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مەككە-مەدىنە نەشرىياتى
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.7991يىلدى

بۇ كىتاپ تۈركىيەلىك فراپپېسور ئەھمەت ئاقكۈنددۈزنى
 .03ئىيۇل تىماش نەشرىياتى تەرىپىدىن نەشىر قىلىنغان
« » eski anayasamız ve İslam hukukuناملىق ئەسىرىنى
مۇناسىۋەتلىك بۆلۈمىدىن ئۇيغۇرچىالشتۇرۇلۇپ نەشىر قىلىندى.

تەرجىمە قىلغۇچى :ھېيتاخۇن مەمتىمىن

مەككە-مەدىنە نەشرىياتى نەشىر قىلدى
مۇھاجىرەتتىكى ھەرقايسى ئۇيغۇر كىتاپخانىلىرىدا تارقىتىلىدۇ
.8372يىلى .5ئاۋغۇست
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تەرجىماندىن كىرىش سۆز ئورنىدا
پۈتددۈن ئالەملەرنىدد رەببى ئالالھﻘددا چەكسىز مەدھىيىلەر بولددسۇنكى،
ئددۇ ئىنساننى ئەڭ ﮔۈزەل شدەكىلدە يارىتىدﭗ ،ئۇنىﯖغددا سۆزلىﺸىددﺸنى
ئد دۆﮔەتتى ،ئد دۇنى پۈتد دۈن مەخلۇقاتالرنىددددد سددەرخىلى قىلىدددددﭗ ،يەر
يۈزىددددە ئۆزىنىددد نېمەتلىرىدددددىن خالىغددددانﭽە بەھدرىمەن بولۇشدﻘا
مۇيەسسەر قىلدى ۋە شۇنداقال مىننەتددار بىدر بەنددە بولدۇپ ياشىﺸدى
ئۈچۈن بىرتۈركۈم نىزامنامىلەرﮔە رېئاي ە قىلىﭗ ياشىﺸىنى تەلەپ قىلدى.
ئەڭ ئدداخىرقى ئەلﭽددى
ئالەملەرﮔە رەھمەت قىلىد دﭗ ئەۋەتىلد دﮕەن
مۇھەممەت ئەلەيھىسساالمغا سدداالم بولدددسۇنكى  ،ئددۇنى ئىالھىددﻲ
مەدەت  ،ساماۋى ۋەھىﻲ بىدلەن قۇرالالنددۇرۇپ پۈتكدۈل ئىنسدانىيەتكە
نەمۇنە قىلدى.

ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ھۆرمەتلىك ئوقۇرمەن:
دىننى دۆلەت سىياسىتىدىن ئايرىۋېتىش تەشەببۇسى ئەينى چاغددىكى
ياۋرۇپا ئەللىرىدە پۇقراالرنى شىللىسىﮕە مىنىۋالغان پوپالرنى دىنندى
دەستەك قىلىش ئارقىلىق خەلﻘنى ئىدارە قىلىﭗ كەلﮕەن ئۇزۇن تارىخﻘا
ئىﮕە ھۆكۈمرانلىﻘىغا قارشى ئوتتۇرىغا چىﻘﻘان بىدر نەزەرىديە.ئەلدۋەتتە
ياۋرۇپانى ھازىرقى تەرەقﻘىياتى ۋە ئادالەت تۈزۈمى پوپالر سىنىپىنى
ھۆكۈمرانلىﻘىغددا خدداتىمە بەرﮔەندددىن كېدديىن بارلىﻘﻘددا كەلددﮕەن.ئەممددا
مۇسددۇلمانالرغا نىسددبەتەن قددانۇن – تددۈزۈم ئالالھنى د كىتدداۋى قۇرئددان
كەرىمنى روھىغا ئۇيغۇن بولۇشى كېرەك .بۇ مەنادىن قىلىﭗ ئېيتﻘانددا
سىياسددەتنى دىندددىن تامامددامەن ئددايرىۋېتىش ئىسددالمنى ئى تىمددائى
تۇرمۇشددﻘا چېتىلىدددىغان بىرمددۇنﭽە ھۆكددۈملىرىنى نەزەردىددن سدداقىت
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قىلغانلىق بولىدۇ.
قددولىﯖىزدىكى كىتاپﭽىنى د بىددز ئددارزۇ قىلىۋاتﻘددان ئددادالەت تددۈزۈمىنى
روياپﻘا چىﻘىرىﺸدنى نەزىدرىيەۋى ئاساسدى بولغدان « ئىسدالمى يداكى
ئىسالم تەلىماتلىرىغا مۇناسىﭗ بىر دۆلەتنى ئاساسى قدانۇنى قانددا
بولۇشى كېدرەك » دېدﮕەن سدۇئالالرغا جداۋاپ بولۇشدتىن سدىرت يەنە
كۈنددىلىك تۇرمۇشددىمىزدىكى قۇرئددان كەرىدغ روھىغددا مۇناسددىﭗ قددانۇن
ئېﯖىمىزنى ئۆستۈرۈشدىمىزﮔىمۇ مەلدۇم دەرى ىددە پايدىسدى بولۇشدىغا
ئىﺸىنىمەن.ئادالەت بولمىغان يەردە دىندارلىﻘتىن سۆز ئېﭽىش مۇمكىن
ئەمەس.
ھەممىنىددددد ئۈسدددددتىدە تۇرۇشدددددﻘا تېﮕىﺸدددددلىك بولغدددددان دىنىندددددى
سىياسىيالشددتۇرۇش قانﭽىلىددك خەتەرلىددك بولسا،سىياسددەتنى دىننى د
دەرى ىسددىﮕە كۆتۈرۈۋېلىﺸددمۇ شددۇنﭽىلىك قورقۇنۇچلددۇ ئدداقىۋەتلەرﮔە
ئېلىدددﭗ بارىددددۇ،تېخىمۇ خەتەرلىكدددى بولسدددا يدددار اتﻘۇچى ئاللالھنىددد
تەلىماتلىرىغا زىت-ئادالەتسىز بىر تۈزۈم.
پۇقراالرنى دىنىنىد ھەرخىدب بولۇشدى ئالالھنىد قدانۇنىيىتى .بىدرا
دۆلەتنىدددد دىنددددى ئددددادالەت بولۇشددددى كېرەك،ھايددددات كىتدددداۋىمىز
قۇرئددان،دۆلەت يدداكى ھدداكىمىيەت تۈزۈمىنى د قاندددا بولىدددىغانلىﻘى
ھەقﻘىدە تەپسىلى توختالمايدۇ .ئۇنى ئەكسدىﭽە ،ھداكىمىيەت يداكى
سىياسىﻲ كۈچ رىئايە قىلىﺸﻘا تېﮕىﺸلىك ئالەمﺸۇمۇل پىرىنسىپالرنى ۋە
ئاساسددى ئددۆلﭽەملەرنى ئوتتۇرىغددا قويددۇپ ،ھۆكۈمدددارالرنى مەزكددۇر
پىرىنسدددىپالرغا ئەمەل قىلىﺸدددﻘا ئۈندەيدۇىئىسدددالمى دۆلەت ئاساسدددى
قددانۇنى دېﮕىنىمىزدىمددۇ نەزەردە تۇتددۇل غىنى پىرىنسددىپال قددانۇن بولددۇپ
سىياسىيغا قىىزىﻘىدىغان ھەربىر دىندار كىﺸى ئۈچۈن مەلۇم پايدىلنىش
قىمىىتىﮕە ئىﮕە.
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بۇ ئەسەر تۈرك فرافېسسور ئەھمەت ئاقكۈندۈز1نى قەدىمﻘى ئاساسى
قددانۇنىمىز ۋە ئىسددالم دۆلىتددى ئاساسددى قددانۇنى ندداملىق ئەسددىرىنى
مۇناسىۋەتلىك بۆلۈمىدىن ئۇيغۇرچىالشتۇرۇلدى.
بۇ كىتاپﭽىنى ئۇزۇن يىلالردىن بۇيان زايە قىلىۋەتمەي كىتاپ ئامبىرىدا
سدداقالپ بېددرىش بىددلەن بىددرﮔە كومپىيوتېرغددا ئددېلىش ۋە تەھرىرلەشددتە
يددداردىمىنى ئايىمىغدددان ئابددددۇجېلىب تدددۇران ئەپەنددددىمﮕە ئاالھىددددە
رەھمىتىمنى بىلدۈرىمەن .ئىزدىنىۋاتﻘان بىر ئاددى قۇرئدان مەستانىسدى
بولدددۇش سدددۈپىتىغ بىدددلەن يدددا ئۇنددددا يدددا بۇنددددا خاتدددالىﻘالردىن
سدداقلىنالمىغان بولۇشددۇم مۇمكىن،بايﻘىغددان قېرىنداشددالرنى سددەمىمى
تەنﻘىدى پىكىرلىرى نى ئايىماسلىغىنى تۆۋەنﭽىلىك بىلەن ئۆتۈنىمەن.ماڭا
بۇ ئىمكانىيەتنى بەخىش ئەتكەن ياراتﻘۇچىمىز ئالالھ تەئاالغا چەكسىز
مىننەتدارلىﻘىمنى بىلدۈرۈش بىدلەن بىدرﮔە كەمﭽىلىكلىرىمنىد ئەپدۇ-
مەغپىرىتىنددى تىلەيددمەن ۋە بددۇ ئدداددى ئەمﮕىﮕىمنى د سددالى ئەمەلددلەر
قاتارىدا ئورۇن ئېلىﺸىنى ئارزۇ قىلىمەن.
ھۆرمەت بىلەن ھېيتاخۇن مەمتىمىن
.8372يىلى .5ئىيۇل

ئاالقە ئادرىسى:
heytahun@hotmail.fi

 .1فراففېسور ئەھمەت ئاقكۈندۈز نۆۋەتتە گولالندىيەنىڭ روتتېردام شەھرىدىىكى ئىسالم ئۇنۋېرسىتېتىنىڭ مۇدىرى
بولۇپ ئىشلىمەكتە.
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كىملەركى ئالالھنىڭ نازىل قىلغىنى
بۇيىچە ھۆكۈم قىلمايدىكەن ئەنە شۇالر
كاپىرالرنىڭ دەل ئۆزىدۇر(سۈرە مائىدە
.44ئايەت)
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كىملەركى ئالالھنىڭ نازىل
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زالىمالرنىڭ دەل ئۆزىدۇر (سۈرە
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تىپىك ئىسالمى دۆلەت ئاساسى قانۇنى ۋە
نىزامنامىسى
 .7دەۋرىمىزدىكى ئىسالم دۆلىتى ئاساسى قانۇنى مۇتىخەسسىسلىرىنى
بۇ ھەقتە ئېلىﭗ بارغان پائالىيەتلىرى
 - 7957يىلى  81 - 87يانۋار كۈنلىرى پاكىستاننى كاراچى
شەھىرىدە ئۇستاز سەييىد سۇلەيمان نەدۋى رىياسەتﭽىلىكىدىكى 07
ئەزادىن تەركىب تاپﻘان بىر قانۇن ھەيئىتى قۇرۇلغان بولۇپ” ،ئىسالم
دۆلىتى ئاساسى قانۇنى“نى رەتلەپ چىﻘﻘان ،مەزكۇر ھەيئەت ئىﭽىدە
ئاتاقلىق مۇتەپەككۇر ،ئالىغ مەۋدۇدىمۇ بار ئىدى .بۇ قانۇن
دەۋرىمىزدىكى بارلىق ئىسالم ئەللىرىدە ئى را قىلىنىش ئۈچۈن رەتلەپ
چىﻘىلغان بولۇپ ،شانلىق ئىسالم دىنىنى ئى تىمائىﻲ جەمئىيەتتىكى
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دۆلەت تۈزۈمى ۋە تۈپ ئاساسىﻲ قانۇنىدا پىرىنسىپال ئەھمىيەتكە ئىﮕە
دەپ بېكىتىلﮕەن .مەزكۇر قانۇن-نىزامنامە تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت:
 7د مۇتلە ھۆكۈم ئالالھﻘا مەنسۇپ.
 - 8قانۇن  -سىياسەت ،قۇرئان ۋە سۈننەتكە ئاساسلىنىدۇ ،بۇ
ئىككىسىﮕە زىت تۈزۈلمەيدۇ.
 - 0دۆلەت ،رايون ،تىب ۋە ئىر قاتارلىق بەشەرى پرىنسىپالر
(ئىنسانالر تەرىپىدىن تۈزۈلﮕەن پرىنسىپالر  -ت)نى ئەمەس ،بەلكى
ئىسالم دىنى ئېلىﭗ كەلﮕەن ”ئىالھىﻲ تۈزۈمنى“ نى ئاساس قىلىدۇ.
 - 1قۇرئان ۋە ھەدىسنى بۇيرۇ ۋە چەكلىمىلىرىنى ئى را قىلىش
ھەمدە ياخﺸىلىﻘﻘا ئۈندەپ ،يامانلىﻘنى ئالدىنى ئېلىش نېﮕىزلىق
پرىنسىپتۇر.
 - 5ئىسالمىﻲ قېرىنداشلىﻘنى بەرپا قىلىش دۆلەتنى ئەڭ مۇھىغ
ۋەزىپىسى.
 - 1دۆلەت ھېﭽﻘاندا سىنىپى ۋە دىنىﻲ ئايرىمﭽىلىق قىلماستىن،
ياردەمﮕە مۇھتاجالرغا ھېسداشلىق قىلىش الزىغ.
 - 1ﮔىراژدانالر ئۇمۇم بىر تۇتاش ھالدا كىﺸىلىك ھوقۇ ۋە ئەركىنلىك
ئىمتىيازىغا ئىﮕە بولۇپ ،قانۇن ئالدىدا باپ د باراۋەر.
 - 2ھېﭽكىغ باشﻘا بىرسىنى جىنىايى قىلمىﺸى تۈپەيلى جاۋابكارلىﻘﻘا
تارتىلىﭗ جازاالنمايدۇ.
 - 9پۈتۈن مەزھەپ-دىن مەنسۇپلىرى ئۆزى توغرا بىلﮕەن بىرەر
مەزھەپ-دىنغا ئېتىﻘاد قىلىش ئەركىنلىكىدىن بەھرىمەن بولىدۇ.
 - 73غەيرى مۇسۇلمانالر دىن ۋە ئېتىﻘاد ئەركىنلىكىﮕە ئىﮕە ،شەخسى
ئىﺸلىرىدا ئۆزلىرىنى قائىدە  -يۇسۇنلىرىنى ئى را قىلىﺸﻘا يول
قويىلىدۇ.
 - 77غەيرى مۇسۇلمانالر بىلەن تۈزﮔەن زىممىلىق كېلىﺸىمىﮕە
دۆلەتنى ئىزچىب رىئايە قىلىﺸى كېرەك – 1 .ماددىدىكى ھۆكۈملەردىن
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بۇالرمۇ بەھرىمەن بولىدۇ.
 - 78دۆلەت رەئىسى ئەر ۋە شۇنداقال باشﻘا شەرتلەرﮔە ئۇيغۇن
بولۇشى الزىغ.
 - 70دۆلەتنى باشﻘۇرۇش ھوقۇقى دۆلەت رەئىىسىﮕە مەنسۇپ ،لېكىن
بەزى ھوقۇقنى مەلۇم بىر شەخس ۋە كومىتېتﻘا ھاۋالە قىلىش
ئەركىنلىكىﮕە ئىﮕە.
 - 71دۆلەت رەئىسىنى دۆلەتنى كېﯖەش ۋە مەسىلىھەت پرىنسىپىغا
ئۇيغۇن شەكىلدە باشﻘۇرۇشى تەلەپ قىلىنىدۇ.
 - 75دۆلەت رەئىسى تۈپ ئاساسىﻲ قانۇننى دەپسەندە قىاللمايدۇ ۋە
مۇستەبىت سىياسەت يۈرﮔۈزۈشكە قەتئى يول قويۇلمايدۇ.
 - 71دۆلەت رەئىسىنى سايالشﻘا ساالھىيىتى بارالر ئۇنى ئېلىﭗ
تاشالش ھوقۇقىغىمۇ ئىﮕە.
 - 71دۆلەت رەئىسى قانۇن ئالدىدا پۇقراالر بىلەن ئوخﺸاش ئورۇندا
بولۇپ ،قانۇن  -ئىنتىزامنى سىرتىغا چىﻘالمايدۇ.
 - 72دۆلەت ئەربابلىرىدىن ئاددى پۇقراالرغىﭽە بىردەك قانۇن ئالدىدا
باپ-باراۋەر بولۇپ ،ئۇنى پەقەت سوت مەھكىمىسى ئى را قىلىدۇ.
 79د قانۇن  -تۈزۈم مۇستەقىب كۈچكە ئىﮕە.
 - 83دۆلەت ئىنتىزامىغا زىت بۇزۇقﭽىلىق ،قااليمىﻘانﭽىلىﻘنى تەشۋىق
قىلىدىغان ،دىننى ھاقارەتلەيدىغان نەشىرىيات ۋە ئاخباراتالرغا قەتئى
رۇخسەت قىلىنمايدۇ.
 - 87ھەر قايسى ۋىاليەت ۋە رايونالر دۆلەتنى ئىدارە تەشكىالتلىرى
بولۇپ ،قەبىلە ،تىب ۋە ئىرقنى ئاساس قىلغان(بۆلﮕۈنﭽى) تەشكىالتالرغا
يول قويۇلمايدۇ.
 - 88تۈپ ئاساسى قانۇننى ھېچ بىر ماددىسىغا قۇرئان ۋە ھەدىسكە
زىت مەزمۇندا تەبىر بېرىلمەيدۇ .
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 8د «ئىسالم ھەيئىتى»نى

پائالىيەتلىرى

 - 7928يىلى  - 88نويابىر (ھى رى  - 7138يىلى زۇلھەج ىنى 5
 كۈنى) پارىژدا خەلﻘئارالىق بىر يېغىن ئۆتكۈزۈلﮕەن بولۇپ ،بۇ يېغىندائىسالم دۇنياسىنى نۆۋەتتە دۇچ كېلىۋاتﻘان سىياسىﻲ ،ئىﻘتىسادىﻲ،
ئىدارىﻲ ۋە قانۇن  -تۈزۈم مەسىلىلىرىدىكى قىيىن نۇقتىالرنى تەھلىب
كۆپلىﮕەن مۇسۇلمان مۇتەپەككۇر ،دۆلەت
قىلىش مەقسىتىدە
ئەربابلىرى ،يازغۇچى ۋە مۇتەخەسسىسلەردىن تەركىب تاپﻘان ئىسالم
ھەيئىتى قۇرۇلغان.
بۇ تەشكىالت ئىسالمىﻲ مەسىلىلەر ھەقﻘىدە جىددى خىزمەتلەرنى ئېلىﭗ
بېرىﭗ ،ئىلمىﻲ ساھەدە بار كۈچى بىلەن تەتﻘىﻘات ئېلىﭗ بارماقتا.
نەشىر قىلدۇرۇپ تارقاتﻘان ئەسەرلىرى ئىﭽىدە ”ئالەمﺸۇمۇل ئىسالم
باياناتى“” ،ئىسالمنى ئالەمﺸۇمۇل كىﺸىلىك ھوقۇ باياناتى“ ۋە
”تىپىك ئىسالم دۆلىتى ئاساسىﻲ قانۇنى“ قاتارلىق ئۈلﮕىلىك،
قىممەتلىك كىتابلىرى بار .بۇ تەشكىالتنى ئاساسلىق نىﺸانى قىسﻘىﭽە
تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت.
 - 7قۇرئان ۋە سۈننەتكە ئاساسالنغان ئىسالمىﻲ مۇھىتنى بەرپا قىلىش
يولىدا بار كۈچىنى سەپەرۋەر قىلىش.
 - 8ئىسالم دىنى ئوتتۇرىغا قويغان كىﺸىلىك ھوقۇقنى ئەتراپلىق
رەۋىﺸتە قوغداش ۋە راۋاجالندۇرۇش.
 - 0پۈتكۈل ئىسالم دۇنياسىنى بىرلىك -ئىتتىپاقلىﻘىنى تۇرغۇزۇش
ئۈچۈن تىرىﺸىش.
 - 1ئاسارەت ۋە ئىﺸغال ئاستىدا بېسىمغا ئۇچراۋاتﻘان بارلىق ئىسالم
ئەللىرىنى زۇلۇمدىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن جىددى تۈردە كۈرەش قىلىش
ۋە ھەرخىب خىزمەتلەرنى ئىﺸلەش.
 - 5مۇسۇلمانالرنى ھەر ساھەدە توغرا مەلۇماتﻘا ئىﮕە قىلىﭗ ،ئىسالم
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دىنى توغرىسىدا ئەڭ توغرا ۋە ساپ ئىدىيىۋىﻲ كۆز قاراشﻘا ئىﮕە قىلىش
ھەمدە ئەجنەبىلەرﮔە-غەيرى مۇسلىمالرغا ئىسالمىيەتنى يەتكۈزۈش.
باش كاتىبى سالىغ ئەززامنى
ئەمدى «ئىسالم ھەيئىتى»نى
مۇناسىۋەتلىك بايانلىرىنى قىسﻘىﭽە قىلىﭗ دىﻘﻘىتىﯖالرغا سۇنىمەن.
«بۈﮔۈن ئىسالم دۇنياسىدا يېﯖىدىن شەكىللىنىش دولﻘۇنى قوزغالماقتا،
بۇنى نېﮕىزلىق سەۋەبى ئىسالم ئەللىرىدە يۈﮔۈزۈلىۋاتﻘان سىياسىﻲ
قانۇن ۋە ئى تىمائىﻲ مۇھىتنى مۇسۇلمانالر چىن يۈرەكتىن سۆيىدىغان
ئىسالم دىنىغا دېﮕۈدەك ماس ئەمەس ھەتتا تەلتۈكۈس ئۇيغۇن
ئەمەسلىكىدىن ئىبارەت .بۇ دولﻘۇن بولسا ئىسالمىيەتنى ﮔۈللەنﮕەن
كەلﮕۈسى ئۈچۈن بىر بىﺸارەتتۇر .دۋەرىمىزدىكى ئىسالمىﻲ
ئەڭ مۇھىغ ئاالھىدىلىكى بولسا مۇسۇلمانالرنى
ئۆيغىنىﺸنى
ئىسالمىيەتنى ھەر ئەسىر ۋە ھەر ئەل -رايونغا ماس كېلىدىغان
ئالەمﺸۇمۇل بىر دىن ئىكەنلىكىﮕە چىن قەلبىدىن ئىﺸىنىﺸى ۋە بۇ غايە
ئۈچۈن ھەر ساھەدە تەتﻘىﻘات ئېلىﭗ بېرىﺸى ،ھازىر ئىسالم دۇنياسىدا
يولغا قويۇلىۋاتﻘان ئى تىمائىﻲ ۋە سىياسىﻲ تۈزۈملەر پۈتۈنلەي
مىراسى سۈپىتىدە رولىنى جارى
ئەجنەبىﻲ-تاشﻘى مەدەنىيەتنى
قىلدۇرماقتا.
قۇرئان كەرىغ پەقەتال ئىنسانالرغا بەزىبىر ئەخالقى قائىدە  -يۇسۇنالرنى
يەتكۈزىدىغان كىتاب بولۇپال قالماستىن ،بەلكى ئاساسىﻲ قانۇن،
دۆلەت تۈزۈمى ،جىنايى ئىﺸالر قانۇنى،ھە تەلەپ داۋا قانۇنى ۋە
باشﻘا ھۆكۈملەرنىمۇ ئۆز ئىﭽىﮕە ئالماقتا .بۇ ھۆكۈملەرنى ئى را
ئەجنەبىلەر
قىلغۇچى ئىسالم دۆلىتى ،ئەلۋەتتە .مۇسۇلمانالرنى
ئاسارىتىدە ياشىغانلىرى قۇرئان كەرىمنى مەزكۇر ھۆكۈملىرىنى ئى را
قىاللماسلىﻘتا ئۆزۈرلۈك ھېسابالنسىمۇ لېكىن سىياسىﻲ مۇستەقىللىﻘنى
قولغان كەلتۈرﮔەندىن كېيىن بۇ ئەھۋالغا خاتىمە بەرمەسلىكى تولىمۇ
خاتادۇر.
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ئىسالمىيەت ئى تىمائىﻲ تۈزۈمنى بەرپا قىلىش ئۈچۈن ئىسالم دۆلىتىنى
قۇرۇشنى تەلەپ قىلىدۇ .بۇ تۈزۈمدە قۇرئان كەرىمنى ئەھكاملىرى
ئاساسىﻲ ئورۇننى تەشكىب قىلغان بولىدۇ .شۇنىﯖدەك دۆلەت ئى را
قىلىدىغان بۇيرۇ ۋە چەكلىمىلەرنى مۇقەررەرلەشتۈرﮔەن بولۇپ ،بۇ
يول بىلەن دۆلەتنى ئىسالمىيلىﻘىنى ئەمەلىيلەشتۈرﮔەن بولىدۇ .ئىسالم
دۆلىتى قۇرئان ۋە سۈننەتنى پرىنسىپلىرىغا ئاساسالنغان بولۇپ،
ئالالھنى ئىالھى تۈزۈمىدىن مەنىۋى كۈچ ئالغان بىر دۆلەتتۇر.
ئىسالم ھەيئىتى پۈتكۈل ئىسالم دۇنياسىدىكى دىنىﻲ ئۆيغىنىﺸنى
پۈتۈن كۈچى بىلەن قولالپ  -قۇۋەتلىمەكتە ۋە نۆۋەتتە دۇچ كېلىۋاتﻘان
ن وقتىالردا ئىسالم دىنىنى چۈشەندۈرﮔەن باياناتالرنى ئېالن قىلىﭗ
تارقىتىش ئارقىلىق ئىمكانىيىتىنى يېتىﺸىﭽە غەيرەت قىلماقتا .بۇ
باياناتالر دەۋرىمىزدىكى مۇسۇلمان ئەللىرىنى مەسىلىلىرىنى ھەل
قىلىﺸنى چىﻘىش نوقتىسى قىلىدۇ .بۇ مەقسەتتە قۇرۇلغان كۈندىن
ئېتىبارەن بۈﮔۈنﮕىﭽە ئىككى مۇھىغ باياناتنى ئېالن قىلىﭗ تارقاتتى.
بىرىنﭽىسى  - 7923يىلى لوندوندا نەشىر قىلىنغان ”ئالەمﺸۇمۇل
ئىسالم باياناتى“ ،ئىككىنﭽىسى بولسا  - 7927يىلى نەشىر قىلىنغان
”ئىسالم ئالەمﺸۇمۇل كىﺸىلىك ھوقۇ باياناتى“ .ئالالھﻘا شۈكۈركى
بۈﮔۈن بىز ئۈچىنﭽى باياناتنى نەشىر قىلماقتىمىز .ئۇ بولسىمۇ ”تىپىك
ئىسالم دۆلىتى ئاساسىﻲ قانۇنى“.
نەشىر قىلىنغان ”تىپىك ئىسالم دۆلىتى ئاساسىﻲ قانۇنى“ ئىسالم
دىنىنى ئاساسىﻲ قانۇنى نىزامى بېكىتكەن ھۆكۈملىرىنى نېﮕىزلىك
مەزمۇنىنى ئابىستراكىت شەكىلدە ئۆز ئىﭽىﮕە ئالماقتا .كونكرېت ۋە
تەپسىلى نوقتىالر ئى ىتىھادى قاراشالرغا ھاۋالە قىلىندى .تىپىك ئىسالم
دۆلىتى ئاساسى قانۇنىنى نېﮕىزلىق ئاساسىنى تەشكىب قىلغان
نىﺸان -مەقسەتنى مۇندا يېغىنﭽاقالشﻘا بولىدۇ.
 - 7ئالالھنى مۇتلە ھاكىمىيىتىنى تەكىتلەش بولۇپ ،بۇ پەقەت
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ئىسالم تەلىماتىنى ئاساسىﻲ پرىنسىپى سۈپىتىدە قوبۇل قىلىنىﺸى
ئارقىلىق رىئاللىﻘﻘا ئايلىنىدۇ .يەنى دۆلەتنى ئاساسى قانۇنى ئىسالم
دىنىغا ماس تۈزۈم بولۇشى كېرەك.
 - 8ئىنساننى قەدىرلەش ۋە ئۇنى يەر يۈزىدە ئالالھنى خەلىپىسى
ئىكەنلىكىنى قوبۇل قىلىش ،ئەمىلىيەتتىمۇ ئالالھ ئىنسانغا ئاسمان -
زېمىن ۋە تاغالرنى ئۆز ئۈستىﮕە ئېلىﺸىدىن ئەيمەنﮕەن بىر ئامانەتنى
تاپﺸۇردى ۋە ئۇنى شەرەپكە ئىﮕە قىلىﭗ ئۆزىﮕە خەلىپە بوالاليدىغان
بىر شەكىلدە ياراتتى” .شەك  -شۈبھىسىزكى ،بىز ئادەم بالىلىرىنى
ھۆرمەتلىك قىلدۇ  ،ئۇالرنى قۇرۇغلۇقتا (ئۇالغالرغا) مىندۈردۇ ،
دېﯖىزدا (كىمىلەرﮔە چىﻘاردۇ ) ئۇالرنى شىرىن يېمەكلىكلەر بىلەن
كۆپىدىن ئۈستۈن
رىزىﻘالندۇردۇ  ،ئۇالرنى مەخلۇقاتلىرىمىزنى
قىلدۇ “( .بەنى ئىسرائىب سۈرىسى - 13 ،ئايەت).
 - 0ئىنسانالر ئارىسىدا باراۋەرلىككە رىئايە قىلىش ،ئالالھﻘا قۇللۇ
قىلىش ۋە تەقۋالىق ئۈستۈنلىكىدىن باشﻘا كىﺸىلەر ئارىسىدا ئۈستۈنلۈك
ئىزىنى يوقىتىﭗ،
ئامىلى دەپ قارالغان ھەر قاندا نەرسىنى
ئىرقﭽىلىق ،يۇرتۋازلىق ۋە قەبىلىۋازلىﻘنى ئۆزى تۈﮔۈل سايىسىغىمۇ
ئەسال رۇخسەت قىلماسلىق.
”ئى ئىنسانالر ،سىلەرنى بىز ھەقىﻘەتەن بىر ئەر بىر ئايالدىن (ئادەم
بىلەن ھاۋۋادىن ئىبارەت) بىر ئاتا بىر ئانىدىن ياراتتۇ  ،ئۆز ئارا
تۇنۇشىﺸىﯖالر ئۈچۈن سىلەرنى نۇرغۇن مىللەت ۋە ئۇرۇ قىلدۇ .
ھەقىﻘەتەن ئەڭ تەقۋادار بولغانلىرىﯖالر ئالالھنى دەرﮔاھىدا ئەڭ
ھۆرمەتلىك ھېسابلىنىسىلەر (يەنى كىﺸىلەرنى بىر  -بىرىدىن ئارتۇ
بولۇشى نەسەب بىلەن ئەمەس ،تەقۋادارلىق بىلەن بولىدۇ) ئالالھ
ھەقىﻘەتەن ھەممىنى بىلﮕۈچىدۇر ،ھەممىدىن خەۋەرداردۇر“( .ھۇجرات
سۈرىسى 70 ،د ئايەت)
 - 1كىﺸىلىك ھوقۇقنى مەنبەسىنى پادىﺸاھلىﻘنى ئىرادىسى بويىﭽە
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ئەمەس ،بەلكى ئالالھنى تەلىۋىﮕە مۇناسىﭗ ،مۇستەھكەم ئاساسﻘا
ئىﮕە قىلىش كېرەك .مەنبىئى ئىالھىﻲ بولغاچﻘا چېﻘىلىش ،ئەمەلدىن
قالدۇرۇلۇش ھەرىكەتلىرى يۈز بەرمەي ،ھېچ بىر كۈچ تەرىپىدىن
خىالپلىق قىلىنىﭗ دەپسەندە قىلىنماسلىغى الزىغ .كىﺸىلىك ھوقۇقﻘا
خىالپلىق قىلىش ئالالھﻘا قارشى ﮔۇناھ ئىﺸلەش دەپ ھېسابلىنىدۇ.
 - 5ئىنسانالرنى ئوتتۇرىسىدىكى ئۆز ئارا مۇناسىۋەتلەردە ”ئادالەت
ۋە بىر  -بىرىﮕە كۆيۈنۈش“ تۇيغۇسىنى تۇرغۇزۇش الزىغ .ئادالەت ھە
 ھوقۇقنى مۇداپىئە قىلسا بىر  -بىرىﮕە كۆيۈنۈىش ،شەپﻘەتدەرۋازىلىرىنى ئاچىدۇ ،ئادالەت ۋە شەپﻘەت مەۋجۇد بولغان يەردە
ئىنسانالر خاتىرجەم ۋە شاد  -خۇراملىق ئىﭽىدە ياشايدۇ.
ئەمەلىيىتىﮕە
تەۋسىيەسى ۋە رەسۇلۇلالھنى
 - 1قۇرئاننى
ئۇيغۇنلىﺸىﭗ ”كېﯖەش“ ئاساسىنى ئى تىمائىﻲ تۇرمۇشنى تۈپ
پرىنسىپى ۋە ئىدارى تۈزۈمنى ئۇمۇرتﻘا سوڭىكى قىلىش كېرەك .ئەنە
شۇندىال بىرال كىﺸى ياكى مەلۇم شەخسلەرنى ئەبەدىﻲ ھاكىمىيەت
بېﺸىغا چىﻘىۋېلىﺸنى ئالدى ئېلىنىدۇ.
 - 1ئىمان قېرىنداشلىﻘى ،ئىنسان قېرىنداشلىﻘىنى ھۇلىنى تەشكىب
قىلغانلىﻘىنى تۇنۇپ يېتىش.
يۇقىرىﻘى پرىنسىپالر ئاساسىدا تۈزۈلﮕەن ”تىپىك ئىسالم دۆلىتى
ئاساسىﻲ قانۇنىﻲ“ ئۇزۇن ۋاقىتلىق تىرىﺸﭽانلىق ۋە ئىزدىنىش
نەتى ىسىدە بارلىﻘﻘا كەلدى .بۇ قانۇننى تۈزۈشتە كۆپلىﮕەن ئالىمالر،
مۇتەپەككۇرالر ،دۆلەت ئەربابلىرى ۋە شۇنىﯖدەك ئىسالم
مۇجتېھىتلىرىنى زور تۆھپىلىرى بار .بۇ مۇناسىۋەت بىلەن ئۇالرنى
ھەممىسىﮕە چوڭﻘۇر رەھمەت ئېيتىمىز ،ئۇلۇغ ئالالھتىن بۇ خەيرلىك
خىزمەتلەرنى مۇۋەپپەقىيەتكە ئېرىﺸتۈرۈشنى تىلەيمىز.
بىزنى بۇندا بىر ياخﺸى ئىﺸتا رول ئېلىﺸﻘا مۇيەسسەر قىلغان ئالالھﻘا
ھەمدۇ سانا ئېيتىمىز .ئۇنى ھىدايەت ۋە ياردىمى بولمىغان بولسا ،بىز
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بۇ مۇۋەپپىﻘىيەتكە ئېرىﺸەلمىﮕە بۇالتتۇ  .ئۇ بىزﮔە كۇپايە ،نېمە دېﮕەن
ياخﺸى ۋەكىب ھە 
...
ھى رىيە  - 7131يىلى رەبىئۇلئەۋۋەلنى  1د كۈنى
مىالدى  7920د يىلى  73د نويابىر
باش كاتىب سالىغ ئەززام  -ئىسالم ئابات

ئىالۋە :يۇقىرىدا ئىسالم ھەيئىتى باش كاتىبى سالىغ ئەززامنى ”تىپىك
ئىسالم ئاساسى قانۇنىﻲ“ توغرىسىدىكى پىكرىنى ئۆز ئەينى نەقىب
قىلدۇ  .ئەمدى بىرىنﭽى قىلىﭗ قۇرئاندىكى مۇناسىۋەتلىك بەزى
ئايەتلەرنى ئەسلى تېكىستى بىلەن بىرﮔە بايان قىلىﭗ ،ئاندىن ”تىپىك
ئىسالم دۆلىتى ئاساسى قانۇنى“ نى مۇقەددىمىسىنى ۋە  21ماددىدىن
تەركىب تاپﻘان تېكىستىنى سۆزمۇ سۆز ئۇيغۇرچىالشتۇرۇپ
دىﻘﻘىتىﯖالرغا سۇنىمەن.

بىسمىلالھىررەھمانىرراھىيغ
”(ئى مۇھەممەد) ،سېنى كىﺸىلەر ئارىسىدا ئالالھنى كۆرسەتكىنى
بويىﭽە ھۆكۈم قىلسۇن دەپ ساڭا ھەقىﻘەتەن ھە كىتابنى نازىب
قىلدۇ  ،خائىنالرنى تەرىپىنى ئالمىغىن“ (نىسا سۈرىسى  735د
ئايەت).
”ئۇالر جاھىلىيەت دەۋرىنى ھۆكمىنى تەلەپ قىالمدۇ (ئالالھﻘا) چىن
ئىﺸىنىدىغان قەۋمنى نەزىرىدە ھۆكۈمدە ئالالھتىنمۇ ئادىب كىغ بار “
(مائىدە سۈرىسى  53د ئايەت).
بىلەن قەسەمكى ،ئۇالر (يەنى
”(ئى مۇھەممەد) پەرۋەردىﮕارى
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مۇناپىﻘالر) ئۆز ئارىسىدىكى دە تاالشﻘا سېنى ھۆكۈم چىﻘىرىﺸﻘا
تەكلىﭗ قىلمىغۇچە ،ئاندىن سېنى چىﻘارغان ھۆكمىﯖﮕە ئۇالرنى
دىللىرىدىكى قىلﭽە غۇم بولسىمۇ يۇقالمىغۇچە ۋە ئۇالر پۈتۈنلەي
بويسۇنمىغۇچە ئىمان ئېيتﻘان بولمايدۇ“ (نىسا سۈرىسى  – 15ئايەت).
”(پەيغەمبەر) مۆمىنلەرنى ئارىسىدا ھۆكۈم چىﻘىرىش ئۈچۈن ئۇالر
ئالالھﻘا ۋە ئۇنى پەيغەمبىرىﮕە چاقىرىلغان چاغدا ئۇالر ”ئاڭلىدۇ ۋە
ئىتائەت قىلدۇ “ دېيىﺸلىرى كېرەك ،مانا شۇندا كىﺸىلەر مەقسەتكە
ئېرىﺸكۈچىلەردۇر“ (نۇر سۈرىسى  – 58ئايەت).

 0د تىپىك ئىسالمى دۆلەت ئاساسى قانۇنى
بىسمىلالھىررەھمانىرراھىيغ

كىرىش سۆز
ئىسالم دىنى ― ئالالھنى پۈتۈن ئىنسانىيەتكە ئەۋەتكەن ۋە تاللىغان
دىنى بولۇپ،ئۇ تارىختىن بۇيان ساماۋى ۋەھىيلەر تەرىپىدىن بىردەك
تەكىتلىنىﭗ كېلىنﮕەن .بارلىق پەيغەمبەرلەر بىرال دىننى ئاساسىﻲ
پرىنسىپلىرىنى يەتكۈزۈش ئۈچۈن ئەۋەتىلﮕەن ئىدى .ھەر قەۋمنى بىر
يېتەكﭽىسى ۋە ھەر دىن ئىﮕىسى بولغان خەلﻘنى ئۆزﮔىﭽە ھايات
تۈزۈمى باردۇر .بۇ ئەھۋال ئالالھ تەئاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى
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ئەۋەتىﭗ قۇرئاننى نازىب قىلغانغا قەدەرمۇ شۇندا داۋامالشﻘان .ئۇنى
ئاخىرقىسى بولغىنىدەك،
پەيغەمبەرلىكى بارلىق پەيغەمبەرلىكنى
ئۆزىمۇ پۈتكۈل پەيغەمبەرلەرنى ئەڭ ئاخىرقىسى بولدى.
ئالەمﺸۇمۇل ۋە مەڭﮕۈلۈك
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى
پەيغەمبەرلىكى پۈتكۈل ئىنسانىيەت ئۈچۈن بىر چاقىرىق بولۇپ ،ھەر
دەۋر ۋە ھەر رايونغا مۇناسىپلىﻘتەك ئاالھىدىلىكى بىلەن بىرﮔە
ئەﮔەشكۈچىلىرىﮕە دىن  -دۇنيا ئىﺸلىرىدا ھېﭽﻘاندا ئېغىر ۋەزىپە
يۇقىرى ئاالھىدىلىككە ئىﮕە
يۈكلەنمىﮕەنلىكى بۇ چاقىرىﻘنى
ئىكەنلىكىنى بىر مىسالى.
پۈتكۈل ساھەسى بىلەن زىچ
ھىدايىتى ھاياتنى
ئىسالمنى
مۇناسىۋەتكە ئىﮕە.ئىسالم دىنى ماددى ۋە مەنىۋى ھەر تەرەپتىن
مەنپەئىتىنى
كامالەتكە يەتكەن شەخس ۋە كوللىكتىپنى
ئىنسانالرنى
بارچە
شۇنىﯖدەك
ۋە
تەڭپۇڭالشتۇرىدۇ
”تەقۋادارلىق/ئالالھﻘا ئاڭلىق بولۇش ۋە پەزىلەت“ نى ھېساپﻘا
ئالمىغاندا باپ  -باراۋەر دەپ قارايدۇ .بۇ دىن كىﺸىلىك ھوقۇ
پرىنسىپىنى بېكىتىﭗ مۇداپىئە قىلىﭗ كەلﮕەن بولۇپ ،ئىنسانغا مەنسۇپ
ئىززەت  -ھۆرمەتنى ئاالھىدە قوغدايدۇ .شەخسنى ئەركىنلىكىنى
تولۇ بەرﮔىنىدەك ،جەمئىيەتنى خاتىرجەملىكى ۋە تۈزۈمىنىمۇ چەتكە
قاقمايدۇ ،ھەمدە ئەسىرلەردىن بۇيان ئىنسانىيەتنى ئادالەت ۋە
تىنﭽلىﻘﻘا ئاساسالنغان ئىنسانىﻲ قېرىنداشلىﻘﻘا چاقىرماقتا.
ئىسالم دىنى پرىنسىپلىرىغا ئۇيغۇن شەكىلدىكى بۇندا بىر تۈزۈمنى
شەكىللىنىﺸى ۋە بەرپا قىلىنىﺸى ئىسالم دۆلىتى قانۇنىنى تۇلۇ ئى را
قىلىنىﺸىنى تەقەززا قىلىدۇ .ئۇنداقتا ئىسالم دىنى بۇ تۈزۈمنى تۈپ
ئاساسى ھۇلى بولۇپ ،كىﺸى بۇ ئارقىلىق ھەم ئۆزىنى ھەمدە خەلﻘىنى،
شۇنداقال پۈتكۈل ئىنسانىيەتنى يېﯖى باشتىن ئۇنىﯖغا ئۇيغۇن ھالدا
تەرتىپكە سالىدۇ ۋە سېلىﺸى كېرەك.
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بىز مۇسۇلمانالر يۇقىرىﻘى مەزمۇنالرغا چىن قەلبىمىزدىن باش ئېﮕىﭗ،
ئى تىمائىﻲ تۈزۈمىمىزنى ئىسالم دىنىغا ئۇيغۇنالشتۇرۇش ۋە
تۆۋەندىكى پرىنسىپالرنى شۇئارىمىزغا ئايالندۇرۇشنى قارار قىلدۇ ۋە
ماقۇللىدۇ .
 7د پەقەتال ئالالھﻘا قۇللۇ قىلىش.
2
 8د مەسئۇلىيەت بىلەن بىرلىكتە شەرئىﻲ ئەركىنلىك .
 0د شەپﻘەتتىن ئايرىلمايدىغان ئادالەت.
 1د قېرىنداشلىق روھىﻲ بىلەن مۇجەسسەملەشكەن باراۋەرلىك.
 5د كۆپلۈك ئاساسىدىكى بىرلىك.
 1د كېﯖەش ،دۆلەت ۋە ئى تىمائىﻲ ھاياتىمىزنى ئاساسىﻲ.
ئىسالمىيەت چۈشەنﭽسىدىكى مەزكۇر پرىنسىپالر ئالالھ تەئاال تەلەپ
قىلغان ۋە سۆيﮕەن بىر مۇھىتنى قۇرۇشنى بىردىنبىر كاپالىتى .بىز
مۇسۇلمانالر بۇ ئاساسىﻲ قانۇنغا بولغان ھەم پىكىرلىكىمىزنى
پارالمېنت ياكى يوللۇ ئورﮔان ۋاستىسى بىلەن ئېالن قىلىمىز .بۇ
قانۇننى رولىنى جارى قىلدۇرۇش ۋە ھۆكۈملەرﮔە بويسۇنۇش ھەقﻘىدە
ئالالھﻘا ۋەدە بېرىمىز ،ئالالھ تەئاال سۆزىمىزنى شاھىدى.

 7د باب نېﮕىزلىق پرىنسىپالر
 7د ماددا :تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
 - 7ھۆكۈمرانلىق تامامەن ئالالھﻘا مەنسۇپ ،ھۆكۈم يۈرﮔۈزىدىغان
قانۇن ئىسالم دۆلىتى قانۇنى.
 - 8قۇرئان ۋە ھەدىس ئارقىلىق تەرىپلەنﮕەن ئىسالم دۆلىتى قانۇنى
تۈپ ئاساسىﻲ
مەنبەسى ۋە ھۆكۈمرانلىﻘنى
تۈزۈم اليىھەسنى
ھېسابلىنىدۇ.
. 2شەرئى ئەركىنلىك دېگەندە كىشىلەرئىبادەتكە مەجبۇرلىماسلىق ھەم شۇنداقال توسقۇنلۇقمۇ قىلماسلىق
كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
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 - 0دۆلەت ئەڭ مۇھىغ ئامانەت ۋە مەسئۇلىيەتتۇركى ،خەلق ئاممىسى
ئۇنى شەرىئەت ئەھكاملىرىغا ئۇيغۇن رەۋىﺸتە بىۋاستە باشﻘۇرىدۇ .
 - 8ماددا :ھەر بىر ئىسالم دۆلىتى ئىسالم دۇنياسىنى بىر پارچىسى،
شۇنىﯖدەك ئۇ يەردە ياشىغان مۇسۇلمانالر ئىسالم ئۈممىتىنى بىر
بۆلىكىدۇر .
 - 0ماددا :ئىسالم دۆلىتى ۋە كوللېكتىۋى تۆۋەندىكى ئاالھىدىلىكلەرنى
ئۆزىدە مۇجەسسەملەشتۈرىدۇ.
 - 7شەرىئەت ئەھكاملىرىغا بويسۇنۇش ،ئۇنى كۈندىلىك تۇرمۇشنى
ھەر قايسى ساھەسىدە ئى را قىلىش.
 - 8كېﯖەش پرىنسىپىنى چى تۇتۇش ۋە ھاكىمىيەتنى تۈپ ئاساسىﻲ
دەپ قاراش ،كائىناتتىكى پۈتكۈل قۇدرەت ۋە مال  -مۈلۈكنى
ئالالھﻘا مەنسۇپ ئىكەنلىكىﮕە ۋە ئۇنى ئىﭽىدىكى ھەممە نەرسىنى
ئىنسانالر مەنپەئىتى ئۈچۈن ياراتﻘانلىﻘىغا ھەمدە ئۇنىﯖغا ھېﭽكىمنى
قارشى چىﻘىش ھوقۇقىنى يوقلىﻘىغا چىن قەلبىدىن ئىﺸىنىش ،ئەنە شۇ
چاغدىال ھەر ئىنساننى كائىنات ئالىمىدە ئۆزىﮕە ئاتا قىلىنغان
تېﮕىﺸلىك ئىالھىﻲ نېسىۋىسى بارلىﻘى تەبىئى رەۋىﺸتە قانۇن بىلەن
كاپالەتكە ئىﮕە بولىدۇ.
 - 0كوللېكتىﭗ ۋە شەخسلەرﮔە ئائىت ئىمتىياز ،بايلىﻘالر ئالالھنى
ئامانىتى ئىكەنلىكىنى قوبۇل قىلىش ،ئۆزلىرىنى بولسا ئالالھﻘا
ۋاكالىتەن ئۇنى ئىﺸلەتكۈچى ،ئاسرىغۇچىسى دەپ بىلىﭗ ،ئۇنى
ئىرادىسىﮕە مۇناسىﭗ ھالدا ئىستېمال قىلىﺸﻘا بېكىتىلﮕەن
خىزمەتﭽىلەرﮔە ئوخﺸاش ئىش ئىكەنلىكىﮕە قايىب بولۇش.
 - 1ياراتﻘۇچى ئالالھ بېكىتكەن شەكىلدە كىﺸىلىك ھوقۇقنى ماقۇل
قايسى بىر يېرىدە بولمىسۇن زۇلۇمغا
كۆرۈپ ،يەر يۈزىنى
ئۇچرىغانالرغا ،ئىكىسپىالتاتىسىيە قىلىنغانالرغا ھېسداشلىق قىلىش.
 - 5دۆلەتنى زورلىﺸى بىلەن ئەمەس ،بەلكى ئۆز قىزغىنلىﻘى بىلەن
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ئىش ئېلىﭗ بېرىﺸنى ھايات پەلسەپىسى قىلىﭗ مېﯖىش ،شەخسلەرنى
ئىسالمىﻲ روھىنى تەرەقﻘى قىلدۇرۇپ ،كوللېكتىﭗ ئىﭽىدە ئىسالم
تەلىماتى ئاساسىدىكى ئىلغار ﮔەۋدە تەشكىب قىلىش ،باشﻘىﭽە قىلىﭗ
ئېيتﻘاندا مائارىﭗ ،مەدەنىيەت ،تەشۋىﻘات قاتارلىق ساھەلەردە
بارغانسىرى ﮔۈللەنﮕەن بىر ئىسالمىﻲ ئاساسنى بارلىﻘﻘا كەلتۈرۈش.
 - 1پۈتكۈل ئىنسانىيەت ئۈچۈن يۇقىرى سەۋىيەدىكى تۇرمۇش
يوللىرىنى ئېﭽىش ،كۈچ ۋە قابىلىيىتى بارالرغا ئىﺸلەش پۇرسىتى
تۇغدۇرۇش بىلەن بىرﮔە مېيىﭗ ،ساقايماس كېسەل ۋە ياشىنىﭗ
قېلىﺸتەك ئىﺸلەش ئىﻘتىدارىدىن مەھرۇم كىﺸىلەرﮔە پاراۋانلىق ۋە
ئى تىمائىﻲ ياردەم ئىمكانىيىتىنى سۇنۇش.
 - 1سەھىيە ،مائارىﭗ ،مەدەنىيەت ئىﺸلىرى ۋە ئى تىمائىﻲ
خىزمەتلەرﮔە كاپالەتلىك قىلىش.
 - 2ئىسالم مىللىتىنى بىرلىكىنى ئاساسى ئوبېيكتىﭗ قىلىﭗ ،بۇنىﯖغا
كېرەكلىك بولغان ھەرقاندا پىداكارلىﻘالرنى كۆرستىش.
 - 9ئىسالم دىنىغا چاقىرىش ۋە تەبلىغ خىزمىتىنى ئاكتىﭗ قانات
يايدۇرۇش .

 8د باپ نېﮕىزلىق ھوقۇ ۋە ۋەزىپىلەر
 - 1ماددا :تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
 - 7بارچە ئىنسانالرنى ھاياتى ،مال  -مۈلكى ۋە ئىپپەت  -نۇمۇسى،
يۈز  -ئابرۇيى ھۆرمەتكە تېﮕىﺸلىك بولۇپ ،دەپسەندە قىلىنىﺸﻘا يول
قۇيۇلمايدۇ .چېﻘىلىﺸﻘا بولمايدۇ ،پەقەت ئىسالم قانۇنى ئورناتﻘان
مەلۇم جازا بۇنىﯖدىن مۇستەسنا.
 - 8بىراۋنى مېلى ۋە قېنى دەپسەندە قىلىنمايدۇ ،ئادەم ئۆلتۈرۈش،
بوالڭ  -تاالڭ قىلىﺸﻘا رۇخسەت يو ھەمدە ئۆلۈكلەرنى ھوقۇقىمۇ
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مۇداپىئە قىلنىدۇ.
 - 5ماددا :تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
 - 7ھېﭽكىمﮕە ماددى ۋە مەنىۋى قىيىن قىستا قىلىنمايدۇ.
كىﺸىلەرنى ئائىلە ئەزالىرىدىن بىرىﮕە ياكى باشﻘا يېﻘىنىغا ئازار -
كۈلپەت ۋە ياكى ھاقارەت قىلىش بىلەن تەھدىد سېلىنمايدۇ .شۇنداقال
جىنايەتنى ئېتىراپ قىلدۇرۇش ياكى ئۆزى ياكى باشﻘىالرغا زىيانلىق
بولغان بىر ئىش ،سۆز  -ھەرىكەتنى ئېلىﭗ بېرىش ئۈچۈن
مەجبۇرالنمايدۇ.
 8د قىيناش جىنايەتتۇر (قىيناش ئارقىلىق جازاالنمايدۇ).
 - 1ماددا :تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
 - 7بىراۋنى شەخسى ھاياتىنى ھۆرمەتلەشكە تېﮕىﺸلىك بولۇپ،
چېﻘىلىﺸﻘا بولمايدۇ.
 – 8ئولتۇراقىلىﺸىش ،ئۇچۇر  -ئاالقە قىلىش ۋە سۆزلىﺸىش
ئەركىنلىكىنى مەخپىيەتلىكى ۋە چېﻘىلىﺸﻘا بولمايدىغانلىﻘى ئاساسىﻲ
پرىنسىپتۇر .بۇنى پەقەت قانۇنلۇ سوت مەھكىمىسىنى قارارى بويىﭽە
ئەمەلدىن قالدۇرۇشﻘا بولىدۇ.
 - 1ماددا :ھەر بىر ئىنسان دۆلەتنى تۇرمۇش سەۋىيىسى ئۆلﭽىمىدە
يەپ  -ئىﭽىش ،كىيىغ  -كىﭽەك كىيىش ،تەلىغ  -تەربىيە ئېلىش ۋە
ساقلىﻘنى ساقالش ھوقۇقىغا ئىﮕە.
 - 2ماددا :ئەركىن پىكىر قىلىش ،خالىغان دىنغا ئېتىﻘاد قىلىش
ھۆررىيىتىﮕە دۆلەت كاپالەتلىك قىلىدۇ .بۇالرنى تارقىتىﭗ ،تەشۋىق
قىلىش ئەركىنلىكى شەرىئەت ئەھكاملىرى يولغا قويغان دائىرە ئىﭽىدە
رۇخسەت قىلىنىدۇ.
 - 9ماددا :تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
 - 7ھەممە ئىنسانالر قانۇن ئالدىدا باب – باراۋەر ،شۇنداقال قانۇن
ئارقىلىق ئوخﺸاشال قوغدىلىدۇ.
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 - 8ھەر بىر ئىنسان تۇرمۇشنى ھەر ساھەسىدە ئىمكانىيەت ۋە
پۇرسەتتىن باشﻘىالرغا ئوخﺸاش پايدىلىنىش ھوقۇقىغا ئىﮕە،
ھېﭽكىمنى ئىﺸلەش ھوقۇقىدىن مەھرۇم قىلىنىﺸى ،بىر خىب ئىﺸتىن
باشﻘىالرغا ئوخﺸاش ھالدا ھە ئېلىﺸتىن مەھرۇم قىلىنىﺸﻘا يول
قۇيۇلمايدۇ .كىﺸىلەر ئوتتۇرىسىدا ئىر  ،رەڭ ،تىب ۋە دىن تۈپەيلى
ئايرىمﭽىلىق قىلىﺸﻘا يول يو  .بۇنىﯖغا رۇخسەت قىلىنمايدۇ.
 - 73ماددا :تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
 - 7ھەر بىر شەخىسنى پەقەتال شەرىئەت ئەھكاملىرىغا ئۇيغۇن
ھەرىكەت قىلىش ھوقۇقى بار.
 - 8قانۇن ھۆكۈملىرى يولغا قويۇلغان كۈندىن ئېتىبارەن كۈچكە ئىﮕە،
ئىستىسنالىرى ۋە بەزى جازا خاراكتېرلىك
ئۇچۇ
قانۇننى
ھۆكۈملەردىن باشﻘىسى رەد قىلىنمايدۇ.
 - 77ماددا :تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
 - 7قانۇننى سىرتىدا جىنايەت ۋە جازا ئۇقۇمى مەۋجۇت بولمايدۇ
(يەنى جىنايەت دەپ باھا بېرىش ۋە جازاالش پەقەتال قانۇن ئۆلﭽىمى
بويىﭽە ئېلىﭗ بېرىلىدۇ).
 - 8ھەر ئىنسان ئۆز قىلمىﺸىدىن جاۋابكارلىﻘﻘا تارتىلىدۇ .باشﻘىسىنى
جىنايىتى تۈپەيلى جازاالندۇرۇلمايدۇ.
 - 0تۇتۇپ تۇرۇلغان كىﺸى سوتنى رەسمىﻲ قارارى چىﻘمىغۇچە
جىنايەتسىز ھېسابلىنىدۇ.
 - 1ئۆزىنى ئاقالش ھوقۇقى تۇلۇ بېرىلﮕەن ئادىب سوت ئېﭽىلماستىن
ئىلﮕىرى ھېﭽكىغ جازاالندۇرۇلمايدۇ .
 - 78ماددا :تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
 - 7ھەر شەخسنى ئىدارى دىكتاتۇرلۇ زۇلمىدىن ئۆزىنى مۇداپىئە
قىلىش ھوقۇقى بار ،ھېﭽكىغ ئۆزىنى ئىﺸىنى ياكى ئەھۋالىنى باھاالشﻘا
زورالنمىغاندەك پاكىت بولماي تۇرۇپ ئۇنى قارىالشﻘىمۇ بولمايدۇ.
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 - 8شەخسى ياكى ئومۇمنى ھە  -ھوقۇقىنى مۇداپىئە قىلىﺸﻘا
تىرىﺸﻘانلىق تۈپەيلى ھېﭽكىغ سوراقﻘا تارتىلمايدۇ .
 70د ماددا :تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
 - 7ئىسالمىﻲ چەك  -چېﮕرا دائىرسىدە ئۆيلىنىش ھەر بىر
مۇسۇلماننى ھەقﻘى بولۇپ ،ئائىلە بىناسىنى قۇرۇشتىكى بىردىنبىر
يوللۇ ئىﺸتۇر.
 - 8ئايال ۋە پەرزەنتلىرىنى چىﻘىمىنى كۈچىنى يېتىﺸﭽە قامداش
ئەرنى ۋەزىپىسى.
 – 0ئانىلىق ۋە ئائىلە ― دۆلەت ۋە كوللىكتىﭗ ئىﭽىدىكى ئاالھىدە
مەخسۇس قوغدىلىﺸﻘا تېﮕىﺸلىك بىر ھوقۇ .
 - 1ھەر بىر ئاتا  -ئانا پەرزەنتىنى ئەڭ ﮔۈزەل رەۋىﺸتە تەربىيىلەش،
ئوقۇتۇپ يېتىلدۈرۈش ئۇالرنى ئۈستىدىكى ۋەزىپىسىدۇر.
 - 5بالىالرنى كىﭽىك يېﺸىدا ئىﺸﻘا سېلىنىﺸىغا يول قويۇلمايدۇ .
 71د ماددا :تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
 - 7ۋەتەنداشلىق ،ﮔىراژدانلىق ئىﺸلىرىنى قانۇن ئەمەلىﻲ ئەھۋالغا
قاراپ بىر تەرەپ قىلىدۇ.
 - 8ئىسالم دۆلىتىنى ﮔىراژدىنى بولۇش ھەر بىر مۇسۇلماننى
تېﮕىﺸلىك ھەقﻘى ،بۇنىمۇ قانۇن ئەمەلىﻲ ئەھۋالغا قاراپ بىر تەرەپ
قىلىدۇ .
 - 75ماددا :قانۇن بېكىتكەن ئەھۋالالردىن سىرت ھەر بىر ﮔىراژدان
مەلۇم بىر رايوندا ياشاش ،كۆچۈپ كېتىش ھوقۇقىغا ئىﮕە ،ھېﭽكىغ
ۋەتىنىدىن سۈرﮔۈن قىلىنمايدۇ ۋە ۋەتىنىﮕە قايتىﭗ كەلﮕەنلەر
توسﻘۇنلۇقﻘا ئۇچرىمايدۇ .
 71د ماددا :تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
 7د دىندا زورالش يو (ھېﭽكىمنى ئىسالم دىنىغا كىرىﺸكە ياكى
چىﻘىىﺸﻘا زورالشﻘا بومايدۇ)
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دىنى ،ئورپ  -ئادەتلىرىنى

 - 8غەيرى مۇسۇلمان ئازسانلىﻘالرنى
ساقالش ھوقۇقى بار.
 – 0غەيرى مۇسلىغ ئازسانلىﻘالرنى شەخسىﻲ ئىﺸلىرىدا ئۆزلىرىنى
دىنى ھۆكۈملىرى كۈچكە ئىﮕە ،لېكىن ئۆزلىرى ئىسالم قانۇنىنى ئى را
قىلىﺸنى خالىسا ئىسالمىﻲ قانۇن بويىﭽە بىر تەرەپ قىلنىدۇ .
 - 71ماددا :كوللىتىپنى ئىدارى ۋە سىياسىﻲ ئىﺸلىرىغا قاتنىﺸىش
مۇئەييەن ياشتىن كېيىن ھەر بىر پۇقرانى ھوقۇقى ۋە ۋەزىپىسى .
 - 72ماددا :تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
 - 7ﮔىراژدانالرنى يىغىن ئۇيۇشتۇرۇش ھوقۇقى بار ،شەرىئەت
ئەھكاملىرىغا زىت بولماسلىق شەرتى ئاستىدا ھەر تۈرلۈك سىياسىﻲ،
ئىلمىﻲ ،مەدەنىﻲ ۋە ئى تىمائىﻲ جەمئىيەت ۋە ئۇيۇشما قۇرۇش
ھوقۇقىغا ئىﮕە.
 - 8مەزكۇر تەشكىالتالرنى مەخسۇس پرىنسىﭗ ۋە قائىدىلىرىنى
ئاالھىدە قانۇن بەلﮕىلەيدۇ ۋە كونترول قىلىدۇ.
 - 79ماددا :شەرىئەت ئەھكاملىرى دائىرىسى ئىﭽىدە خالىغانالرغا
ئىلتى ا قىلىش ئىمكانىيىتى يارتىﭗ بېرىلىدۇ .دۆلەت بۇالرنى ئامانلىق
قوغداش ئىﺸلىرىغا كاپالەتلىك قىلىدۇ ۋە ئېھتىياجلىق بولسا تۇرىدىغان
يېرىنى چىﻘىملىرىنى ئۆز ئۈستىﮕە ئالىدۇ .تەلەپ قىلغان تەقدىردە
خاتىرجەم بوالاليدىغان رايونغا يەتكۈزۈپ قويۇش مەجبۇرىيىتى بار .

 0د باپ كېﯖەش كومىتېتى
 - 83ماددا :تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
 - 7كېﯖەش كومېتىتى بىر تۈركۈم ئەزاالردىن تەركىب تاپىدۇ .ئۇالرنى
خەلق سايالم ئارقىلىق ئۆزلىرى تالاليدۇ.
 - 8كېﯖەش كومېتىتىنى ۋەزىپە ئۆتەش مۇدددىتى ئەمەلى شارائىتﻘا
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قاراپ بەلﮕىلىنىدۇ.
 - 0كېﯖەش كومېتىتىغا ئەزا بولۇش شەرتى قانۇن تەرىپىدىن
بىكىتىلىدۇ.
 - 87ماددا :كېﯖەش كومىتېتنى مەسئۇلىنى خىزمەت ۋەزىپىلىرى
تۆۋەندىكىﭽە:
 - 7زۆرۈر تېپىلغاندا ئۆلىماالر كومېتىتىنى پىكرىنى ئېلىش بىلەن بىرﮔە
يېﯖى تۈزۈم ئورنىتىش ئارقىلىق ئىسالم قانۇنىنى ئوبېكتىﭗ غايىلىرىنى
ئەمەلﮕە ئاشۇرۇش.
 8د قانۇن  -تۈزۈملەرنى ئېالن قىلىش.
 - 0دۆلەتنى ئومۇمى ئەھۋالىنى كۆزدىن كەچۈرۈپ ،يىللىق كىرىغ -
چىﻘىمالرنى تەكﺸۈرۈش ۋە دۆلەت ئىﻘتىسادى كىرىمىنى چىﻘىغ
قىلىدىغان ئورﮔانالرنى قۇرۇش ۋە بۇھەقتە قارار چىﻘىرىش.
 - 1بىۋاستە ياكى ۋاكالىتەن مىنىستىرالر دۆلەتنى ئىدارە -
جەمئىيەتلىرى قاتارلىﻘالرنى ئىﺸلىرىنى تەپتىش قىلىﭗ تۇرۇش ۋە
ھۆكۈمەتنى باشﻘۇرۇش.
 - 5ئۇرۇش ،تىنﭽلىق ۋە ياكى كۈتۈلمىﮕەن ئەھۋالالردا دۆلەت
رەئىسىﮕە تۇلۇ ھوقۇ بېرىش.
 1د دۆلەتلەر ئارا ماقۇلالنغان كېلىﺸىملەرنى تەستىﻘالش.
 - 88ماددا :كېﯖەش كومىتېتى ئەزالىرى ۋەزىپە ئۆتەش جەريانىدا
شەخسى كۆز قاراش ۋە پىكىرلەرنى بايان قىلىﺸﻘا ھوقۇقلۇ  .مەلۇم كۆز
قاراش ۋە پىكىرلىرى تۈپەيلى تۇتﻘۇن قىلىنمايدۇ ،جازاالنمايدۇ ۋە
كېﯖەش ئەزالىق ۋەزىپىسىدىن ئېلىﭗ تاشالنمايدۇ.

 1د باپ دۆلەت رەئىسلىكى(ئىمامەت)
دۆلەت رەئىسلىكىى ― دىنىﻲ ئەھكامالرنى ئى را قلىش ۋە
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مەنپەئىتى يولىداخىزمەت ئېلىﭗ بېرىش ئۈچۈن مۇھىغ

مۇسۇلمانالرنى
بىر ئور ﮔاندۇر.
 - 80ماددا :تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
 - 7دۆلەت رەئىسى دۆلەتنى ئىدارە ئىﺸلىرىنى باشلىﻘى .ئۇ سايالم
ئارقىلىق سايلىنىدۇ ،ۋەزىپە ئۆتەش مۇددىتى سايالنغان كۈندىن
ئىتىبارەن مۇئەييەن ۋاقىتﻘىﭽىلىك بولىدۇ.
 - 8دۆلەت رەئىسى كوللېكتىﭗ خەلﻘنى مەسئۇلى بولۇپ ،خەلق
ئاممىسى ۋەكېﯖەش كومېتىتى ئالدىدا جاۋابكاردۇر .ئاالھىدە
ھۆكۈملەرنى بىۋاستە قانۇن بىكىتىدۇ .
 - 81ماددا :دۆلەت رەئىسىدە بولۇشﻘا تېﮕىﺸلىك شەرتلەر
تۆۋەندىكىﭽە:
 - 7مۇسۇلمان بولۇش بىلەن بىرﮔە رەئىسلىك ساالھىيىتىﮕە تۇلۇ ئىﮕە
بولۇش (مۇئەييەن ياش چەكلىمىسى قوشۇلىﺸىمۇ مۇمكىن).
 8د ئادىب يەنى شەرىئەت ﮔۇۋاھلىق ساالھىيىتى بار بولۇش.
 - 0ئىسالم دىنىغا سادىﻘلىﻘى بىلەن تۇنۇلغان ۋە ئىسالمى قانۇننى
ياخﺸى بىلىدىغان سەۋىيەلىك كىﺸى بولۇش.
 - 1ئەقلى ۋە جىسمانى جەھەتتىن بۇ ماقامنى يۈكىنى ئۆز ئۈستىﮕە
ئاالاليدىغان قابىلىيەتكە ئىﮕە بولۇش.
 - 5دۆلەت رەئىسلىك ماقامىغا سەلبى تەسىر يەتكۈزىدىغان ھەرقاندا
ئەيىﭗ ۋە نۇقساندىن خالىﻲ بولۇش.
 - 85ماددا :دۆلەت رەئىسى ۋەزىپىسىنى باشالشتىن بۇرۇن بەيئەت
«ۋەدە بېرىش» كومىتېت رەئىسلىكى ئالدىدا رەئىسلىكى ئېالن
قىلىنىدۇ .بەيئەت كومىتېتى ،كېﯖەش كومىتېتى ،ئۆلىماالر كومېتىتى،
ئالى ئاساسى قانۇن كومىتېتى ئەزالىرى بىلەن سوت ئورﮔان رەھبەرلىرى
ۋە سايالم ھەيئىتى ئەزالىرى ،ئارمىيە قوماندانلىرىدىن تەركىب تاپىدۇ.
كومىتېت دۆلەت رەئىسىدىن تۆۋەندىكى مەزمۇنالردا ۋەدە ئالىدۇ.
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ئىسالم قانۇنىنى تېكىستى ۋە روھىغا سادىق بولىدىغانلىﻘى ،ئىسالم
پرىنسىپىغا جان  -دىلى بىلەن ئەﮔىﺸىدىغانلىﻘى ،ئاساسى قانۇنغا
جۇغراپى ،پىكرى ،سىياسى
ئىزچىب بويسۇنىدىغانلىﻘى ،دۆلەتنى
ھەمدە ئىﻘتىسادى مۇستەقىللىﻘىنى ،شۇنداقال خەلﻘنى يوللۇ ھە -
ھوقۇقلىرىنى قوغدايدىغانلىﻘىنى ،كوللېكتىﭗ ئىﭽىدە ئايرىمﭽىلىق
قىلماستىن شەخسلەر ئارا ئادالەتنى بەرپا قىلىدىغانلىﻘى ،كىﺸىلەرنى
ھەقلىق تەلەپ ،ئەرز  -شىكايەتلىرىنى بەجا كەلتۈرىدىغانلىﻘى ھەقﻘىدە
دۆلەت رەئىسى يىغىلغان خەلق ئاممىسىدىن ئۇالر ئۈچۈن بىۋاستە ۋە
يىغىلمىغانالر ئۈچۈن ۋاكالىتەن بەيئەت (ماقۇللۇ ) ئالىدۇ .
 - 81ماددا :دۆلەت رەئىسىنى بەزى ئۆزﮔىﭽە كۆز قاراش ۋە پىكرى
بولسىمۇ يەنىال پۇقراالردىن توپىالڭ ۋە ئىسيان چىﻘارماي ئۆزىﮕە
بۇيسۇنۇشنى تەلەپ قىلىش ھوقۇقى بار .
 - 81ماددا :دۆلەت رەئىسىنى ھېﭽﻘاندا ئايرىمﭽىلىق قىلماي،
پۇقراال ر ئالدىدىكى مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىش مەسئۇلىيىتى بار .
 - 82ماددا :بۇ ماددا تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
 - 7دۆلەت رەئىسى ئۈچۈن دۆلەتكە ئائىت بىر نەرسىنى سېتىۋېلىﺸى
ياكى كىراغا ئېلىﺸى چەكلەنﮕەندەك ئۆزىنى شەخسى نەرسىسىنىمۇ
دۆلەتكە سېتىﺸى ياكى كىراغا بىرشى مەنئى قىلىنىدۇ .شۇنداقال مەيلى
دۆلەت ئىﭽى بولسۇن ياكى چەتئەلدە بولسۇن دۆلەت مۈلكىﮕە ئائىت
باشﻘا ئېلىغ  -سېتىغ ۋە كىرا ،ئى ارە ئىﺸلىرىدىن ئۇزا تۇرىدۇ.
 - 8مەنسىپى يۈزىسىدىن دۆلەت رەئىسىﮕە ،ئائىلىسىﮕە ۋە باشﻘا
دۆلەت خادىملىرىغا تەقدىغ قىلىنغان سوغاتالر مۇسۇلمانالرنى بەيتۇل
مالى (دۆلەت غەزىنىسىﮕە) قويۇلىدۇ .
 -89ماددا :ھەد(تەن جازاسى) ،قىساس ۋە دىيەت جازالىرىدىن باشﻘا
تەئزىر (ئاﮔاھالندۇرۇش) جازالىرىنى دۆلەت رەئىسى كەچۈرۈم قىلىش
ھوقۇقىغا ئىﮕە .بىرا يۇقىرىﻘى جازاالرنى كەچۈرۈم قىاللمايدۇ،
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يېنىكلىتەلمەيدۇ ياكى ئى را قىلىﺸنى توختىتىﭗ قويۇش ،بۇ ھۆكۈمنى
ئۆزﮔەرتىش ھوقۇقىغا ئىﮕە ئەمەس .
 - 03ماددا :دۆلەت رەئىسى ياكى بىكىتىلﮕەن مۇناسىۋەتلىك كىﺸىلەر
باشﻘا دۆلەتلەر بىلەن ياكى خەلﻘئارالىق تەشكىالتالر بىلەن كېلىﺸىغ
تۈزۈش ،ھەمكارلىﺸىش ۋە ئۇندىن باشﻘا دۆلەتلەر ئارا ھۆج ەتلەرنى
ئىمزاالش ،قول قويۇش ھوقۇقىغا ئىﮕە .
 - 07ماددا :دۆلەت رەئىسى كېﯖەش كومىتېتى ماقۇللىغان قانۇن -
تۈزۈملەرنى ئېالن قىلىدۇ .ئەﮔەر كېﯖەش كومىتېتى قارار قىلغان بىرەر
قانۇن  -تۈزۈمﮕە قېتىلمىسا قارار قىلىنغان كۈندىن ئېتىبارەن 03
كۈنﮕىﭽە قېتىلماسلىﻘتىكى سەۋەبلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ،كېﯖەش
كومىتېتىغا ئەۋەتىدۇ .كومىتېىت ئۈچتەن ئىككى كۆپﭽىلىكنى
ماقۇللۇقى بىلەن قايتا قارار قىلسا مەزكۇر قانۇن كۈچكە ئىﮕە.
 - 08ماددا :دۆلەت رەئىسى ئىككى مۇئاۋىنىنى ،مىنىستىرالرنى،
ئەلﭽىلەرنى ۋە ئارمىيە قوماندانلىرىنى ئۆزى تەيىنلەيدۇ.
 00د ماددا :بۇ ماددا تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
 - 7دۆلەت رەئىسى ئاساسى قانۇن ھۆكۈملىرى ۋە شەرىئەت
ئەھكاملىرىغا خىالپلىق قىلسا سوراقﻘا تارتىلىدۇ .سوراقﻘا تارتىش
ئۈچۈن كېﯖەش كومىتېت ئەزالىرىنى ئۈچتەن ئىككى كۆپﭽىلىكى قارار
چىﻘىرىﺸى الزىغ .سورا قىلىش ئارقىلق بەيئەت «ۋەدىنامە» ﮔە
خىالپلىق قىلغانلىﻘى ئېنىﻘالنسا ،دۆلەت رەئىسلىك ھوقۇقى-
ئۈچتەن ئىككى
مەنسىۋىدىن چۈشۈپ كېتىدۇ .شۇڭا ئەزاالرنى
كۆپﭽىلىكى بىلەن چىﻘىرىلغان «بەيئەت كومىتېتى»نى قارارى شەرت.
 - 8دۆلەت رەئىسىنى ئەيىبلىنىﺸى ،سوراقﻘا تارتىلىﺸى ،ۋەزىپىسىدىن
ئېلىﭗ تاشلىنىﺸى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىﺸالرنى ۋە بۇ ھەقتىكى
پرىنسىپنى قانۇن بەلﮕىلەيدۇ .
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 - 01ماددا :بۇ ماددا تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
 - 7دۆلەت رەئىسى ئۆز ئىختىيارى بىلەن ۋەزىپىسىدىن ئايرىلماقﭽى
بولسا ،ئىستىپا ئىلتىماسىنى كېﯖەش كومىتېتىغا سۇنىدۇ.
 - 8دۆلەت رەئىسلىك ئورنى بوش قالسا ئۇنى ئورنىغا ۋاقىتلىق
كېﯖەش كومىتېتى رەئىسى ئىش بى ىرىدۇ ۋە مۇئەييەن ۋاقىت ئىﭽىدە
يېﯖى بىر دۆلەت رەئىسى سايلىنىدۇ.
 - 0دۆلەت رەئىسى نۆۋەتتىكى خىزمەت ۋە ۋەزىپىسىنى
ئورۇندىيالمىسا ئورنىغا كېﯖەش كومىتېتى رەئىسىنى ۋەكىب قىلىدۇ .بۇ
مەلۇم ۋاقىتﻘىﭽىلىكال مۇمكىن ،مۇبادا ئۇ ۋاقىت ئىﭽىدە خىزمەتنى
قولىغا ئالمىسا ،دۆلەت رەئىسلىك مەنسىپىدىن چۈشۈپ كېتىدۇ.

 5د باپ سوت (قازىخانا)
 - 05ماددا :سوت مەھكىمىسى تەرىپىدىن سورا قىلىنىش ۋە زۆرۈر
تېپىلغاندا بۇ مەھكىمىﮕە ئىلتىماس قىلىش ،دەخلى  -تەرۇز
يەتكۈزۈشكە مۇمكىن بولمايدىغان بىر ھوقۇقتۇركى ،بارلىق
ئىنسانالرنى سوت مەھكىمە ھوقۇقى ھىمايە قىلىنىدۇ .
 - 01ماددا :بۇ ماددا تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
 - 7سوت مەھكىمىسى مۇستەقىب ئورﮔاندۇر .ئۇنى ئوبيېكتىﭗ
غايىسى ئىنسانالر ئوتتۇرىسىدا ھەقﻘانىيەت ۋە ئادالەتنى بەرپا
قىلىنىﺸدۇر.
 - 8ھاكىغ (سوتﭽى) الرمۇ مۇستەقىب بولۇش بىلەن بىرﮔە قانۇن
سىرتىغا چىﻘالمايدۇ  .قانۇنغا خىالپ ھالدا ھۆكۈم قىلىش ھوقۇقى يو .
 - 01ماددا :سوت ھەقسىز (پۇلسىز) ئېلىﭗ بېرىلىدۇ .بۇنى
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سۈيئىستېمال قىلىنماسلىﻘى ئۈچۈن قانۇن تەرىپىدىن چارە قوللىنىلىدۇ .
 - 02ماددا :سوت ئۇچۇ ئېﭽىلىدۇ ،لېكىن يۈز – ئابرۇي ،ئىپپەت،
شەخسى ھەقلەر ،ئائىلە ۋە تىنچ  -ئامانلىﻘﻘا ئاالقىدار سىرالر بىلەن
ئاممىنى ئەخالقىنى چىرىتىﺸكە سەۋەب بولىدىغان دېلوالر مەخپى
رەۋىﺸتە ئېلىﭗ بېرىلىدۇ ،مەخپى سوت ئېﭽىلىدۇ .
 - 09ماددا :بۇ ماددا تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
 - 7شەخسى مەھكىمە قۇرۇش مەنئى قىلىنىدۇ.
 - 8قوراللىق ئارمىيە مەنسۇپلىرىنى ئەسكىرى قانۇنالرغا خىالپلىق
قىلىﺸتەك دېلولىرىنى بىر تەرەپ قىلىش ئۈچۈن قۇرۇلغان ئارمىيە سوت
مەھكىمىسى بۇنىﯖدىن مۇسستەسنا بولسىمۇ ھەربىﻲ ئىﺸالردىن باشﻘا
دېلولىرى ئادەتتىكى سوت مەھكىمىسىدە بىر تەرەپ قىلىنىدۇ.
 - 13ماددا :مەھكىمە قارارىنى ئى را قىلش مۇناسىۋەتلىك مەمۇرى
خادىمالرنى ۋەزىپىسى بولۇپ ،ئۇنى كېﭽىكتۈرۈش ياكى يېتەرلىك
ئى را قىلماسل ىق جىنايى قىلمىش ھىساپلىنىدۇ ۋە قانۇن بۇيىﭽە جازاغا
تارتىلىدۇ .
 - 17ماددا :مەزكۇر ئاساسى قانۇنغا زىت بولماسلىق شەرتى بىلەن
سوت مەھكىمىسىنى تۈزۈملىرى ،سوتﻘا تارتىﺸتىكى شەرت ،ھاكىغ
(قازى  -سوتﭽى)الرنى تەيىنلەش ،ئۇالرنى ئېلىﭗ تاشالش بىلەن
مۇناسىۋەتلىك تۈزۈملەرنى ھەمدە سوت مەھكىمىسى بىلەن دۆلەتنى
باشﻘا ئورﮔانلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ئاالقىدىن تارتىﭗ سوتﻘا ئاالقىدار
ھەر بىر مەسىلىنى قانۇن بەلﮕىلەيدۇ.

 1د باپ ئىنتىزام تەكﺸۈرۈش كومىتېتى
 - 18ماددا :بۇ تەشكىالت شەھەر ،رايۇن تۈزۈملىرىنى ياخﺸىالش ۋە
ياخﺸىلىﻘﻘا بۇيرۇپ ،يامانلىﻘتىن توسۇش قاتارلىق خىزمەتلەرنى ئېلىﭗ
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بارىدىغان ھەيئەت بولۇپ ،تۆۋەندىكى مەسىلىلەرنى ئوبېيكتى قىلىدۇ.
 - 7ئىسالمنى شان  -شەرىپىنى قوغداپ ،ھەرخىب تاجاۋۇزدىن
مۇداپىئە قىلىش مەقسىتىدە ياخﺸىلىﻘﻘا تەشەببۇس قىلىﭗ ،يامانلىﻘتىن
توسۇش.
 - 8پۇقراالرنى دۆلەت ئورﮔانلىرى ھەقﻘىدىكى دات  -پەريات ،ئەرز -
شىكايەتلىرىنى تەكﺸۈرۈش.
 - 0ﮔىراژدانالرنى كىﺸىلىك ھوقۇقىنى قوغداش.
 - 1دۆلەت مەمۇرى كادىرلىرىنى خىزمىتىنى تەكﺸۈرۈپ تۇرۇش،
خىزمەت جەريانىدىكى كەمﭽىلىكلەرنى ،يېتەرسىزلىكلەرنى بايﻘاپ،
ئۇنى تۈزىتىش ئۈچۈن چارە قوللىنىش ۋە بۇ ھەقتە ئىمكانىيەتنى
بېرىﭽە خىزمەت ئىﺸلەش.
 - 5ئىدارى قارارنى يوللۇ  ،ئادىب ۋە شەرىئەتكە ئۇيغۇن ئىكەنلىكىنى
تەكﺸۈرۈپ تۇرۇش .
 - 10ماددا :ئىنتىزام تەكﺸۈرۈش كومىتېتىنى بىر باش رەئىسىدىن
باشﻘا يەنە ھەر مەھەللە ،ئىدارە ئورﮔىنىدا قانۇن بۇيىﭽە تەيىنلەنﮕەن
ئىنتىزام تەكﺸۈرۈش خادىملىرى بولىدۇ .بۇ ھەقتىكى تەپسىلى
پرىنسىپالرنى قانۇن بىكىتىدۇ.
 - 11ماددا :ئىنتىزام تەكﺸۈرۈش خادىملىرى بىۋاستە ئۆزلىرى
تەكﺸۈرۈش ئېلىﭗ بارغىنىدەك ،باشﻘىالرنى خەۋەر قىلىﺸى ياكى
ئەرزلىرى مۇناسىۋىتى بىلەنمۇ تەپتىش قىلىدۇ .كىﺸىلەردىن ھەرتېمىدا
مەلۇمات سوراش ۋە ھۆج ەت سۈرۈشتە قىلىش ھوقۇقىغا ئىﮕە.
ئۇالرنى بۇ ھەقتىكى تەلىۋىﮕە ماسلىﺸىش ھەر بىر ﮔىراژداننى
مەجبۇريىتى.
 - 15ماددا :ئىنتىزام تەكﺸۈرۈش كومېتىتى رەئىسى قانۇن – تۈزۈم،
ئى رائاتتىكى خاتالىق ،ئادالەتسىزلىك ھەمدە ئاساسى قانۇنغا خىالپ
ئەھۋالالرنى بايﻘىسا ،ئۇ تۈزۈمنى ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇشى ياكى
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قىسمەن ئۆزﮔەرتىلىﺸى ئۈچۈن مۇناسىۋەتلىك ئورﮔانالرغا ئىلتىماس
سۇنىدۇ.
 - 11ماددا :بۇ كومېتىتنى سوت ئورﮔىنى ساھەسىدىكى نۇقتىالردا
قارار بېرىش ھوقۇقى يو .

 1د باپ ئىﻘتىسادى تۈزۈم
 - 11ماددا :جەمئىيەتنى ئىﻘتىسادى تۈزۈمى ئىسالمى پرىنسىپالرغا
ئاساسلىنىدۇ .ئادالەت ،باراۋەرلىك ،ئىنسانى ھۆرمەت ،ئىﻘتىسادىﻲ
تەڭپۇڭلىنىﺸى ،چىﻘىغ قىلىش
ئەركىنلىك ،ئىﻘتىسادىﻲ ئاالقىنى
نىسبىتىنى مۇۋاپىق چەك  -چېﮕرا ئىﭽىﮕە ئېلىنىﺸى ،ئىنسان كۈچى
ئەڭ ياخﺸى رەۋىﺸتە ئىﺸلىتىلىﺸى ۋە
ۋەكىرىغ مەنبەلىرىنى
جەمئىيەت تەلىۋىﮕە ئۇيغۇن ۋە پىالنلىق تۈردە
يۇقىرىﻘىالرنى
قوللىنىلىﺸى قاتارلىﻘالر بولسا ئىﻘتىسادى تۈزۈمنى مۇھىغ مەقسىتى .
 - 12ماددا :بارلىق كىرىغ ۋە بايلىق مەنبەلىرىنى ئېﭽىﭗ ،ئاكتىﭗ
ھالغا ئەكىلىش ھەمدە راۋاجالندۇرۇش دۆلەتنى ۋەزىپىسى .بىرا
قانۇن چەك  -چېﮕرىسى دائىرىسىدە شەخسىلەرمۇ بۇنىﯖغا قېتىلىﺸى
توغرا .دۆلەتكە ئائىت كىرىغ مەنبەلىرىنى ئىﺸتىن توختىتىلىﺸى،
بۇزۇۋېتىلىﺸى ياكى بولمىسا ھەددىن زىيادە ئىسراپ قىلىنىﺸىغا يول
قويۇلمايدۇ.
 - 19ماددا :بۇ ماددا تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
 - 7ئاممىنى مۈلكى ئاساستۇر ،بۇ مەملىكەتنى تەبىئىﻲ بايلىﻘى،
ئاممىۋى مال  -مۈلكى ئارقىلىق قۇرۇپ چىﻘﻘان
دۆلەتنى
مۇئەسسىسەسى ۋە ئاممىۋى مەبلەغلەرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ.
 - 8خۇسۇسى ئىﮕىلىك يوللۇ بولۇپ ،دەخلى  -تەرۇز قىلىﺸﻘا
بولمايدۇ .لېكىن قانۇن يول قويغان دائىرە ئىﭽىدە ئىﺸلەپ تېپىلغان

28

بولۇپ ،شەرىئەت مۇباھ قىلغان يولالرغا ئىﺸلىتىلىﺸى شەرت.
 - 0ئاممىۋى مال  -مۈلۈك ئومۇمنى زۆرۈر ئېھتىياجىغا ئىﺸلىتىﺸدىن
سىرت سەۋەبسىز تۈﮔىتىۋېتىلىﺸﻘا بولمىغىنىدەك خۇسۇسى مۈلۈكمۇ
نەخ بەدەل تۆلىمەستىن ئاممىنى ئېھتىياجىغا سەرپ قېلىنىۋېلىﺸى
توغرا ئەمەس .
 -53ماددا :بۇ ماددا تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
 – 7ئىﻘتىسادى تەرەقﻘىيات ئەركىنلىكى قانۇن دائىرىسى ئىﭽىدە
كاپالەتكە ئىﮕە.
 - 8شەرىئەتكە خىالپ بولغان بارلىق كىرىغ  -چىﻘىغ مەنئى قىلىنىدۇ.
 - 0يوللۇ شەكىلدە قولغا كەلتۈرﮔەن كىرىغ ۋە مال  -مۈلۈك
مۇسادىرە قىلىنمايدۇ .
 - 57ماددا :پۇل-ئىﮕىلىك ،مال  -مۈلۈك ئالماشتۇرۇش ۋە قىممەت
ئۆلﭽىمى بولۇپ ،ئۇنى بۇ شەكىلدىن (ئاالھىدىلىكىدىن) ئېلىﭗ
تاشاليدىغان ھەرقاندا ئىﻘتىسادى سىياسەت ئېلىﭗ بېرىلماسلىﻘى
كېرەك .
 - 58ماددا :ئىﮕىسىز ھەرقاندا مال  -مۈلۈك دۆلەتكە مەنسۇپ .
 - 50ماددا :ئۆسۈم (جازانە) ،ئىﮕىلىكنى مونوپۇل قىلىۋېلىش
(ئېھتىكار) ،مالنى ساتماي يېغىۋېلىش ،ناتوغرا يولدىن پۇل تېپىش
ھەمدە جەمئىيەتكە زىيانلىق ئىﻘتىسادى يولغا ئارىلىﺸىش پۈتۈنلەي
مەنئى قىلىنىدۇ .
 - 51ماددا :ئەجنەبىلەرنى ئىﻘتىسادى ھۆكۈمرانلىق قېلىۋېلىﺸىنى
ئالدىنى ئېلىش دۆلەتنى ۋەزىپىسى .
 - 55ماددا« :ئى تىمائى ئىﻘتىساد ھەيئىتى» نامىدا بىر تەشكىالت
قۇرۇشﻘا بولىدۇ .بۇ تەشكىالت ئىسالم قانۇنﺸۇناسلىرى ،ئى تىمائىﻲ
پەن ئالىملىرى ۋە ئىﻘتىساد مۇتىخەسسىسلىرىدىن تەركىب تاپىدۇ.
ۋەزىپىسى تۆۋەندىكىﭽە:
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 - 7ئاساسى قانۇن دائىرىسى ئىﭽىدە ماقۇللىنىدىغان ئىﻘتىسادىﻲ
قارارالرغا ئىﺸتىراك قىلىش.
 - 8ھۆكۈمەت ۋە كېﯖەش كومىتېتىغا ئى تىمائىﻲ ئىﻘتىسادىﻲ پىالن
بۇ ھەقتىكى مەسىلىلىرىدە دوكىالت ھازىرالپ
تۈزۈپ دۆلەتنى
سۇنۇش.
 - 51ماددا« :ئى تىمائىﻲ ئىﻘتىساد ھەيئىتى» ۋە ئۇنى خىزمەت
ئۇسۇللىرىنى قانۇن ئۆزى بېكىتىدۇ.

 2د باپ ئۇرۇش (غازات) ۋە قوراللىق ئارمىيە
 - 51ماددا :بۇ ماددا تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
 - 7جىھاد (ئالالھ يولىدا غازات قىلىش ۋاھاكاز) دائىمى ۋە دىنى بىر
پەرزدۇر.
 - 8ئىسالمى قانۇن  -تۈزۈمنى ۋە ئىسالم ئەللىرىنى قوغداش ھەر بىر
مۇسۇلماننى ۋەزىپىسى .
 - 52ماددا :بۇ ماددا تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
 - 7دۆلەت قوراللىق ئارمىيە ئارقىلىق مۇستەھكەم تۇرىدۇ .بۇ
ۋەجىدىن ئىمكانىيەتنى يېتىﺸﭽە ۋە زۆرۈر تېپىلغاندا ئېھتىياجنى
قامدىيالىغۇدەك دەرى ىدە ئارمىيەنى قورالالندۇرۇپ تەييارالش ئەڭ
مۇھىغ ۋە ئەۋزەللىككە ئىﮕە ئاممىۋى خىزمەت.
 - 8دۆلەت خەلﻘنى بىۋاستە ئۇرۇشﻘا قاتنىﺸااليدىغان رەۋىﺸتە
يېتىﺸتۈرىدۇ ۋە ھازىراليدۇ.
 - 0قوراللىق ئارمىيە مەنسۇپلىرىنى پىالن  -پروﮔراممىلىرى ۋە
ئوبېيكتىﭗ نىﺸانى پەقەتال يەر يۈزىدە ئالالھنى نامىنى ۋە سۆزىنى
يۇقىرى كۆتۈرۈش (ئىاليى كەلىمەتۇلالھ) دىن ئىبارەت بولغان بۇ
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جىھادنى روھى ،مەزمۇنىنى ئاساس قىلغان بولۇشى كېرەك .
 - 59ماددا :بۇ ماددا تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
 - 7دۆلەت رەئىسى قوراللىق ئارمىيەنى بىرىنﭽى قوماندانى.
 - 8دۆلەت رەئىسى ئۇرۇش ۋە كېلىﺸىغ قارارىنى پەقەت كېﯖەش
كومىتېتنى ماقۇللىﻘىنى ئالغاندىن كېيىن ئاندىن بېكىتىدۇ ۋە ئېالن
قىلىدۇ .
 - 13ماددا« :ئالى ئۇرۇش كومىتېتى» قۇرۇشﻘا بولىدۇ .بۇ كومىتېت
ئۇرۇش ۋە كېلىﺸىغ سىتراتىﮕىيىسىنى بەلﮕىلەيدۇ .كومىتېت بىلەن
مۇناسىۋەتلىك ئاالھىدە ھۆكۈملەرنى قانۇن ئۆزى بىكىتىدۇ.

 9د باپ ئالىﻲ ئاساسى قانۇن كومتېتى
 - 17ماددا :ئالى ئاساسى قانۇن كومتېتى ئاساسى قانۇننى
قوغدايدىغان ۋە دۆلەتنى ئىسالم پرىنسىپلىرىنى مۇھاپىزەت قىلىدىغان
مۇستەقىب بىر سوت تەشكىالتى.
 - 18ماددا :ئالى ئاساسى قانۇن كومىتېتىنى ۋەزىپە ۋە ھوقۇقى
تۆۋەندىكىﭽە:
 - 7يېﯖى چىﻘىرىلغان تۈزۈملەرنى ئاساسى قانۇنغا توغرىالپ
ماقۇلالش.
 - 8قانۇن  -تۈزۈملەرنى تېكىستىنى كەڭ دائىرىلىك شەرھلەپ
ئىزاھالش.
 - 0كېلىﺸىغ ھاسىب قىاللمىغان دەۋا (دېلو  -ئەنزە) الرنى ھەل قىلش.
 - 1سايالم ھەيئىتىﮕە بولغان ئېتىرازالرنى تەكﺸۈرۈپ ئېنىﻘالپ بىر
تەرەپ قىلىش.
 - 10ماددا :بۇ ماددا تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
قۇرۇلۇشىغا ئاالقىدار
 - 7ئالىﻲ ئاساسى قانۇن كومېتىتىنى
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ھۆكۈملەرنى ،كومېتت ئەزاسىدا بولۇشﻘا تېﮕىﺸلىك شەرتلەرنى،
كومېتىت ئەزاسى بېكىتىش ۋەزىپىسىدىن ئېلىﭗ تاشالش ،پىنسىيەﮔە
ئۇسۇل  -مېتودلىرىنى قانۇن
چىﻘىرىش ۋاھاكازا نوقتىالرنى
بەلﮕىلەيدۇ .شۇنداقال كومېتىتنى خىزمەت ئۇسۇللىرىمۇ قانۇن بۇيىﭽە
بىكىتىلىدۇ.
 - 8بۇ قانۇننى كۈچكە ئىﮕە بولۇشى ئۈچۈن كېﯖەش كومېتىت
ئەزالىرىنى ئەڭ ئاز بولغاندا ئۈچتەن ئىككىسى ماقۇللىﺸى شەرت.

 73د باپ ئۆلىماالر كومېتىتتى(مەجلىسى ئۈلەما)
 - 11ماددا :ئۆلىماالر كومېتىتى دىندار ،تەقۋادار ۋە سەۋىيەلىك ھەمدە
مەسىلىلىرىدىن خەۋەردار ،زېرەك ،يىراقنى كۆرەرلىك
دەۋىرنى
ئاالھىدىلىكلىرى بىلەن تۇنۇلغان ئىسالم قانۇنﺸۇناس ئۆلىمالىرىنى
ئىﭽىدىن تاللىنىﭗ تەشكىب قىلىنىدۇ.
ۋەزىپە ۋە ھوقۇقلىرى
 - 15ماددا :ئۆلىماالر كومېتىتىنى
تۆۋەندىكىﭽە:
 - 7ئالالھنى ھۆكۈملىرىنى بايان قىلىش ،بىر مەنىدە مۇسۇلمان خەلق
ئاممىسىنى مەسىلىلىرىﮕە جاۋاب بىرىﭗ ،ئىسالم قانۇنىدىكى ئى تىھات
ۋەزىپىسىنى ئۆتەش.
 - 8كېﯖەش كومېتىتى ئوتتۇرىغا قويغان قانۇنالر ھەقﻘىدە شەرىئەت
ئەھكاملىرىنى بايان قىلىش ۋە ئوتتۇرىغا تاشالش.
 - 0مۇسۇلمانالرغا مۇناسىۋەتلىك مۇھىغ مەسىلىلەر ھەقﻘىدە دەرھال
ئىسالم دىنىنى ھۆكمىنى جاكارالش.
 - 11ماددا« :ئۆلىماالر كومېتىتى»نى تەشكىللىنىش ئۇسۇلى ،ئەزا
سانى ،ئەزاالردا بولۇشﻘا تېﮕىﺸلىك شەرتلەر ۋە بۇھەقتىكى باشﻘا
مەسىلىلەر قانۇن تەرىپىدىن بىكىتىلىدۇ.

32

 77د باپ سايالم ھەيئىتى
 - 11ماددا :سايالم ئىﺸلىرىنى ئى را قىلىش ئۈچۈن مەلۇم ساندىكى
ئەزاالردىن تەركىب تاپﻘان مۇستەقىب ۋە دائىمى بىر ھەيئەت
تەشكىللىنىدۇ.
 - 12ماددا :سايالم ھەيئىتىنى ۋەزىپە ۋە ھوقۇقلىرى تۆۋەندىكىﭽە:
 - 7دۆلەت رەئىسى كېﯖەش كومىتېت ئەزالىرى بىلەن سايالم ھەيئىتىﮕە
ئاالقىدار خۇسۇسى سايالمنى ئۆزى باشﻘۇرىدۇ.
 - 8خەلق پىكرىنى ئېلىش ئىﺸلىرىنى باشﻘۇرىدۇ.
 - 0يۇقىرى دەرى ىلىك ئورﮔان نامزاتلىرىدا بولۇشﻘا تېﮕىﺸلىك
شەرتلەرنى بار  -يوقلىﻘىنى ئېنىﻘاليدۇ .سايالم ئۇسۇلىنى قانۇن
بەلﮕىلەيدۇ.
 19د ماددا :بۇ ماددا تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
 - 7سايالم ھەيئەت ئەزالىرى پىﺸﻘەدەم ھاكىمالر (قازى) ئارىسىدىن
تەيىنلىنىدۇ.
 - 8سايالم ھەيئەت ئەزالىرىنى بۇ ھەيئەتكە ئەزالىق مۇددىتى ئىﭽىدە
باشﻘا ۋەزىپىﮕە تەيىنلىنىﺸى توغرا ئەمەس.
 - 13ماددا :سايالم ھەيئىتىنى تەشكىللىنىش ،سايالمنى ئېلىﭗ
بېرىلىﺸى ۋە سايالمغا مۇناسىۋەتلىك باشﻘا مەسىلىلەرنى قانۇن
بېكىتىدۇ .شۇنداقال سايالم ھەيئىتنى چەكلىمىسى كېﯖەش كومېتىتى
بىلەن ھەيئەت ئېلىﭗ بېرىﺸﻘا تېﮕىﺸلىك ئىﺸالر ۋە نامزاتالر بىلەن
ئاالقىدار شەرتلەر قانۇن ئارقىلىق قارار قىلىنىدۇ ھەمدە تەشۋىﻘات،
سايالم نەتى ىسىنى ئېالن قىلىنىﺸى قاتارلىق نۇقتىالر قانۇن بۇيىﭽە
بىكىتىلﮕەن شەكىلدە ھەيئەت تەرىپىدىن ئېلىﭗ بېرىلىدۇ.
 - 17ماددا :ئاممىۋى ئىدارە ئورﮔانلىرىنى سايالم ھەيئىتى تەلەپ
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قىلغان ھەرقاندا بۇيرۇقنى بى ا كەلتۈرۈش مەجبۇريىتى بولغىنىدەك،
سايالم ھەيئىتى چىﻘارغان قارارنامىنى ئارقىغا سۈرمەستىن ۋاقتىدا
ئورۇنداش مەسئۇلىيىتى بار.
 - 78باپ مۇسۇلمانالرنى بىرلىكى ۋە خەلﻘئارا مۇناسىۋەتلەر
 - 18ماددا :مۇسۇلمانالرنى بىرلىكى دۆلەتنى ئەڭ مۇھىغ غايىسى
بولۇپ ،بارلىق ئىمكانىيىتىنى سەپەرۋەر قىلىﭗ ئۇنى ئەمەلﮕە
ئاشۇرۇشﻘا تىرىﺸىﺸى كېرەك .
 - 10ماددا :تاشﻘى سىياسەت ،خەلﻘئارا مۇناسىۋەتلەر ،ئەركىنلىك،
ئادالەت ۋە تىنﭽلىق پرىنسىپى ئاساسىدا ئېلىﭗ بېرىلىﭗ ،يالغۇز توغرا
نىيەت ئۈستىدە پۈتۈن ئىنسانىيەتنى سائادىتى ئۈچۈن ئىﺸلەشنى
چىﻘىش نۇقتىسى قىلغان بولۇشى الزىغ .
 - 11ماددا :مۇسۇلمانالر ئىنسانالر ئوتتۇرىسىدىكى باراۋەرلىك روھىغا
سۆز  -ھەرىكەتتىن ئۇزا تۇرىدۇ .دۆلەت
زىت ھەرقاندا
باراۋەرلىكىنى بۇزىدىغان ھەرقاندا ئامىلنى يوقىتىش ئۈچۈن قولىدىن
كېلىﺸﭽە ھەرىكەت قىلىدۇ .
 - 15ماددا :يۇقىرىﻘىالردىن باشﻘا يەنە دۆلەتنى ئىسالم دىنى
بىكىتكەن پرىنسىپالر دائىرىسى ئىﭽىدە ئېلىﭗ بېرىﺸﻘا تېﮕىﺸلىك
نۇرغۇن ۋەزىپىلىرى بار .ئۇالرنى بەزىسى تۆۋەندىكىﭽە:
 - 7دۇنيادىكى پۈتكۈل ئىنسانالرنى ئىنسانى ئەركىنلىكىنى قوغداش.
 - 8زۇلۇمغا ئۇچرىغانالرغا ياردەم قىلىش ۋە قىيىن ئەھۋالالرغا
چۈشۈپ قالغانالرغا ھېسداشلىق قىلىش.
 - 0ئالالھﻘا ئىبادەت قىلىنغان جايالر بولغان مەس ىد ،چېركاۋ ۋە
ماناستىرالردەك بارلىق ئىبادەت ئورۇنلىرىنى ھىمايە قىلىش .
 - 11ماددا :بۇ ماددا تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
 - 7دىن پەرقلىﻘى تۈپەيلى ئۇرۇش قىلىش ياكى بەزى ئەللەرنى
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بېﺸىغا

ئىﻘتىسادىﻲ جەھەتتىن تاالن – تاراج قىلىش ۋە ئۇالرنى
مىنىۋېلىﺸﻘا بولمايدۇ .
 - 11ماددا :ئىسالم دۆلىتى مىللەتلەرنى ئېكىسپىالتاتسىيە قىلىش ۋە
ئۇالرنى كەلﮕۈسى ئىستىﻘبالىغا ھۆكۈمرانلىق قىلىش ئويىدا بولىۋاتﻘان
جاھانﮕىرالر ۋە بۇالر بىلەن ھەمكارلىق ئورناتﻘان ﮔۇرۇھالرغا قارشى
تۇرىدۇ .
 - 12ماددا :دۆلەتنى ھۆكۈمرانلىﻘىغا دەخلى  -تەرۇز يەتكۈزىدىغان
ياكى باشﻘا بىر ئىسالم دۆلىتىنى مەنپەئىتىﮕە زىيان سالىدىغان
رەۋىﺸتە ئەجنەبى قوشۇنغا ئاسانلىق تۇغدۇرۇپ بېرىش ياكى
ئەجنەبىلەرنى ئەسكىرى سىياسىتىنى ئۆزلەشتۈرۈشكە بولمايدۇ .
 - 19ماددا :دۆلەت قول قويغان كېلىﺸىغ ۋە تۈزﮔەن ئىتتىپاقلىق
شەرتنامىلىرىﮕە ئىزچىب ئەمەل قىلنىﺸى الزىغ .خائىنلىق قىلغان ياكى
كېلىﺸىمنى بۇزغان دۆلەتلەرﮔە شۇ بۇيىﭽە مۇئامىلە قىلىنىدۇ .

 70د باپ نەشرىيات ۋە ئاخبارات ئورﮔانلىرى
 - 23ماددا :سۆزلەش ئەركىنلىكى ۋە ئۇنى كاپالىتى ئىسالم مۇھىتىدا
بىر  -بىرىدىن ئايرىلمايدىغان قوش كېزەك ھوقۇ  .نەشىرىيات،
ئاخبارات ،ئۇچۇر  -ئاالقە ۋە ھەر تۈرلۈك تەشۋىﻘات بۇيۇملىرى بىلەن
مۇناسىۋەتلىك ئەركىنلىكلەر ئىسالمى پرىنسىﭗ ۋە تۈزۈم دائىرىسى
ئىﭽىدە كاپالەتكە ئىﮕە قىلىنغان .
 - 27ماددا :نەشىرىيات ۋە ئاخبارات ئورﮔانلىرىنى ۋەزىپىلىرى
تۆۋەندىكىﭽە:
 - 7پائىلى كىغ بولىﺸىدىن قەتئىينەزەر ھەرقاندا زۇلۇم ۋە
ئىستىبداتنى ئاشكارىالش ۋە پاش قىلىش.
 - 8شەخسلەرنى كىﺸىلىك ھوقۇقىغا ھۆرمەت قىلىش ۋە كىﺸىلىك
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مەسىلىلىرىﮕە يېپىﺸىۋالماسلىق.
 - 0يالغان ئېيتىش ،بۆھتان چاپالش ،ئىززەت – ئابرۇيىغا دەخلى-
تەرۈز يەتكۈزۈش ۋە يالغان-ياۋىدا خەۋەر ئويدۇرۇشالردىن قەتئىﻲ
ساقلىنىش.
 - 1ھەقىﻘەتنى بۇرمىلىماسلىق ۋە ناتوغرىنى ھەقتەك كۆرسىتىﺸكە
تىرىﺸماسلىق.
 - 5ئەدەپلىك ۋە مەدەنىيەتلىك ئۇسۇلنى قوللىنىش.
 - 1جەمئىيەتتىكى ئەخالقى پرىنسىپالرغا ھۆرمەت قىلىش.
 - 1زىنايى ھارام ،ﮔۇناھ ۋەبۇزۇ ئىللەتلەرنى نەشىر قىلىﭗ
تارقىتىﺸتىن ساقلىنىش.
 - 2جىنايى قىلمىش ۋە ئىسالم دىنىغا مۇخالىﭗ ھەرقاندا قىلمىﺸﻘا
قەتئىﻲ قارشى تۇرۇش.
 - 9ئېالن قىلىنسا ئاممىغا زىيانلىق خەۋپى بولمىغاندا پاكىتالرنى
يوشۇرۇشتىن ساقلىنىش.
 - 73نەشرىيات ۋە ئاخبارات ئورﮔانلىرىنى پىتنە  -پاسات،
قااليمىﻘانﭽىلىق ۋاستىسىﮕە ئايلىنىﭗ قېلىﺸىدىن ئېھتىيات قىلىش .
 - 28ماددا :ئىدارى ئى رائىيە ئورﮔانلىرىنى نەشرىيات ۋە ئاخبارات
ئورﮔانلىرىغا قارشى سەلبى قارار چىﻘىرىﺸى توغرا بولمىغىنىدەك ،سوت
قارارى بولماي تۇرۇپ ئۇالرغا ياكى ئاخبارات
مەھكىمىسىنى
خادىملىرىغا (مۇخپىرالرغا)جازاالش بۇيرۇقى چۈشۈرەلمەيدۇ.

 71د باپ ئۆزلۈكسىز ۋە ۋاقىتلىق ھۆكۈملەر
 - 20ماددا :ھى رىيە كالىندارى دۆلەتنى رەسمى كالىندارى بولىدۇ.
رەسمى تىب ھەر دۆلەتنى ئەمەلى ئەھۋالىغا قاراپ بىكىتىلىدۇ.
 - 21ماددا :بۇ ماددا تۆۋەندىكى نوقتىالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
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 - 7دۆلەت رەئىسى ۋە كېﯖەش كومىتېتى بۇ ئاساسى قانۇن
ھۆكۈملىرىﮕە ئۆزﮔەرتىش كىرﮔۈزۈش پىكرىنى ئوتتۇرىغا قويااليدۇ.
ئاساسى قانۇننى ئۆزﮔەرتىلىﺸى كېﯖەش كومىتېتىنى ئۈچتەن ئىككى
كۆپلىكىنى قول قويىﺸى بىلەن مۈمكىن بولىدۇ.
 - 8دۆلەتنى ئىسالمى پرىنسىپلىرىغا دەخلى  -تەرۇز يەتكۈزىدىغان
شەرىئەت ئەھكاملىرىغا زىت رەۋىﺸتە ئۆزﮔەرتىش كىرﮔۈزۈش توغرا
ئەمەس.
 - 25ماددا :بۇ ماددا تۆۋەندىكى مەزمۇنالرنى ئۆز ئىﭽىﮕە ئالىدۇ:
 - 7بۇ ئاساسى قانۇن كۈچﮕە ئىﮕە بولغان مۇددەت ئىﭽىدە قانۇن -
تۈزۈم ئورنىتىش ،ئى را قىلىش ،سوت مەھكىمە ئورﮔانلىرى بىلەن
دۆلەتنى باشﻘا مۇئەسسىسە ۋە ئورﮔانلىرى ئاساسى قانۇنغا ئۇيغۇن
ھالدا ۋەزىپە ئۆتەپ ،ئىش ئېلىﭗ بارىدۇ.
 - 8ئاساسى قانۇن كۈچكە ئىﮕە بولغان مۇددەت ئىﭽىدە قانۇنالر،
پىالنالر ،ئىدارى قارارالر ئەمەلدىن قالدۇرۇلماي ياكى ئۆزﮔەرتىش
كىرﮔۈزۈلمىسىال كۈچكە ئىﮕە.
 - 0ئاساسى قانۇنغا خىالپ بولماسلىق شەرتى ئاستىدا ئاساسى
قانۇننى قوبۇل قىلىنىش ئەسناسىدا مەۋجۇت بولغان قانۇن  -تۈزۈم
ئورنىتىش كومىتېتى ،تۇن ى كېﯖەش كومىتېتى ،تۇن ى سايالم ھەيئىتى
ۋە تۇن ى ئالى ئاساسى قانۇن كومىتېتىنى قۇرۇلۇش پرىنسىپلىرىنى
بىكىتىدىغان قانۇن تۈزەلەيدۇ.
 - 21ماددا :بارلىق مەمۇرى خادىمالر ئاساسى قانۇن قوبۇل
قىلىنغاندىن باشالپال ئۇنى پۈتۈن ھۆكۈملىرىنى ئۆز ۋاقتىدا ئى را
قىلىﺸﻘا ۋە يۈرﮔۈزۈشكە مەجبۇر.
 - 21ماددا :بۇ ئاساسى قانۇن خەلق پىكرى (رەپەراندۇم) ئېالن
ماقۇللىﺸىدىن باشالپ
قىلىنىش ياكى مۇناسىۋەتلىك ئورﮔانالرنى
كۈچكە ئىﮕە.
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