
၂၀၁၉  အြပည်အြပည်ဆုိင်ရာ ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့ ်အစီရင်ခံစာ - ြမနမ်ာ>ိင်ုငံ 

အြပည်အြပည်ဆုိင်ရာ ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်?ုံး 

အစီရင်ခံစာအ>ှစ်ချBပ် 

  “Cငိမ်ဝပ်ပိြပားေရး>ှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြပည်သGကုိယ်ကျင့်တရား>ှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ြပည်သGကျနး်မာေရး>ှင့ ်

ေသာ်လည်းေကာင်း ဤဖKစဲည်းပုံအေြခခံဥပေဒပါ အြခားြပPာနး်ချက်တိQ>ှင့်ေသာ်လည်းေကာင်း မဆန ့က်ျင်လRင် >ိင်ုငံသားတိင်ုး

သည် ဘာသာသာသနာေရးတင်ွ လတ်ွလပ်စွာ ယူဆ>ိင်ုေသာ အခွင့်အေရး၊ လတ်ွလပ်စွာ ကုိးကွယ်ေဆာက်တည်>ိင်ုေသာ 

အခွင့်အေရးတိQကုိ အညီအမRရTိှေစရမည်” ဟ၍ူ ဖKစဲည်းပုံအေြခခံဥပေဒက အာမခံေပးထားသည်။ မည်သည့်ဘာသာတရား 

သိQမဟတ်ု ဘာသာေရး ကုိးကွယ်ယုံYကည်မZကုိြဖစ်ေစ ေစာ်ကားသည့် သိQမဟတ်ု အသေရည[Bိ း>မ်ွးေစ>ိင်ုသည့် အြပBအမူ၊ 

အေြပာအဆုိတိQကုိ အေြခခံဥပေဒအရ တားြမစ်ထားသည်။ ဘာသာေရး>ှင့ ်လမူျBိးေရးတိQ၏ အချင်းချင်းအနးီကပ် စပ်ဆက်ေန

သည့် သေဘာေYကာင့ ် လနွခ့ဲ်သည့် >ှစ်များအတင်ွး ဘာသာေရးအေYကာင်းတရား တစ်ခုတည်းအေပ]တင်ွ အေြခခံသည့်

အြဖစ်အပျက်များကုိ ခဲွြခားထုတ်>ှBတ်ြပရနမှ်ာ တစ်ခါတရံ၌ ခက်ခဲတတ်ပါသည်။ အားလံးုနးီပါး မွတ်ဆလင်များြဖစ်ေနသည့် 

ရခုိင်ြပည်နယ်မှ ?ုိဟင်ဂျာလမူျBိးများ၊ ကချင်ြပည်နယ်မှ ခရစ်ယာနဘ်ာသာဝနမ်ျား>ှင့ ် ဟိ>àဘာသာဝင်များက့ဲသိQ  အြခား

လနူည်းစုများအေပ] သက်ေရာက်ေစခ့ဲသည့် အYကမ်းဖက်မZ၊ ခဲွြခားဆက်ဆံမZ၊ ေ>ှာက်ယှက်မZများက ဆက်လက်ြဖစ်ေပ]ေနဆဲ

ြဖစ်သည်။ ကုလသမဂb>ှင့ ်အစုိးရမဟတ်ုသည့် အဖKအဲစည်းများ (အင်ဂျအိီမုျား) ၏အဆုိအရ ဒကုcသည် ၇၀၀,၀၀၀ ေကျာ်ကုိ ဘဂe

လားေဒT်ှ့ >ိင်ုငံသိQ  ထွက်ေြပးေစခ့ဲသည့် ၂၀၁၇ Yသဂုတ်လ၏ လမူျBိးေရး သန ့စ်င်မZြဖစ်ေပ] ခ့ဲCပီးေနာက် ြမနမ်ာ>ိင်ုငံတင်ွ ကျနTိှ်ေန

ေသးသည့် ?ုိဟင်ဂျာတိQသည် ၎င်းတိQ၏ လမူျBိး၊ ဘာသာ၊ >ိင်ုငံသားြဖစ်တည်မZဟသူည့် အေYကာင်းများေYကာင့ ်လတ်ွလပ်စွာ 

လZပ်Tှားသွားလာခွင့်>ှင့ ်ပညာေရး၊ ကျနး်မာေရး ေစာင့်ေTှာက်မZ၊ အသက်Tှင်ရပ်တည်မZတိQ>ှင့်ပတ်သက်၍ ဆုိးဆုိးရွားရွား ဖိ>ှပ်ိမZ

များ၊ ကန ့သ်တ်ချBပ်ချယ်မZများကုိ ဆက်လက်ေတKgYကံBေနYကရဆဲ ြဖစ်သည်။ >ိင်ုငံအတင်ွးမှ ထွက်ေြပးလာခ့ဲရသည့် ?ုိဟင်ဂျာ

အချhိ၏အဆုိအရ ရခုိင်ြပည်နယ်တင်ွ မတရားမZများ ဆက်လက် ြဖစ်ေပ]ေနဆဲြဖစ်Cပီး ေနထုိင်ခွင့်စိစစ်အတည်ြပBေရးလZပ်TှားမZ

တင်ွ ပူးေပါင်းပါဝင်Yကရန ်အစုိးရဘက်ကဖိအားေပးမZများTိှေနCပီး ၎င်းတိQအေန>ှင့်မူ ယင်းသိQ iြပBလပ်ုမZကုိ အယုံအYကည်မTိှYက

ေYကာင်း ေြပာဆုိYကသည်။ ?ုိဟင်ဂျာတိQအေပ] ကျaးလနွခ့ဲ်သည့် ရာဇဝတ်မZများအနက် အချhိေသာ ရာဇဝတ်မZများ>ှင့်

ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ေဆးမZများြပBလပ်ုရန ် တရားလိေုTှkေနများဘက်က ေတာင်းဆုိမZကုိ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ရာဇဝတ်မZ

တရား?ုံး (အိင်ုစီစီ) က >ိဝုင်ဘာလတင်ွ ခွင့်ြပBေပးခ့ဲသည်။ ထိQ iြပင် ယင်းလတင်ွပင် ြမနမ်ာ>ိင်ုငံအေနြဖင့ ်ကုလသမဂb၏ လမူျBိး

တံးုသတ်ြဖတ်ေရးဆုိင်ရာ ၁၉၈၄ သေဘာတညီူချက်တင်ွ သေဘာတလူက်မှတ် ေရးထုိးခ့ဲသည့်>ိင်ုငံြဖစ်လျက်>ှင့ ် အဆုိပါ

သေဘာတညီူချက်များကုိ ချBိးေဖာက်ကာ ?ုိဟင်ဂျာတိQအေပ] ြပBမူေဆာင်ရွက်ခ့ဲပုံ>ှင့ ်ပတ်သက်၍ ဂမ်ဘီယာ>ိင်ုငံက ြမနမ်ာ>ိင်ုငံ

ကုိ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ တရား?ုံး (အိင်ုစီေဂျ) ၌ တရားစဲွဆုိခ့ဲသည်။ ထုိ>ှစ်အတင်ွး၌ အဆုိပါ ?ုိဟင်ဂျာအေရးကိစn>ှင့်

ပတ်သက်၍ ကုလလက်ေအာက်ခံအဖKအဲစည်းများက သေဘာထားမှတ်ချက်များေပးြခင်း၊ အစီရင်ခံစာများ ထုတ်ြပနြ်ခင်းတိQ 

ြပBလပ်ုခ့ဲYကသည်။ “?ုိဟင်ဂျာတိQ အေပ] ၌ အYကမ်းဖက်မZ>ှင့ ်>ှပ်ိကွပ်မZများြဖစ်ေပ]ေနေစသည့်စနစ်ကုိ CဖိBဖျက်ပစ်ရန ်မယ်မယ်

ရရ ေဆာင်ရွက်ထားြခင်း မTိှေသးေYကာင်း၊ ရခုိင်ြပည်နယ်တင်ွ ကျနTိှ်ေနသည့် ?ုိဟင်ဂျာတိQမှာလည်း ၂၀၁၇ ခု>ှစ်၊ Yသဂုတ်လ 

အြဖစ်အပျက်များမတိင်ုခင်က က့ဲသိQပင် အလားတဆုိူးဝါးသည့်အေြခအေနများတင်ွ Tိှေနေသးဆဲြဖစ်ေYကာင်း” ြမနမ်ာ>ိင်ုငံ လG

အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ကုလသမဂbအထူးကုိယ်စားလှယ်က စက်တင်ဘာလတွင် ေြပာYကားခ့ဲသည်။ ကုလသမဂb၏ 

အချက်အလက် TှာေဖွေရးအထူးအဖKကဲ အစီရင်ခံစာ အေြမာက်အများ ထုတ်ြပနခ့ဲ်Cပီး ၎င်းတိQ၏ ေနာက်ဆုံးပိတ် အစီရင်ခံစာကုိ 



စက်တင်ဘာ ၁၆ တင်ွ ထုတ်ြပနခ့ဲ်သည်။ ယင်းအစီရင်ခံစာတင်ွ ရခုိင်ြပည်နယ်၊ ကချင်ြပည်နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်၊ Tှမ်းြပည်နယ်

တိQ i၌ စစ်တပ်က ကျaးလနွခ့ဲ်သည့် ရက်စက်ယုတ်မာမZများကုိ အေသးစိတ်ေဖာ်ြပထားCပီး နဂုံိးတင်ွ “ကျနTိှ်ေနခ့ဲသည့် ?ုိဟင်ဂျာ

တိQအေပ] ၌ လမူျBိးတနုး်Tှင်းလင်းပစ် >ိင်ုသည့်အ>pရာယ်မှာ ဆက်လက်တည်Tိှေနဆဲြဖစ်ေYကာင်း” ေဖာ်ြပထားသည်။ အစုိးရက 

အဆုိပါ အချက်အလက်Tှာေဖွေရး အထူးအဖKကုိဲ >ိင်ုငံအတင်ွးဝင်ေရာက်ရန ် ခွင့်ြပBချက်မေပးခ့ဲသည့်အြပင် အစီရင်ခံစာကုိ

လည်း လသိူTှင်Yကားြငင်းပယ်ခ့ဲသည်။ အစုိးရ>ှင့ ် စစ်ဘက်အရာTိှအချhိသည် ?ုိဟင်ဂျာဆန ့က်ျင်ေရး၊ မွတ်ဆလင်ဆန ့က်ျင်

ေရး ေကာလာဟလသတင်းများ>ှင့ ် အမုနး်စကားများကုိ တရားဝင်အခမ်းအနားများတင်ွပင် ဆက်လက်ြဖန ့ေ်ဝေနYကဆဲ

ြဖစ်ေYကာင်း ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ>ှင့ ်အရပ်ဘက်လမူZအဖK ဲအစည်းမှ တက်qကလZပ်Tှားသူများက အစီရင်ခံYကသည်။ မူ

ဆလင်ဆန ့က်ျင်ေရး ဝါဒြဖန ့လံ်းုများအပါအဝင် အမုနး်စကားများြဖန ့ေ်ဝရနရ်ည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ် စစ်တပ်ထိပ်ပုိင်းေခါင်းေဆာင်

များ>ှင့ ်ဆက်စပ်မZTိှေနသည့် အေကာင့်များ၊ စာမျက်>ှာများ၊ အပ်ုစုများကုိ ရာ>ှင့်ချ၍ီ ေဖ့စ်ဘွတ်က ဖယ်Tှားပစ်ခ့ဲသည်။ ?ုိဟင်

ဂျာတိQ ေနရပ်သိQ iြပနလ်ာ>ိင်ုYကရန ် Yသဂုတ်လတင်ွ ြမနမ်ာ>ိင်ုငံ အစုိးရ>ှင့ ် ဘဂeလားေဒT်ှ့>ိင်ုငံတိQ၏ ဒတိုယအrကိမ်ေြမာက်

rကိBးပမ်းမZြပBလပ်ုခ့ဲေသာ်လည်း >ိင်ုငံသားြဖစ်မZအတက်ွ အာမခံချက် တစ်စုံတစ်ရာမTိှပါက ၎င်းတိQ iြပနလ်ာသည့်တိင်ုေအာင် လG

အခွင့်အေရးချBိးေဖာက်မZများ Tိှေနဦးမည်ဆုိသည့် အေYကာင်းြပချက်ြဖင့ ် ၎င်းတိQကြပနလ်ာရနြ်ငင်းဆုိခ့ဲYကသည်။ အြခား

လနူည်းစုများမှာလည်း အလားတ>ှူပ်ိကွပ်မZများကုိ ခံစားေနYကရဆဲြဖစ်Cပီး ဇူလိင်ုလတင်ွ အေမရိကနသ်မtတ>ှင့ ် ေတKဆုံပဲွတင်ွ 

ကချင်ြပည်နယ်မှ ခရစ်ယာန ်ဘာသာေရး ေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးက စစ်တပ်၏ ခရစ်ယာနမ်ျားအေပ] “ဖိ>ှပ်ိမZ>ှင့ ်>ှပ်ိစက်ည[u်းပမ်း

မZ” အေYကာင်းေြပာYကားြခင်း>ှင့်စပ်လျu်း၍ စစ်တပ်က တရားစဲွဆုိမZြပBလပ်ုခ့ဲေသာ်လည်း ေနာက်ပုိင်းတင်ွ ပလပ်ခ့ဲသည်။ 

အာဏာပုိင်များသည် ဘာသာေရးဆုိင်ရာ ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်မZများကုိ ကန ့သ်တ်လျက်TိှCပီး၊ ဘာသာေရးအရ လနူည်းစု ြဖစ်

Yကသူများထံ လတ်ွလပ်စွာ ဝင်ေရာက်သွားလာခွင့်ကုိ ြငင်းပယ်ြခင်း၊ ဝတ်ြပBရာေနရာများကုိ ပိတ်ပစ်ြခင်း၊ ဘာသာေရး 

အေဆာက်အအံမုျား ေဆာက်လပ်ုရန>ှ်င့ ် ြပနလ်ည်ြပင်ဆင်ရန ် ခွင့်ြပBချက်မေပးြခင်း၊ အလပ်ုအကုိင်ရTိှေရး>ှင့ ် အိမ်ရာ

တည်ေထာင်ေရး တိQ wတင်ွ ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်းတိQ TိှေနေYကာင်း ခရစ်ယာန၊် ဟိ>à၊ မူဆလင်အပါအဝင် ဗုဒyဘာသာမဟတ်ုသည့် 

လနူည်းစုများက ေြပာဆုိYကသည်။ ကချင်ြပည်နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်>ှင့ ်ရခုိင်ြပည်နယ်အပါအဝင် ပဋိပကcြဖစ်ပွားေနသည့် အချhိ

ေဒသများတင်ွ လသူားချင်း စာနာေထာက်ထားမZဆုိင်ရာအကူအညီများေပးရန ်စစ်တပ်ဘက်က ဘာသာေရးအရ လနူည်းစုများ

အေပ]ကွက်၍ ြငင်းပယ်မZများ Tိှေနသည့်အတက်ွ ၎င်းတိQအေနြဖင့ ်အလနွတ်ရာခက်ခဲမZများရင်ဆုိင်ေနရေYကာင်း အင်ဂျအိီမုျား

ကတင်ြပYကသည်။ အင်ဂျအိီမုျား၏ အဆုိအရ အချhိေသာ ေဒသ>pရအာဏာပုိင်များကမူ ဘာသာေရးအရ တင်းမာမZများကုိ 

ေြဖေလRာ>့ိင်ုရန>ှ်င့ ် လမူZအသုိက်အဝနး်များ အချင်းချင်း ဆက်ဆံေရးေကာင်းမွနလ်ာေစရန ် လပ်ုေဆာင်မZများTိှေနေYကာင်း 

တင်ြပYကသည်။ 

 >ိင်ုငံအတင်ွးTိှ တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖKမဲျားသည် တိင်ုးြပည်အတက်ွ Cခိမ်းေြခာက်မZတစ်ခုအြဖစ် တည်Tိှေန

Yက ဆဲြဖစ်သည်။ ခရစ်ယာန ် အင်ဂျအိီအုဖKမဲျား>ှင့ ် မီဒီယာများ၏အဆုိအရ ေဖေဖာ်ဝါရီလတင်ွ ရခုိင်လက်နက်ကုိင် ေအေအ

တပ်ဖKဝဲင်များဟ ု ယူဆရသူများက ရခုိင်ြပည်နယ်Tိှ မာရဧဝံဂလိဘုရားေကျာင်း၏ သင်းအပ်ုဆရာ ဦးသာထွနး်ကုိ အဓမtေခ]

ေဆာင်၍ သတ်ပစ်ခ့ဲသည်ဟ ု ဆုိသည်။ >ိင်ုငံေတာ်အစုိးရ၏ အပ်ုချBပ်ေရးအာဏာသက်ေရာက်မZမTိှသည့် ဝကုိယ်ပုိင်အပ်ုချBပ်

ခွင့်ရေဒသတင်ွလည်း ဝြပည်နယ် လက်နက်ကုိင်တပ်ြဖစ်သည့် (UWSA) သည်ခရစ်ယာနဘ်ာသာေရးေခါင်းေဆာင်များကုိ 

တရားေဟာခွင့်မရေအာင် ပိတ်ပင်တားဆီးြခင်း၊ ခရစ်ယာနဘု်ရားTိှခုိးေကျာင်းများ>ှင့ ်သမtာကျမ်းစာသင်ေကျာင်းတစ်ခုကုိပိတ်

ပစ်ြခင်း၊ ခရစ်ယာနဘ်ာသာေရးကျင့်သုံးမZများကုိ တစ်နည်းနည်းြဖင့်အေ>ှာင့်အယှက်ြပBြခင်းများTိှေနေYကာင်း မီဒီယာ

များ၏အစီရင်ခံစာများ>ှင့ ်>ှစ်ြခင်းအသင်းေတာ် ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ၏အဆုိအရ သိTိှရသည်။ 



 နက်နစွဲာအြမစ်တယ်ွေနသည့် အာဃာတတရားများေYကာင့ ် ဘာသာေရးအရလနူည်းစုများအေပ] >ိင်ုထက်ကလ ူ

ြပBကျင့်မZများ>ှင့ ် ခဲွြခားဆက်ဆံမZများTိှေနြခင်းြဖစ်ေYကာင်း ြပည်တင်ွး>ှင့်>ိင်ုငံတကာမှက~မ်းကျင်သူများက ေြပာဆုိေနYက

သည့်အချနိ၌် အရပ်ဘက်လူမZအဖKဲအစည်းအချhိ၏ ဘာသာတရားအချင်းချင်း သည်းခံ>ိုင်မZအားေကာင်းလာေအာင် 

ေဆာင်ရွက်မZများလည်း Tိှေနသည်။ မီဒီယာများ၏အစီရင်ခံချက်များအရ အရပ်ဘက်လမူZဖKအဲစည်းမှ တက်qကလZပ်Tှားသူများ

သည် ဘာသာေရးအရ ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်မZများ>ှင့်ပတ်သက်၍ ဘာသာတရားတစ်ခု>ှင့်တစ်ခု အြပနအ်လှနသ်ည်းခံမZ၊ 

ေလးစားမZတိQ အားေကာင်းလာ ေစရန>ှ်င့ ်ဘာသာေပါင်းစုံ Cငိမ်းချမ်းေရးစကားဝုိင်းများ အေြခခုိင်လာေစရန ်ဦးေဆာင်ဦးရွက်

ြပB၍ rကိBးပမ်းလပ်ုေဆာင်ေနYကသည်ဟ ုသိTိှရသည်။ အစွနး်ေရာက်မျBိးချစ်ပုဂbိBလ်များပါဝင်သည့် လအူပ်ုစုတစ်စုက ရနကု်နTိှ် 

ရမဒနက်ာလ ယာယီဝတ်ြပB ဆုေတာင်းရာေနရာကုိ အတင်းအYကပ် ပိတ်ပစ်ရန ်အားထုတ်လာYကသည့်အခါ ဦးစိ>pတိအမည်ရ

သည့် ဗုဒyဘာသာရဟနး်ေတာ် တစ်ပါးက “>ှင်းဆီြဖa” လZပ်TှားမZအမည်ရသည့် မွတ်ဆလင်မဟတ်ုသူများက မွတ်ဆလင်များ

အား စည်းလံးုညီ�တ်ွမZ၏ ြပယုဂ်အေနြဖင့ ် >ှင်းဆီြဖaများ ကမ်းေပးYကသည့်လZပ်TှားမZကုိ ဦးေဆာင်ြပBလပ်ုခ့ဲေYကာင်း 

သတင်းစာများကေဖာ်ြပခ့ဲYကသည်။ ဘာသာေပါင်းစုံ ချစ်Yကည်ေရးတက်qကလZပ်Tှားသူများ၏အဆုိအရ ရနကု်နTိှ် >ှင်းဆီြဖa

လZပ်TှားမZမှြဖစ်ေပ]လာသည့် ဖိအားေYကာင့ ် Cမိhနယ်အစုိးရက ဗလီများကုိြပနဖွ်င့်ခွင့်ေပးခ့ဲCပီး အစွနး်ေရာက်လအူပ်ုrကီးကုိ 

ဦးေဆာင်ခ့ဲသူများအား ေထာင်ဒဏ်တစ်>ှစ် ချမှတ်ခ့ဲYကသည်ဟ ုသိTိှရသည်။ ယခင်က “မဘသ” အြဖစ်သိခ့ဲCပီး ယခုအခါ ဗုဒy

ဓမtပရဟိတေဖာင်ေဒးTှင်းအြဖစ် လပ်ုကုိင်ေနသည့် အဖKအဲစည်းမှ အချhိေသာေခါင်းေဆာင်များ>ှင့ ် အဖKဝဲင်များသည် မွတ်

ဆလင်တိQအေပ] �?Zတ်ချချBိး>ှမ်ိသည့်ထုတ်ြပနခ်ျက်များ ဆက်လက်ထုတ်ြပနေ်နYကဆဲြဖစ်သည်။ ဗုဒyဘာသာ၏သာသနာေရး

ကိစnများကုိ rကီးYကပ်ကွပ်ကဲေနေသာ >ိင်ုငံေတာ်အစုိးရက အေထာက်အပ့ံြပBထားသည့် >ိင်ုငံေတာ်သံဃမဟာနာယက

ေကာ်မတီ (မဟန) က ဇူလိင်ုလတင်ွ ၎င်းတိQ၏ ၂၀၁၈ အမိန ့စ်ာကုိ ထပ်ေလာင်းထုတ်ြပနေ်Yကညာခ့ဲသည်။ ယင်းအမိန ့ထု်တ်ြပန်

ချက်အရ မည်သည့်အသင်းအဖK ဲသိQမဟတ်ု ပုဂbိBလ် တစ်ဦးတစ်ေယာက် ကုိမR “မဘသ” ဟေူသာအမည်ြဖင့ ်လပ်ုကုိင်ေဆာင်ရွက်

ခွင့်မTိှဘဲ “တရားမဝင်အသင်းအဖKဲ” တစ်ခုအြဖစ်ေYကညာခ့ဲသည်။ ထုိသိQ  ထုတ်ြပနခ့ဲ်ေသာ်လည်း >ိင်ုငံအတင်ွးTိှ မဘသ 

အဖKဲ၏လက်ေအာက်ခံ အသင်းအဖKဲများမှာ ယင်းအမည်>ှင့ ် ဆက်လက်လုပ်ကုိင်ေနYကဆဲ ြဖစ်သည်။ အြခားမဘသ

ေခါင်းေဆာင်များသည်လည်း မွတ်ဆလင်ဆန ့က်ျင်ေရးစကားများကုိ ၎င်းတိQေဟာYကားသည့်တရားများ>ှင့ ်လမူZမီဒီယာတိQ wတင်ွ 

ထည့်သွင်းေဟာေြပာေရးသားေနYကဆဲြဖစ်သည်။ ဘာသာေရး ေခါင်းေဆာင်များ>ှင့ ်အရပ်ဘက်လမူZအဖKအဲစည်းမှ ဦးေဆာင်

ေနသူများကမူ ဘာသာတခူျင်း ြပBလပ်ုသည့်ပဲွများ>ှင့ ်ဘာသာေပါင်းစုံ ချစ်Yကည်ေရးပဲွများကုိ rကီးမ�းကျင်းပေနYကဆဲြဖစ်Cပီး 

အမုနး်စကားများြဖန ့ေ်ဝမZကုိ ေစာင့်Yကည့်အကဲခတ်၍ >ှမ်ိနင်းမZများြပBလပ်ု>ိင်ုမည့် စနစ်များကုိ ေဆာင်ရွက်လျက်Tိှသည်။  

 အေမရိကနသ်မtတ၊ ဒတိုယသမtတ၊ >ိင်ုငံြခားေရးဝနr်ကီး၊ ကုလသမဂbဆုိင်ရာ အေမရိကနသံ်အမတ်၊ အေမရိကန်

>ိင်ုငံတကာ ဖKgံCဖိBးေရးေအဂျင်စီအပ်ုချBပ်ေရးမ�း၊ ြမနမ်ာ>ိင်ုငံဆုိင်ရာအေမရိကနသံ်အမတ်၊ >ိင်ုငံတကာဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်

ဆုိင်ရာ အထူးသံအမတ် အပါအဝင် အေမရိကနအ်စုိးရ အဆင်ြမင့်အရာTိှrကီးများသည် ဘာသာေရးလွတ်လပ်ခွင့်၊ 

သေဘာထားrကီးမZတိQ>ှင့ ်စပ်လျu်း၍ ေထာက်ခံေဆာင်ရွက်ေနYကCပီး ဘာသာေရးလနူည်းစုများအေပ] ခဲွြခားဆက်ဆံမZများ၊ ?ုိ

ဟင်ဂျာတိQအေပ] ြပBမူဆက်ဆံေနပုံများ၊ ရခုိင်ြပည်နယ်Tိှအေြခအေနများ၊ မွတ်ဆလင်ဆန ့က်ျင်ေရးလZပ်TှားမZများ>ှင့ ်ဘာသာ

ေရးအရတင်းမာမZများ ကူးစက်ပျkံ>ှkံလာမည်ကုိ စုိးရိမ်ေYကာင်းေြပာဆုိYကသည်။ ဇူလိင်ုလတင်ွ ဝါTှင်တနTိှ် ဘာသာေရး

လတ်ွလပ်ခွင့ ် ြမ[င့်တင်ြခင်းဆုိင်ရာ ဝနr်ကီးအဆင့်အခမ်းအနား၌ အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စုသည် ?ုိဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်များ>ှင့ ်

ကချင်ခရစ်ယာနအ်သုိင်းအဝုိင်းမှ လGအခွင့်အေရးချBိးေဖာက်ြခင်းခံရရာမှ လတ်ွေြမာက်လာသူများကုိ ပဲွထုတ်ေပးခ့ဲသည်။ 

၂၀၁၇ ခု>ှစ် လမူျBိးေရးသန ့စ်င်မZ>ှင့ ် ?ုိဟင်ဂျာတိQအား ေမာင်းထုတ်ခ့ဲမZ>ှင့်စပ်လျu်း၍ ဒတိုယသမtတက “လမူျBိးေရးသန ့စ်င်မZ



အေနနဲ ့ ?ုိဟင်ဂျာေတကုိွ ြပင်းြပင်းထနထ်န ်အင်အားသုံးလပ်ုေဆာင်ခ့ဲတာေYကာင့ ်လေူပါင်း ၇၀၀,၀၀၀ ေကျာ်ကုိ နယ်စပ်ကုိြဖတ်

ေကျာ်Cပီး ဘဂeလားေဒT်ှ့>ိင်ုငံထဲကုိ ထွက်ေြပးေစခ့ဲပါတယ်….က~နေ်တာ်တိQရဲk သတိေပးစကားသံေတကွလည်း နားမYကားသူ

ေတအွေပ] အရာမထင်ခ့ဲပါဘူး” ဟေုြပာ Yကားခ့ဲသည်။ စက်တင်ဘာလတင်ွ ယူအက်စ်ေအအိင်ုဒီ၏ အပ်ုချBပ်ေရးမ�းက ?ုိဟင်ဂျာ

တိQ>ှင့ ်အြခားလနူည်းစုအများအေပ]၌ အေြခခံအခွင့်အေရးများရပုိင်ခွင့်ကုိ ြငင်းပယ်ထားမZများ Tိှေနဆဲြဖစ်ေYကာင်းမှတ်ချက်

ြပBခ့ဲသည်။ ဒီဇင်ဘာလတင်ွ ကုလသမဂbက ြမနမ်ာတ့ပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချBပ်၊ ၎င်း၏လက်ေထာက်ြဖစ်သူ>ှင့ ် ဗုိလ်မ�း

ချBပ်>ှစ်ဦးအေပ] တိင်ုးရင်းသားလနူည်းစုများ>ှင့ ် ဘာသာေရးလနူည်းစုများအား လအူခွင့်အေရးချBိးေဖာက်မZများြပBလပ်ုေန

သည့်အတက်ွ ဘ�ာေရးပိတ်ဆိQ wမZများချမှတ်ေဆာင် ရွက်ခ့ဲသည်။ ထုိ>ှစ်အတင်ွး အေမရိကနသံ်အမတ်အပါအဝင် သံ?ုံးမှ

ကုိယ်စားလှယ်ေတာ်များက ဗုဒyဘာသာ၊ မွတ်ဆလင်၊ ခရစ်ယာန၊် ဂျaး၊ ဟိ>àဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ၊ လနူည်းစု

တိင်ုးရင်းသားတိQ၏ ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ>ှင့ ် မYကာခဏေတKဆုံခ့ဲCပီး ဘာသာေရးကုိအေြခခံသည့် ခဲွြခားဆက်ဆံမZ

များ၊ ဖိ>ှိပ်မZများ>ှင့်စပ်လျu်း၍ အေလးအနက်ထားေဆွးေ>းွခ့ဲYကသည်။ ထိQ iြပင် ထုတ်ြပနခ်ျက်များ၊ လူသိTှင်Yကား

ေYကညာချက်များတင်ွ  မတကဲွူြပားမZ>ှင့ ်သေဘာထားrကီးမZ၏တနဖုိ်းများကုိ အေလးထားYကရန>ှ်င့ ်ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်

>ှင့်ပတ်သက်၍ အြပနအ်လှနေ်လးစားYကရန ်ေမတp ာရပ်ခံခ့ဲသည်။ 

 ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်များကုိ ဆုိးဆုိးရွားရွား ချBိးေဖာက်မZေနမZများတင်ွ ပါဝင်ပတ်သက်ေနြခင်း သိQမဟတ်ု >ှBတ်

ဆိတ် ေနြခင်းတိQေYကာင့ ်၁၉၉၈ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့ ်အက်ဥပေဒအရ ၁၉၉၉ ခု>ှစ်ကတည်းကစ၍ 

ြမနမ်ာ>ိင်ုငံကုိ “အထူးစုိးရမ်ဖွယ်ရာ (စီပီစီ) >ိင်ုငံ” အြဖစ်သတ်မှတ်ခ့ဲသည်။ ၂၀၁၉ ခု>ှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်ေန ့�တင်ွ အေမရိကန ်

>ိင်ုငံြခားေရးဝနr်ကီးက ြမနမ်ာ>ိင်ုငံကုိ စီပီစီ >ိင်ုငံအြဖစ် ထပ်မှတ်သတ်မှတ်ခ့ဲCပီး ယင်းသတ်မှတ်ချက်>ှင့်အညီ ေအာက်ပါ

ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆိQ wမZကုိ ချမှတ်ခ့ဲသည်။ ဥေပဒ ပုဒ်မ ၄၀၂ (ဂ) (၅) >ှင့်အညီ ၂၂ စီအက်ဖ်အာ ၁၂၆.၁ (က) တင်ွေဖာ်ြပထားသည့် 

လက်နက်ကုနသွ်ယ်ခွင့်ကုိ ဆက်လက် ပိတ်ပင်တားြမစ်ခ့ဲသည်။ 

အခနး် ၁ - ဘာသာေရးဆုိင်ရာ လဦူးေရအချက်အလက်စာရင်း 

 ြမနမ်ာ>ိင်ုငံတင်ွ စုစုေပါင်းလဦူးေရ ၅၆.၁ သနး်ခန ့Tိှ်သည်ဟ ုအေမရိကနအ်စုိးရကခန ့မှ်နး်ထားသည် (၂၀၁၉ >ှစ်လယ် 

ခန ့မှ်နး်ချက်)။ မYကာေသးမီကရTိှထားသည့် ခန ့မှ်နး်ချက်များအရ ၈၈ ရာခုိင်>ှBနး်ခန ့သ်ည် ေထရဝါဒဗုဒyဘာသာဝင်များြဖစ်သည် 

ဟသိုTိှရသည်။ ေြခာက်ရာခုိင်>ှBနး်မှာ ခရစ်ယာနမ်ျားြဖစ်Cပီး (အများစုမှာ >ှစ်ြခင်းဘာသာဝင်၊ ?ုိမနက်က်သလစ်>ှင့ ်အင်ဂလီ

ကနမ်ျား ြဖစ်Cပီး ပ?ုိတက်စတင့ ်ဘာသာဝင်အနည်းငယ်Tိှသည်။) (ဆွနန်အီများစုပါဝင်ေနသည့်) မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်များမှာ 

လဦူးေရ၏ ေလးရာခုိင်>ှBနး်Tိှသည်။ ၂၀၁၄ သနး်ေခါင်စာရင်းတင်ွ ?ုိဟင်ဂျာများကုိ ထည့်သွင်းေရတက်ွထားြခင်းမTိှေYကာင်း 

ေြပာဆုိမZများလည်း Tိှသည်။ သိQေသာ် အနဂ်ျအိီမုျား>ှင့ ်အစုိးရတိQ၏ခန ့မှ်နး်ချက်အရ ဆွနန်မွီတ်ဆလင်ဘာသာဝင် ?ုိဟင်ဂျာ

လဦူးေရမှာ အYကမ်းဖက်မZြဖစ်စu် မြဖစ်ေပ]ခင်>ှင့ ်ဘဂeလားေဒT်ှ့>ိင်ုငံသိQ  ၂၀၁၆ ေအာက်တိဘုာလတင်ွ အစုလိက်ုအြပံBလိက်ု

ထွက်ေြပးမZ မြဖစ်ေပ]ခင်က ၁.၁ သနး် ခန ့Tိှ်သည်ဟ ုသိTိှရသည်။ ဒကုcသည်များဆုိင်ရာ ကုလသမဂbမဟာ မင်းrကီး?ုံး>ှင့ ်အြခား

အဖKအဲစည်းများ၏ လက်တေလာခန ့မှ်နး်ချက်များအရ ?ုိဟင်ဂျာ ၇၀၀,၀၀၀ ေကျာ်ခန ့သ်ည် ၂၀၁၇ ခု>ှစ် Yသဂုတ်လ အေစာပုိင်း

ကတည်းက ဘဂeလားေဒT်ှ့ >ိင်ုငံသိQ  ထွက်ေြပးခ့ဲYကရCပီး ရခုိင်ြပည်နယ်၌ ၅၂၀,၀၀၀ မှ ၆၀၀,၀၀၀ ခန ့အ်ထိ ကျနTိှ်ေနဆဲ

ြဖစ်ေYကာင်းသိTိှရသည်။ ဟိ>àဘာသာဝင် လနူည်းစုများ၊ တ?ုတ်?ုိးရာ ဘာသာတရားကုိးကွယ်သူများ>ှင့ ် ေTှးအစu်အလာ

ဘာသာကုိကုိးကွယ်သူ လနူည်းစုများလည်းTိှေနသည်။ ရနကု်နC်မိhတင်ွ ဂျaးဘာသာဝင် လအူနည်းငယ်ခန ့လ်ည်း မီှတင်းေနထုိင်

Yကသည်။ 



 လမူျBိး>ှင့်ကုိးကွယ်ရာဘာသာတရားတိQအချင်းချင်း သိသိသာသာ >ှးီ>ယ်ွပတ်သက်မZTိှေနYကသည်။ လအူများစုြဖစ်

သည့် ဗမာတိင်ုးရင်းသားအများစု>ှင့ ် Tှမ်း၊ ရခုိင်၊ မွန>ှ်င့ ် အြခားလမူျBိးစုတိQ wတင်ွ ေထရဝါဒဗုဒyဘာသာကုိ အဓိကကုိးကွယ်

ယုံYကည်Yကသည်။ ခရစ်ယာနဘ်ာသာ ဂုိဏ်းဂဏအသီးသီးကုိမူ ကချင်၊ ချင်း>ှင့ ်နာဂလမူျBိးတိQက ကုိးကွယ်ယုံYကည်Yကသည်။ 

ကရင်>ှင့ ်ကရင်န ီလမူျBိးစုတိQ wတင်ွလည်း ခရစ်ယာနဘ်ာသာကုိ ကုိးကွယ်သူအေြမာက်အများTိှCပီး အချhိမှာမူ ဗုဒyဘာသာဝင်များ

ြဖစ်၍ အချhိမှာ မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်များြဖစ်သည်။ အဓိကCမိhrကီးများ>ှင့ ်>ိင်ုငံ၏ေတာင်ပုိင်း ဗဟိအုချက်အချာတင်ွေနထုိင်

Yကသည့် ေတာင်အာTှမျBိး?ုိးမှ ဆင်းသက်လာသူအများစုသည် ဟိ>à>ှင့ ် မူဆလင်ဘာသာဝင်များြဖစ်Cပီး အချhိမှာ ခရစ်ယာန်

ဘာသာဝင်များြဖစ်သည်။ ရခုိင်ြပည်နယ်Tိှ ?ုိဟင်ဂျာလမူျBိးများ>ှင့ ် ကမနတိ်င်ုးရင်းသားများ၊ ရနကု်န၊် ဧရာဝတီ၊ မေကွး၊ 

မ>pေလးတိင်ုးေဒသrကီးTိှ အချhိဗမာလမူျBိးများ>ှင့ ်အိ>`ယိ>ယ်ွဖွားအချhိမှာ အစnလာမ်ဘာသာကုိ ကုိးကွယ်Yကသည်။ လနူည်းစု

ြဖစ်သည့် တ?ုတ်လမူျBိးများမှာ အများအားြဖင့ ် တ?ုတ်?ုိးရာဘာသာကုိ ကုိးကွယ်YကCပီး အစnလာမ်ဘာသာ>ှင့ ် ခရစ်ယာန်

ဘာသာကုိးကွယ်သူ အနည်းငယ်လည်းTိှYကသည်။ ေတာင်ေပ]ေဒသများTိှ လဦူးေရအချBိးအစားအရ ပုိနည်းသည့်လနူည်းစု

တိင်ုးရင်းသားအချhိမှာမူ ေTှး?ုိးအစu်အလာ ကုိးကွယ်ယုံYကည်မZများTိှထားYကသည်။ 

အခနး် ၂ - ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်>ှင့်ပတ်သက်၍ အစုိးရ၏ ေလးစားလိက်ုနာမZအေြခအေန                                        

တရားေရးမူေဘာင် 

 >ိင်ုငံသားတိင်ုးသည် လတ်ွလပ်စွာယုံYကည်ခွင့၊် မိမိ၏ဘာသာေရးယုံYကည်ချက်များအတိင်ုး ကုိးကွယ်ကျင့်သုံး ခွင့်Tိှ

ထားေYကာင်း ဖKဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒတင်ွြပPာနး်ထားသည်။ သိQ ေသာ် အများြပည်သူ၏ Cငိမ်ဝပ်ပိြပားမZ၊ ကျနး်မာေရး၊ 

ကုိယ်ကျင့်တရား သိQမဟတ်ု ဖKစဲည်းပုံအေြခခံဥေပဒပါ အြခားြပPာနး်ချက်များကုိ အဟန ့အ်တားြဖစ်ေစပါက ထုိအခွင့်ေရးတိQကုိ 

အေြခခံဥပေဒက ကန ့သ်တ်ထားသည်။ လံြုခံBေရးဥပေဒများ၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးမZ၊ ရပ်ရွာCငိမ်းချမ်းမZ၊ Cငိမ်ဝပ်ပိြပားမZ၊ ြပည်သG

ကုိယ်ကျင့ ် တရားတိQ >ှင့်မဆန ့က်ျင်ပါက >ိင်ုငံသားတိင်ုးသည် မိမိတိQ ယုံYကည်ရာဘာသာတရားကုိ ကုိးကွယ်ကျင့်သုံးခွင့်Tိှ

ေYကာင်း ြပPာနး်ထားသည်။ 

 မည်သည့်လGအဆင့်အတနး်မှ ပုဂbိBလ်တိQ၏ဘာသာေရးခံယူချက်တိQကုိမဆုိ ဂုဏ်သိကcာထိခုိက်ေစရနရ်ည်ရွယ်၍ ယင်း

ဘာသာ သိQမဟတ်ု ဘာသာေရးယုံYကည်ချက်တိQကုိ ေစာ်ကားြခင်း သိQမဟတ်ု အပုတ်ချြခင်းအားြဖင့ ် တမင်အCငိBးထားကာ 

ေြပာဆုိ၊ ြပBမူေဆာင်ရွက်ြခင်းကုိ ဥပေဒအရ တားြမစ်ထားသည်။ ထိQ iြပင် ဘာသာေရးအရ ေစာ်ကားရနရ်ည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ်

ဝတ်ြပBရာေနရာ သိQမဟတ်ု ဈာပနကျင်းပရာေနရာတိQကုိ ကျaးေကျာ်ဝင်ေရာက်ြခင်း၊ ရမ်းကားြခင်း၊ ထိခုိက်ပျက်စီးေစြခင်းတိQကုိ

လည်း ဥေပဒက တားြမစ်ထားသည်။ 

 >ိင်ုငံေတာ်၏ရနဘ်က်ြဖစ်သူအဖိQ  အသုံးဝင်သွားေစ>ိင်ုသည်ဟ ု ေကာက်ချက်ချ>ိင်ုသည့် သိQမဟတ်ု ယူဆ>ိင်ုသည့် 

သိQမဟတ်ု ရည်ရွယ်သည့် အြပBအမူတစ်စုံတစ်ရာကုိ တိက်ု?ုိက်ြဖစ်ေစ၊ သွယ်ဝုိက်၍ြဖစ်ေစ ြပBလပ်ုသူမည်သူမဆုိ ရာဇဝတ်မZ

ဥပေဒအရ ြပင်းထနသ်ည့်အြပစ်ဒဏ်များကုိ ကျခံရမည်ဟ ု >ိင်ုငံေတာ်လRhိဝှက်ချက်အက်ဥပေဒတင်ွ ြပPာနး်ထားသည်။ စစ်

ဘက်ဆုိင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ ပါဝင်ပတ်သက်ေနေYကာင်း စစ်ေဆးေတKTိှပါက ြပစ်မZကျaးလနွသူ်သည် ေထာင်ဒဏ် 

၁၄ >ှစ်အထိ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရမည်ြဖစ်သည်။ 

 ဘာသာေရး>ှင့်>ယ်ွသည်ြဖစ်ေစ၊ မ>ယ်ွသည်ြဖစ်ေစ အဖKအဲစည်းများအားလံးုသည် တရားဝင်ြဖစ်ရန ်အစုိးရထံတင်ွ 

မှတ်ပုံတင်Yကရမည်ြဖစ်သည်။ အဖKအဲစည်းများအေနြဖင့ ် အေြခချလပ်ုပုိင်ခွင့်ရTိှရန၊် ေဆာက်လပ်ုေရးခွင့်ြပBချက်များရTိှရန်

>ှင့ ်ဘာသာေရးအခမ်းအနားများ ကျင်းပေဆာင်ရွက်>ိင်ုရန ်အဆုိပါတရားဝင်အေနအထားကုိ ရယူထားYကရမည်ြဖစ်သည်။ 



 ဘာသာေရးအဖKအဲစည်းများမှ အဖKဝဲင်များြဖစ်သည့် ခရစ်ယာနဘု်နး်ေတာ်rကီးများ၊ ဗုဒyဘာသာဘုနး်ေတာ်rကီးများ၊ 

သီလ Tှင်များကုိ အစုိးရ?ုံးများတင်ွ ဝင်ေရာက်လပ်ုကုိင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ကုိ ဥေဒအရတားြမစ်ထားသည့်အြပင် မဲဆ>ေ̀ပးြခင်းကုိ

လည်း အေြခခံဥေပဒက တားြမစ်ထားသည်။ ဗုဒyဘာသာရဟနး်ေတာ်များ (သံဃာများ) ကုိ >ိင်ုငံေရးလZပ်TှားမZများ၊ ဆ>`

ထုတ်ေဖာ်မZများ ြပBလပ်ုြခင်းမြပBရန ် အစုိးရက ဥပေဒြဖင့်တားြမစ်ထားသည်။ “>ိင်ုငံေရးရည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ် ဘာသာတရားကုိ 

အလွသုံဲးစားြပBမZြခင်းအား” အေြခခံဥပေဒကလည်း ပိတ်ပင်တားြမစ်ထားသည်။  

 >ိင်ုငံေတာ်ဘာသာအြဖစ် တရားဝင်ြပPာနး်ထားြခင်းမTိှေသာ်လည်း “ဗုဒyဘာသာသာသနာေတာ်ကုိ >ိင်ုငံေတာ်၏ 

>ို င်ငံသားအများဆုံး ကုိးကွယ်ရာြဖစ်ေသာ ဂုဏ်ထူးဝိေသသ>ှင့်ြပည့်စုံသည့် သာသနာြဖစ်သည်ဟ ု >ို င်ငံေတာ်က

အသိအမှတ်ြပBသည်” ဟ၍ူ အေြခခံဥပေဒတင်ွ ေဖာ်ြပထားသည်။ အေြခခံဥေပဒက “ခရစ်ယာနဘ်ာသာသာသနာ၊ အစnလာမ်

ဘာသာသာသနာ၊ ဟိ>à ဘာသာသာသနာ>ှင့ ် နတ်ကုိးကွယ်ေသာဘာသာတိQကုိ ဤဖKစဲည်းပုံအေြခခံဥပေဒအာဏာတည်ေသာ

ေန ့�၌ >ိင်ုငံေတာ်တင်ွTိှေနYကေသာ ကုိးကွယ်ရာဘာသာများဟ၍ူလည်း အသိအမှတ်ြပBထားသည်”။  

 >ိင်ုငံေတာ်ကအသိအမှတ်ြပBထားသည့် သံဃဂုိဏ်း ကုိးဂုိဏ်းမှတစ်ပါး ဗုဒyဘာသာဘုနး်rကီးများြဖင့ ်ဖKစဲည်းထားသည့် 

မည်သည့်အဖKဲအစည်းကုိမဆုိ အစုိးရက တားြမစ်ပိတ်ပင်ထားသည်။ အဆုိပါတားြမစ်ချက်ကုိချBိးေဖာက်ပါက ချက်ချင်း 

လဝူတ်လဲေစြခင်း>ှင့ ် ရာဇဝတ်မZဥပေဒအရ ြပစ်ဒဏ်ေပးြခင်းတိQ ကုိ ြပBလပ်ု>ိင်ုသည်။ ယင်းသံဃဂုိဏ်း ကုိးဂုိဏ်းသည် 

>ိင်ုငံေတာ် သံဃမဟာနာယကေကာင်စီမှ ချမှတ်သည့် အမိန ့ထု်တ်ြပနခ်ျက်များကုိ နာခံရCပီး ယင်းေကာင်စီဝင်များကုိ သံဃာ

များထဲက ေရွးေကာက်တင်ေြမ[ာက်Yကသည်။ 

 ဗုဒyသာသနာေတာ် ထွန ့က်ားြပန ့�်ပွားေရးအတက်ွ သာသနာေရးဝနr်ကီးဌာနက ဗုဒyဘာသာဘုနး်ေတာ်rကီးများ၊ စာသင် 

ေကျာင်းများ>ှင့ ်အစုိးရ>ှင့်ဆက်စပ်ေနသည့်ကိစnရပ်များကုိ rကီးYကပ်ေဆာင်ရွက်ရသည်။ ြပည်သူပုိင်စာသင်ေကျာင်းများတင်ွ 

ဘာသာေရး>ှင့်ဆုိင်သည့်ပညာေရးကုိ ထည့်သွင်းထားြခင်းမTိှေသာ်လည်း ဗုဒyဘာသာဝင်ေကျာင်းသားအများစုTိှေနသည့် 

စာသင်ေကျာင်း အချhိတင်ွမူ စာသင်ေနတ့စ်ေနတ့ာကုိ ဗုဒyဘာသာဓေလအ့ရ ဘုရားTိှခုိးြခင်းြဖင့ ်စတင်တတ်သည်။ 

 “အမျBိးဘာသာသာသနာေစာင့်ေTှာက်ေရး” အတက်ွ ၂၀၁၅ ခု>ှစ်တင်ွြပPာနး်ခ့ဲသည့် ဥပေဒေလးခုသည့် သက်ေရာက်မZ

Tိှေနဆဲ ြဖစ်သည်။ ဗုဒyဘာသာဝင်အမျBိးသမီးများ၏ အထူးလက်ထပ်ထိမ်းြမားြခင်းဆုိင်ရာဥပေဒက ဗုဒyဘာသာဝင်အမျBိးသမီး

များ>ှင့ ် ဗုဒyဘာသာမဟုတ်သူ အမျBိးသားတိQ လက်ထက်ထိမ်းြမားြခင်း>ှင့်သက်ဆုိင်သည့် သတ်မှတ်ချက်များ>ှင့ ်

အသိအမှတ်ြပBေရး လိအုပ်ချက်များကုိ ြပPာနး်ထားသည်။ ဗုဒyဘာသာမဟတ်ုသည့် ခင်ပွနး်ြဖစ်သူသည် ယင်းဥေဒကုိ မြဖစ်မ

ေနလိက်ုနာရမည်ြဖစ်Cပီး လိက်ုနာြခင်းမTိှပါက ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရမည်ြဖစ်သည်။ ဘာသာေြပာင်းလဲေရးဥပေဒသည် ဘာသာ

အယူဝါဒေြပာင်းလဲေရး>ှင့ ်ပတ်သက်၍ များြပားလနွး်သည့် ေလRာက်လ�ာများ၊ ေထာက်ခံချက်များရယူေစဖိQ  ြပPာနး်ထားသည့် 

ဥပေဒမျBိးြဖစ်သည်။  လဦူးေရ ထိနး်ချBပ်ေရးဥပေဒက  လဦူးေရထိနး်ချBပ်ေရးလပ်ုေဆာင်ချက်များကုိ ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်>ိင်ု

သည့် အထူးေဒသများသတ်မှတ် ြပPာနး်ခွင့်ကုိခွင့်ြပBေပးထားCပီး ေဒသ>pရအာဏာပုိင်များအား သုံး>ှစ်တာ သားဆက်ြခားမZကုိ 

အေကာင်အထည်ေဖာ်ေဆာင်ရွက် >ိင်ုေစရန ်အခွင့်အာဏာေပးအပ်ထားြခင်းမျBိးလည်းပါဝင်သည်။ တစ်လင်တစ်မယားဥပေဒ

က လင်CပိBင်မယားCပိBင်ဓေလမ့ျားကုိ တားြမစ်ထားCပီး >ိင်ုငံေတာ်၏ ြပစ်မZဆုိင်ရာဥပေဒတင်ွလည်း ရာဇဝတ်မZအြဖစ် ြပPာနး်

ထားCပီးြဖစ်သည်။ 

 ြမနမ်ာ>ိင်ုငံသည် အရပ်ဘက်ြပည်သGအခွင့်အေရး>ှင့်>ိင်ုငံေရးအခွင့်အေရးများဆုိင်ရာ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာပဋိညာu် 

စာချBပ်တင်ွ ပါဝင်လက်မှတ်ေရးထုိးထားသည့် >ိင်ုငံတစ်>ိင်ုငံမဟတ်ုေပ။ 



အစုိးရ၏ကျင့်သုံးေဆာင်ရွက်မZများ 

 >ိဝုင်ဘာလ ၁၁ ရက်ေန ့�တင်ွ ဂမ်ဘီယာ>ိင်ုငံက အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာတရား?ုံး (အိင်ုစီေဂျ) ၌ ?ုိဟင်ဂျာတိQအေပ] 

ြမနမ်ာ>ိင်ုငံ၏ အေရးယူေဆာင်ရွက်မZများက ကုလသမဂb၏ လမူျBိးတနုး်သတ်ြဖတ်မZ တားဆီး>ှမ်ိနင်းေရးဆုိင်ရာ ၁၉၄၈ 

သေဘာတညီူ ချက်တင်ွ ပါဝင်လက်မှတ်ေရးထုိးထားသည့် >ိင်ုငံတစ်ခုအေနြဖင့ ် ယင်းတိQ ကုိ ချBိးေဖာက်မZTိှေနေYကာင်း 

စဲွချက်တင်ခ့ဲသည်။ ြမနမ်ာ>ိင်ုငံ၏ >ိင်ုငံေတာ်၏အတိင်ုပင်ခံပုဂbိBလ် ေဒ]ေအာင်ဆနး်စုYကည်က ဒီဇင်ဘာ ၁၀-၁၂ ရက် အိင်ုစီေဂျ 

ကနဦးYကားနာမZများတင်ွ >ိင်ုငံကုိယ်စားြပB၍ တက်ေရာက်ေြဖTှင်းခ့ဲသည်။  စစ်တပ်၏လပ်ုေဆာင်ချက်များကုိ “နယ်ေြမ

Tှင်းလင်းေရး” လပ်ုေဆာင်မZ အြဖစ်သတ်မှတ်ခ့ဲCပီး အာဆာအဖKဝဲင် ရာ>ှင့်ချ၍ီေချမZနး်>ိင်ုခ့ဲေYကာင်းေြပာဆုိခ့ဲသည်။ “အင်အားမ

မRမတ သုံးစဲွခ့ဲမZေတ ွမTိှခ့ဲဘူးလိQ တပ်အပ်မေြပာ>ိင်ု” သိQမဟတ်ု “အာဆာအYကမ်းဖက် တိက်ုခုိက်ေရးသမားများ>ှင့ ်အရပ်သား

တိQကုိ ေကာင်း ေကာင်းခဲွြခား>ိင်ုခ့ဲြခင်း Tိှ၊ မTိှကုိလည်း တပ်အပ်မေြပာ>ိင်ုပါ” ဟ၍ူေြပာYကားခ့ဲသည်။ ထိQ iြပင် “လမူျBိးြပBနး်တီး

ေစရန ်ရည်ရွယ်ချက်Tိှသည်ဆုိသည့် ယူဆချက်တစ်ခုတည်းကုိသာ ေကာက်ချက်ချလိQမြဖစ်>ိင်ုပါ” ဟ၍ူလည်းေြပာဆုိခ့ဲသည်။ 

လက်Tိှအာဏာရ အမျBိးသားဒီမုိကေရစီအဖKခဲျBပ် (NLD) သည် ရနကု်နC်မိh>ှင့ ်အြခားေနရာများ၌ အများြပည်သူတိQပါဝင်သည့် 

ဆ>ြ̀ပပဲွများ၊ ြမင်သာ ထင်သာTိှသည့် ေYကာ်ြငာဆုိင်းဘုတ်များြဖင့ ်ေဒ]ေအာင်ဆနး်စုYကည်၏ပုံရိပ်ကုိ ပ့ံပုိးေပးရနr်ကိBးပမ်းခ့ဲ

သည်။ ယင်းသိQ စုိက်ထူခ့ဲသည့် ေYကာ်ြငာဆုိင်းဘုတ်များအနက်တစ်ခုတင်ွမူ ေဒ]ေအာင်ဆနး်စုYကည်ကုိ လက်Tိှစစ်တပ်မှ 

ထိပ်တနး်ဗုိလ်ချBပ်rကီးသုံးဦး၏ ေTှkတင်ွထား၍ “က~>်ပ်ုတိQအားလံးု သင်>ှင့်အတရူပ်တည် လျက်Tိှသည်” ဟသူည့် ေခါင်းစီးြဖင့်

ေဖာ်ြပထားခ့ဲCပီး ယင်းဆုိင်းဘုတ်ကုိ ေနာက်ပုိင်းတင်ွ ြပနလ်ည်ဖယ်Tှားပစ်ခ့ဲသည်။ 

 ြမနမ်ာ>ိင်ုငံ၌ လနူည်းစု?ုိဟင်ဂျာတိQအေပ]၌ ကျaးလနွခ့ဲ်သည့် အချhိေသာရာဇဝတ်မZများ>ှင့်ပတ်သက်၍ စဲွချက်များ

အား စုံစမ်းစစ်ေဆးရန ်တရားလိတိုQဘက်က ေတာင်းဆုိမZကုိ အိင်ုစီစီက >ိဝုင်ဘာ ၁၄ ရက်ေန ့�တင်ွ အိင်ုစီစီ၏ ထုတ်ြပနခ်ျက်တစ်

ခု>ှင့်အညီ ခွင့်ြပBေပးခ့ဲသည်။ ြမနမ်ာ>ိင်ုငံသည် အိင်ုစီစီအဖKဝဲင်>ိင်ုငံမဟတ်ုေစကာမူ အဖKဝဲင်>ိင်ုငံြဖစ်သည့် ဘဂeလားေဒT်ှ့>ိင်ုငံ၌ 

ရာဇဝတ်မZ>ှင့်ပတ်သက်သည့် အေYကာင်းတရားများကုိ ြဖစ်ေပ]ေစခ့ဲြခင်း>ှင့ ် ထွက်ေြပးသွားသည့်?ုိဟင်ဂျာအများစုမှာ ယင်း

>ိုင်ငံထဲသိQ  ဝင်ေရာက်ဝင်ခုိလZံခ့ဲြခင်းေYကာင့ ် အဆုိပါရာဇဝတ်မZများအား စီရင်ဆုံးြဖတ်ခွင့်Tိှသည်ဟ ု တရား?ုံးေတာ်က 

သတ်မှတ်ခ့ဲသည်။ 

 စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက် ကုလသမဂb အချက်အလက်TှာေဖွေရးအထူးအဖK၏ဲ အေသးစိတ်ေတKTိှချက်များအပါအဝင် 

အဆုိပါ >ှစ်အတင်ွး ထုတ်ြပနခ့ဲ်သည့် ရခုိင်ြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်း လမူျBိးေရးသန ့စ်င်မZ>ှင့်ပတ်သက်သည့် စုံစမ်းစစ်ေဆးမZများက 

အရပ်သား ?ုိဟင်ဂျာတိQအေပ] တရားဥပေဒြပင်ပကွပ်မျက်မZ၊ ဘလက� ာယြပBကျင့်မZ၊ >ှပ်ိစက်ည[င်းပနး်မZတိQအပါအဝင် 

စနစ်တကျ >ိင်ုထက် စီးနင်း ြပBကျင့်မZတိQ >ှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းတိQကုိ ပုိမုိခုိင်မာလာေစခ့ဲသည်။ စက်တင်ဘာလတင်ွ 

အခွင့်အာဏာ ကုနဆုံ်းေစရမည်ဟေူသာ သတ်မှတ်ချက်ြဖင့ ် ကုလသမဂbလGအခွင့်အေရးေကာင်စီက ၂၀၁၇ ခု>ှစ်တင်ွ ဖKစဲည်း

ေပးလိက်ုသည့် ကုလသမဂb အချက်အလက်TှာေဖွေရးအထူးအဖK၏ဲ အစီရင်ခံစာအရ “Cပီးခ့ဲသည့်>ှစ်ကတည်းက ရခုိင်ြပည်နယ်

Tိှ ?ုိဟင်ဂျာတိQ၏အေြခအေနမှာ များစွာေြပာင်းလဲမZ မTိှေသးေYကာင်း၊ ?ုိဟင်ဂျာတိQအေပ]၌ တရားစဲွဆုိမZများြပBလပ်ု>ိင်ုသည့် 

အစုိးရ၏ဥပေဒများ၊ မူဝါဒများ>ှင့ ် ကျင့်ထုံးများမှာ ဆက်လက်တည်Tိှေနဆဲြဖစ်ေYကာင်း” သိTိှရသည်။ ရခုိင်ြပည်နယ်၊ 

ကချင်ြပည်နယ်၊ ချင်းြပည်နယ်၊ Tှမ်းြပည်နယ်>ှင့ ်အြခားေဒသများတင်ွ စစ်တပ်ကကျaးလနွခ့ဲ်သည့် ယုတ်မာ?ုိင်းစုိင်းမZများကုိ 

ေဖာ်ြပထားသည့် အဆုိပါအစီရင်ခံစာတင်ွ  ၂၀၁၇ ခု>ှစ် Yသဂုတ်လ ၂၅ ရက်ေန ့ တင်ွ ?ုိဟင်ဂျာတိQအေပ] ြပBကျင့်ခ့ဲသည့် “နယ်ေြမ

Tှင်းလင်းေရးလပ်ုေဆာင်ချက်များ” ဟသူည့် အေYကာင်းအရာ အတိမ်အနက်>ှင့်ပတ်သက်၍ ထပ်မံစုံစမ်းစစ်ေဆးမZများအရ 



TှာေဖွေတKTိှချက်များကုိ ပုိမုိခုိင်မာလာေစခ့ဲေYကာင်း>ှင့ ်လမူျBိးတံးုသတ်ြဖတ်လိသုည့် သေဘာTိှေနသည်ဟ ုေကာက်ချက်ချ>ိင်ု

ေYကာင်း၊ အဆုိပါတိက်ုခုိက်မZများသည် rကိBတင်Yကံစည်၍ လပ်ုေဆာင်ြခင်းမျBိးြဖစ်ေYကာင်း၊ ?ုိဟင်ဂျာတိQအေပ]ပစ်မှတ်ထား၍ 

အစုိးရကုိယ်တိင်ုပါဝင်၍ ကျကျနနေရးဆဲွထားသည့် မူဝါဒမျBိးTိှေနသည်ဟ ု ယူဆ>ိင်ုေYကာင်းေဖာ်ြပထားသည်။ အစုိးရ

အေနြဖင့်မူ အဆုိပါအချက်အလက်TှာေဖွေရးအထူးအဖKကုိဲ >ိင်ုငံအတင်ွးသိQ  ဝင်ေရာက်ခွင့်မြပBခ့ဲသလိ ု ယင်းအစီရင်ခံစာကုိ

လည်း လသိူTှင်Yကားြငင်းဆုိခ့ဲသည်။ အဆုိပါအစီရင်ခံစာအရ (ခရစ်ယာနအ်များစုေနထုိင်Yကသည့်) ကချင်ြပည်နယ်>ှင့ ်

(ဗုဒyဘာသာဝင်အများစုေနထုိင်Yကသည့်) Tှမ်းြပည်နယ်တိQ wတင်ွလည်း ၂၀၁၁ ခု>ှစ်မှစတင်၍ စစ်တပ်၏စစ်ရာဇဝတ်မZများ၊ 

လသူားမျBိး>ယ်ွအေပ] ကျaးလနွခ့ဲ်သည့် ရာဇဝတ်မZများကုိ စစ်ေဆးေတKTိှရေYကာင်း သိTိှရသည်။ 

 ၂၀၁၇ ခု>ှစ်၊ ရခုိင်ြပည်နယ်အYကမ်းဖက်မZကုိ စုံစမ်းစစ်ေဆးရန ် အစုိးရကဖKစဲည်းေပးခ့ဲသည့် ၂၀၁၈ လတ်ွလပ်ေသာ 

စုံစမ်းေရးေကာ်မTှင်အဖKသဲည် >ှစ်ကုနသ်ည့်တိင်ုေအာင် မည်သည့်ေတKTိှချက်ကုိမှ ထုတ်ြပနေ်ပးခ့ဲြခင်းမTိှေပ။ >ိင်ုငံတကာ>ှင့ ်

ြပည်တင်ွးTိှ လအူခွင့်အေရး တက်qကလZပ်Tှားသူများ၏အဆုိအရ လံြုခံBေရးတာဝနယူ်ထားသည့်တပ်ဖKဲများ၏ ရခုိင်ြပည်

ေြမာက်ပုိင်းTိှ ?ုိဟင်ဂျာတိQအေပ]၌ ၂၀၁၆ ခု>ှစ်တင်ွ ကျaးလနွခ့ဲ်သည့် မတရားမZများ>ှင့်ပတ်သက်၍ ယခင်အစုိးရက ဦးေဆာင်

ြပBလပ်ုခ့ဲသည့် စုံစမ်းစစ်ေဆးေရး အစီရင်ခံစာများတင်ွလည်း အဆုိပါလံြုခံBေရးတပ်ဖKဝဲင်များ၏တာဝနTိှ်မZ>ှင့်ပတ်သက်၍ မည်

သည့်ေတK Tိှချက်ကုိမှ ေဖာ်ြပထားခ့ဲြခင်းမTိှသက့ဲသိQ  ယင်းအစီရင်ခံစာများတွင် အမှားအယွင်းများစွာပါTိှေနေYကာင်း 

>ိင်ုငံတကာမှ ေစာင့်Yကည့် အကဲခတ်ေနသူများက ေဝဖနခ့ဲ်Yကသည်။ 

 ရခုိင်ြပည်ေြမာက်ပုိင်း အင်းဒင်ရွာ၌ ?ုိဟင်ဂျာအမျBိးသား>ှင့်လငူယ် ၁၀ ဦးကုိ လံြုခံBေရးတပ်ဖKမဲျားက အစုလိက်ု 

အြပံBလိက်ု သတ်ြဖတ်မZ>ှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းေထာက်လှမ်းခ့ဲမZေYကာင့ ် တရားဝင်လRhိဝှက်ချက်များဆုိင်ရာ အက်ဥပေဒအရ 

၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာတင်ွ အစုိးရက ဖမ်းဆီးထိနး်သိမ်းခ့ဲCပီး ၂၀၁၈ စက်တင်ဘာလတင်ွ ေထာင်ဒဏ် ၇ >ှစ်ချမှတ်ခ့ဲသည့် ?ုိက်တာ

သတင်း ေထာက်>ှစ်ဦးကုိ >ိင်ုငံေတာ်သမtတ၏ လတ်ွCငိမ်းချမ်းသာခွင့်ြဖင့ ်ေမလ ၇ ရက်ေန ့�တင်ွ ြပနလ်�တ်ေပးခ့ဲသည်။ ?ုိက်တာ

က ေမလတင်ွထုတ်ြပနခ့ဲ်သည့် အစီရင်ခံစာအရ အင်ဒင်ရွာလသူတ်မZအတက်ွ ၂၀၁၈ ခု>ှစ်တင်ွ ေထာင်ဒဏ် ၁၀ >ှစ် ြပစ်ဒဏ်

ချမှတ် ခံခ့ဲရသည့် စစ်သားများကုိ ၂၀၁၈ >ိဝုင်ဘာလတင်ွ ြပနလ်�တ်ေပးခ့ဲသည်ဟ ု သိTိှရသည်။ ယင်းစစ်သားများမှာ 

ရခုိင်ြပည်နယ်၌ ?ုိဟင်ဂျာတိQအေပ]ကျaးလွနခ့ဲ်သည့် အစုလိုက်အြပံBလိုက် ရက်ရက်စက်စက်သတ်ြဖတ်မZများအတွက် 

တရားစီရင်ြခင်းခံရသည့် တစ်စုတည်းေသာ ပုဂbိBလ်များြဖစ်သည်။ 

 ြမနမ်ာ>ို င်ငံလူအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ကုလသမဂbအထူးကုိယ်စားလှယ် ယနဟီ်းလီက “ ( ?ုိဟင်ဂျာေတွကုိ) 

>ိင်ုငံသားအြဖစ် အသိအမှတ်ြပBေပးဖိQနဲပ့တ်သက်Cပီး ြငင်းပယ်ခံေနရCပီး (ေအေအနဲတ့ပ်မေတာ်တိQရဲk ဆက်လက်ြဖစ်ေပ]ေနဆဲ 

လက်နက်ကုိင်ပဋိပကcလိမုျBိး) အYကမ်းဖက်တိက်ုခုိက်မZေတကုိွ ဆက်လက်ခံစားေနYကရဆဲြဖစ်ပါတယ်။ (ဒါအ့ြပင်) လတ်ွလပ်စွာ 

သွားလာခွင့်မTိှသလိ၊ု အစားအစာ၊ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေTှာက်မZ၊ ပညာေရး၊ စားဝတ်ေနေရးနဲ ့ ဝနေ်ဆာင်မZလပ်ုငနး်ေတကုိွ ရယူ

>ိင်ုမZမှာလည်း အင်မတနန်ည်းပါး ေနေသးပါတယ်” ဟ၍ူ လအူခွင့်အေရးေကာင်စီသိQ  စက်တင်ဘာလတင်ွ ေြပာYကားခ့ဲသည်။ 

 ကုလသမဂb ဒကုcသည်များဆုိင်ရာမဟာမင်းrကီး?ုံး၏အဆုိအရ ဇနန်ဝါရီ>ှင့ ်စက်တင်ဘာလအတင်ွး ?ုိဟင်ဂျာ ၁,၁၃၂ 

ဦးသည် ဘဂeလားေဒT်ှ့>ိင်ုငံသိQ  ထပ်မံ ထွက်ေြပးခ့ဲသည်။ ထုိ>ှစ် ၂၀၁၈ ကာလအတင်ွးကပင် ၁၃,၇၆၄ ဦး ထွက်ေြပးခ့ဲCပီး

ြဖစ်သည်ဟ ုသိTိှရသည်။ ၂၀၁၇ ခု>ှစ်တင်ွ ဘဂeလား ေဒT်ှ့>ိင်ုငံသိQ  ထွက်ေြပးခ့ဲသည့် ?ုိဟင်ဂျာ ၇၀၀,၀၀၀ အနက် ၃,၄၅၀ ခန ့ကုိ် 

စတင်လက်ခံရနလိ်အုပ်သည်များကုိ အစုိးရဘက်က ြပင်ဆင်ေပးခ့ဲသည်။ ထုိသိQ iြပနလ်ည်ဝင်ေရာက်မZကုိ စတင်ေဆာင်ရွက်ရန ်

Yသဂုတ်လတင်ွ ြမနမ်ာ>ိင်ုငံအစုိးရ>ှင့ ်ဘဂeလားေဒT်ှ့အစုိးရတိQ ဒတိုယအrကိမ်အြဖစ် rကိBးပမ်းလပ်ုေဆာင်ေနစu်အတင်ွး ?ုိဟင်

ဂျာတိQက >ိင်ုငံသားြဖစ်ခွင့ ် အာမခံချက်မTိှပါက လGအခွင့်အေရးချBိး ေဖာက်မZTိှလာ>ိင်ုသည့်အတက်ွ ေနရပ်သိQ iြပနလ်ာရန ်



ြငင်းဆနခ့ဲ်Yကသည်။ ဘဂeလားေဒT်ှ့ အာဏာပုိင်များကလည်း သူတိQဘက်က မည်သGကုိမRြပနသွ်ားရန ်အတင်းအYကပ်ဖိအားေပး

သွားမည်မဟတ်ုေYကာင်း ေြပာဆုိခ့ဲသည့်အတက်ွ ေနရပ်သိQ iြပနရ်န ်မည်သူမRမေရွးချယ်ခ့ဲYကေပ။ 

 ၂၀၁၂ ခု>ှစ် အေစာပုိင်း အYကမ်းဖက်မZြဖစ်စu်ြဖစ်ပွားCပီးကတည်းက ?ုိဟင်ဂျာ ၁၂၀,၀၀၀ ခန ့သ်ည် >ိင်ုငံအတင်ွးTိှ 

ဒကုcသည်စခနး်များတင်ွ ပိတ်မိေနဆဲြဖစ်ေYကာင်း အနဂ်ျအိီအုဖKအဲေတာ်ေတာ်များများက အစီရင်ခံတင်ြပYကသည်။ ?ုိဟင်ဂျာ

တိQအား >ိင်ုငံအတင်ွးသွားလာခွင့်>ှင့်ပတ်သက်၍ ကန ့သ်တ်ချBပ်ချယ်မZများမှာ အလနွြ်ပင်းထနေ်Yကာင်းသိTိှရသည်။ ?ုိဟင်ဂျာ

အများစု ေနထုိင်Yကသည့် ရခုိင်ြပည်နယ်၌ပင် အများအားြဖင့ ် >ိင်ုငံမ့ဲေနသည့်?ုိဟင်ဂျာအား ေဒသတင်ွးသွားလာေရးအတက်ွ 

အထူးစာရွက် စာတမ်းများ>ှင့ ် ခရီးသွားလာခွင့်များ ယူေဆာင်သွားYကရန ် အာဏာပုိင်များက သတ်မှတ်ထားေYကာင်း သိTိှရ

သည်။ 

 ရခုိင်ြပည်နယ်မှ ရနကု်နသိ်Q wသွားရနr်ကိBးစားခ့ဲသည့် ?ုိဟင်ဂျာအမျBိးသား၊ အမျBိးသမီး>ှင့ ်ကေလးငယ်များပါဝင်သည့် 

လ ူ ၃၀ ကုိ စက်တင်ဘာလတင်ွ ရဲများကဖမ်းဆီးခ့ဲYကသည်။ မီဒီယာတိQ၏အဆုိအရ >ိင်ုငံသားြဖစ်သူတိင်ုးသည် မိမိ

တိQ၏သက်ေသခံ အေထာက်အထားကုိြပ>ိင်ုရန ် >ိင်ုငံသားမှတ်ပုံတင်ကဒ်များ လက်ဝယ်Tိှထားရမည်ဟေူသာ ဥပေဒြပPာနး်

ချက်ြဖင့ ် ၎င်းတိQအနက် ၂၁ ဦးအား ေထာင်ဒဏ် >ှစ်>ှစ်အထိ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ြခင်းခံခ့ဲရေYကာင်း သိTိှရသည်။  ?ုိဟင်ဂျာ

များသည် ရခုိင်ြပည် နယ်Tိှ ေကျးရွာများမှ ထွက်ေြပးတိမ်းေTှာင်ေနYကြခင်းြဖစ်ေYကာင်း အာဏာပုိင်တိQက လတ်ွလပ်ေသာအာ

Tှအသံ (အာအက်ဖ်ေအ) သိQ  ေြပာYကားခ့ဲCပီး လGအခွင့်အေရး တက်qကလZပ်Tှားသူများ၏အဆုိအရမူ ယင်းေဒသများ၌ 

အYကမ်းဖက်မZ>ှင့ ်လမူျBိးေရးသန ့စ်င်မZများ ကျaးလနွလ်ျက်Tိှြခင်းြဖစ်ေYကာင်း သိTိှရသည်။ 

 အေမရိကနသ်မtတ>ှင့ ်ဝါTှင်တနTိှ် အိမ်ြဖaေတာ်၌ ဇူလိင်ု ၁၇ ရက်ေန ့�တင်ွ ေတKဆုံစu်ကေြပာဆုိခ့ဲသည့် သေဘာထား 

မှတ်ချက်များေYကာင့ ်ကချင်>ှစ်ြခင်းအသင်းေတာ်မှ သိကcာေတာ်ရ ေဒါက်တာခလမ်ဆမ်ဆွနကုိ် စက်တင်ဘာလတင်ွ စစ်တပ်

က တရားစဲွဆုိခ့ဲသည်။ အဆုိပါသေဘာထားမှတ်ချက်များတင်ွ ဇူလိင်ုလက အေမရိကနအ်စုိးရကြပBလပ်ုခ့ဲသည့် ဗီဇာ

ကန ့သ်တ်ချက် များကုိ ချးီကျaးေထာက်ခံပါေYကာင်း>ှင့ ်ြမနမ်ာ>ိင်ုငံTိှ ခရစ်ယာနတိ်Qသည် “ဖိ>ှပ်ိည[u်းပမ်းမZတိQ ခံစားရေYကာင်း” 

တိQပါဝင်ခ့ဲသည်။ 

 မိမိကုိယ်ကုိ မျBိးချစ်ပုဂbိBလ်တစ်ဦးအြဖစ်ခံယူထားသည့် မ>pေလးမဘသအဖK၏ဲ ေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးြဖစ်သူ ဦးဝီရသူ 

အမည်Tိှ ရဟနး်အား >ိင်ုငံေတာ်အတိင်ုပင်ခံပုဂbိBလ် ေဒ]ေအာင်ဆနး်စုYကည်ကုိ ေဝဖနေ်ြပာဆုိမZေYကာင့ ် အစုိးရက ေမလတင်ွ 

>ိင်ုငံေတာ် အYကည်ညိBပျက်ေစမZြဖင့ ် ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ြပနခ့ဲ်သည်။ ယင်းသည် ေထာင်ဒဏ်သုံး>ှစ်အထိ ချမှတ်>ိင်ုသည့် 

တရားစဲွဆုိ မZမျBိးလည်းြဖစ်သည်။ သိQ ေသာ် >ှစ်ကုနသ်ည်အထိ အဆုိပါဦးဝီရသူဆုိသူမှာ ထွက်ေြပးလတ်ွေြမာက်ေနဆဲ

ြဖစ်သည်။ 

 ရခုိင်ြပည်နယ်ေတာင်ပုိင်း အမ်းCမိhနယ်တင်ွ ေဒသ>pရအရာTိှများက သင်းအပ်ုဆရာ တစ်ဦးအပါအဝင် ချင်းလမူျBိး 

ခရစ်ယာနဘ်ာသာဝင်သုံးဦးအား ဗုဒyဘာသာသိQေြပာင်းရန ် သိQမဟတ်ု ခရစ်ယာနဘ်ာသာေရးလZပ်TှားမZများ လပ်ုေဆာင်ခ့ဲ

သည့်အတက်ွ ဒဏ်ေင ွ၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် (၆၈ ေဒ]လာ) ေပးေဆာင်၍ ရွာမှထွက်သွားရန ်အတင်းအYကပ်ေစခုိင်းခ့ဲေYကာင်း ချင်းလG

အခွင့်အေရးအဖK ဲ (စီအိပ်ချအ်ာအိ)ု က ေမလတင်ွ အစီရင်ခံတင်ြပခ့ဲသည်။ စီအိပ်ချအ်ာအိ၏ုအဆုိအရ ေဒသအတင်ွးTိှ အချhိ

ေသာ ခရစ်ယာနဘ်ာသာဝင်များသည် ၎င်းတိQ၏သက်ဝင်ယုံYကည်မZကုိ အေYကာင်းြပB၍ ေဒသ>pရအာဏာပုိင်များ၏ >ှBတ်ြဖင့်

ေစာ်ကား ေြပာဆုိမZ၊ ကုိယ်ထိလက်ေရာက်ကျaးလနွမ်Zများကုိ ခံစားေနYကရCပီး အနးီအနားရွာများသိQ  ေြပာင်းေရ� kြခင်းခံခ့ဲရ

ေYကာင်း သိTိှရသည်။ 



 ယခုအစီရင်ခံစာြပBစုသည့်>ှစ်အတင်ွးတင်ွ ကုလသမဂb>ှင့ ် အနဂ်ျအိီ ု လသူားချင်းည[ာတာေထာက်ထားမZဆုိင်ရာ 

အကူအညီေပးေရးအဖKမဲျား>ှင့ ် မီဒီယာများအပါအဝင် ြပင်ပအဖKအဲစည်းများအား ရခုိင်ြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်း၊ Tှမ်းြပည်နယ် 

ေြမာက်ပုိင်း>ှင့ ် ကချင်ြပည်နယ်သိQ  ဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ကုိ အစုိးရက တင်းတင်းYကပ်Yကပ် ကန ့သ်တ်ထားခ့ဲသည်။ ဒိနး်မတ်

ဒကုcသည်ဆုိင်ရာ အကူအညီေပးေရး ေကာင်စီ၏အဆုိအရ >ိင်ုငံအတင်ွး အကူအညီေပးေနသည့်အဖKမဲျားအတက်ွ အစုိးရ၏ 

ခရီးသွားလာခွင့်ြပBလပ်ုေပးသည့် လပ်ုငနး်စu်သည် ဒကုcေရာက်ေနသူများထံသိQ  လသူားချင်း စာနာေထာက်ထားမZအကူများေပး

ရာတင်ွ ကန ့သ်တ်ချBပ်ြခယ်မZ တစ်မျBိးက့ဲသိQ iြဖစ်ေနCပီး အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ လသူားချင်းစာနာေထာက်ထားမZဆုိင်ရာဥေပဒကုိ 

ချBိးေဖာက်ရာ ေရာက်သည်ဟုသိရသည်။ ယခုအစီရင်ခံစာြပBစုသည့်>ှစ်အတွင်းတွင် Yကက်ေြခနလီZပ်TှားမZ>ှင့ ် ကမ�ာ့

စားနပ်ရိကcာအစီအစu်တိQက အေရးေပ]အသက်ကယ်ဆယ်ေရး လိအုပ်ချက်များ>ှင့ ် ကုိက်ညီမZTိှေစမည့် အများအားြဖင့ ်

ြမင်သာထင်သာTိှသည့် လပ်ုေဆာင်မZများကုိမူ ဆက်လက်ထိနး်ထား>ိင်ုခ့ဲYက သည်။ La Croix International ၏ အဆုိအရ ကချင်

လတ်ွေြမာက်ေရးတပ်ဖK ဲ (ေကအိင်ုအိ)ု ကထိနး်ချBပ်ထားသည့် တ?ုတ်ြပည်နယ်စပ်Tိှ ဒကုcသည်စခနး်များသိQ  ကယ်ဆယ်ေရး

ပစnည်းများ သွားေရာက် ေထာက်ပ့ံခ့ဲသည့်အတက်ွ ကချင်>ှစ်ြခင်းအသင်းေတာ်မှ တာဝနTိှ်သူများကုိ တရားစဲွဆုိမည်ဟ ုအစုိးရ

ဘက်က Cခိမ်းေြခာက်မZများ Tိှခ့ဲသည်ဟသိုTိှရသည်။ 

 ရခုိင်ြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်းTိှ ?ုိဟင်ဂျာများကုိေရွးထုတ်၍ စစ်သားများ၊ လက်နက်ခဲယမ်းများ၊ ရိကcာများသယ်ပိQ

ရာတင်ွ အတင်းအYကပ်ခုိင်းေစမZများ အာဏာပုိင်တိQက ဆက်လက်ြပBလပ်ုေနေYကာင်း၊ ၎င်း?ုိဟင်ဂျာတိQအား ဥပေဒမ့ဲ ဖမ်းဆီးမZ

များ TိှေနေYကာင်း၊ ၎င်းတိQ၏ေနအိမ်များ သိQမဟတ်ု ဘာသာေရးအေဆာက်အအံမုျားေဆာက်လပ်ုရာတင်ွ ေ>ှာင့်ေ>ှး Yကန ့�်Yကာ

ေစရန ်ကန ့သ်တ်ချက်များ ြပBလပ်ုေနYကေYကာင်း သတင်းအရင်းအြမစ်အေြမာက်များက ေဖာ်ြပခ့ဲYကသည်။ 

 ရခုိင်ြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်းTိှ အာဏာပုိင်များက ?ုိဟင်ဂျာတိQအား လငူါးဦးထက်ပုိ၍ လသိူTှင်Yကား စုေဝြခင်းမြပBYက

ရန ် ဆက်လက်တားြမစ်ထားေYကာင်း သိTိှရသည်။ ထုိသိQ  လငူါးဦးထက်ပုိ၍ စုေဝးခွင့်မြပBသည့်ဥပေဒကုိ ေဈးများ>ှင့ ်

စာသင်ေကျာင်း များတင်ွသာ �ခင်းချက်ထားေပးထားေYကာင်း ?ုိဟင်ဂျာဒကုcသည်များ၏ အစီရင်ခံမZများအရ သိTိှရသည်။ 

 ၂၀၁၁ ခု>ှစ်တွင် ြပနလ်ည်စတင်ခ့ဲသည့် ကချင်ြပည်နယ်>ှင့ ် Tှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်းတိQ Tိှ အစုိးရတပ်>ှင့ ်

တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကုိင်တပ်တိQ၏ ပစ်ခတ်တိက်ုခုိက်မZများက ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်သည်။ ကုလသမဂb၏ ခန ့မှ်နး်

ချက်အရ ထုိသိQ  ကချင်ြပည်နယ်>ှင့ ်Tှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်း လက်နက်ကုိင်ပဋိပကcများေYကာင့ ်ထွက်ေြပးတိမ်းေTှာင်ေနရသူ 

၁၀၇,၀၀၀ ခန ့Tိှ်ေနCပီး အများစုမှာ ခရစ်ယာနမ်ျားြဖစ်Yက၍ အြခားဘာသာဝင်များလည်းTိှေနYကသည်ဟ ုသိTိှရသည်။ မီဒီယာ

>ှင့ ် အနဂ်ျအိီအုစီရင်ခံများအရ ကချင်ြပည်နယ်Tိှ ခရစ်ယာနဘ်ာသာဝင်များသည်လည်း ရခုိင်ြပည်နယ်တင်ွြဖစ်ေပ]ေနသည့် 

အလားတ ူအေြခအေနအတိင်ုး စစ်တပ်က ၎င်းတိQကုိ အြမစ်ြပတ်Tှင်းထုတ်ရန ်လပ်ုေဆာင်ေနေYကာင်း ေြပာဆုိYကသည်ဟသိုTိှရ

သည်။ ဘာသာေရး>ှင့ ် လူမျBိးေရးတိQ၏ အချင်းချင်း နးီကပ်စွာဆက်စပ်ေနတတ်သည့်သေဘာေYကာင့ ် သက်ဆုိင်ရာ

အြဖစ်အပျက်တိQ>ှင့်ပတ်သက်၍ ဘာသာေရး အေYကာင်းအရာ တစ်ခုတည်းတင်ွသာ လံးုလံးုမူတည်ေနသည်ဟဆုိုရနမှ်ာ တစ်ခါ

တရံ၌ ခက်ခဲတတ်ပါသည်။ 

 ၂၀၁၁ ခု>ှစ်ကတည်းကစ၍ ရွာေပါင်း ၄၀၀၊ ဘုရားTိှခုိးေကျာင်း ၃၀၀ >ှင့ ်စာသင်ေကျာင်း ၁၀၀ ခန ့ ်စစ်တပ်က ဖျက်ဆီး

ခ့ဲေYကာင်း သိQ မဟတ်ု ပျက်စီးဆုံး�?Zံးေစခ့ဲေYကာင်း ေကအိုင်အို၏ ေြပာဆုိမZအရသိTိှရသည်။ ကုလသမဂb၏အဆုိအရ 

ကချင်ြပည်နယ်၌ ထွက်ေြပးတိမ်းေTှာင်ေနရသူ ၁၀၀,၀၀၀ ခန ့Tိှ်ေနသည်ဟသိုTိှရသည်။ အစုိးရ>ှင့ ်မျBိးချစ်ဗုဒyဘာသာဘုနး်rကီး

များက ၎င်းတိQ၏ Yသဇာအာဏာ>ှင့ ်အရင်းအြမစ်များကုိအသုံးြပB၍ ကချင်ြပည်နယ်>ှင့ ်ချင်းြပည်နယ်အပါအဝင် ခရစ်ယာန ်

အများစုေနထုိင်သည့် ေဒသများ၌ ေဒသခံြပည်သူများက အလိမုတဘဲူ ဗုဒyဘာသာအေြခခံအေဆာက်အဦများ တည်ေဆာက်



ရန ်rကိBးစားေနYကေYကာင်း အနဂ်ျအိီမုျားက ေဖာ်ြပYကသည်။ ဘာသာေရးအရ လနူည်းစုြဖစ်သူများ၏အဆုိအရ ထုိသိQ irကိBးပမ်း

လပ်ုေဆာင်ေနမZများကုိ “ဗမာလမူျBိးrကီးဝါဒသွတ်သွင်းြခင်း” ၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းအြဖစ် ၎င်းတိQအေနြဖင့ ် ယူဆYကေYကာင်း 

သိTိှရသည်။ 

 စီအိပ်ချအ်ာအိ၏ု စက်တင်ဘာလ အစီရင်ခံချက်၌ “အာဏာပုိင်များသည် ြမနမ်ာ>ိင်ုငံTိှ ဘာသာေရးအရ လနူည်းစုြဖစ် 

သူများအေပ] ခဲွြခားဆက်ဆံသည့်မူဝါဒများကုိ ေြပာင်ေြပာင်တင်းတင်းပင် ဆက်လက်ကျင့်သုံးေနYက” ေYကာင်းေဖာ်ြပ

ထားသည်။ ယင်းအစီရင်ခံစာတင်ွ ချင်းြပည်နယ်>ှင့ ် စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသrကီးTိှ ခရစ်ယာနဘ်ာသာဝင်များသည် အိမ်များ>ှင့ ်

ဝတ်ြပBရာေနရာများ ဖျက်ဆီးခံရြခင်း၊ ကာယကံေြမာက်အYကမ်းဖက်မZများခံစားရြခင်း၊ တရားဝင်ေြမယာများပုိင်ဆုိင်ခွင့်မTိှ

ေအာင် တားြမစ်ခံေနရြခင်း၊ ဘာသာေရးအေဆာက်အအံမုျား တည်ေဆာက်ခွင့်မရေအာင် တားြမစ်ပိတ်ပင်ခံေနရြခင်းတိQ 

YကံBေတKေနရသည်ဟ ုေဖာ်ြပပါTိှသည်။ ထိQ iြပင် အဆုိပါ စီအိပ်ချအ်ာအိအုစီရင်ခံစာတင်ွ ရဲများသည် လက်သည်တရားခံများကုိ 

စုံစမ်းေဖာ်ထုတ်ရန ်သိQမဟတ်ု တာဝနယူ်ေြဖTှင်းခုိင်းရန ်ပျက်ကွက်ခ့ဲသည့်ြဖစ်ရပ်များလည်း TိှေနေYကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။ 

 ကုလသမဂb>ှင့ ် မီဒီယာတိQ၏အစီရင်ခံချက်များအရ အစုိးရ>ှင့်လံြုခံBေရးတပ်ဖKဲများသည် တိင်ုးရင်းသားများ>ှင့ ်

ဘာသာေရးအသင်းအဖKမဲျား၊ အထူးသြဖင့ ် ?ုိဟင်ဂျာတိQအေပ] သွားလာခွင့်ကန ့သ်တ်မZများ ဆက်လက်ြပBလပ်ုေနYကေYကာင်း 

သိTိှရသည်။ အစုိးရအေနြဖင့ ် >ိင်ုငံြခားသားများဟယူုဆသည့်ပုဂbိBလ်တိQအေပ] ခရီးသွားလာခွင့ ်ကန ့သ်တ်မZများြပBလပ်ုသည့်

အခါ ထုိပုဂbိBလ်များတင်ွ မွတ်ဆလင်>ှင့ ်ဟိ>àဘာသာဝင်?ုိဟင်ဂျာတိQသာမက ရခုိင်ြပည်နယ်တင်ွေနထုိင်Yကသည့် အြခားဟိ>à 

ဘာသာဝင်များ>ှင့ ်ရခုိင်ြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်းTိှ Cမိhနယ်များတင်ွ ေနထုိင်Yကသူများပါဝင်Cပီး ေနထုိင်ရာCမိhနယ်အေပ]မူတည်၍ 

ကွာြခားမZများTိှေYကာင်း>ှင့ ်အများအားြဖင့ ်လဝူင်မZrကီးYကပ်ေရးပုံစံ စာရွက်ကုိတင်ြပရန ်ေတာင်းဆုိYကေYကာင်းသိTိှရသည်။ 

ခရီးသွားမည့်သူသည် မူလCမိhနယ်၏ လဝူင်မZrကီးYကပ်ေရး>ှင့ ်အမျBိးသားမှတ်ပုံတင်ဦးစီးဌာနမှသာ ယင်းပုံစံစာရွက်ကုိရယူ>ိင်ု

Cပီး ထုိသိQရယူရာ၌ ယင်းပုဂbိBလ်၏ အိမ်ေထာင်စုစာရင်းမူရင်း၊ ယာယီမှတ်ပုံတင်ကဒ်၊ အာမခံေပးသူ>ှစ်ဦးထံမှ ေထာက်ခံစာ>ှစ်

ေစာင် တိQကုိပါ တစ်ပါတည်းတင်ြပYကရသည်။ ယင်းပုံစံစာရွက်သည် ခရီးသွားလာခွင့်ကုိ ရက်သတp ပတ်>ှစ်ပတ်မှ ေလးပတ်

အထိ ခွင့်ြပBေပး>ိင်ုေသာ်လည်း လGအခွင့်အေရးတက်qကလZပ်Tှားသူများ၏အဆုိအရ ေဆးဘက်ဆုိင်ရာ အေရးေပ]အေြခအေန

မျBိး အတက်ွသာ ထုတ်ေပးေလTိှ့ေYကာင်းသိTိှရသည်။ >ိင်ုငံတစ်ဝနး်လံးုTိှ မွတ်ဆလင်များအေနြဖင့ ်ရခုိင်ြပည်နယ်သိQ  ဝင်ခွင့်

ထွက်ခွင့ ် >ှင့်ပတ်သက်၍ ကန ့သ်တ်ချBပ်ချယ်မZများYကံBေတKေနရဆဲြဖစ်Cပီး အကယ်၍ ရခုိင်ြပည်နယ်သိQ  သွားေရာက်မည်ဆုိပါ

က အာဏာပုိင်များက ထုိေနရာမှ ြပနလ်ည်ထွက်ခွာခွင့ ်မြပBေတာမ့ည်ကုိ စုိးရိမ်ေနYကေYကာင်း သိTိှရသည်။ 

 အနဂ်ျအိီမုျား၏အဆုိအရ ထုိက့ဲသိQကန ့သ်တ်ချBပ်ချယ်မZများေYကာင့ ် ?ုိဟင်ဂျာတိQအဖိQ  အသက်Tှင်ရပ်တည်ရန၊် 

ပညာေရး၊ ေဈး၊ ေဆး?ုံ>ှင့ ် အြခားဝနေ်ဆာင်မZလပ်ုငနး်များသိQ  သွားေရာက်ရန>ှ်င့ ် အြခားရပ်ရွာများသိQ  သွားေရာက်ရန ်

အခက်အခဲများ ြဖစ်ေပ]ေနေYကာင်းသိTိှရသည်။ အြခားသတင်းအရင်းအြမစ်များအရ မည်သည့်ဘာသာဝင်ြဖစ်ေနေစကာမူ 

မွတ်ဆလင်?ုပ်ေပါက် ေနေသာေYကာင့ ် လံြုခံBေရးအဖKမဲျား၏ ပုံစံသွင်းခံေနရသည့် လပုူဂbိBလ်များအေနြဖင့်လည်း ေဒသတင်ွး

ခရီးသွားလာရာတင်ွ လံြုခံBေရးအရ ထပ်မံစိစစ်မZများကုိ YကံBေတKေနရCပီး ခရီးသွားခွင့်ရယူရတင်ွ Cခိမ်းေြခာက်ေငညွ[စ်ြခင်း>ှင့ ်

လာဘ်ေပးလာဘ်ယူြခင်းများ TိှေနေYကာင်း သိTိှရသည်။ 

 ဘာသာေရးအဖKအဲစည်းအသီးသီး>ှင့ ် အနဂ်ျအိီတိုQ၏အဆုိအရ ဘာသာေရး>ှင့်>ယ်ွသည်ြဖစ်ေစ မ>ယ်ွသည်ြဖစ်ေစ 

အနဂ်ျအိီအုဖKအဲစည်းတစ်ခုကုိ မှတ်ပုံတင်ရသည့်လပ်ုငနး်စu်သည် ေဒသ>pရအစုိးရ၏ ဗျa?ုိကေရစီစနစ် အားနည်းချက်များ

ေYကာင့ ်Tှည်လျားေထွြပားေနသလိ၊ု တစ်ခါတစ်ရံ၌ မCပီးြပတ်>ိင်ုဘဲTိှေနရေYကာင်း သိTိှရသည်။ ထုိသိQ မှတ်ပုံတင်ထားမZမTိှြခင်း

က ဘာသာေရးအရ လZပ်Tှားေဆာင်ရွက်မZများြပBလပ်ုရာတင်ွ အဖKအဲစည်းများ သိQမဟတ်ု ပါဝင်ေဆာင်ရွက်ေနYကသည့် လူ



ပုဂbိBလ်များ၏ အရည်အေသွးကုိ အဟန ့အ်တားမြဖစ်ေစဟ ုအဖKအဲစည်းများက ယူဆထားYကသည်။ သိQေသာ် ထုိသိQတရားဝင်

မှတ်ပုံတင် ထားမZမTိှြခင်းေYကာင့ ်ေစာ်ကားေ>ှာက်ယှက်မZများYကံBလာသည့်အခါ အကူအညီမ့ဲေစ>ိင်ုသလိ ုအစုိးရ၏ပိတ်သိမ်း

ြခင်းမျBိးလည်း ခံရ>ိင်ုေYကာင်း ေြပာဆုိYကသည်။ 

 အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ လတ်ွCငိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖK၏ဲအဆုိအရ စစ်တပ်သည် ေTှးေဟာင်းေြမာက်ဦးCမိh ဘုရားပုထုိးများ 

တည်Tိှရာေနရာ၌ တပ်စဲွထားCပီး ေဒသတင်ွး၌ “အဆင်အြခင်မ့ဲ” ပစ်ခတ်ေနမZများTိှေYကာင်း သိTိှရသည်။ CဂိBလ်တမှုရTိှသည့် 

သတင်းဓာတ်ပုံများအရ ဘုရားပုထုိးများအနးီတင်ွ အေြမ[ာက်တပ်များTိှေနေYကာင်း>ှင့ ်ဘုရားပုထုိးများ ထိခုိက်ပျက်စီးမZများTိှ

ေYကာင်း အခုိင်အမာသိTိှရသည်။ စစ်ေတယွu်ေကျးမZဦးစီးဌာန ��နY်ကားေရးမ�းြဖစ်သူ၏အဆုိအရ ေြမာက်ဦးCမိhေဟာင်း

အပါအဝင် အဆုိပါလက်နက်ကုိင်ပဋိပကcေYကာင့ ် ပျက်စီးသွားရသည့် သမုိင်းဝင်ေနရာများကုိ ဌာနမှတာဝနယူ်၍ ြပနလ်ည်

ြပBြပင်ခ့ဲရေYကာင်း သိTိှရသည်။ 

 ဗုဒyဘာသာ၊ ခရစ်ယာန>ှ်င့ ် ဟိ>àဘာသာဝင်တိQအပါအဝင် ဘာသာေရးအဖKအဲစည်းများ>ှင့ ် အထူးသြဖင့ ် မွတ်ဆလင် 

ဘာသာေရးအဖKဲအစည်းများအေနြဖင့ ် ဘာသာေရးအေဆာက်အဆုံများတည်ေဆာက်ြခင်း>ှင့ ် ြပနလ်ည်ြပBြပင်ရာတွင် 

ခွင့်ြပBချက်ရTိှ>ိင်ုရန ်>ှစ်>ှင့်ချ၍ီ Yကာြမင့်ေနYကရCပီး အခက်အခဲများ ဆက်လက်ြဖစ်ေပ]ေနဆဲြဖစ်ေYကာင်း အစီရင်ခံတင်ြပYက

သည်။ ဗုဒyဘာသာေခါင်းေဆာင်များ၏အဆုိအရ ထုိသိQ wခငွ့်ြပBချက်ေတာင်းခံရသည့်ကိစnသည် ဗုဒyဘာသာမဟတ်ုသူများ

အတက်ွ ပုိမုိ ခက်ခဲတတ်ေYကာင်း သိTိှရသည်။ ခွင့်ြပBချက်အေြမာက်အများရယူရြခင်း၊ အစုိးရအဖKအဲစည်းများအတင်ွး မည်သG

�တင်ွ အာဏာTိှသည်ကုိ ြပတ်ြပတ်သားသားမသိရြခင်း၊ ခွင့်ြပBချက်များေတာင်းခံသည့်အခါ မCပီးဆုံး>ိင်ုသည့်ေ>ှာင့်ေ>ှး

Yကန ့�်YကာမZများ Tိှေနြခင်းေYကာင့ ် ခွင့်ြပBချက်များမယူဘဲ ဘာသာေရးအေဆာက်အအံမုျား ေဆာက်လပ်ုYကသည့်အခါ ေနာင်

တက်လာမည့်အစုိးရ၏ အေရးယူေဆာင်ရွက်မZကုိခံရမည့် အေြခအေနတင်ွTိှေနCပီး အြခားဘာသာဝင်များ၏ ဖိအားေပးမZကုိခံ

YကရေYကာင်း ေြပာဆုိYကသည်။ အချhိကမူ ထုိသိQ wခငွ့်ြပBချက်များရTိှ >ိင်ုရန ်အာဏာပုိင်များကုိ တံစုိးလက်ေဆာင်များ မြဖစ်မ

ေနေပးYကရေYကာင်း ေြပာဆုိYကသည်။ 

 ဗလီများလံးုဝမTိှသည့် သိQမဟတ်ု နည်းပါးသည့်အရပ်ေဒသများ၌ မူဆလင်ဘာသာဝင်များသည် ဝတ်ြပBဆုေတာင်း

ြခင်း>ှင့ ်တရားဓမtသင်Yကားြခင်းက့ဲသိQ  အြခားဘာသာေရးအေလအ့ထများကုိ ေနအိမ်များတင်ွြပBလပ်ုYကရသည်။ ယu်ေကျးမZ

>ှင့ ်သာသနာေရးဝနr်ကီးဌာနက အစုိးရကခွင့်ြပBထားသည့် ဘာသာေရးအေဆာက်အအံမုျား၌ ဗုဒyဘာသာမဟတ်ုသည့် ဘာသာ

ေရး အဆုံးအမသင်YကားမZများကုိ ဆက်လက်ကန ့သ်တ်ေနဆဲြဖစ်Cပီး ေနအိမ်များ၌ ဘာသာေရးအရ ဝတ်ြပBဆုေတာင်းမZများ>ှင့ ်

သင်YကားြပသမZများကုိ တားြမစ်ထားေYကာင်းသိTိှရသည်။ ထုိသိQဘာသာေရးအရသင်Yကားြပသသည့်အခါ အာရဗီဘာသာြဖင့ ်

ေရးသားထားသည့် အစnလာမ်ဘာသာေရး စာေပများအပါအဝင် သင်Yကားေရးစာရွက်စာတမ်းများကုိ ြမနမ်ာဘာသာြဖင့်

ြပနဆုိ်၍ ဝနr်ကီးဌာနသိQ  rကိBတင်ေပးပိQ  တင်ြပခုိင်းြခင်းမျBိး မလပ်ုေတာေ့Yကာင်း တင်ြပမZများလည်းTိှသည်။ 

 ၂၀၁၂ ခု>ှစ် ဗုဒyဘာသာ-မွတ်ဆလင် အထိက?ုဏ်းြဖစ်ေပ] Cပီးေနာက် အစုိးရကပိတ်ပစ်ခ့ဲသည့် >ိင်ုငံတစ်ဝနး်လံးုTိှ ဗလီ

အများစုကုိ ြပနလ်ည်ဖွင့်လှစ်ေပးေရး အစုိးရအားတိုက်တွနး်ေတာင်းဆုိရန ် မူဆလင်ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များက 

စက်တင်ဘာလတင်ွ ေကာ်မတီတစ်ရပ်ကုိဖK ဲ စည်းခ့ဲသည်။ ယင်းေကာ်မတီက >ိင်ုငံအ>ှkံအြပားTိှ ပိတ်ပစ်ြခင်းခံခ့ဲရသည့် ဗလီ

ေပါင်း ၄၀ ေကျာ်ခန ့ကုိ် စာရင်းြပBစုခ့ဲသည်။ အေထွေထွအပ်ုချBပ်ေရးဦးစီးဌာန၏စာရင်းအရ ရခုိင်ြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်းTိှ ေမာင်း

ေတာCမိhနယ်တင်ွ ဗလီေပါင်း ၈၀၀ ေကျာ်၊ ဘူးသီးေတာင်Cမိhနယ်တင်ွ ဗလီေပါင်း ၄၀၀ ေကျာ်>ှင့ ်ရေသ့ေတာင်Cမိhနယ်တင်ွ ဗလီ

ေပါင်း ၁၀ ခုအထိ Tိှခ့ဲေYကာင်း သိTိှရသည်။ ယင်းတိQအနက် မည်မRသည် ဖျက်ဆီးခံခ့ဲရသည် သိQမဟတ်ု ပိတ်ပစ်ြခင်းခံခ့ဲရသည်

ကုိ အတိအကျမသိရေပ။ ထုိ>ှစ်အတင်ွး ဧရာဝတီ၊ မ>pေလး၊ စစ်ကုိင်းေဒသrကီး>ှင့ ် Tှမ်းြပည်နယ်တိQ wတင်ွ ဗလီ>ှင့ ်ဘာသာေရး



ေကျာင်းေပါင်း ၁၂ ခုအထိ ပိတ်ထားခံရဆဲြဖစ်ေYကာင်း ြမနမ်ာလ့Gအခွင့်အေရးကွနယ်က် (BHRN) ၏အဆုိအရ သိရသည်။ သာ

ေကတCမိhနယ်Tိှ အစnလာမ်စာသင်ေကျာင်း Tှစ်ခုတင်ွ ဝတ်ြပBဆုေတာင်းမZကုိ ၂၀၁၇ ခု>ှစ်ကတည်းက တားြမစ်ခ့ဲCပီး  ယင်းတိQ

အနက် >ှစ်ေကျာင်းကုိ ပိတ်ပစ်ခ့ဲသည်။ ရနကု်န>ှ်င့ ် မ>pေလးတိင်ုးေဒသrကီးTိှ ဗလီ>ှင့်ဘာသာေရးေကျာင်း ၃၂ ခုမှာလည်း 

အပိတ်ခံထားရဆဲြဖစ်သည်။ မ>pေလး တိင်ုးေဒသrကီး မိတ� လီာ၊ ကရင်ြပည်နယ် ဘားအံ>ှင့ ် အြခားေဒသများTိှ ေTှးေဟာင်း

သမုိင်းဝင်ဗလီများမှာ ပုံမှနထိ်နး်သိမ်း ေစာင့်ေTှာက်မZမျBိး လပ်ုေဆာင်ရန ် အာဏာပုိင်တိQက ခွင့်မြပBခ့ဲြခင်းေYကာင့ ် ပျက်စီး

ယုိယွင်းလျက်Tိှသည်ဟ ုလအူခွင့်အေရး>ှင့ ်မူဆလင် အေရးေဆာင်ရွက်ေနသည့် အဖKမဲျား၏အဆုိအရ သိTိှရသည်။ ၂၀၀၉ ခု

>ှစ် ဗုဒyဘာသာ-မွတ်ဆလင် အဓိက?ုဏ်း ြဖစ်ပွားခ့ဲCပီးသည့်ေနာက် ၁၀ >ှစ်Yကာသည့်အခါ စက်တင်ဘာလတင်ွ မေကွးတိင်ုး

ေဒသrကီး ေချာက်Cမိhနယ်Tိှ ဗလီ>ှစ်ခုကုိ ြပနလ်ည်ဖွင့်လှစ်>ိင်ုခ့ဲသည်။ 

 ၂၀၁၄ မွတ်ဆလင်ဆန ့က်ျင်ေရး အYကမ်းဖက်လZပ်TှားမZများြဖစ်ေပ] ခ့ဲCပီးေနာက် ဗလီများြပနလ်ည်တည်ေဆာက်

ရာတင်ွ မ>pေလးတိင်ုးေဒသrကီးTိှ မူဆလင်များမှာ အခက်အခဲများဆက်လက်YကံBေတKေနရCပီး ေဒသ>pရ>ှင့ ် တိင်ုးေဒသrကီး 

အာဏာပုိင်များကမူ အနည်းငယ်လမ်းဖွင့်ေပးသည့်အေနြဖင့ ်လြူမင်သူြမင်မTိှသည့်ေနရာမျBိးတင်ွ ဗလီများကုိ ြပနလ်ည်ဖွင့်လှစ်

ေစခ့ဲေYကာင်းသိTိှရသည်။ ၂၀၁၃ မိတ� လီာ မွတ်ဆလင်ဆန ့က်ျင်ေရး ဆူပူအYကမ်းဖက်မZြဖစ်ေပ] Cပီးေနာက် အာဏာပုိင်တိQက 

ဗလီများပိတ်ပစ်ရန ် အမိန ့ထု်တ်ခ့ဲCပီး ယခုအချနိအ်ထိ ယင်းဗလီများ>ှင့ ် ပဲခူး၊ မ>pေလးTိှဗလီများမှာ ပိတ်ထားခံေနရဆဲ

ြဖစ်သည်။ ဟိ>àဘာသာေရး ေခါင်းေဆာင် အချhိကလည်း ဘာသာေရးေနရာများသိQ  ဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ကုိ အာဏာပုိင်တိQက 

ကန ့သ်တ်လျက်TိှေYကာင်း တင်ြပYကသည်။ 

 စီအိပ်ချအ်ာအိ၏ု စက်တင်ဘာလအစီရင်ခံစာအရ ချင်းြပည်နယ်Tိှ ခရစ်ယာနအ်သုိင်းအဝုိင်းသည်လည်း ဘာသာေရး

အရ အသုံးြပBရနရ်ည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ် မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ေြမေနရာကုိ ပုိင်ဆုိင်ခွင့်မTိှေသးေYကာင်းသိTိှရသည်။ ၎င်းတိQ

အေနြဖင့ ် ကုိယ်ပုိင်အမည် သိQမဟတ်ု ပုဂbလိကအမည်များြဖင့်သာ ေြမေနရာကုိမှတ်ပုံတင်ြခင်း၊ ဘာသာေရးအရ ဝတ်ြပBရာ

ေနရာများ တည်ေဆာက်ြခင်း တိQ iြပBလပ်ုေနရေYကာင်း ေြပာဆုိYကသည်။ ေဒသ>pရအရာTိှများ၏အဆုိအရ ချင်းြပည်နယ်Tိှ 

အဆင့်ြမင့်အစုိးရ အရာTိှများက ?ုံးပုိင်းဆုိင်ရာ လာေရာက်မZမျBိးြပBလပ်ုYကသည့်အခါ ဘုရားTိှခုိးေကျာင်းလပ်ုငနး်များကုိ အ

ေ>ှာက်အယှက်ြဖစ်ေစ ရနရ်ည်ရွယ်၍ တနဂeေ>ေွန ့ မျBိးတင်ွ လာေရာက်တတ်YကေYကာင်း သိTိှရသည်။ 

 ချင်းြပည်နယ်>ှင့ ် စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသrကီးTိှ ေဒသ>pရအာဏာပုိင်များသည် ခရစ်ယာနဘ်ာသာေရးအပ်ုစုများ>ှင့ ်

ဘုရားTိှခုိးေကျာင်းများက ၎င်းတိQ၏ ဘာသာေရးအသင်းအဖKအဲမည်များ>ှင့ ် ေြမယာများဝယ်ယူရန ် ေလRာက်ထားသည့်အခါ 

Yကန ့�်YကာမZများ ြဖစ်ေပ]ေနေစေYကာင်း ချင်းြပည်နယ်အေြခစုိက် အနဂ်ျအိီအုဖKတဲစ်ဖKကဲတင်ြပသည်။ အဆုိပါ သတ်မှတ် ြပPာနး်

ချက်များကုိ တိမ်းေTှာင်>ိင်ုရနအ်တက်ွ ဘာသာေရးအဖKဲအစည်းတစ်ခုလံးုကုိယ်စား အဖKဲဝင်တစ်ဦးချင်းအေန>ှင့်သာ ၎င်း

တိQ၏နာမည်ြဖင့ ်ေြမေနရာများဝယ်ယူYကရCပီး ထုိသိQ iြပBလပ်ုမZကုိမူ အစုိးရက ခွင့်လ�တ်ေပးထားသည်ဟသိုTိှရသည်။ 

 စီအိပ်ချအ်ာအိ၏ုအဆုိအရ ချင်းြပည်နယ်မင်းတပ်CမိhTိှ အေထွေထွအပ်ုချBပ်ေရးဦးစီးဌာနက အလပ်ု?ုံေဆွးေ>းွပဲွ

များ၊ ေတKဆုံပဲွများ၊ ေလက့ျင့်သင်Yကားေရးအခမ်းအနားများကဲသိQ  ြပည်တင်ွး၊ ြပည်ပမှ အနဂ်ျအိီမုျားပါဝင်သည့် ဘာသာေရး

အခမ်းအနားများ၊ ပဲွလမ်းသဘင်များကုိ စီစu်ကျင်းပသူတိQသည် ဟားခါးTိှ ချင်းြပည်နယ်အစုိးရထံမှ >ှစ်ပတ်rကိBတင်၍ 

ခွင့်ြပBချက်ေတာင်းခံရမည်ဟ ုဇနန်ဝါရီလတင်ွ အမိန ့ထု်တ်ြပနခ့ဲ်သည်။ ဘာသာေရးအသင်းအဖKမဲျား၏အဆုိအရ ခရစ်ယာန>ှ်င့ ်

မူဆလင်ဘာသာေရး အပ်ုစုများသည် ေဒသ>pရအာဏာပုိင်များထံမှ ခွင့်ြပBချက်ြဖင့ ် လမ်းေဘးမှဝတ်ြပBရာေနရာငယ်များ 

သိQမဟတ်ု ေနရာကျယ်ကျယ် ဝနး်ဝနး်မTိှသည့် ေြမေနရာများတင်ွ ဝတ်ြပBရာေနရာများေဆာက်လပ်ု၍ အသုံးြပBေနYကရေYကာင်း 

သိTိှရသည်။ 



 အစုိးရဘက်က ကန ့သ်တ်ချBပ်ြခယ်မZများ ဆက်လက်တိးုြမ[င့်လပ်ုေဆာင်ေနြခင်းေYကာင့ ် ဘာသာေရး>ှင့်>ယ်ွသည်

ြဖစ်ေစ မ>ယ်ွသည်ြဖစ်ေစ ဟိတုယ်များ>ှင့ ်အြခားအခမ်းအနားကျင်းပရာေနရာများ၌ လသိူTှင်Yကား ပဲွလမ်းသဘင်များကျင်းပ

လိသုည့် အရပ်ဘက်လမူZအဖKအဲစည်းများအေနြဖင့ ် ကျင်းပမည့်အခမ်းအနား>ှင့ ် တက်ေရာက်မည့်သူများ>ှင့်ပတ်သက်သည့် 

အချက်အလက်များကုိ rကိBတင်အေYကာင်းYကားမZများ ြပBလပ်ုေနရCပီး တစ်ခါတစ်ရံ၌ အြခားေနရာများကုိ အသုံးြပBြခင်းထက် 

ကန ့သ်တ်ချက်များ ေလျာန့ည်းသွားေစလိသုည့်အတက်ွ ဘုရားTိှခုိးေကျာင်းများ>ှင့ ်အြခားဘာသာေရးအေဆာက်အအံမုျားကုိ

သာ ေရွးချယ်အသုံးြပBြဖစ်သွားေYကာင်း သတင်းအရင်းအြမစ်များအရသိTိှရသည်။ ဘာသာေရး>ှင့ ် အရပ်ဘက်လမူZအဖKဲ

အစည်းများက ၎င်းတိQအေန>ှင့ ်ရပ်ကွက်၊ Cမိhနယ်>ှင့ ်အြခားေဒသ>pရအာဏာပုိင်များထံမှ ကျင်းပချနိန်းီခါမှကပ်၍ ဖျက်သိမ်း

ခုိင်းြခင်းမျBိးကုိ ေTှာင်Tှား>ိင်ုရနအ်တက်ွ စာြဖင့်ေရးသားထားသည့် ခွင့်ြပBချက်မျBိးကုိ ပုိမုိလိလုားYကေYကာင်း ေြပာဆုိYကသည်။ 

 ဗုဒyဘာသာစာသင်တိက်ုများ>ှင့ ်ဗုဒyဘာသာသာ သနာေရးလပ်ုငနး်များတင်ွ အစုိးရက ေငေွYကးေထာက်ပ့ံလ�ဒါနး်မZများ 

ဆက်လက်ြပBလပ်ုေနဆဲြဖစ်သည်။ >ိင်ုငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖKဲ၏ ဩဝါဒကုိခံယူ၍ ဗုဒyဘာသာရဟနး်ေတာ်များကုိ 

ေလက့ျင့်သင်Yကားေပးေနသည့် ရနကု်န>ှ်င့်မ>pေလးTိှ >ိင်ုငံေတာ်ပရိယတp သိာသနာတ့က� သုိလ်များ>ှင့ ် ရနကု်နTိှ် အြပည်ြပည်

ဆုိင်ရာ ေထရဝါဒဗုဒyသာသနာြပBတက� သုိလ်တိQသိQ  ရနပုံ်ေငမွျား ေထာက်ပ့ံလ�ဒါနး်ေနဆဲြဖစ်သည်။ ဘာသာေရးအဖKအဲစည်း

များ၏အဆုိအရ သာသနာေရး>ှင့ ်ယu်ေကျးမZဝနr်ကီးဌာနသည် >ိင်ုငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖK>ှဲင့ ်ဘာသာေရးအခမ်းအနား

များတင်ွ ဘ�ာေရးအရ ေထာက်ပ့ံလ�ဒါနး်မZများ ြပBလပ်ုေလTိှ့သည်ဟသိုTိှရသည်။ 

 အစုိးရစာသင်ေကျာင်းအေတာ်များများTိှ ဆရာ၊ ဆရာမများသည် ဗုဒyဘာသာ ဘုရားTိှခုိးစာများကုိ ေကျာင်းသား၊ 

ေကျာင်းသူတိQအား ရွတ်ဆုိခုိင်းေနYကဆဲြဖစ်သည်ဟ ု သိTိှရသည်။ စာသင်ခနး်အေတာ်များများတင်ွ ဗုဒyဘာသာဘုရားစင်များ 

သိQမဟတ်ု ဗုဒyြမတ်စွာဘုရား၏ ?ုပ်ပွားေတာ်၊ ပုံေတာ်များ ထားTိှပူေဇာ်ထားေလTိှ့Yကသည်။ ချင်းြပည်နယ် ပညာေရးသုေတသန 

ကွနရ်က်>ှင့ ်အနဂ်ျအိီအုဖKတဲစ်ခုြဖစ်သည့် Fortify Rights အဖKတိဲQ၏အဆုိအရ ချင်းြပည်နယ်Tိှ အစုိးရစာသင်ေကျာင်းများထက် 

ရနပုံ်ေငေွတာင့်တင်းသည့် “တနလ” ဟေုခ]သည့် စာသင်ေကျာင်းများသိQ  တက်ေရာက်ခွင့်ရTိှ>ိင်ုရန ် ခရစ်ယာနဘ်ာသာဝင် 

ေကျာင်းသားများသည် ဗုဒyဘာသာသိQ  ကူးေြပာင်းYကရသည်ဟ ုသိTိှရသည်။ အဆုိပါ “တနလ” ေကျာင်းများသည် “>ိင်ုငံေတာ် 

အစုိးရက ေထာက်ပ့ံေပးထားသည့် ဘာသာေရး>ှင့ ်ယu်ေကျးမZြပန ့�်ပွားေရးအစီအစu်” တင်ွ အကျBံးဝင်ေနေYကာင်း စီအိပ်ချအ်ာ

အိ၏ုအဆုိအရ သိTိှရသည်။ ကုလသမဂb>ှင့ ်အနဂ်ျအိီအုစီရင်ခံစာများတင်ွလည်း အေြခခံပညာမူလတနး်သင်?ုိးများ၌ “ခဲွြခား

ဆက်ဆံမZTိှ၍ ဆူပူအံqုကမZကုိလ�ေံဆာ်ေပး>ိင်ုသည့်” သင်ခနး်စာများ>ှင့ ်ြပPာနး်စာများပါဝင်ေနေYကာင်းေဖာ်ြပYကသည်။ “လမူျBိး

တစ်မျBိး၏ ြပန ့�်ပွားမZကုိ အဟန ့အ်တားြဖစ်ေစ>ိင်ုြခင်းေYကာင့ ် ေသွးေ>ှာသူများကုိငါတိQ ရွkံ Tှာစက်ဆုပ်Yကသည်” ဟသူည့် 

စာေYကာင်းတစ်ေYကာင်း ပါဝင်သည့် သင်ခနး်စာတစ်ခုကုိ ကုလသမဂbအထူးကုိယ်စားလှယ်ြဖစ်သူက ၎င်း၏မတ်လအစီရင်ခံစာ 

တင်ွေဖာ်ြပခ့ဲသည်။ အရပ်ဘက်လGအဖKအဲစည်း ၁၀၀ ေကျာ်တိQ အဆုိပါသင်ခနး်စာကုိ ဝုိင်းဝနး်ကန ့�်ကက်ွYကCပီးေနာက် ပညာေရး 

ဝနr်ကီးဌာနက ယင်းသင်ခနး်စာကုိ ြဖBတ်ပစ်ရန ်အမိန ့ထု်တ်ြပနခ့ဲ်ရသည်ဟ ုဧရာဝတီသတင်းဂျာနယ်၏ အစီခံစာတင်ွ ေဖာ်ြပပါ Tိှ

သည်။ 

 ခရစ်ယာနအ်ယူဝါဒေရးရာ စာသင်ေကျာင်းများ>ှင့ ် သမtာကျမ်းစာေကျာင်းများ၊ မွတ်ဆလင် မာဒရာဆာေကျာင်း 

အေြမာက်အများသည် ရနကု်န၊် စစ်ကုိင်း>ှင့ ်အြခားေဒသများတင်ွ ဆက်လက်ဖွင့်လှစ် ေဆာင်ရွက်ေနဆဲြဖစ်သည်။ 

 သွားလာမZများ ကန ့သ်တ်ခံထားရြခင်းေYကာင့ ် ?ုိဟင်ဂျာအများစုသည် >ိင်ုငံေတာ်ပုိင် အစုိးရစာသင်ေကျာင်းများသိQ  

တက်ေရာက်ခွင့်မရ>ိင်ုYကေပ။ ရခုိင်ြပည်နယ်အလယ်ပုိင်းTိှ ?ုိဟင်ဂျာ>ှင့ ် ကမနက်ေလးငယ်များသည် စစ်ေတCွမိhနယ်၊ 

သက်ကယ်ြပင်ေကျးရွာTိှ အထက်တနး်ေကျာင်းတစ်ခုကုိသာ တက်ေရာက်ခွင့်ရYကသည်ဟ ု >ိင်ုငံတကာေလလ့ာေစာင့်Yကည့်



သူများ၏ အဆုိအရသိTိှရသည်။ အာဏာပုိင်များသည် ရခုိင်ြပည်နယ်မှ အထက်တနး်ပညာေရးCပီးဆုံးသွားသည့် ?ုိဟင်ဂျာများ

>ှင့ ် ြပည်တင်ွးTိှ စစ်ေဘးေTှာင်စခနး်များမှ အထက်တနး်ပညာေရးCပီးဆုံးသွားသူများအား ရခုိင်ြပည်နယ်ြပင်ပTိှ ေကာလိပ်>ှင့်

တက� သုိလ်များသိQ  တက်ေရာက်ခွင့်ကုိ အများအားြဖင့်ခွင့်မြပBYကေYကာင်းသိTိှရသည်။ >ိင်ုငံသားမှတ်ပုံတင်ကဒ် Tိှမထားသည့် 

မည်သည့် တက� သုိလ်ေကျာင်းသားကုိမဆုိ ဘKယူဲခွင့်မရေအာင် အာဏာပုိင်တိQက ဆက်လက်တားြမစ်ပိတ်ပင်ထားဆဲြဖစ်Cပီး 

ဘာသာေရး လနူည်းစုများထဲမှ ေကျာင်းသားတိQအဖိQ  မမRတမတြဖစ်ေနေYကာင်း သိTိှရသည်။ ယင်းေကျာင်းသားများအေနြဖင့ ်

>ိင်ုငံသားကဒ်Tိှမထားပါက အတနး်များတက်ြခင်း၊ စာေမးပဲွများဝင်ေရာက်ေြဖဆုိြခင်းတိQ ြပBလပ်ု>ိင်ုေသာ်လည်း ဒီပလိမုာဘKဲ

များကုိ ရယူ>ိင်ုြခင်းမTိှYကေပ။ အချhိေသာ ဘာသာေရး လနူည်းစုများအေနြဖင့ ်ယင်းသိQ  >ိင်ုငံသားကဒ်ကုိ ေလRာက်ထားသည့်

အခါ “>ိင်ုငံြခား” တိင်ုးရင်းသားလနူည်းစုအေနြဖင့်သာ သတ်မှတ်ြခင်းခံရေYကာင်း သိTိှရသည်။ 

 မွတ်ဆလင်ေကျာင်းသားများအတက်ွ >ိင်ုငံသားမှတ်ပုံတင်ေလRာက်ထားခွင့်ကုိ ပယ်ချေနချနိ၌် တစ်ခါတရံတင်ွ မွတ်

ဆလင် မဟတ်ုသည့် ေကျာင်းသားများကုိယ်စား စာသင်ေကျာင်းများက ထုိသိQေလRာက်ထားမZကုိ ြပBလပ်ုေပးYကေYကာင်း လG

အခွင့်အေရး အဖKအဲစည်းများက အစီရင်ခံYကသည်။ မွတ်ဆလင်ေကျာင်းသားများအေနြဖင့ ်ထုိသိQေလRာက်ထားCပီးသည့်အခါ 

လိအုပ်သည့် စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားများရTိှ>ိင်ုရန ် လဝူင်မZrကီးYကပ်ေရးအရာTိှများကုိ လာဘ်ေပးYကရေYကာင်း 

သိTိှရသည်။ BHRN ၏ အဆုိအရ တက� သုိလ်စာသင်ခနး်များ၌ပင် နည်းြပဆရာများသည် မွတ်ဆလင်ဆန ့က်ျင်သည့် 

သေဘာထားမှတ်ချက်များ ေြပာဆုိYကေYကာင်း>ှင့ ် မွတ်ဆလင်ေကျာင်းသားများအား အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်း တက� သုိလ်

များသိQ  တက်ေရာက်ခွင့်မြပBYကေYကာင်း သိTိှရသည်။ လမူျBိးေရးခဲွြခားမZ>ှင့ ် မွတ်ဆလင်ဆန ့က်ျင်ေရးအယူအဆများမှာ >ိင်ုငံ

တစ်ဝနး်လံးုTိှ စာသင်ေကျာင်းများတင်ွ ပျkံ>ှkံေနေYကာင်းကုိ လGအခွင့်အေရးအဖKတဲစ်ခုက မှတ်တမ်းတင်ထားခ့ဲသည်။  

 ကုလသမဂb၏အဆုိအရ အစုိးရသည် ?ုိဟင်ဂျာ>ှင့ ်အြခားမွတ်ဆလင်များအား ေသာYကာေန ့ သိQမဟတ်ု ဘာသာေရး

ပဲွေတာ် ကာလများတင်ွ စုေပါင်းဝတ်ြပBရွတ်ဆုိြခင်းကုိ ဆက်လက်တားြမစ်ထားဆဲြဖစ်ေYကာင်း သိTိှရသည်။ ?ုိဟင်ဂျာ

ဒကုcသည်များသည် အိဒ်ပဲွ သိQမဟတ်ု အြခားဘာသာေရးအားလပ်ရက်များကုိ လနွခ့ဲ်သည့် ေြခာက်>ှစ်တာ ကာလအတင်ွး 

ကျင်းပ>ိင်ုခ့ဲြခင်း မTိှေYကာင်း တင်ြပYကသည်။ 

 ရနကု်နC်မိhအာဏာပုိင်များသည် ရမဒနက်ာလအတင်ွး ဗလီများကုိ ဖွင့်ခွင့်မြပBခ့ဲေYကာင်း မီဒီယာများ၏ အစီရင်ခံ

တင်ြပချက်များအရ သိTိှရသည်။ ရနကု်နC်မိh၊ ေတာင်ဒဂုံCမိhနယ်Tိှ ရမဒနဥ်ပုသ်ကာလ ယာယီဝတ်ြပBေဆာင် သုံးေနရာကုိ 

ေဒသ>pရ အာဏာပုိင်များက ေမလတင်ွ ဖွင့်ခွင့်ြပBခ့ဲေသာ်လည်း မုိက်ကယ်ေကျာ်ြမင့်>ှင့ ်သီဟမျBိး>ိင်ုတိQ iဦးေဆာင်၍ ဗုဒyဘာသာ

ဘုနး်rကီးများပါဝင်သည့် တတ်ု၊ ဓါးလက်နက်တိQ ကုိင်ေဆာင်ထားေသာ အဖKသဲည် ယင်းေနရာသိQ  လာေရာက်ခ့ဲYကCပီး CဖိBဖျက်

ပစ်ရန ်Cခိမ်းေြခာက်ေြပာဆုိခ့ဲYကသည်။ လအူပ်ုrကီးက Cခိမ်းေြခာက်ေြပာဆုိမZေYကာင့ ်Cမိhနယ်အစုိးရအဖKကဲ ဝတ်ြပBဆုေတာင်းမZ

ကုိ ဖျက်သိမ်းပစ်ခ့ဲCပီး ေနာက်ထပ်ဌာနဆုိင်ရာတိQမှ ခွင့်ြပBချက်များ ထပ်မံရယူရမည်ဟ ုမွတ်ဆလင်တိQကုိ သတ်မှတ်ေပးခ့ဲသည်။ 

ေနာက်တစ်ေန ့�တင်ွ ြပင်ဦးလင်ွCမိhမှ ရနကု်နC်မိhသိQ  အလည်အပတ်ေရာက်Tိှလာသည့် ဦးစိ>pတိအမည်Tိှ ဘာသာေရးအရ 

သေဘာထားrကီးမZကုိ ေထာက်ခံသည့် ဗုဒyဘာသာရဟနး်တစ်ပါးက ဝတ်ြပBဆုေတာင်းရာမှ ထွက်လာသည့် မူဆလင်များအား 

>ှင်းဆီြဖaများကမ်းေပးခ့ဲCပီးေနာက် ယင်းလZပ်TှားမZသည် တစ်မဟတ်ုချင်း တစ်>ိင်ုငံလံးုသိQ  ပျkံ>ှkံသွားခ့ဲသည်။ ထုိသိQ  ြပည်သူ

အများဘက်က ဖိအားေပးမZများ ြမင့်တက်လာသည့်အခါ Cမိhနယ်အစုိးရက ဝတ်ြပBရာေနရာများကုိ ြပနလ်ည်ဖွင့်လှစ်ေပးခ့ဲ

သည်။ ြမနမ်ာ>ိင်ုငံအစnလာမ်သာသနာေရးေကာင်စီ၏ တွဖဲက်အတင်ွးေရးမ�းြဖစ်သူ ဦးဝဏ� ေရ�က အဆုိပါ>ှင်းဆီြဖaလZပ်TှားမZ

သည် မူဆလင်ဆန ့က်ျင်ေရးထွနး်ကားေနသည့် အေြခအေနတိQအလယ်မှ ထွက်ေပ]လာသည့် ေမRာ်လင့်ချက်ေရာင်ြခည်



ြဖစ်ေYကာင်း ေြပာဆုိခ့ဲသည်။ စက်တင်ဘာလတင်ွ မုိက်ကယ်ေကျာ်ြမင့်>ှင့ ်သီဟမျBိး>ိင်ုတိQအား ြပစ်မZဆုိင်ရာဥပေဒအရ အများ

ြပည်သူတိQကုိ “အထိတ်တလန ့�်ြဖစ်ေစမZ” ြဖင့ ်ေထာင်ဒဏ်တစ်>ှစ် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခ့ဲသည်။ 

 အစုိးရအာဏာပုိင်များသည် ယမန>ှ်စ်များကအတိင်ုး အိဒ်ကာလအတင်ွး >ာွးသတ်ခွင့်ကုိ အကန ့အ်သတ်ြဖင့်သာ ခွင့်

ြပBသည်ဟ ု မွတ်ဆလင်များ၏အဆုိအရသိTိှရသည်။ မီဒီယာ>ှင့ ်ဘာသာေရးအရင်းအြမစ်များ၏အဆုိအရ အချhိရွာများတင်ွ 

သားသတ်?ုံမှ သားသတ်လိင်ုစင်ကုိ ေဒသ>pရအာဏာပုိင်များက ကန ့သ်တ်ထားCပီး ယင်းသားသတ်?ုံအများစုကုိ မွတ်ဆလင်

များက ပုိင်ဆုိင်ထားYကသည်ဟ ုသိTိှရသည်။ ထုိက့ဲသိQ  ကန ့သ်တ်ချက်များသည် စီးပွားေရးလည်ပတ်မZကုိ အေ>ှာင့်အယှက်ြဖစ်

ေစCပီး အစnလာမ်ဘာသာေရး အားလပ်ရက်များတင်ွ ေပျာ်ပဲွgရ�င်ပဲွကျင်းပြပBလပ်ု>ိင်ုစွမ်းကုိ ထိခုိက်မZTိှေစသည်ဟ ုသိTိှရသည်။ 

 “အမျBိး ဘာသာ သာသနာ ကာကွယ်ေစာင့်ေTှာက်ေရး” အတက်ွ ၂၀၁၅ ခု>ှစ်တင်ွ အတည်ြပB ြပPာနး်ခ့ဲသည့် ဥပေဒ

ေလးခုကုိ အာဏာပုိင်များက အများအားြဖင့ ်အသုံးချYကြခင်းမTိှေYကာင်း အရင်းအြမစ်များက ေဖာ်ြပYကသည်။ 

 ရနကု်နတိ်င်ုး စစ်ဌာနချBပ်တိင်ုးမ�းသည် ဇွနလ်တင်ွ မဘသအဖKသိဲQ  ြမနမ်ာကျပ်ေင ွ သိနး် ၃၀၀ (အေမရိကနေ်ဒ]လာ 

၂၀,၃၀၀) ကုိ လ�ဒါနး်ခ့ဲသည်။ စစ်တပ်မှ ေြပာေရးဆုိခွင့်Tိှသူက ထုိက့ဲသိQ  လ�ဒါနး်ြခင်းမျBိးသည် “ဘာသာ သာသနာ အတက်ွ 

လိုအပ်ေYကာင်း” ေြပာဆုိခ့ဲသည်။ >ိုင်ငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖKဲက ပိတ်ပင်ထားသည့် မဘသအဖKဲအား ထုိက့ဲသိQ  

ေြပာင်ေြပာင်တင်းတင်း လ�ဒါနး်မZအား �?ZkခံျေYကာင်း သေဘာထားမှတ်ချက်ပါဝင်သည့် ထုတ်ြပနခ်ျက်တစ်ခုကုိ သာသနာေရး

>ှင့ ်ယu်ေကျးမZဝနr်ကီးဌာနက ထုတ်ြပနခ့ဲ်သည်။ 

 စစ်တပ်က မဘသအဖKဲသိQ  ေငေွYကးလ�ဒါနး်ြခင်း>ှင့်ပတ်သက်၍ လသိူTှင်Yကားေဝဖနေ်ြပာဆုိခ့ဲေသာ အထင်ကရ 

ဆရာေတာ်တစ်ပါးြဖစ်သည့် ြမဝတီဆရာေတာ်ကုိ တပ်မေတာ်ဂုဏ်သိကcာည[Bိ း>မ်ွးေစမZြဖင့ ်စစ်တပ်ကတရားစဲွဆုိခ့ဲသည်။ မဘ

သအေနြဖင့ ် စစ်တပ်ကေထာက်ပ့ံသည့် ေငေွYကးများကုိ လက်ခံြခင်းသည် ဘုရားေဟာဝိနည်းများကုိ ေဖာက်ဖျက်ြခင်း 

ြဖစ်ေYကာင်း၊ စစ်တပ်တင်ွ “သူခုိး” များြဖင့ ်ြပည့်>ှက်ေနCပီး ဒီမုိကေရစီအသွင်ကူးေြပာင်းေရးကုိ ကဖျက်ယဖျက်လပ်ုေနေYကာင်း 

ေြပာဆုိခ့ဲြခင်းြဖစ်သည်။ ထုိအမZသည် >ှစ်ကုနပုိ်င်းအထိဆက်လက်ြဖစ်ေနဆဲြဖစ်သည်။ 

 ရခုိင်ြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်း ေမာင်းေတာCမိhနယ်၌ ၂၀၀၅ ခု>ှစ် ေဒသ>pရအမိန ့သ်ည် ဆက်လက် အသက်ဝင်ေနဆဲ

ြဖစ်သည်။ ယင်းအမိန ့အ်ရ ေဒသတင်ွးေနထုိင်သူများ အထူးသြဖင့ ် ?ုိဟင်ဂျာများသည် လက်ထက်ထိမ်းြမ[ားရန ် ေဒသ>pရ

အာဏာပုိင်အဖK၏ဲ ခွင့်ြပBချက်ရယူရနလိ်ေုYကာင်း သတ်မှတ်ထားသည်။ ထိQ iြပင် ရခုိင်ြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်းတင်ွ သတ်မှတ်

ြပPာနး်ခ့ဲCပီး မYကာမYကာ အသက်ဝင်မZTိှေနသည့် ၂၀၀၅ ခု>ှစ် အမိန ့ထု်တ်ြပနခ်ျက်အရ ?ုိဟင်ဂျာမိသားစုများ ကေလး >ှစ်ဦး

သာယူရသည့် မူဝါဒ>ှင့ ်ပတ်သက်၍ စုိးရိမ်မZTိှေYကာင်း ?ုိဟင်ဂျာအရင်းအြမစ်အချhိအရ သိTိှရသည်။ 

 အရပ်ဘက်လမူZအဖKအဲစည်းမှ တက်qကလZပ်Tှားသူများ၏ အဆုိအရ ?ုိဟင်ဂျာတိQသည် အစုိးရဌာနများတင်ွ မည်သည့် 

ရာထူးကုိမှ ရယူ>ိင်ုြခင်းမTိှေသးေYကာင်း သိTိှရသည်။ 

 စစ်တပ်>ှင့ ် အစုိးရဝနထ်မ်း အဆင့်ြမင့်ရာထူးrကီးများကုိ ဗုဒyဘာသာဝင်များကသာ ဆက်လက်ရယူထားYကဆဲ

ြဖစ်သည်။ အစုိးရဝနထ်မ်းအြဖစ် တာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန ်သိQမဟတ်ု စစ်တပ်တင်ွတာဝနထ်မ်းေဆာင်ရန ်ေလRာက်ထားYကသည့်

အခါ ေလRာက်ထားသူသည် မိမိကုိးကွယ်ရာဘာသာကုိ ထည့်သွင်းေဖာ်ြပYကရသည်။ လGအခွင့်အေရးအဖKအဲစည်းတစ်ခု၏အဆုိ

အရ အစုိးရအလပ်ုများသိQ  ေလRာက်ထားYကသည့် မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်များကုိ အများအားြဖင့်ပယ်ချYကေYကာင်း သိTိှရ

သည်။ 

 ဗုဒyဘာသာဝင်များက လ�တ်ေတာ်အမတ်ေနရာ အများစုကုိရယူထားYကဆဲြဖစ်သည်။ မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်အမတ်

ဟူ၍ မTိှေသးဘဲ လက်Tိှအာဏာရ အနအ်ယ်လ်ဒီပါတီ>ှင့ ် အဓိကအတိုက်အခံပါတီတိQသည် ၂၀၁၅ ြပည်လံးုက~တ်



ေရွးေကာက်ပဲွ>ှင့ ်၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ Yကားြဖတ်ေရွးေကာက်ပဲွများတင်ွ မွတ်ဆလင်အမတ်ေလာင်းများကုိ ပါဝင်ယှu်CပိBင်ေစြခင်းမTိှ

ခ့ဲေပ။ ချင်းလမူျBိး ခရစ်ယာန ်ဘာသာဝင်တစ်ဦးြဖစ်သည့် ဦးဟင်နရီဗနထီ်းယူသည် လက်Tိှ ဒတိုယသမtတရာထူးကုိ ရယူထားဆဲ

ြဖစ်Cပီး အမျBိးသားလ�တ်ေတာ်>ှင့ ် ြပည်သG လ�တ်ေတာ်>ှစ်ရပ်စလံးုမှ လ�တ်ေတာ်ဥက� P>ှစ်ဦးစလံးုသည် ခရစ်ယာနဘ်ာသာဝင်

များြဖစ်သည်။ 

 >ိင်ုငံသားများ>ှင့ ် အCမဲတမ်းေနထုိင်သူများသည် ြပည်သGဝနေ်ဆာင်မZလပ်ုငနး်များရယူရန>ှ်င့်>ိင်ုငံသားြဖစ်ေYကာင်း 

သက်ေသြပရနအ်တွက် အစုိးရကထုတ်ေပးထားသည့် မှတ်ပုံတင်ကတ်များကုိ ယူေဆာင်သွားYကရနလိ်ုအပ်ေYကာင်း 

အာဏာပုိင်များက သတ်မှတ်ြပPာနး်ထားသည်။ ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်အဆုိပါ မှတ်ပုံတင်ကတ်များတင်ွ ဘာသာ>ှင့်လမူျBိးကုိ ေဖာ်ြပ

ထားသည်။ ထိQ iြပင် >ိင်ုငံသားများအေနြဖင့ ် >ိင်ုငံကူးလက်မှတ်က့ဲသိQ  စာရွက်စာတမ်းများ ေလRာက်ထားသည့်အခါ တရားဝင် 

ေလRာက်လ�ာများတင်ွ ၎င်းတိQ ကုိးကွယ်ရာ ဘာသာကုိ ေဖာ်ြပေပးရမည်ဟ ု အစုိးရကြပPာနး်ထားသည်။ သိQေသာ် >ိင်ုငံကူး 

လက်မှတ်တင်ွမူ ကုိင်ေဆာင်သူ၏ ဘာသာတရားကုိ ေဖာ်ြပထားြခင်းမTိှပါ။ ဘာသာေရးလနူည်းစုများ အထူးသြဖင့ ် မွတ်

ဆလင်များသည် မှတ်ပုံတင်>ှင့ ်>ိင်ုငံသားကတ်များ ရယူသည့်အခါ အခက်အခဲများ YကံBေတKေနရေYကာင်း သိTိှရသည်။ အချhိ 

မွတ်ဆလင်များအေနြဖင့ ် >ိုင်ငံသားကတ် ေလRာက်ထားသည့်အခါ မိမိကုိယ်ကုိ မွတ်ဆလင်အြဖစ် ေဖာ်ြပလိုက်ပါက 

“လမူျBိးြခား” အြဖစ် သတ်မှတ်ေပးရေYကာင်း ေြပာဆုိYကသည်။ 

 ြမနမ်ာ>ိင်ုငံမှ တရားဝင်အသိအမှတ်ြပBထားသည့် တိင်ုးရင်းသားလမူျBိးစုထဲတင်ွ မပါဝင်ေသာ မွတ်ဆလင်>ှင့ ်အြခား

ေရ� kေြပာင်းလပ်ုသားများအေနြဖင့ ်လိအုပ်သည့် တရားဝင်အေထာက်အထားများရTိှေအာင် လပ်ုေဆာင်ရာတင်ွ အဟန ့အ်တား

များTိှေနCပီး စိစစ်အတည်ြပBေရးကိစnများ ေဆာင်ရွက်ရာ တင်ွလည်း အခက်အခဲများ ဆက်လက်YကံBေတKေနရေYကာင်း ထုိင်း

>ိင်ုငံမှ ပညာေရးဖKgံCဖိBးတိးုတက်ေရးေဖာင်ေဒးTှင်းက ေမလတင်ွ ေြပာYကားခ့ဲသည်။ မှတ်ပုံတင်သက်ေသခံ အေထာက်အထား 

စာရွက် (CI) ဟ ု ေခ]သည့် >ိင်ုငံသားစိစစ်အတည်ြပBမZအတက်ွ ြမနမ်ာလ့Gဝင်မZrကီးYကပ်ေရးအရာTိှများထံ လာေရာက် 

ေလRာက်ထား Yကရသည့် ထုိင်း>ိင်ုငံမှ မွတ်ဆလင် ေရ�kေြပာင်းလပ်ုသားများ>ှင့်ပတ်သက်သည့် ြဖစ်ရပ်ေလလ့ာမZတစ်ခုကုိ 

BHRN က ထုတ်ြပနခ့ဲ်သည်။ ထုိေလလ့ာမZတင်ွ ပါဝင်ခ့ဲသူများ၏အဆုိအရ ၎င်းတိQအေနြဖင့ ် မွတ်ဆလင်မဟတ်ုသူများထက် 

စာရွက်စာတမ်း အေထာက်အထားများ ြပYကရေYကာင်း၊ တစ်ခါတရံတင်ွ အာဏာပုိင်များက “ငါတိQက မွတ်ဆလင်ေတကုိွ စီအိင်ု 

(CI) ေတ ွထုတ်ေပးမှာမဟတ်ုဘူး” ဟ ုေြပာဆုိYကေYကာင်း တင်ြပYကသည်။ BHRN ၏ေလလ့ာချက်အရ လက်ခံေဆာင်ရွက်ေပး

ြခင်းခံရသည့် မူဆလင်များထက် ြငင်းပယ်ခံရသည့် မွတ်ဆလင်များက >ှစ်ဆပုိများေYကာင်းသိTိှရCပီး ထုိကိစnသည်>ှစ်

ကုနသ်ည်အထိ ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနဆဲြဖစ်ေYကာင်း သတင်းအေထာက်အထားများအရ သိTိှရသည်။ 

 အစုိးရ၏ >ိင်ုငံသားစိစစ်အတည်ြပBေရး လပ်ုေဆာင်ချက်တင်ွ ပါဝင်Yကရန>ှ်င့ ် (NVCs) ဟေုခ]သည့် >ိင်ုငံသားစိစစ်

ေရး ကတ်များကုိလည်း လာေရာက်ေလRာက်ထားYကရန ်အစုိးရက ?ုိဟင်ဂျာတိQကုိ တိက်ုတနွး်ေြပာဆုိလျက်Tိှသည်။ ယင်းကတ်

များသည် ၁၉၈၂ >ိင်ုငံသားြဖစ်မZဥပေဒအရ >ိင်ုငံသားအြဖစ်ေလRာက်ထားရာတင်ွ လိအုပ်ေYကာင်း အစုိးရ၏ ေြပာYကားမZအရ

သိTိှရသည်။  ?ုိဟင်ဂျာတိQအေနြဖင့ ်ယင်းကတ်များကုိ လက်ခံYကရန ် ဖိအားေပး၊ အYကပ်ကုိင်မZများ ခံေနရေYကာင်း အနဂ်ျအိီု

များက အစီရင်ခံတင်ြပYကသည်။ အစုိးရအရာTိှများက ?ုိဟင်ဂျာများ ငါးဖမ်းထွက်သည့်အခါ သိQမဟတ်ု ဘဏ်ဝနေ်ဆာင်မZများ 

ရယူလိ ု သည့်အခါ အဆုိပါ NVC ကတ်ပါTိှရမည်ဟ ု သတ်မှတ်ထားေYကာင်း အစီရင်ခံစာများအရ သိTိှရသည်။ ?ုိဟင်ဂျာ 

အေတာ်များများကမူ ယင်းလပ်ုေဆာင်ချက်ကုိ အယုံအYကည်မTိှYကဘဲ ၎င်းတိQအေနြဖင့ ် >ိင်ုငံသားများြဖစ်>ှင့်ေနCပီးြဖစ်

ေသာေYကာင့ ် ၎င်းတိQ၏ >ိင်ုငံသားြဖစ်မZကုိ အစုိးရကအတည်မြပBေပးမည်ကုိလည်းေကာင်း သိQမဟတ်ု အြပည့်အဝ>ိင်ုငံသား

ြဖစ်မZထက် အခွင့်အေရးများ ပုိနည်းသွား>ိင်ုသည့် >ိင်ုငံသားအြဖစ် ခံယူခုိင်းြခင်းမျBိးြပBလပ်ုမည်ကုိလည်းေကာင်း စုိးရိမ်ေနYက



ေYကာင်း ေြပာဆုိYကသည်။ ရခုိင်ြပည်နယ်Tိှ အချhိCမိhနယ်များ၌ NVC ကတ်များ ေလRာက်ထားရာတင်ွ ?ုိဟင်ဂျာတိQအား ၎င်း

တိQ၏>ိင်ုငံသားစိစစ်ေရးကဒ်ေပ]တင်ွ လမူျBိးအေနရာ၌ “ဘဂeလီ” အေနြဖင့်သာ ဆက်လက်သတ်မှတ်ေနေYကာင်း သိTိှရသည်။ 

အနဂ်ျအိီအုဖKအဲစည်းတစ်ခု၏အဆုိအရ အဆုိပါ NVC ကတ်များသည် ?ုိဟင်ဂျာတိQအား လမူျBိးြခားအြဖစ်သတ်မှတ်ေဖာ်ြပ

လိက်ုြခင်းြဖင့ ်၎င်းတိQ၏>ိင်ုငံသားြဖစ်မZ>ှင့ ်အနာဂတ် အခွင့်အေရးများကုိ တနဖုိ်းယုတ်ေလျာေ့စရန ်ရည်ရွယ်သည့် နည်းလမ်း

တစ်ခုြဖစ်ေYကာင်းသိTိှရသည်။ အဆုိပါ လပ်ုေဆာင်ချက်ြဖင့ ်>ိင်ုငံသားြဖစ်မZကုိ လက်ခံလိက်ုသည့် ?ုိဟင်ဂျာအနည်းစုက ၎င်း

တိQအေနြဖင့ ် အခွင့်အေရး သိQမဟတ်ု အကျBိး ေကျးဇူးများ သိသိသာသာ ရTိှခံစားရြခင်းမTိှေYကာင်း၊ ထုိသိQ  >ိင်ုငံသားြဖစ်မZ 

ေလRာက်ထားရသည့်ကိစnတင်ွ အစုိးရအရာTိှအဆင့်ဆင့်ကုိ လာဘ်ေင ွအေြမာက်အများေပးYကရေYကာင်း ေြပာဆုိYကသည်။ 

 >ိင်ုငံပုိင်မီဒီယာများကမူ စစ်ဘက်အရာTိှများ၊ အစုိးရအရာTိှများ>ှင့ ်၎င်းတိQမိသားစုဝင်များ၏ ဗုဒyဘာသာရဟနး်ေတာ်

များကုိ Tိှခုိးပူေဇာ်ေနYကသည့်ပုံများ၊ ဘုရားေကျာင်းကနမ်ျား၌ အလ�အတနး်ြပBလပ်ုေနပုံများ၊ ဘုရားတည်ြခင်း၊ မွမ်းမံြပင်ဆင်

ြခင်း၊ ြပBြပင်ထိနး်သိမ်းြခင်းက့ဲသိQ  အခမ်းအနားများကုိ rကီးမ�းကျင်းပေနပုံများ၊ >ိင်ုငံတစ်ဝနး်လံးုTိှ ဗုဒyဘာသာ ဘုရား ပုထုိး 

ေစတီများကုိ တည်ေဆာက်ရန ် သိQမဟတ်ု ြပBြပင်မွမ်းမံ>ိင်ုရနအ်တက်ွ “ြပည်သူများ ထည့်ဝင်လ�ဒါနး်ထားသည့်” ေငေွYကး၊ 

အစားအေသာက်>ှင့ ် လပ်ုအားဒါနတိQ ကုိ ကမကထြပBေဆာင်ရွက်ေနပုံများကုိ မYကာခဏေဖာ်ြပေလTိှ့သည်။ ဗုဒyဘာသာ 

အဆုံးအမများ ပါဝင်သည့် ဘာသာေရးစာအပ်ုများကုိလည်း အစုိးရက ပုံ>ှပ်ိထုတ်ေဝြဖန ့ခ်ျလီျက်Tိှသည်။ 

 မွတ်ဆလင်ဆန ့က်ျင်ေရး အမုနး်စကားများမှာ လမူZမီဒီယာကွနယ်က်တင်ွ ဆက်လက်ပျkံ>ှkံေနဆဲြဖစ်သည်။ ဩဂုတ်လ 

၂၂ ရက်တင်ွ ေဖ့စ်ဘွတ်အေကာင့ ်၈၉ ခု၊ ေဖ့စ်ဘွတ်စာမျက်>ှာ ၁၀၇ >ှင့ ်အပ်ုစု ၁၅ ခုအြပင် အင်စတာဂရမ်အေကာင့ ်၅ ခုတိQကုိ 

“အစစ်အမှန ်မဟတ်ုသည့် အြပBအမူမျBိး စုေပါင်းလပ်ုေဆာင်မZတင်ွ ပါဝင်ပတ်သက်ေနသည့်အတက်ွ” ေဖ့စ်ဘွတ်က ဖယ်Tှားပစ်

ခ့ဲသည်။ ယင်းအေကာင် ့စာမျက်>ှာတစ်ချhိမှာ စစ်တပ်>ှင့်ဆက်>�ယ်ေနေYကာင်း စုံစမ်းစစ်ေဆးမZတစ်ခုကေတKTိှရသည်။  

 ရခုိင်ြပည်နယ်အား မွတ်ဆလင်များက ဘာသာေရးအရ ဝါးCမိBသွားမည်ဆုိသည့် ေြပာဆုိချက်များအပါအဝင် ?ုိဟင်

ဂျာ>ှင့ ် အြခားမွတ်ဆလင်များ>ှင့်ပတ်သက်သည့် လပ်ုYကံသတင်းအမှားများ၊ ေကာလာဟလများကုိ အစုိးရအရာTိှများ

ကုိယ်တိင်ုက ြဖန ့ေ်ဝြခင်း သိQမဟတ်ု မီးေလာင်ရာေလပင့်ြခင်းမျBိးTိှေနေYကာင်း အရင်းအြမစ်များက ေဖာ်ြပYကသည်။ မီဒီယာ

များ၏အဆုိအရ မွတ်ဆလင် ဆန ့က်ျင်ေရး၊ ?ုိဟင်ဂျာဆန ့က်ျင်ေရး သေဘာထားများကုိ ေဖ့စ်ဘွတ်အေကာင့်တမုျား>ှင့ ်အြခား

လမူZမီဒီယာများတင်ွ စစ်တပ်က ရည်ရွယ်ချက်TိှTိှြဖင့ ်စုေပါင်းလပ်ုေဆာင်ေနYကေYကာင်း သိTိှရသည်။ 

 တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချBပ် ဗုိလ်ချBပ်မ�းrကီး မင်းေအာင်လZင်ိသည် ဩဂုတ်လ>ှင့ ် စက်တင်ဘာလတိQ wတင်ွ    

ေနြပည်ေတာ်၊ မ>pေလး>ှင့ ်ရနကု်နTိှ် ဗုဒyဘာသာအပါအဝင် မွတ်ဆလင်၊ ခရစ်ယာန>ှ်င့ ်ဟိ>àဘာသာေရး အေဆာက်အအံမုျားသိQ  

အrကိမ်rကိမ် လသိူTှင်Yကားသွားေရာက်ခ့ဲCပီး ေငသွား>ှင့ ် အစားအေသာက်များ လ�ဒါနး်ခ့ဲသည်။ ထုိသိQ  သွားေရာက်မZသည် 

“>ိင်ုငံေရး၊ လမူZေရး>ှင့ ်ဘာသာေရးအရ စည်းလံးုညီ�တ်ွမZ” ၏ြပယုဂ်ြဖစ်ေYကာင်း စစ်တပ်၏ ေြပာေရးဆုိခွင့်Tိှသူတစ်ဦးက 

ေြပာYကားခ့ဲသည်။ ေစာင့်Yကည့်အကဲခတ်သူအချhိကမူ ထုိသိQ wသွားေရာက်မZများသည် ဗုိလ်ချBပ်မ�းrကီးမင်းေအာင်လZင်ိအေနြဖင့ ်

၎င်း၏ >ိင်ုငံေရး ရည်မှနး်ချက်များကုိ တိးုြမ[င့်လပ်ုေဆာင်လိြုခင်းြဖစ်>ိင်ုေYကာင်း ယူဆေြပာဆုိYကသည်။ 

 ရင်Yကားေစ့ေရး၊ Cငိမ်းချမ်းေရးတိQ ပုိမုိအားေကာင်းလာေစရန>ှ်င့ ် >ိင်ုငံေတာ်အဆင့ ် ပဏာမေြခလှမ်းများ ချမှတ် 

ေဆာင်ရွက်ြခင်း>ှင့၊် ေဒသ>pရအဆင့်တင်ွ ဘာသာေပါင်းစုံညီ�တ်ွေရးလငူယ်ကွနရ်က်၊ ယုံYကည်ရာအမျBိးသမီးများကွနရ်က်

က့ဲသိQ  ဘာသာေပါင်းစုံညီ�တ်ွေရးအဖKမဲျားကတဆင့ ်ဖKgံCဖိBးတိးုတက်ေရးတိQ ြဖစ်ေပ]လာေစရနအ်တက်ွ “Cငိမ်းချမ်းေရးအတက်ွ 

ဘာသာတရားများ” က့ဲသိQ  အခမ်းအနားများအပါအဝင် ဘာသာေပါင်းစုံညီ�တ်ွေရးအသင်းအဖKဲများ တက်ေရာက်သည့် 

ညီလာခံများ>ှင့ ် ပဲွသဘင် အခမ်းအနားများကုိ အစုိးရက rကီးမ�းကျင်းပေပးြခင်း၊ တက်ေရာက်ချးီြမ[င့်ြခင်းတိQ ြပBလပ်ုေပးခ့ဲ



သည်။ ယင်း အဖKအဲစည်းများ၏ ေခါင်းေဆာင်ပုိင်းတင်ွ ဗုဒyဘာသာ၊ အစnလာမ်ဘာသာ၊ ခရစ်ယာနဘ်ာသာ>ှင့ ်ဟိ>àဘာသာေရး 

ေခါင်းေဆာင် များ ပါဝင်ခ့ဲYကသည်။ 

 Cငိမ်းချမ်းေရးအတက်ွ ဘာသာတရားများအဖKကဲ ေမလတင်ွ စီစu်ကျင်းပခ့ဲသည့် ေဆွးေ>းွပဲွတစ်ခုသိQ  >ိင်ုငံေတာ်၏ 

အတိင်ုပင်ခံပုဂbိBလ် ေဒ]ေအာင်ဆနး်စုYကည်အပါအဝင် >ိင်ုငံေတာ်သမtတ>ှင့ ် အစုိးရအဖKမှဲ အြခားအဆင့်ြမင့်အရာTိှrကီးများ 

တက်ေရာက်ခ့ဲYကသည်။ ထုိအခမ်းအနားတင်ွ >ိင်ုငံေတာ်အတင်ွးတည်Tိှေနသည့် ကုိးကွယ်ယုံYကည်မZအသီးသီးကုိ ေလးစားမZ Tိှ

Yကရန ်ေဒ]ေအာင်ဆနး်စုYကည်က တိက်ုတနွး်ေြပာဆုိခ့ဲသည်။ 

 အနဂ်ျအိီတိုQ၏အဆုိအရ အစုိးရက >ိင်ုငံရပ်ြခားမှ ဘာသာေရးအဖKအဲစည်းများအား အလားတ ူ>ိင်ုငံရပ်ြခားမှဘာသာ

ေရး>ှင့ ်မ>ယ်ွသည့် အကူအညီေပးေရးအဖKမဲျား ြပBလပ်ုေဆာင်ရွက်ေနကျအတိင်ုး အများအားြဖင့ ်လပ်ုကုိင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်ြပB

ထားေYကာင်း သိTိှရသည်။ ြပည်တွင်း Tိှ ဘာသာေရးအဖKဲအစည်းများသည် ြပည်ပTိှ ဘာသာေရးအဖKဲအစည်း

များ၏ကုိယ်စားလှယ်များ ြပည်ဝင်ခွင့ ် ဗီဇာရTိှရန ် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့ ် တရားဝင်ဖိတ်ေခ]စာများ ေပးပိQ>ိင်ုCပီး >ိင်ုငံရပ်ြခားမှ 

ဘာသာေရး ဧည့်သည်များသည်လည်း ြပည်တင်ွးသိQဝင်ရန ်ကမ�ာလှည့်ခရီးသွားဗီဇာ သိQမဟတ်ု လပ်ုငနး်ဗီဇာတိQကုိ ရယူYကရ

သည်။ အာဏာပုိင်များသည် အများအားြဖင့ ်ရနကု်နအ်ေြခစုိက်သည့် အဖKအဲစည်းများအား >ိင်ုငံတကာမှ ေကျာင်းသားများ>ှင့ ်

ပညာTှင်များကုိ ဖိတ်ေခ]ခွင့်ြပBေလTိှ့ေYကာင်း သိTိှရသည်။ 

>ိင်ုငံရပ်ြခားအင်အားစုများ>ှင့ ်အြခားအဖKအဲစည်းများ၏ အလွသုံဲးစားြပBမူကျင့်YကံမZများ 

 >ိင်ုငံအတင်ွး လZပ်Tှားေဆာင်ရွက်ေနသည့် တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖKမဲျားသည် >ိင်ုငံအတက်ွ Cခိမ်းေြခာက်မZ 

တစ်ရပ်အြဖစ်တည်Tိှေနဆဲြဖစ်သည်။ ရခုိင်ြပည်နယ်>ှင့ ် ချင်းြပည်နယ်တိQ wတင်ွ တပ်စဲွထားသည့် တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကုိင် 

အဖKဲတစ်ခုြဖစ်ေသာ ေအေအ>ှင့်ဆက်>ယ်ွမZTိှေနသည်ဟယူုဆရသည့် အYကမ်းဖက်သူများသည် ရခုိင်ြပည်နယ်Tိှ ဧဝံဂလိ 

ဘုရားTိှခုိးေကျာင်းမှ သင်းအပ်ုဆရာဦးသာထွနး်ကုိ အဓမtဖမ်းဆီးေခ]ေဆာင်၍ သတ်ြဖတ်ပစ်ခ့ဲသည်ဟ ုခရစ်ယာန ် မီဒီယာ၏ 

အဆုိအရ သိTိှရသည်။ Tှမ်းြပည်နယ်Tိှ ဝကုိယ်ပုိင်အပ်ုချBပ်ခွင့်ရေဒသကုိ ထိနး်ချBပ်ထားသည့် UWSA အဖKသဲည် ၂၀၁၈ ခု>ှစ်၊ 

စက်တင်ဘာလတင်ွ ၎င်းတိQကုိယ်တိင်ု အတင်းအYကပ်ပိတ်ခုိင်းခ့ဲသည့် >ှစ်ြခင်းအသင်းေတာ် ဘုရားေကျာင်းများထဲကအချhိကုိ 

ြပနလ်ည်ဖွင့်လှစ် ေပးခ့ဲသည်ဟ ုေဒသတင်ွးTိှ ခရစ်ယာနဘု်နး်ေတာ်rကီးတစ်ပါးက ေြပာဆုိခ့ဲသည်။ UWSA အဖKသဲည် ခရစ်ယာန ်

ဘာသာေရး ဝတ်ြပBဆုေတာင်းမZ၊ သမtာကျမ်းစာသင်YကားမZတိQ>ှင့်ပတ်သက်၍ ြပင်းထနသ်ည့် ကန ့သ်တ်ချက်များ ဆက်လက် 

ြပBလပ်ုေနCပီး မိမိတိQဘာသာအတင်ွးသိQ wသတ်ွသွင်းရန ် rကိBးစားမZများလည်းTိှေနေYကာင်း ေဒသအတင်ွး>ှင့ ် >ိင်ုငံအတင်ွးTိှ >ှစ်

ြခင်းအသင်းေတာ် ေခါင်းေဆာင်များ၏ အဆုိအရသိTိှရသည်။ ၁၉၈၈ ခု>ှစ်ကတည်းက UWSA ၏ ထိနး်ချBပ်မZေအာက်သိQ  

ေရာက်Tိှခ့ဲသည့် ဝေဒသတင်ွ >ိင်ုငံေတာ်အစုိးရ၏ အာဏာမှာ သက်ေရာက်မZမTိှေပ။ 

အခနး် ၃ - လအူဖKအဲစည်း၏ ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်အေပ] ေလးစားမZအေြခအေန 

 ြပည်တင်ွး၊ ြပည်ပမှပညာTှင်များ၏ အဆုိအရ နက်နက်စွာ အြမစ်တယ်ွေနခ့ဲသည့် အာဃာတများက လGအဖKအဲစည်း

တင်ွးမှ ပါဝင်လZပ်Tှားေဆာင်ရွက်ေနသူတိQ၏ ဘာသာေရးလနူည်းစုများအေပ] ခဲွြခားဆက်ဆံရန ် သိQမဟတ်ု >ိင်ုထက်ကလူ

ြပBကျင့်ရန ် ဦးတည်သွားေစေYကာင်း သိTိှရသည်။ ဗုဒyဘာသာြမနမ်ာလမူျBိးတိQ၏ ယu်ေကျးမZသည် ြမနမ်ာြပည်အေနာက်ပုိင်း 

ေတာင်တနး်များမှ ဆင်းသက်ေရာက်Tိှလာသည့် အစnလာမ်ဘာသာ>ှင့ ်ယင်းဘာသာဝင်မွတ်ဆလင်တိQ၏ ေစာ်ကားCခိမ်းေြခာက်

မZကုိခံေနရCပီး တိင်ုးြပည်အတင်ွးTိှ ဗုဒyဘာသာနယ်ေြမများကုိ ဝါးCမိBသွားမည်ဟေူသာ အယူအဆကုိ အထင်ကရ စစ်တပ်



ေခါင်းေဆာင်များ၊ အရပ်သားများ>ှင့ ် ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များက ယူဆေြပာဆုိလျက်Tိှသည်။ အဆုိပါြမနမ်ာြပည်

အေနာက်ပုိင်းမှ ေတာင်တနး်ေဒသများဆုိသည်မှာ ?ုိဟင်ဂျာတိQေနထုိင်Yကသည် ရခုိင်ြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်းကုိ ဆုိလိြုခင်း

ြဖစ်သည်။ 

 အရပ်ဘက်လမူZအဖKအဲစည်းမှ တက်qကလZပ်Tှားသူများ၏အဆုိအရ စစ်ကုိင်းတိင်ုးေဒသrကီး ကေလးCမိhနယ်ြပင်ပTိှ 

ရွာတစ်ရွာတင်ွ အစုိးရ၏ခွင့်ြပBချက်ရTိှထားCပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ဗုဒyဘာသာဘုနး်rကီးများ၏ ကန ့�်ကက်ွမZေYကာင့ ် ခရစ်ယာန်

ဘုရား Tိှခုိးေကျာင်းတစ်ခု>ှင့ ်ခရစ်ယာနသ်ခeျBိင်းများကုိ တည်ေဆာက်ထားTိှခွင့်မရခ့ဲေYကာင်း သိTိှရသည်။ တည်ေဆာက်ေရး

>ှင့ ်ပတ်သက်၍ အထက်မှ ခွင့်ြပBချက်များရTိှခ့ဲCပီးြဖစ်ေသာ်လည်း ဘုနး်ေတာ်rကီးများက ေဒသ>pရအရာTိှများအေပ] Yသဇာ

ေညာင်းေန Yကြခင်းေYကာင့ ်ထုိသိQ  ကန ့�်ကက်ွခ့ဲYကြခင်းြဖစ်ေYကာင်း သိTိှရသည်။ 

 >ိင်ုငံေတာ်သံဃမဟာနာယကအဖKကဲ မည်သည့်အဖKအဲစည်း သိQမဟတ်ု ပုဂbိBလ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်မR မဘသအမည်

ြဖင့ ် လုပ်ကုိင်ေဆာင်ရွက်ခွင့်မTိှဆုိသည့် ၂၀၁၇ ခု>ှစ် အမိန ့ထု်တ်ြပနခ်ျက်ကုိ ထပ်မံသက်တမ်းတိးုခ့ဲေသာ်လည်း 

မဘသ၏အချhိေသာ လက်ေအာက်ခံအဖKမဲျားမှာ ယင်းအမည်ကုိ ဆက်လက်သုံးစဲွေနဆဲြဖစ်Cပီး အချhိမှာမူ ဗုဒyဓမtပရဟိတေဖာ

င်ေဒးTှင်းဟသူည့် အမည် သစ်ကုိသုံးစဲွခ့ဲYကသည်။ ယင်းအဖKအဲစည်း၏ေခါင်းေဆာင်များ>ှင့ ်အဖKဝဲင်အေတာ်များများသည် မူ

ဆလင်များအေပ] ချBိး>ှမ်ိြခင်း>ှင့ ်အမုနး်စကားများကုိ ၎င်းတိQေဟာYကားသည့် တရားများ>ှင့ ်လမူZမီဒီယာတိQ wတင်ွ ဆက်လက်

ေဟာေြပာေရးသားေနYကဆဲြဖစ်သည်။ မတ်လတင်ွ ထုတ်ြပနခ့ဲ်သည့် ကုလသမဂbအထူးကုိယ်စားလှယ်၏အဆုိအရ - “(>ိင်ုငံ

အတင်ွး၌) အမုနး်စကားများြပန ့>ှ်kံေနမZက စုိးရိမ်စရာ အေြခအေနတင်ွTိှေYကာင်း” သိTိှရသည်။ အဖKအဲစည်းတစ်ခုလRင် လသိူ

များသည့် ေဖ့စ်ဘွတ်အေကာင့်ေပါင်း ဒါဇင်>ှင့ ်ချ၍ီTိှေနCပီး အမုနး်စကား>ှင့ ်ခဲွြခားဆက်ဆံသည့် အေYကာင်းအရာများကုိ ပုံမှန်

ေရးတင်ေနYကေYကာင်း သိTိှရသည်။ ြပည်ေထာင်စုYက့ံခုိင်ေရး>ှင့ ်ဖKgံCဖိBးေရးပါတီမှ အမတ်ေဟာင်းတစ်ဦးြဖစ်Cပီး ယခင်စစ်တပ်

မှ အရာေဟာင်းတစ်ဦးလည်းြဖစ်သူ ဘူးလက်လှေရ�သည် ၎င်း၏ေဟာေြပာပဲွတစ်ခုတင်ွ အကယ်၍ အေမရိကနသံ်?ုံးသာ တမန်

ေတာ်မုိဟာမက်ကုိ ေစာ်ကားေမာ်ကား ြပBသည့်ပုံများ တင်ေနမည်ဆုိပါက တမနေ်တာ်မုိဟာမက်ကုိယ်တိင်ု သံ?ုံးကုိဗုံးခဲွ

လိမ့်မည်ြဖစ်ေYကာင်း ေြပာဆုိခ့ဲသည်။ ထုိေYကာင့ ်အာဏာပုိင်များက >ိင်ုငံေတာ် အYကည်ညိBပျက်ေစမZပုဒ်မြဖင့ ်Yသဂုတ်လတင်ွ 

၎င်းကုိ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခ့ဲေသာ်လည်း တစ်>ှစ်Yကာသည့်တိင်ုေအာင် လတ်ွေြမာက်ေနဆဲြဖစ်သည်။ 

 ြပည်တင်ွး>ှင့ ်>ိင်ုငံတကာက~မ်းကျင်ပညာTှင်များ၏အဆုိအရ ?ုိဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်များအား >ိင်ုငံသားြဖစ်တည်မZကုိ 

မဆုိထား>ှင့ ်>ိင်ုငံ>ှင့ ်လံးုလံးုမသက်ဆုိင်သူများအြဖစ် �?Zြမင်ေနYကCပီး ထိတ်လန ့�်မZ၊ အထင်ေသးမZတိQ iြဖင့်သာ အများအားြဖင့ ်�?Z

ြမင်ေနသည့် ဘာသာတရားတစ်ခု>ှင့်သာ သက်ဆုိင်သူများဟ ု ယူဆေနYကေYကာင်းသိTိှရသည်။ ?ုိဟင်ဂျာလထုူအတက်ွ 

ည[ာတာေထာက်ထားမZ သိQမဟတ်ု ကူညီေထာက်ပ့ံမZများြပBလပ်ုလိက်ုပါ လမူZေရးအရ ဝုိင်းဝနး်ဖယ်Yကu်မZများလည်းTိှေန

ေYကာင်း ဆက်လက်ထွက်ေပ]လာသည့် အစီရင်ခံစာများအရ သိTိှရသည်။ တစ်ြခားေနရာတင်ွ သေဘာထားrကီးတတ်Yကသည့် 

လမူျားထဲ၌ပင်  ?ုိဟင်ဂျာဆန ့က်ျင်ေရး သေဘာထားမှာ ပျkံ>ှkံလျက်Tိှသည်ဟ ုအရပ်ဘက်လမူZအဖKအဲစည်းမှ တက်qကလZပ်Tှား

သူအချhိက ေြပာဆုိYကသည်။ ေယဘုယျအားြဖင့ ် မွတ်ဆလင်ဆန ့က်ျင်ေရး အစဲွအလနး်များမှာ ဆက်လက်ြဖစ်ေပ]ေနဆဲြဖစ်

Cပီး အချhိေဒသများ၌ မွတ်ဆလင်များအား အိမ်ရာများ ငှားရမ်းြခင်းမြပBYကရန ်လမူZေရးအရ ဖိအားေပးမZများTိှေနYကာင်း အစီ

အရင်ခံတင်ြပမZများလည်း Tိှေနဆဲြဖစ်သည်။ 

 မ>pေလးTိှ အချhိေသာဗုဒyဘာသာ>ှင့်မွတ်ဆလင်ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များကမူ ေကာလာဟလများပေပျာက်ေစ

ရန>ှ်င့ ် အYကမ်းဖက်မZကုိ ကာကွယ်>ိင်ုအတက်ွ ပုံမှနသ်မ?ုိးကျြဖစ်ေစ၊ အခါအားေလျာ်စွာြဖစ်ေစ စည်းေဝးလပ်ုေဆာင်သည့်

အခမ်းအနားများ၌ သတင်းအချက် အလက်များ ဖလှယ်ြခင်းက့ဲသိQ  ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မZများ ြပBလပ်ုလျက်Tိှသည်။ 



 ဘာသာေရး>ှင့်ရပ်ရွာလထုူေခါင်းေဆာင်များ၊ အရပ်ဘက်လမူZအဖKအဲစည်းမှ တက်qကလZပ်Tှားသူများအေနြဖင့်လည်း 

ဘာသာတူြခင်း ြပBလုပ်သည့်ပဲွများ>ှင့ ် ဘာသာေပါင်းစုံချစ်Yကည်ေရးပဲွများ စီစu်ကျင်းပြခင်း>ှင့ ် ဘာသာေရးအရ 

သေဘာထားrကီးမZ အားေကာင်းလာေစရန>ှ်င့ ်မတကဲွူြပားမZကုိ လက်သင့်ခံ>ိင်ုမZ အားေကာင်းလာေစရန၊် အမုနး်စကားများကုိ 

ေစာင့်Yကည့်အကဲခတ်၍ တနွး်လှနဖ်ယ်Tှားပစ်>ိင်ုမည့် နည်းလမ်းများကုိ အတတူကွပူးေပါင်းလပ်ုေဆာင်လျက်TိှYကသည်။ 

အရပ်ဘက်လမူZအဖKအဲစည်းများ ပါဝင်သည့် ဘာသာေပါင်းစုံ ချစ်Yကည်ေရး�နွ ့ေ်ပါင်းအဖKကဲ အမုနး်စကားတိQကုိ တနွး်လှန်

ဖယ်Tှား>ိင်ုေရး အတက်ွ အပုိဒ်ခဲွ ၁၉ >ှင့ ်ြမနမ်ာ>ိင်ုငံ လတ်ွလပ်စွာ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိခွင့်အပါအဝင် ဥေပဒမူYကမ်းကုိ ေထာက်ခံ

ေြပာဆုိြခင်း၊ ေဆွးေ>းွည[>ှိBိင်းြခင်းတိQ ဆက်လက် ြပBလပ်ုေနYကCပီး လ�တ်ေတာ်ကမူ ယင်းဥေပဒYကမ်းကုိ >ှစ်ကုနသ်ည်အထိ 

အေရးယူေဆာင်ရွက်ြခင်းမTိှခ့ဲေပ။ 

 မ>pေလးတိင်ုးေဒသrကီးအတင်ွး၌ အရပ်ဘက်လမူZအဖKအဲစည်း>ှင့ ် ဘာသာေပါင်းစုံညီ�တ်ွေရး ေခါင်းေဆာင်များက 

ရပ်ရွာေခါင်းေဆာင်များ၊ လငူယ်များအYကားတင်ွ Cငိမ်းချမ်းေရး>ှင့ ်ဘာသာေရးအရ သေဘာထားrကီးမZတိQ အားေကာင်းလာေစ

ေရးအတက်ွ ယခင်>ှစ်များက့ဲသိQပင် အစည်းအေဝးပဲွများ>ှင့ ်ြပည်သGအခမ်းအနားများ စီစu်ကျင်းပလျက်Tိှသည်။ ဘာသာေရးဗ

ဟဝုါဒ သေဘာထားrကီးမZ>ှင့ ်ဘာသာေရးအရ Cငိမ်းချမ်းစွာအတယှူu်တွေဲန>ိင်ုေရးအတက်ွ rကိBးပမ်းေဆာင်ရွက် ေနသူများ၏ 

အဆုိအရ အမZက်ိေကာက်ြခင်း>ှင့ ် သစ်ပင်စုိက်ပျBိးြခင်းက့ဲသိQ  အခမ်းအနားများသည် လအူသုိက်အဝနး် တစ်ခု>ှင့်တစ်ခုYကား 

အြပနအ်လှနေ်ြပာဆုိ ေဆွးေ>းွမZကုိ အစပျBိးေပး>ိင်ုCပီး  သေဘာထားrကီးမZကုိ အားေကာင်းလာေစ>ိင်ုမည့် အေဝအဖနမ်ခံရ

သည့် ၏နည်းလမ်းများြဖစ်သည်ဟ ုသိTိှရသည်။ ဘာသာေပါင်းစုံ ညီ�တ်ွေရးအဖKအဲေတာ်များများသည်လည်း >ိင်ုငံတစ်ဝနး်

Tိှ အရပ်ဘက်လမူZအဖKအဲစည်းတိQအား ဘာသာေရးအရ သေဘာထားrကီးမZ အားေကာင်းလာေအာင် လပ်ုေဆာင်YကဖိQ  ေဆာ်ဩ

စည်း?ုံးလျက်TိှYကသည်။ 

 ရနကု်နC်မိh၊ ေတာင်ဒဂုံCမိhနယ်တင်ွ ရမဒနဥ်ပုသ်ကာလအတင်ွး မွတ်ဆလင်ဆန ့က်ျင်ေရးဆူပူအံqုကမZကုိ ဦးေဆာင်ခ့ဲ

သည့် ပုဂbိBလ်>ှစ်ဦးအား တရား?ုံးက အများြပည်သူတိQကုိ “အထိတ်တလန ့�်ြဖစ်ေစမZ” ြဖင့ ်စက်တင်ဘာလတင်ွ ေထာင်ဒဏ်တစ်

>ှစ် ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခ့ဲသည်။ ေမလတင်ွ ဗုဒyဘာသာဘုနး်rကီးများအပါအဝင် တတ်ုဓားလက်နက်ကုိင်ေဆာင်ထားေသာ လ ူ၁၀၀ - 

၂၀၀ ခန ့ပ်ါဝင်သည့် လအူပ်ုrကီးသည် ရနကု်နတိ်င်ုးေဒသrကီးအစုိးရအာဏာပုိင်တိQက ရမဒနဥ်ပုသ်လအတင်ွး ဗလီများဖွင့်လှစ်

ခွင့်ကုိ တားြမစ်လိက်ုCပီးေနာက် ေဒသ>pရအစုိးရခွင့်ြပBချက်ြဖင့ ် ဖွင့်လှစ်ထားခ့ဲသည့် အစnလာမ်ဘာသာဝင်တိQ၏ ယာယီဝတ်ြပB

ရာေနရာ သုံးေနရာကုိ အတင်းအYကပ်ပိတ်ပစ်ရန ်ဖိအားေပးလာYကသည်။ မီဒီယာတိQ၏အဆုိအရ ယင်းလအူပ်ုrကီးသည် ဝတ်ြပB

ရာေနရာများကုိ ပိတ်ေပးရန ် ေဒသ>pရအာဏာပုိင်တိQ ကုိ ဖိအားေပးခ့ဲေYကာင်းသိTိှရသည်။ သိQ ေသာ် ဘာသာေရးအရ 

သေဘာထားrကီးမZကုိ ေထာက်ခံေဆာင်ရွက်ေနသည့် ဦးစိ>pတိအမည်ရသည့် ဗုဒyဘာသာရဟနး်ေတာ်တစ်ပါးဦးေဆာင်သည့်

အဖKကဲ မွတ်ဆလင်တိQကုိ အားေပးသည့်အေနြဖင့ ် >ှင်းဆီြဖaများ ကမ်းေပးသည့်လZပ်TှားမZြဖင့ ် လထုူ၏အားေပးေထာက်ခံမZ

များ ရTိှလာCပီးသည့်ေနာက် ေမလ ၁၈ တင်ွ Cမိhနယ်အစုိးရက ဝတ်ြပBရာေနရာများကုိ ြပနလ်ည်ဖွင့်လှစ်ေပးခ့ဲသည်။ ထုိ>ှင်းဆီ

ြဖaလZပ်TှားမZသည် မွတ်ဆလင် ဆန ့က်ျင်ေရး သေဘာထားများအလယ်မှ ထွက်ေပ]လာသည့် ေမRာ်လင့်ချက်ေရာင်ြခည်

ြဖစ်ေYကာင်း အစnလာမ်ဘာသာေရး ေကာင်စီ၏ တွဖဲက်အတင်ွးေရးမ�းြဖစ်သူ ဦးဝဏ� ေရ�က မှတ်ချက်ြပBခ့ဲသည်။ 

 ြမနမ်ာ>ိင်ုငံ၌ အမျBိးသားရင်Yကားေစ့ေရး>ှင့ ် Cငိမ်းချမ်းေရးတိQ ြဖစ်ထွနး်ေပ]ေပါက်လာေစရန ်ဘာသာတရားများဘက်

က Cငိမ်းချမ်းေရးဆုိင်ရာ အYကံြပBေဆွးေ>းွပဲွကုိ ေနြပည်ေတာ်၌ ေမလ>ှင့ ် >ိဝုင်ဘာလတိQ wတင်ွ ကျင်းပေပးခ့ဲသည်။ တက်

ေရာက်လာYက သည့် အစnလာမ်၊ ဗုဒyဘာသာ>ှင့ ်ခရစ်ယာနဘ်ာသာေရးေခါင်းေဆာင်များက ဘာသာေရးအရ သေဘာထားrကီးမZ

>ှင့ ်အချင်းချင်း အြပနအ်လှနေ်လးစားမZတိQ TိှYကရနလိ်ေုYကာင်း ေထာက်ခံေြပာဆုိခ့ဲYကသည်။ 



အခနး် ၄ - အေမရိကနအ်စုိးရမူဝါဒ>ှင့ ်ထိေတKေဆာင်ရွက်မZ 

 သမtတ၊ ဒတိုယသမtတ၊ >ိင်ုငံြခားေရးဝနr်ကီး၊ ကုလသမဂbဆုိင်ရာအေမရိကနသံ်အမတ်၊ ြမနမ်ာ>ိင်ုငံဆုိင်ရာသံအမတ်၊ 

အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်အတက်ွ အထူးသံအမတ်တိQပါဝင်သည့် အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စု၏ အဆင့်ြမင့်

အရာTိှများ>ှင့ ်အေTှk အာTှ>ှင့ ်လGအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ အေမရိကနအ်စုိးရဌာနမှ အဆင့်ြမင့်အရာTိှများက ြမနမ်ာ>ိင်ုငံ အစုိးရ

ဘက်မှ အဆင့်ြမင့်အရာTိှများ၊ စစ်တပ်ထိပ်ပုိင်းေခါင်းေဆာင်များ>ှင့်ေတKဆုံCပီး >ိင်ုငံအတင်ွး ဘာသာေရး လတ်ွလပ်ခွင့်>ှင့်

ပတ်သက်၍ အေမရိကန>်ိင်ုငံအေနြဖင့ ်စုိးရိမ်မိပါေYကာင်း အစu်တစုိက် ေြပာဆုိလာခ့ဲသည်။ အထူးသြဖင့ ်ရခုိင်ြပည်နယ်Tိှ မွတ်

ဆလင်?ုိဟင်ဂျာ အများစု၏ အတိဒကုcေရာက်ေနမZများ၊ ကချင်>ှင့ ် Tှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်းTိှ လက်နက်ကုိင် ပဋိပကcများ

အလယ်တင်ွ ကျေရာက်ေနသည့် ဘာသာေရးအရ လနူည်းစုများYကံBေတKခံစားေနရသည့် အခက်အခဲများ၊ ဘာသာေရး လနူည်းစု

များအေပ] အYကမ်းဖက်မZ >ှင့ ် ပတ်သက်၍ လမူZကွနရ်က်မီဒီယာတိQ wတင်ွ ေထာက်ခံေရးသားေြပာဆုိေနမZများအေYကာင်းကုိ 

အေလးအနက်ထား ေြပာYကားခ့ဲသည်။ 

 ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်ကုိ ြမ[င့်တင်ေပး>ိင်ုရနရ်ည်ရွယ်၍ ?ုိဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်များ>ှင့ ် ကချင်ခရစ်ယာနအ်ပ်ုစု

များ၏ လGအခွင့်အေရး ချBိးေဖာက်ခံရာမှ လတ်ွေြမာက်လာသူတိQအား အေမရိကနအ်စုိးရက ဇူလိင်ုလတင်ွ >ိင်ုငံေတာ်အဆင့ ်

ေတKဆုံပဲွြဖင့ ်လက်ခံေတKဆုံေပးခ့ဲသည်။ ထုိပဲွ၌ ဒတိုယသမtတြဖစ်သူက “က~နေ်တာ်တိQဘက်ကလည်း ြမနမ်ာြပည်က အဖိ>ှပ်ိခံ?ုိ

ဟင်ဂျာ ြပည်သူေတအွတက်ွ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်လျက်Tိှပါတယ်။ ပဋိပကcေတကွ လမူျBိးေရးနယ်နမိိတ်ကုိ အေYကာင်းြပB

Cပီး ြဖစ်ေပ] လာတယ်ဆုိေပမယ့် အခုလိမွုတ်ဆလင်နဲ ့ ခရစ်ယာနဘ်ာသာဝင် လနူည်းစုေတအွေပ] အYကမ်းဖက်လိတဲု ့ဗုဒyဘာသာ

မျBိး ေပ]ထွက် လာတာကုိေတာ ့က~နေ်တာ်တိQ လျစ်လျa�?Zမထား>ိင်ုပါဘူး” ဟ၍ူ ေြပာYကားခ့ဲသည်။ ၂၀၁၇ ခု>ှစ် လမူျBိးေရး

သန ့စ်င်မZ>ှင့ ် ?ုိဟင်ဂျာတိQ ထွက်ေြပးတိမ်းေTှာင်ခ့ဲရမZတိQ ကုိရည်ရွယ်၍ “လူမျBိးေရးသန ့စ်င်မZအေနနဲ ့ ?ုိဟင်ဂျာေတွကုိ 

ြပင်းြပင်းထနထ်န ်အင်အားသုံး လပ်ုေဆာင်ခ့ဲတာေYကာင့ ်လေူပါင်း ၇၀၀,၀၀၀ ေကျာ်ကုိ နယ်စပ်ကုိြဖတ်ေကျာ်Cပီး ဘဂeလားေဒT်ှ့

>ိင်ုငံထဲကုိ ထွက်ေြပး ေစခ့ဲပါတယ်…. က~နေ်တာ်တိQရဲk သတိေပးစကားသံေတကွလည်း နားမYကားေနသူေတအွေပ] အရာမထင်

ခ့ဲပါဘူး” ဟေုြပာYကားခ့ဲသည်။ တပ်မေတာ်ကာကွယ်ေရးဦးစီးချBပ်၊ ၎င်း၏လက်ေထာက်ြဖစ်သူ>ှင့ ် ဗုိလ်မ�းချBပ်>ှစ်ဦးတိQအား 

တိင်ုးရင်းသား>ှင့ ် ဘာသာေရး လနူည်းစုတိQအေပ] လGအခွင့်အေရးချBိးေဖာက်မZများေYကာင့ ် ဇူလိင်ုလတင်ွ အေမရိကန်

ြပည်ေထာင်စုက ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ >ှင့်ပတ်သက်၍ ကန ့သ်တ်မZများ ြပBလပ်ုခ့ဲသည်။ ဒီဇင်ဘာလတင်ွ အဆုိပါ ပုဂbိBလ်တိQေပ]၌ပင် 

ဆုိးရွားြပင်းထနသ်ည့် လGအခွင့်အေရး ချBိးေဖာက်မZများေYကာင့ ် အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စုက ဂလိဘုယ်မက်ဂ်နစ်စကီး 

ဘ�ာေရးပိတ်ဆုိမZကုိ ထပ်မံြပBလပ်ုခ့ဲသည်။ 

အေမရိကန>်ိုင်ငံတကာဖKံ gCဖိBးေရးေအဂျင်စီ၏ အုပ်ချBပ်ေရးမ�းက “တရားစီရင်ပုိင်ခွင့်ြပင်ပကေန သတ်ြဖတ်၊ 

မုဒိနး်ကျင့၊် ည[င်းပနး်>ှပ်ိစက်တာေတနွဲ ့ ထွက်ေြပးတိမ်းေTှာင်ရမZ၊ ပျက်စီးဆုံး�?ZံးမZေတေွYကာင့ ် ဆုိးဆုိးဝါးဝါးကုိ အတိဒကုc

ေရာက်ေနရတဲ ့ မွတ်ဆလင် ?ုိဟင်ဂျာေတဆီွကုိ က~နေ်တာ်သွား ေရာက်ခ့ဲပါတယ်။ လမူျBိးေရးသန ့စ်င်မZသက်သက်ြဖစ်Cပီး 

သည်းခံြခင်းတရားမTိှမZနဲ ့ ခဲွြခားဆက်ဆံမZေတေွYကာင့်ြဖစ်ရတာြဖစ်ပါတယ်” ဟေုအာက်တိဘုာလတင်ွ ေြပာYကားခ့ဲသည်။ 

 အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်ဆုိင်ရာ အထူးသံအမတ်က ?ုိဟင်ဂျာတိQကုိ ေနရပ်သိQ စိတ်ချလက်ချ 

ြပနလ်ာခွင့်ြပBဖိQ ဆုိလRင် ဒီထက်ပုိ၍လပ်ုေဆာင်ေပးရဦးမည်ြဖစ်ေYကာင်း ဇွနလ်တင်ွ ေြပာYကားခ့ဲသည်။ 

 ကမ�ာတစ်ဝနး်တင်ွ ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်>ှင့ ်လသူားဂုဏ်သိကcာကုိ အေလးထားမZတိQ ပုိမုိအားေကာင်းလာေစေရး

အတက်ွ ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေပးYကရန ် အေမရိကန>်ိင်ုငံြခားေရးဝနr်ကီးက >ိင်ုငံအသီးသီးကုိ တိက်ုတနွး် ေြပာဆုိခ့ဲCပီး 



ြမနမ်ာ>ိင်ုငံ၌ ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်>ှင့်ပတ်သက်၍ ဖိ>ှပ်ိခံေနရမZအေပ] ေအာက်တိဘုာလတင်ွ မှတ်ချက်ြပBေြပာYကား ခ့ဲ

သည်။ 

 အေမရိကနအ်စုိးရက စစ်တပ်ချင်းဆက်ဆံေရးကုိ ထပ်မံေလRာခ့ျြခင်း၊ ဇူလိင်ုလတင်ွ ြမနမ်ာတ့ပ်မေတာ်ေခါင်းေဆာင် 

ေဟာင်းများ>ှင့ ်လက်Tိှေခါင်းေဆာင်များကုိ ြပည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာများကန ့သ်တ်ြခင်း၊ ရခုိင်ြပည်နယ် လမူျBိးေရးသန ့စ်င်မZ>ှင့ ်ကချင် 

ြပည်နယ်>ှင့ ်Tှမ်းြပည်နယ်တိQမှ လGအခွင့်အေရးချBိးေဖာက်မZများတင်ွ ပါဝင်ပတ်သက်ခ့ဲသည့် စစ်တပ်ေခါင်းေဆာင်များ>ှင့ ်အဖK ဲ

များကုိ ဒီဇင်ဘာလတင်ွ ဘ�ာေရးပိတ်ဆိQ wမZများ ထပ်မံတိးုြမ[င့်လိက်ုြခင်း၊ လGအခွင့်အေရးချBိးေဖာက်မZများတင်ွ ပါဝင်

ကျaးလနွသူ်များအား အြပည့်အဝ တာဝနခံ်မZTိှေစရန ်ဖိအားေပးမZများ ြပBလပ်ုြခင်းတိQကုိ လပ်ုေဆာင်ခ့ဲသည်။ 

 အေမရိကနသ်မtတ>ှင့ ် ေတKဆုံစu်ေြပာဆုိခ့ဲသည့် သေဘာထားမှတ်ချက်များေYကာင့ ် တရားစဲွဆုိခံေနရသည့် 

သိကcာေတာ်ရ ဆရာ ေတာ် ဆမ်ဆွနအ်ေပ] စစ်တပ်ဘက်က ေYကေအးေပးေရးအတက်ွ အေမရိကနအ်စုိးရသည် ြမနမ်ာအစုိးရ 

အဆင့်ြမင့်အရာ Tိှများ >ှင့ ် ပူးေပါ င်း၍ဦးေဆာင်စည်း ?ုံးကာ စိ တ်တူသေဘာတ ူ သံတမနအ်ဖKဲ များ >ှင့်ပူး ေပါ င်း

ည[>ှိBိင်း၍လပ်ုေဆာင်ခ့ဲသည်။ 

 ရခုိင်ြပည်နယ်၌ ခဲွြခားဆက်ဆံမZ>ှင့ ်အYကမ်းဖက်မZတိQ၏ မူလဘူတအေYကာင်းတရားများအတက်ွ ေရTှည်တည်တံ>့ိင်ု

မည့် ေြဖTှင်းချက်မျBိးြပBလပ်ုေပးရန၊် >ိင်ုငံသားအြဖစ်အသိအမှတ်ြပBေပး>ိင်ုမည့် ဖိအားေပးမZမပါသည့် ပွင့်လင်းြမင်သာသည့် 

လမ်းေYကာင်းမျBိး ေပ]ေပါက်လာေစရန၊် ေနရပ်စွန ့�်ခွာထွက်ေြပးေနရသူများအေနြဖင့ ်ဝနေ်ဆာင်မZလပ်ုငနး်များသိQ  လတ်ွလပ်စွာ

ဝင်ထွက် သွားလာ>ိင်ုရန၊် ရခုိင်ြပည်နယ်>ှင့ ် ကချင်ြပည်နယ်တိQ wတင်ွ လသူားချင်းစာနာေထာက်ထားမZ အကူအညီများေပးေန

သူများ>ှင့ ်မီဒီယာတိQကုိ အဟန ့အ်တားမTိှ ဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ြပBရန ်အေမရိကနအ်စုိးရအရာTိှများက ဆက်လက်ေတာင်းဆုိ

ေနဆဲြဖစ်သည်။ မ>pေလး၊ ကချင်>ှင့ ်အြခားေဒသများတင်ွ ဘာသာေရးကုိ အေYကာင်းြပB၍ြဖစ်ေပ] ခ့ဲသည့် အYကမ်းဖက်မZတိQကုိ 

ေလျာ့ပါးေစမည့် အားထုတ်ေဆာင်ရွက်မZများကုိ တိးုြမ[င့်လုပ်ေဆာင်Yကရန ် အစုိးရ>ှင့ ် ဘာသာေပါင်းစုံ ညီ�ွတ်ေရး

ေခါင်းေဆာင်များကုိ အေမရိကနသံ်?ုံးကလည်း တိက်ုတနွး်ေြပာဆုိခ့ဲသည်။ ၂၀၁၇ ခု>ှစ် ဩဂုတ်လမှစ၍ အေမရိကနအ်စုိးရ

သည် ဘဂeလားေဒT်ှ့>ှင့ ် ြမနမ်ာ>ိင်ုငံတိQ wတင်ွ လသူားချင်းစာနာမZ အကူအညီများေပး>ိင်ုေရးအတက်ွ အေမရိကနေ်ဒ]လာ ၇၂၉ 

သနး် ေကျာ်ကုိ ေထာက်ပ့ံကူညီခ့ဲCပီး ယင်းတိQအနက် ၁၁၆ သနး်ေကျာ်သည် ြမနမ်ာ>ိင်ုငံTိှ စီမံကိနး်များအတက်ွြဖစ်Cပီး ၆၁၃ သနး် 

ေကျာ်သည် ဘဂeလားေဒT်ှ့Tိှ စီမံကိနး်များအတက်ွြဖစ်သည်။ 

 မူဆလင်ဆန ့က်ျင်ေရးဝါဒြဖန ့�်မZများ အပါအဝင် လထုူအချင်းချင်း လမူျBိးေရး ဘာသာေရး အYကမ်းဖက်မZ>ှင့ ်အမုနး်

စကားြဖန ့ေ်ဝမZတိQေYကာင့ ် ြဖစ်ေပ]လာမည့် အကျBိးသက်ေရာက်မZများကုိ ကုိင်တယ်ွေြဖTှင်း>ိင်ုဖိQ  အေရးrကီးေYကာင်း ရာထူး

အဆင့်အသီးသီးမှ သံ?ုံးအရာTိှများက ေထာက်ြပေြပာဆုိYကသည်။ >ိင်ုငံေတာ်၏အတိင်ုပင်ခံပုဂbိBလ် ေဒ]ေအာင်ဆနး်စုYကည်၊ 

အမျBိးသားလံုြခံBေရး အYကံေပးအရာTိှ၊ >ိုင်ငံြခားေရးဝနr်ကီးဌာန၊ သာသနာေရးဝနr်ကီးဌာန၊ ြပည်ထဲေရးဝနr်ကီးဌာန၊ 

တိင်ုးရင်းသား လမူျBိးများေရးရာဝနr်ကီးဌာန၊ အလပ်ုသမား၊ လဝူင်မZrကီးYကပ်ေရး>ှင့ ်ြပည်သGအင်အားဝနr်ကီးဌာန၊ လမူZဝနထ်မ်း

ကယ်ဆယ်ေရး>ှင့ ် ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရးဝနr်ကီးဌာနတိQမှ အစုိးရဝနr်ကီးများအပါအဝင် အစုိးရဘက်မှ အဆင့်ြမင့်အရာTိှ

များပါဝင်သည့် အစည်းအေဝးပဲွများ၌ အေမရိကနသံ်?ုံးမှ အရာTိှများက ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်>ှင့ ်သေဘာထားrကီးမZတိQကုိ 

ြမ[င့်တင် ေဆာင်ရွက်ရန ်လိေုYကာင်း အYကံြပBေြပာYကားခ့ဲသည်။ ထိQ iြပင် >ိင်ုငံေတာ်သမtတ?ုံးမှ အစုိးရအရာTိှများ၊ အမျBိးသား

လ�တ်ေတာ် ေြပာေရးဆုိခွင့်Tိှသူ>ှင့ ်လ�တ်ေတာ်အမတ်များ၊ အရပ်ဘက် လမူZအဖKအဲစည်းမှ အဖKဝဲင်များ၊ ပညာTှင်များ၊ အြခား

အစုိးရ ကုိယ်စားလှယ်ေတာ်များ>ှင့်လည်း ေတKဆုံခ့ဲYကသည်။ 



 ?ုိဟင်ဂျာများ>ှင့ ်အြခားလနူည်းစုများ လတ်ွလပ်စွာ လZပ်Tှားသွားလာခွင့၊် ကုိးကွယ်ယုံYကည်ခွင့်ရTိှYကCပီး သိကcာTိှTိှ 

စိတ်ချလက်ချ ေနထုိင်ခွင့်ြပBေပး>ိင်ုမည့် ေရTှည်ခံမည့်ေြဖTှင်းချက်မျBိး ေပ]ထွက်လာေစရန ် အေရးrကီးေYကာင်းကုိ အေမရိ

ကန>်ိင်ုငံြခားေရးဝနr်ကီးဌာန၊ >ိင်ုငံေရးရာ အတင်ွးဝန ် ဦးေဆာင်သည့် ကုိယ်စားလှယ်အဖKသဲည် ြမနမ်ာ>ိင်ုငံအစုိးရရာTိှများ၊ 

အရပ်ဘက်လမူZအဖKအဲစည်းများ၊ >ိင်ုငံတကာအဖKအဲစည်းများ>ှင့ ်ေမလတင်ွ ေတKဆုံစu် ေြပာYကားခ့ဲသည်။  

 သံ?ုံးအရာTိှများသည် ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်>ှင့ ် သေဘာထားrကီးမZတိQ>ှင့်ပတ်သက်၍ >ိင်ုငံေတာ်အစုိးရအရာTိှ

များ၊ ေဒသ>pရအရာTိှများ၊ အနဂ်ျအိီမုျား၊ ရပ်ရွာအေြခစုိက်အဖKအဲစည်းများမှအဖKဝဲင်များ၊ ဘာသာေရးအပ်ုစုများ>ှင့ ် ေတKဆုံ

ေဆွးေ>းွ>ိင်ု ရနအ်တက်ွ လမူျBိးေရး>ှင့ ်ဘာသာေရးအရလနူည်းစုများ အများစုေနထုိင်ရာေဒသများသိQ  သွားေရာက်ခ့ဲYကသည်။ 

Cပီးခ့ဲသည့် >ှစ်များအတင်ွး ဘာသာေရးအရ လနူည်းစုများအေပ]သက်ေရာက်မZTိှခ့ဲသည့် ပဋိပကc>ှင့ ်အYကမ်းဖက်မZများြဖစ်ေပ]

ခ့ဲရာ ရခုိင်>ှင့ ်ကချင်ြပည်နယ်တိQအြပင် လထုူအချင်းချင်း အYကမ်းဖက်မZ သိQမဟတ်ု လမူျBိးေရးဘာသာေရးအရ အYကမ်းဖက်မZ

ြဖစ်>ိင်ုေြခ Tိှသည်ဟ ု ယူဆရသည့်၊ ယင်းသိQ  ြဖစ်ေပ]ေနခ့ဲသည့်ေဒသများသိQ  အေမရိကနသံ်အမတ်ြဖစ်သူက သွားေရာက်ခ့ဲ

သည်။ အေြခအေန အရပ်ရပ်ကုိ သိTိှ>ိင်ုရန ် သံအမတ်rကီး>ှင့ ် အြခားသံ?ုံးအရာTိှများ၏ ရခုိင်ြပည်နယ်သိQ  အrကိမ်များစွာ 

သွားေရာက်ခ့ဲြခင်းက အစုိးရ>ှင့်ပူးေပါင်း၍ ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့ ်အပါအဝင် >ိင်ုငံအတင်ွးTိှ လGအသုိင်းအဝုိင်းအားလံးု၏ 

အခွင့်အေရးများအတက်ွ ေထာက်ခံေြပာဆုိ လပ်ုကုိင်ေနသည့်သံ?ုံး၏ rကိBးပမ်းလပ်ုေဆာင်မZများ၊ နည်းဗျaဟာများအား 

အများသူငါ သိTိှေစခ့ဲသည်။ 

 အေမရိကနသံ်?ုံးသည် လGအဖKအဲစည်းတင်ွးမှ က�ေပါင်းစုံ>ှင့ ်ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက်TိှCပီး သံ?ုံး၏လမူZကွနရ်က်

မီဒီယာ အေကာင့်များမှေန၍ ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်>ှင့ ်သေဘာထားrကီးမZတိQကုိ ေလးစားမZTိှေစေရး၊ စည်းလံးုညီ�တ်ွမZTိှ

ေစေရးအတက်ွ ဆက်လက်ေတာင်းဆုိမZများ ြပBလပ်ုလျက်Tိှသည်။ လထုူစိတ်ဝင်စားမZTိှသည့် ပဲွသဘင်အခမ်းအနားများ၌ 

သံ?ုံး၏ ကုိယ်စားလှယ်များက ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်အတက်ွ ေတာင်းဆုိြခင်း၊ ရပ်ရွာလထုူအတင်ွးပဋိပကcများ၊ အမုနး်

စကား များြဖစ်ပွားေနမZကုိ ဆန ့က်ျင်ေYကာင်းေြပာဆုိြခင်းတိQ ြပBလုပ်လျက်Tိှသည်။ သံအမတ်rကီးအပါအဝင် သံ?ုံး

ကုိယ်စားလှယ်များသည် ဗုဒyဘာသာ၊ မွတ်ဆလင်၊ ခရစ်ယာန၊် ဂျaး၊ ဟိ>àဘာသာတိQ မှ ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ၊ 

တိင်ုးရင်းသားလနူည်းစုတိQမှ ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ၊ ခရစ်ယာနဘ်ာသာ အယူဝါဒေရးရာ သင်YကားေရးအဖKဝဲင်များ

အြပင် ဘာသာေရး>ှင့်>ယ်ွသည့် အဖKအဲစည်းများ၊ အနဂ်ျအိီအုဖKမဲျား>ှင့ ်မYကာမYကာ ေတKဆုံကာ ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်>ှင့ ်

သေဘာထားrကီးမZတိQ >ှင့ ် ပတ်သက်၍ ေထာက်ခံေြပာဆုိေဆာင်ရွက်လျက်Tိှသည်။ ဘာသာေရးအရ သေဘာထားrကီးမZ

အားေကာင်းလာေစရနရ်ည်ရွယ်၍ ဗုဒyဘာသာ၊ ခရစ်ယာန၊် မွတ်ဆလင်>ှင့ ်ဂျaးဘာသာတိQ၏ ဘာသာေရးအားလပ်ရက်များတင်ွ 

သက်ဆုိင်ရာပဲွများကုိ သံ?ုံးမှ ကမကထြပB ကျင်းပ ေပးလျက်TိှCပီး ထုိပဲွများသိQ  ဘာသာဝင်အားလံးုတိQအား ဝင်ေရာက်ဆင်>�Yဲက

ရန ်ဖိတ်ေခ]ေလTိှ့သည်။ ထိQ iြပင် သံ?ုံး၏ ေဖ့စ်ဘွတ် စာမျက်>ှာတင်ွ ဘာသာေရးအရ အတယှူu်တွေဲန>ိင်ုေရး၊ သေဘာထားrကီး

ေရးတိQ>ှင့်ပတ်သက်သည့် ပိQ စ်များကုိမRေဝြခင်း၊ အေမရိကနြ်ပည်ေထာင်စု၏ဝိေသသလကcဏာကုိ မRေဝေပးြခင်းတိQ ြပBလပ်ု

လျက်Tိှသည်။ 

 သံအမတ်သည် ?ုိဟင်ဂျာ>ှင့ ် အြခားလနူည်းစုများ၏ အေြခအေနအရပ်ရပ်ကုိ ြမ[င့်တင်ေပး>ိင်ုရန>ှ်င့ ် ၂၀၁၇ ခု>ှစ် 

လမူျBိးေရး သန ့စ်င်မZအတက်ွ တာဝနခံ်မZTိှဖိQလိေုYကာင်းကုိ ေဆွးေ>းွေြပာဆုိ>ိင်ုရနအ်တက်ွ ြပည်တင်ွးြပည်ပမှ မီဒီယာများ>ှင့ ်

ေတKဆုံ ေမးြမနး်ခနး်များ ြပBလုပ်ခ့ဲသည်။ ဘာသာေရးတင်းမာမZများ၊ မူဆလင်ဆန ့က်ျင်ေရး ခဲွြခားဆက်ဆံမZများ>ှင့ ်

ပတ်သက်၍ အေလးအနက်ထားေြပာYကားမZများကုိ သံ?ုံးက ပုံမှနထု်တ်ြပနလ်ျက်Tိှသည့်အြပင် ဘာသာေရးအရ မတကဲွူြပားမZ၊ 

စည်းလံးုညီ�တ်ွမZ>ှင့ ်သေဘာထားrကီးမZတိQ>ှင့်ပတ်သက်၍ ေလးစားလိက်ုနာမZTိှYကရန ်ေတာင်းဆုိလျက်Tိှသည်။ 



 ရနကု်န>ှ်င့ ် မ>pေလးTိှ သံ?ုံးပုိင်အေဆာက်အအံုများ၊ အေထာက်အကူပစnည်းများ အသုံးြပB၍ သက်ဆုိင်ရာ 

အသုိက်အဝနး်မှ ေခါင်းေဆာင်များ၊ မီဒီယာများ၊ ေကျာင်းသားများ>ှင့ ် အြခားသူများပါဝင်သည့် ရပ်ရွာလထုူအချင်းချင်း 

သေဘာထားrကီးမZ>ှင့ ် အြပနအ်လှနေ်လးစားမZတိQ>ှင့်ပတ်သက်သည့် အေYကာင်းအရာများ ေဆွးေ>းွ>ိင်ုရန ် အများြပည်သူတိQ 

တက်ေရာက်Yကည့်�?Z>ိင်ုသည့် အစီအစu်များ ြပBလပ်ုေပးလျက်Tိှသည်။ အနွလိ်င်ုးေပ]မှ အမုနး်စကားများကုိ တနွး်လှနပ်စ်>ိင်ု

ရန>ှ်င့ ်ေကာလာဟလများ၊ သတင်းအမှားများ ပျkံ>ှkံမZကုိ တားဆီး>ိင်ုရနအ်တက်ွ တက်ေရာက်လာသူများအား ဒစ်ဂျစ်တယ်>ှင့ ်

မီဒီယာသိနားလည်မZဆုိင်ရာ ြမ[င့်တင်ေပးသည့် အစီအစu်များကုိ သံ?ုံးက rကီးမ�းကျင်းပေပးလျက်Tိှသည်။ ထိQ iြပင် လမူZ

ကွနရ်က်မီဒီယာေပ]၌ ေပ]ေပါက်လာတတ်သည့် လပ်ုYကံသတင်းအမှားများ>ှင့ ်အမုနး်စကားများပျkံ>ှkံမZကုိ တနွး်လှနဖ်ယ်Tှားပစ်

>ိင်ုမည့် နည်းလမ်းများ>ှင့ ်ပတ်သက်သည့် သင်တနး်များတက်ေရာက်>ိင်ုရန ်အေမရိကန>်ိင်ုငံသိQ  ေငေွYကးအကုနက်ျခံ၍ သံ?ုံး

က ပိQေဆာင်ေပးလျက်Tိှသည်။ Cပီးခ့ဲသည့်>ှစ်များအတင်ွး သံ?ုံးအေနြဖင့ ်ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်>ှင့ ်သေဘာထားrကီးမZတိQ 

အားေကာင်းလာေစရန ် အစီအစu်များ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်ေနသည့် အရပ်ဘက် လမူZအဖKအဲစည်းများ၊ ကုိးကွယ်ယုံYကည်မZ

အေြခခံသည့် အဖKအဲစည်းများအား ပ့ံပုိးကူညီြခင်း၊ ပူးေပါင်းလပ်ုေဆာင်ြခင်းတိQကုိ ြပBလပ်ုေပးခ့ဲသည်။ 

 ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်များကုိ ဆုိးဆုိးရွားရွား ချBိးေဖာက်မZေနမZများတင်ွ ပါဝင်ပတ်သက်ေနြခင်း သိQမဟတ်ု >ှBတ်

ဆိတ် ေနြခင်းတိQေYကာင့ ်၁၉၉၈ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့ ်အက်ဥပေဒအရ ၁၉၉၉ ခု>ှစ်ကတည်းကစ၍ 

ြမနမ်ာ>ိင်ုငံကုိ “အထူးစုိးရမ်ဖွယ်ရာ (စီပီစီ) >ိင်ုငံ”” အြဖစ် သတ်မှတ်ခ့ဲသည်။ ၂၀၁၉ ခု>ှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်ေန ့�တင်ွ အေမရိကန်

>ိင်ုငံြခားေရးဝနr်ကီးက ြမနမ်ာ>ိင်ုငံကုိ စီပီစီ >ိင်ုငံအြဖစ် ထပ်မံသတ်မှတ်ခ့ဲCပီး ယင်းသတ်မှတ်ချက်>ှင့်အညီ ေအာက်ပါ ပိတ်ဆိQ

ဒဏ်ခတ်မZကုိ ချမှတ်ခ့ဲသည်။ ဥေပဒပုဒ်မ ၄၀၂ (ဂ) (၅) >ှင့်အညီ ၂၂ စီအက်ဖ်အာ ၁၂၆.၁ (က) တင်ွေဖာ်ြပထားသည့် လက်နက်

ကုနသွ်ယ်ခွင့်ကုိ ဆက်လက် ပိတ်ပင်တားြမစ်ခ့ဲသည်။


