ဇာတ္ညန
ႊ း္ : လြတလ
္ ပ္္ြာ ကးကြယခ
္ ြင့္ (သ႔) သက္ဝင္ယၾကည္
ံ
မႈ အေပၚ ကန္႔
သတ္ခ်က္မ်ား
လြတ္လပ္္ြာ
ကးကြယ္ခြင့္ (သ႔ို) သက္ဝင္ယံၾကည္ခြင့္အေပၚ အ္းရအေတာ္မ်ားမ်ားက ကန္႔သတ္္ားတာက
ရပ္ျမင္သံၾကားက သတင္းေတြြႏွင့္ ကယ္တင္ၾက ံေတြ႔တ့ အျဖ္္အပ်က္
ေတြကတဆင့္ သရွြႏင္မွာပါ။ သူတ႔က ဘာသာေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ကန္႔သတ္္ို႔ အေၾကာင္းျပခ်
က္တ္္ခ (သ႔)ို အျခားအေၾကာင္းျပခ်က္တခခလအပ္တယ္လ႔ ေျပာဆခ့ၾကပါတယ္။ ဒါဆ ကန္႔သတ္ခ်က္
ေတြဟာ ဘယ္အခ်န္မွာ က် းေၾကာင္းမွ်တျပး လက္ခံြႏင္ဖြယ္ရွလဆတာ ြႏွင့္ ဘယ္အခ်န္မွာေတာ့
မွ်တမႈ မရွဘူး၊ လက္မခံြႏင္ဖြယ္မရွဘူးလ႔ ကြ်န္ေတာ္တ႔ သရွြႏင္မလ။
အျပည္ျပည္ဆင္ရာလူ႔အခြင့္ေရးဥပေဒက
မမကးကြယ္တ့ ဘာသာ (သို႔) သက္ဝင္ယံၾကည္မႈက ခံယူခင
ြ ့္၊ ေရြးခ်ယ္ခြင့္၊ ကူးေျပာင္းခြင့္ (သို႔) ြႏတ္္ြ
က္ခင
ြ ့္ဟာ ္္္မွန္တ့ အခြင့္အေရးျဖ္္ျပး ဘယ္ေတာ့မွ
အကန္႔အသတ္မ္ားသင့္ဘူးလ႔ ဆပါတယ္။ မမကိုူးကြယ္တတဲ့ ဘာသာ (သို႔)
သက္၀င္ယိုုံၾကည္မႈအေပၚ လသရွင္ၾကာူးကိုူးကြယ္က်င္ဲ့သုံိုူးခြင္ဲ့ကို တနည္ူးနည္ူးနတ႔ တာူးျမစ္မႈေတြ ရွွိႏိုင္ေပ
မယ္ဲ့၊ ၄င္ူးဟာ ေအာက္ပါအခ်က္ (၄) ခ်က္န႔တ ညီညြတ္မႈ ရွရပါမယ္။
(၁) မည္သည့္ကန္႔သတ္ခ်က္မဆ ဥပေဒြႏွင့္အည ျပဌာန္းေပးရမည္။
ဒအခ်က္ရ႕ အဓကအခ်က္ကေတာ့ ြႏင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူ႔ရတပ္္တြ႔ ြႏွင့္ တရားရံးေတြရ႕ၾက တင္ မွန္းဆမရြႏ
င္တ့ (သို႔) က် းေၾကာင္းဆေလ်ာ္မႈမရွတ့ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြ ရပ္တန္႔သာြ းေ္ဖ႔ ျဖ္္ပါတယ္။
(၂) ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြဟာ အမ်ာူးလူ္လံျခ ံေရး၊ ျပည္သူလူ္အတြင္း သဟဇာတရွေရး၊
လူ္က်န္းမာေရး (သို႔) လူ္္ာရတၱ (သို႔) အျခားပဂ လ္မ်ားရ့ ရပင္ခြင့ြႏ
္ ွင့္လတ
ြ ္လပ္ခြင့္ေတြက
ကာကြယ္ရန္လအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖ္္ရပါမယ္။
ဒါကအေရးၾကးပါတယ္။ အမ်ားေကာင္းက် းက
ရည္္ူးျပး ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ျခင္းဟာ မအြႏင္ရနင္မယ့္လမ္းအျဖ္္ေရြးခ်ယ္ျပး ကန္႔သတ္ခ်က္က
ခ်မွတ္တာ အလြန္ မတူပါဘူး။
(၃) ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားဟာ ခြျခားဆက္ဆံသည့္သေဘာမျဖ္္ရပါ။
(၄) ္႔အျပင္ မည္သည့္ကန္႔သတ္ခ်က္မဆ မမဘာသာက လူသရွင္ၾကားကးကြယ္ က်င့္သံးခြင့္ေၾကာင့္
ျဖ္္တ့ ျပႆနာြႏွင့္ ဆေလ်ာ္မႈ ရွရမွာ ျဖ္္ပါတယ္။

ဒ္ည္းမ်ဥ္းေတြဟာ အင္မတန္အေရးၾကးပါတယ္။ ဒ္ည္းမ်ဥ္းေတြမရွရင္ အစိုူးရက မမတို႔
မွိႏွစ္သက္တတဲ့ အရာမွန္သမွ်၊ အိုပ္စိုအ္ြ႔တ (သို႔) က်င္ဲ့သိုုံူးမႈတိုင္ူးကို ကန္႔သတ္ွိႏိုင္သာြ ူးမွာ ျ္စ္ပါတယ္။ ကန္႔
သတ္ခ်က္ေတြဆတာ ေနာက္ဆံးအဆင့္မွ သံးရတ့နည္းလမ္းသာျဖ္္သင့္ျပး အစိုူးရက ထန္ူးခ််ဳပ္တဲ့တ နည္ူး
လမ္ူးတစ္ခို ျ္စ္မေနသင္ဲ့ပါဘူး။
္ည္းမ်ဥ္းေတြအေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသနားလည္ဖ႔ ဥပမာတ္္ခန႔ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။
ျမ ႕တ္္ျမ ႕မွာ မတူကြျပားတ့ ဘာသာေရးအပ္္ (၅) ္ ရွတယ္ဆပါ္႔။ သူတ႔အားလံးမွာ ဝတ္ျပ ကးကြ
ယ္ရာ ေနရာကယ္္ရွျပး ေဘးပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ အေြႏွာက္အယွက္ျဖ္္ေ္တ့ ဆူညံမႈ ေတြ
အနည္းန႔အမ်ား
ျဖ္္ေ္ခ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ရေတြက အသင္ူးအ္ြ႔င
တ ယ္ွိႏွင္ဲ့ နာမည္မၾကီူးတတဲ့အ္ြတ႔ေတြအေပၚတိုင္ၾကာူးခ်က္ေ
တြကိုပတ လက္ခုံတယ္၊ စသည္ျ္င္ဲ့ ….
အသံဆူညံလန
ြ ္းတာဟာ က်န္းမာေရးက ္ခက္ေ္သလ
လူ္က်န္းမာေရးအရ ကန္႔သတ္ျခင္းဟာလည္း တရားဥပေဒန႔ ညညြတ္တ့ အေၾကာင္းအရာတ္္ခလည္းျ
ဖ္္ပါတယ္။ ဒါဆရင္ အာဏာပင္ေတြ ဘာလပ္သင့္လ။ လူ္က်န္းမာေရးက အကာအကြယ္ေပးဖ႔အတြ
က္ ခြျခားဆက္ဆံမႈကင္းျပး သာတူညမွ်ရွတ့ ဘယ္လ္ည္းမ်ဥ္း္ည္းကမ္းမ် းေတြ ရွဖ႔လအပ္မလ။
ဒက္ၥမွာ လူ္အ္ည္းအေဝးပြအတြက္ လက္ခံြႏင္တ့ အသံဆူညံမႈအတင္းအတာက ဥပေဒန႔ ္ည္းမ်ဥ္း္
ည္းကမ္းတက် ္န္းခ် ပ္ေပးတာဟာ အသင့္ေလ်ာ္ဆံးျဖ္္ပါတယ္။ ဒဥပေဒဟာလည္း ဘာသာေရးအသ
င္းအဖြ႔မ်ား ြႏွင့္
အျခားသူေတြအားလံးအေပၚ ညတူညမွ်သက္ေရာက္မႈရွရပါမယ္။ တကယ္လို႔ အ္ြ႔တ
တ စ္ခိုခိုက သတ္မွတ္
ွိႏႈန္ူးထက္ က်ယ္ေလာင္ခတဲ့မယ္ဆိုရင္ အသံကေလွ်ာ့ခင္းတာ (သို႔) ဒဏ္ရက္တာမ် း
လပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ သတို႔ကို လံးဝအသံမ္ြက္ဖ႔ (သို႔) အားလံး ္ေဝးေတြ႔ဆံတ့ပြက
ပတ္ပင္တားျမ္္တာမ် းေတာ့ မလပ္သင့္ပါဘူး။
ရေတြကလည္း နာမည္မၾကးတ့အဖြ႔ေတြက တင္တန္းတ့ ္ာေတြသာ လက္ခံရရွခ႔မယ္ ဆရင္ေတာင္မွ
ဥပေဒက မွ်မွ်တတ က်င္႔သံးရပါမယ္။
ဒါဟာ ေသးငယ္ျပး ရးရွင္းတ့ ဥပမာတ္္ခ ျဖ္္ပါတယ္။
ဘာသာေရး (သို႔) သက္ဝင္ယံၾကည္မႈ လြတ္လပ္ခြင့္က အမ်ာူးဆိုုံူး ခ် းေဖာက္ခံရတာေတြ
ၾကည့္မယ္ဆရင္ ဒသေဘာတရားေတြက လ်္္လ််ဴရႈခံ္ားရတယ္ဆတာ အလြယ္တကူ

ျမင္ေတြ႔ြႏင္ပါတယ္။ ဘာျဖ္္လ႔လဆေတာ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြဟာ လအပ္တာမဟတ္သလ၊
ခြျခားဆက္ဆံ္ားတာန႔ ေလ်ာ္ကန္မႈမရွတာေတြလည္း သသာ္င္ရွား္ြာျမင္ေတြ႕နင္ပါတယ္။
အေဆာက္အဥးျပင္ပမွာ က်င္းပဖ႔ ခြင့္ျပ ခ်က္ေတာင္းခံတ့ ဘာသာေရး လပ္ေဆာင္မႈအားလံးက
တခ် ႕ြႏင္ငံမွာ တားျမ္္ပတ္ပင္ခံ္ားရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ္မွာ ္မင္း္ားဖတ္ျပး
ေက်းဇူးေတာ္ခ်းမြမ္းပြ ျပ လပ္ျခင္းဟာ တရားမ၀င္
ျဖ္္သာြ းပါတယ္။ ဒကန္႔သတ္ခ်က္ဟာ ဥပေဒ္ံြႏႈန္းနွင ့္ကက္ ညမႈ
လံး၀မရွဘူးဆတာ သသာ္င္ရွားပါတယ္။
ဒ႔အျပင္ ေနာက္ထပ္ အျငင္းပြား္ရာျဖ္္ရပ္ေတြ အမ်ားၾကးရွပါေသးတယ္။ ျပင္သ္္ြႏင္ငံက ျမ ႕ေတာ္ဝ
န္အေနန႔ ဘာကးနး္္ လ႔ ေခၚတ့ မ်က္နွာ ြႏွင့္ ေျခေ္ာက္တ္္ခသာ ေပၚတ့ ေရကူး၀တ္္ံ
၀တ္ဆင္တာက တားျမ္္ပတ္ပင္တာဟာ မွန္ကန္မႈ ရွရ့လား။ ဒါမွမဟတ္
မမသက္၀င္ ယံၾကည္မႈအေၾကာင္းက အျခားလူေတြဆ
မွ်ေ၀ေျပာျပခြင့က
္ အြႏၵယြႏင္ငံရွ တခ် ႕ေဒသက အာဏာပင္ေတြက
ကန္႔သတ္္ားတာဟာ ေလ်ာ္ကန္မႈရွရ့လား။
တကယ္လ႔ ကန္႔သတ္ျခင္းဟာ တရားဥပေဒန႔ ညညြတ္ေနတယ္ဆရင္ ဒါက မွန္မမွန္ဆံးျဖတ္ဖ႔
တရားရံးက ေမးသင့္တ့ ေမးခြန္း (၇) ခအေၾကာင္းက ဒတင္ျပခ်က္မွာ ေလ့လာသြားမွာ ျဖ္္ပါတယ္။
ဒတင္ျပခ်က္က
သင္ၾက ံေတြ႔ေနရတ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကို ေလဲ့လာဆန္ူးစစ္္ို႔ အေထာက္အကျပ်ဳလမ္ဲ့မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင္ဲ့
ပါတယ္။
ြႏင္ငတ
ံ ္္ြႏင္ငမ
ံ ာွ တားျမ္္ပတ္ပင္မေ
ႈ တြ ခ်မွတ္
္ ားရင္၊ ပ္မဆးံ ေမးခြနး္ က တကယ္လ႔ အဒ ကန္႔သ
တ္္ားျခင္းက အၾကြငး္ မ႔အခြင့အ
္ ေရးျဖ္္တ႕ မမြႏွ္သ
္ က္တ့ ဘာသာ (သ႔)ို အယူ၀ါဒက ကးကြယခ
္ ယ
ံ ခ
ူ ြ
င့္ကလား၊ (သ႔)ို လူသရွငၾ္ ကားကးကြယ္က်င့္သးခြ
ံ င့က
္ လား ဆတာ ေမးခြနး္ ္တ္ရမွာ ျဖ္္ပါတယ္။
အၾကြင္းမ႔အခြင့္အေရးက ကန္႔သတ္ခံေနရရင္၊ ြႏင္ငံေတာ္ရ့ ေဆာင္ရြက္မႈဟာ တရားဥပေဒန႔
မညညြတ္ေတာ့ပါဘူး။ တကယ္လ႔ လူသရွင္ၾကား ကးကြယ္ျခင္းက အကန္႔အသတ္လပ္္ားမယ္
ဆရင္ေတာ႔ ေနာက္ေမးခြန္းတ္္ခက သြားရေအာင္။
ျပ မူေဆာင္ရြကခ
္ ်က္ေတြက ဘာသာေရး(သ႔)ို သက္၀င္ယၾံ ကည္မက
ႈ
လူသရွငၾ္ ကားကးကြယက
္ ်င့္သးခြ
ံ င့က
္ ကန္႔သတ္ေနတာလား (သ႔)ို အျပ အမူတ္္ခတည္းကလား။

ကြ်ြႏ္ပ္တ႔ရ့ လပ္ေဆာင္မႈေတြဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္က်ြ ြႏ္ပ္တ႔ သက္၀င္ယံၾကည္မႈရ႕
လမ္းညႊန္မႈအတင္း ျဖ္္ပါတယ္။ ဒါေပမတဲ့
ကြ်ွိႏို္ပ္တို႔လိုပ္သမွ်ကိုေတာဲ့ ကာကြယ္ေပူးထာူးတတဲ့ ဘာသာေရူး (သို႔) သက္၀င္ယုံိုၾကည္မႈကို လသရွင္ၾ
ကာူးက်င္ဲ့သုံိုူးမႈမ််ဳူးမဟိုတ္ပါဘူး။ တစ္စိုုံတစ္ေယာက္က သတို႔ရတဲ့ လသရွင္ၾကာူး က်င္ဲ့သုံိုူးမႈ ကန္႔သတ္ခုံေနရ
တယ္လို႔ တိုင္ၾကာူးခတဲ့ရင္ စိုူးရမ္စရာေကာင္ူးတတဲ့ အျပ်ဳအမေတြဟာ ဘာသာေရူး (သို႔) သက္၀င္ယိုုံၾကည္မႈ
ကို လသရွင္ၾကာူးက်င္ဲ့သုံိုူးမႈတစ္ခိုျ္စ္ေၾကာင္ူး ဆိုုံူးျ္တ္ျပီူးမွ တရာူးရိုုံူး ေတြက စတင္စစ္ေဆူးၾကတယ္။ ၄
င္ူးတို႔ရဲ့တ အတြင္ူးက်က် ဆက္စပ္မႈကို သရွ္ို႔အတြက္ အျပ်ဳအမွိႏွင္ဲ့
သက္၀င္ယိုုံၾကည္မႈွိႏွစ္ခိုၾကာူးက ခ်တ္ဆက္မႈကို ေလဲ့လာျပီူး စစ္ေဆူးမႈေတြ ျပ်ဳလိုပ္ၾကပါတယ္။
တခါတေလမွာ ဒါက လြယ္ကူပါတယ္။ ဘရားေက်ာင္းတက္တယ္ဆတာ ခရ္္ယာန္ဘာသာဝင္ြႏွင့္
အျပည့္အ၀သက္ဆင္ျပး
အ္ာေရွာင္ျခင္းဟာ အ္ၥလာမ္ဘာသာဝင္နွင့္ အျပည္ဲ့အ၀ ဆက္ွိႏြယ္ ေနပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အျမတမ္းေတာ့ ရးရွင္းမေနပါဘူး။ လက္၀ါးကားတင္က ဆြ္ားျခင္းဟာ
ခရ္္ယာန္ဘာသာ၀င္တ္္ေယာက္အတြက္ ေရးၾကးတခြင္ မဟတ္ေပမယ့္ အျခားတ္္ဖက္မွာေတာ့ ဒါဟာ
ဘာသာေရးအမွတ္အသားက အေလးအနက္္တ္ေဖာ္ျပသျခင္းတ္္ခ
ျဖ္္ပါတယ္။ ဒီလိုပါဘတ မြတ္ဆလင္အမ််ဳူးသမီူးေတြမွာလည္ူး ေခါင္ူးျမီူးျခ်ဳုံထာူးတာနတ႔ ပတ္သက္ျပီူး မတညီ
တတဲ့ ယိုုံၾကည္မႈေတြ ရွေနပါတယ္။
သက္၀င္ယံၾကည္မႈမွာ ဘယ္ဟာက မွန္ကန္လဆတာ ဆံးျဖတ္ေပးမွာက တရားရံးရ့
တာ၀န္မဟတ္ပါဘူး။ ဘာသာေရးဆင္ရာ လူသရွင္ၾကားကးကြယ္က်င့္သံးခြင့္အေနန႕ ဆံးျဖတ္တ့အခါမွာ
ခရစ္ယာန္ ဓမၼပညာ ဆိုင္ရာ အဓပၸာယ္္င
ြ ဲ့ဆ
္ ိုခ်က္အတိုင္ူး တပါူးသေတြအေပၚ ဦူးစာူးေပူးေလဲ့ရွတတဲ့ အ
ယ၀ါဒေၾကာင္ဲ့ တရာူးရိုုံူးအေနနတ႔ စြန္႔စြန္႔စာူးစာူး စီရင္ခ်က္ခ်ရတတဲ့ အျ္စ္ေတြနတ႔ ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွပါတယ္။ လူ႔
အခြင့္အေရးဟာ လူတ္္ဥးခ်င္းန႔သာ
သက္ဆင္ေနတာမ႔ တရားရံးေတြက အသင္းအဖြ႔ေတြရ႕ ဆံးမၾသဝါဒ္က္ စိုူးရမ္ပပန္ေနတတဲ့ လူပဂ လ္တ
္္ဥးခ်င္းရ့ သက္၀င္ယံၾကည္မႈက အေလး္ား ၾကည့္ရႈရပါတယ္။
ျပးေတာ့ လူတ္္ေယာက္အေနန႔ သလ
႔ ပ္ေဆာင္ခ်က္တ္္ခဟာ ဘာသာေရး ဆင္ရာ လူသရွင္ၾကားကးကြ
ယ္က်င့္သံးခြင့္ ေၾကာင့္လား ဆတာ ေလ႔လာျပး သူတ႔အတြက္ ဟတ္တယ္ဆရင္ ဟတ္တယ္လ႔
သတ္မွတ္ရပါမယ္။
အကာအကြယေ
္ ပး္ားတ့ ဘာသာေရးဆင္ရာ လူသရွငၾ္ ကားကးကြယ္က်င့္သးံ ခြင့္ဟာ
ကန္႔သတ္ခံ ္ားရေၾကာင္း ခင
ို လ
္ ေ
ိုုံ နျပီဆရ
ို င္ အတဒီ ကန္႔သတ္ျခင္ူးဟာ ဥပေဒမွာ ျပဌာန္ူးထာူးသလာူးဆို
တာ ကြ်ွိႏ္ိုပတ
္ ႔ို စစစ္္႔ို လပ
ို ါတယ္။

ကန္႔သတ္ျခင္းက ္ည္းမ်ဥ္း္ည္းကမ္းခ်္ားတ့ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္၊ ္ရင္္ံး ဒါမွမဟတ္ ဓေလ့္ံး တမ္း
ဥပေဒေတြရွေနသလား။ ဒါမွမဟတ္ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းမဟတ္ဘ အာဏာပင္ေတြက ျပဌာန္း
္ားတာလား။ တကယ္လ႔ ဥပေဒအရ ျပဌာန္း္ားတာမရွရင္၊ ဒကန္႔သတ္ျခင္းဟာလည္း တရားဥပေဒန႔
ညညြတ္ျခင္း မရွပါဘူး။

ေနာက္တ္္ဆင့္ကေတာ့ အဆပ
ို ါကန္႔သတ္ခ်က္ဟာ ဥပေဒေဘာင္ကကာကြယဖ
္ ႔ လအပ္လားဆတာ
ဆန္း္္္ရမွာ ျဖ္္ပါသည္။
ဒါက
ေျဖရမယ္ဆရင္၊ ပ္မဆံးအေနန႔ ကန္႔သတ္ခံ္ားရတ့ ဘာသာေရးက်င့္သံးမႈန႕ တရားဥပေဒအေၾကာင္
းအရာေတြၾကား တက္ရက္ဆက္ြႏြယ္မႈ ရွေနလားဆတာ ္္္္ရမွာ ျဖ္္ပါတယ္။
ဒတယအေနန႔ ကန္႔သတ္ျခင္းက တကယ္လအပ္ရ႕လားဆတာ ္္္္ရပါမယ္။ ဒီေမးခြန္းေတြက ္ပ္ျပး
ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။
အျပည္ျပည္ဆင္ရာ ဥပေဒအရ၊ ဘာသာေရး (သ)႔ သက္ဝင္ယံၾကည္မႈလြတ္လပ္ခင
ြ ့္က ကန္႔သတ္ဖ႔ တ
္္ခတည္းေသာ တရားဝင္ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ လူ္လံျခ ံေရး၊ ျပည္သူလူ္ အတြင္း
သဟဇာတရွေရး၊ လူ္က်န္းမာေရး (သ႔) လူ္္ာရတၱ၊ (သ႔) တပါးသူေတြရ့ ရပင္ခြင့္မ်ားြႏွင့္
တပါးသူေတြရ့ လြတ္လပ္ခြင့္က အကာအကြယ္ေပးျခင္းပ ျဖ္္ပါတယ္။
ဒါဆရင္
ကန္႔သတ္ခံ္ားရတ့အျပ အမူေတြက ဒအေၾကာင္းရင္းေတြက ဘယ္လ္ခက္ေနသလ။ သက္ေသအေ
္ာက္အ္ားေကာ ရွရ့လား။
ြႏင္ငံေတာ္အေနန႔ ကန္႔သတ္ခံ္ားရတ့ ဘာသာေရးက်င့္သံးမႈြႏွင့္ တရားဥပေဒ အေၾကာင္းအရာ ေတြ
ၾကားက တက္ရက္ဆက္ြႏြယ္မႈက အားလံးသေအာင္ ခ်ျပရပါမယ္။
ဟြႏၵ်ဴဘာသာရ့ဇာတ္္န္္ဟာ လူေတြက ဇာတ္ျမင့္၊ ဇာတ္နမ့္န႕ ဇာတ္မ့အပ္္မ်ားအျဖ္္ ပင္းျခားသြားေ္
ခ့ပါတယ္။
ဇာတ္မ့အပ္္ေတြဟာ ဆိုူး၀ါူးတတဲ့ ခြျတ ခာူးဆက္ဆုံမႈ၊ လမႈေရူးွိႏွငဲ့္ စီူးပြာူးေရူး ဆိုုံူးရွ်ဳုံူးနစ္နာမႈေတြကို ၾက်ဳုံေတြ႔ခတဲ့
ပါတယ္။ တခ် ႕ဘရားေက်ာင္းေတြက ဇာတ္မ့ ဟြႏၵ်ဴေတြက အဝင္မခံပ တားျမ္္ခ့ဖူးပါတယ္။ အြႏၵယဟာ
ဇာတ္္န္္က ၁၉၄၉ ခိုွိႏွစ္မွာ ဖ်က္သမ္းခ့ျပး ဇာတ္မတဟ
ဲ့ ြႏၵ်ဴေတြ ဘရားေက်ာင္း္၀င္မလာဖ႔ တားျမ္္တာ

မရွေတာ့ပါဘူး။ ဒကန္႔သတ္ျခင္းဟာ ္မ္းသပ္ေအာင္ျမင္ခ့ပါတယ္။ ဘာျဖ္္လ႔လဆေတာ့
ဒက ဇာတ္ ခြျခားဆက္ဆံျခင္းက ကာကြယ္ ျခင္းြႏွင့္ တပါးသူေတြရ့ လြတ္လပ္ခြင့္ြႏွင့္အခြင့အ
္ ေရးေတြက
အကာအကြယ္ေပးျခင္းတ႔ တက္ရက္ ဆက္ြႏယ
ြ ္မႈ ရွင္းေနလ႔ ျဖ္္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ကန္႔သတ္ျခင္းအားလံးမွာ ဒလရးရွင္းတ့ ဆက္ြႏြယ္မႈ ရွေနတာ မဟတ္ပါဘူး။
တခါတရံမွာ အ္းရေတြကယ္တင္လ တရား၀င္အေၾကာင္းအရာက မွားယြင္း္ြာ ေဆာင္ရြက္တာ
ဒါမွမဟတ္ တလြအသံးျပ သြားတာေတြ ရွပါတယ္။
ဘာသာေရး (သ႔) သက္ဝင္ယံၾကည္မႈလြတ္လပ္ခြင့္က ကန္႔သတ္္ားျခင္းဟာ ျပည္သလထို အတြင္ူး သ
ဟဇာတရွေရူးေၾကာင္ဲ့ျ္စ္ေလဲ့ရွပါတယ္။ ျပည္သလအတြင္ူး သဟဇာတရွေရူး ဥပေဒဟာ ျခမ္ူးေျခာက္ျခင္ူး
၊ တိုက္ခိုက္ျခင္ူး၊ အၾကမ္ူး္က္မႈကို လႈ႔ုံေဆာ္ျခင္ူးွိႏွင္ဲ့ ဘာသာတရာူးကို တခါတရုံ စြပ္စြတျပစ္မွာူးေရူးသာူးျခင္ူး
စတတဲ့ အရာေတြကို ထန္ူးကြပ္ေပူးပါတယ္။
ဘာသာေရး (သ႔) သက္ဝင္ယံၾကည္မႈက လူသရွင္ၾကား လြတ္လပ္္ာြ ကးကြယ္ရာမွာ
မမယံၾကည္္ားတာက မွန္ကန္မႈရွေၾကာင္း ေျပာဆခြင့္ အျပည့္အ၀ပါရွရပါမယ္။ မမသက္၀င္
ယံၾကည္မႈက ျငမ္းခ်မ္း္ြာ (သ႔) အၾကမ္းဖက္မႈမျဖ္္ပြားေ္ြႏင္တ့
လႈ႔ံေဆာ္မႈနည္းလမ္းန႔ လည္း သသာ္င္ရွား္ြာ ဆွိႏၵ္တ္ေဖာ္ြႏင္ပါတယ္။ ္တ္မေကာင္း္ရာကေတာ့
တခ် ႕သူေတြဟာ သူတ႔
ကယ္တင္္က္ အျခားသူေတြရ႕ ျငမ္းခ်မ္း္ြာ ဆွိႏၵေဖာ္္တ္ျခင္းအေပၚ မေက်မနပ္ျဖ္္ၾကျပး အၾကမ္းဖ
က္ တန္႔ျပန္တတ္ၾကပါတယ္။
အခ် ႕ြႏင္ငံေတြမွာ တခ် ႕သက္ဝင္ယံၾကည္သူေတြရ႕ ျငမ္းခ်မ္း္ြာ ဆွိႏၵေဖာ္္တ္ျခင္းက တာူးျမစ္ပတ္ပ
င္ထာူးျပီူး ရိုန္ူးရင္ူးဆန္ခတ္ အၾကမ္ူး္က္မႈေတြ
ျ္စ္လာမွာ စိုူးရမ္တတဲ့အတြက္ တရာူး၀င္သတ္မွတ္ထာူးတတဲ့ ေနရာမွာသာ ျပ်ဳလိုပ္ရမယ္လို႔ ဆင္ေျခေပူးၾကပါ
တယ္။ ဒီအခ်က္ေၾကာင္ဲ့ အမာတ (Ahmadi) (သ႔) ဘာသာမတဲ့သေတြ
ျပည္သလထိုအတြင္ူး ဆွိႏၵေ္ာ္ထိုတ္တာကို အင္ဒနးရွားနင္ငံက တာူးျမစ္ထာူးခတဲ့ပါတယ္။ အက််ဳူးဆ
က္ကေတာဲ့၊ အၾကမ္ူး္က္မႈ က် ူးလြန္သေတြရတ႕ ကိုယ္ထလက္ေရာက္ တိုက္ခိုက္မႈကို အေရူးယရမည္ဲ့အ
စာူး အၾကမ္ူး္က္ခုံရသေတြကို အျခာူးဘာသာေရူးကို ျပစ္မွာူးမႈ (သ႔) ေသြူးထိုူးလႈ႔ုံေဆာ္မႈနတ႔ တခါတရုံ အေ
ရူးယခုံရပါတယ္။
ဒဥပေဒေတြက အၾကမ္းဖက္မႈက
ေလွ်ာ့က်မသြားေ္ပါဘူး။ အဒအ္ား သက္၀င္ယိုုံၾကည္မႈ မွားယြင္းေနသူေတြက
အျပ္္ေပးသင့္တယ္ဆတ့ အေတြးအေခၚက ပမခင္မာ သြားေ္ပါတယ္။

ေနာက္္ပ္ လွည့္္ားြႏင္တ့ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ လူ္္ာရတၱ္ြႏ
ံ န
ႈ း္ ဘ ျဖ္္ပါတယ္။ လူတင္းမွာ တူ
ညတ့ ္ာရတၱ္ံြႏႈန္းေတြရွပါသလား၊ ျပးေတာ့ ဘယ္သူေတြရ႕ ္ာရတၱ္ံြႏႈန္းကေတာ့ အမ်ားျပည္သူ
သေဘာတူတ႔
လူ္္ာရတၱ္ံြႏႈံန္းျဖ္္ပါသလ။ ကလသမဂလူ႔အခြင့္အေရး ကြ်မ္းက်င္သူေတြကေတာ့ အမ်ားျပည္သူ
သေဘာတူတ႔
လူ္္ာရတၱ္ံြႏႈန္း ဆတာဟာ “လူမႈေရးေတြ၊ အေတြးအေခၚန႕ ဘာသာေရး ္ံးတမ္းမ်ား” မွ ဆင္ူးသ
က္လာရမွာ ျ္စ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္နည္ူးေျပာရရင္၊ ကန္႔သတ္ထာူးျခင္ူးကို လအမ်ာူးစိုသေဘာတတတ႔ စာ
ရတၱ္ံြႏႈန္းတ္္ခတည္းအေပၚ အမွမျပ ရပါဘူး လ႔ ဆပါတယ္။
အမ် းသားလံျခ ေ
ံ ရးဟာ ဘာသာေရး သ႔မဟတ္ သက္၀င္ယံၾကည္မႈ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြက
ကန္႔သတ္ဖ႔အတြက္ တရားဥပေဒန႔ ညညြတ္တ့ အေၾကာင္းရင္းတ္္ခ မဟတ္ဘူးလ႔ ေျပာရင္ သင္
အံ့အားသင့္ြႏင္ပါတယ္။
အခ် ႕အ္းရေတြဟာ ရန္သူ႔ြႏင္ငံက ဘာသာေရးက ေဝမွ်တ့ အသင္းအဖြ႔ေတြဟာ အမ် းသားလံျခံ ေရး
က ္ခက္ေ္တယ္ဆျပး မ္ာအဖြ႔လ႔
သတ္မွတ္ခ့ၾကတယ္။ သေဘာတူ္ာခ် ပ္ ေရးဆြသူေတြ က လူ္က်န္းမာေရး၊ လံျခ ံေရးြႏွင့္
သဟဇာတျဖ္္ေရးတ႔ဟာ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြအတြက္
လံေလာက္တ့အတင္းအတာရွေနျပျဖ္္တ့အတြက္ အမ် းသား လံျခ ံေရးက
္ပ္မံ္ည့္သင
ြ ္းျခင္း ဟာ အေရးၾက ံလာတ့အခါ ဘာသာေရး (သ)႔ သက္၀င္ယံၾကည္မႈ
လြတ္လပ္ခြင့္ က အြႏၱရာယ္ရွလာေ္နင္တယ္လ႔ သေဘာတူၾကပါတယ္။
ဒါဟာ ြႏင္ငံေတာ္အေနန႔ ကန္႔သတ္္ားတ့ဘာသာေရးကးကြယ္က်င့္သံးမႈက တရားဥပေဒေဘာင္က ဘ
ယ္လေက်ာ္လြန္ေနလဆတာကေဖာ္ျပတ့ တက္ရက္ဆက္ြႏြယမ
္ ႈက ္တ္ေဖာ္ေပးရမယ္ လ႔
ကြ်ြႏ္ပ္တ႔ အတည္ျပ ေလ႔လာခ့ၾကပါတယ္။ တရားဥပေဒေတြက မွန္ကန္္ြာ
အဓပၸာယ္ဖင
ြ ့္ဆျပး လက္ေတြ႔က်င့္သံးေနသလားဆတာ ္္္္ဖ႔ အေရးၾကးေၾကာင္း ကြ်ြႏ္ပ္တ႔ ေတြ႔ရွျပး
ျဖ္္ပါတယ္။
ကြ်ြႏ္ပ္တ႔ ေမးခြနး္ ရ႕ ဒတယပင္းက သြားၾကည့္ရေအာင္ - ကန္႔သတ္ျခင္းဟာ လအပ္ပါသလား။ ွိႏင္ငံေရး
(သ႔) အမ်ားအျမင္မွာေတာ့ မလလားၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လအပ္ပါတယ္။

အ္းရအေနန႔ သူတ႔အဆျပ ္ားတ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ြႏွင့္ တပါးသူေတြရ့ အခြင့္အေရးြႏွင့္
လြတ္လပ္ခြင့္ေတြက အကာအကြယ္ေပးျခင္းတ႔ၾကား တက္ရက္ဆက္ြႏြယ္မႈရွတယ္လ႔ ျပသေပး
တယ္လ႔ ဆၾကပါ္႔။

ျခမ္းေျခာက္္ခက္မႈက ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ရေလာက္ေအာင္ ျပင္း္န္ရ့လား။
အဆျပ ္ားတ့ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြက အျခားတပါးသူေတြရ့ ရပင္ခြင့္က ္္ေရာက္ေရာက္
အကာအကြယ္ေပးြႏင္ပါ့မလား။
ျပးေတာ့ အခြင့္အေရးေတြက ကန္႔သတ္မ္ားဘ ျပႆနာက ေျဖရွင္းနင္မယ့္ အျခားနည္းလမ္း ေတြ မရွ
ေတာ့ဘူးလား။
ျပႆနာဟာ ္င္သေလာက္ မျပင္း္န္ဘူးဆရင္၊ အဆျပ ္ားတ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ဟာ ၄င္ူးျပ ႆနာက
မေျဖရွင္းြႏင္ခ့ရင္(သ႔) အခြင့္အေရးေတြက ကန္႔သတ္မ္ားဘ ေျဖရွင္းြႏင္္ရာ
အျခားနည္းလမ္းရွခ့မယ္ဆရင္ အဒကန္႔သတ္ခ်က္ေတြဟာ မလအပ္ပါဘူး။
တရတ္အ္းရက လူေတြ ျပြတ္သပ္ေနတ့ ဗဒၶဘာသာသင္တန္းေက်ာင္းေတြဟာ က်န္းမာေရးန႔
လံျခ ံေရးအတြက္ ္းရမ္္ရာ ရွတယ္လ႔ ဆပါတယ္။ က်န္းမာေရးန႔ လံျခ ံေရးဟာ
ဥပေဒေဘာင္အတြင္း အက် ံး၀င္တ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ျဖ္္ပါတယ္။ ပ္မေျဖရွင္းနည္းက
သင္တန္းေက်ာင္းေတြက ျပ ျပင္ဖ႔ြႏွင့္
တးခ်႕ြႏင္ဖ႔ျဖ္္ပါတယ္။ ဒေျဖရွင္းနည္းက အခြင့အ
္ ေရးေတြက ကန္႔သတ္မ္ားပါဘူး။ ဒါေပမယ္ဲ့ အစိုူးရ
က ဧရယာတစ္ခိုလိုုံူးကို ျ္်ဳ္်က္ျပီူး သီလရွင္ူး အပါူး ၁၀၀၀ ကို အတင္ူးအက်ပ္ေရႊ႕ေျပာင္ူးေစခတဲ့ပါတယ္။
အမွန္ေတာဲ့ ဒီလို လိုပ္စရာ မလိုပါဘူး။
တ္္ခ် ႕ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြေတာ့
လအပ္တာမွန္ပါတယ္။ ကမၻာ့ကလသမဂကလည္း အြႏၱရာယ္ ရွတ့ တခ််ဳ႕ ေရွူးေခတ္ ရိုူးရာကိုူးကြယ္မႈွိႏွင္ဲ့
အမ််ဳူးသမီူးအဂၤါ
ျ္တ္ထိုတ္ျခင္ူး စတတဲ့ ရိုူးရာကိုူးကြယ္မႈ ေတြကို တာူးျမစ္ပတ္ပင္သင္ဲ့တယ္လို႔ အတအလင္ူးေ္ာ္ျပခတဲ့ပါတယ္
။
ဒလပါဘ၊
ျဖ္္ရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ရိုူးရွင္ူးမေနပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရျခင္ူးရတဲ့ အေၾကာင္ူးရင္
ူးကို ေျပာျပေပးဖ႔ ြႏင္ငံေတာ္မွာ တာ၀န္ရွပါတယ္။

အ္းရမွာ က််ဳူးေၾကာင္ူးညီညြတ္တ႔တ တရားဥပေဒေဘာင္တ္္ခရွျပး ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတဖ
္ ႔ လအပ္တ
ယ္လ႔
ကြ်ြႏ္ပ္တ႔ အတည္ျပ ြႏင္ခရ
့ င္ အဒ ကန္႔သက္ခ်က္ေတြမာွ ခြျခားဆက္ဆမ
ံ ေ
ႈ တြ ရွေနသလားလ႔ ဆက္လ
က္္္္္ဖ႔ လအပ္ပါတယ္။
ဥပေဒေတြ၊ မူဝါဒေတြ (သ႔) က်င့္သံးမႈေတြမွာ ခြျခားဆက္ဆံမႈရွ၊ မရွ သျမင္ဖ႔ လြယ္ကူတယ္ လ႔ ္င္ေ
ကာင္း
္င္လမ့္မယ္။ တကယ္လို႔ ဒီကန္႕သတ္ခ်က္ဥပေဒေတြကို တခ် ႕လူေတြအတြက္ သသသာသာက်င့္သံးျ
ပး အျခားလူေတြအတြက္ မက်င့္သံးခ့ရင္ ဒါဟာ ခြျခားဆက္ဆံတာ ျဖ္္ပါတယ္။ ဒါက တက္ရက္ ခြျခားဆ
က္ဆံျခင္းလ႔ ေခၚျပး ၄င္းက တားျမ္္ပတ္ပင္္ားပါတယ္။
တခါတေလက်ရင္ လတိုင္ူးအတြက္ အက််ဳုံူး၀င္တဲ့တ ဥပေဒတစ္ခို က်င္ဲ့သိုုံူးရာမွာ လတခ််ဳ႕အေပၚသာ အ
မ်ာူးၾကီူးသက္ေရာက္ေနျပီူး အျခာူးလေတြအေပၚ ဘာမွမသက္ေရာက္တာလည္ူး ရွပါတယ္။ ဒါကို သြယ္၀ို
က္ ခြျတ ခာူးဆက္ဆုံျခင္ူးလို႔ ေခၚပါတယ္။
ကြ်ြႏ္ပ္တ႔ ပံေဖာ္္ားတ့ ျမ ႕န႔ ဆူဆူညံညံကးကြယ္ၾကတ့ ေနရာေလးေတြဆ ျပန္သာြ း ၾကည့္ရေအာင္။
ေကာင္္က လထိုအတြင္ူး ဘာသာေရူးအခမ္ူးအနာူးရတ႕ဆညုံသုံအတိုင္ူးအတာကို ထန္ူးခ််ဳပ္တ႔တ ဥပေဒတ
စ္ခို အစျပ်ဳလိုက္တာွိႏွင္ဲ့ ဘာသာေရူးအသိုင္ူးအ၀န္ူးက
တာ၀န္ခုံေတြက သတို႔ရတ႕အသုံခ်တ႕စက္ကို လိုအပ္သလို အသုံအတိုူး၊ အေလွ်ာဲ့လိုပ္လာၾကပါတယ္။ ဒါေပမ
ယ့္ ဘရားေက်ာင္းက ေခါင္းေလာင္းသံဟာ က်ယ္ေလာင္လြန္းရင္ေတာင္
အအသံက အသံခ်႕္က္ေတြလမ် း ေလ်ာ့ေအာင္
လပ္ြႏင္မွာ မဟိုတ္ပါဘူး။ တျခားလူေတြအတြက္ ျပႆနာမွမရွေပမယ့္ ဘရားေက်ာင္းကေတာ့
ဒေခါင္းေလာင္းတးတ့ အေလ့အ္က ္ြန္႔လြတ္ရပါေတာ့မယ္။ ဒါဟာ သြယ္ဝွ က္ ခြျခားဆက္ဆံ ခံရျခင္း ျ
ဖ္္ပါတယ္။
သြယ္၀က္ ခြျခားဆက္ဆံျခင္းက ျဖ္္ပြားေ္ခ့တ့ သာဓကေတြ အမ်ားၾကးရွပါတယ္။
လူ္ၾကား္မွာ ဓါးလက္နက္ သယ္ေဆာင္တာက ြႏင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ တားျမ္္္ား
ပါတယ္။ ဒါဟာ ဆခ္ (Sikhs) လမ််ဳူးေတြမွအပ က်န္တတဲ့ ဘာသာေရး (သ႔) သက္ဝင္
ယံၾကည္မႈဆင္ရာ အပ္္ေတြအေပၚ မည္သည့္သက္ေရာက္မႈ
မရွပါဘူး။ ဆခ္အမ် းသားေတြဟာ ကာပန္ (Kirpan) လ႔ေခၚတ့ အခမ္းအနားဆင္ရာ ဓါးလက္နက္က သူ
တ႔ရ႕ ရွပ္အက်္တမွာ ထည္ဲ့သင
ြ ္ူးဝတ္ဆင္ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒဥပေဒဟာ ဆခ္အမ် းသားေတြရ့
ဘာသာေရးဆင္ရာ ္ည္းမ်ဥ္းေတြလက္နာ ျဖည့္ဆည္းြႏင္္ြမ္းက ကန္႔သတ္ေ္ခ့ပါတယ္။

အခ် ႕နင္ငံေတြမွာ နည္းဥပေဒ္ည္းမ်ဥ္းအရ အေဆာက္အဥးအသ္္ေတြေဆာက္ဖ႕ ေဘးအမ္ နးနားခ်င္း
ေတြ က အတည္ျပ ေပးရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ္နးခ်င္းဟာ သူ႔အက် းမလလား/အျမင္မွား သူလည္း
ျဖ္္ြႏင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ္ေဒသရ႕ရးရာအတင္းကင္္ြေန္င္သူေတြဟာ အျခားေသးငယ္ျပး
ရးရာအ္ဥ္အလာ မတူတ့အပ္္ေတြ္က္္ာရင္ ခြင့္ျပ ခ်က္ရရွြႏင္ဖ႔ ပမလြယ္ကူတာ ေတြ႔ရွရပါတယ္။
မူဝါဒေတြန႔ ဘာသာေရး က်င့္္ဥ္ေတြဟာ ျပႆနာ
ျဖ္္နင္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ တကၠသလ္တ္္ခခက ဝင္ခြင့္္ာေမးပြက ္ေနေန႔တ္္ရက္တည္းမွာသာ
က်င္းပေနမယ္ဆရင္ သတၱမေန႔ ဥပသ္အသင္းေတာ္ြႏွင့္ ဘာသာတရားကင္းရႈင္းတ့ ဂ််ဴးေတြ အခြင့္အေရး
ဆံးရွ ံးေနမွာပါ။ လူနည္း္ဘာသာေရးအဖြ႔က အလပ္သမားေတြဟာ သတို႔ဘာသာေရူးပြေ
တ န႔မွာ အလိုပ္နာူး
ခြင္ဲ့ ရရွမည္ဲ့အစာူး လူအမ်ား္ကးကြယ္တ့
ဘာသာေရးပြေတာ္ေန႔မွာ လက္ျပး အလပ္နားခြင့္ယူေနရတာလည္း မၾကာခဏ ျဖ္္ေနပါတယ္။
တက္ရက္ခြျခားဆက္ဆံျခင္းက အျမတမ္းတားျမ္္္ားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တရားရံးေတြအေနန႕ သြယ္ဝွ
က္ခြျခားဆက္ဆံျခင္းေတြက လက္ေတြ႕ျပႆနာတ္္ရပ္အျဖ္္ သတ္မွတ္ျပး
အက် း အေၾကာင္းသင့္သည္အတင္း ေျဖရွင္းေပးရပါမယ္။ ျပးေတာ့ ရးရွင္းတ့ ေျဖရွင္းနည္းလည္း
ရွြႏင္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တ႔ ္တ္ကူးပံေဖာ္ခ့တ့ျမ ႕မွာဆရင္ ဘရားေက်ာင္းေခါင္းေလာင္းတးတာ က
တနဂေြႏြေန႔န႔ ပြေတာ္ရက္ေတြက ခြ်င္းခ်က္္ားျပး ခြင့္ျပ ခ်က္ ေပး္ားြႏင္ပါတယ္။
ဆြဒင္နင္ငံမွာ တကၠသလ္ဝင္ခြင့္္ာေမးပြက ္ေနေန႔
တရက္တည္းမွာသာ က်င္းပေလ့ရွခ့ပါတယ္။ အခေတာ့ ေသာၾကာေန႔မွာလည္း က်င္းပေနပါျပ။ လပ္ငန္း
ခြင္အတြင္းက ယူနေဖာင္း၀တ္္ံေတြ ကလည္း ေခါင္ူးေပါင္ူးလို မၾကာခဏလိုပ္ျပီူး ၀တ္ဆင္ွိႏိုင္ပါျပီ။
ဒါေပမယ့္ ဒဟာေတြ အျမတမ္းေတာ့ မျဖ္္နင္ဘူးဆတာ တရားရံးကသ္ားပါတယ္။ သြယ္ဝက္ ခြျခားဆ
က္ဆံျခင္းဟာလည္း ေကာင္ူးမြန္ခင္လံတ့ အေ္ာက္အ္ားေတြန႔ မွန္ကန္ေၾကာင္း ျပြႏင္ရင္
တရားဥပေဒန႔အည ျဖ္္ြႏင္ပါတယ္။
ဥပမာ - ေဆးရံးအတြင္း ေရာဂါကူး္က္မႈ ္န္းခ် ပ္ေရးအတြက္ လက္ဝတ္ရတနာဝတ္ဆင္ျခင္းက တားျမ
္္တ့ မူ၀ါဒေၾကာင့္ တခ် ႕အပ္္ေတြက ္ခက္ေ္ပါတယ္။ ဒါဟာ လူ္က်န္းမာေရးန႔ ညညြတ္ေအာင္ ေ
ဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖ္္ပါတယ္။
လူ္က်န္းမာေရးဆတာ ဘာသာေရး (သ႔) သက္ဝင္ယံၾကည္မႈလြတ္လပ္ခြင့္က ကန္႔သတ္္ားတ့
တရား၀င္ အေၾကာင္းအရာတ္္ခ ျဖ္္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သြယ္ဝက္ခြျခား ဆက္ဆံျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ျပး
တရားရံးက အျခားအေၾကာင္းအရာေတြကလည္း လက္ခံ္ားပါတယ္။ ဥပမာ - ကမၸဏတ္္ခက သူ႔ရ့မူဝါ

ဒေတြက ျပ ျပင္ေျပာင္းလတာဟာ သူ႔အက် း္းပြားက ္ခက္ေ္တယ္လ႔ အျငင္းပြားြႏင္္ရာ ရွပါတယ္။
အ္ည္ဆင္တ္္ဆင္က အေရာင္းဝန္္မ္း ေတြက သူ႔္တ္ကန္ပဝတ္ဆင္ခင္းတ့အခါ အေရာင္း၀န္္မ္
းေတြက ဘာသာေရးအရ ဝတ္ဆင္ဖ႔ ျငင္းဆန္ခ့ရင္ အဒ၀န္္မ္းက အလပ္ခန္႔ျဖ္္မွာ မဟတ္ပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ တက္ရက္ခြျခားဆက္ဆံျခင္းက တားျမ္္္ားသလ လူတ္္ဥးခ်င္း (သ႔) အဖြ႔ေတြရ့ လအပ္ခ်
က္က ေျဖရွင္းြႏင္မည့္နည္းလမ္းေတြက က် းေၾကာင္းညညြတ္္ြာ ရွာေဖြျပး သြယ္ဝက္ ခြျခားဆက္ဆံျခင္း
က အတတ္နင္ဆံးေရွာင္ၾကဥ္ရမွာျဖ္္ပါတယ္။
ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြဟာ ခြျခားဆက္ဆရ
ံ ာ မေရာက္ဘးူ ဆတာ အတည္ျပ ျပးရင္ေတာ့ အဒအရာဟာ ည
တူညမွ်ရွမရွ ကြ်ြႏ္ပတ
္ ႔ ဆံးျဖတ္ရပါမယ္။
လူသရွင္ၾကား ကးကြယ္က်င့္သံးျခင္းက ဘယ္အတင္းတာအ္ ကန္႔သတ္ ္ားသင့္သလ။ ဘာေတြက
ဘယ္သူေတြအတြက္ ဘယ္အခ်န္၊ ဘယ္ေနရာမွာ တားျမ္္ပတ္ပင္္ားသင့္သလ။
သတ္မွတ္္ားတ့ အလပ္ခြင္ေတြမွာ သတ္မွတ္္ားတ့ လပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေန္ဥ္ သတ္မွတ္္ား တ့
ဘာသာေရးအ၀တ္အ္ား ၀တ္ဆင္ျခင္းက တားျမ္္ပတ္ပင္တာန႔ လမ္းေပၚသြားလာတ့အခ်န္ ဘာသာေ
ရးဆင္ရာ အ၀တ္အ္ားေတြက
မ၀တ္ဆင္ၾကဖ႔ လူတင္းက တားျမ္္တာေတြၾကား ကြျပားျခားနားမႈ မ်ား္ြာ ရွပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ နင္ငံတကာတရားရံးေတြဟာ ေလ်ာ္ကန္မႈ ရွ၊ မရွက ၾကည့္ၾကပါတယ္။ အေမရကန္ျပည္ ေ္ာ
င္္က တရားရံးေတြကေတာ့ ဒါက တင္းၾကပ္တ့ ္ည္းကမ္းေတြန႔ ေဆာင္ရြက္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကန္႔
သတ္ခ်က္ေတြဟာ တားျမ္္တ့နည္းလမ္းက အတတ္ြႏင္ဆံး ေလ်ာ့ေပါ့ အသံးျပ ္ားပါတယ္။

အခ် ႕တရားရံးေတြ ္ည့္သြငး္ ္ဥ္း္ားတ့ ေနာက္ဆးံ က႑တ္္ခကေတာ့ အသအမွတ္ျပ ္ားသည့္ခြင့ျ္ ပ
မူေဘာင္ တ္္ခ ္ားရွျခင္းပ ျဖ္္ပါတယ္။
ကမၻာၾကးမွာ ကြျပားျခားနားမႈေတြ အမ်ားၾကးရွတာန႔အမွ် ြႏင္ငံတ္္ြႏင္ငံရ့ေရခံေျမခံအေပၚ မူတည္ျပး လူ႔
အခြင့္အေရး္ည္းမ်ဥ္းေတြက က်င့္သံးေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းေတြ မ်ား္ြာ ရွြႏင္ပါ တယ္။
အေျခခံသေဘာတရားအရ ြႏင္ငံေတာ္အ္းရဟာ မမျပည္တင
ြ ္းအေျခအေနက အသဆံးျဖ္္ျပး နင္ငံေတာ္
ဥပေဒေရးဆြေဖာ္ေဆာင္ဖ႔ အေကာင္းဆံးအေနအ္ားမွာ ရွေနတာေၾကာင့္ တခ် ႕ြႏင္ငံ တကာ တရားရံး
ေတြဟာ ဒ “အသအမွတ္ျပ ေပးတ့ ခြင့္ျပ မူေဘာင္” က က်င့္သံးျခင္းျဖ္္ပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ နင္ငံတ္္နင္ငံက ကယ္တင္ဆံးျဖတ္ြႏင္တ့ အာဏာအတင္းအဆက အတင္းအတာတ္္ခအ္
ြႏင္ငံတကာတရားရံးေတြက ေပးအပ္ခ့တာ ျဖ္္တယ္။
ေမး္ရာကေတာ့
ြႏင္ငံေတာ္ရ့ဆံးျဖတ္ြႏင္တ့ အာဏာအတင္းအဆ အတင္းအတာဟာ ဘယ္ေလာက္အ္ က်ယ္ျပန္႔သင့္
သလ၊ တရားရံးေတြက ေပးအပ္္ားတ့ အတင္းအတာဟာ က်ယ္ျပန္႕လြန္းေနသလားဆတာဟာ ျငင္းခံ
ေဆြးေြႏြး္ရာ အေရးၾကးတ့ အခ်က္ ျဖ္္ပါတယ္။
အက်ဥ္းခ် ပ္ေျပာရရင္
ကန္႔သတ္ျခင္းေတြဟာ ခြင့္ျပ အပ္တ့ အရာလားလ႔ ္ဥ္း္ားတ့အခါ ေအာက္ပါလပ္ငန္း္ဥ္ေတြက ကြ်န္ေ
တာ္တ႔ အသံးျပ ပါတယ္။
(၁) တရားဥပေဒက ကန္႔သတ္္ားတာဟာ ဘာသာေရး (သ႔) သက္ဝင္ယံၾကည္ခြင့္ က ခံယူခင
ြ ့္ (သ႔)
ကူးေျပာင္းခြင့္ဆတ႔ အၾကြင္းမ႔အခြင့အ
္ ေရးကလား (သ႔) လူသရွင္ၾကား ကးကြယ္က်င့္သံးမႈကလား ဆ
တာက သံးသပ္ဆံးျဖတ္ပါ။
(၂) ကန္႔သတ္္ားတ့ ဘာသာေရးျပ မူေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ အကာအကြယ္ေပး္ားတ႔ လူသရွင္ၾ
ကားကးကြယ္က်င့္သံးမႈအျဖ္္ သတ္မွတ္နင္မလားဆတာ ေ၀ဖန္ပင္းျခားပါ။
(၃) ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြဟာ ဥပေဒအတြင္းက ဟတ္၊ မဟတ္ ္္္္ပါ။
(၄) အျခားသူရ့ အခြင့္အေရးြႏွင့္လတ
ြ ္လပ္ခြင့္က့သ႕ေသာအရာေတြအေပၚ အဆပါ လူသရွင္ၾကားကးကြ
ယ္က်င့္သံးမႈဟာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက ကန္႔သတ္ခံရေလာက္ေအာင္ ဘယ္အတင္းအတာ္ ခ် းေဖာ
က္္ခက္လ႕လ ဆတာ ေ၀ဖန္ပင္းျခားပါ။
(၅) ကန္႔သတ္ခ်က္ဟာ တက္ရက္ (သ႔) သြယ္ဝက္ခြျခားဆက္ဆံျခင္း ေျမာက္၊ မေျမာက္ ္္္္ပါ။
(၆) ျပးေတာ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ဟာ ္ခက္မႈျဖ္္ေပၚေနမႈက ္န္းညွေပးျပး လအပ္ခ်က္အတင္း ္္ေရာ
က္ေရာက္ ေျဖရွင္းြႏင္မလားဆတာ ္ဥ္း္ားဆင္ျခင္ပါ။
လူ႔အခြင့္အေရးြႏွင္႔ပတ္သက္ျပး တရားရံးက ဘယ္လသေဘာတရားေတြက အေျခခံျပး ျငင္းခံ လက္နာ
က်င့္သံးသင္႔လဆတာက ကြ်ြႏ္ပ္တ႔ နားလည္သေဘာေပါက္တ့အခါ မမတ႔ အခြင့္အေရးက ပမ္ေရာ
က္္ာြ ေတာင္းဆနင္မွာ ျဖ္္ပါတယ္။ တရားရံးေတြြႏွင့္အ္းရေတြဟာ ဘာသာေရး (သ႔) သက္၀င္ယံၾက
ည္မႈ လြတ္လပ္ခြင့္က မွန္ကန္္ာြ က်င္႔သံးေနလားဆတာ နွင့္ သူတ႔ကယ္တင္ ခ် းေဖာက္ေနလားဆတ့
အေၾကာင္းက လူ္ေဆြးေြႏြးျငင္းခံပြေတြမွာ ကြ်ြႏ္ပ္တ႔လည္း ္္ဝင္ဝင္ ပမ ပါ၀င္ေဆြးေြႏြးြႏင္မွာ ျဖ္္ပါ
တယ္။
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