۇر چېركاۋالر ئەنئەنىۋى ائدەتلىرىدىن ۋاز كېچىشى
مەجبۇرى بولۇپ قالىدۇ ،ئەمما باشقا ساھەلەر ائنچە تەسىرگە ۇئچرىمايدۇ.
بۇ بولسا ۋاستىلىك كەمسىتىشتۇر.
ۋاستىلىك كەمسىتىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ائممىۋى قانۇن مىساللىرى نۇرغۇن.
نۇرغۇن دۆلەتلەر ياندا پىچاق ېئلىپ يۈرۈشنى چەكلىگەن .بۇنداق قانۇن شەيخلەردىن باشقا
دىندىكىلەرگە ھېچقانداق تەسىر ېئلىپ كەلمەيدۇ .شەيخلەر ائدەتتە مايكىسىنىڭ ىئچىدە
مۇراسىم پىچاق ۋە غىالپ ېئلىپ يۈرۈشى شەرت .دېمەك ،مەزكۇر قانۇن شەيخلەرنىڭ دىني-
ېئتىقاد ئەھكاملىرىغا ئەمەل قىلىشىنى چەكلىمىگە ۇئچراتتى.
يەنە بەزى دۆلەتلەردە يېڭى بىنا قۇرۇش ۈئچۈن ئەتراپتىكى قوشنا ۆئيدىكى ۆئي ىئگىلىرىنىڭ
رۇخسىتىنى ېئلىش زۆرۈر .ئەمما بەزى قوشنىالر بىر تەرەپلىمىلىك بىلەن ھۆكۈم قىلىدۇ .شۇنىڭ
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بىلەن ئەنئەنىۋى گۇرۇپتىكىلەر كىچىكرەك ،زامانىۋى گۇرۇپپىالرغا قارىغاندا ائسانلىقچە بىنا
سېلىش رۇخسىتىنى ائالاليدۇ.
سىياسەت ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈش بەزى مەسىلىلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ .ئەگەر مەلۇم بىر
ۇئنۋېرېستىت ھەر شەنبە كۈنى ىئمتىھان وئرۇنالشتۇرسا ،يەھۇدىيالر زىيان تارتىپ قالىدۇ .ائز
سانلىق دىنىي گۇرۇپپىسىدىكىلەر داىئم كۆپ سانلىق دىنىي گۇرۇپپىدىكىلەر ۆئز دىنىي
قانۇنلىرىغا ائساسەن دەم ېئلىش ائلغاندا ،ۆئزلىرىنىڭ دىنىي قاىئدىلىرىگە ائساسەن ائرام
ائلماستىن بەلكى كۆپ سانلىق دىنىي گۇرۇپپىدىكىلەرنىڭ قاىئدىسىگە بويسۇنۇپ ائرام
ېئلىشقا مەجبۇرىي بولىدۇ.
بىۋاستە كەمسىتىش ھەر داىئم چەكلەنگەن .سوتالر چوقۇم ۋاستىلىك كەمسىتىشلەرنى
ئەمەلىي مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش سۈپىتىدە مۇائمىلە قىلىشى الزىم .ھەر زامان ھەل قىلىش
چارىسىنى تاپقىلى بولىدۇ .مەسىلەن ،بىزنىڭ غايىۋى شەھىرىمىزدە ،كېڭەش كونسۇلى ھەر
شەنبە كۈنى ،دىنىي بايرامالردا شەھەر قوڭغۇراقلىرىنى چېلىش ائالھىدە ىئمتىيازىنى يولغا
قويااليدۇ.
شېۋىتسىيەدە ،ۇئنۋېرېستېت ىئمتىھانلىرى پەقەت شەنبە كۈنلىرىال ېئلىناتتى ،لېكىن ھازىر
جۈمە كۈنىمۇ ېئلىنىدۇ .خىزمەت وئرۇنلىرىدىمۇ مۇسۇلمان ائياللىرىنىڭ باش كىيىملىرىگە
وئخشاش كەڭچىلىكلەر بارلىقققا كېلىۋاتىدۇ.
ئەمما سوتالر مەزكۇر مىسالالرنىڭ ھەمىشە بۇنداق بولىۋەرمەيدىغانلىقىنى قەيت قىلىدۇ.
ياخشى بىر سەۋەب بولسا ،ۋاستىلىك كەمسىتىشنى قانۇنالشتۇرۇش مۇمكىن بولىدۇ.
مەسىلەن ،دوختۇرخانىالرنىڭ خىزمەتچىلەرنى زىبۇ-زىننەت تاقاتقۇزماسلىقى بەزى
گۇرۇپپىدىكىلەرگە ائدىل ئەمەس .ائممىۋى سەھىيە پىرىنسىپىنى چىقىش قىلىپ يۇقارقىنى
مۇقىمالشتۇردى.
ائممىۋى سەھىيە ئەلۋەتتە دىني-ېئتىقاد ئەركىنلىكىنى چەكلىمىگە ۇئچرىتىدىغان قانۇنىي
ۆئلچەملىرىدىن بىرىدۇر .ئەمما ،ۋاستىلىك كەمسىتىش مۇناسىۋىتىگە ائساسالنغاندا ،سوتالر
چوقۇم باشقا ۆئلچەملەرنىمۇ قوبۇل قىلىشى زۆرۈر .مەسىلەن ،بىر شىركەت ۆئز سىياسىتىنى
ۆئزگەرتىش ائرقىلىق زىيانغا ۇئچرىشى مۇمكىن .سېتىش خادىمىنى مەزكۇر دۇكىنىنىڭ ۆئز
مەھسۇالتىنى كىيىشنى تەلەپ قىلىدىغان بىر كىيىم دۇكىنى ھەرگىزمۇ دىنىي-قاىئدە يۈزسىدىن
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مەزكۇر دۇكاننىڭ كىيمىنى كىيمەيدىغان بىر سېتىش خادىمىنى يالالشقا راي ى بارمايدۇ .دېمەك،
بىۋاستە كەمسىتىش چەكلىمىگە ۇئچرىشى ېئنىق .ئەمما ۋاستىلىك كەمسىتىش ،ائمالنىڭ
بارى بويىچە ھەل قىلىش چارىلىرى بىلەن مەلۇم شەخس ياكى گۇرۇپپىنىڭ ېئھتىياجىنى
قاندۇرۇش بىلەن قېچىپ قۇتۇلۇپ قېلىۋاتىدۇ.
چەكلىمىدە پەرق يوق دەپ بېكىتسەك ،ۇئنداقتا ۇئنىڭ مۇۋاپىق ياكى ئەمەسلىكىنى ېئنىق
قىلىشىمىز الزىم.
ىئپادىلەش قانچىلىك دەرىجىدە چەكلىنىشى الزىم؟ نېمىنى چەكلەش ،كىملەر ۈئچۈن
چەكلەش ،قاچان ھەم نەدە؟
ائالھىدە بىر گۇرۇپپىدىكى كىشىلەرنىڭ ائالھىدە سورۇنالردىكى ائالھىدە كىيىم-كېچەكلىرىنى
چەكلەش بىلەن كوچىدىكى ھەممە كىشىنىڭ دىنىي كىيىملىرىنى چەكلەش وئتتۇرىسىدا روشەن
پەرق بار .خەلقائرا سوتالر نىسبىتىگە قارايدۇ .ائمېرىكىدىكى سوتالر تېخىمۇ چىڭ تۈزۈمنى
قولالنغان .بۇنداق تۈزۈملەر ائمالنىڭ بارىچە بوشىتىلىشى الزىم.
سوتالرنىڭ ئەڭ ائخىرقى وئيلىشىپ قارار قىلغىنى بولسا مىننەتدارلىقتۇر .دۇنيا ھەر خىل
بولۇپ ،ىئنسانىي ھوقۇق پىرىنسىپلىرى دۆلەت شاراىئتىدا ۇئل سېلىنىپ ھەر خىل يولالر
ائرقىلىق ئەمەلگە ائشۇرۇلۇشى الزىم.
دۆلەتلىك ھوقۇق ائپاراتلىرى دۆلەت شاراىئتلىرىنى وئبدان بىلىدۇ ھەمدە دۆلەتلىك قانۇن
تۇرغۇزااليدىغان ئەڭ ياخشى وئرۇنالر دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدىغان مىننەتدارلىق يۈرگۈزگەن
بىر قىسىم سوتالر سەۋەبىدىن ،خەلقائرالىق سوتالر ۇئالرغا ېئھتىيات دەرىجىسىنى بېرىدۇ.
خۇالسە؛
چەكلىمە زادى يولغا قويۇالمدۇ ياقمۇ ،بىز تۆۋەندىكى باسقۇچالرنى قولالندۇق؛
بىرەر قانۇن بىراۋنىڭ دىنىي-ېئتىقادىي ،ىئپادە مۇتلەق ھوقۇقلىرىنى چەكلەش
چەكلىمەسلىكىنى بېكىتىش.
بىر چەكلەنگەن قىلمىش قوغدالغان ىئپادىلەرنىڭ ىئچىگە كىرەمدۇ كىرمەمدۇ شۇنى
بېكىتىش.
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چەكلەشنىڭ زادى قانۇنى ائساسى بار-يوقلۇقىنى بېكىتىش.
ىئپادىنىڭ قانچىلىك دەرىجىدە ھوقۇقالر ھەم باشقا ئەركىنلىكلەر قاتارلىق قانۇنىي
ۆئلچەمگە چەكلىمىلىرىگە تەھدىت ېئلىپ كېلىدىغانلىقىنى بېكىتىش.
چەكلىمىنىڭ بىۋاستە ياكى ۋاستىلىك كەمسىتىش ىئكەنلىكىنى بېكىتىش.
چەكلىمىنىڭ كېلىدىغان تەھتىدى ھەم ۇئنىڭغا يەتمەكچى بولۇش ۈئنۈمى بىلەن
بولغان نىسبىتىنى وئيلىشىش.
سوتالرنىڭ كىشىلىك ھوقوق ئەھدىنامىلىرىگە بويسۇنۇش ۈئچۈن ىئشلىتىدىغان
تاالش-تارتىشلىرىنى چۈشەندۇق ھەم بىز ھوقۇقلىرىمىزنى تېخىمۇ ۆئنۈملۈك ھالدا
قوغدايمىز .سوتالر ھەم ھۆكۈمەت توغرا قىالمدۇ ياكى ۇئالر پىرىنسىپ جەھەتتىن
دىنىي-ېئتىقاد ئەركىنلىكىگە خىالپلىق قىالمدۇ ،بىز بۇنى تېخىمۇ كەڭ كۆلەمدە
ائممىۋى مۇنازىرىگە قويۇشقا كۈچىشىمىز الزىم.
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