
မြတ္စလင္တစ္ဦး၏ ရင္တြင္းစကား 

 

( Tawfik Hamid ရဲ႕ From the heart of a Muslim ဆိုတ့ဲ ေဆာင္းပါးကို ဘာသာျပန္ပါတယ္။ ) 

 

ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႕ မြတ္စလင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ဆႏၵအရဆိုရင္ေတာ့  

ကၽြန္ေတာ္ဟာ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ေပါ့။ ႏွလံုးသားအရေတာ့ ဂ်ဴးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။  

ၿခံဳၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ လူသားတစ္ေယာက္ပါ။ ေဒါက္တာ ဟာမစ္ဆိုတာ တယူသန္  

မြတ္စလင္ေတြကို ဆန္႕က်င္တ့ဲ စာေရးဆရာ၊ အီဂ်စ္ပညာရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္ဟာ မြတ္စလင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ေမြးလာတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး  

အစၥလာဟ္ဘာသာ၀င္တစ္ဦးလိုပ ဲေနခဲ့တယ္။ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းတ့ဲ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ကၽြန္ေတာ္နဲ႕ဘ၀တူ  

မြတ္စလင္ေတြက ကမာၻ႕ေနရာအႏံွ႕အျပားမွာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာကို ေတြ႕ၿပီးေနာက္မွာ၊ ၿပီးေတာ့  

ကမာၻအႏွံ႕အျပားက အစၥလာဟ္ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရဖန္မ်ားလာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ  

ကၽြန္ေတာ့္မွာ ခံစားခ်က္ေလးတစ္ခု ေပါက္ဖြားလာခဲ့တယ္။ ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ  

မြတ္စလင္တစ္ေယာက္ျဖစ္သလုိ လူသားတစ္ဦးလည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ အမွန္တရားကိ ုထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားဖို႕  

တာ၀န္ရွိတယ္ဆိုတ့ဲ ခံစားခ်က္ပါ။ ဒီခံစားခ်က္က အစၥလာဟ္ဘာသာနဲ႕ ကမာၻၾကီးကုိ ကပ္ေဘးေတြနဲ႕  



ယဥ္ေက်းမႈတိုက္ပြေဲတြကေန ကာကြယ္ေပးႏိုင္မယ္လုိ႕ ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ၀န္ခံပါတယ္။ လက္ရွိ  

အစၥလာဟ္တရားေတြဟာ မြတ္စလင္မဟုတ္သူေတြအေပၚ အမုန္းတရားန႕ဲ  

အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ဖန္တီးေပးေနတယ္ဆိုတာကိုေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ မြတ္စလင္ေတြဟာ ေျပာင္းလဖဲို႕  

လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒီေန႕အခ်ိန္အထိ မိန္းမအမ်ားၾကီးယူတ့ဲစနစ္ကုိ လက္ခံက်င့္သုံးေနၾကဆဲျဖစ္တယ္။ 

ေနာက္ၿပီး မြတ္စလင္ကေန အျခားဘာသာေျပာင္းသြားသူေတြကုိ သတ္ျဖတ္တဲ့အက်င့္ေတြက ရွိေနဆျဲဖစ္တယ္။  

အထူးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ မြတ္စလင္ေတြဟာ ကၽြန္စနစ္န႕ဲစစ္ပဲြေတြကို ဆန္႕က်င္တ့ဲေနရာမွာ  

ျပတ္သားတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ မရွိေသးတာပျဲဖစ္တယ္။ ဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္တာေတြ မလုပ္တ့ဲအျပင္ အဲဒီ  

ကၽြန္စနစ္နဲ႕စစ္ပဲြေတြကို ဖန္တီးၿပီး အစၥလာဟ္သာသနာျပန္႕ပြားေအာင္၊ အျခားဘာသာ၀င္ေတြကို  

မြတ္စလင္ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေနၾကပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ ့ဂ်ိဇီယာ ( Jizia ) လို႕ေခၚတဲ့  

မတရားအခြန္ေငြေတြ ေကာက္ခံေနၾကပါတယ္။  

( မေလးရွားမွာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားကို ႏွိမ္ထားသလိုမ်ိဳး ျဖစ္မည္ဟု ထင္ပါတယ္…စာေရးသ ူ) 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ မြတ္စလင္ေတြဟာ “ အစၥလာဟ္ဘာသာကုိ ေလးစားၾကပါ ” လို႕ ကမာၻ႕လူသားေတြကိ ုေတာင္း  

ဆိ ုေနၾကတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ ဗလီေတြမွာ ၾကာသပေတးေန႕တိုင္း အျခား  

အစၥလာဟ ္ဘာသာ၀င ္မဟုတ္သူေတြကုိ ( အာရဗီဘာသာစကားနဲ႕) ဆေဲရးတိုင္းထြာေနၾကပါတယ္။  

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အစၥလာဟ္ဘာသာ၀င္ေတြဟာ ဂ်ဴးေတြကို ၀က္နဲ႕ေမ်ာက္ကေန ဆင္းသက္သူမ်ားလို႕ ဆေဲရး  

တိုင္းထြာၾကတယ္။ ဒါဆိုရင ္ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္ကေလးငယ္ေတြကုိ ဘယ္လို မက္ေဆ့ေတြ (  

သင္ၾကားခ်က္ေတြ ) ေပးခ်င္ တာပါလဲ။ ဒါဟာ ေမတၱာတရားန႕ဲၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္ေဆာင္ေတြလား။  

အမုန္းတရား လက္ေဆာင္ေတြလား။ 

ကၽြန္ေတာ္ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေတြနဲ႕ ဂ်ဴးဘုရားေက်ာင္းေတြကိ ုေရာက္ဖူးတယ္။ သူတုိ႕က  

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ မြတ္စလင္ေတြအတြက္ ဆုေတာင္းေပးေနၾကတယ္ဗ်။ ဒါေပမယ္ ့ကၽြန္ေတာ္တုိ႕  

မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတုိ႕ကိ ုဆေဲရးတိုင္းထြာေနၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ မြတ္စလင္  



မ်ိဳးဆက္ေတြကိုလည္း သူတုိ႕ ( အျခားဘာသာ ၀င္ေတြ ) ကို မုန္းတီးရြံရွာဖို႕နဲ႕ မိစၦာဒိ႒ိမ်ားအျဖစ္  

ေခၚၾကဖို႕ သင္ၾကားေပးေနၾကပါတယ္။  

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ မြတ္စလင္ေတြဟာ တစ္စံုတစ္ေယာက္က “ မိုဟာမက္ဆုိတာ အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ အမ်ိဳးသမီး  

ငယ္ေလးေတြအေပၚမွာ ကာမစပ္ယွက္သ ူ” လို႕ စြပ္စြဲတဲ့အခါ မိုဟာမက္ကုိ ကာကြယ္ဖို႕ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ  

ျပင္းျပင္းထန္ထန ္ၾကိမ္းေမာင္းကန္႕ကြက္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ မြတ္စလင္ေတြဟာ အစၥလာဟ ္  

က်မ္းစာမွာလာတဲ ့“ တမန္ေတာ ္မိုဟာမက ္အသက္ ၅၀ ေက်ာ္ေသာအခါ အသက္ ၇ - ႏွစ္မွ်သာ ရွိေသး  

ေသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးကိ ုလက္ထပ္ေတာ္မူတယ္ ” ဆိုတ့ဲအေၾကာင္းကိုေတာ့ ဂုဏ္ယူေျပာဆိုေန  

ၾကျပန္ပါတယ္။ 

ေျပာရမွာေတာ့ ၀မ္းနည္းပါတယ္။ မြတ္စလင္မ်ားစြာဟာ ( အားလံုးေတာ ့မဟုတ္ပါဘူး ) အေမရိကန္က  

ေ၀ါထရိ စင္တာကုိ ၀င္တိုက္တ့ဲ စက္တင္ဘာ ၁၁ - ရက ္အျဖစ္အပ်က္န႕ဲ ကမာၻအႏွံ႕အျပားက  

အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈေတြ ကို ၾကားရတိုင္း ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။  

ကမာၻ႕မီဒီယာေရွ႕မွာေတာ ့ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ မြတ္စလင္ေတြဟာ ဒီလို အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ဆန္႕က်င္  

႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေၾကညာၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့မြတ္စလင ္အၾကမ္းဖက္ သမားေတြကို မြတ္စလင္  

ေတြဟာ သေဘာေခြ႕ေနၾကပါတယ္။ လ်စ္လ်ဴရႈထားၾကပါတယ္။ သူတုိ႕အၾကမ္းဖက္ရျခင္း အေၾကာင္းကို  

ေတာင္ ရွာၾကံၿပီး အၾကမ္းဖက္သမားေတြကို သနားေနၾကပါတယ္။ 

ဥပမာအေနနဲ႕ ဘယ္အစၥလာဟ္အဖြဲ႕အစည္းက အၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္ ဘင္လာဒင္ကို “ ဘာသာေရးေသြဖီသူ၊  

အစၥလာဟ္တရားေတာ္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သူ ” လို႕ တရား၀င္ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ပါသလဲ။ ေရွ႕ေနာက္မညီတာတစ္ခု  

က စာေရးဆရာ ရပ္ခ်္ဒိုင္း ( Rushdie ) ကိုေတာ့ အစၥလာဟ္ကုိ ဆန္႕က်င္တ့ဲစာအုပ္ ေရးသားမႈနဲ႕ေသဒဏ္ေပးသင့္  

ေၾကာင္း ေၾကညာေပးခဲ့တယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ မြတ္စလင္ေတြဟာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ပိုရဖို႕ ကမာၻအႏွံ႕အျပားမွာ ေတာင္းဆုိ  

ေန ၾက တယ္။ ဥပမာ ျပင္သစ္မွာ ေခါင္းၿမီးၿခံဳခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္းကိစၥကုိ ပယ္ဖ်က္ဖို႕ ေတာင္းဆုိေနၾက  



တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ တကယ္လုပ္သင့္တာက ကမၻာအႏွံ႕အျပားမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ ့အစၥလာဟ ္အစြန္း  

ေရာက္ လူသတ္သမားေတြကို ဆန္႕က်င္ၾကဖို႕ အားေပးအားေျမွာက္မျပဳၾကဖို႕နဲ႕ အစဲြအလန္းေတြ  

သိပ္မၾကီးၾကဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ မြတ္စလင္ေတြဟာ အခုထ ိဒါေတြကို ဆန္႕က်င ္  

ေၾကာင္း၊ အားေပးအားေျမွာက္မျပဳပါေၾကာင္းဆိုတ့ဲ ဆႏၵေတြ မေဖာ္ထုတ္ေပးၾကပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕   

ရဲ႕သေဘာထားကုိ မေဖာ္ျပဘဲ တိတ္တိတ္ကေလး ေနေနၾက တာ ဟာ အစၥလာဟ ္အၾကမ္းဖက္ သမား  

ေတြ ကိ ုသတ္ျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းေတြ ဆက္လုပ္ဖို႕၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ဆက္လုပ္ဖို႕ အားေပးေနတာ၊  

တိုက္တြန္းေနတာ၊ စြမ္းအင္ေတြ ျဖည့္ေပးေနတာနဲ႕ အတူတူပါပဲ။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ မြတ္စလင္ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွတာေတြအတြက္ အစၥေရး  

လူမ်ိဳးေတြ နဲ႕အျခားသူမ်ားအေပၚကိ ုအျပစ္တင္၊ လက္ညိႈးထိုးေနၾကတာကို ရပ္တန္႕ပစ္ဖို႕ လိုအပ္ေန  

ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ ္မြတ္စလင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ရိုးရိုးသားသား ေျပာရရင္ အစၥေရးႏုိင္ငံ ဆိုတာ အေရွ႕  

အလယ္ပိုင္းေဒသမွာ ဒီမိုကေရစီရ႕ဲ မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈရ႕ဲအလင္းေရာင္  

ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားရဲ႕ စံထားရာႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ 

မြတ္စလင္ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ အာရပ္ႏိုင္ငံေတြဟာ က႐ုဏာတရားမဲ့စြာန႕ဲ ဘာနစ္နာေၾကးမွမေပးဘဲ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြကို  

ပ ထုတ္ေနၾကတယ္။ “ လြတ္လပ္ေသာဂ်ဴးႏိုင္ငံေတာ္ ” ကိ ုခြင့္မျပဳၾကဘူး။ ဒါေပမယ္ ့တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အစၥေရး  

လူမ်ိဳးေတြကေတာ့ အာရပ္လူမ်ိဳးသန္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ သူတုိ႕ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ သူတုိ႕ေျမေပၚမွာ လက္ခံေပးထားပါ  

တယ္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးေတြန႕ဲ အခြင့္အေရးတန္းတူ ခံစားခြင့္ေပးထားပါတယ္။ 

အစၥေရးမွာ အမ်ိဳးသားက အမ်ိဳးသမီးေတြကိ ုတရား၀င္ ႐ုိက္ႏွက္ခြင့္မျပဳပါဘူး။ လူတုိင္းလူတုိင္း ဘာသာတစ္ခုက  

ေန ဘာသာတစ္ခုကိ ုလြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာင္းႏိုင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ အစၥလာဟ္မွာလုိ ဘာသာေျပာင္းလျဲခင္း ဥပေဒ  

အရ သတ္ျဖတ္ခံရမွာကိုလည္း ေၾကာက္စရာမလိုပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ အစၥလာဟ္ႏိုင္ငံေတြမွာ ဒီလို အခြင့္အေရး  

မ်ိဳး ကိ ုရႏုိင္လို႕လား။ ဒီအခြင့္အေရးမ်ိဳးကို ခံစားၾကရလုိ႕လား။ ( ဒါဆိုရင္ ခင္ဗ်ားက အစၥေရးဘက္ေတာ္သား  

မြတ္စလင္လားလို႕ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေမးလိမ့္မယ ္) ။ 



ကၽြန္ေတာ္အေနန႕ဲ ပါလက္စတိုင္းက မြတ္စလင္ေတြ ဒုကၡခံစားေနရတယ္ဆိုတာကို လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့ဒီလို  

ဒုကၡခံစားေနရတာေတြဟာ အစၥေရးေတြ ( ဂ်ဴးေတြ) ေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ ပါလက္စတိုင္းက အက်င့္ပ်က ္ျခ  

စား ေနတဲ့ ( ပ်က္စီးေနတဲ ့) ေခါင္းေဆာင္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အစၥေရးႏုိင္ငံမွာေနတဲ့ အာရပ္လူမ်ိဳးေတြ အာရပ္တိုင္းျပည္ေတြမွာ ေနခ်င္လို႕ဆိုၿပီး ထြက္ေျပးတာကို ေတြ႕ျမင္ရဖို႕  

ခဲယဥ္းပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ ေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာေသာ ပါလက္စတုိင္းလူမ်ိဳး မြတ္စလင္ေတြဟာ သူ  

တို႕ ရဲ႕ ရန္သူေတာ္ၾကီးျဖစ္တဲ့ အစၥေရးမွာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ အလုပ္လုပ္ဖို႕ အစၥေရးနယ္ေျမထကဲို ၀င္ေနၾကပါတယ္။  

အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ္ေတြ ေျပာေနၾကသလို အစၥေရးေတြက ဆိုးဆုိး၀ါး၀ါး လူမဆန္စြာ ဆက္ဆံၾကတယ္ဆုိရင္ ဆန္႕က်င ္  

ဘက္ အေျခအေန ( ပါလက္စတိုင္းေတြက အစၥေရးနယ္ေျမထဲ မ၀င္ဘ၊ဲ အစၥေရးထကဲ အာရပ္ေတြကသာ  

ပါလက္စတုိင္း နယ္ေျမထဲ ၀င္ေနၾကမယ္ဆိုတ့ဲ ဆန္႕က်င္ဘက္အေျခအေန… စာေရးသ ူ) ေတြပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕  

ေတြ႕ရမွာ အေသအခ်ာပါပဲ။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ မြတ္စလင္ေတြအေနနဲ႕ ကိုယ့္ျပႆနာ ကိုယ္လက္ခံၿပီး  

ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္ပဲ ေျဖရွင္းၾကရပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွသာ လူသားထုတစ္ရပ္လံုးနဲ႕ ညီညြတ္မွ်တစြာ ေနႏိုင္  

မယ္ ့ေခတ္သစ္တစ္ခ ုကိ ုစတင္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ မြတ္စလင္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား  

အေနန႕ဲ 

- မယားမ်ားစြာယူျခင္း၊ 

- အရြယ္မေရာက္သူမ်ားကို လက္ထပ္ျခင္း၊ 

- ကၽြန္စနစ္၊ 

- အစၥလာဟ္ဘာသာကုိ ေသြဖီသူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ 

- အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ႐ုိက္ႏွက္ျခင္းနဲ႕ 

- အစၥလာဟ္ဘာသာျပန္႕ပြားေရးအတြက ္မြတ္စလင္မဟုတ္တဲ့ႏိုင္ငံမ်ားကို စစ္ေၾကျငာျခင္းဆိုတ့ဲ  

အခ်က္ေတြကို ထင္ထင္ရွားရွား၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႕က်င္ၾကဖို႕ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ ဒီလို လုပ္ေဆာင္ျပ  

မွသာ လွ်င္ “ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဘာသာကို ေလးစားၾကပါ ” လို႕ အျခားသူေတြကုိ ေတာင္းဆုိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ 



ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ မြတ္စလင္ေတြအေနနဲ႕ “ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ သူေတာ္ေကာင္းေယာင္ေဆာင္တတ္တဲ့အက်င့္  

” ေတြကို ရပ္တန္႕ဖို႕ အခ်ိန္က်ေရာက္ပါၿပီ။ ၿပီးေတာ ့ဒီအခ်ိန္ဟာ “ ကၽြန္ေတာ္တို႕ မြတ္စလင္ေတြ  

ေျပာင္းလရဲမယ္ ” လို႕ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရမယ့္အခ်ိန္ပါပဲ။ 

 

မူရင္းက.ဒီမွာ http://www.ashinkusala.com 


