ဇာတ္ညန
ႊ း္ : လြတလ
္ ပ္္ြာ ကးကြယျ္ ခင္း (သ႔) သက္ဝင္ယၾကည္
ံ
မႈ
အေၾကာင္းအရာမ ား - မဘနွင့္ သားသမးမ ား
ကးကြယ္ရာဘာသာ (သ)႔ သက္ဝင္ယံၾကည္မမႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပး မဘႈႏွင့္ သားသမးၾကား ရွအပ္တ့တ
လြတ္လပ္ခြင့္က အျပည္ျပည္္င္ရာ ႈႏင္ငံသားႈႏွင့္ ႏင္ငံေရးအခြင့အ
္ ေရး္င္ရာ
သေဘာတူ္ာခ ်ဳပ္၊ အပဒ္ - ၁၈ မွာ အထူးေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ ဒအပဒ္အရ မဘမ ားနတ႕
တရားဝင္အပ္ထန္းသူမ ားဟာ မိမိတက
ိို႔ ေလးေတြရဲ့ ဘွာသွာေရး နွင့္ ကိိုယ္က်င္ဲ့တရွားဆိိုင္ရွာ
ပညွာတိို႔ကိုိ လြတ္လပ္္ြွာ သင္ၾကွားပိို႔ခ်ခြင္ဲ့ေပးထွားျပး မိမိတိို႔ယိုုံၾကည္ခ်က္ႏင္ဲ့အည
မိသွား္ိုဘ၀ကိုိ တည္ေဆွာက္ခင
ြ ္ဲ့ေပးထွားပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အရြယ္ေရွာက္ျပးတဲ့ သူေတြသွာ လူ႔အခြင္ဲ့အေရးရရိတွာ မဟိုတ္ပါဘူး။
ကေလးေတြမွာလည္း လြတ္လပ္္ြွာ ကိိုးကြယ္ခြင္ဲ့ (သ႔) သက္ဝင္ယံၾကည္ခြင့္ ရွပါတယ္။ ဥပမာယံၾကည္မမတူညသူလူတ္္္ရတ႕ တ္္္တ္တ္္ပင္းအျဖ္္ ပါဝင္ခြင့္နတ႕ ဘာသာေရးပြေ
တ တာ္မ ား (သ႔)
ကိိုးကြယဝ
္ တ္ျပ်ဳျခင္းေတြမွာ ပါဝင္္င္ႈႏန
ႊတ င္ခြင့္ရွပါတယ္။
ကေလးေတြမွာ မိဘမ်ွား (သ႔) တရွား၀င္အိုပ္ထိန္းသူမ်ွားရဲ့သေဘွာထွားန႔အည ဘွာသွာေရး
အသိပညွာေတြ သင္ၾကွားခြင္ဲ့ရိပါတယ္။ သူတိို႔မိဘရ႕ သေဘွာထွားကိို ဆန္႔က်င္ျပး
ဘွာသွာေရးသက္၀င္ယိုုံၾကည္မႈလမ္းညြန္ခ်က္ေတြကိို လိိုက္နွာက်င္ဲ့သိုုံးဖိို႔ အတင္းတိိုက္တြန္းခြင္ဲ့
မရိသလိို အရြယ္ေရွာက္လွာတဲ့ ကေလးေတြရဲ့ သေဘွာထွားကိိုလည္း အေသအခ်ွာထည္ဲ့သြင္း
္ဥ္း္ွားရမွာ ျဖ္္ပါတယ္။
ဒအခြင္ဲ့အေရးေတြ ခ်ိ းေဖွာက္ခုံရတဲ့ သွာဓကမ်ွား္ြွာရိပါတယ္။ အွာရအလယ္ပိိုင္းနိိုင္ငုံေတြထက
ဆိိုဗယက္မွာ ဆိိုရင္ အ္ိုိးရက လူမႈ၀န္းက်င္တ္္ခိုလိုုံးကိို ထိန္းခ် ပ္ခ်င္တွာဟွာ
သူတိို႔သမိိုင္းေၾကွာင္း အေမြအန္္ရ႕ အ္ိတ္အပိိုင္းတ္္ခိုျဖ္္ပါတယ္။ ဥပမွာ တွာဂ်္္က္ၥတန္နိိုင္ငုံက အသက္-၁၈ န္္ေအွာက္ ကေလးေတြဟွာ ္်ွာပနအခမ္းအနွားကလြျပး
ဘွာသွာေရးဝတ္ျပ ျခင္းကိိုးကြယ္ျခင္း (သ႔) ပြေတွာ္မွာ ပါ၀င္ဆင္ႏြ႔ခင
ြ ္ဲ့ကိို ဥပေဒန႔
တွားျမ္္ထွားပါတယ္။ အွာရအလယ္ပိိုင္းက ႏိိုင္ငုံေတြမွာ အ္ိိုးရက ေက်ွာင္းေနအရြယ္ကေလးေတြ
ဗလေက်ွာင္းႏင္ဲ့ ခရ္္ယွာန္ဘိုရွားေက်ွာင္း တက္တဲ့သူေတြ၊ ေႏြရွာသ္ခန္းသြင္းအ္အ္ဥ္မွာ
ပါ၀င္သူေတြကိို ္္္ေဆးေမးျမန္းတွာန႔ ထိပါး ေႏွာက္ယက္တွာေတြ ျပ လိုပ္ခဲ့ျပး ္ွာသင္ေက်ွာင္းမွာ
ကေလးေတြကိုိ လူပိုုံအလယ္ ရႈတ္ခ်မႈေတြလည္း ျပ လိုပ္ခဲ့ၾကတယ္။
တခ်ိ ႕အ္ိိုးရက ကေလးေတြ ဘွာသွာေရးလိိုက္္ွားျခင္းကိို တွားျမ္္ထွားပါတယ္။
တခ်ိ ႕အ္ိိုးရေတြက်ေတွာဲ့ လူနည္း္ိုဘွာသွာ၀င္မ ကေလးေတြကိို လူအမ်ွား္ိုကိိုးကြယ္တဲ့

ဘွာသွာဆ ကူးေျပွာင္းလွာဖိို႔ ရည္ရြယ္တဲ့ ဘွာသွာေရးသြန္သင္ခ်က္ေတြ လိက
ို ္နွာဖိို႔
အတင္းတိိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒလိိုလိုပ္ေဆွာင္ရမည္ဲ့အ္ွား ကေလးမ်ွားဟွာ ဘွာသွာေရး
သြက္သြင္း သြန္သင္ခ်က္မ်ွားမ ကင္းလြတႏ
္ ိိုင္ခြင္ဲ့ကိို သအိိုရအရ သွာမဟိုတ္၊ လက္ေတြ႔က်က်
ရရိနိိုင္ေအွာင္ အေသအခ်ွာေဆွာင္ရြက္ေပးဖိို႔ အ္ိိုးရေတြမွာ တွာ၀န္ရိပါတယ္။
တူရကနိိုင္ငုံက ဘွာသွာေရးဆိိုင္ရွာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ က်င္ဲ့၀တ္ဆိိုင္ရွာ သင္ရိိုးညြန္းတမ္းန႔
ဖတ္္ွာအိုပ္ေတြကိို ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈေတြလိုပ္ေနေပမ႕ ဘွာသွာသြက္သြင္းျခင္းဆိိုင္ရွာ
သင္ၾကွားခ်က္ေတြ ဆက္လက္ပါ၀င္ေနဆျဖ္္ပါတယ္။ သအိိုရအရ ဂ် းဘွာသွာဝင္န႕
ခရ္္ယွာန္ဘွာသွာဝင္ ကေလးေတြကိို ကင္းလြတ္ခြင္ဲ့ေပးထွားေပမယ္ဲ့ လက္ေတြ႔မွာေတွာဲ့
အဒကင္းလြတ္ခြင္ဲ့ကိို ေတွာင္းဆိိုဖိို႔ ခက္ခေနသလိို ဘယ္လိိုမ မျဖ္္ႏိိုင္ပါဘူး။ အလဗ္ဗ(Alevi)၊
ဘဟွာအ (Baha’i)၊ ဘွာသွာမဲ့ (သ႔) ဘိုရွားတရွားမယိုုံၾကည္တဲ့ မိသွား္ို (သ႔) သက္၀င္ယိုုံၾကည္မႈ
သးျခွားရိေနတဲ့ ေက်ွာင္းသွားေတြ အဒအတန္းကိို မျဖ္္မေန အတင္းတက္ခိိုင္းခဲ့ပါတယ္။
ဒဥပမွာေတြမွာ မိဘႏင္ဲ့သွားသမးေတြရဲ့ အခြင္ဲ့အေရးဟွာ ခ်ိ းေဖွာက္ခုံေနခဲ့ရပါတယ္။
ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ ား္င္ရာ သေဘွာတူ္ာခ ်ဳပ္ (္အွာ္) ကိုိ မက်င္ဲ့သိုုံးခင္ အခ်ိန္က
အျပည္ျပည္ဆိိုင္ရွာ လူ႔အခြင္ဲ့အေရး ဥပေဒအေန ႏင္ဲ့ ကေလးေတြရဲ့အခြင္ဲ့အေရးကိို
သးျခွားေဆြးေႏြးမႈေတြ မလိုပ္ခဲ့ပါဘူး။ ဒ္ွာခ် ပ္ ကသွာလ်င္ ကေလးေတြကိို
အခြင္ဲ့အေရးရပိိုင္ခြငဲ့ရ
္ ိသူအျဖ္္ ပိိုမိုိေလးနက္္ွာြ ေဖွာ္ျပျပး သူတိို႔ရဲ့ လြတ္လပ္္ြွာ ကိိုးကြယ္ျခင္း (သ႔)
သက္၀င္ယိုုံၾကည္ျခင္း ရပိိုင္ခြင္ဲ့ကိို အပိိုဒ္ ၁၄ အရ ရရိေ္ခဲ့ပါတယ္။
အပိုိဒ္(၁၄) မ ကေလးေတြဟွာ လြတ္လပ္ျပး ထိခိိုက္မႈခုံရလြယ္ျခင္း၊ သူတိို႔ရဲ့ လြတ္လပ္တဲ့
ကိိုးကြယ္မႈႏင္ဲ့ သက္၀င္ယိုုံၾကည္မႈေတြ က်င္ဲ့သိုုံးရွာမွာ မိဘေတြရဲ့ အကူအညႏင္ဲ့ ထိန္းေက်ွာင္းမႈ
လိိုအပ္ေၾကွာင္းကိုိ ေဖွာ္ျပေပးထွားပါတယ္။ အထူးသျဖင္ဲ့ အ္ိိုးရန႔ ပတ္သက္္လွာရင္ေပါဲ့။
အေျခခုံ္ည္းမ်ဥ္းအရ ကေလးေတြရ႕ကိ္ၥရပ္အွားလုံိုးကိို လမ္းညႊန္ေပးတွာဟွာ ကေလးေတြရဲ့
အေကွာင္းဆိုုံးအက်ိ း္းပြွားကိို ေဖွာ္ေဆွာင္ေပးဖိို႔ျဖ္္ရမယ္လိို႔ ္ွာခ် ပ္မွာ ေဖွာ္ျပထွားပါတယ္။
ျပးေတွာဲ့ ကေလးေတြအေပၚ သက္ေရွာက္ေနတဲ့ ကိ္ၥရပ္အွားလုံိုးအေပၚ သူတိို႔ရဲ့ အျမင္ေတြကိို
ထိုတ္ေဖွာ္ႏိိုင္ဖိို႔ ကေလးအခြင္ဲ့အေရးေတြကိိုလည္း အသွားေပးေဖွာ္ျပထွားပါတယ္။ ဒါေပမယ္ဲ့
ဒကေလးသူငယ္ေတြရ႕ အေကွာင္းဆုံိုးအက်ိ း္းပြွားအတြက္ ေနွာက္ဆိုုံး ဆိုုံးျဖတ္ေပးတွာန႔
ကေလးေတြကိိုယ္္ွား ေတွာင္းဆိိုေပးတွာက အရြယ္ေရွာက္ျပးသူေတြန႔ မိဘေတြဘ ျဖ္္ပါတယ္။

ဘယ္လိိုဘ ျဖ္္ေနပါေ္၊ တခါတရုံမွာ ကေလးေတြန႔ မိဘေတြရ႕ အက်ိ း္းပြွားဟွာ
ကြျပွားတတ္ပါတယ္။ ဒလိိုအေျခအေနမွာ ကေလးသူငယ္ေတြရ႕ လြတ္လပ္္ြွာ ကိိုးကြယ္ခြင္ဲ့ (သ႔)
သက္ဝင္ယၾိုုံ ကည္ခြင္ဲ့ကိို မိဘေတြရ႕ အလွားတူလတ
ြ ္လပ္ခင
ြ ္ဲ့ေတြန႔ ခ်ိန္ညိရပါမယ္။
ဥပမွာ - ကေလးေတြအေနန႕ သူရဲ့ဘွာသွာတရွားကိိုင္းရိႈင္းမႈႏင္ဲ့ သက္၀င္ယိုုံၾကည္မႈကိုိ ကိိုယ္ပိိုင္
ဆိုုံးျဖတ္ခ်က္န႔ ဘယ္အသက္အရြယ္မွာ ေရြးခ်ယ္ခြင္ဲ့ ရိသလ။ ဘိုရွားေက်ွာင္းဂန္ကိို ေကွာ
သြွားခ်င္တဲ့ ဆႏၵရိရ႕လွားေပါဲ့။
ကေလးအခြင္ဲ့အေရးဆိိုင္ရွာ ္ွာခ် ပ္အရ ဘွာသွာေရး (သ႔) သက္ဝင္ယုံိုၾကည္မႈအေပၚ မိဘေတြရဲ့
လမ္းညြန္မဟ
ႈ ွာ ကေလးေတြရ႕ ဖြ႔ုံျဖိ းလွာတဲ့ ္ြမ္းေဆွာင္ရည္နင္ဲ့အည လိုပ္ေဆွာင္ေပး ရမွာ
ျဖ္္ပါတယ္။ တ္္နည္းေျပွာရရင္ ကေလးအေနန႕ အသက္ၾကးလွာျပး ရင္ဲ့က်က္မႈ ရိလွာတွာနအ
႔ မ်
သူတိို႔ရသင္ဲ့တဲ့ အခြင္ဲ့အေရးေတြ ပိိုမိိုရရိလွာရမွာ ျဖ္္ပါတယ္။
နိိုင္ငုံတကွာ ဥပေဒထုံိုးတမ္းအရ အရြယ္ေရွာက္ အသက္ ျပည္ဲ့မမႈဟွာ ၁၈ န္္ ျဖ္္ပါတယ္။ ဒါ
ေပမယ္ဲ့ ကေလးေတြရဲ့ လြတ္လပ္မႈႏင္ဲ့ ္ိတ္ပိိုင္းဆိိုင္ရွာ ရင္ဲ့က်က္မႈ ဘယ္ေလွာက္အထိရိေနလလိို႔
ေမးရရင္ ဒါဟွာ ကေလးေတြ ငယ္္ဥ္ကတည္းက ၾကးျပင္းခဲ့တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈႏင္ဲ့
ေဒသအေျခအေနေတြရဲ့ ၾကးမွားတဲ့ ကြျပွားျခွားနွားမႈန႔ သက္ဆိိုင္ေနပါလိမ္ဲ့မယ္။ ႏိိုင္ငုံတိုိင္းမွာ
မတူညတဲ့ သူ႔ဥပေဒန႔ သူ႔္ည္းမ်ဥ္းေတြ ရိပါတယ္။ ဥပမွာ - ဆြဒင္နိိုင္ငုံက အသက္ ၁၂
န္္အရြယ္နင္ဲ့အထက္ ကေလးေတြကိို သူတိို႔ဆႏၵမပါပ ဘွာသွာေရး အဖြ႔တခိုခိုရဲ့
အဖြ႔၀င္လိုပ္ခိိုင္းလိို႔ မရပါဘူး။
ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ ား္င္ရာ သေဘွာတူ္ာခ ်ဳပ္ဟာ မိဘေတြက ကေလးေတြကိို
ဘယ္လိိုျပ ္ိုပ်ိ းေထွာင္ရမယ္၊ ဘွာသွာေရး (သ႔) သက္ဝင္ယုံိုၾကည္မႈကိို ေဆွာက္တည္တဲ့အခါ
ကေလးေတြရဲ့ ရိုပ္ပိိုင္းဆိုိင္ရွာ (သ႔) ္ိတ္က်န္းမွာေရး (သ႔) ဖြ႔ုံျဖိ းတိိုးတက္ေရးေတြ မထိခိိုက္ေ္ဖိို႔
ကမၻွာသိုုံး္ုံႏႈန္း တ္္ခိုကိို ထူေထွာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။
မိဘေတြရ႕ ဘွာသွာေရး (သ႔) သက္ဝင္ယုံိုၾကည္မႈ လြတ္လပ္ခြင္ဲ့ႏင္ဲ့ သွားသမးေတြရဲ့
အခြင္ဲ့အေရးန႔ ပတ္သက္တဲ့ အျဖ္္အပ်က္ေတြဟွာ တရွားရိုုံးကိို ေရွာက္ခပါတယ္။ ဒါေပမယ္ဲ့
ေယေဟွာ၀ါ (Jehovah) သက္ေသခုံေတြရဲ့ သွားသမးေတြ ေသြးသြင္းျခင္းကိို တွားျမ္္ထွားျခင္း
အေပၚ တရွားရိုုံးက မိဘေတြရဲ့ ဘွာသွာေရး (သ႔) သက္၀င္ယိုုံၾကည္မႈ လြတ္လပ္ခြင္ဲ့ကိို
ဆန္႔က်င္ျပး ကေလးေတြရဲ့ အသက္ရင္သန္ခြင္ဲ့အတြက္ ထိန္းခ် ပ္ခဲ့တဲ့ သွာဓကတ္္ခိုရိပါတယ္။

အက်ဥ္းခ် ပ္ေျပွာရရင္ ဒရိုပ္ရင္မွာ မိဘေတြန႕ သွားသမးေတြရ႕ အခြင္ဲ့အေရးကိို ကြ်ႏို္ပ္ တိ႔ို
ေလဲ့လွာျခင္းျဖ္္ပါတယ္။
ကေလးေတြမွာ လြတ္လပ္္ြွာ ကိိုးကြယ္ခြင္ဲ့ (သ႔) သက္ဝင္ယုံိုၾကည္ခြင္ဲ့ရိျပး မိဘေတြမွာ လည္း
သူတိို႔ရ႕သက္ဝင္ယုံိုၾကည္မႈအတိိုင္း သွားသမးေတြကိိုျပ ္ိုပ်ိ းေထွာင္ခြင္ဲ့ ရိပါတယ္။ ဒလိို
ပ်ိ းေထွာင္တဲ့အခါမွာ သွားသမးေတြရဲ့ ဖြ႔ုံျဖိ းလွာတဲ့ ရင္ဲ့က်က္မႈႏင္ဲ့ မိမိတိို႔ေဆွာက္တည္က်င္ဲ့သိုုံးတဲ့
ဘွာသွာေရး (သ႔) သက္ဝင္ယုံိုၾကည္မႈဟွာ ကေလးေတြရဲ့ ရိုပ္ပိိုင္းဆိုိင္ရွာ (သ႔) ္ိတ္က်န္းမွာေရး
(သ႔) ဖြ႔ုံျဖိ းတိိုးတက္ေရးေတြကိို ထိခိိုက္မႈ မျဖ္္ေ္ရပါဘူး။ အခြင္ဲ့အေရး ခ်ိ းေဖွာက္တဲ့
သွာဓကေတြထမွာ ႏိိုင္ငုံေတွာ္အ္ိိုးရက ကေလးေတြ ဘွာသွာေရး လိိုက္္ွားမႈကိို
ပိတ္ပင္တွားျမ္္တွာေတြ၊ လူနည္း္ို ကေလးေတြကိို လူအမ်ွား္ိုကိိုးကြယ္တဲ့ ဘွာသွာေရး
က်င္ဲ့္ဥ္ေတြလိိုက္နွာဖိို႔ အတင္းတိိုက္တြန္းတွာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။
လူ႔အခြင္ဲ့အေရးအေၾကွာင္းအရွာအျပင္ ဘွာသွာေရး (သ႔) သက္ဝင္ယုံိုၾကည္မႈ လြတ္လပ္ခြင္ဲ့န႔
ဆက္္ပ္တဲ့ မိဘမ်ွားန႕ သွားသမးမ်ွားရ႕ လြတ္လပ္ခြင္ဲ့ အေသး္ိတ္အေၾကွာင္းအရွာကိို
ဝက္ဘ္ဆိိုက္မွာ တင္ထွားတဲ့ သင္ေထွာက္ကူ အေၾကွာင္းအရွာေတြမွာ
ပိိုမိိုရွာေဖြေလဲ့လွာနိိုင္ပါတယ္။
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