ဇာတ္ညန
ႊ း္ : လြတလ
္ ပ္္ြာ ကးကြယျ္ ခင္း (သ႔) သက္ဝင္ယၾကည္
ံ
မႈ အေၾကာင္း
အရာမ ား - အတင္းအဓမၼျပဳျခင္းမွ ကာကြယျ္ ခင္း
လြတ္လပ္္ြာကးကြယ္ခြင့္ (သ)႔ သက္ဝင္ယံၾကည္ခြင့္ရ့ အေရးၾကးတ့ အခ က္တ္္ခ က္က
ေတာ့ အတင္းအဓမၼျပဳျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္းပ ျဖ္္ပါတယ္။ အတင္းအဓမၼျပဳတယ္ ဆတာက တခခလပ္ဖ႔
တ္္္းတေယာက္က သင့္က အတင္းလပ္ခင္းတာ၊ ဒါမွမဟုတ္
ျခိမ္းေျခာက္တာကို ဆိုလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
လြတ္လပ္္ြာကးကြယ္ခြင့္ (သ)႔ သက္ဝင္ယံၾကည္ခြင့္ရ့ အႏွ္္သာရ္္္တ္္ခကေတာ့ လူတင္းဟာ
မမကးကြယ္ေနတ့ဘာသာ (သ)႔ သက္ဝင္ယံၾကည္မႈက ကးကြယ္ခြင့္ရွျခင္းႏွင့္
ဘာသာကူးေျပာင္းခြင့္ ရွျခင္း တ႔ျဖ္္ပါတယ္။
ဒါကေနာက္တ္္နည္းန႔ ေျပာရရင္ ကိုးကြယ္ေနတဲ့ ဘာသာ (သ)႔ သက္၀င္ယုုံၾကည္မမႈႏွင္ဲ့ ရိုေသကိုင္းရိမင္းမမ
ဟာ ကိုယ္ပိုင္သေဘာဆႈႏၵအတုိင္း ျဖစ္ရပါမယ္။
အတင္းအဓမၼျပဳျခင္းမွ ကာကြယ္မႈရရွပင္ခြင့္ဟာ
ဒအခ က္ေပၚ မ ား္ြာမူတည္ေနပါတယ္။ ႈႏိုင္ငုံေတာ္ အစိုးရ၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ (သ႔) ဘယ္ပု
ဂၢိဳလ္တစ္္ဥးတစ္ေယာက္၊ အသင္းအဖြ႔၊ ဘယ္သူဘ ျဖစ္ေနပါေစ၊ လူတစ္ေယာက္ရ႕ သက္၀င္ယုုံၾကည္မမႈႏွ
င္ဲ့ ေဆာက္တည္က်င္ဲ့သုုံးမမအေပၚ ဖိအားေပးပိုင္ခြငဲ့္ မရွိပါဘူး။ သူတစ္ပါးရ႕ ဘာသာ (သ)႔ သက္၀င္ယုုံၾက
ည္မမကုိ သတ္မွတ္ေပးဖို႔၊ ထိန္းသိမ္းဖို႔ႈႏွင္ဲ့ ကူးေျပာင္းဖို႔ ေစခုိင္းလို႔ မရပါ။
အျပည္ျပည္ဆင္ရာ
ႏင္ငံသားႏွင့္ ႏင္ငံေရးအခြင့္အေရးဆင္ရာ ပဋညာ္္္ာခ ်ဳပ္ အပဒ္ (၁၈) အပင္း ၂ က “မည္သူ႔ကုိမွ် ၎ႈႏွစ္သက္ရာဘာသာ (သို႔)
သက္၀င္ယုံုၾကည္မမအား လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခုံယူခင
ြ ္ဲ့ကုိ ထိခုိက္ေစသည္ဲ့ အတင္းအဓမၼျပဳျခင္း မရွိေစရ
။”
ဒအပဒ္အရ ႈႏိုင္ငုံေတာ္အေနန႔ လူေတြ အႈႏိုင္ထက္ျပဳက်င္ဲ့ျခင္းခုံေနရတာကို ဟန္႔တားေပးရံ သာမက
အ္အဖြ႔ႏွင့္ လူမႈအသင္းအ၀န္းအတြင္းက ျပည္သူေတြ ခံ္ားေနရတ့ ျခမ္းေျခာက္မႈႏွင့္
အၾကမ္းဖက္မႈေတြမွ ကာကြယ္ေပးဖ႔ တာ၀န္တ္္ရပ္ရွတယ္ဆတာလည္း ေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း ကမၻာတ္္ဝွမ္းမွာ လူေတြ အတင္းအဓမၼျပဳျခင္းခုံရပုုံကို ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္
းႈႏွင္ဲ့ အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း (သို႔) ေထာင္ခ်ျခင္း စတဲ့ အျပစ္ေပးပုုံမ်ိဳးစုုံန႔

ျမင္ေတြ႔ေနရပါတယ္။ အတင္းအဓမၼျပဳျခင္းကုိ တျခားနည္းလမ္းေတြန႔လည္း ေတြ႔ႈႏိုင္ပါေသး တယ္။ ္ပမာ
- ဘာသာကူးေျပာင္းရင္ အလုပ္ခန္႔အပ္ေပးတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သူတက
ို႔ ိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာႈႏွင္ဲ့ သက္၀
င္ယုုံၾကည္မမကို စြန္႔လႊတ္ခိုင္းမယ္ (သ)႔ ကိုးကြယ္ခုံယူဖို႔ ျငင္းပယ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္၊ က်န္းမာေရးႈႏွင္ဲ့ ပညာေရး
သင္ၾကားခြင္ဲ့ ေပးထားတာေတြကုိ ျဖတ္ေတာက္ ပစ္တာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။
တ္္ခါတ္္ရံမွာ အဒအႏင္ထက္ျပ်ဳက င့္မႈမွာ ႏင္ငံေတာ္ကယ္တင္က တရား္ပေဒျပဌာန္းျပး
တရား၀င္ပါ၀င္ခ့သလ လူမႈအသင္းအ၀န္းမွ ေဆာင္ရြက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြကတဆင္ဲ့လည္း ပါ၀င္ေလဲ့ရွိပါ
တယ္။
ဘဟာ(Baha’i)
ဟာ အရန္နင္ငံက မြတ္ဆလင္ဘာသာမဟုတ္တဲ့ ကိုးကြယ္သူအမ်ားဆုုံးရွိတဲ့ ဘာသာငယ္တစ္ခုျဖ္္ပါတ
ယ္။ ၁၉၇၉ ခႏွ္္၊ ျပ်ဳျပင္ေျပာင္းလေရးကာလက္ျပး အ္ၥလာမ္ဘာသာ က ကူးေျပာင္းၾကဖ႔
ဖအားေပးၾက်ဳး္ားတ့ အ္းရရ႕ မူဝါဒအတင္း ္န္္တက ႏွပ္ကက
ြ ္တာ ခံခ့ရပါတယ္။
ျပ်ဳျပင္ေျပာင္းလေရးေဖာ္ေဆာင္တ့ (၁၀) ႏွ္္တာ ကာလအတြင္းမွာ ဘဟာကးကြယ္သူ (၂၀၀) ခန္႔
သတ္ျဖတ္ခံခ့ရျပး ညွ္္းပန္းႏွပ္္က္တာႏွင့္ ေထာင္ခ တာက ရာန႔ခ ခံခ့ရပါတယ္။ ေသာင္းခ တ့
ျပည္သူေတြဟာ အလပ္လက္မ့ျဖ္္ခ့ရျပး သူတ႔ဘာသာေရးအေပၚ သက္၀င္ယံၾကည္မႈေၾကာင့္
ပညာေရးႏွင့္ အျခားရပင္ခြင့္ေတြ ဆံးရွ်ဳံးခ့ရပါတယ္။
အရန္ႏင္ငံမွာ ၂၀၁၇ ခႏွ္္၊ ဒဇင္ဘာလက နင္ငံအဆင့္ ဘဟာဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ (၆)
္း အပါအဝင္ ဘဟာဘာသာ၀င္ (၉၇) ္းက အျပ္္မ့ ေထာင္ဒဏ္ ခ မွတ္တာ ခံခ့ရပါတယ္။
ဒျဖ္္ရပ္ဟာ ခြျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အႏင္ထက္ျပ်ဳက င့္ျခင္းတ႔ၾကား ဆက္ႏြယ္မႈက
ျပသေပးေနပါ တယ္။ အရန္ႏင္ငံက
ဘာဟာဘာသာ၀င္ေတြဟာ တကၠသလ္ပညာသင္ၾကားခြင့္န႕ လူမႈ၀န္ထမ္းအလပ္ လပ္ခင
ြ ့္မရွပါဘူး။ ဒလ
ခြျခားထားတ္ပေဒဟာ အတင္းအဓမၼျပဳျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေက ာင္းသား (သ)႔ ၀န္ထမ္းတ္္ေယာက္ဟာ
ဘဟာဘာသာ၀င္လ႔ သလက္တာန႔ သူ႔က အ္ၥလာမ္ဘာသာ ၀င္မလား ဒါမွမဟတ္ အလပ္ျဖ်ဳတ္ခံမလား
ဆတ႕ ေရြးခ ယ္္ရာ ႏွ္္ခသာ ေပးထားပါတယ္။
တခါတရံမွာ အၾကမ္းဖက္ေသာ အမ ်ဳးသားေရးသမားေတြ၊ အ္ြန္းေရာက္အဖြ႕ေတြဟာ လူေတြက သူတို႔
ကးကြယ္တ့ ဘာသာ (သ႔) သက္ဝင္ယံၾကည္မႈက ကူးေျပာင္းဖ႔ အတင္းအက ပ္ ခင္းေ္ခ့ပါတယ္။
အ္ၥလာမ္ျပည္နယ္လ႔ အမည္တင
ြ ္တ့ ဒါအက္ရ(ွ္ Daesh) မွာ ရာဇဒဘာသာဝင္ ႏွင့္ ခရ္္ယာန္ ဘာသာဝ
င္ေတြက ဘာသာကူးေျပာင္းဖ႔ အတင္းတက္တြန္းျပး ကူးေျပာင္းဖ႔
ျငင္းဆတ့ သူက သတ္ျဖတ္တာေတြ ျပဳလုပခ
္ ့ၾကပါတယ္။ အႏၵယနင္ငံမွာလည္း ဟႏၵဴဘာသာသ႔

အဓမၼကူးေျပာင္းေ္မႈမ ားက ဟႏၵဴအမ ်ဳးသားေရး လႈပ္ရွားသူေတြရ့ ရပ္ရြာအသက္အ၀န္းအတြင္း အၾကမ္း
ဖက္မႈႏွင့္ ခ တ္ဆက္ျပး မွတ္တမ္းျပ်ဳႏင္ခ့ပါတယ္။ ျမန္မာနင္ငံမွာဆရင္ ္္္တပ္က ခရ္္ယာန္ဘာသာဝင္
ေတြက ေသနတ္န႕ျခမ္းေျခာက္ျပး ဗဒၶဘာသာ ကူးေျပာင္းေအာင္ ဖအား ေပးတ့ ျဖ္္္္္ေတြ မွတ္တမ္းတ
င္နင္ခ့ပါတယ္။ အာဖရကႏင္ငံ
အလယ္ပင္းေဒသေတြမွာလည္း မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္ေတြ ခရ္္ယာန္ဘာသာက မကူးေျပာင္းရင္ ပ
္္သတ္ခံရမယ္လ႔ ျခမ္းေျခာက္မႈ ေတြ ရွခ့ပါတယ္။
လူေတြရ႕ ကးကြယ္တ့ဘာသာ (သ)႔ သက္ ဝင္ယံၾကည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပး ကးကြယ္ခြင၊့္ ခံယူခင
ြ ့္ (သ႔)
ဘာသာကူးေျပာင္းခြင့္ေတြအေပၚ ႏင္ထက္္းနင္းမႈလပ္ေဆာင္တာက တရား၀င္
တားျမ္္ထားတယ္ဆေပမယ့္ လူေတာ္ေတာ္မ ားမ ားဟာ ဘာသာေရးက င္ထံးႏွင့္
ပတ္သက္ျပး ႏင္ငံေတာ္ႏွင့္ လူ႔အဖြ႔အ္ည္းတ႔ရ႕ ႏင္ထက္္းနင္းျပ်ဳမႈက
ၾက်ဳံေတြ႔ေနရဆ ျဖ္္ပါတယ္။ ဒလအႏင္အထက္ျပ်ဳမႈက
သက္ေသျပလ႔ရတ့ အျဖ္္အပ က္တ္္ခကို ျပပါဆိုရင္ေတာဲ့ အမ်ိဳးသမဥးေတြရဲ့ ၀တ္စားဆင္ယင္မမအေၾကာ
င္း ေျပာရပါလိမ္မယ္။ အမ်ိဳးသမဥးေတြကို ဘာသာေရး ၀တ္စုုံမ၀တ္ဖို႔ တားျမစ္ထားေပမယ္ဲ့ တခ ်ဳ႕နင္ငံေတြ
မွာက ဘာသာေရး ဝတ္္ံ၀တ္ဆင္ဖ႔ ္ပေဒျပဌာန္း သတ္မွတ္ တာလည္း
ရွပါတယ္။ အမ းသမးေတြအေနန႕ ဘာသာေရးဝတ္္ံက သူတ႔ဘာသာေရး ျပင္ပ အသင္းအဝန္းမွာ ၀
တ္ဆင္ခဲ့ရင္ ထိပါးေႈႏွာက္ယွက္မႈေတြၾကံ်ဳေတြ႔နင္သလ မိမိတို႔ အသိုက္အ၀န္း အတြင္းမွာ မဝတ္ဆင္ခ့ရင္
မမတ႔ ဘာသာ၀င္ေတြရ့ ထပါးေႏွာက္ယွက္မႈက ခံရႏင္ပါတယ္။
ႏင္ထက္္းနင္းမႈက လူတင္းနးပါး
ခံရႏင္ပါတယ္။ နင္ငံေတာ္ေတာ္မ ားမ ားမွာလည္း ႏင္ငံေတာ္ရ့ ၀ါဒ ဒါမွမဟတ္ လူမႈေရးဓေလ့ထံးတမ္းန႔
မတူညတ့ ဘာသာေရးအယူအဆန႔ က င့္ၾကံအားထတ္မႈ ျပ်ဳလပ္ေနသူေတြဟာ အတင္းအဓမၼျပဳျခင္းက
ခံ္ားၾကရပါတယ္။ လူနည္း္ေတြ၊ ဘာသာမ့ေတြ၊ ဘာသာကူးေျပာင္းသူေတြ ဒါမွမဟတ္ ေဒသခံေတြအျ
မင္မွာ မူရင္းကးကြယ္တ့ ဘာသာကေန ႏင္ငံရပ္ျခား ဘာသာလ႔သတ္မွတ္တ့ ဘာသာက
ကူးေျပာင္းကးကြယ္သာြ းသူမ ား အမ ားဆံး ခံ္ားၾကရပါတယ္။ ဘာသာေရး အစုအဖြ႔ေတြထမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊
လူေတြက မိစာၦအယူဝါဒ ကိုးကြယ္သ၊ူ ဘုရားတရားကို ျပစ္မွားသူလို႔ ယူဆျပဥး (သ)႔ သူတို႔ကိုးကြယ္ယုုံၾ
ကည္တဲ့ ဘာသာကုိ သက္၀င္ယုုံၾကည္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့တယ္လို႔ ျမင္လာရင္
ႈႏိုင္ငုံေတာ္၊ သူတို႔ရဲ့မိသားစု (သ)႔ အသိုင္းအ၀န္းရဲ့ အႈႏိုင္ထက္ျပဳက်င္ဲ့မမကို ခုံရျပဥး သူတို႔ကိုးကြယ္တဲ့
ဘာသာႈႏွင္ဲ့ သက္၀င္ယုုံၾကည္မမကို အတင္းအဓမၼေျပာင္းေစတာန႔ ၾကဳုံရပါေတာဲ့တယ္။
အက ္္းခ ်ဳပ္ေျပာရရင္ အႏင္ထက္ျပ်ဳက င့္ခံရမႈမွာ ျခမ္းေျခာက္မႈေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ ခြျခား ဆက္ဆံ
မႈေတြ (သ)႔ ေငြဒဏ္၊ ေထာင္ဒဏ္္တ့ အျပ္္ေပးတာေတြပါဝင္ျပး၊ ဒါကက ဴးလြန္ တဲ့သူဟာ နင္ငံေတာ္
အ္းရ (သ)႔ မမလူမႈ၀န္းက င္ကလူေတြလည္း

ျဖ္္ႏင္ပါတယ္။ မည္သူ႔ကမွ အတင္းအဓမၼျပဳျခင္းမရွေ္ရ လ႔ ဆထားတ့အတင္း အျပည္ျပည္ဆင္ရာ
လူ႔အခြင့္အေရး ္ပေဒဟာ ႏင္ငံေတာ္မွ သူ႕လူေတြအေပၚ အႏင္ထက္ျပ်ဳက င့္မႈက
တားျမ္္ရံမက လူမႈ႔၀န္းက င္ အတြင္းက ႏင္ထက္ျပ်ဳက င့္မႈေတြကေန အကာအကြယ္ေပးဖ႔ႏွင့္
ဟန္႔တားေပးဖ႔ ႏင္ငံေတာ္က တာ၀န္တ္္ရပ္ ေပးအပ္ထားပါတယ္။
အတင္းအဓမၼျပဳျခင္းမွကာကြယ္ျခင္း အေၾကာင္းအရာအျပင္ ၄င္းႈႏွင္ဲ့ဆက္စပ္တဲ့ လူ႔အခြင္ဲ့အေရး ဆိုင္ရာ
အေၾကာင္းအရာေတြကို ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ တင္ထားတဲ့ သင္ေထာက္ကူ အေၾကာင္းအရာ ေတြမွာ ပိုမိုရွာေ
ဖြေလဲ့လာနိုင္ပါတယ္။
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