
Mengenal nilai agama
budaya serta identiti diri
Orang Melayu parut menanfüs sifat hak asasicipaan Barat
FIEBERAPA minggu lalu dalam

ruangan ini saya menulis me
ngenai nilai yang j erlu ada da

lam sesuatu perkara berkaitan hak asa
si Saya katakan sesuatu itu hanya
boleh diterima sebagai hak asasi se
kiranya ia tidak bertentangan dengan
nllai agama dan budaya serta aanalan di
negara mz
Peziilaian itu dibuat kerana gada ge

ngamatan saya sesuatu yang dikatakan
hak asasütu walaugun mempunyai
nilai sej agat tidak semestinya sentiasa
sepadan dengan nilai yang diamalkan
di sini atau identiti yang metajadi ciri
utama masyarakat ini
Ditambah lagi dengan hakikat ba

hawa tidak ada kata sepakat mengenai
skop atau ruang Ifngkup hak asasi Oleh
itu pada saya sistem nilai hendaMah
sentiasa dijadikan teöas di dalam me
nentukan sifat sesuatu hak asasi itu
Perlu juga saya jelaskan bahawa sis

tem nllai dan identiti atau ciri utama
masyarakat irti bukan sgja gerlu diberi
perhatian dalam perkara berkaitan hak
asasi tetagi kedua duanya amat perlu
dalammenentukan cara kehMuganma
syarakat dan juga sistem pentadbiran
negara seumgama demokrasi
Walaupün pada kerangkanya amat

jelas sekali kehendak kita setnua untuk
menerima sistem nilai itu hakikatnya
kita masih lagi dalam prosesruencari
cari nüai sebenar atau identititorbabit
Maksud mencari cari di sinüalah sua
tu keadaan di mana istüahseperti hak
asasi dan demokrast sedang dicariben
tuk daripada gemahanzan sebelumini
dengan menuju kepada pemahaman
yang baru
Kita seolah olah masih mencari hala

ttaju dalam hal hak asasi dan detnokrasi
ini dengan mengambil kira pengala
man dan amalan di temgat lain ketika
kita mahu menenttäkan nilai dan iden
titi kita
Sebelum mencari apa yang baru atau

merviuk kepada antalan di temgat lain
gadasaya adalah amat perlu bagi se
tiag kita untuk mengehali agakah nilai
yang tertanam di dalam jiwa dan raga
kita Pzrsoalannya adakah kita sebe
rtarnya mengenali nilai dan identiti
sebenar kita
Persoalan ini gerlu dijawab dengan

gositff Sekiranya tidak atau kita gagal
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mengenali nilai itu kita juga sudah
pasti akan gagal memahamt sama ada
nllai atau identitütu wt jud atau pun
tidak Kita juga akan gagal meyakini
kebaikan nilai atau kejitoan identiti
kita sendiri
Puratanya ramai antara kita mem

punyai pengetahuan agak cetek me
ngenai diri sendiri Adakalanya kita
enggan mengenali ada kalanya cuba
untuk mengenali tetagi gagal atas ala
san hanya kita saja yang tahu malah
ada kalanya sebenaznya dalam banyak
ketika kita mengambll mudah menge
nai diri sendiri Ditambah pula dengan
arus globalisasi mengenai nilai sejagat
yang deras metQadikan kita tidak ke
ruan dan mudah dipengaruhi nllai
asing
Secara ringkasnya pada saya kea

daan mencari cari nilai dan identitüi
berlaku akibat daripada kedangkalan
ilmu mengenai diri sendizi Kedang
kalan ilmu mengenai diri sendiri me
nyumbang kepada luntornya j ati diri
Kelunturan ini mengakibatkan ke

lekaan dan sWat mudah menerima saja
apa yang datang tanpa dapat menilai
atau menimbang menggunakan piawa
ian yang ada dalam nilai dan identiti
sendiri
Akibat kedangkalan ilmu mengenai

diri sendiri juga metajadikan tindak
balas yang kita berikan kegada per
kembangan dunia sekarang tidak ber
kesan dan juga agak terbatas
Nllai yang kita ada perlu diperte

guhkan menerusi kepereayaan kegada
diri sendiri tlan jangan sesekali hllang
keyakinan kepada diri sendiri dengan
melihat aga yang ada gada orang lain
lebih baik daripada yang kita punyai
tanga menghargai kebaikan dan ke

lebihan diri sendiri
Perkembangan terbaru mengenai

hak asasi di dalam dunia moüen tanpa
sempadanini sebenarnya menghakia
nilai mulia yang ada di dalam agama
dan budaya Sitat hak asasi ciptaan

Baratini lebih mementingkan diri sen
diri dan mengajar masyarakat lebih
mengutamakan diri sendiri tanpa
menghiraukan nllai yang sudah lama
tertanaan di dalam jiwa rlan raga kita
Sudah terserlah juga bahawa orang

luar sebenarnya sedang mengajar kita
apa sebenarnya nilai agama dan bu
daya yang kita aüa Mereka juga atas
alasan sejagat atau universal cuba me
rubah j ati tliri kita
Keadaan ini tidak harus berlaku Ki

ta hendaMah memahami dan menda
lami aga yang kita ada tanga disusun
atur oleh orang lain mengenai keger
cayaan dan keimanan kita Saya tidak
bermaksud untuk menyuruh pembaca
menutup mata dan telinga mengenai
aya yang berlaku di keliling kitaatau
membentuk sifat enggan mendengar
Aga yang saya maksudkan di sini

ialah kita harus mengenali diri kita
memahami agama kita mtncari dan
memgertahankan kekuatannita serta
berpegang dan berpaut gada nilai yang
ada tanga menunggu orang lain me
nggjar kegada kita nllai kita sendiri
Selain itu kita bukan svia harus me

ngukuhkan nllai danmenegaskan idan
titi diri senüiri tetagi gada masa sama
kita juga harus belgjar mengenai nllai
lain Ini ruembolehkan kita tnemahami
dan menghargai kekuatsn yang ada
dengan lebih bermakna
Dalam melakukan ini kita haruslah

dapat mencigta gautan yang jelas dan
kukuh mengenai kelebihan yang ada
dalam diri kita Proses mencari cari
yang saya sebut akan berakhirseki
ranya kita dapat mengenali diri sendiri
tanga diajar dan diatur oleh orang
lain

Ini akan hatlya dagat dicagai dengan
illnu dan budaya mengenali diri sen
diri serta aieyakini kebailran nilai dan
kekuatan identiti diri sendiri Masya
rakat Melayu yang sudah dagat me
ngekalkan taanadunnya selrma beribu
ribu tahuntidak seharusnya membiar
kan saja sebarang angkara yang boleh

meruntuhkan nllai dan identitinya se
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diperteguhkan menerusi
keyercayaan hepada diri
sertdiri dan jangan sesekali
hilang keyakinan kepada
diri sendiri dengarz melihat
apa yang ada yada orarsg
lain kbih baik daripada
yang kita punyM tanya
menghargai kebaikan
dan kekbihan diri sendiri

es Ini akan
e hanya dagat

dicapai dengan ilmu dan
budaya mengenali diri
sendiri serta mg akini
kebaikan nilai dan kekuatan

identitt diri sendiri
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