ဇာတ္ညန
ႊ း္ : လြတလ
္ ပ္္ြာ ကးကြယျ္ ခင္း (သ႔) သက္ဝင္ယၾကည္
ံ
မႈ အေၾကာင္
းအရာမ ား - ကးကြယ္မႈ နွင့သ
္ က္ဝင္ယၾကည္
ံ
မႈက လူသရွငၾ္ ကား က င့္သးံ ခြင့/္
ေဖာ္ျပခြင့္
လြတ္လပ္္ြာ ကးကြယ္ျခင္း (သ႔) သက္ဝင္ယံၾကည္ျခင္းရ့ ဒတယအေရးၾကးဆံးက မမ ကးကြယ္တ့ဘာ
သာ (သ႔) သက္ဝင္ယံၾကည္မႈက လြတ္လပ္္ြာ သင္ျပခြင့္၊ က င့္သံးခြင့္၊ ၀တ္ျပဳ ကးကြယ္ခြင့္ႏွင့္ ေ္ာင့္ထ
မ္းခြင့္တ႔ ျဖ္္ပါတယ္။ ဒါက လြတ္လပ္္ြာ ကးကြယ္ျခင္း (သ႔)ို သက္၀င္ယံၾကည္ျခင္းရ႕ ျပင္ပအသြင္အျပ
င္လ႔ သရွထားပါတယ္။ ဘာသာတရားရရွခြင့္ (သ႔)ို ေျပာင္းလပင္ခြင့န
္ ႕ မတူတာကေတာ့ ဒလဘာသာတ
ရား လက္နာက င့္သံးပင္ခြင့္ဟာ ျပည့္ဝ တ့အခြင့္အေရးမဟတ္တာပါပ။ တခ ဳ႕အေျခအေနေတြ မွာေတာ့
ဒအခြင့္အေရးက ကန္႔သတ္နင္ နင္ပါတယ္။
လူသရွင္ၾကားက င့္သံးခြင့္ဆတာက မမရ့ယံၾကည္ျခင္း (သ႔)ို သက္ဝင္ယံၾကည္မႈက ကယ္အမူအရာ၊
ႏႈတ္အမူအရာေတြန႔ ထတ္ေဖာ္ျပသျခင္း ျဖ္္ပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒက အဒ
လက္နာက င့္သံးခြင့္က သးျခားတ္္ကယ္ေရ (သ႔) အမ ားနွင့္အတူ လူသရွင္ၾကားျဖ္္ေ္၊ သးသန္႔ျဖ္္ေ္
လပ္ေဆာင္ခြင့္က ေပးထားပါတယ္။
သင္ဟာ သီးျခာီးတစ္ကိုယ္ေရ ဆိုေတာင္ီးခြင့္ ႏွင့္ လူအမ ာီးနဲ႔အတူ စိုေပါင္ီးဝတ္ျပဳျခင္ီး၊ ရိုီးရာဓေလ့ထံိုီးတ
မ္ီးက င့္သိုံီးျခင္ီးမ ာီးႏွင့အ
္ ျခာီးယံိုၾကည္သူမ ာီးစြာႏွင့္အတူ သင္ဟာလည္ီး အစတ္အပိုင္ီးတစ္ခိုအျဖစ္ သ
င္ကိုီးကြယ္တ့ဘ
ဲ ာသာ (သ႔ို) သက္ဝင္ယံိုၾကည္မႈကို လူသရွင္ၾကာီးက င့္သံိုီးခြင့္ရွပါတယ္။
ထိုယံိုၾကည္သူလူမႈအစိုအဖြ႕ဲ မွာလည္ီး အခြင့အ
္ ေရီး ရွပါတယ္။ အဲဒအခြင့္အေရီးဟာ အဖြ႕ဲ ၀င္မ ာီးအတြင္ီး
အတြက္ မဟိုတ္ဘဲ အစိုီးရႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ အခြင့္အေရီးေတြ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒမွာ အေရီးအၾကီးဆံိုီးတစ္ခိုကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ကိုီးကြယ္တဲ့ဘာသာႏွင့္
သက္၀င္ယိုံၾကည္မႈရွတဲ႔သူေတြကို ဥပေဒအရ အသအမွတ္ျပဳတဲ့ မွတ္ပံိုတင္ရရွနိုင္ေအာင္ အေသအခ ာေ
ဆာင္ရြက္ေပီးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွ သူတို႔ဟာ ဘဏ္စာအိုပ္ဖြင့ႏ
္ ိုင္မယ္၊ အလိုပ္အကိုင္ ရရွေစမယ္၊ အေဆာ
က္အဦးေတြ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မယ္၊ ျပီးေတာ့ အဖြ႕ဲ အစည္ီးေတြ တည္ေထာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကိုီးကြယ္မႈ သို႕မဟိုတ္ သက္၀င္ယိုံၾကည္မႈကို တစ္ဦးတည္ီးျဖစ္ျဖစ္၊ အစိုအဖြ႔လ
ဲ ိုက္ျဖစ္ျဖစ္ က င့္သိုံီး ဖို႔ႏွင့္
ေဖာ္ျပဖ႔ို နည္ီးလမ္ီးမ ာီးစြာ ရွပါတယ္။ ကိုလသမဂၢက ကြ မ္ီးက င္သူေတြကလည္ီး အကာအကြယ္ ျပဳေပီး
ထာီးတဲ့ လိုပ္ေဆာင္ခ က္ နမူနာအမ ာီးၾကီးကို ေပီးထာီးခဲ့ပါတယ္။
•

ဝတ္ျပဳဖို႔ စိုေဝီးျခင္ီး၊ ပြေ
ဲ တာ္ေတြ က င္ီးပျခင္ီးနွင့္ နာီးရက္ေတြကိုေစာင့္ထန္ီးျခင္ီး

•

ဘာသာေရီးဝတ္စံိုေတြ ၀တ္ဆင္ျပီး အစာေရွာင္ျခင္ီး

•

ဝတ္ျပဳရန္ေနရာ ရွျခင္ီး၊ သိုသာန္မ ာီးသတ္မွတ္ေပီးျခင္ီးႏွင့္ ဘာသာေရီးအမွတ္အသာီးမ ာီး ျ

ပသျခင္ီး
•

လူမႈအသိုင္ီးအ၀န္ီးမွာ က႑အလိုက္

ပါ၀င္ျခင္ီး - ဥပမာ - ပရဟတအဖြဲ႔မ ာီး ဖြ႕ဲ စည္ီးျပီး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္ီး
•

ကိုီးကြယ္မႈနွင့္ သက္ဝင္ယံိုၾကည္မႈမ ာီးအေၾကာင္ီး ေ၀မွ ျခင္ီး၊ သင္ၾကာီးျခင္ီးနွင့္ ေခါင္ီးေဆာ

င္မ ာီးကို သင္တန္ီးေပီးျခင္ီး သို႔မဟိုတ္ ခန္႔အပ္ျခင္ီး
•

သင္၏သက္ဝင္ယံိုၾကည္မႈမ ာီးအေၾကာင္ီးကို စာေပေရီးသာီးျခင္ီး၊ ထိုတ္ေဝျခင္ီးနွင့္ ျဖန္႔ခ ျခ

င္ီး
•

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မ ာီးမွာ မမသက္ဝင္ယံိုၾကည္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္ီးမ ာီးကို

ဆက္သယ
ြ ္ေျပာဆိုျခင္ီး
•

မမဆႏၵအတိုင္ီး ထည့္၀င္တ့ဲ အလွွဴေငြမ ာီး ေကာက္ခံျခင္ီး

ဒအဆင့္မွာေတာ့သင့္အေနနဲ႕ ဒါဟာ ငါ့လူမႈအသိုင္ီးအဝိုင္ီးအတြက္ ငါရေစခ င္တ့အ
ဲ ခြင့္အေရီးပဲ၊ ေကာင္ီး
တယ္ - လို႕သင္ေျပာေကာင္ီးေျပာပါလမ့္မယ္။
အဖြ႔ဝ
ဲ င္ေတြကို ဖႏွပ္ခ ဳပ္ခ ယ္ျပီး အျခာီးလူေတြကို အမိုန္ီးတရာီးနဲ႔ အၾကမ္ီးဖက္မႈလိုပ္ေဆာင္ဖို႔
လႈေ
႔ံ ဆာ္တဲ့ အသင္ီးအဖြ႔ေ
ဲ တြဆိုရင္ေရာ ဘယ္လိုလိုပ္မလဲဆိုျပီး စိုီးရမ္မႈလည္ီး ရွေနႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔ေ
ကာ သူတို႔ရဲ့ သက္၀င္ယံိုၾကည္မႈ ျပန္႔ပြာီးေရီးႏွင့္ က င့္သံိုီးဖ႔ို လြတ္လပ္ခြင့္ ရွပါ့မလာီး။
ဒါကို တိုန႔ျ္ ပန္ဖို႔ နည္ီးလမ္ီး (၂) မ ဳီး ေပီးခ င္ပါတယ္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံသာီးႏွင့္ႏိုင္ငံေရီးဆိုင္ရာအခြင့္အေရီးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ ဳပ္ရဲ႕အပိုဒ္
(၅) အရ အခြင့္အေရီးတစ္ခိုကို အသိုံီးျပဳျပီး အျခာီးအခြင့အ
္ ေရီးေတြကို ထခိုက္ေစတာမ ဳီးကို တာီးျမစ္ပ
တ္ပင္ထာီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာ ကိုီးကြယျ္ ခင္ီးနဲ႔ သက္ဝင္ယံိုၾကည္ျခင္ီးဟာ လူေတြကိုဖႏွပ္ဖို႔၊
အၾကမ္ီးဖက္မႈကို ႏိုီးေဆာ္ဖို႔
ႏွင့္ အၾကမ္ီးဖက္မႈေတြက ွဴီးလြန္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ မည္သည့္ပိုဂဳလ္ ဒါမွမဟိုတ္ အသင္ီးအဖြ႕ဲ ကိုမွ အခြင့္
အေရီးေပီးမထာီးပါဘူီး။
အစိုီးရေတာ္ေတာ္မ ာီးမ ာီးနဲ႔ အစိုအဖြ႕ဲ ေတြက အင္အာီးသိုံီး ဖႏွပ္မႈေတြေတာ့ရွေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လြ
တ္လပ္စြာ ကိုီးကြယ္ခြင့္ (သ႔)ို သက္ဝင္ယံိုၾကည္မႈအရ ဒါေတြလိုပ္ေဆာင္ခြင့္ ေပီးမထာီးပါဘူီး။ ဖနွပ္ခ
ယ္လွယ္မႈ ႏွင့္ အၾကမ္ီးဖက္မခ
ႈ ံရသူေတြကို ကာကြယ္ေပီးဖို႕ သာ ရွေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒိုတယ တစ္ခ က္ကေတာ့ မမကိုီးကြယ္တ့ဘ
ဲ ာသာ (သ႔)ို သက္၀င္ယိုံၾကည္ခ က္ကို လြတ္လပ္စာြ ကိုီးကြ
ယ္ခင
ြ ့္ ႏွင့္ ေရြီးခ ယ္ခြင့က
္ ို ကန္႔သတ္ထာီးလ႔ို မရေပမယ့္ အဲဒကိုီးကြယ္တဲ့ ဘာသာကို ထိုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္
က င့္သိုံီးခြင့္ေတာ့ ကန္႔သတ္နိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စာခ ဳပ္ရဲ႕အပိုဒ္
၁၈ ပါ ေအာက္ပါစည္ီးမ ဥ္ီး (၄)ခိုနဲ႔ ကိုက္ညမွသာ ကန္႔သတ္လ႔ို ရႏိုင္ပါတယ္။
ကန္႔သတ္ခ က္ေတြကို ဥပေဒနဲ႔ ေဖာ္ျပေပီးရမွာျဖစ္ျပီး၊ ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္ီးတဲ့အခါ တျခာီးလူေတြ ကို
ကာကြယ္ေပီးဖို႔ျဖစ္ေၾကာင္ီး၊ ခြျဲ ခာီးမႈမရွဖို႔ႏွင့္ ညတူညမွ ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
ဒစည္ီးမ ဥ္ီးေတြဟာ အလြန္အေရီးၾကီးပါတယ္။ ဒစည္ီးမ ဥ္ီးေတြမရွရင္ အစိုီးရေတြက သူတို႔ သေဘာမက
တဲ့ ဘယ္အသင္ီးအဖြ႕ဲ နဲ႔ ဘယ္က င့္သိုံီးမႈကိုမဆို ကန္႔သတ္ႏိုင္သာြ ီးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကန္႔သတ္ျခင္ီးဆိုတာ ေနာက္ဆံိုီးအဆင့္ ေျဖရွင္ီးခ က္သာ ျဖစ္သင့္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္က ထန္ီးခ ဳပ္လ႔ို ရမည့္အ
ရာတစ္ခို ျဖစ္မေနသင့္ပါ။ စတ္မေကာင္ီးစရာကေတာ့၊ အစိုီးရေတာ္ေတာ္ မ ာီးမ ာီးဟာ ဒစည္ီးမ ဥ္ီးေတြကို
လ စ္လ ွဴရႈထာီးျပီး ဘာသာေရီးထိုတ္ေဖာ္က င့္သံိုီးခြင့္ကို နိုင္ငံေတာ္ ကိုယ္တိုင္က ခ ဳီးေဖာက္ခ့တ
ဲ ့ဲ သာဓ
ကေတြ အမ ာီးၾကီးရွေနခဲ့တာပါပဲ။
အဖြ႔အ
ဲ စည္ီးမွတ္ပိုံတင္ျခင္ီးကို ကန္႔သတ္ထာီးတဲ့ ဥပေဒက အဓကျပႆနာျဖစ္ေနပါတယ္။ တခ ဳ႕အစိုီး
ရေတြက ဘာသာေရီး အဖြ႔အ
ဲ စည္ီးေတြကို မွတ္ပိုံတင္ဖို႔ ေတာင္ီးဆိုထာီးျပီး မွတ္ပိုံတင္ ရရွမႈအေပၚမူတည္ျ
ပီး ကိုီးကြယျ္ ခင္ီး (သ႔ို) သက္၀င္ယိုံၾကည္မႈ အခြင့္ကို ေပီးခဲၾ့ ကပါတယ္။ ဒနည္ီးလမ္ီးဟာ နိုင္ငံတကာဥပေ
ဒကို ခ ဳီးေဖာက္ရာ ေရာက္ပါတယ္။ မွတ္ပံိုတင္ျခင္ီးဆိုတာက မမကိုီးကြယ္တ့ဲ ဘာသာကို ထိုတ္ေဖာ္ခြင့္ ရ
ရွဖို႔ မရွမျဖစ္လိုအပ္တဲ့အရာ ျဖစ္မေနသင့္ပါဘူီး။ မွတ္ပိုံတင္ျခင္ီးဟာ ဥပေဒအရတရာီးဝင္ျဖစ္ခ င္တ့ဲ အဖြ႕ဲ
အစည္ီး ေတြအတြက္ အေထာက္အကူ အျဖစ္သာရွသင့္ပါတယ္။
မွတ္ပံိုတင္မထာီးတဲ့ ဘာသာေရီး ထိုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို တာီးျမစ္ပတ္ပင္တဲ႔ အစိုီးရ ေတြဟာ အဖြ႔အ
ဲ စည္ီးေတြရဲ့
မွတ္ပိုံတင္ႏိုင္ျခင္ီးကို ကန္႔သတ္ထာီးတဲ့ ဥပေဒမ ာီးကိုလည္ီး ကိုင္စဲြေလ႔ ရွပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ ကာဇ
က္စတန္က မွတ္ပိုံတင္မထာီးတဲ့ ဘာသာေရီးလႈပ္ရွာီးမႈကို တာီးျမစ္ပတ္ပင္ျပီး အသင္ီးအဖြ႔ေ
ဲ တာ္ေတာ္မ ာီး
မ ာီးဟာလည္ီး မွတ္ပိုံတင္ခြင့္မရရွၾကပါဘူီး။ မမဘာသာ၀င္ မဟိုတ္တ့သ
ဲ ူကို မမဘာသာအေၾကာင္ီး ေျပာျ
ပ တာဟာလည္ီး ဥပေဒနဲ႔မညညြတ္မႈတစ္ခိုျဖစ္ျပီး ဘာသာေရီးစာေပအာီးလံိုီးဟာ မထိုတ္ေ၀ခင္ ဆင္ဆာျ
ဖတ္ရ ပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာသာေရီးအသိုင္ီးအဝိုင္ီးတစ္ခိုလိုံီးအေပၚ သက္ေရာက္ ပါတယ္။
အစိုီးရေတြက ဘာသာေရီးက င့္သိုံီးခြင့္ကို နည္ီးမ ဳီးစံိုနဲ႕ တာီးျမစ္ၾကပါတယ္။ ဗယက္နမ္ အစိုီးရဟာ သူတို႔
ရဲ႕ တစ္ဆူတည္ီးေသာေစတေတာ္မွာ ေဟာ္ေဟာ္ဗိုဒၶဘာသာဝင္ေတြ မဖူီးေျမာ္နိုင္ေအာင္ စစ္ေဆီးေရီးဂ
တ္ေတြထာီးျပီး တာီးဆီးထာီးပါတယ္။ ေဆာ္ဒအာေရဗ နိုင္ငံမွာ မြတ္ဆလင္မဟိုတ္တ့ဲ ဘာသာျခာီးေတြ

လူျမင္ကင
ြ ္ီးမွာ ၀တ္ျပဳကိုီးကြယ္ျခင္ီးကို တာီးျမစ္ထာီးျပီး တခ ဳ႕ေရႊ႕ေျပာင္ီး လိုပ္သာီးေတြဟာ ၀တ္ျပဳကိုီး
ကြယ္ဖို႔ အတင္ီးစိုရိုံီးေရာက္ရွလာတယ္ဆိုျပီး ဖမ္ီးဆီးတာနဲ႔ နယ္ႏွင္ဒဏ္ေပီးတာ ခံခဲ့ရပါတယ္။ တရိုတ္န႔ဲ
အင္ဒိုနီးရွာီးက တခ ဳ႕ေဒသမွာလည္ီး ခရစ္ယာန္ဘိုရာီးေက ာင္ီးေတြကို အာဏာပိုင္ေတြက ဖ က္ဆီးပ
စ္တာ ရွခဲ့ပါတယ္။
ရိုရွာီးႏိုင္ငံရဲ့ဥပေဒအရ မမတို႔ကိုီးကြယ္တဲ့ဘာသာကို ျငမ္ီးခ မ္ီးစြာ ကိုီးကြယ္ျခင္ီးအပါအ၀င္ အစြန္ီးေရာ
က္ဝါဒမ ာီးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ပိုံႏွပ္ထိုတ္ေ၀မႈ ေထာင္ေပါင္ီးမ ာီးစြာဟာ ပတ္ပင္တာီးျမစ္ျခင္ီး ခံခဲ့ရပါတယ္။ စာ
လိုံီးတစ္လိုံီးဟာ တာီးျမစ္ပတ္ပင္ခံရႏိုင္မလာီးလို႔ စစ္ေဆီးဖို႔ အလြန္ခက္ခဲေပမယ့္ အဲဒစာကို လက္၀ယ္ပို
င္ဆိုင္မႈနဲ႔ ဒဏ္ရိုကျ္ ခင္ီး၊ အက ဥ္ီးခ ျခင္ီး ဒါမွမဟိုတ္ ကိုီးကြယ္ယိုံၾကည္ သူေတြကို ပတ္ပင္တာီးျမစ္ျခင္ီးေ
တြ ခံရႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္ကိုီးကြယ္ယိုံၾကည္မႈေတြကို ဘယ္သူက ဘယ္ေနရာမွာ မွ ေ၀ေပီးခြင့ရ
္ ွလဲဆိုတဲ့
အေပၚ ျပင္ီးထန္တ့က
ဲ န္႔သတ္ခ က္ေတြ ခ မွတ္ထာီးခဲ့ပါတယ္။
ျပင္သစ္နိုင္ငံမွာလည္ီး အခ ဳ႕ျမဳ႕ေတာ္ဝန္ေတြက ဘာကနလို႔ ေခၚတဲ့ မ က္နွာတစ္ခိုသာေပၚတဲ့
ေရကူီး၀တ္စိုံ၀တ္ဆင္ျခင္ီးကို ျပည္သူလူထိုအတြင္ီး သဟဇာတျဖစ္ေစမႈကိုအေျခခံသည္ဟိုဆိုကာ ပတ္ပ
င္တာီးျမစ္ဖို႔
ၾကဳီးစာီးခဲ့ပါတယ္။ ဒဥပေဒကို နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အျမင့္ဆံိုီးအိုပ္ခ ဳပ္ေရီးတရာီးရံိုီးက ပယ္ဖ က္ခဲ့ေပမယ့္ မ က္နွာ
တစ္ခိုသာ ေပၚတဲ့
၀တ္စိုံ၀တ္ဆင္ျခင္ီးကို တာီးျမစ္ပတ္ပင္မႈက ဆက္လက္ရွေနဆဲပါ။ တခ ဳ႕ ဥေရာပနိုင္ငံေတြမွာေတာ့ လ
ည္လွီးျပီး သာီးသတ္တဲ့ ဟာလာ နဲ႕ ကိုရွာကို တာီးျမစ္ ထာီးပါတယ္။
ကိုီးကြယ္တ့ဘ
ဲ ာသာကို လူသရွင္ၾကာီးက င့္သံိုီးခြင့္ကို လူေတြန႔ဲ လူမႈအသိုင္ီးအဝိုင္ီးထဲမွာရွတဲ့ အသင္ီးအဖြဲ
႔ေတြရဲ႕ လိုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔လည္ီး ကန္႔သတ္ထာီးပါတယ္။ ဥေရာပနိုင္ငံ (၉) ခိုမွာရွတဲ့
ဂ ွဴီးလူမ ဳီးအေယာက္
(၅၀၀၀) ေက ာ္ကို စစ္တမ္ီးေကာက္ယူၾကည့္တ့အ
ဲ ခါ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္ီးက သူတို႔ရဲ႕လံိုျခံဳေရီးကို စိုီးရမ္တဲ့အတြ
က္ ကစ္ပါ (kippa) လို အဝတ္အစာီးမ ဳီး ဝတ္ဆင္ျခင္ီးကို ေရွာင္က ဥ္ၾကတယ္လ႔ို ေျဖၾကပါတယ္။ နိုင္ငံေ
တာ္ေတာ္မ ာီးမ ာီးမွာလည္ီး ဂ ွဴီးလူမ ဳီးေတြရ့ဲ သိုသာန္ေတြကို ဖ က္ဆီးထာီးၾကပါတယ္။
အဂ စ္၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ နိုင္ဂ ီးရီးယာီးလို နိုင္ငံေတြမွာလည္ီး အစၥလာမ္ဘာသာအမည္ခံျပီး အၾကမ္ီးဖက္မႈေ
တြ က ွဴီးလြန္ေနတဲ့ အၾကမ္ီးဖက္အဖြ႕ဲ ေတြ တိုက္ခိုက္မွာ စိုီးရမ္တဲ့အတြက္ ဝတ္ျပဳ ကိုီးကြယ္တဲ့ ေနရာဆ
လူေတြ လာေရာက္စိုရိုံီးဖို႔ ေၾကာက္ရြ႔ံေနခဲ့ၾကပါတယ္။ အာဖရကအလယ္ပိုင္ီး ေဒသေတြမွာလည္ီး မြတ္ဆ
လင္ေတြကို ပစ္မွတ္ထာီးတိုက္ခိုက္တဲ့ အရပ္သာီးတပ္ဖဲြ႔ေတြရ့ဲ ရန္ကို ေၾကာက္ရံ႕ြ တဲ့အတြက္ ေသာၾကာေ
န႔ စိုေပါင္ီးဝတ္ျပဳျခင္ီးလည္ီး မျပဳလိုပ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူီး။

အက ဥ္ီးခ ဳပ္ေျပာရရင္ မမကးကြယ္တ့ဘာသာ သ႔မဟတ္ သက္ဝင္ယံၾကည္မႈက လူသရွင္ၾကား လြတ္လ
ပ္္ြာ ကးကြယ္ခြင့္ဟာ တ္္ဥးတ္္ေယာက္္ႏွင့္ အသင္းအဖြ႔တ႔ႏွ္္ခလံးရ့ ယံၾကည္ျခင္း (သ႔)ို သက္၀
င္ယံၾကည္မႈက ကယ္အမူအရာ၊
ႏႈတ္အမူအရာန႔ေဖာ္ျပခြင့္က ကာကြယ္ေပးထား ပါတယ္။ ဒါက သးသန္႔ျဖ္္ျဖ္္၊ လူသရွင္ၾကားျဖ္္ျဖ္္ ေ
ဆာင္ရြက္ႏင္ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ဆင္ရာ မွတ္တမ္းေတြမွာ ဒလအကာအကြယ္ေပးတာန႔ ပတ္သက္ျ
ပး မတူညတ့သာဓက အမ ားၾကး ေတြ႔ႏင္ပါတယ္။ ျပးေတာ့ အဖြ႔အ္ည္းေတြက ကာကြယ္ေပးဖ႔ အေရးၾ
ကးဆံးတ္္ခက တရား၀င္ မွတ္ပံတင္ထားရွႏင္ခြင့္ပ ျဖ္္ပါတယ္။
ကးကြယ္ရာဘာသာ (သ႔)ို သက္ဝင္ယံၾကည္မႈက လူသရွင္ၾကားက င့္သံးခြင့္ဟာ ကန္႔သတ္ခ က္ ရွနင္ေပ
မယ့္၊ ကန္႔သတ္ခ႔မယ္ဆရင္လည္း ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက လပ္ေဆာင္မႈျဖ္္ရန္၊ အျခားလူေတြကကာ
ကြယ္ရန္၊ ခြျခားဆက္ဆံမႈမရွရန္ ႏွင့္ ေျဖရွင္းလတ့ ျပႆနာန႕အခ ဳီးအဆညညြတ္ရန္လိုအပ္ ပါတယ္။
စတ္မေကာင္ီးစရာကေတာ့ ကမၻာတစ္ဝွမ္ီးက အစိုီးရေတာ္ေတာ္မ ာီးမ ာီးဟာ ဒစည္ီးမ ဥ္ီးဥပေဒကို မလို
က္နာၾကတာပါ။ ကးကြယ္မႈ သ႔မဟတ္ သက္ဝင္ယံၾကည္မႈက လူသရွင္ၾကား လြတ္လပ္္ြာ က င့္သံးခြင့္က
အ္းရကေရာ င့္ ေဒသအတြင္းရွအသင္းအဖြ႔ေတြကပါ ခ ဳးေဖာက္ခ့ၾကပါတယ္။
ကးကြယ္မႈ သ႔မဟတ္ သက္ဝင္ယံၾကည္မႈက လူသရွင္ၾကား လြတ္လပ္္ြာ က င့္သံးခြင့္အျပင္၊ ၄င္းႏွင့္ ဆ
က္စပ္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရီးဆိုင္ရာအေၾကာင္ီးအရာေတြကို ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ တင္ထာီးတဲ့ သင္ေထာက္ကူ
အၾကာင္ီးအရာေတြမွာ ပိုမေ
ို လ့လာနိုင္ပါတယ္။
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