ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆုိ္င္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ
ေသာ္လည္းေကာင္း၊

“ၿငိမ၀
္ ပ္ပိျပားေရးႏွင့္

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္

ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ျပည္သူ႔ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္
ဤဖဲ႔စ
ြ ည္းပံုအေျခခံ

ဥပေဒပါ

အျခားျပ႒ာန္းခ်က္တို႔ႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း မဆန္႔က်င္လွ်င္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဘာသာ သာသနာေရးတြင္
လြတ္လပ္စြာယူဆႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ ေဆာက္တည္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးတုိ႔ကုိ
အညီအမွ်ရရွိေစရမည္”

ဟုအာမခံထားသည္။

ကိုးကြယ္ယံုၾကည္သည့္

ဘာသာတစ္ရပ္ရပ္

သုိ႔မဟုတ္

ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈမ်ားကို ေစာ္ကားေသာ သို႔မဟုတ္ ထိပါးေစာ္ကားေသာ ေျပာဆိုမႈ သို႔မဟုတ္
အျပဳအမူမ်ားကို ဥပေဒက တားျမစ္ထားၿပီး လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ ခြင့္တ႔က
ုိ ို
ကန္႔သတ္ရန္ အာဏာပိုင္တ႔က
ုိ
အဆိုပါဥပေဒမ်ားကို အသံုးျပဳၾကသည္။ နက္႐ိႈင္းစြာ အေျခတည္ေနေသာ
မလိုမုန္းထား

ဘက္လိုက္မႈမ်ားက

ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားအေပၚ

အစိုးရႏွင့္

လူမႈေရးဆိုင္ရာ

လႈပ႐
္ ွားေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၏ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ဦးတည္ႏိုင္ေၾကာင္း
ျပည္တြင္း၊

ျပည္ပ

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက

တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈတို႔မွာ

အမ်ားအားျဖင့္

သံုးသပ္ၾကသည္။

ကိုးကြယ္ယံုၾကည္သည့္

နီးကပ္စြာဆက္ႏြယ္မႈ႐ိွေသာေၾကာင့္

ဘာသာတရားႏွင့္

ကိုးကြယ္ယံုၾကည္သည့္

ဘာသာတရားတစ္ခုတည္း အေပၚသာ အေျခခံလ်က္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အမ်ဳိးအစား ခြျဲ ခားသတ္မွတ္ရန္မွာ
ခက္ခသ
ဲ ည္။ အားလံုးနီးပါး မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အျခားလူနည္းစု အမ်ားစုပါ၀င္ေသာ တိုင္းရင္းသား
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ

အၾကမ္းဖက္မႈ၊

ဖိႏွိပ္ခဲြျခားမႈႏွင့္

ထိပါးေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား

ဆက္လက္

ေပၚေပါက္

ေနဆဲျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း႐ိွ
လံုၿခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားသည္ အေမရိကန္အစိုးရက “လူမ်ိဳးစုသုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈ” ဟု
သတ္မွတ္သည့္ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈ၊ အဓမၼ ျပဳက်င့္မႈ၊ ညႇင္းပင္းႏွိပ္စက္မႈ၊ ႐ိုက္ႏွက္မ၊ႈ မတရားဖမ္းဆီးမႈ၊
လူအမ်ားအျပားကို ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာေစမႈႏင
ွ ့္ တိုက္တာအေဆာက္အအံုမ်ားကို ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစေၾကာင္း
သတင္းမ်ားတြင္ ပ်ံႏ႔လ
ွံ ာခဲပ
့ ါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ လူဦးေရ ၆၈၈,၀၀၀ ခန္႔မာွ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏုိင္ငံသို႔
ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္သြားၾကၿပီး အေရအတြက္ တိတိက်က်မသိသည့္ လူဦးေရမွာ ျပည္တြင္းတြင္ ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာ
ထြက္ေျပးခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိ႐ိွရပါသည္။ ဧၿပီလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဗုဒၶ ဘာသာမ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏
ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား
စာသင္ေက်ာင္း

ႏွစ္ေက်ာင္းကို

ခရစ္ယာန္မ်ား၊

ဟိႏၵဴမ်ားႏွင့္

ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္

ေဒသဆုိင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက

ပိတ္သိမ္းေစခဲ့ပါသည္။
မြတ္စလင္မ်ား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ိွ

အျခားေဒသမ်ားတြင္လည္း

အပါအ၀င္

ဗုဒၶဘာသာ

အာရဗီ

အာဏာပိုင္မ်ားက

ကိုးကြယ္သူမ်ားမဟုတ္သည့္

လူနည္းစုမ်ား၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို တရားနည္းလမ္းမက်ဘဲ တားျမစ္ကန္႔သတ္ျခင္း၊
ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ား၏
အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္

လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ကို

စာေပမွတ္တမ္းမ်ားကို

ဖ်က္ဆီးျခင္း၊

ျငင္းပယ္ျခင္း၊
ဘာသာေရး

ဘာသာေရးဆိုင္ရာ

အေဆာက္အအံုမ်ားဆိုင္ရာ

ခြင့္ျပဳမိန႔မ
္ ်ား၊ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ျခင္းဆိုင္ရာ ခြင့္ျပဳမိန႔မ
္ ်ား မေပးျခင္းႏွင့္ အလုပ္ခန္႔အပ္ရာတြင္ ခြျဲ ခားဖိႏွိပ္ျခင္းတု႔က
ိ ို
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ

ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား
အေနျဖင့္ ဘာသာေရးအရ တင္းမာမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈကို ဦးတည္ႏိုင္ေသာ ေကာလဟလ
သတင္းမ်ားကို

စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္

မမွန္ကန္ဟု ေျဖ႐ွင္းျခင္းတို႔ကို

လ်င္ျမန္စာြ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း

အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္း (အန္ဂ်ီအုိ) မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ
သိရသည္။ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႐ိုမန္ကက္သလစ္ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ပထမဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံ
ခရီးစဥ္ကို ကမကထျပဳ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၿပီး ဘာသာေပါင္းစံု၊ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုမွ လူပုဂၢိဳလ္ ၁၅၀,၀၀၀
ခန္႔ တက္ေရာက္သည့္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲ (Mass) တစ္ရပ္ကို က်င္းပႏုိင္ခ့သ
ဲ ည္။
အစိုးရကျပင္းထန္စြာ ေ၀ဖန္ထားေသာ္လည္း အ႐ွင္ဦး၀ီရသူအပါအ၀င္ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ ေစာင့္
ေ႐ွာက္ေရးအဖြ႔ဲ (မဘသ) ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အဖြ႔၀
ဲ င္အခ်ဳိ႕က မြတ္စလင္မ်ားကို ရႈတ္ခ်ဆန္႔က်င္သည့္
ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ေမလတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႔ (မဟန)
က မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မဘသ ဟူေသာအမည္ျဖင့္ လႈပ႐
္ ွားေဆာင္႐ြက္ခြင့္မ႐ိွေၾကာင္း တရား၀င္
ထုတ္ျပန္ခ့ၿဲ ပီး မဘသ မႏၲေလးေက်ာင္းခြဲ ဆရာေတာ္ဦး၀ီရသူကို အမုန္းစကားမ်ားျဖင့္ ၀ါဒျဖန္႔မႈအတြက္
တားျမစ္ပိတ္ပစ္ခ့သ
ဲ ည္။ အဆိုပါမဘသအဖြဲ႔သည္ ဆက္လက္လႈပ္႐ွား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ္လည္း မဟန အဖြ႔၏
ဲ
တရား၀င္ညႊန္ၾကားခ်က္

ထုတ္ျပန္ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္

မဘသအဖြ႔၏
ဲ

ၾသဇာသက္ေရာက္မႈမွာ

ေလ်ာ့က်လာခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိ႐ိွရသည္။ မဘသေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕သည္ တရားေဟာရာတြင္
ထည့္သြင္း

ေဟာေျပာျခင္းျဖင့္

လည္းေကာင္း၊

လူမႈကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္

ေသာ္လည္းေကာင္း

မြတ္စလင္

ဆန္႔က်င္ေရး ၀ါဒျဖန္႔မႈမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကၿပီး မဘသ အဖြ႔ေ
ဲ ခါင္းေဆာင္မ်ားက အဖြဲ႔ကို ဗုဒၶဓမၼ
ပရဟိတ ေဖာင္ေဒး႐ွင္းဟု အမည္ေျပာင္းခဲ့ၾကသည္။ ေမလတြင္ အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္႐ွားသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား
သည္

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနီးတစ္၀ိုက္တြင္

တရားမ၀င္ေနထိုင္မႈ

႐ိွ၊

မ႐ိွ

စံုစမ္း

စစ္ေဆးရန္

ေဆာင္႐ြက္ျခင္းေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖ႔က
ြဲ
ဝင္ေရာက္ဟန္႔တားကာ အဆိုပါ
အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ တာဝန္ရွိေသာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလတြင္
ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသားေရး လႈပ္႐ွားသူမ်ားက မြတ္စလင္ လုပ္ငန္း႐ွင္တစ္ဦးႏွင့္ မေကြးၿမိဳ႕႐ိွ ဗလီတစ္ခုအေပၚ
ျပင္းထန္ေသာ

ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈတစ္ရပ္

ပစ္ေဖာက္ကာ

လူစုခဲြခဲ့ရသည္။

ျပဳလုပ္ခ့ၾဲ ကေသာေၾကာင့္

ေအာက္တိုဘာလ

ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက

လူထုပရိသတ္မ်ားစြာ

တရားေဟာေျပာရာတြင္

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မဟုတ္သူမ်ားကို

လုပ္ရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း

ထည့္သြင္းေဟာေျပာခဲ့သည္။

၃၀

ရဲမ်ားက

ရက္တြင္

တက္ေရာက္သည့္

ထင္ရွားေသာ

တရားပြ၌
ဲ

သတ္ျဖတ္ျခင္းမွာ
ဘာသာေရးႏွင့္

ေရာ္ဘာက်ည္ဆံမ်ားျဖင့္
ဗုဒၶဘာသာ

တပ္မေတာ္သားမ်ားကို

ေသးငယ္သည့္
အရပ္ဘက္

အကုသိုလ္

လူမအ
ႈ ဖြ႔အ
ဲ စည္း

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ဘာသာေပါင္းစံုႏွင့္ ဘာသာတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္စီစဥ္က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး
အမုန္းစကားမ်ားကို

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာကာ

ျပန္လည္တံု႔ျပန္

ေဆာင္႐ြက္

သည့္စနစ္တစ္ရပ္ကို

ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးႏွင့္

သံအမတ္ႀကီးအပါအ၀င္

အေမရိကန္အစိုးရအဖြ႔ဲ

ထိပ္တန္းအရာ႐ိွမ်ားက

ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ သည္းခံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေထာက္ခခ
ံ ဲ့ၾကၿပီး ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုးတြင္ ဘာသာေရး
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ

လူနည္းစုမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ဆက္ဆံပံု၊ မြတ္စလင္၊ ဟိႏၵဴ၊ ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ
အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား အပါအ၀င္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏အေျခအေနႏွင့္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး အမုန္းစကားမ်ားႏွင့္
တင္းမာမႈမ်ား

ပိုမိုျမင့္တက္လာျခင္းတုိ႔အေပၚ

စိုးရိမ္ေၾကာင္း

တစ္သမတ္တည္းေျပာၾကားလာခဲ့ၾကသည္။

ႏို၀င္ဘာလ ၂၂ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အေျခအေနကို ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို
လူမ်ဳိးစုသုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အေမရိကန္အစိုးရက
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ တိုင္းမွဴးတစ္ဦးအေပၚ ပိတ္ဆ႔မ
ို ႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္။ သံ႐ံုး
အေနျဖင့္လည္း ဘာသာေရးအေပၚအေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ခံမႈမ်ားႏွင့္ မတရားဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ပံုမွနမ
္ ီးေမာင္းထုိးျပခဲ့ၿပီး ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ မတူကျြဲ ပာမႈးႏွင့္ သည္းခံမႈတုိ႔၏
တန္းဖုိးမ်ားကုိ အေလးထားရန္ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။
ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား၊ လူမဆန္မႈမ်ား
သို႔မဟုတ္ အသေရဖ်က္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးမႈ၊ ကာလ႐ွည္ေသြးေဆာင္ ျဖားေယာင္း ေခၚေဆာင္မႈ
ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္

တရားစြဲဆိုမႈမ႐ိွဘဲ

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္

လူသားမ်ား၏ဘ၀၊

လြတ္လပ္ခြင့္

သို႔မဟုတ္

လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း က်ဳးလြန္မႈမ်ား အပါအ၀င္
အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္းထန္သည့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမႈ
အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံတကာဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့္အက္ဥပေဒ (၁၉၉၈) အုိင္အာအက္ဖ္ေအ အရ
“အထူးစိုးရိမ္ဖယ
ြ ္ရာ ႏိုင္ငံ (စီပီစီ) ” အျဖစ္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကတည္းက သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂
ရက္တြင္ ႏိင
ု င
္ ျံ ခားေရး၀န္ႀကီးက ျမန္မာႏိုင္ငံကို အထူးစိုးရိမ္ဖယ
ြ ္ရာႏိုင္ငံ (စီပစ
ီ ီ) အျဖစ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး
အဆိုပါ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္တကြ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၂ (ဂ) (၅) ႏွင့္အညီ ၂၂ စီအက္ဖ္အာ ၁၂၆.၁ (က) တြင္
ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားေသာ လက္နက္ဆုိင္ရာ ပိတ္ဆို႔တားျမစ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ထား႐ိွရန္ဟူသည့္ ပိတ္ဆို႔မႈကို
ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

အခန္း ၁ - ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားေလ့လာမႈ
စုစုေပါင္းလူဦးေရမွာ ၅၅.၁ သန္း (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ခန္႔မွန္းခ်က္) ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္
အစိုးရက ခန္႔မန
ွ း္ သည္။ ေနာက္ဆုံးရ႐ိွသည့္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မာွ ေထရ၀ါဒ
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား
ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္၊

ျဖစ္ၾကၿပီး

ေျခာက္ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္ ခန္႔မာွ

႐ိုမန္ကက္သလစ္ႏွင့္

အဂၤလီကန္ႏွင့္

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား

(အဓိကအားျဖင့္

အျခားပ႐ိုတက္စတင့္ဂိုဏ္းခြမ
ဲ ်ား)

ျဖစ္ၾကသည္။

မြတ္စလင္မ်ား (အမ်ားစုမွာ ဆြန္နီမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္) မွာ ေလးရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ျဖစ္သည္။ အန္ဂ်ီအမ
ုိ ်ားႏွင့္ အစိုးရက
ဆြန္နီမတ
ြ ္စလင္

႐ိုဟင္ဂ်ာလူဦးေရသည္

၁.၁

သန္းခန္႔႐ိွသည္ဟု

ခန္႔မွန္းၾကပါသည္။

ကုလသမဂၢ

ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အဆိုပါလူဦးေရတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ အၾကမ္းဖက္
တုိက္ခိုက္မႈမ်ား
ဒီဇင္ဘာလအထိ

မျဖစ္ပြားမီ

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း႐ိွ

ႏိင
ု င
္ မ
ံ ဲသ
့ ူ

၈၀၀,၀၀၀

ေက်ာ္

ပါ၀င္သည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာ ဦးေရ ၃၀၀,၀၀၀ မွာ ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္တြင္ ဆက္လက္ေနထုိင္လ်က္႐ိွေၾကာင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ

ႏိုင္ငံတကာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္။ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား၊ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ႐ိုးရာနတ္
ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္သူမ်ားလည္း အနည္းငယ္႐ိွသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဂ်ဴးဘာသာ၀င္အနည္းငယ္႐ိွသည္။
တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈႏွင့္ ဘာသာေရးတုိ႔အၾကား ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားဆိုင္ရာ ႀကီးမားေသာ
ဆက္ႏႊယ္မႈတစ္ရပ္႐ိွပါသည္။ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာသည္ လူမ်ားစုျဖစ္သည့္ ဗမာတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ႐ွမ္း၊ ရခိုင္၊
မြန္၊ ႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားအမ်ားစုအၾကားတြင္ လႊမ္းမိုးသည့္ ဘာသာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ
သည္ ကခ်င္၊ ခ်င္း ႏွင့္ နာဂတိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကားတြင္ လႊမ္းမိုးသည့္ဘာသာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ကရင္ႏွင့္
ကရင္နီအမ်ားစုမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္ဘာသာ
ကိုလည္း ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ကရင္နီတုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား က်ယ္ျပန္႔စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ၾကသည္။
ေတာင္အာ႐ွမ်ဳိးႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာသူမ်ားသည္ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတာင္အလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္
ေနထိုင္ၾကၿပီး

အခ်ဳိ႕မွာမူ

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား

မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

အစၥလာမ္ဘာသာကို

ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း

ရခိုင္ျပည္နယ္၊

အမ်ားစုမွာ

ဟိႏၵဴ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊

သို႔မဟုတ္

ဧရာ၀တီတိုင္း

ေဒသႀကီး၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔႐ိွ ဗမာလူမ်ဳိးႏွင့္ အိႏိၵယ တိုင္းရင္းသားအခ်ဳိ႕ႏွင့္
ကမန္ႏွင့္

႐ိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္းအခ်ဳိ႕က

ကိုးကြယ္ၾကပါသည္။

တ႐ုတ္လူမ်ဳိး

လူနည္းစုမွာ

အမ်ားအားျဖင့္

တ႐ုတ႐
္ ိုးရာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ၾကၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာတို႔ကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ
နည္းပါးသည္။

ကုန္းျမင့္ေဒသမ်ား႐ိွ

ေသးငယ္သည့္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စမ
ု ်ားက ႐ိုးရာနတ္ကို ကိုးကြယ္

ယံုၾကည္ၾကသည္။

အခန္း ၂ - ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ေလးစားလိုက္နာမႈ အေနအထား
ဥပေဒဆုိင္ရာမူေဘာင္
ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ မိမိတို႔ကုိးကြယ္ယံုၾကည္သည့္ ဘာသာသာသနာေရးတြင္ လြတ္လပ္စြာယူဆႏုိင္
ေသာ အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ေဆာက္တည္ႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးတိ႔က
ု ို အညီအမွ်ရ႐ိွေစရမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားၿပီး ၿငိမ၀
္ ပ္ပိျပားေရးႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္
က်င့္တရားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ဤဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ

အျခားျပ႒ာန္းခ်က္တို႔ႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆန္႔က်င္ပါက အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ားက်င့္သံုးခြင့္ကို ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု
အေျခခံဥပေဒက

ကန္႔သတ္ထားသည္။

ထို႔ျပင္

ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊

ၿငိမ္၀ပ္ပျိ ပားေရး၊

ေအးခ်မ္းသာယာေရး သို႔မဟုတ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ပါက ႏိုင္ငံသား
တိုင္းသည္ မိမိတ႔က
ို ိုးကြယ္ယံုၾကည့္သည့္ဘာသာကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္သက္၀င္ခင
ြ ့္႐ိွေၾကာင္း ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု
အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။
ဘာသာတစ္ခုခု

သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈတစ္ခုခုကို ေစာ္ကားျခင္း

သို႔မဟုတ္

ထိပါးေစာ္ကားျခင္းျဖင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ခံစားခ်က္မ်ားကို ထိခိုက္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ ေဒါသအျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္
ရည္႐ြယ္လ်က္ တမင္ႀကံစည္သည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒက
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ

တားျမစ္ထားပါသည္။

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒက

ဘုရား၀တ္ျပဳရာေနရာ

သို႔မဟုတ္

ဘာသာတစ္ခုခုကို

သခ်ႋဳင္းေျမေနရာမ်ားကို

ေစာ္ကားရန္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္

ထိခိုက္ေစျခင္း၊

ညစ္ႏမ
ြ ္းေစျခင္း

သို႔မဟုတ္

အဆိုပါေနရာမ်ားသို႔ တရားမ၀င္ က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ျခင္းတို႔ကိုလည္း တားျမစ္ထားသည္။
ေလာကီေရးရာႏွင့္ျဖစ္ေစ၊

ဘာသာေရးႏွင့္ျဖစ္ေစ

သက္ဆုိင္ေသာအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအားလံုးသည္

တရား၀င္ တည္ေထာင္မႈျဖစ္ရန္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေျမပိင
ု ဆ
္ င
ုိ ခ
္ ြင၊့္
အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ခင
ြ ့္ ခြင့္ျပဳမိန႔မ
္ ်ားရ႐ိွရန္ႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေဆာင္႐ြက္
ႏုိင္ရန္အတြက္ တရား၀င္တည္ေထာင္ရန္ လိုအပ္သည္။
သာသနာ့၀န္ထမ္းမ်ား (ဘာသာေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ရပ္ရပ္၏ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလ႐ွင္မ်ားကဲ့သို႔)
ကို

ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအျဖစ္

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္

မဲေပးပိုင္ခင
ြ ့္တို႔ကို

တားျမစ္ထားသည္။

ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီး (သံဃာ) တုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈမ်ားကုိ
စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားအရ

အစိုးရက

ကန္႔သတ္ထားသည္။

“ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ

ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္

ဘာသာေရးကို အလြသ
ဲ ံုးစားျပဳလုပ္မႈ” ကို ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒက တားျမစ္ထားသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအျဖစ္
“ဗုဒၶဘာသာသာသနာေတာ္ကို

တရား၀င္သတ္မွတ္ထားသည့္
ႏိုင္ငံေတာ္၏ႏိုင္ငံသားအမ်ားဆံုး

ဘာသာမ႐ိွေသာ္လည္း

ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေသာ

ဂုဏ္ထူး

၀ိေသသႏွင့္ျပည့္စံုသည့္ ဘာသာသာသနာျဖစ္သည္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ “ခရစ္ယာန္ဘာသာ သာသနာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ သာသနာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ
သာသနာႏွင့္

နတ္ကိုးကြယ္ေသာ

ႏိုင္ငံေတာ္တြင္

႐ိွေနၾကေသာ

ဘာသာတုိ႔ကို
ကိုးကြယ္ရာ

ဤဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ဘာသာမ်ားဟူ၍လည္း”

အာဏာတည္ေသာေန႔၌
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒက

အသိအမွတ္ျပဳသည္။
အစိုးရက ႏုိင္ငံေတာ္က တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ သံဃာ့အဖြ႔အ
ဲ စည္း ကိုးခုမွအပ က်န္သံဃာ့
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကို

တားျမစ္ထားပါသည္။

ဤတားျမစ္ခ်က္ကို

ေဖာက္ဖ်က္ပါက

ခ်က္ခ်င္းလူ၀တ္လဲကာ

ရာဇ၀တ္ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို က်ခံရႏုိင္ပါသည္။ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ သံဃာ့အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက မိမိတ႔သ
ုိ ံဃာ့အဖြ႔အ
ဲ စည္းအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္အဖြ႔ဲ၀င္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃ
မဟာနာယက အဖြ႔ထ
ဲ ံသို႔ ေလွ်ာက္ထားတင္ျပရသည္။
သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာနက အစိုးရႏွင့္

ဗုဒၶဘာသာ

ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသည္။
“အမ်ိဳးဘာသာသာသနာကုိ ေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္” အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒ
ေလးခုမွာ ဆက္လက္အသက္၀င္ဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္းျမားျခင္းဥပေဒတြင္
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မဟုတ္သည့္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ထိမ္းျမားလက္ထပ္ရန္ သတ္မွတ္
ခ်က္မ်ားႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားၿပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္မဟုတ္သည့္ ခင္ပြန္းမ်ား
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ

အေနျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္တာ၀န္မ်ားကို

ျပ႒ာန္းထားကာ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္

ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို

ျပ႒ာန္းထားသည္။

ကိုးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာ

တင္ျပျခင္းႏွင့္

ခြင့္ျပဳျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္

ဥပေဒက

ကိုးကြယ္ရာဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းကို

ေလွ်ာက္ထား
ထိန္းကြပ္သည္။

လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညိႇျခင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈဥပေဒက ေဒသႏၲရအာဏာပိုင္မ်ားအား
သံုးႏွစ္သားဆက္ျခားသည့္ အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္အပါအ၀င္ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္း
ထိန္းညိႇျခင္း

အစီအမံမ်ားကို

ေဆာင္႐ြက္မည့္

အထူးေဒသမ်ားကို

သတ္မွတ္ျခင္းကို

ခြင့္ျပဳထားသည္။

တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရာဇသတ္ႀကီးအရ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈအျဖစ္
သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ တစ္ဦးထက္ပို၍ယူျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

ႏုိင္ငံသားႏွင့္

ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ရး

အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ

သေဘာတူစာခ်ဳပ္

(International Covenant on Civil and Political Rights) ၏ အဖြ႔၀
ဲ င္ႏင
ုိ င
္ မ
ံ ဟုတပ
္ ါ။

အစိုးရ၏ လက္ေတြ႔ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား
အႏွစ္ခ်ဳပ္ - အားလံုးနီးပါး မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားလူနည္းစု
မ်ားအေပၚ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈ၊ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ၊ ညႇင္းပင္းႏွိပ္စက္မႈ၊ ႐ိုက္ႏွက္မႈ၊ မတရားဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ ဖမ္းဆီး
ထိန္းသိမ္းမႈ၊ လူအမ်ားအျပားကို ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာေစမႈ၊ တိုက္တာအေဆာက္အအံုမ်ားကို မီး႐ိႈ႕မႈမ်ား၊ ဘာသာေရး
ထံုးစံအေလ့အထႏွင့္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ကို တားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ ခန္႔အပ္ရာတြင္ ခြဲျခား
ဖိႏွိပ္မႈ၊ အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ခင
ြ ့္ ခြင့္ျပဳမိန႔မ
္ ်ားေပးအပ္မႈႏွင့္ ႏိင
ု င
္ သ
ံ ားျဖစ္ခြင့္တ႔အ
ို ေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္
မ်ားအပါအ၀င္ ႀကီးမားစြာ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈမ်ားကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခားအဖြ႔မ
ဲ ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း
သတင္းမ်ားအရ

သိရပါသည္။

အမ်ားအားျဖင့္

ကိုးကြယ္ယံုၾကည္သည့္

နီးကပ္စြာဆက္ႏြယ္မႈ႐ိွေသာေၾကာင့္

ဘာသာတရားႏွင့္

တုိင္းရင္းသားျဖစ္မႈတို႔မာွ

ကိုးကြယ္ယံုၾကည္သည့္

ဘာသာတရား

တစ္ခုတည္းအေပၚသာ အေျခ ခံလ်က္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အမ်ဳိးအစားခြျဲ ခားသတ္မွတ္ရန္မွာ ခက္ခဲပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏
အျခားေနရာမ်ားတြင္

အာဏာပိုင္မ်ားက

မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္မ်ားအပါအ၀င္

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား၊

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မဟုတ္သည့္

ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား၊
လူနည္းစုမ်ား၏

ႏွင့္

ဘာသာေရး

ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ခရီးသြားလာမႈတို႔ကို မေတာ္မတရား ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း၊ ဘာသာေရး
အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္

စာေပမွတ္တမ္းမ်ားကို

ဖ်က္ဆီးေၾကာင္း၊

ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုမ်ား

ေဆာက္လုပ္ခင
ြ ့္၊ ျပန္လည္မြမ္းမံခြင့္တို႔ ခြင့္ျပဳရန္ ျငင္းပယ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ခန္႔အပ္ရာတြင္ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ေၾကာင္း
သတင္းမ်ားအရ သိ႐ိွရသည္။
အာဆာအဖြ႔က
ဲ

အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ

ျဖစ္ပာြ းလ်က္႐ိွေသာေၾကာင့္
လံုၿခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားကို

အစိုးရအေနျဖင့္

တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္

ၾသဂုတ္လအေစာပိုင္းတြင္

ေစလႊတ္ျဖန္႔က်က္ခဲ့ရေၾကာင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္

အစိုးရအဆုိအရသိရသည္။

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား
ေျမာက္ပိုင္းသို႔
အန္ဂ်ီအႏ
ုိ ွင့္

သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားက အာဆာအဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားကို ႐ွာေဖြရာတြင္ မြတ္စလင္
႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုျဖစ္ၾကသည့္ လူေပါင္းမ်ားစြာကို မသကၤာဖြယ္ေပ်ာက္ဆံုးေစမႈႏင
ွ ့္ မတရားဖမ္းဆီးမႈမ်ားကို
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ

က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း႐ိွ နယ္ျခားတပ္စခန္းႏွင့္
တပ္စခန္း

၃၀

ကို

၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ၿပီး

၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအေပၚ

တပ္သား

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားက

၁၂

ဦး

ျပန္လည္

ေသဆံုးေစခဲ့သည့္

အာဆာ၏

ထိုးစစ္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း

အစိုးရအဆုိအရသိရသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ႐ြာသားအခ်ဳိ႕မွာ အာဆာအဖြ႔ႏ
ဲ င
ွ ့္ ပူးေပါင္းကာ လံုံၿခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားကို
တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အန္ဂ်ီအုိမ်ားကဆုိသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားသည္
ေနာင္တြင္ အာဆာတုိက္ခိုက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ႐ွာေဖြျခင္းဟု ေခၚသည့္ “နယ္ေျမ႐ွင္းလင္းေရး”
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။
ၾသဂုတ္လမွ ႏုိ၀င္ဘာလအထိ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ား၊
႐ိုက္ႏွက္မႈမ်ား၊ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းကင္းအဖြ႔က
ဲ
ေက်း႐ြာေပါင္း ၃၅၄ ႐ြာကို မီး႐ိႈ႕
ျခင္း အပါအ၀င္ အျခားရက္စက္စြာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ကုလသမဂၢႏွင့္
အန္ဂ်ီအမ
ုိ ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရပါသည္။ တပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ား၏သြားလာပံု၊ အာဆာတုိက္ခိုက္မႈမ်ားမတိုင္မီ
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဖမ္းဆီးမႈႏႈန္း ႐ုတ္တရက္ျမင့္မားမႈႏင
ွ ့္ ေက်း႐ြာအသီးသီးတြင္ တပ္ဖ႔ြဲအသီးသီးက အသံုးျပဳသည့္
နည္းဗ်ဴဟာမ်ား တူညီမႈဟူသည့္ အခ်က္မ်ားကိုေထာက္႐ႈလ်က္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ
ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း

အန္ဂ်ီအမ
ုိ ်ားႏွင့္

ကုလသမဂၢ

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက

မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ဇန္န၀ါရီလမွ ၾသဂုတ္လအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ၊ ရခိုင္ႏွင့္
အျခားအရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ေပၚေပါက္ေနသည့္အခ်က္ကို
ေထာက္ဆလ်က္

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ား၏

တန္ျပန္ထိုးစစ္ဆင္မႈမွာ

ရ႐ိွလာသည့္အခြင့္အေရးကို

အသံုးခ်ေဆာင္႐ြက္ပံုေပၚၿပီး မသင့္ေလ်ာ္ဟန္ ႐ိွေသာ္လည္း ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း အျခား
အန္ဂ်ီအမ
ုိ ်ား၊ ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾကပါသည္။
အစိုးရက ၎၏ “နယ္ေျမ႐ွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား” မွာ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္တြင္ ၿပီးဆံုး
ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း လံုၿခံဳေရးတပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္းကင္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားက စက္တင္ဘာလ ၅
ရက္ ေနာက္ပိုင္းရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ေက်း႐ြာမ်ားကို ဆက္လက္ဖ်က္ဆီးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း
ၿဂိဳဟ္တုဓာတ္ပံု သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားက ေဖာ္ျပလ်က္႐ိွပါသည္။ စက္တင္ဘာလတြင္ လံုၿခံဳေရးတပ္
မ်ား၏လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္႐ြက္ခ်ိန္အတြင္း “အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမား” ၄၀၀ ဦး၊ အရပ္သားျပည္သူ ၃၀
ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ေက်း႐ြာ ၅၉ ႐ြာ႐ိွ အိမ္ ၆၈၄၂ လံုးခန္႔ မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္္ခဲ့
ပါသည္။ ႏွစ္ကုနပ
္ င
ို း္ အထိ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ကုလသမဂၢ၊ အန္ဂ်ိအုိႏင
ွ ့္ မီဒီယာမ်ားသြားလာခြင့္ကို အစိုးရက
ကန္႔သတ္ထားခဲ့သည္။
ဒီဇင္ဘာလတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုပါ၀င္ေသာ အရပ္သားျပည္သူ ၆၈၈,၀၀၀ ဦးခန္႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ
ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာထြက္ေျပးခဲ့ရၿပီးေနာက္ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏုိင္ငံတြင္ ခိုလံႈေနၾကေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက
သတင္းထုတ္ျပန္ခ့ၾဲ ကသည္။ အေရအတြက္ တိတိက်က်မသိသည့္ လူဦးေရမ်ားမွာ ျပည္တြင္းတြင္ ေနရပ္စန
ြ ္႔ခြာ
ထြက္ေျပးခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

လာေရာက္ခိုလံႈၾကသည့္

႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား၏

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ

၅၀၀

ဦးခန္႔မာွ ဟိႏၵဴမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး က်န္ဒုကၡသည္မ်ားမွာ မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့႐္ွ အစိုးရက
ခန္႔မွန္းေျပာၾကားသည္။
အေျမာက္အျမားကို

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားႏွင့္

သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း၊

ကင္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားက

အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ျခင္း၊

႐ိုဟင္ဂ်ာအရပ္သားျပည္သူ

အစိုးရထုတ္ျပန္ခ်က္ထက္

ပိမ
ု မ
ုိ ်ားျပားသည့္

မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားေသာ အိမ္အေရအတြက္ကို ရည္ညႊန္းလ်က္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း႐ိွ ေနရာေပါင္းမ်ား
စြာတြင္ မီး႐ိႈ႕မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့
ၾကသည္။ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အိမ္မ်ားမွာ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးမခံရသည့္
အေထာက္အထားမ်ားကို ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ အန္ဂ်ီအုိမ်ားက ၿဂိဳဟ္တုမွတစ္ဆင့္ ႐ုပ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ား ရယူႏိုင္ခ့သ
ဲ ည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း႐ိွ ခ႐ိုင္ သုံးခုအတြင္းမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္တြင္
႐ိုဟင္ဂ်ာအိမ္မ်ား
သူငယ္မ်ား၊

၉၀

ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္

သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား

မီး႐ိႈ႕သတ္ျဖတ္ခံခ့ရ
ဲ ေၾကာင္း

မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေၾကာင္း

သုိ႔မဟုတ္

အုိမင္းအစြမ္းမ်ားမွာ

သတင္းမ်ားအရသိရသည္။
အိမ္မ်ားထဲတြင္

အစီရင္ခံစာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ကေလး

အ႐ွင္လတ္လတ္

၀တ္ျပဳဆုေတာင္းရာေနရာမ်ားႏွင့္

ဘာသာေရးဆုိင္ရာစာေပမ်ားမွာ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ စက္တင္ဘာလတြင္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
မဟာမင္းႀကီး႐ံုး (UNOHCHR) က ၾသဂုတ္လ ၂၅ အာဆာတိုက္ခိုက္မႈမ်ား မစတင္မီ ရက္အနည္းငယ္ခန္႔က
ျမန္မာလံုၿခံဳေရးတပ္မ်ားက
မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္႐ိွ

ဗလီသ႔ို

ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ေျပးကာ

၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး

ေကာ့ဘဇားတြင္

ကုိရန္က်မ္းစာကို

ခိုလံႈေနသည့္

႐ိုဟင္ဂ်ာ

မြတ္စလင္ဒုကၡသည္ ေျဖၾကားထားေသာ အင္တာဗ်ဴးပါ၀င္သည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခ့ဲပါသည္။
လံုၿခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားသည္
အန္ဂ်ီအမ
ုိ ်ားႏွင့္

ေက်း႐ြာအသီးသီးတြင္

သတင္းမီဒီယာမ်ားက

အေပၚအေျခခံလ်က္

တူညီေသာနည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုသာ

ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ားႏွင့္

သတင္းထုတ္ျပန္ၾကပါသည္။

က်င့္သံုးသြားေၾကာင္း

သက္ေသမ်ား၏

ေျဖၾကားခ်က္မ်ား

နယူးေယာက္တုိင္းသတင္းစာ၊

လူ႔အခြင့္အေရး

ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြ႕ဲ ႏွင့္ ေကာ့ဘဇား႐ိွ အျခားအဖြ႔မ
ဲ ်ားက ရ႐ိွလာသည့္ မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ား၏ အေထာက္
အထားမ်ားအရ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္လာသည့္ ႐ြာသားမ်ားက တပ္မေတာ္အေနျဖင့္
တိုက္ခိုက္မႈတြင္ လက္နက္ငယ္မ်ား၊

ေမာတာမ်ားႏွင့္ လက္နက္တပ္ဆင္ထားသည့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို

အသံုးျပဳခဲေ
့ ၾကာင္း

ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု

မီးေလာင္ေနသည့္

ေနအိမ္မ်ားအတြင္းသို႔

၀တ္ဆင္ထားသည့္

သိရသည္။

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားက

ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္

ဆြသ
ဲ ြင္းခဲ့ၾကသည္ကို
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို

သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကို

ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္း၊

ယူနီေဖာင္း

အုပ္စုလိုက္အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းမ်ားကို

ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္းလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။
ထိခိုက္နစ္နာသူ

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏

ျပင္းထန္ေသာ

စြပ္စြဲေျပာၾကားခ်က္အခ်ဳိ႕မွာ

အျပည့္အ၀မမွန္ကန္ဘဲ

ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အတင္းေနရပ္စြန္႔ခြာေစမႈေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဒဏ္ရာမ်ား၏ ရလဒ္ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ဳိ႕
မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ အန္ဂ်ီအုိမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတစ္၀န္း႐ိွ တူလာ တိုလီ
(မင္းႀကီး)၊ အင္းဒင္ႏွင့္ အျခား႐ိုဟင္ဂ်ာေက်း႐ြာမ်ားတြင္ စုစုေပါင္းလူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ရသည့္
အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အန္ဂ်ီအမ
ုိ ်ားႏွင့္ သတင္း
မီဒီယာမ်ားက သတင္းထုတ္ျပန္ခ့ၾဲ ကပါသည္။ အန္ဂ်ီအုိအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားျဖစ္ေသာ Fortify Rights ႏွင့္ the
Simon-Skjodt Center for the Prevention of Genocide တုိ႔၏အစီရင္ခံစာအရ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္တြင္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊

ခၽြတ္ျပင္

ေက်း႐ြာ၌

တပ္မေတာ္သားမ်ားက

အိမ္မ်ားမီး႐ိႈ႕ရန္

လက္ပစ္ဗံုးမ်ားျဖင့္

ပစ္ခ့ၾဲ ကၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကကာ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ အရပ္သားမ်ား
ကလည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဓားမ်ား၊ ဓား႐ွည္မ်ားျဖင့္ ထိုးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။
တပ္မေတာ္သားမ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္႐ြာသားအခ်ဳိ႕ကို ၎တို႔မာွ ဘဂၤါလီမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္
သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မြတ္စလင္မ်ားအတြက္ ေနရာမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ထြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္ဟု

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားက

ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့ေၾကာင္း

အန္ဂ်ီအမ
ုိ ်ားႏွင့္

မီဒီယာမ်ား၏

သတင္းမ်ားအရ သိရပါသည္။ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ မတရား
ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳက်င့္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ေက်း႐ြာသားမ်ား၏ ဘာသာေရး
ယံုၾကည္မႈမ်ားအေပၚ ေလွာင္ေျပာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရႈတ္ခ်ေဝဖန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္၀န္းလံုး႐ိွ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ အျခားလူနည္းစုမ်ားအေပၚ မတရား
ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္လ်က္ ဘာသာေရးအရသည္းမခံမႈ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ လြန္စြာစိုးရိမ္မိေၾကာင္း
ကုလသမဂၢမွ ကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။ တပ္မေတာ္က
မည္သည့္ခြဲျခားဖိႏွိပ္ဆက္ဆံမႈမွ် မျပဳလုပ္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္း ျငင္းဆန္ခဲ့ပါသည္။ ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕က
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္
ေကာင္းလာၿပီး

ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္တြင္

ေနာင္တြင္

ရခိုင္အသိုင္းအ၀ိုင္းထက္

ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ေျမကို

ေျပာၾကားၾကသည္။

စက္တင္ဘာလ

မင္းေအာင္လိႈင္က

ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအေနျဖင့္

လက္နက္အျဖစ္
လက္လႊဲရယူကာ

တြင္

အဓမၼျပဳက်င့္ခ်င္မွာလဲ”

ဟု

မွာ

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

အဲဒီအမ်ဳိးသမီးေတြကို
ေျပာၾကားခဲပ
့ ါသည္။

လက္႐ိွအစိုးရက

ေျပာၾကားခဲပ
့ ါသည္။

ရခုင
ိ ္ျပည္နယ္

ဘာသာေရးကို
ယခင္အစိုးရထံမွ

အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားစြာ

နယ္စပ္လံုၿခံဳေရး၀န္ႀကီး

ၾကည့္ၾကစမ္းပါ

ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္တြင္

အေၾကာင္းရင္း

အင္အား

စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ေၾကာင္း

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြက္

“ဘဂၤါလီျပႆနာ”

ျငင္းဆန္လ်က္

ေမာင္ေမာင္စိုးကို

သိမ္းပိုက္မည္ကို

ေနျပည္ေတာ္၌

ေျဖ႐ွင္းရသည့္ျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း

“အဲဒီလိုစြပ္စဲြေနတဲ့

တိုင္းမွဴးဗိုလ္ခ်ဳပ္

ရက္

အသံုးခ်ခဲျ့ ခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊

က်ဴးလြန္ေၾကာင္းစြပ္စဲြခ်က္မ်ားကို
ဘုန္းတင့္က

၁

ပိမ
ု ဥ
ုိ းီ ေရမ်ားျပားကာ

-

ဘယ္သူက

ဗိုလ္မွဴးႀကီး
သူတို႔ကို

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမ႐ိွဘဲ

ႏို၀င္ဘာလတြင္

တပ္မေတာ္က အစားထိုးခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။
လံုၿခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားက

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊

ဘဂၤလားေဒ့႐္ွနယ္စပ္

တစ္ေလွ်ာက္တြင္

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားေထာင္ထားေၾကာင္း ကုိလသမဂၢ၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာအဖြ႔မ
ဲ ်ားႏွင့္
ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္နယ္စပ္အာဏာပိုင္မ်ားက စက္တင္ဘာလတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား
ျပန္လည္၀င္ ေရာက္မႈကို တားဆီးရန္အတြက္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားက မုိင္းေထာင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ဳိ႕က
ဆုိၾကသည္။ ျပည္တြင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ အနည္းဆံုး ကုိးဦးမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ဘဂၤလားေဒ့႐္ွ
ႏိုင္ငံသို႔

ထြက္ေျပးစဥ္

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေပါက္ကမ
ြဲ ႈမွရ႐ိွသည့္

ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္

ေသဆံုးခဲ့ၾကေၾကာင္း

အခ်ဳိ႕သတင္းမ်ားအရ သိရပါသည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးက ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း႐ိွ အေျခအေနသည္
“လူမ်ဳိးစုရွင္းလင္းေရးႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူပံုရ” ေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
လံုၿခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားက

“အိမ္မ်ားအတြင္း

လူမ်ားကို

တမင္မီး႐ိႈ႕သတ္ျဖတ္ျခင္း၊

ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္

လူႀကီးမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ထြက္ေျပးသည့္အရပ္သားမ်ားကို ပစ္သတ္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းမငယ္
ေလးမ်ားကို အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ အိမ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဗလီမ်ားကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း” ႏွင့္ “လူမ်ဳိးတံုး
သတ္ျဖတ္မဟ
ႈ ု ယူဆရႏုိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ ဆိုး႐ြားေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ လုပ္ရပ္
မ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း” မဟာမင္းႀကီးက ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
စက္တင္ဘာလ ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မ႐ွင္မွ ေကာ္မရွင္အဖြ႔၀
ဲ င္
တစ္ဦးသည္

ရခိုင္ျပည္နယ္

ေျမာက္ပိုင္းသို႔လာေရာက္ခဲ့ၿပီး

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားအေနျဖင့္

အင္အားသံုး

ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္း မ႐ိွေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို မက်ဴးလြန္ေၾကာင္း တရား၀င္
ထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။
ဘဂၤလားေဒ့႐္ွႏုိင္ငံသို႔
မြတ္စလင္

ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္ခ့ၾဲ ကသည့္

အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကဲ့သို႔

၎တို႔၏အသိုင္းအ၀ုိင္းတြင္

႐ိုဟင္ဂ်ာဟိႏၵဴအနည္းငယ္က
သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္

၎တို႔၏

မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကို

မ်က္ျမင္ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းအစီရင္ခံစာမ်ားအရ သိရပါသည္။
လံုၿခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ား၏

အေစာပုိင္း

မေတာ္မတရားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို

အစိုးရဦးေဆာင္ေသာ

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမ်ားစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး တရားစြဆ
ဲ ုိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ခံေစျခင္းတုိ႔ မရွိခဲ့ေခ်။ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ ဆူပူလႈပ္႐ွားမႈမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆
ရက္တြင္

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ား၏

အၾကမ္းဖက္ေဆာင္႐ြက္မႈဆိုင္ရာ

သတင္းမ်ားထြက္ေပါက္လာၿပီးေနာက္

တပ္မေတာ္က လံုၿခံဳေရးေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား ၿပီးဆံုးေၾကာင္း တရား၀င္သတင္းထုတ္ျပန္ခ့ၿဲ ပီး “အၾကမ္းဖက္
သမား” ၇၆ ဦး အပါအ၀င္ လူေပါင္း ၁၀၆ ဦး ေသဆံုးခဲ့ကာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားက လူေပါင္း ၆၀၀ ဦးေက်ာ္ကို
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း သတင္းျပန္ခဲ့သည္။ ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္က ေ႐ြးေကာက္တင္
ေျမႇာက္ထားေသာ ဒုတိယသမၼတျမင့္ေဆြဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရဦးေဆာင္ေသာ ေမာင္ေတာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး
ေကာ္မ႐ွငက
္
အဓမၼျပဳက်င့္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ “တရားဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္
သက္ေသလံုေလာက္မႈ မ႐ိွေၾကာင္း”၊ ႏိုင္ငံျခားမွေထာက္ပံ့ေငြရ႐ိွထားသည့္ “အစြန္းေရာက္မ်ား” ေၾကာင့္ ဆူပူ
အံုၾကြမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ
တြင္ ဘဂၤလားေဒ့႐္ွႏိုင္င႐
ံ ိွ UNOHCHR အဖြ႕ဲ က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပာြ းခဲ့သည့္ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊
အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားမတရားဖိႏွိပ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ စြပ္စဲြမႈမ်ားေပါင္းစြာအေၾကာင္း အေသးစိတ္ျပန္ေျပာ
ထားသည့္ ဘဂၤလားေဒ့႐္ွ႐ိွ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ အစီရင္ခံစာ
တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။

ၾသဂုတ္လတြင္

ေမာင္ေတာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မ႐ွင္က

ရခိုင္ျပည္နယ္

ေျမာက္ပိုင္း၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပာြ းခဲ့ေသာ မတရားဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ စံုစမ္း
စစ္ေဆးမႈအသီးသီးအရ ရ႐ိွလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ၎၏ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခ့ဲပါ
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ

သည္။ အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ အစိုးရဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မ႐ွင္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္
ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္ေျမာက္ပင
ုိ း္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား၌ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားက လူ႔
အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ားမွာ အေျခအျမစ္မ႐ိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္႐ုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္၌

မတရားဖိႏွိပ္ခရ
ံ ေၾကာင္း

ေျပာၾကားထားေသာ

ထိခိုက္ခံစားရသူမ်ား

ေျပာၾကားေနခ်ိန္တြင္ ၾကားျဖတ္ကာ ၎တို႔၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားမွာ မွားယြင္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး
အျခားအစီအစဥ္တစ္ခုကုိ
ႀကီးမားသည့္

ေျပာင္းလဲထုတ္လႊင့္ခ့ျဲ ခင္းအပါအ၀င္

အားနည္းခ်က္မ်ား႐ိွေၾကာင္း

ေကာ္မ႐ွင္က်င့္သံုးသည့္

ႏုိင္ငံတကာကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ားက

နည္းလမ္းတြင္

ေထာက္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

စက္တင္ဘာလ ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငအ
ံ မ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မ႐ွင၏
္ ေကာ္မ႐ွင၀
္ င္တစ္ဦးသည္
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသိ႔ု လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ နယ္ေျမ႐ွင္းလင္းေရး ေဆာင္႐ြက္
ရာ၌ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားအေနျဖင့္ မေတာ္မေလ်ာ္အင္အားသံုး၍ ေျဖ႐ွင္းခဲ့ျခင္းမ႐ိွေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ အျခား
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို မက်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခဲပ
့ ါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းခဲၿ့ ပီး ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မ႐ွင္က
ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ အစီရင္ခံ
စာတြင္ “ႏွစ္ေပါင္းၾကာ႐ွည္စြာ ႏိုင္ငံမ့ျဲ ဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံခံခဲ့ရျခင္းတုိ႔က မြတ္စလင္လ႔အ
ူ ဖြ႔ဲ
အစည္းအတြက္

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းကို

လြယ္ကူစြာျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း”

ေဖာ္ျပထားသည္။

ေကာ္မ႐ွင္၏အႀကံျပဳခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္ေနသူမ်ားအတြက္ ႏိင
ု င
္ သ
ံ ားစိစစ္ေရးလုပင
္ န္းစဥ္ကုိ အ႐ွိန္အဟုန္ျမႇင့္
ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို အၿပီးသတ္ေျဖေလ်ာ့ရန္၊ ေဒသတြင္း
အစိုးရအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားတြင္

လူနည္းစုမ်ားကိုယ္စားျပဳပါ၀င္ခြင့္ရ႐ိွေအာင္

ေနရသူမ်ားေနထုိင္သည့္
မိမိတုိ႔၏ေနအိမ္မ်ားသိ႔ု
ပါ၀င္သည္။

အစိုးရက

စခန္းမ်ားကို
လံုၿခံဳစြာ၊

ပိတ္သိမ္းရန္ႏွင့္

ကတိက၀တ္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း

ျပန္ႏင
ို ္ေအာင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ႏွစ္ကုန္ေရာက္သည္အထိ

ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာ

ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာထြက္ေျပးေနရသူမ်ားအေနျဖင့္

၎တုိ႔၏သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္

အဆိုပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို

ေဆာင္႐ြက္ရန္၊

ေဆာင္႐ြက္ေပးေရးတို႔

ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

အဆင့္ဆင့္ကို

မေဆာင္႐ြက္ေသးပါ။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္က ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္၏
ဘာသာေရးဆရာႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္

ဦးဒြယ္ေဒါ့ေနာင္လတ္ႏွင့္

သူ၏တူ

ဦးလမ္ေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္းတို႔ကုိ

႐ွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မံုးကိုးၿမိဳ႕တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္က အဆိုပါ ဘာသာေရး
ဆရာႏွစ္ဦးကို

ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း

အရပ္ဘက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက

ဇန္န၀ါရီလကုန္အထိ

ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္ဟု

စြပ္စဲြေနၾကေသာ

သတင္းေထာက္မ်ားကို

ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း

မ႐ိွခဲ့ေၾကာင္း

အဆိုပါဘာသာေရးဆရာႏွစ္ဦးသည္

တပ္မေတာ္က

မံုးကိုးၿမိဳ႕႐ိွ

ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

ထိုသို႔ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဇန္န၀ါရီလတြင္

တပ္မေတာ္က အဆိုပါဘာသာေရးဆရာႏွစ္ဦးအေပၚ ေကအုိင္ေအကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမႈႏင
ွ ့္ လိုင္စင္မဲ့
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို

လက္၀ယ္ထားမႈျဖင့္

မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈ

အက္ဥပေဒအရ

တရားစြဲဆိုခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါဘာသာေရးဆရာမ်ားက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားစဥ္ ျမန္မာတပ္မေတာ္က
အရပ္သားမ်ားကို ဗံုးခြတ
ဲ ိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း ဗီြအုိေအသတင္းဌာန သို႔ ေျပာၾကားခဲ့မႈအေပၚ အေျခခံလ်က္
တပ္မေတာ္က မတ္လတြင္ အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ ထပ္မံတရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ ေအာက္တုိဘာလ ၂၇ ရက္တြင္
တရား႐ံုးက အဆုိပါဘာသာေရးဆရာႏွစ္ဦးကို ျပစ္မႈထင္႐ွားေၾကာင္း အမိန႔ခ
္ ်မွတ္ၿပီး ဦးဒြယ္ေဒါ့ေနာင္လတ္ကို
အသေရဖ်က္မႈ၊

မတရားအသင္း

ဆက္သြယ္မႈ

အက္ဥပေဒႏွင့္

ပို႔ကုန၊္

သြင္းကုန္ဆိုင္ရာဥပေဒကို

ခ်ဳိးေဖာက္မႈအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ေလးႏွစ္ႏွင့္ သံုးလ ခ်မွတ္ခဲ့ ၿပီး ဦးဂမ္ဆိုင္းကို မတရားအသင္းဆက္သြယ္မႈ
အက္ဥပေဒႏွင့္

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ဆိုင္ရာဥပေဒကို

ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရခ်ိန္တြင္

ခ်ဳိးေဖာက္မႈ

အတြက္

အဆိုပါဘာသာေရး

ေထာင္ဒဏ္

ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္

သံုးလ

၁၀

လၾကာ

ဆရာႏွစ္ဦးမွာ

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါအခ်ိန္ကာလကုိ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတခ
္ ံရသည့္ အခ်ိန္ကာလမွ
ႏုတ္ပယ္ခသ
ဲ့ ည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း စစ္ဆင္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေဆာင္႐ြက္စဥ္ အာဏာပိုင္မ်ားက မတရား
ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မမ
ႈ ်ားကို
ပါ၀င္ပတ္သက္ေၾကာင္း

က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း၊

ယူဆရသူမ်ားအေပၚ

ေနာက္ႏွစ္တြင္လည္း

အဆိုပါတိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္

မတရားႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း

ႏိုင္ငံတကာ

ေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္သူမ်ားက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ေနာက္ပိုင္း
ရဲတပ္ဖ႔ႏ
ြဲ င
ွ ့္

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကေၾကာင္း
အခ်ဳိ႕မွာ

႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသား

သတင္းမ်ား

တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ

ရာေပါင္းမ်ားစြာကို

ထြက္ေပၚလာခဲ့ပါသည္။

ေထာင္ထဲေနခဲ့ရၿပီးေနာက္

အလ်ဥ္းသင့္သလို

အဆုိပါ

ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားထဲမွ

ပူးတြတ
ဲ ရားၿပိဳင္

ရာေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္အတူ

တရားရင္ဆုိင္ခဲ့ရေၾကာင္း သိ႐ိွရသည္။
ေမလ ၂၄ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ အစိုးရက ဘာသာ
ေပါင္းစံု လႈပ႐
္ ွားသူ မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴလတ္တို႔အပါအ၀င္ အက်ဥ္းသား ၂၅၉
ဦးကို

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။

႐ုပ္သိမ္းသြားၿပီျဖစ္သည့္
ျမန္မာတပ္ဖ႔မ
ြဲ ွ

အဆုိပါလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္

အေရးေပၚစီမံမႈအက္ဥပေဒအရ

အက်ဥ္းသား

၁၂

ဦးအနက္

၂၀၁၄

ခုႏွစ္က

ခုနစ္ဦးလည္းပါ၀င္သည္။

ရ႐ိွသူမ်ားထဲတြင္

ေနာက္ပင
ို ္း၌

ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္
အဆိုပါ

မြတ္စလင္

အက်ဥ္းသားမ်ားသည္

အျခားစြဲခ်က္မ်ားအနက္ လက္နက္ကိုင္အဖြ႔မ
ဲ ်ား၏သင္တန္းတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံထားရသူမ်ား
ျဖစ္ၾကသည္။
ဘာသာေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားစြာႏွင့္ အန္ဂ်ီအုိမ်ားစြာ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ဘာသာေရးႏွင့္ ဆက္ႏယ
ြ ္
မႈ႐ိွေသာ

အန္ဂ်ီအအ
ုိ ပါအ၀င္

မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳရမည့္

အန္ဂ်ီအုိမ်ားစြာ

က်န္႐ိွေနေၾကာင္း၊

ေဒသႏၲရ

အစိုးရအဖြ႔မ
ဲ ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္မႈအားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါကိစၥမွာ
မၿပီးျပတ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ မွတ္ပံုမတင္ျခင္းက အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားမွအပ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအလိုက္ျဖစ္ေစ၊

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ

တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ျဖစ္ေစ

ဘာသာေရးဆိုင္ရာ

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို

ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအေပၚ

အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစေၾကာင္း အဆိုပါအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌
ျပန္လည္စတင္လာခဲ့ကာ

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့ၿပီး

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖ႔သ
ြဲ စ္မ်ားႏွင့္
ျမင့္မားလာေၾကာင္း

တပ္မေတာ္အၾကား

သတင္းမ်ားအရ

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္

သိရသည္။

႐ွမ္းျပည္နယ္တြင္

တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္လည္း

တုိက္ခိုက္မႈမ်ား႐ိွေနသည့္အေလ်ာက္
ကုလသမဂၢကထုတ္ျပန္သည့္

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား

အမ်ားဆံုးေနထိုင္ၿပီး

ဆက္လက္

ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ

အျခားဘာသာ၀င္မ်ားလည္း

ေနထိုင္ၾကေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာ ထြက္ေျပးသူ
အရပ္သားဦးေရ ၁၀၀,၀၀၀ နီးပါး ႐ိွသည္ဟု သိ႐ိွရသည္။
အခ်ဳိ႕ေက်း႐ြာမ်ားတြင္
ဆုေတာင္းျခင္းကို

မြတ္စလင္မ်ား

ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက

ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုမ်ား၌
ဟန္႔တားခဲ့ၾကေၾကာင္း

ဘုရား၀တ္ျပဳ

သတင္းမ်ားအရ

သိ႐ိွရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း႐ိွ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုလည္း လူျမင္ကြင္းတြင္ လူဦးေရ ငါးဦးထက္ပို၍ လူစုလူေ၀း
မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိ႐ိွရသည္။
ဒီဇင္ဘာလ

၉

ရက္တြင္

ခ်င္းလူမ်ိဳးခရစ္ယာန္မ်ားေနထိုင္သည့္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊

ကန္သာေက်း႐ြာအုပ္စ႐
ု ိွ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ပုဂၢလိကေနအိမ္တြင္ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္
ခရစၥမတ္ အႀကိဳဘုရား၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းမႈကို ျပဳလုပ္ရန္တားျမစ္ေသာ စာတစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ

စာထဲတြင္

ဗုဒၶဘာသာ၀င္

အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက

အဆိုပါဆုေတာင္းမႈသည္

ဘာသာေရး

ပဋိပကၡကိုျဖစ္ေစႏိုင္သည္ ဟု ေဒသႏၲရအစိုးရအရာ႐ိွမ်ားကို အႀကံျပဳတင္ျပထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါ႐ိွသည္။
ဘုရား၀တ္ျပဳရာေနရာမ်ားႏွင့္ ပြဲေတာ္မ်ားျပင္ပတြင္ ဘာသာေရးပြေ
ဲ တာ္မ်ား က်င္းပျခင္း အပါအ၀င္
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ

ပြဲေတာ္မ်ားအတြက္

ႀကိဳတင္ခင
ြ ့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရန္လိုအပ္ေၾကာင္း

သတ္မွတ္

ခ်က္မ်ားကို အစိုးရက ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္႐ိွဘာသာေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက
ယခင္စည္းမ်ဥ္းေဟာင္းအတိုင္း
ဥပေဒျပန္လည္

ဆက္လက္လိုက္နာ

ျပင္ဆင္ခ်က္အရ

ေဆာင္႐ြက္ေနၾကဆဲျဖစ္ပါသည္။

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ

ပြေ
ဲ တာ္အခမ္းအနားမ်ားအတြက္

၂၀၁၆

ခုႏွစ္

ေဒသဆိုင္ရာ

အစိုးရအဖြ႔ထ
ဲ ံသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ရန္သာ လိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္႐ိွဘာသာေရးဆိုင္ရာ
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားစြာက ၎တို႔အေနျဖင့္ ပြဲေတာ္၊ အခမ္းအနားမက်င္းပမီ
ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ အျခားအာဏာပိုင္မ်ားခြင့္ျပဳေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာကို ရယူျခင္းကို
ပိုမိုႏွစ္သက္ေၾကာင္း

ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

ဘာသာေရး

သို႔မဟုတ္

ဘာသာေရးႏွင့္မသက္ဆုိင္သည့္

အခ်ဳိ႕ပြဲေတာ္၊ အခမ္းအနား မ်ားအတြက္ တင္းက်ပ္သည့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
သို႔မဟုတ္ အျခားကန္႔သတ္ထိန္း ခ်ဳပ္မႈမ်ားပါ၀င္ေသာ ခြင့္ျပဳစာမ်ားကို ရ႐ိွခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ
သိ႐ိွရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ

ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးဆုိင္ရာေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား၊

သမၼာက်မ္းစာ

သင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္

အာရဗီ

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ၾကသည္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏
ေၾကးေရးအရ

အစိုးရက

ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား၊

ဗုဒၶဘာသာသာသနာျပဳ

ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးခဲ့ၿပီး

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနယကအဖြဲ႔၏

ေငြေရး

ဦးေဆာင္မႈျဖင့္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို ပရိယတၱိစာေပ သင္ၾကားေပးေသာ
ႏိုင္ငံေတာ္သံဃတကၠသိုလ္ႏွစ္ခုႏွင့္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႐ိွ

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

ေထရ၀ါဒဗုဒၶတကၠသိုလ္တုိ႔ကိုလည္း

ေငြေရးေၾကးေရးအရ ဆက္လက္ ပံ့ပိုးေပးခဲသ
့ ည္။
အျခားဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားႏွင့္

ႏိႈင္းယွဥ္ပါက

ဗုဒၶဘာသာ၀င္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအေနျဖင့္

ဘုရားပုထိုးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ဓမၼာ႐ံုအသစ္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန႔ေ
္ လွ်ာက္ထားျခင္း
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရေလ့မ႐ိွေၾကာင္း ဘာသာေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။
သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနက

ႏိုင္ငံေတာ္မဟာသံဃနာယကအဖြ႔ႏ
ဲ င
ွ ့္

ဘာသာေရးပြဲေတာ္အခမ္းအနားမ်ားကို

ေငြေရးေၾကးေရးအရ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဘာသာေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။
ဘုရား႐ိွခိုးျခင္းမွာ

ေက်ာင္းသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းတြင္

မပါမျဖစ္ပါ၀င္သည့္

က႑တစ္ရပ္

မဟုတ္ေတာ့ေသာ္လည္း အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ား႐ိွ ဆရာ၊ ဆရာမအခ်ဳိ႕က ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို
ဗုဒၶဘာသာဘုရား

႐ိွခိုးရန္

ဆက္လက္ေျပာၾကားျခင္းမ်ား

႐ိွေနေသးေၾကာင္း၊

စာသင္ခန္းအမ်ားစုတြင္

ဗုဒၶဘာသာဘုရားစင္ သို႔မဟုတ္ ဗုဒ႐
ၶ ုပ္ပာြ းေတာ္မ်ား ထား႐ိွေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရပါသည္။
သြားလာခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုသည္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္ကဖြငလ
့္ စ
ွ ထ
္ ားသည့္
စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ယူခြင့္မရႏုိင္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရပါသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက
ရခိုင္ျပည္နယ္႐ိွ

အထက္တန္းပညာေအာင္ျမင္ၿပီး

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္

ေနရပ္စန
ြ ္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ား၏

စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေကာလိပ္ သို႔မဟုတ္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္
ပညာသင္ယူႏိုင္ရန္အလို႔ငာွ
မကိုင္ေဆာင္ထားေသာ

ရခိုင္ျပည္နယ္ျပင္ပသိ႔ု

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊

သြားေရာက္ခြင့္မျပဳပါ။
ေက်ာင္းသူမ်ား၏

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား

ဘြ႔ရ
ဲ ယူခြင့္ကို

အာဏာပိုင္မ်ားက

ဆက္လက္တားျမစ္ထားခဲသ
့ ည္။ ၎မွာ အထူးသျဖင့္ မြတ္စလင္ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ
ဘာသာေရးလူနည္းစုမွ

ေက်ာင္းသူ၊

ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ

ဆိုး႐ြားစြာအက်ဳိးသက္ေရာက္ေစပါသည္။

အဆိုပါေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အတန္းတက္ေရာက္ခြင့္၊ စာေမးပြေ
ဲ ျဖဆုိခြင့္မ်ားကို ရ႐ိွၾကေသာ္လည္း
ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ႐ိွပါက၊
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားတြင္

ဒီပလိုမာဘြ႔မ
ဲ ်ားကို

အခ်ဳိ႕ဘာသာေရး

လူနည္းစုမ်ားကို

ရယူခြင့္မ႐ိွပါ။
“ႏိုင္ငံျခား”

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား
တိုင္းရင္းသားနည္းစုအျဖစ္

ျဖည့္သြင္းေစခဲ့ပါသည္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၊

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား၊

ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္

မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္မ်ား

အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းလံုး႐ိွ ဘာသာေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအားလံုးက ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုသစ္မ်ား
တည္

ေဆာက္ခြင့္ႏွင့္

တည္႐ိွေနသည့္

ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုေဟာင္းမ်ားကို

ျပန္လည္ျပဳျပင္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ

မြမ္းမံခြင့္တ႔က
ို ို

ေလွ်ာက္ထားရယူရာတြင္

ၾကန္႔ၾကာႏိုင္ေၾကာင္း

အခက္အခဲမ်ားစြာ႐ိွေနေၾကာင္း၊

ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအေနျဖင့္

အဆိုပါ

သို႔ရာတြင္

ခြင့္ျပဳမိန႔မ
္ ်ား

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက

ရ႐ိွရန္မွာ

ပိုမိုခက္ခဲေၾကာင္း

ေႏွာင့္ေႏွး

အျခားဘာသာ၀င္
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာမွာ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရဌာနမ်ားအၾကား လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား မ႐ွင္းလင္းျခင္း၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔
ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကား ေဆာင္႐ြက္ရန္ လြန္စြာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာျခင္းတုိ႔က လိုအပ္သည့္
ခြင့္ျပဳမိန႔မ
္ ်ားမရ႐ိွဘဲ

ဘုရား၀တ္ျပဳရာေနရာမ်ားကို

တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ားကို

ျဖစ္ပြားေစခဲ့ပါသည္။

ထိုအခ်က္ကပင္လ်င္ အဆိုပါအျခားဘာသာ၀င္ အဖြ႔ဲ အစည္းမ်ားအေပၚ ေနာင္တြင္ အစိုးရ၏ အေရးယူမႈမ်ား
သို႔မဟုတ္

အျခားဘာသာေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္း၀င္မ်ား၏

ဖိအားေပးျခင္းခံရျခင္းမ်ားကို

ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ခြင့္ျပဳမိန႔မ
္ ်ားရရွိေရးအတြက္ အာဏာပုိင္မ်ားကုိ လာဘ္ထုိးရန္လုိအပ္သည္ဟုလည္း အခ်ဳိ႕ကေျပာၾကသည္။
မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားကိုထုတ္ေပးရန္ အဓိကတာ၀န္ယူထားေသာ ေဒသဆိုင္ရာ အေထြေထြ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ဦးစီးဌာနက

ဆုေတာင္းမႈမ်ားကို

ေလွ်ာက္ထားတင္ျပသည့္

မျပဳလုပ္ပါေၾကာင္း

ဘုရား၀တ္ျပဳရာ

ေနရာအသစ္တြင္

ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို

ဘုရား၀တ္ျပဳ

၀န္ခံကတိျပဳခိုင္းေစခဲ့သည္ဟု

ခရစ္ယာန္မ်ားကေျပာသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေမလက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ “လူထုဆူပူမႈကို ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ တရားမ၀င္
ဗလီမ်ားႏွင့္

ဘုရား၀တ္ျပဳဆုေတာင္းမႈမ်ား”

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုသစ္မ်ားအတြက္

ခြင့္ျပဳမိန႔ဆ
္ ိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆိုင္းငံ့ထားေၾကာင္း ေဒသဆိုင္ရာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနက
ဇူလိုင္တြင္ ေျပာၾကားခဲေ
့ ၾကာင္းကုိလည္း ခရစ္ယာန္မ်ားကေျပာၾကသည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အဆိုပါခြင့္ျပဳမိန္႔ကို
ေလွ်ာက္ထားေသာ ဟိႏၵဴဘာသာေရး အဖြ႔အ
ဲ စည္းကလည္း အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ခြင့္ျပဳမိန႔က
္ ို
ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ ေပးအပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္
အာဏာပိုင္မ်ားက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘာသာေရးပဋိပကၡေနာက္ပိုင္း ပိတ္သိမ္းခဲ့သည့္ ဗလီ
ရွစ္ခသ
ု ို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္း၊ အဆိုပါဗလီမ်ားတြင္ သန္႔႐ွင္းေရးလုပ္ျခင္း၊ အဆိုပါဗလီမ်ားကို ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္းတို႔ကို
တင္းက်ပ္စြာတားျမစ္ထားသည္။

အျခားဗလီ

ငါးခုသ႔ို

၀င္ထြက္သြားလာခြင့္ျပဳထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္

မႏၲေလးၿမိဳ႕တို႔႐ိွ ဗုဒၶဘာသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဒသဆိုင္ရာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္
ဘုန္းေတာ္ႀကီးအခ်ဳိ႕ တည္ေဆာက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္မြမ္းမံရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ဦးစီးဌာနသုိ႔

ေပးပို႔သည့္အခ်က္အလက္မ်ား

ျပည့္စံုမႈမ႐ိွျခင္းေၾကာင့္

အျခားဘုန္းေက်ာင္းမ်ားကို ပိတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္႐ိွ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္
မ်ားထံသို႔ တင္ျပထားေသာ ေျမယာအေဆာက္အအံုမ်ား မွတပ
္ ံုတင္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း
ဆိုင္ရာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို တရား၀င္ျငင္းပယ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေလွ်ာက္လႊာစိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာၾကာ

ေႏွာင့္ေႏွးေနျခင္း

သို႔မဟုတ္

ေလွ်ာက္လႊာမ်ား

ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းတု႔ႏ
ိ င
ွ ့္

ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း

ေျပာၾကားၾကသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ဖ်က္ဆီးခံထားရသည့္ လက္၀ါးကပ္
တိုင္မ်ားကို

ျပန္လည္မြမ္းမံခြင့္ႏွင့္

တည္ေဆာက္ခြင့္တို႔ကို

ခ်င္းျပည္နယ္႐ိွ

ေပးအပ္ရန္

ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားကို

ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနေၾကာင္းလည္း

ျပန္လည္မြမ္းမံခြင့္ႏွင့္
ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ

သိ႐ိွခဲ့ရပါသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ေဒသဆိုင္ရာ

ဘုရားေက်ာင္းမ်ား
ဆက္လက္စိစစ္ရန္

အေနျဖင့္

မိမိတို႔အမည္ေပါက္

အခ်ိန္ဆထ
ြဲ ား

အဆိုပါဘာသာေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမွ
အေနအထားျဖစ္ေသာ

အာဏာပိုင္မ်ားက

ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္

ေျမယာ၀ယ္ယူခြင့္ဆိုင္ရာ

ခဲ့ေၾကာင္းလည္း

ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ

အဖြ႔၀
ဲ င္တစ္ဦးခ်င္းစီက

အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ကိုယ္စား

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို
သိ႐ိွရသည္။

အစိုးရလက္ခံႏုိင္ေလာက္သည့္

ေျမကြက္၀ယ္ယူျခင္းျဖင့္

အဆိုပါလုိအပ္ခ်က္ကို

ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ရေၾကာင္း ဘာသာေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။
ခရစ္ယာန္ႏွင့္

မြတ္စလင္ဘာသာေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္

ေဒသႏၲရအာဏာပိုင္မ်ား၏

အလြတ္

သေဘာ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ လမ္းမ်ား၏ေဘးတြင္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားမထင္မ႐ွားေနရာမ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ဘုရား၀တ္ျပဳရာ အေဆာက္အအံု
ငယ္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရေၾကာင္း ဘာသာေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။
တရား၀င္အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ခြင့္တင္ျပခ်က္မ်ားမွာ လြန္စြာေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္
ေနရေၾကာင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ႐ိွထားၿပီးသား အေျခအေနမ်ားကိုပင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခ့ၾဲ ကေၾကာင္း မြတ္စလင္အဖဲဲ႔ြ
အစည္းမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ သိခဲ့ရသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အေဆာက္အဦး
အတြင္း

ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးကို

ခြငျ့္ ပဳေပးေသာ္လည္း

တည္႐ိွေနသည့္ဗလီမ်ားကို

ျပန္လည္ျပဳျပင္ခြင့္ကို

အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ ရ႐ိွရန္ လြန္စြာခက္ခဲေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး႐ိွ
မိတၳီလာၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္႐ိွ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ ရခိုင္ျပည္နယ္႐ိွ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အျခားနယ္ေျမေဒသမ်ား
တြင္

သမိုင္း၀င္ဗလီမ်ားကို

အာဏာပိုင္မ်ားက

ပံုမွန္ထိန္းသိမ္းခြင့္မျပဳေသာေၾကာင့္

အဆိုပါဗလီမ်ားမွာ

ဆက္လက္ ပ်က္စီးယိုယြင္းလ်က္ ႐ိွပါသည္။
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အစိုးရ၀န္ထမ္းရာထူးေနရာမ်ားတြင္ အလုပ၀
္ င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခင
ြ ့္ မရ႐ိွေသးပါ။
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုငး္ ႐ိွ

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္

၂၀၀၅

ခုႏွစ္က

ထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည့္

ေဒသတြင္းအမိန္႔အရ

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ေဒသေနျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ရန္အတြက္ ေဒသဆိုင္ရာ
ခြင့္ျပဳမိန႔က
္ ို ရယူရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ထားၿပီး ရံဖန္ရံခါ
က်င့္သံုးသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမိသားစုမ်ားအတြက္ သားသမီး ႏွစ္ဦးသာ ယူခြင့္မ၀
ူ ါဒအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ား႐ိွေၾကာင္း အခ်ဳိ႕
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။
ဘားအံၿမိဳ႕နယ္မွ မြတ္စလင္မ်ားအေနျဖင့္ ခရီးသြားလာလိုပါက ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံ
အေၾကာင္းၾကားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၏ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရန္လိုအပ္ေၾကာင္း
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္႐ိွ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္တြင္ စာျဖင့္
ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုအမိန္႔ကို လက္ေတြ႔လိုက္နာက်င့္သံုးၾကေစရန္ ေဆာင္႐ြက္မႈမွာ စည္းစနစ္
မက်ဘဲ ေနာင္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အဆိုပါအမိန္႔ကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ
သိ႐ိွရသည္။ စက္တင္ဘာလတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း သံတေ
ြဲ လဆိပ္တြင္ ငပလီကမ္းေျခသို႔သြားၾကမည့္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ

အဖြ႔အ
ဲ စည္းအခ်ဳိ႕ကို

ပါ၀င္သည့္

မြတ္စလင္ခရီးသည္မ်ား၏အမည္ႏွင့္

တည္းခိုမည့္

ေနရာမ်ားကို

ေလဆိပ္အရာ႐ိွမ်ားက ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။
ႏုိင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူမ်ိဳးစုႏွစ္စုအၾကား ပဋိပကၡ
ျဖစ္ပာြ းခ်ိန္မွစတင္႐ိွေနသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား၏အေျခအေန ႏွစ္ႏွစ္ၾကာေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္
တစ္ေစာင္ကို

ႏိ၀
ု င္ဘာလတြင္

“ဟင္းလင္းျပင္အက်ဥ္းေထာင္”
အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္

ထုတ္ျပန္ခ့ပ
ဲ ါသည္။

ဟုတင္စားေခၚေ၀ၚၾကသည့္

အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို

အျခားလူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္

အဆိုပါစခန္းမ်ားသည္

အခ်ဳိ႕က

ေနထိုင္ရာေနရာကိုေပးလ်က္

႐ိုဟင္ဂ်ာ

ခြျဲ ခားထားကာ

စားနပ္ရိကၡာႏွင့္

အေျခခံ

လိုအပ္ခ်က္မ်ား အနည္းငယ္သာ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္အျပင္ ၎တို႔၏ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္အေပၚ
ပိုမိုတင္းက်ပ္ထားေၾကာင္း အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္႐ိွ အစိုးရႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားက ၾသဂုတ္လအစပိုင္းတြင္ျဖစ္ပာြ းသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ
မတိုင္မီႏွင့္ ၿပီးေနာက္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာဒုကၡသည္မ်ားအပါအ၀င္ မြတ္စလင္႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ားစုပါ၀င္ေသာ
တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားစြာ၏

သြားလာခြင့္အေပၚ

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို

ခ်မွတ္ခဲ့ၾကပါသည္။

အဆိုပါ

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းခြင့္၊ ေစ်းမ်ားသို႔ သြားလာခြင့္ႏွင့္ အျခားအေျခခံ
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရပိုင္ခင
ြ ့္၊ အျခားလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံခြင့္တို႔အေပၚ ဆိုး႐ြားစြာ အဟန္႔အတား
ျဖစ္ေစေၾကာင္း အန္ဂ်ီအမ
ုိ ်ား၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုဖီအာနန္အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။ အရပ္ဘက္
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏

ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ

သြားလာခြင့္အပါအ၀င္

အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက

အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

ပံုမွန္ရယူခြင့္ကို

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို
ျငင္းပယ္ခဲ့ၿပီး

ေဆး႐ံုမ်ားသို႔

ထိုသို႔သြားလာခြင့္၊

အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ရယူခြင့္တို႔ကို ခက္ခ႐
ဲ ႈပ္ေထြးေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံမႈလုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္သာ
ရယူႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အဆိုပါနယ္ေျမေဒသ႐ိွ ကန္႔သတ္ခံထားရသည့္ လူအမ်ားစုမွာ မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး
မည္သည့္ ဘာသာ၀င္ပင္ျဖစ္ေစကာမူ မြတ္စလင္ႏွင့္ပံုစံတူသူမ်ား ခရီးသြားလာေသာအခါ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ား၏
ပိုမိုစိစစ္ မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။
မြတ္စလင္ႏွင့္
သတ္မွတ္ထားသူမ်ား

ဟိႏၵဴ႐ိုဟင္ဂ်ာႏွင့္

အျခားလူမ်ဳိးမ်ားအပါအ၀င္

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း႐ိွ

အစိုးရက

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္းသို႔

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအျဖစ္

ကူးသန္းသြားလာျခင္းအေပၚ

ခ်မွတ္ထားသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ကြာျခားမႈ႐ိွၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး
ပံစ
ု ျံ ဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ခရီးသြားသူသည္ သန္းေခါင္စာရင္းမူရင္း၊ ယာယီမွတ္ပံုတင္ကတ္ျပား
ႏွင့္ ေထာက္ခံသူႏွစ္ဦး၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို တင္ျပႏိုင္မွသာ ၿမိဳ႕နယ္လ၀
ူ င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား
မွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာနမွ အဆိုပါပံုစံကို ရယူႏုင
ိ ္ပါသည္။ အဆိုပါပံုစံက ၁၄ ရက္ၾကာ ခရီးသြားလာခြင့္ကို
ခြင့္ျပဳသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္ျပင္ပတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ မြတ္စလင္မ်ားကို ပိုမိုလြတ္လပ္စာြ
သြားလာခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း အဆိုပါမြတ္စလင္မ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ၀င္ထြက္သြားလာခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္
ခ်က္မ်ား ႐ိွေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ

အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ မြတ္စလင္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ “အျပင္ပန္းဟန္ျပ” အျဖစ္ ဗုဒၶ
ဘာသာ၀င္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးမပါ၀င္ဘဲ အစိုးရႏွင့္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ သိသာေသာ
ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္း မြတ္စလင္အသိုင္းအ၀ုိင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕၏ ေျပာၾကား
ခ်က္အရသိရပါသည္။
သားသတ္႐ံုမ်ားတြင္

ေက်း႐ြာအခ်ဳိ႕႐ိွ

သားသတ္ခြင့္လိုင္စင္မ်ားခ်ေပးရန္

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကဆုိသည္။
ဆိုး႐ြားစြာ

ေဒသႏၲရအာဏာပိုင္မ်ားက

ကန္႔သတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း

အဆိုပါကန္႔သတ္ခ်က္သည္

အက်ဳိးသက္ေရာက္ေစခဲ့ၿပီး

မြတ္စလင္အမ်ားစုပိုင္ဆိုင္သည့္

မြတ္စလင္မ်ား၏

မြတ္စလင္အသိုင္းအ၀ိုင္းက

မီဒီယာႏွင့္

ဘာသာေရး

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ

အစၥလာမ္ဘာသာေရးပြေ
ဲ တာ္မ်ား

ဆင္ႏႊဲႏုိင္မႈအေပၚ ထိခိုက္ေစသည္။
တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားစြာကို စစ္တကၠသိုလ္တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား
မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္သားႏွင့္ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ လက္လွမ္းမီ
ေသာ္လည္း

တပ္မေတာ္ႏွင့္

ျဖစ္ၾကသည္။

အစိုးရဌာနမ်ား႐ိွ

အစိုးရ၀န္ထမ္းႏွင့္

ထိပ္တန္းအရာ႐ိွမ်ားအားလံုးနီးပါးမွာ

တပ္မေတာ္သားေလွ်ာက္လႊာမ်ားတြင္

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား
ေလွ်ာက္ထားသူ၏

ကိုးကြယ္ရာဘာသာကို ျဖည့္စြက္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူခြင့္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္အတြက္
ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္

အၿမဲတမ္းေနထိုင္သူေဒသခံမ်ားကို

စိစစ္ေရးကတ္ျပားကို

အာဏာပိုင္မ်ားက

ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္

လူမ်ဳိးတို႔ကို

သက္ေသခံကတ္ျပားေပၚတြင္
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားတြင္

အစိုးရကထုတ္ေပးထားသည့္

ယူေဆာင္ခိုင္းသည္။

အဆိုပါသက္ေသခံ

ေဖာ္ျပေလ့႐ိွၾကေသာ္လည္း

ေဖာ္ျပထားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း

ႏုိင္ငံသား

လက္မွတ္မ်ားတြင္

လူတစ္ဦး၏ကိုးကြယသ
္ ည့္ဘာသာကို

သတ္မွတ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ

ကိုင္ေဆာင္သူကိုးကြယ္သည့္ဘာသာကို

႐ိွဟန္မတူပါ။

ေဖာ္ျပေလ့မ႐ိွေသာ္လည္း

အစိုးရက

ႏုိင္ငံသားမ်ားအား ၎တို႔ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာကို ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ကဲ့သို႔ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္း မ်ားဆုိင္ရာ
တရား၀င္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားတြင္လည္း

ေဖာ္ျပေစခဲ့ပါသည္။

ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ား

အထူးသျဖင့္

မြတစ
္ လင္မ်ားသည္ သက္ေသခံလက္မွတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားကို ရယူရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား
ႏွင့္ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို မြတ္စလင္ဟု ေဖာ္ျပထားပါက
“ႏိုင္ငံျခားသား” ဟု ျဖည့္စြက္ခိုင္းေၾကာင္း အခ်ဳိ႕မြတ္စလင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရပါသည္။
ကိုဖီအာနန္ေကာ္မ႐ွင္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ “ရခုင
ိ ျ္ ပည္နယ္႐ိွ မြတ္စလင္မ်ားသည္ ကမာၻေပၚ႐ိွ ႏုိင္ငံမ့ဲ
အုပ္စုမ်ားတြင္ အႀကီးဆံုးအုပ္စုတစ္စုျဖစ္ပါသည္။ … အစိုးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈဆိုင္ရာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္
လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏

စိစစ္အတည္ျပဳျခင္းကို

ယံုၾကည္မႈကိုရ႐ိွေအာင္

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို

အစိုးရ၏

စိစစ္ခံရမည့္သူ၏

သက္ေသခံကတ္ျပား

ေလွ်ာက္ထားၾကရန္

ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္

ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခ့ျဲ ခင္းမ႐ွိပါ။”

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
အစိုးရက

-

အန္ဗီစီ

(National

ႏိႈးေဆာ္ခဲ့ေသာ္လည္း

ရခိုင္ႏွင့္မတ
ြ ္စလင္

ဟု

ေဖာ္ျပပါ႐ိွပါသည္။

ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ႏွင့္
Vertification

Card

-

ႏိုင္ငံသား
NVC)

ကို

႐ိုဟင္ဂ်ာအသိုင္းအ၀ိုင္းအေနျဖင့္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ

အန္ဗီစက
ီ တ္မ်ားရ႐ိွၿပီးေနာက္

၎တို႔၏

တစ္စံုတစ္ရာမ႐ိွေသာေၾကာင့္

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္

အစိုးရအေပၚယံုၾကည္မႈမ႐ိွဘဲ

ပတ္သက္၍

ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ရန္

အေျပာင္းအလဲ
ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္။

စက္တင္ဘာလႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို အန္ဗီစက
ီ တ္ျပား ၂,၆၀၀
ေက်ာ္ (ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ပထမအဆင့္) ကို ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရကသတင္း ထုတ္ျပန္ခ့ၿဲ ပီး
ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္

႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးအနည္းငယ္မွ်သာ

ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္

သို႔မဟုတ္

ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ

ျဖစ္ခင
ြ ့္ရ႐ိွခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံသားအားလံုးမွာ မဲေပးပိုင္ခြင႐
့္ ိွေသာ္လည္း ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူျဖစ္ခင
ြ ့္ ရ႐ိွသူမ်ား သည္
အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ မရ႐ိွပါ။
ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက

အန္ဗီစက
ီ တ္မ်ားထုတ္ေပးရန္အတြက္

ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကို

“ဘဂၤါလီ”

အျဖစ္

သတ္မွတ္ရန္မခိုင္းေစေတာ့ဘဲ အဆိုပါကတ္မ်ားတြင္ လူမ်ဳိး သို႔မဟုတ္ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာသည္လည္း
မပါ၀င္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားက ေလွ်ာက္လႊာတင္သူမ်ားကို
“ဘဂၤါလီ” အျဖစ္ ျဖည့္စြက္ ေစခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ႏိုင္ငံသားသက္ေသခံကတ္ျပားတြင္ “ဘဂၤါလီ” အျဖစ္ သတ္
မွတ္ထည့္သြင္းေစခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရသိရပါသည္။ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အစိုးရက စစ္ေတြၿမိဳ႕႐ိွ
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို အန္ဗီစက
ီ တ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား တင္သြင္းျခင္းအေပၚအေျခခံ၍ ငါးဖမ္းလိုင္စင္မ်ား သက္တမ္းတိုး
ေပးျခင္းႏွင့္

အန္ဗီစီ

ကတ္ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းသည္အထိ

စစ္ေတြအက်ဥ္းေထာင္မွ

႐ိုဟင္ဂ်ာ

အက်ဥ္းသားမ်ားကိုလႊတ္ရန္ ျငင္းပယ္ျခင္းျဖင့္ အန္ဗီစက
ီ တ္မ်ားကို အတင္းအက်ပ္ေလွ်ာက္ထားေစခဲ့ေၾကာင္း
သတင္းမ်ားအရ

သိရပါသည္။

သတင္းအစီရင္ခံခ်က္မ်ားအရ

႐ိုဟင္ဂ်ာဟိႏၵဴမ်ားမွာ

၎တုိ႔ကို

ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူအျဖစ္ အသိ အမွတ္ျပဳထားသည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို လက္ခံခ့ေ
ဲ ၾကာင္း သိရပါသည္။
ႏုိင္ငံတကာဒုကၡသည္မ်ားအဖြဲ႔
“အစိုးရမူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္

က

ဒီဇင္ဘာလတြင္

ေလ်ာ့က်လာသည့္

ထုတ္ျပန္သည့္

ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ား၊

အစီရင္ခံစာအရ
ေလ်ာ့နည္းလာသည့္

ရယူပိုင္ခင
ြ ့္မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ့က်လာသည့္ ႏိုင္ငံတကာမွအာ႐ံုစိုက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း႐ိွ ျပည္တြင္း
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား”

အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ (ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္အမ်ားစုႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္

အခ်ဳိ႕)၊ ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ားစု႐ိွရာ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း႐ိွ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားတြင္
ေနထိုင္လ်က္႐ိွၾကသည့္

ျပည္တြင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္

၁၀၀,၀၀၀

ဦးခန္႔အတြက္

အလြန္စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ

ေရ႐ွည္မတည္ၿမဲသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္
အဆိုပါ

ျပည္တြင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏

၀င္ထြက္သြားလာခြင့္

တိုက္ခိုက္ေနေသာ

တစ္၀က္နီးပါးခန္႔မာွ
အားလံုးနီးပါးကို

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

ကုလသမဂၢႏွင့္

ပိတ္ဆို႔ထားေသာ

အျခား

ႏိုင္ငံတကာ

အစိုးရအေပၚ

အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားနယ္ေျမမ်ား၌

ဆန္႔က်င္

ေနထိုင္ၾကေၾကာင္း

ေဖာ္ျပပါ႐ိွသည္။
ဗလီမ်ားအျဖစ္ တရားမ၀င္ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ဟု သံသယ၀င္ေနၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ဳိးသား
ေရး

လႈပ႐
္ ွားသူဦးေရ

၅၀

မွ

၁၀၀

ဦးအဖြ႔၏
ဲ

ဆႏၵျပကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

ျပန္လည္တံု႔ျပန္

ေဆာင္႐ြက္သည့္အေနျဖင့္ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္အနီး သာေကတၿမိဳ႕နယ္႐ိွ
အာရဗီ စာသင္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းကို ပိတ္သိမ္းေစခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ၏ ေျပာ
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ

ၾကားခ်က္အရ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ဳိးသားေရးလႈပ႐
္ ွားသူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖ႔က
ြဲ
အေဆာက္အအံုမ်ားကို ပိတ္ဆ႔ို
ထားခဲ့ၿပီး

၀င္ေပါက္မ်ားကိုလည္း

ပိတ္ဆ႔ထ
ို ားခဲသ
့ ည္။

ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ၾကာျမင့္ၿပီးေနာက္

မြတ္စလင္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အနီးအနား႐ိွလမ္းမေပၚတြင္ လူအုပ္ႀကီးျဖင့္ ဘုရား၀တ္ျပဳဆု
ေတာင္းမႈျပဳရန္

စီစဥ္ေသာအခါ

အာဏာပိုင္မ်ားက

အဆိုပါဆုေတာင္းမႈကို

တားျမစ္ခဲ့ၿပီး

ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးခံရမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိ႐ိွရပါသည္။ ရဲတပ္ဖ႔က
ြဲ
ဘုရား၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းမႈကို ဦးေဆာင္ေသာ မြတ္စလင္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ဦးမိုးေဇာ္ႏွင့္ အျခားႏွစ္ဦးကို
ဘုရား၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းမႈအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရန္ပ်က္ကြက္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲသ
့ ည္။ အဆိုျပစ္မႈမွာ
ေငြဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ ေျခာက္လအထိ က်ခံႏုိင္ဖယ
ြ ္႐ိွသည့္ ျပစ္မႈျဖစ္သည္။ အဆုိပါဘာသာေရး
စာသင္ေက်ာင္း

ႏွစ္ေက်ာင္းကို

စာသင္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းကို

ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ

မပိတ္သိမ္းမီ

ပိတ္ထားဆဲျဖစ္သည္။

အာရဗီမူလတန္းတြင္

အဆိုပါဘာသာေရး

ေက်ာင္းသားမ်ား

ရာေပါင္းမ်ားစြာ

တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ကို အစိုးရက မတရားအသင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ တုိင္းရင္း လက္နက္
ကိုငအ
္ ဖြ႔ဲ ျဖစ္ေသာ ရခိုငတ
့္ ပ္မေတာ္ (AA) ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈျဖင့္ တပ္မေတာ္က တရားစြဆ
ဲ ိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇြန္လ ၁
ရက္တြင္

သာသနာေရးႏွင့္

ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနက

ရခိုင္ျပည္နယ္၊

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕႐ိွ

ျမတန္ေဆာင္း

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ပညာသင္ေက်ာင္းကို ပိတ္သိမ္းရန္ အမိန႔ထ
္ ုတ္ျပန္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက ရခိုင့္တပ္မေတာ္
(AA) ႐ွစ္ႏွစ္ ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဧၿပီလ ၈ ရက္တြင္ ေက်ာင္း႐ိွအားကစားကြင္း၌ ေဘာလံုးပြဲ
က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရသိရပါသည္။ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕႐ိွ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ေဘာလံုးပြအ
ဲ ေၾကာင္းကို
သိ႐ိွၿပီးေနာက္

ဆရာေတာ္ႏွင့္

စာသင္ေက်ာင္းအေနျဖင့္
စာတစ္ေစာင္ကို

ေက်ာင္းအျဖစ္

၀န္ႀကီးဌာနထံက

အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၏

ေဘာလံုးပြစ
ဲ ီစဥ္သူ

ဦးခိုင္မင္းနီတ႔က
ို ို

ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခင
ြ ့္ကို

ေနာင္တြင္

ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ

လက္ခံရ႐ိွခဲ့ေၾကာင္း

တရားစြဆ
ဲ ိုခဲ့ပါသည္။

႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္းေရးသားထားသည့္
သတင္းမ်ားအရ

သိရပါသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးပညာသင္ေက်ာင္းတြင္

ေက်ာင္းသူ၊

ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁၈၀ ခန္႔႐ိွၿပီး ၅၀ ဦးမွာ ေက်ာင္း၀င္းထဲတြင္ ေနထိုင္ၾကေၾကာင္း သိ႐ိွရသည္။
ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ျဖစ္သည့္ ဒုတိယသမၼတ (၂) ဟင္နရီ ဗန္ထီးယူသည္ သူ၏တာ၀န္ကို
ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ေနခဲသ
့ ည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ မြတ္စလင္လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးမွ်မ႐ိွပါ။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မြတ္စလင္မ်ားအပါအ၀င္ ဘာသာေရး
လူနည္းစုကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက အမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ့ၾကၿပီး လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုမွာမူ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ နာမည္ႀကီးၿပီး ၾသဇာလႊမ္းမိုးေသာ ဗုဒၶဘာသာ
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ႏိုင္ငံေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အလြတ္သေဘာ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနဆဲ
ျဖစ္သည္။
အစိုးရအရာ႐ိွမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားက ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးမ်ားကိုဖူးေျမာ္ကန္႔ေတာ့ျခင္း၊
ဘုရားပုထိုးမ်ားတြင္ အလွဴအတန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဘုရားပုထိုးမ်ားျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းျခင္း
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ

အခမ္းအနားမ်ားတြင္

နာယကအျဖစ္

ဦးေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္

အမ်ားျပည္သူမ်ားက

ေငြေၾကးႏွင့္

လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္းျခင္းတို႔ကို စီစဥ္ေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား႐ိွ ဗုဒၶပုထိုးေတာ္မ်ားကို တည္ထားရန္
သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္မြမ္းမံရန္ လုပ္သားမ်ား ေစလႊတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္
သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ မၾကာခဏ ထုတ္လႊငေ
့္ ပးခဲ့ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ ဘာသာေရးလမ္းညႊန္ခ်က္ပါ
စာအုပ္မ်ားကို အစိုးရက ပံုႏွိပ္ျဖန္႔ေ၀သည္။
တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး

လစဥ္အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပၿပီး

ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုးတြင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

မိမိကိုးကြယ္သည့္ဘာသာအျပင္ အျခားဘာသာမ်ားကိုပါလက္ခံႏိုင္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ
လႈပ႐
္ ွားမႈမ်ားကို ကမကထျပဳေနသည့္ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ညီညြတ္ေရးအဖြ႔ဲ အပါအ၀င္ ဘာသာေပါင္းစံု
ညီညြတ္ေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ားကို အစိုးရက တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ညီညြတ္ေရး
ဦးေဆာင္အဖြ႔တ
ဲ ြင္

ဗုဒၶဘာသာ၊

မြတ္စလင္၊

အျခားဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း

ခရစ္ယာန္ႏွင့္

ပါ၀င္ပါသည္။

ဟိႏၵဴေခါင္း

ေဆာင္မ်ားအျပင္

ေအာက္တိုဘာလတြင္

ႏိင
ု င
္ တ
ံ စ္၀န္းလံုး၌

ဘာသာေပါင္းစံု၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြမ
ဲ ်ားကို အစိုးရက က်င္းပခဲ့ပါသည္။
ပံုမွန္အားျဖင့္

ႏိုင္ငံျခားဘာသာေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းကို

အစိုးရက

လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ျပဳပါသည္။

ျပည္တြင္း ဘာသာေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားက ျပည္ပဘာသာေရး အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားထံမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားထံသုိ႔
ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရယူႏုိင္ရန္အတြက္ တရား၀င္ဖိတ္ေခၚသည့္စာမ်ား ေပးပိ႔ႏ
ု ုိင္ခ့ၿဲ ပီး ျပည္ပမွ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ
လာေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္
ေလွ်ာက္ထားရယူခဲ့ၾကသည္။

ျပည္၀င္ခင
ြ ့္အတြက္

ခရီးသြား

သို႔မဟုတ္

ရန္ကုန္အေျခစိုကအ
္ ဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအား

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

ႏိုင္ငံတကာ

ဗီဇာကို

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက ဧည့္ခံခင
ြ ့္ျပဳခဲ့ပါသည္။
ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၈ မွ ၃၀ ရက္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္
လာေရာက္လည္ပတ္မႈကို အစိုးရက ကမကထျပဳ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔

လာေရာက္လည္ပတ္သည့္

ပထမဆံုးပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးျဖစ္ၿပီး

အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊

ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ကာ ဘာသာေပါင္းစံု၊ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုမွ လူပုဂၢိဳလ္ ၁၅၀,၀၀၀ ခန္႔
တက္ေရာက္သည့္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲ (Mass) ကိုလည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အခန္း ၃။ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈေရးအရ ေလးစားလိုက္နာမႈအေနအထား
နက္႐ိႈင္းစြာ အေျခတည္ေနေသာ မလိုမုန္းထား ဘက္လိုက္မႈမ်ားက ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားအေပၚ
လူမႈေရးဆိုင္ရာ လႈပ႐
္ ွားေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၏ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ဦးတည္
ႏိင
ု ေ
္ ၾကာင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။ ထင္႐ွားသည့္တပ္မေတာ္၊ အရပ္သား ႏွင့္
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက “အေနာက္ဘက္တံခါး” ၏ စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ဘက္
ေတာင္တန္းမ်ားမွ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္င႐
ံ ိွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ

အုပ္စုလိုက္ေနထိုင္ၾကေသာ (႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားေနထိုင္ရာ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း) မြတ္စလင္အုပ္စုမ်ားအၾကား
တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား ေရ႐ွည္ေနထိုငႏ
္ င
ုိ ေ
္ ရးအေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။
ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အာဆာမ်ား သတ္ျဖတ္မႈကိုခံခ့ရ
ဲ ေၾကာင္း
အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည့္ ဟိႏၵဴအေလာင္း ၄၅ ေလာင္းကို သတင္းေထာက္မ်ား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈ
ႏိုင္ရန္အတြက္ အစိုးရက စက္တင္ဘာလတြင္ ခရီးစဥ္တစ္ခုစီစဥ္ေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာႏွင့္
မသက္ဆိုင္ဘဲ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား သို႔မဟုတ္ ကင္းတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားက အဆိုပါသတ္ျဖတ္မႈကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း
အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံေက်း႐ြာသားအခ်ဳိ႕က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အာဆာက အဆုိပါ
သတ္ျဖတ္မႈအတြက္ မိမိတို႔တြင္ တာ၀န္မ႐ိွေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
မဟနက ေမလ ၂၃ ရက္စြဲပါအမိန္႔စာျဖင့္ မဘသအမည္ျဖင့္ မည္သည့္အဖြ႔အ
ဲ စည္း သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္
တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် လႈပ႐
္ ွားေဆာင္႐ြက္မႈမျပဳရဟု တားျမစ္ထားေသာ္လည္း အဆိုပါအဖြ႔၏
ဲ
ေခါင္းေဆာင္
အခ်ဳိ႕ႏွင့္

အဖြ႔၀
ဲ င္အခ်ဳိ႕သည္

တရားေဟာရာတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

၎၏အမည္သစ္

ဗုဒၶဓမၼပရဟိတ

ေဖာင္ေဒး႐ွင္း၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွေသာ္လည္း မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးဆုိင္ရာ အမုန္းစကားမ်ားကို
ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္လ်က္႐ိွပါသည္။ အဆိုပါအဖြ႔သ
ဲ ည္ ဆက္လက္လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ိွေသာ္လည္း
မဟန၏အမိန႔စ
္ ာ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ၎အဖြ႔၏
ဲ
ၾသဇာအာဏာသက္ေရာက္မႈွမွာ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ေၾကာင္း
သတင္းမ်ားအရ သိရပါသည္။
မတ္လ ၉ ရက္တြင္ မဟနက မိမိကိုယ္ကိုယ္မ်ဳိးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ခံယူထားသည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ မဘသ
ေက်ာင္းခြဲ ဆရာေတာ္ဦး၀ီရသူကို လူမ်ဳိးစုႏွစ္စုၾကား တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည့္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး
အမုန္းစကားမ်ား ျဖန္႔ေ၀မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုးတြင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး တရားေဟာခြင့္ပိတ္ပင္ခ့ပ
ဲ ါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ဆရာေတာ္ဦး၀ီရသူက ထင္႐ွားသည့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ မြတ္စလင္
ေ႐ွ႕ေနဦးကိုနီကို သတ္ျဖတ္ေၾကာင္းသံသယ႐ိွသူကို လူသိ႐ွင္ၾကားေက်းဇူးတင္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္
မြတ္စလင္မ်ားကို လက္ထပ္ျခင္းထက္ ေခြးမ်ားႏွင့္လက္ထပ္ျခင္းက ပိုေကာင္းလိမ့္မည္ဟုလည္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့
ပါသည္။ မတ္လ ၁၁ ရက္တြင္ တရားေဟာခြင့္ပိတ္ပင္သည့္အမိန္႔ကို ျပန္လည္တံု႔ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ ဦး၀ီရသူက
သူ၏ပါးစပ္ကို တိပ္ျဖင့္ကပ္ကာ တရားနာပရိသတ္ ၅၀၀ ေက်ာ္အတြက္ သူယခင္ေဟာၾကားခဲ့သည့္တရားကို
ကက္ဆက္ျဖင့္

ဖြင့္ထားသည္ကို

႐ိုက္ကူးထားေသာ

ဗီြဒီယုိဖိုင္ကို

သူ၏

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာတြင္

တုိက္ရုိက္လႊင့္ခ့သ
ဲ ည္။ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ ဦး၀ီရသူက လူထုစုေ၀းပြက
ဲ ို ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါစုေ၀းပြ၌
ဲ
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေဟာေျပာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ
အန္ဂ်ီအမ
ုိ ်ားက “ရခိုင္ ျပည္နယ္႐ိွ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးေနေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔
အမ်ားျပည္သူသို႔ ေဟာေျပာခဲ့ၿပီးေနာက္ မဟနက ဦး၀ီရသူအေပၚ အေရးယူမႈ တစ္စံုတစ္ရာမျပဳလုပ္ခ့ပ
ဲ ါ။
ေမလ ၁၀ ရက္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဂၤလာေတာင္ညန
ြ ္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တရားမ၀င္ေနထိုင္
လ်က္႐ိွေၾကာင္း

အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္႐ွားသူ

ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက

ေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး

အဆိုပါ

ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက အဆိုပါကိစၥရပ္ကို ေဒသဆုိင္ရာရဲတပ္ဖ႔သ
ြဲ ို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ

သိရသည္။

ေဒသဆိုင္ရာရဲတပ္ဖ႔က
ြဲ

တရားမ၀င္ေနထိုင္သူ တစ္စံုတစ္ဦးမွ်

စံုစမ္းစစ္ေဆးေသာအခါ

မေတြ႔႐ိွခဲ့ရေၾကာင္း၊

အနီးအနားပတ္၀န္းက်င္တြင္

ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္

ဗုဒၶဘာသာ၀င္လူထုက

ထိုေနရာတြင္ေနထိုင္သည့္ မြတ္စလင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး အနည္းဆံုး လူႏစ
ွ ္ဥးီ
ဒဏ္ရာရ႐ိွခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ရဲတပ္ဖ႔က
ြဲ
အဆိုပါအၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါ၀င္မႈအတြက္
လူရစ
ွ ္ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲသ
့ ည္။
မဘသအမည္ျဖင့္ မည္သည့္အဖြ႔အ
ဲ စည္း သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် လႈပ႐
္ ွားေဆာင္႐ြက္မႈ
မျပဳရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ မဟန၏အမိန႔ထ
္ ုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ရက္သတၱပတ္တစ္ပတ္အၾကာ ေမလ ၂၀
ရက္တြင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္႐ွားသူအျဖစ္ ခံယူထားသည့္လူ ၇၀၀ ေက်ာ္က သာသနာေရးႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ကိုကို ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈ
ၿပီးေနာက္ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳမည္ဟူသည့္ သေဘာတူညီမႈကို
ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ တရားစြဆ
ဲ ိုရန္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီး
ဌာနက ေဒသခံရဲတပ္ဖ႔က
ြဲ ို ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။
ဇူလိုင္လ ၆ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ သဲေတာေက်း႐ြာ႐ိွ
ေလာေလာလတ္လတ္

ဘာသာကူးေျပာင္းထားသည့္

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားကို

ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္

ဗုဒဘ
ၶ ာသာ၀င္ ၁၅၀ က တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး လူခုနစ္ဦးကို ဒဏ္ရာရေစခဲ့ကာ ၎တို႔၏ အိုးအိမ္အေဆာက္အအံုမ်ားကို
ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း

သတင္းမ်ားအရသိရသည္။

ခရစ္ယာန္မိသားစုက

တစ္ညလံုး

သုံးရက္ဆက္တိုက္

က်ယ္ေလာင္စြာ အထိမ္းအမွတ္ပြဲက်င္းပမႈေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက ေဒါသထြက္လာၿပီး သုံးရက္ေျမာက္ေန႔တြင္
အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက

၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း

ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္

အနီးအနား႐ိွလူထုက

သတင္းမ်ားအရသိရသည္။

ေဒသခံရဲတပ္ဖ႔၊ြဲ

အဆိုပါဆူပူေသာင္းက်န္းေသာလူအုပ္ကို

အျခား

ဟန္႔တားရန္

ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရသိရသည္။
စက္တင္ဘာလ

၁၀

ရက္တြင္

မေကြးၿမိဳ႕အနီး

ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕တြင္

မြတ္စလင္တစ္ဦး

ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုၾကေသာ အိမ္တစ္လံုးကို မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ထားသည့္ လူငယ္ ၅၀ ခန္႔က ေက်ာက္ခဲမ်ားျဖင့္
ပစ္ေပါက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရသိရသည္။ ထို႔ေနာက္ တိုက္ခိုက္သူမ်ားက ေ႐ႊၾကာအင္း၊ အမွတ္(၁)
ရပ္ကြက္႐ိွ ဗလီအနီးသိ႔ု ခ်ဥ္းကပ္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းကို သံၿပိဳင္႐ြတ္ဆိုရင္း ေက်ာက္ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့
ၾကသည္။ ရဲတပ္ဖ႔က
ြဲ
ၾကား၀င္မေဆာင္႐ြက္မီအထိ လူအုပ္မွာ လူေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္အထိ တစ္စတစ္စ ပိုမို
အင္အားႀကီးမားလာခဲ့ပါသည္။ ရဲတပ္ဖ႔က
ြဲ အနည္းဆံုး လူေလးဦးကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ပါသည္။ သံသယရွသ
ိ ူ
ေလးဦးႏွင့္

မြတ္စလင္

အိမ္ပိုင္႐ွင္တြင္

ပုဂၢိဳလ္ေရးပဋိပကၡ႐ိွေနေၾကာင္း၊

အဓိက႐ုဏ္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက

လူမအ
ႈ သိုင္းအ၀ိုင္းအၾကား ႐ိွေနသည့္ဘာသာေရးဆုိင္ရာ တင္းမာမႈမ်ား အားေကာင္းေစရန္အတြက္ အဆိုပါ
သံသယရွိသူေလးဦး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ထပ္မံအင္အားျဖည့္တင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖ႔က
ြဲ
ထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ

ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔က ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ မြတ္စလင္ေ႐ွ႕ေနဦးကိုနီ လုပ္ႀကံ ခံရမႈအေပၚ
ဦး၀ီရသူက ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ေစာင့္ထိန္းရမည့္က်င့္၀တ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့
ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ထားေသာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ပုိ႔စ္ကို ဦးေဆြ၀င္းက ျပန္လည္မွ်ေဝခဲ့သည္ဟု မဘသကို ေထာက္ခံသူ
ဦးေက်ာ္မ်ဳိးေဆြက ေျပာဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ မတ္လတြင္ ရဲတပ္ဖ႔က
ြဲ
ဦးေဆြ၀င္းကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္
အာဏာပိုင္မ်ားက ဦးေဆြ၀င္းကို အာမခံျဖင့္ လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း တရားစြဆ
ဲ ိုမႈမ်ားမွာ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းထိ
ဆက္လက္ရပ္တန္႔ေနဆဲ ျဖစ္သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္႐ိွ အခ်ဳိ႕ေက်း႐ြာမ်ားတြင္လူမ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာအသိုင္းအ၀ိုင္းကို ကူညီပံ့ပိုးေပးသည္ကို
တားျမစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။ စက္တင္ဘာလတြင္ ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္အလယ္ပိုင္း၌ အနီးအနား
ေက်း႐ြာ႐ိွ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို အစားအေသာက္မ်ားေပးကမ္းခဲ့သည့္ ေဒသခံရခိုင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ သူ၏
ဦးေခါင္းကို ကတံုးတံုးရန္ အတင္းခိုင္းေစခံခဲ့ရၿပီး လည္ပင္းတြင္ “သစၥာေဖာက္” ဟူသည့္ ဆိုင္းဘုတ္ကို ခ်ိတ္
ဆြက
ဲ ာ ႐ြာကို တစ္ပတ္ပတ္ခိုင္းခဲ့သည္။
ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္၌ ဗုဒၶဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ သီတဂူဆရာေတာ္က ကရင္ျပည္နယ္
စစ္သင္တန္းေက်ာင္း႐ိွ

တပ္မေတာ္သားမ်ားကို

သတ္ျဖတ္ျခင္းထက္

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မဟုတ္သူမ်ားကို

ပိမ
ု ုိအျပစ္နည္းပါးေၾကာင္း

တရားေဟာေျပာရာတြင္

ေဟာေျပာခဲသ
့ ည္။

စစ္ေျမျပင္၌ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကို

သတ္ျဖတ္ျခင္းက

အဆိုပါတရားပြက
ဲ ို

တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚတြင္

တုိက္ရုိက္

ထုတ္လႊင့္ထားကာ လူေပါင္း ၂၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ၾကည္႐
့ ႈေနခဲ့ၾကသည္။ ဆရာေတာ္က သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၏
အျဖစ္အပ်က္

တစ္ခုႏွင့္

သူ႔အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၏

ႏိႈင္းယွဥ္ေဟာေျပာခဲသ
့ ည္။
အႀကံျပဳခ်က္အရ

ဘုရင္တစ္ပါးက

ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအပါအ၀င္

ဟိႏၵဴတမီးလ္အသိုင္းအ၀ိုင္း႐ိွ

လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို

သတ္ျဖတ္ခေ
ဲ့ ၾကာင္း၊ ထိုသို႔ သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈမွာ ေသးငယ္ေသာအျပစ္မွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္
ဟိႏၵဴမ်ားမွာ ဗုဒၶဘာသာ၏ ငါးပါးသီလကို မေစာင့္ထိန္းေသာေၾကာင့္ ထိုေသဆံုးသူသန္းေပါင္းမ်ားစြာအနက္
လူပီသသူမွာ

တစ္ေယာက္ႏွင့္

သီတဂူဆရာေတာ္က

တစ္ပိုင္းသာ

အမ်ဳိးသားစည္းလံုး

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔အတူတကြ

႐ိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း

ညီညတ
ြ ္မႈအတြက္

ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္လိုေၾကာင္း

ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ဤမွတ္ခ်က္မ်ားမွာ တပ္မေတာ္က ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားအေပၚ မတရားဖိႏွိပ္ဆက္ဆံမႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း
ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္အႀကံျပဳသူမ်ားက ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူၾကသည္။
ဤႏွစ္အတြင္း အာဆာအဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားဟုယူဆရသူမ်ားက ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း႐ိွ အရပ္သားျပည္သူ
မ်ားကို အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေၾကာင့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားစြာ႐ိွခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။
သို႔ရာတြင္ အဆိုပါသတင္းမ်ားမွာ ခုိင္မာမႈမ႐ိွေၾကာင္း အခ်ဳိ႕က ဆုိၾကပါသည္။ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္တြင္ “အစြန္း
ေရာက္မ်ား” က ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၿမိဳတိုင္းရင္းသား ေျခာက္ဦးကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရက
သတင္းထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ

ဗုဒၶဘာသာအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ မြတ္စလင္အသိုင္းအ၀ိုင္း ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕သည္ တရား၀င္ႏွင့္ အလြတ္
သေဘာ လူထုအေျချပဳယႏၲရားမွတစ္ဆင့္ ေကာလဟလမ်ားကို ဖယ္႐ွားရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တားဆီး
ရန္အတြက္

ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။

ဥပမာအားျဖင့္

စက္တင္ဘာလတြင္

မေကြးၿမိဳ႕၌

ျဖစ္ပာြ းခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြင္း ေဒသဆိုင္ရာ ဘာသာေရးအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ တင္းမာမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ေကာလဟလမ်ားကို ဖယ္႐ွားရန္၊
ဆူပူအံုၾကြမႈမ်ား ပိုမိုႀကီးထြားလာမႈကို တားဆီးရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ အလားတူပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊
မဂၤလာေတာင္ညန
ြ ္႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္၌ ဘာသာေပါင္းစံုကြန္ရက္မ်ားက ျပင္းထန္သည့္ လူထုအံုႂကြမႈကို
ေ႐ွာင္႐ွားႏိုင္ရန္အတြက္ မြတ္စလင္မ်ားကို အိမ္ထဲတြင္ေနရန္ သတိေပးခဲသ
့ ည္။
ဘာသာေရးႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္း လႈပ္႐ွားသူမ်ားက
ဘာသာတစ္ခုခ်င္းအလိုက္၊ ဘာသာေပါင္းစံုအလိုက္ အခမ္းအနားမ်ားကို စီစဥ္က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး အမုန္းစကားမ်ား
ကို ေစာင္ၾ့ ကည္က
့ ာ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္၊ မတူကျြဲ ပားမႈႏွင့္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာအျပင္
အျခားဘာသာမ်ားကို

လက္ခံႏိုင္မႈကို

ျမႇင့္တင္ႏိုင္သည့္

လုပ္ငန္းစဥ္ယႏၲရားမ်ားကိုလည္း

အတူတကြ

ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္။ ဘာသာေပါင္းစံု ေပါင္းစည္းညီညတ
ြ ္ေရးဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက
အမုန္းစကားမ်ားကို ျပန္လည္တံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစံုသဟဇာတျဖစ္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ရည္႐ြယ္
လ်က္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ကို ျပဳစုခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းရန္
စီစဥ္ထားေၾကာင္း

ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ေခါင္းေဆာင္မ်ားက
မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာ
အစည္းအေ၀းမ်ားႏွင့္
ဘာသာေပါင္းစံုအေရး
လက္ခံႏိုင္မႈကို

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္

လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္
အျပင္

အျခားဘာသာမ်ားကို

အမ်ားျပည္သူ

ဆိုင္ရာ

ေဆာင္႐ြက္သူအဖြ႔မ
ဲ ်ားသည္

ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္

အန္ဂ်ီအုိမ်ားႏွင့္

လူငယ္မ်ားအၾကား
လက္ခံႏိုင္မႈကို

အခမ္းအနားမ်ားကို

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္
ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာအျပင္

ႏိုင္ငံတစ္၀န္း႐ိွ

ဘာသာေပါင္းစံု

အျခားဘာသာမ်ားကို

အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲ႔အ
ြ စည္းႏွင့္

အတူတကြ

ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ခသ
ဲ့ ည္။
အခန္း ၄။ အေမရိကန္အစိုးရ၏မူ၀ါဒႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္မႈ
ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၊ သံအမတ္ႀကီး၊ လူဦးေရ၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာဗ်ဴရုိ၏
ယာယီလက္ေထာက္ဝန္ႀကီး၊

အေ႐ွ႕အာ႐ွႏွင့္

ပစိဖိတ္ေရးရာ

ဒုတိယလက္ေထာက္ဝန္ႀကီး၊

ပဋိပကၡႏွင့္

တည္ၿငိမ္ေရးဆုိင္ရာေဆာင္ရြက္မႈ ယာယီဒုတိယလက္ေထာက္ဝန္ႀကီး၊ ေတာင္ႏွင့္ဗဟုိအာရွေရးရာ ယာယီ
ဒုတိယလက္ေထာက္ဝန္ႀကီး ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ ဒုတိယလက္ေထာက္
ဝန္ႀကီး အပါအ၀င္ အေမရိကန္ထိပ္တန္း အရာ႐ိွမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍
အေမရိကန္၏ စိုးရိမ္မႈျမင့္မားေနေၾကာင္း ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဆက္တိုက္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ထိပ္တန္း
အရာ႐ိွမ်ားက အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္႐ိွ မြတ္စလင္႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစု၏ဒုကၡ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပဋိပကၡမ်ား
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း႐ိွ ဘာသာေရးလူနည္းစုရင္ဆိုင္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ

ေနရသည့္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမႈ၊ ႏွင့္ ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို လူမႈကြန္
ရက္တြင္ အားေပးေထာက္ခံၾကမႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း႐ိွ
အေျခအေနသည္

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို

လူမ်ဳိးစုရွင္းလင္းသည့္

အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း

ႏိုင္ငံျခား၀န္ႀကီးက

ႏို၀င္ဘာလ ၂၂ ရက္တြင္ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခသ
ဲ့ ည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္အစိုးရက
ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား

တပ္မေတာ္မ်ားဆက္ဆံေရးကို

အလြန္အမင္းေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး

လက္႐ိွႏွင့္

ယခင္တပ္မေတာ္

ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ခြင့္ဗီဇာမ်ားမရ႐ိွေအာင္ တားဆီးထားကာ ရခိုင္ျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္းတြင္

အင္အားသံုးေျဖ႐ွင္းရန္

အမိန႔ေ
္ ပးခဲ့သည့္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို

ေငြေရးေၾကးေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား

ျပဳလုပထ
္ ားသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ား တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမ႐
ႈ ိွေစရန္အတြက္ အျခားလုပ္ေဆာင္
ခ်က္မ်ားကိုလည္း

ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္

ကာလ႐ွည္ၾကာျမင့္စာြ ႐ိွေသာ

ျပႆနာမ်ား၊

ဆႏၵအေလ်ာက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ျပန္လည္ေပးအပ္ေသာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္အပါအ၀င္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားစုကို
ႏိုင္ငံသား

ျဖစ္ခြင့္မျပဳမႈတို႔၏

အဓိကရင္းျမစ္မ်ားအတြက္

ေရ႐ွည္တည္တံ့မည့္

ေျဖ႐ွင္းနည္းမ်ားကို

႐ွာေဖြၾကရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္း႐ိွ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ အျခားထိခိုက္ခံစား ရသည့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအတြက္
လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား အျပည့္အ၀ရ႐ိွေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ အေမရိကန္အစိုးရ
အရာ႐ိွမ်ားက

တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။

သံ႐ံုးမွ

အရာ႐ိွမ်ားကလည္း

အစိုးရႏွင့္

ဘာသာေပါင္းစံု

ေခါင္းေဆာင္းမ်ားကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မေကြးတို႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကဲ့သို႔ ဘာသာေရးအေပၚအေျခခံသည့္
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အနည္း ဆံုးေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ရာထူးဌာနႏၲရအသီးသီးျဖင့္ သံ႐ံုးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ အရာ႐ိွမ်ားက မြတ္စလင္
ဆန္႔က်င္ေရး

ေဟာေျပာမႈမ်ားအပါအ၀င္

အၾကမ္းဖက္မႏ
ႈ င
ွ ့္

အမုန္းစကားမ်ား

တိုင္းရင္းသားျဖစ္မႈႏွင့္

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ၏

သံ႐ံုးအရာ႐ိွမ်ားသည္

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊

ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္လၿုံ ခံဳေရးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္၊

ဘာသာေရးအေပၚအေျခခံေသာ

အေရးပါပံုကို

ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊
ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၊

တပ္မေတာ္

သာသနာေရး၀န္ႀကီး၊

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၊ ျပည္သူ႔အင္အားႏွင့္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီး၊
လူမ၀
ႈ န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးမ်ားအပါအ၀င္ ထိပ္တန္းအစိုးရအရာ႐ိွမ်ားႏွင့္
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ဘာသာေရးလြတ္ လပ္ခြင့္ႏွင့္ မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာအျပင္ အျခားဘာသာမ်ားကို
လက္ခံႏိုင္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ သံ႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ
အရာ႐ိွမ်ား၊

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊

အရပ္ဘက္အဖြ႔အ
ဲ စည္း၀င္မ်ား၊

ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ အျခားအစိုးရအဖြ႔မ
ဲ ်ား၏ ကိုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲသ
့ ည္။
လူဦးေရ၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းဆုိင္ရာ ယာယီလက္ေထာက္ ႏုင
ိ င
္ ျံ ခားေရးဝန္ႀကီး
ဦးေဆာင္ေသာ

ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔သ
ဲ ည္

ေအာက္တိုဘာလတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္

ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံသုိ႔

ေရာက္႐ိွလာခဲ့ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္းတြင္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြ႔သ
ဲ ည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက
ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာေနရသူမ်ား၏စခန္းမ်ားတြင္

ထား႐ိွသည့္

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး

ဘဂၤလားေဒ့႐္ွႏိုင္ငံ၊

ေကာ့ဘဇားၿမိဳ႕တြင္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြ႔သ
ဲ ည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ

မၾကာေသးမီက

ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္လာၾကေသာ

ကိုယ္စားလွယအ
္ ဖြ႔သ
ဲ ည္

အစိုးရအရာ႐ိွမ်ား၊

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္လည္း
အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္
ရခိုင္ျပည္နယ္၊

႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္

အရပ္ဘက္လူမႈ

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ထိခိုက္ခံစားရေသာ

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္

သံအမတ္ႀကီးသည္

ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ား

ခ်င္းျပည္နယ္တ႔အ
ို ျပင္

ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကပါသည္။
ႏုိင္ငံတကာ

ပဋိပကၡ

သို႔မဟုတ္

ေနထိုင္ရာေနရာမ်ား

ျဖစ္ၾကသည့္

လူမ်ဳိးေရးႏွင့္

ဘာသာေရးပဋိပကၡေၾကာင့္

ထိခိုက္ခံစားရသည့္၊ ထိခိုက္ခံစားရဖြယ္႐ိွသည့္ အျခားနယ္ေျမေဒသမ်ားကိုလည္း သြားေရာက္ေလ့လာခဲသ
့ ည္။
ဇန္န၀ါရီလတြင္ သံ႐ံုးအရာ႐ိွမ်ားက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္အေနျဖင့္ လူသားခ်င္း
စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပာြ းရာေနရာတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း
မ်ားစြာအေပၚ

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို

ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္အတြက္

ရခိုင္ျပည္နယ္

ေျမာက္ပိုင္းသို႔

သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အေျခအေနကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္သ႔ို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ
သြားေရာက္ခဲ့သည့္

သံအမတ္ႀကီး၏

ခရီးစဥ္မ်ားသည္

အစိုးရအဖြ႔ႏ
ဲ င
ွ ့္

ဆက္သြယ္

ေျပာဆိုရာတြင္၊

ရခုိင္ျပည္နယ္႐ိွ လူအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအားလံုး၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ေထာက္ခံ ေျပာဆိုရာတြင္ သံ႐ံုး၏
ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သည္။
သံ႐ံုးအေနျဖင့္

ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊

မိမိကိုးကြယ္ရာဘာသာအျပင္

သူတစ္ပါးဘာသာကို

လက္ခႏ
ံ င
ုိ မ
္ ႏ
ႈ င
ွ ့္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ေလးစားလိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ၾကေစရန္အတြက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းက႑
အသီးသီးႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္
ေသာ္လည္းေကာင္း

ဆက္လက္တိုက္တြန္းခဲသ
့ ည္။

အခမ္းအနားမ်ားတြင္

ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ပဋိပကၡႏွင့္

အမုန္း၏စကားမ်ားကို

ၾကသည္။

ဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း

သံအမတ္ႀကီးအပါအ၀င္

မိမိကိုးကြယ္သည့္

ဘာသာအျပင္

တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏

သံ႐ံုးမွကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္

သံ႐ံုးမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္

အျခားဘာသာမ်ားကို

လက္ခံႏုိင္မႈကို

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊

အေရးပါေသာ

လူမ်ဳိးစုႏွစ္စုအၾကား
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့

ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္
အားေပးျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္

ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာ

ေလ့လာမႈ

ကၽြမ္းက်င္သူ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ မဘသႏွင့္ မဘသကို ဆက္ခံသည့္အဖြ႔အ
ဲ စည္း မ်ားကဲ့သို႔
အျခားဘာသာေရးဆိုင္ရာ

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္

အန္ဂ်ီအမ
ုိ ်ားအပါအ၀င္

ဗုဒၶဘာသာ၊

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊

ဂ်ဴးဘာသာ၊ ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္ မြတ္စလင္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ထပ္ကာတလဲလဲေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။
သံ႐ံုးအေနျဖင့္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ႐ိွ

ဘာသာေပါင္းစံု

စုေ၀းတည္႐ိွမႈ၊

မိမိကိုးကြယ္သည့္ဘာသာအျပင္

အျခားဘာသာမ်ားကိုလက္ခံႏိုင္မႈႏွင့္ တူညီေသာကိုယ္ပိုင္စ႐ိုက္ လကၡဏာမ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားမႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍
ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ပုိ႔စ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေ၀မွ်ခဲသ
့ ည္။
သံ႐ံုးအေနျဖင့္ ဘာသာေရးကိုအေျခခံသည့္ တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး မတရားခြျဲ ခားမႈ
မ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ မတူကျြဲ ပားမႈ၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈႏွင့္ မိမိကိုးကြယ္ရာ
ဘာသာအျပင္ အျခားဘာသာမ်ားကို လက္ခံႏိုင္မႈတုိ႔ကို ေလးစားလိုက္နာၾကရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဓိက
ေဖာ္ျပထားေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ပံုမွန္ထုတ္ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ သံ႐ံုးက
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ

ကိုဖီအာနန္

ေကာ္မ႐ွင္၏

အစီရင္ခံထုတ္ျပန္မႈႏွင့္

အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္

႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရ၏ ကတိက၀တ္ကိုႀကိဳဆိုသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။
ထိုေန႔မွာပင္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္က ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အာဆာအဖြ႔၏
ဲ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ရႈတ္ခ်ပါ
ေၾကာင္း၊ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ အစိုးရႏွင့္လံုၿခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားတြင္ တာ၀န္႐ိွသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳပါ
ေၾကာင္းႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးျခင္းျဖင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအားလံုးကို ကာကြယ္သင့္ပါေၾကာင္း
ေဖာ္ျပပါ႐ိွသည့္

ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ကို

ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို

သံ႐ံုးကထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။

မည္သည့္ရန္စမႈ

“ေပၚေပါက္လာသည့္

ဆိုး႐ြားေသာ

ျပန္လည္ထိန္းညိႇ

မေပးႏုိင္ပါ။

တစ္စံုတစ္ရာကမွ်

ျမန္မာတပ္မေတာ္၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ကင္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕၏အဆိုပါ မတရားဖိႏွိပ္မႈမ်ားက
ႀကီးမားေသာ

ထိခိုက္ခံစားရမႈကုိျဖစ္ေစကာ

အမ်ဳိးသား၊

အမ်ဳိးသမီး

ကေလးသိန္းေပါင္းမ်ားစြာအေနျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္င႐
ံ ိွ ၎တို႔၏ေနအိမ္မ်ားကို စြန႔ခ
္ ြာကာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ႏိုင္ငံတြင္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ခိုလံႈရန္
ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္မႈကို ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ရ႐ိွေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ႏွံ႔စပ္စာြ
ေလ့လာဆန္းစစ္ပါက

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း

အေျခအေနသည္

႐ိုဟင္ဂ်ာ

မ်ားကို

လူမ်ဳိးစုရွင္လင္းသုတ္သင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္႐ွားပါသည္။” ဟု ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၂ ရက္တြင္
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ေျပာဆိုခဲ့သည္။
မိမိကိုးကြယ္သည့္ဘာသာအျပင္
ပတ္သက္၍
မႏၲေလးၿမိဳ႕႐ိွ
လူမအ
ႈ ဖြ႔အ
ဲ စည္း၊

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားစြာကို
သံ႐ံုးပုိင္

လက္ခံႏိုင္မႈဆိုင္ရာ

အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္

လူငယ္မ်ားႏွငအ
့္ ရပ္ဘက္အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားအတြက္

အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္

စီးပြားေရးက႑ႏွင့္

လူ႔ေဘာင္အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏

အျခားဘာသာကုိ

စီစဥ္က်င္းပေပးခဲ့သည္။

စစ္တပ္မ်ားထက္

အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္

ပိုမိုခိုင္မာေသာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္

အာဏာ႐ွင္ဆန္ေသာ

လြတ္လပ္သည့္

မတူကျြဲ ပားေသာ္လည္းအတူ

ဒီမိုကေရစီ

ယွဥ္တေ
ြဲ နထိုင္ျခင္းႏွင့္

လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေလးစားမႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အရပ္ဘက္အဖြ႔အ
ဲ စည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား
သင္ၾကားေပးသည့္ သင္တန္းေပါင္းမ်ားစြာကို အေမရိကန္အစိုးရက ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားက
ပံ့ပုိးေပးခဲ့သည္။
ဘာသာအျပင္

သံ႐ံုးအေနျဖင့္

ယခင္ႏွစ္မ်ားကလည္း

အျခားဘာသာမ်ားကို

လက္ခံႏိုင္မႈကို

ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့္ႏွင့္
ျမႇင့္တင္ျခင္း

အစီအစဥ္မ်ားကို

မိမိကိုးကြယ္ရာ
ဘာသာေရး

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ခဲသ
့ ည္။
ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပင္းထန္သည့္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနမႈ
အတြက္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံတကာဘာသာေရး လြတ္လပ္ခင
ြ ့္အက္ဥပေဒ (၁၉၉၈)
ႏုိင္ငံတကာဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အက္ဥပေဒ (၁၉၉၈) အုိင္အာအက္ဖ္ေအ အရ “အထူးစိုးရိမ္ဖယ
ြ ္ရာ ႏိုင္ငံ
(စီပစ
ီ ီ)” အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက
ျမန္မာႏိုင္ငံကို အထူးစိုးရိမ္ဖယ
ြ ္ရာႏိုင္ငံ (စီပစ
ီ ီ) အျဖစ္ျပန္လည္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္တကြ
အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၄၀၂ (ဂ) (၅) ႏွင့္အညီ ၂၂ စီအက္ဖ္အာ ၁၂၆.၁ (က) တြင္ ရည္ညႊန္း ေဖာ္ျပထားေသာ
လက္နက္ဆုိင္ရာ ပိတ္ဆို႔တားျမစ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ထား႐ိွရန္ဟူသည့္ ပိတ္ဆ႔မ
ို ႈကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လုပ္သားေရးရာဗ်ဴရုိ

