
၂၀၂၁ ခု�ှစ် ြမနမ်ာ�ုိင်ငံဆုိင်ရာ �ုိင်ငံတကာ ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့် အစီရင်ခံစာ

ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁ ရက်ေနတ့င်ွ ဒီမုိကေရစီနည်းကျ ေရွးေကာက် တင်ေြမာက်ထားေသာ အရပ်သားအစုိးရကုိ ြဖ�တ်ချ�ပီး

အေရးေပ�အေြခအေန ေ�ကညာ၍ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းကာ စစ်ေကာင်စီ (SAC) ကုိ ဖ�ဲစည်းခ့ဲသည်။

စစ်အပ်ုချ�ပ်ေရးအဖ�ဲကုိ ကာကွယ်ေရးဦးစီးချ�ပ် (CINC) ဗုိလ်ချ�ပ်မ�း�ကီး မင်းေအာင်လ�ိင်က ဦးေဆာင်ကာ အပ်ုချ�ပ်ေရး၊

ဥပေဒြပ�ေရး�ှင့် တရားစီရင်ေရး အာဏာများကုိ ရယူလိက်ုသည်။  ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၅ ရက်ေနတ့င်ွ ဒီမုိကေရစီနည်းကျ

ေရွးေကာက် တင်ေြမာက်ထားေသာ အမျ�ိးသားဒီမုိကေရစီအဖ�ဲချ�ပ် (NLD) မှ လ�တ်ေတာ်အမတ်များ�ှင့် အြခား

ဒီမုိကေရစီလိလုားေသာ �ိင်ုငံေရး ပါတီများက ြပည်သ�လ�တ်ေတာ် ကုိယ်စားြပ�ေကာ်မတီ (CRPH) ကုိ ဖ�ဲစည်းလိက်ုသည်။

ဧ�ပီလ ၁၆ ရက်ေနတ့င်ွ "အမျ�ိးသားညီ�တ်ွေရး အစုိးရ" (NUG) ဟ ုထုတ်ြပနေ်�ကညာသည်။  �ိင်ုငံတင်ွး အပ်ုချ�ပ်ေရးသည်

�ှစ်ကုနသ်ည်အထိ မေရမရာ ြဖစ်ေနဆဲ ြဖစ်သည်။

အကျ�်းချ�ပ်

စစ်တပ်က ေရးဆဲွသည့် ၂၀၀၈ ဖ�ဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ၌ အာမခံချက် ေပးထားရာတင်ွ �ိင်ုငံသားတိင်ုးသည်

"ဤဖ�ဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒတင်ွ ပါ�ိှသည့် အြခားြပဌာနး်ချက် အပုိင်းများ�ှင့် လထုူလိက်ုနာကျင့်သုံးရမည့် စည်းမျ�်း၊

ကျင့်ဝတ် သိ� မဟတ်ု ကျနး်မာေရးကုိ မထိခုိက်ပါက ဘာသာေရးကုိ လတ်ွလပ်စွာ ယုံ�ကည်ကုိးကွယ် ကျင့်�ကံခွင့်" �ိှသည်။

ဥပေဒက ဘာသာတစ်ခုခု သိ� မဟတ်ု ဘာသာေရးယုံ�ကည်ချက်များကုိ ေစာ်ကားသည့် သိ� မဟတ်ု အသေရဖျက်သည့် ေြပာဆုိ

လပ်ုေဆာင်မ�များကုိ ပိတ်ပင်တားဆီးထားသည်။  စစ်အာဏာသိမ်း�ပီးချနိက်စ၍ စစ်အာဏာ�ှင်၏ လံြုခံ�ေရးတပ်များ၏

"ဆုိးရွားလှေသာ လ�အခွင့်အေရးချ�ိးေဖာက်မ�များသည် စုိးရိမ်ဖွယ်ရာ ��နး်ထားြဖင့် တိးုများလာေနေ�ကာင်း" OHCHR က

ဒီဇင်ဘာလတင်ွ ထုတ်ြပနခ့ဲ်သည်။  ယင်းြဖစ်ရပ်များသည် ယခင်�ှစ်များ�ှင့် ေဖေဖာ်ဝါရီလ စစ်တပ် အာဏာသိမ်း�ပီး

ေနာက်ပုိင်းတင်ွ ြဖစ်ေပ� ခ့ဲသြဖင့် ြဖစ်ပျက်မ�များသည် ဘာသာေရးသက်သက်ေ�ကာင့် ြဖစ်ေပ�ေ�ကာင်း သတ်မှတ်ရန်

တစ်ခါတစ်ရံ ခက်ခဲေနရာတင်ွ ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာ�ှင့် လမူျ�ိးတိ�  အ�ကား နးီကပ်စွာ ဆက်�ယ်ွေနေသာေ�ကာင့် ြဖစ်သည်။

ဤ�ှစ်အတင်ွး လနူည်းစု ဘာသာြခားများ�ှင့် လမူျ�ိးစုများအား ပစ်မှတ်ထား၍ �ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ ဖမ်းဆီးြခင်း�ှင့်

အ�ကမ်းဖက်ြခင်းများ ြပ�လပ်ုခ့ဲေ�ကာင်း သတင်းများ ထွက်ေပ� ခ့ဲသည်။   ေမလ ၂၄ ရက် မီဒီယာသတင်းအရ

ကယားြပည်နယ်၊ ကယမ်းသာယာတင်ွ ြမင့်ြမတ်ေသာ �ှလံးုသားဘုရားေကျာင်းကုိ စစ်တပ်က ဗုံး�ကဲတိက်ုခုိက်ခ့ဲရာ

၎င်းေနရာတင်ွ ခုိလ�ံေနသူ ေလးဦး ေသဆုံးခ့ဲသည်။  မီဒီယာသတင်းအရ ေမလ ၂၈ ရက်ေနတ့င်ွ ကယားြပည်နယ်၊ ဒီေမာဆုိး�ိှ

စိန ့ဂ်ျ�ိးဆက်ဖ် ဘုရားေကျာင်းကုိ စစ်တပ်က ပစ်ခတ်ခ့ဲရာ ြပည်တင်ွး ေနရပ်စွန ့ခွ်ာထွက်ေြပးသူ (IDPs)များအတက်ွ

အစားအေသာက် စုေဆာင်းေပးေနသူ �ှစ်ဦး ေသဆုံးခ့ဲသည်။  ဧ�ပီလတင်ွ ေဒသခံသတင်းမီဒီယာ ထုတ်ြပနခ်ျက်အရ

ရနကု်နတိ်င်ုး အတင်ွး�ိှ ဗလီတစ်ခုတင်ွ ဝတ်ြပ�ဆုေတာင်းရန�်�းိေဆာ်သူ မူဆလင် တစ်ဦးကုိ အမျ�ိးသမီးအဝတ်ဝတ်ေပး�ပီး

��တ်ခမ်းနဆုိီး၍ �ကိ�းဆဲွချထားေ�ကာင်း သိရသည်။   စစ်လံြုခံ�ေရးတပ်များက သ�အားသတ်ြဖတ်ခ့ဲပုံရေ�ကာင်း

ေဒသခံများက ေြပာဆုိသည်။   စက်တင်ဘာလတင်ွ ချင်းြပည်နယ်၌ အေြမာက်ကျည်ေ�ကာင့် ေလာင်�ကမ်းေသာမီးကုိ

�ငိမ်းသတ်ရန�်ကိ�းစားေနသည့် ခရစ်ယာန ်ဘုနး်ေတာ်�ကီးတစ်ပါးကုိ စစ်အာဏာ�ှင်တပ်သားများက ပစ်ခတ်

သတ်ြဖတ်ခ့ဲသည်။   စစ်တပ်ဖ�ဲဝင်များက �ုိဟင်ဂျာ ၇၄၀,၀၀၀ ေကျာ်အေပ� ကျ�းလနွခ့ဲ်သည့် ရာဇဝတ်မ�များအတက်ွ

"တရားမ�တမ��ှင့် တာဝနခံ်မ�ကုိ �ကိ�းပမ်း ရယူမည်" ြဖစ်�ပီး အကယ်၍ အစုိးရ ြပနလ်ည်ထူေထာင်�ပီးပါက �ုိဟင်ဂျာ

အများစုအား �ိင်ုငံသားြဖစ်ခွင့် ြငင်းဆုိထားသည့် ၁၉၈၂ ခု�ှစ် ဥပေဒကုိ �ုပ်သိမ်းမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း ကတိြပ�သည့်

ေ�ကညာချက် တစ်ေစာင်ကုိ ဒီမုိကေရစီလိလုားသည့် NUG က ဇွနလ်တင်ွ ထုတ်ြပနလိ်က်ုသည်။  စစ်တပ်သည်

ဘာသာေရးကုိ အေြခခံသည့် စစ်ရာဇဝတ်မ� အပါအဝင် "လသူားမျ�ိး�ယ်ွစုအေပ� ကျ�းလနွသ်ည့် ရာဇဝတ်မ�" အတက်ွ

တာဝန�ိှ်ေ�ကာင်း NUG က �သဂုတ်လတင်ွ ေ�ကညာချက် ထုတ်ြပနခ့ဲ်သည်။   စစ်အာဏာပုိင်များသည် �ုိဟင်ဂျာမူဆလင်

၁၄၄,၀၀၀ ကုိ ရခုိင်ြပည်နယ်တင်ွး�ိှ စခနး်များတင်ွ �ှစ်ကုနပုိ်င်းအထိ ချ�ပ်ေ�ှာင်ထားေ�ကာင်း ကုလသမဂ�
ဒကု�သည်များဆုိင်ရာ မဟာမင်း�ကီး�ုံး (UNHCR) က သတင်းထုတ်ြပနသ်ည်။   �ုိဟင်ဂျာများ၏

ြပည်တင်ွးသွားလာမ�များကုိ အစုိးရက တင်းတင်း�ကပ်�ကပ် ကန ့သ်တ်ထားသည်။  လသူားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�



BURMA2

အကူအညီေပးေရးအဖ�ဲများ၏ အဆုိအရ �ုိဟင်ဂျာဒကု�သည်များ ေနရပ်ြပန�်ိင်ုေရးအတက်ွ စစ်အာဏာပုိင်များက

အေလးအနက်ထား �ကိ�းပမ်းလပ်ုေဆာင်ြခင်း မ�ိှပါ။   စက်တင်ဘာလတင်ွ စစ်အာဏာ�ှင်၏ လံြုခံ�ေရးတပ်များက

အေထာက်အထားမ့ဲ ခရီးသွားသည့် �ုိဟင်ဂျာ ၃၀ ကုိ ဖမ်းဆီး�ပီး ေထာင်ဒဏ် ၂ �ှစ် ချမှတ်ခ့ဲသည်။

အကျ�ိးအြမတ်မယူသည့် လ�အခွင့်အေရးအဖ�ဲ ြဖစ်ေသာ �ိင်ုငံေရး အကျ�်းသားများ ကူညီေစာင့်ေ�ှာက်ေရးအသင်း (AAPP)

အဆုိအရ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချနိမှ်စ၍ ဒီဇင်ဘာလ ၆ ရက်ေနအ့ထိ ဗုဒ�ဘာသာ ဘုနး်�ကီး ၃၅ ပါး�ှင့် ခရစ်ယာန်

ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင် ၉ ဦးကုိ စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးချ�ပ်ေ�ှာင်ထားေ�ကာင်း သိရသည်။  ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအတက်ွ

လတ်ွလပ်ေသာ စုံစမ်းစစ်ေဆးေရး ယ��ရား (IIMM) ကုိ ကုလသမဂ� လ�အခွင့်အေရးေကာင်စီက ဖ�ဲစည်းထား�ပီး ၂၀၁၁

ခု�ှစ်မှစ၍ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ ကျ�းလနွခ့ဲ်ေသာ �ိင်ုငံတကာ ဥပေဒ ချ�ိးေဖာက်မ�များ�ှင့် အလနွဆုိ်းရွားလှေသာ �ိင်ုငံတကာ

ရာဇဝတ်မ�များ အတက်ွ သက်ေသအေထာက်အထားများ စုေဆာင်းြခင်း၊ ေပါင်းစည်းြခင်း၊ ထိနး်သိမ်းြခင်း�ှင့်

စိတ်ြဖာေလလ့ာြခင်းတိ�  လပ်ုေဆာင်ရန ်ြဖစ်သည်။ လတ်ွလပ်မ�တသည့် တရားစီရင်�ိင်ုေရး အတက်ွ အ�ိှနြ်မ�င့်

လပ်ုေဆာင်�ိင်ုရန ်ြပင်ဆင်ြခင်း၊ NUG အပါအဝင် ေဒသတင်ွး�ိှ သက်ဆုိင်သူများ�ှင့် ပူးတွဲေဆာင်ရွက်ြခင်း၊

ြဖစ်�ိင်ုေြခ�ိှသည့် ရာဇဝတ်မ�များအတက်ွ သက်ေသအေထာက်အထား စုေဆာင်းြခင်းတိ� ကုိ လပ်ုေဆာင်ရန ်ြဖစ်သည်။

သိ� ေသာ် ယခု�ှစ်အတင်ွး �ိင်ုငံတင်ွးသိ�  သွားေရာက်�ိင်ုြခင်း မ�ိှပါ။   လနူည်းစု ဘာသာေရးအသုိင်းအဝုိင်းများမှ

ေခါင်းေဆာင်များ�ှင့် လ�အခွင့်အေရး လ�ပ်�ှားသူများ၏ အဆုိအရ စစ်အာဏာမသိမ်းမီက ကုိဗစ်-၁၉

ကူးစက်ြဖစ်ပွားေနချနိတ်င်ွ အစုိးရ စည်းမျ�်းစည်းကမ်းများ�ှင့် ပတ်သက်�ပီး အမိန ့အ်ာဏာ တည်ေစြခင်း�ှင့် အဓိပ�ာယ်

ဖွင့်ဆုိြခင်းများသည် ယင်းေနာက်ပုိင်းတင်ွလည်း တစ်သမတ်တည်း မ�ိှေ�ကာင်း၊ ဤ�ှစ်အတင်ွး လနူည်းစု

လ�အသုိင်းအဝုိင်းများအ�ကား ကွာဟမ�များ �ကီးမားလာ�ပီး လနူည်းစု ဘာသာေရး အသုိင်းအဝုိင်းများ အတက်ွ

ရလဒ်ဆုိးများ �ကံ�ေတ�ရေ�ကာင်း သိရသည်။   စစ်အာဏာပုိင်များက ဘာသာေရးစုေဝးမ�ကုိ ဒီမုိကေရစီေရး လ�ပ်�ှားမ�အြဖစ်

အဓိပွာယ်ေကာက်လွဲ�ိင်ုသြဖင့် စုိးရိမ်ေနေ�ကာင်းကုိလည်း ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များက ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိသည်။

ေဒသခံသတင်းမီဒီယာ အဆုိအရ ြပည်တင်ွးတင်ွ လ�ပ်�ှားေနေသာ တိင်ုးရင်းသားလက်နက်ကုိင်အချ�ိသည် တိင်ုးရင်းသား

လနူည်းစု ဘာသာဝင်များအေပ� ဆက်လက်�ခိမ်းေြခာက်ေနဆဲြဖစ်ရာ ရခုိင်တပ်မေတာ် (AA) သည်လည်း ခရစ်ယနဘ်ာသာ

ေခါင်းေဆာင်များ အပါအဝင် ေဒသခံရွာသားများအား အခေ�ကးေငမွေပးဘဲ အတင်းအဓမ� ခုိင်းေစြခင်း�ှင့်

ရွာသားများအား စစ်ေလက့ျင့်ေရး စခနး်များ တက်ေရာက်ရနအ်တက်ွ အတင်းအ�ကပ် စုေဆာင်းြခင်းများ ဆက်လက်

လပ်ုကုိင်ေနသည်။   စက်တင်ဘာလတင်ွ �ုိဟင်ဂျာမူဆလင် လ�ပ်�ှားသူ�ှင့် လမူ�အသုိင်းအဝုိင်း ေခါင်းေဆာင်

မုိဟစ်အလူာအား ဘဂ�လားေဒ�်ှ့�ိှ ဒကု�သည်စခနး်တင်ွ ေသနတ်သမားက ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခ့ဲသည်။   မီဒီယာ

သတင်းထုတ်ြပနခ်ျက်အရ အလူာအား သတ်ြဖတ်သူသည် လက်နက်ကုိင် ေသာင်းကျနး်သူ အာရကန်

�ုိဟင်ဂျာကယ်တင်ေရးတပ် (ARSA) �ှင့် ပတ်သက်ေနပုံရေ�ကာင်း သိရသည်။   အလူာသည် ဘဂ�လားေဒ�ိှ့

ဒကု�သည်စခနး်အတင်ွး ARSA ၏ ရနလိ်အု�ကမ်းဖက်မ��ှင့် အ�ိင်ုကျင့်မ�များကုိ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိခ့ဲသူလည်း ြဖစ်သည်။

ဇူလိင်ုလတင်ွ NUG သည် ၎င်း၏ "လ�အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ဝန�်ကီးဌာန" အတက်ွ �ုိဟင်ဂျာတက်�ကလ�ပ်�ှားသူကုိ

အ�ကံေပးအြဖစ် ခန ့ထ်ားေ�ကာင်း ေ�ကညာခ့ဲသည်။  တိင်ုးရင်းသားလမူျ�ိးစုဝင်များက သူတိ�၏လမူျ�ိး�ှင့် ကုိးကွယ်သည့်

ဘာသာေ�ကာင့် ခဲွြခားဆက်ဆံမ�များကုိ ဆက်လက် ရင်ဆုိင် �ကံ�ေတ�ေနရေ�ကာင်း ေြပာဆုိ�ကသည်။   �ုိဟင်ဂျာများ၏

�ိင်ုငံသားြဖစ်မ� အေြခအေနမည်သိ� ပင် �ိှေစကာမူ သူတိ�အား �ိင်ုငံြခားသားများအြဖစ် ဆက်လက် သေဘာထား�က�ပီး

အများအားြဖင့် စုိးရိမ်စရာေကာင်းသည့် မတမူတန ်ဘာသာဝင်များ အြဖစ် �� ြမင်�ကသည်။   �ုိဟင်ဂျာများကုိ ေပးအပ်သည့်

မည်သည့် ကူညီပ့ံပုိးမ� သိ� မဟတ်ု စာနာေထာက်ထားမ�မျ�ိးကုိမဆုိ လမူ�အသုိင်းအဝုိင်းမှ မ�ှစ်�မိ�သည့်

သတင်းေပးပိ� ချက်များ ဆက်လက်ေတ��ိှရသည်။   သာမနအ်ားြဖင့် သည်းခံသေဘာထား�ကီးသူများ အ�ကား၌ပင် �ုိဟင်ဂျာ

ဆန ့က်ျင်သည့် ခံစားချက် သေဘာထား ပျ�ံ��လံျက် �ိှေနေ�ကာင်း အချ�ိ လမူ�အသုိင်းအဝုိင်းေခါင်းေဆာင်များက

ေြပာဆုိသည်။   သိ� ေသာ် အချ�ိ ေဒသတင်ွးသတင်းများအရ ဗမာလမူျ�ိး အများစုသည် စစ်အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်

၎င်းတိ� ကုိယ်တိင်ု ရင်ဆုိင်ရသည့် အေတ�အ�ကံ�များေ�ကာင့် ဖိ�ှပ်ိမ�များကုိ ဆယ်စု�ှစ်များစွာ ခံစားခ့ဲ�ကရသည့် �ုိဟင်ဂျာ�ှင့်

အြခားလနူည်းစုများအေပ� စာနာစိတ်များ ြဖစ်ေပ� တိးုပွားလာေ�ကာင်း သိရသည်။   ဇွနလ်တင်ွ ြပ�လပ်ုခ့ဲသည့်

International Religious Freedom Report for 2021
United States Department of State • Office of International Religious Freedom



BURMA3

လထုူသေဘာထား ေကာက်ယူမ�တင်ွ �ိင်ုငံအတင်ွး�ိှ ဘာသာမတသူူများအ�ကား ဆက်ဆံေရးကုိ ေမးြမနး်ခ့ဲရာ ေြဖဆုိသူ ၄၇

ရာခုိင်��နး်က မိမိ၏ ဘာသာကုိ တင်း�ကပ်စွာ ကာကွယ်ြခင်းက အနာဂတ် ဒီမုိကေရစီအတက်ွ ခုိင်မာေသာ အေြခခံကုိ

ေပး�ိင်ုမည်ဟ ုေြဖဆုိခ့ဲ�ပီး ၄၈ ရာခုိင်��နး်က ဘာသာကဲွများအား အခွင့်အေရး ပုိမုိေပးအပ်ြခင်းြဖင့် အနာဂတ်

ဒီမုိကေရစီအတက်ွ ပုိ၍ ခုိင်မာသည့် အေြခခံကုိ တည်ေဆာက်�ိင်ုမည်ဟ ုေြဖဆုိခ့ဲသည်။

အေမရိကန ်�ိင်ုငံြခားေရးဝန�်ကီး၊ ကုလသမဂ� အ�မဲတနး် ကုိယ်စားလှယ်၊ �ိင်ုငံတကာဖ�ံ �ဖိ�းမ�ဆုိင်ရာ အေမရိကန ်ေအဂျင်စီ

(USAID) အပ်ုချ�ပ်ေရးမ�း သံအမတ်�ကီး၊ �ိင်ုငံြခားေရးဝန�်ကီးဌာန အေ�ှ�အာ�ှေဒသ�ှင့် လ�အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ

အ�ကီးတနး်အရာ�ိှများ - အပါအဝင် အေမရိကန ်အစုိးရ အဆင့်ြမင့်အရာ�ိှများသည် စစ်အာဏာ�ှင်�ှင့် အြခား ြပည်တင်ွး

�ိင်ုငံေရးသမားများ၊ �ိင်ုငံတကာ အဖ�ဲအစည်းများအား ဘာသာေရးလတ်ွလပ်မ��ှင့် ပတ်သက်၍ အေမရိကန ်အစုိးရ၏

စုိးရိမ်ပူပနမ်�များကုိ တစုိက်မတ်မတ် ေြပာဆုိေနခ့ဲသလိ ုလမူ�ကွနရ်က်ေပ�တင်ွ အားလံးုပါဝင်သည့် ဒီမုိကေရစီ ထူေထာင်ရန၊်

လနူည်းစုများ�ှင့် ဘာသာအားလံးုကုိ ေလးစားရန ်လ�ံေဆာ် တိက်ုတနွး်ခ့ဲသည်။   ရခုိင်ြပည်နယ်�ိှ

�ုိဟင်ဂျာများရင်ဆုိင်ေနရသည့် အတိဒကု�များ�ှင့် စစ်အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်ပုိင်း တိးုြမ�င့်လာေနသည့်

အ�ကမ်းဖက်မ�များကုိ ရင်ဆုိင်ေနရသည့် ကချင်ြပည်နယ်၊ ကယားြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်၊ �ှမ်း�ှင့် ချင်းြပည်နယ်များမှ

လနူည်းစု ဘာသာကဲွအသုိင်းအဝုိင်းများ�ှင့် ပတ်သက်၍ စုိးရိမ်ပူပနမ်�များကုိ ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိခ့ဲသည်။

အေမရိကနအ်စုိးရသည် ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်ဆုိင်ရာများ အပါအဝင် လ�အခွင့်အေရးချ�ိးေဖာက်မ�များအတက်ွ

ကျ�းလနွသူ်များ တာဝနခံ်မ� အြပည့်�ိှေစရန ်တိက်ုတနွး်လပ်ုေဆာင်ခ့ဲသည်။   ၂၀၁၇ ခု�ှစ် �သဂုတ်လ ၂၅ ရက်ေနတ့င်ွ

ကျေရာက်သည့် စစ်တပ်၏ ရခုိင်ြပည်နယ်အတင်ွး လမူျ�ိးတနုး်သတ်ြဖတ်မ�ေလး�ှစ်ေြမာက် �ှစ်ပတ်လည်အတက်ွ

�ိင်ုငံြခားေရးဝန�်ကီးဌာန ေြပာခွင့်ရပုဂ�ိ�လ်၏ သတင်းစကားကုိ သံ�ုံးက ထပ်ဆင့် ထုတ်လ�င့်ခ့ဲသည်။1 ခဲွြခားဆက်ဆံြခင်း�ှင့်

ယုံ�ကည်ကုိးကွယ်မ�ကုိ အေြခခံသည့် အ�ကမ်းဖက်မ�၏ အေ�ကာင်းရင်းကုိ �ှာေဖွေြဖ�ှင်းသည့်နည်းြဖင့် ေရ�ှည်

တည်တန ့သ်ည့် ေြဖ�ှင်းမ�ြပ�လပ်ုရန ်အေမရိကန ်အစုိးရ အရာ�ိှများက ဆက်လက် တိက်ုတနွး်ေတာင်းဆုိေနသည်။

စစ်အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်ပုိင်းတင်ွ ရနကု်န�ှ်င့် မ��ေလး�ိှ အေမရိကန ်သံ�ုံး အေဆာက်အအံမုျား�ိှ

လထုူအစီအစ�်အများစုကုိ သံ�ုံးက ရပ်တန ့ခ့ဲ်ေသာ်လည်း မတကဲွူြပားေသာ တိင်ုးရင်းသား�ှင့် ဘာသာဝင်များကုိ ၎င်းတိ�၏

ဖလှယ်ေရးအစီအစ�်များတင်ွ ဆက်လက် ဦးစားေပးေနရာတင်ွ �ှမ်း၊ ဝ၊ ကချင်၊ ကယား၊ ချင်း၊ ရခုိင်�ှင့် မွနလ်မူျ�ိးများကုိ

ေရွးချယ်ခ့ဲ�ပီး အများအြပားမှာ လနူည်းစု ဘာသာကဲွများ ြဖစ်သည်။   ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်�ှင့်

သေဘာထား�ကီးမ�များကုိ ေထာက်ခံ အားေပးေရး အတက်ွ လနူည်းစု တိင်ုးရင်းသား ဘာသာေရး ေခါင်းေဆာင်များ၊

ဘာသာေရးေလလ့ာ ပိ� ချသူများ၊ အြခား ဘာသာေရး ဆုိင်ရာ အဖ�ဲအစည်းများ�ှင့် အနဂ်ျအိီမုျား အပါအဝင် ဗုဒ�ဘာသာ၊

မူဆလင်၊ ခရစ်ယာန၊် ဂျ�း�ှင့် ဟိ���ေခါင်းေဆာင်များ�ှင့် သံအမတ်�ကီး အပါအဝင် သံ�ုံးကုိယ်စားလှယ်များက ဆက်လက်

ေတ�ဆုံ ေြပာဆုိေနသည်။

ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်ကုိ ဆုိးရွားစွာချ�ိးေဖာက်ရာတင်ွ ပါဝင် လပ်ုေဆာင်ြခင်း သိ� မဟတ်ု ခွင့်ြပ�ထားြခင်းတိ�ေ�ကာင့်

�ိင်ုငံတကာ ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့် ဆုိင်ရာ ၁၉၉၈ အက်ဥပေဒေအာက်တင်ွ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံကုိ "အထူးစုိးရိမ်ရေသာ �ိင်ုငံ"

(CPC) အြဖစ် ၁၉၉၉ ခု�ှစ်မှစ၍ သတ်မှတ်ထားခ့ဲသည်။   ၂၀၂၁ ခု�ှစ် �ိဝုင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေနတ့င်ွ �ိင်ုငံြခားေရးဝန�်ကီးက

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံကုိ CPC အြဖစ် ထပ်မံသတ်မှတ်လိက်ု�ပီး ေအာက်ပါ အေရးယူ ပိတ်ဆိ� မ�များကုိ ချမှတ်လိက်ုသည်-  ရည်��နး်ပါ

22 CFR 126.1(a) အက်၊ အပုိင်း 402(c) (5) အရ လက်�ိှ လက်နက်ပိတ်ဆိ� မ� ဆက်လက်ထား�ိှသည်။

အပုိင်း ၁။ ဘာသာေရးဆုိင်ရာ လဦူးေရစာရင်း ေလလ့ာြခင်း

စုစုေပါင်း လဦူးေရ ၅၇.၁ သနး် (၂၀၂၁ �ှစ်လယ်ပုိင်း) �ိှေ�ကာင်း အေမရိကနအ်စုိးရက ခန ့မှ်နး်သည်။  ေနာက်ဆုံးရ�ိှသည့်

ခန ့မှ်နး်ချက်များအရ ၈၈ ရာခုိင်��နး်သည် ေထရဝါဒ ဗုဒ�ဘာသာဝင်များ ြဖစ်သည်။   ၆ ရာခုိင်��နး်ခန ့သ်ည်

1 ၂၀၂၂ ခု�ှစ် မတ်လ ၂၁ ရက်ေနတ့င်ွ �ိင်ုငံြခားေရးဝန�်ကီးက တရားဝင် ေ�ကညာခ့ဲရာတင်ွ ြမနမ်ာစစ်တပ်အဖ�ဲဝင်များသည် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ�ိှ �ုိဟင်ဂျာများအေပ�
လမူျ�ိးတနုး်သတ်ြဖတ်မ��ှင့် လသူားမျ�ိး�ယ်ွအေပ� ရာဇဝတ်မ� ကျ�းလနွခ့ဲ်သည်ဟ ုဆုံးြဖတ်သတ်မှတ်လိက်ုေ�ကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။

International Religious Freedom Report for 2021
United States Department of State • Office of International Religious Freedom



BURMA4

ခရစ်ယာနဘ်ာသာဝင်များြဖစ်ရာ အများစုမှာ �ှစ်ြခင်း ခရစ်ယာနမ်ျားြဖစ်�ပီး �ုိမနက်က်သလစ်၊ အဂ�လန ်ခရစ်ယာန်

အသင်းဝင်�ှင့် ပ�ုိတက်စတင့်အသင်းငယ် အများအြပားလည်း ပါဝင်သည်။   မူဆလင် (အများအားြဖင့် ဆူန)ီ များသည်

လဦူးေရ၏ ၄ ရာခုိင်��နး်ခန ့ ်�ိှသည်။  ဟိ���၊ ဂျ�း၊ �ုိးရာတ�ုတ်ဘာသာများ�ှင့် အြခား �ုိးရာယုံ�ကည် ကုိးကွယ်သည့်

ဘာသာဝင် အသုိင်းအဝုိင်း အနည်းငယ် �ိှသည်။   ၂၀၁၄ ခု�ှစ် သနး်ေခါင်စာရင်းတင်ွ �ုိဟင်ဂျာများကုိ ထည့်သွင်းထားြခင်း

မ�ိှခ့ဲေသာ်လည်း NGO များ�ှင့် စစ်အာဏာသိမ်း၍ ဖယ်�ှားလိက်ုသည့် အရပ်သားအစုိးရတိ�၏ ခန ့မှ်နး်ချက်အရ

ဆူနမူီဆလင် �ုိဟင်ဂျာ အေရအတက်ွသည် ၂၀၁၆ ခု�ှစ် ေအာက်တိဘုာလ မတိင်ုမီက ၁.၁ သနး်ခန ့ ်�ိှသည်။

ရခုိင်ြပည်နယ်အတင်ွး �ိင်ုငံမ့ဲ �ုိဟင်ဂျာ ၆၀၀,၀၀၀ ခန ့ ်�ိှ�ပီး ကုလသမဂ� စာရင်းများအရ �သဂုတ်လ ၃၁ ရက်ေနအ့ထိ

ဘဂ�လားေဒ�်ှ့တင်ွ �ုိဟင်ဂျာ ဒကု�သည် ၈၆၀,၀၀၀ �ိှေနဆဲ ြဖစ်သည်။

လမူျ�ိး�ှင့် ဘာသာအ�ကားတင်ွ သိသာထင်�ှားေသာ ဆက်��ယ်မ� �ိှေနသည်။  ေထရဝါဒ ဗုဒ�ဘာသာသည် ဗမာလမူျ�ိး

အများစု၊ �ှမ်း၊ ရခုိင်၊ မွန�ှ်င့် အြခား တိင်ုးရင်းသားအပ်ုစုများစွာ အ�ကား အဓိကဘာသာ�ကီး ြဖစ်သည်။  ခရစ်ယာနဘ်ာသာ

အမျ�ိးမျ�ိးသည် ကချင်၊ ချင်း�ှင့် နာဂ တိင်ုးရင်းသားများအ�ကားတင်ွ အဓိကဘာသာ ြဖစ်သည်။

ခရစ်ယာနဘ်ာသာကုိလည်း ကရင်�ှင့် ကရင်နတိီင်ုးရင်းသား အ�ကားတင်ွ ကုိးကွယ်မ� အများအြပား �ိှေသာ်လည်း ကရင်�ှင့်

ကရင်န ီအများအြပားမှာ ဗုဒ�ဘာသာဝင်များ ြဖစ်�ပီး အချ�ိ ကရင်များမှာ မူဆလင် ြဖစ်သည်။  �မိ��ကီးများ�ှင့်

ေတာင်ပုိင်း-အလယ်ပုိင်း ေဒသများတင်ွ ေနထုိင်�ကသည့် ေတာင်အာ�ှအ�ယ်ွဖွားများသည် ဟိ��� သိ� မဟတ်ု မူဆလင်များ

ြဖစ်�ပီး တချ�ိမှာ ခရစ်ယာနမ်ျား ြဖစ်သည်။   ရခုိင်ြပည်နယ်မှ �ုိဟင်ဂျာ�ှင့် ကမာန ်တိင်ုးရင်းသားများသာမက ရနကု်န၊်

ဧရာဝတီ၊ မေကွး�ှင့် မ��ေလးတိင်ုးတိ� �ိှ အချ�ိ ဗမာ�ှင့် အိ��ယိ အ�ယ်ွဖွားများသည် အစ�လမ်ဘာသာကုိ ကုိးကွယ်�ကသည်။

လနူည်းစု တ�ုတ်လမူျ�ိး အပ်ုစုများသည် သာမနအ်ားြဖင့် �ုိးရာ တ�ုတ်ဘာသာများကုိ ကုိးကွယ်�က�ပီး အစ�လာမ်�ှင့်

ခရစ်ယာန ်ကုိးကွယ်မ� နည်းပါးသည်။   ေတာင်တနး်ေဒသများတင်ွ ေနထုိင်သည့် ေသးငယ်ေသာ လမူျ�ိးစု အချ�ိသည်

�ုိးရာဓေလအ့ရ နတ်ကုိးကွယ်သူများြဖစ်သည်။

အပုိင်း ၂။  အစုိးရ၏ အေနအထား�ှင့် စစ်အာဏာ�ှင်များ၏ ဘာသာေရး လတ်ွလပ်ခွင့် အေပ� ေလးစားမ�

ဥပေဒဆုိင်ရာ မူေဘာင် ကန ့သ်တ်ချက်

၂၀၀၈ ခု�ှစ် ဖ�ဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒကုိ ထုိအချနိက် အာဏာ ထိနး်ချ�ပ်ထားသည့် စစ်အာဏာ�ှင်များက ေရးဆဲွခ့ဲ�ပီး

�ိင်ုငံသားတိင်ုးသည် မိမိတိ�  ယုံ�ကည်ရာ ဘာသာတရားကုိ လတ်ွလပ်စွာ ယုံ�ကည်သက်ဝင်ခွင့်�ှင့် လတ်ွလပ်စွာ

ကုိးကွယ်ခွင့်ကုိ တနး်တ ူရ�ိှေ�ကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။   လထုူအ�ကား ေအးချမ်းတည်�ငိမ်မ��ိှေရး၊ ကျနး်မာေရး၊ ကျင့်ဝတ်

သိ� မဟတ်ု အေြခခံဥပေဒပါ အြခားသတ်မှတ်ြပဌာနး်ချက်များကုိ �ခိမ်းေြခာက်လာပါက ဖ�ဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒသည်

အဆုိပါ အခွင့်အေရးများကုိ ကန ့သ်တ်သည်။   �ိင်ုငံသားတိင်ုးသည် လံြုခံ�ေရးဆုိင်ရာ ဥပေဒများ၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊

ရပ်ရွာ�ငိမ်းချမ်းေရး သိ� မဟတ်ု လထုူအ�ကား ေအးချမ်း တည်�ငိမ်မ� �ိှေရး�ှင့် ကျင့်ဝတ်ဆုိင်ရာများကုိ ဆန ့က်ျင်ြခင်း

မ�ိှလ�င် ၎င်းတိ�၏ ဘာသာတရားများကုိ လတ်ွလပ်စွာ ယုံ�ကည်ကုိးကွယ်ခွင့် �ိှေ�ကာင်း ဆက်လက် ေဖာ်ြပထားသည်။

ဘာသာေရး သိ� မဟတ်ု ဘာသာေရးယုံ�ကည်မ�များကုိ ေစာ်ကားြခင်း သိ� မဟတ်ု �ှမ်ိချြခင်းြဖင့် "မည်သည့် ဘာသာကုိ မဆုိ"

ဘာသာေရးဆုိင်ရာ ခံစားမ� ထိခုိက်ေစရန ်သိ� မဟတ်ု နာ�ကည်းေစရန ်ရည်ရွယ်ချက်�ိှ�ိှြဖင့် မလိမုုနး်ထားေသာ ေြပာဆုိမ�

သိ� မဟတ်ု လပ်ုေဆာင်မ�ကုိ ဥပေဒက တားြမစ်သည်။   ထိ� အြပင် ဝတ်ြပ�ရာေနရာ သိ� မဟတ်ု သခ�ျ�ိင်းေြမကုိ ဘာသာေရး

ေစာ်ကားရန ်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် ဖျက်ဆီးြခင်း၊ ညစ်ညမ်းေစြခင်း သိ� မဟတ်ု ကျ�းေကျာ်ဝင်ေရာက်ြခင်းကုိ ဥပေဒက

တားြမစ်သည်။

ေလာကီ သိ� မဟတ်ု ဘာသာေရး အဖ�ဲအစည်းများအားလံးုသည် တရားဝင်မ� �ိှေစရန ်အစုိးရထံတင်ွ မှတ်ပုံတင်ရသည်။

ေြမယာပုိင်ဆုိင်ခွင့်၊ ေဆာက်လပ်ုေရးအတက်ွ ပါမစ်ရ�ိှ�ိင်ုခွင့်�ှင့် ဘာသာေရး လပ်ုေဆာင်ချက်များ ြပ�လပ်ုရနတိ်�အတက်ွ
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အဖ�ဲအစည်းများသည် တရားဝင်ြဖစ်ရန ်လိအုပ်သည်။   အဖ�ဲအစည်းများ မှတ်ပုံတင်ြခင်းဆုိင်ရာ ဥပေဒအရ ဘာသာေရး

အဖ�ဲအစည်း ြဖစ်ေစ၊ အြခားအဖ�ဲအစည်းြဖစ်ေစ ြပည်တင်ွး အနဂ်ျအိီမုျားသည် မိမိသေဘာ ဆ��အေလျာက်

မှတ်ပုံတင်�ိင်ုေ�ကာင်း ေဖာ်ြပထား�ပီး ြပည်တင်ွး�ှင့် �ိင်ုငံတကာ အနဂ်ျအိီမုျား လိက်ုနာြခင်း မြပ�ပါကလည်း

ြပစ်ဒဏ်ကင်းလတ်ွခွင့် ြပ�ထားသည်။

ဥပေဒက မည်သည့်ဘာသာမှမဆုိ ဘာသာေရး အဖ�ဲအစည်းဝင်များ ြဖစ်သည့် ဘုနး်ေတာ်�ကီး၊ တရားေဟာဆရာ၊ သံဃာ�ှင့်

သီလ�ှင်များကုိ �ိင်ုငံေရးတာဝန ်ထမ်းေဆာင်ြခင်းမှ တားြမစ်ထား�ပီး မဲေပးခွင့်ကုိလည်း အေြခခံဥပေဒက

တားြမစ်ထားသည်။   ဗုဒ�ဘာသာ ဘုနး်�ကီး(သံဃာ) များ၏ �ိင်ုငံေရး လ�ပ်�ှားမ�များ�ှင့် �ိင်ုငံေရးအေ�ကာင်း ေြပာဆုိမ�များကုိ

အစုိးရက ကန ့သ်တ်ထားသည်။   ဖ�ဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒက "�ိင်ုငံေရးရည်ရွယ်ချက်အတက်ွ ဘာသာေရးကုိ ခုတံးုလပ်ုြခင်း"

ကုိ တားြမစ်သည်။  ေရွးေကာက်ပဲွဥပေဒအရ ေရွးေကာက်ပဲွဝင်သူ၏ မိဘများသည် သ�အား ေမွးဖွားချနိတ်င်ွ

�ိင်ုငံသားြဖစ်ရမည်။ �ုိဟင်ဂျာ အများစုကုိ အာဏာပုိင်များက �ိင်ုငံသားြဖစ်ခွင့် မြပ�သြဖင့် �ုိဟင်ဂျာအများစုအား

�ိင်ုငံေရးတာဝနအ်တက်ွ ဝင်ေရာက်ယှ�်�ပိ�င်ရန ်ဟန ့တ်ားပိတ်ပင် ခံထားရသည်။

�ိင်ုငံ၏ တရားဝင်ဘာသာဟ၍ူ မ�ိှေသာ်ြငားလည်း ဖ�ဲစည်းပုံအေြခခံ ဥပေဒတင်ွ အစုိးရသည် "�ိင်ုငံသားအများစုက

ယုံ�ကည်ကုိးကွယ်သည့် ဗုဒ�ဘာသာ၏ အထူးအေရးပါမ� အေနအထားကုိ အသိအမှတ်ြပ�ေ�ကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။

"ဤဖ�ဲစည်းပုံ သက်ဝင်သည့်ေနတ့င်ွ ခရစ်ယာန၊် အစ�လာမ်၊ ဟိ����ှင့် နတ်ကုိးကွယ်မ�တိ� ကုိလည်း �ိင်ုငံတင်ွး �ိှေနသည့်

ဘာသာများအြဖစ် အသိအမှတ်ြပ�ေ�ကာင်း" ဖ�ဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒတင်ွ ေဖာ်ြပထားသည်။

အစုိးရက အသိအမှတ်ြပ�ထားေသာ သံဃာဂုိ့ဏ်း�ကီး ၉ ခု မှလွဲ၍ အြခား မည်သည့် သံဃာဂုိ့ဏ်းများ ဖ�ဲစည်းြခင်းကုိမဆုိ

ဥပေဒက ပိတ်ပင်ထားသည်။  ယင်းပိတ်ပင်မ�များကုိ ချ�ိးေဖာက်ပါက ချက်ြခင်း လဝူတ်လဲေစြခင်း�ှင့်

ရာဇဝတ်မ�ြပစ်ဒဏ်များြဖင့် အေရးယူြခင်းများ ြပ�လပ်ု�ိင်ုသည်။   သံဃာများက ေရွးချယ်ထားသည့် �ိင်ုငံေတာ်

သံဃာမ့ဟာနာယကအဖ�ဲ (SSMNC သိ� မဟတ်ု မဟန) အဖ�ဲဝင်များကုိ အစုိးရအသိအမှတ်ြပ� သံဃာဂုိ့ဏ်း�ကီး ၉ ခုက

နာခံရသည်။

သာသနာတည်တန ့ခုိ်င်�မဲေရး�ှင့် ြပန ့ပွ်ားေရးအတက်ွ တာဝနယူ်ထားသည့် ဘာသာေရး�ှင့် ယ�်ေကျးမ�ဆုိင်ရာ ဝန�်ကီးဌာနက

အစုိးရ�ှင့် ဗုဒ�ဘာသာ သံဃာများ၊ စာသင်ေကျာင်းများအ�ကား ဆက်ဆံေရးကုိ �ကီး�ကပ် ကွပ်ကဲသည်။   ဘာသာေရးဆုိင်ရာ

သင်�ကားမ�များကုိ အစုိးရေကျာင်းများတင်ွ ထည့်သွင်းြခင်း မြပ�ပါ။ သိ� ေသာ် ဗုဒ�ဘာသာဝင် ေကျာင်းသားအများစု �ိှသည့်

အချ�ိ ေကျာင်းများတင်ွ အတနး်မစမီ ဘုရား�ှစ်ခုိးြခင်းများ ြပ�လပ်ု�ိင်ုသည်။

ဘုနး်ေတာ်�ကီး စာသင်ေကျာင်းများကုိ �ိင်ုငံ�ှင့် အဝှမ်း ြပည်နယ်/တိင်ုးအားလံးု�ိှ ဘုနး်�ကီးေကျာင်း�ှင့်

သီလ�ှင်ေကျာင်းများတင်ွ ဖွင့်လှစ်ထား�ပီး ေကျာင်းသား ၃၂၀,၀၀၀ ခန ့ကုိ် စာသင်�ကားေပးသည်။

တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားေသာ မူလတနး်�ှင့် အလယ်တနး်ေကျာင်းများတင်ွ အသုံးြပ�သည့် �ိင်ုငံ၏ တရားဝင်

သင်�ုိးတင်ွလည်း ဗုဒ�ဘာသာ ယ�်ေကျးမ��ှင့် ေနထုိင်မ� ဓေလကုိ့ သင်�ကားသည်။

၂၀၁၅ ခု�ှစ်တင်ွ "လမူျ�ိး�ှင့် ဘာသာကုိ ကာကွယ်ြခင်း" အတက်ွ ဥပေဒ ၄ ခုကုိ ြပဌာနး်ခ့ဲ�ပီး ဆက်လက်

သက်ေရာက်ေနဆဲြဖစ်သည်။   ဥပေဒတစ်ခုမှာ မယား�ပိ�င်ယူသည့် ဓေလကုိ့ ပိတ်ပင်ထားသည်။ အိမ်ေထာင်ဘက်

တစ်ေယာက်ထက်ယူပါက ြပစ်မ�ကျ�းလနွရ်ာ ေရာက်�ပီး ၎င်းသည် �ိင်ုငံတင်ွး�ိှ မူဆလင်များကုိ ပစ်မှတ်ထားေနေ�ကာင်း

ေလလ့ာ ေစာင့်�ကည့်သူများက ဆုိသည်။     ဘာသာေြပာင်းမ�ဆုိင်ရာ ဥပေဒအရ ကျယ်ေြပာေသာ အဆင့်ဆင့်

ေလ�ာက်လ�ာတင်ြခင်းြဖစ်စ�်များ၊ ခွင့်ြပ�ချက် ေတာင်းခံြခင်းများကုိ �မိ�နယ်အဆင့် ဘာသာေြပာင်းြခင်းဆုိင်ရာ

ဘာသာေရးဘုတ်အဖ�ဲ မှတစ်ဆင့် ြပ�လပ်ုရေသာ်လည်း ဥပေဒကုိ ကျင့်သုံးမ�နည်းပါးသည်။ �မိ�နယ်အများအြပားတင်ွ

ဘာသာေြပာင်းြခင်းဆုိင်ရာ ဘုတ်အဖ�ဲ မ�ိှပါ။  ေလ�ာက်ထားသူသည် ၁၈ �ှစ် အထက်ြဖစ်ရမည် ြဖစ်�ပီး ရက်ေပါင်း ၁၈၀
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အထိ ေစာင့်ဆုိင်းရသည်။ အကယ်၍ ေလ�ာက်ထားသူက ၎င်းေနာက်တင်ွ ဘာသာေြပာင်းလိေုသးလ�င် ဘုတ်အဖ�ဲက

ဘာသာေြပာင်းေ�ကာင်း လက်မှတ်ကုိ ထုတ်ေပးသည်။

ဗုဒ�ဘာသာဝင် လက်ထပ်ထိမ်းြမားြခင်းကုိ မှတ်ပုံတင်ရနအ်တက်ွ တရား�ုံးသိ�  �ှစ်ဦးစလံးု သွားေရာက်�ပီး

�ိင်ုငံသားမှတ်ပုံတင်ြပကာ (ယင်းတင်ွ ကုိးကွယ်ရာဘာသာကုိ ဗုဒ�ဘာသာအြဖစ် ေဖာ်ြပသည်) လက်ထပ်ထိမ်းြမားြခင်း

မှနက်နေ်�ကာင်း ကျမ်းကျနိ�်ိင်ုသည်။   ဗုဒ�ဘာသာဝင်များ လက်ထပ်ထိမ်းြမားြခင်းကုိ သက်ဆုိင်ရာ

စီရင်ပုိင်ခွင့်နယ်အတင်ွး�ိှ မည်သည့် တရား�ုံးတင်ွမဆုိ မှတ်ပုံတင်�ိင်ုသည်။   ခရစ်ယာန ်လက်ထပ်ထိမ်းြမားြခင်းကုိ ၁၈၇၂

ခရစ်ယာန ်ထိမ်းြမားြခင်း အက်ဥပေဒေအာက်တင်ွ စီမံေဆာင်ရွက်�ပီး �ိင်ုငံေတာ် တရား�ုံးချ�ပ်တင်ွ မှတ်ပုံတင်ထားေသာ

ခရစ်ယာန ်ဘာသာေရး ေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးက တရားဝင် အသိအမှတ်ြပ�ေပးရမည်။  �ိင်ုငံအတင်ွးတင်ွ ဘုနး်ေတာ်�ကီး

သိ� မဟတ်ု တရားေဟာဆရာ အနည်းငယ်ကသာ မှတ်ပုံတင်ထား�ကသည်။   တရားဝင်အသိအမှတ်ြပ�သည့်

ခရစ်ယာနဘု်ရားေကျာင်းသည် ထိမ်းြမားမ�မှတ်ပုံတင်သည့် အချက်အလက် အေသးစိတ်ကုိ �ိင်ုငံေတာ် တရား�ုံးချ�ပ်သိ�

ထုံးတမ်းစ�်လာအရ လက်ထပ်သည့် အခမ်းအနား ကျင်းပချနိမှ် ၃ လအတင်ွး ေပးပိ� ရမည်ြဖစ်�ပီး တရား�ုံးချ�ပ်ကသာ

ခရစ်ယာနလ်က်ထပ်ထိမ်းြမားြခင်းကုိ အသိအမှတ်ြပ�ခွင့်�ိှသြဖင့် ခရစ်ယာနလ်က်ထပ်ထိမ်းြမားြခင်းကုိ တရားဝင်

အသိအမှတ်ြပ�ရန ်မြဖစ်�ိင်ုသေလာက်ပင် ြဖစ်သည်။   မူဆလင် လက်ထပ်ထိမ်းြမားြခင်းကုိ မူလာတစ်ဦးက ဥပေဒအရ

အသိအမှတ်ြပ�ေပး�ိင်ု�ပီး တရား�ုံးသိ�  တင်သွင်းရန ်မလိပုါ။

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသည် ြပည်သူများရပုိင်ခွင့်�ှင့် �ိင်ုငံေရးအခွင့်အေရးဆုိင်ရာ �ိင်ုငံတကာ ပဋိညာ�်စာချ�ပ်ကုိ

လက်မှတ်ေရးထုိးထားြခင်း မ�ိှပါ။

အစုိးရ�ှင့် စစ်အာဏာ�ှင်တိ�၏ လပ်ုေဆာင်ချက်များ

ယခင်�ှစ်များတင်ွ ြဖစ်ေပ� ခ့ဲသလိ ုေဖေဖာ်ဝါရီ စစ်အာဏာသိမ်း�ပီး ေနာက်ပုိင်းတင်ွလည်း အြဖစ်အပျက်များသည်

ဘာသာေရး အေ�ကာင်းရင်းခံ တစ်ခုတည်းေ�ကာင့် ြဖစ်ေပ� ြခင်း ဟတ်ု မဟတ်ု သတ်မှတ်ရန ်တစ်ခါတစ်ရံ ခက်ခဲရာတင်ွ

ကုိးကွယ်သည့်ဘာသာ�ှင့် လမူျ�ိးတိ�  နးီကပ်စွာ ဆက်��ယ်ေနေသာေ�ကာင့် ြဖစ်သည်။  စစ်အာဏာမသိမ်းမီကာလ�ှင့်

အရပ်သားအစုိးရကုိ ဖယ်�ှား၍ စစ်အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်ပုိင်းကာလ �ှစ်ရပ်စလံးုတင်ွ ဘာသာလမူျ�ိးတ ူလနူည်းစု

အပ်ုစုများအား ပစ်မှတ်ထား၍ �ခိမ်းေြခာက်ြခင်း၊ ဖမ်းဆီးြခင်း�ှင့် အ�ကမ်းဖက်ြခင်းများ ြပ�လပ်ုခ့ဲေ�ကာင်း၊ စစ်အာဏာ�ှင်

လက်ေအာက်တင်ွ ပုိမုိ ဆုိးရွားလာေ�ကာင်း သတင်းများ ရ�ိှသည်။  ြပည်တင်ွး�ှင့် �ိင်ုငံတကာ အနဂ်ျအိီမုျား၏ အဆုိအရ

စစ်လံြုခံ�ေရး တပ်ဖ�ဲများက ချ�ိးေဖာက်ကျ�းလနွခ့ဲ်ေသာ သိ� မဟတ်ု ဆက်လက် ကျ�းလနွေ်နေသာ

ဖိ�ှပ်ိအ�ိင်ုကျင့်မ�များအတက်ွ ြပစ်ဒဏ်လံးုဝနးီပါးမ� ကင်းလတ်ွေနဆဲြဖစ်ေ�ကာင်း၊ ၎င်းကျ�းလနွမ်�များထဲတင်ွ

အနဂ်ျအိီမုျား ေြပာဆုိချက်အရ မူဆလင်အများစု ြဖစ်သည့် �ုိဟင်ဂျာများအား လမူျ�ိးတနုး်သတ်ြဖတ်မ��ှင့် လသူားထုအေပ�

ကျ�းလနွသ်ည့် ရာဇဝတ်မ�များ ပါဝင်ေ�ကာင်း သိရသည်။   ြပည်တင်ွးသတင်းမီဒီယာ ဧရာဝတီ၏ ေဖေဖာ်ဝါရီလတင်ွ

ေဖာ်ြပသည့် သတင်းအရ ၂၀၁၇ ခု�ှစ်က ရခုိင်ြပည်နယ်၌ �ုိဟင်ဂျာများ အေပ�  ရက်စက်�ကမ်း�က�တ်မ��ှင့် အြခား

လ�အခွင့်အေရး ေဖာက်ဖျက်မ�တိ� ကုိ ကျ�းလနွခ့ဲ်သည့် တပ်ဖ�ဲများသည် စစ်အာဏာသိမ်း�ပီး ေနာက်ပုိင်း

ဒီမုိကေရစီေရးအတက်ွ ဆ��ြပသူများအား �ဖိ�ခွင်းရာတင်ွ ပါဝင်ခ့ဲေ�ကာင်း သိရသည်။

ေအဖက်ပီ�ှင့် အြခား သတင်းဌာနများ၏ ေဖာ်ြပချက်များအရ ေဖေဖာ်ဝါရီလတင်ွ စစ်လံြုခံ�ေရးတပ်ဖ�ဲများက

ခရစ်ယာနအ်များစု ေနထုိင်ရာ ကချင်ြပည်နယ်�မိ�ေတာ် ြမစ်�ကီးနား�မိ�တင်ွး�ှင့် �မိ�အနးီတဝုိက်တင်ွ ဆ��ြပသူများအား

�ုိက်�ှက်ြခင်း၊ ဖမ်းဆီးြခင်း၊ ရာဘာကျည်များြဖင့် ပစ်ခတ်ြခင်းများ ြပ�လပ်ုခ့ဲရာ ကက်သလစ် သီလ�ှင် တစ်ပါးက

လံြုခံ�ေရးတပ်ဖ�ဲများေ�ှ�တင်ွ ဒးူေထာက်�ပီး ကေလးများအား ပစ်ခတ်ြခင်းမြပ�ပါရန ်ေတာင်းပနခ့ဲ်ေ�ကာင်း သိရသည်။

မတ်လတင်ွ ပုပ်ရဟနး်မင်း�ကီး ဖရနစ်စ်က "က��်ပ်ုသည်လည်း 'အ�ကမ်းဖက်ြခင်းကုိ ရပ်တန ့ပ်ါ' ဟ ုြမနမ်ာ�ိင်ုငံ၏
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လမ်းများေပ� ဒးူေထာက်�ပီး ေြပာပါသည်။" ဟ ုစိန ့ဖ်ရနစ်စ် ဆာဗီယာမှ ကက်သလစ် သီလ�ှင်၏ လပ်ုရပ်ကုိ

ရည်ရွယ်ကုိးကား�ပီး မိန ့�်ကားခ့ဲသည်။

ဧ�ပီလတင်ွ ြပည်တင်ွးမီဒီယာ သတင်းအရ ရနကု်န�်မိ� ဗလီတစ်ခုတင်ွ မူဆလင်ဗလီတင်ွ

ဆုေတာင်းချနိေ်�ကညာေပးသူတစ်ဦး၏ အေလာင်းကုိ ေဒသခံများက ေတ��ိှရာ အမျ�ိးသမီးအဝတ်အစား�ှင့်

��တ်ခမ်းနဆုိီး�ပီး �ကိ�းဆဲွချလျက်သား ေတ�ရေ�ကာင်း သိရသည်။   စစ်အာဏာ�ှင်၏ လံြုခံ�ေရးတပ်များက သ�အား

သတ်ြဖတ်ခ့ဲပုံရသည်ဟ ုေဒသခံများက ေြပာဆုိသည်။    ကမ�ာတဝနး်�ိှ မူဆလင်များ ဥပုသ်သီလေဆာက်တည်ချနိတ်င်ွ

သူသည် အစားအေသာက်ေ�ှာင်�ပီးေနာက် ဗလီအတင်ွး ညအိပ်ေနခ့ဲြခင်း ြဖစ်သည်။  သတင်းအရ စစ်သားများက

ဗလီအတင်ွး ချ�်း�ှင်း ဝင်ေရာက်သည်�ှင့် စတင်ပစ်ခတ်ခ့ဲြခင်းြဖစ်ေ�ကာင်း မျက်ြမင်သက်ေသများက ေြပာဆုိသည်။

ပစ်ခတ်မ�ေ�ကာင့် လ�ှူစ်ဦး ဒဏ်ရာရခ့ဲသည်။

ေမလ ၂၄ ရက်ေန ့ ြပည်တင်ွးမီဒီယာသတင်းအရ စစ်လံြုခံ�ေရးတပ်များက ကယားြပည်နယ်၊ ကယမ်းသာယာ�ိှ

ြမင့်ြမတ်ေသာ �ှလံးုသား ခရစ်ယာနဘု်ရားေကျာင်းကုိ ဗုံး�ကဲ တိက်ုခုိက်ခ့ဲရာ ဘုရားေကျာင်းတင်ွ ခုိလ�ံေနသူ ေလးဦး

ေသဆုံးခ့ဲသည်။ ေမလ ၂၈ ရက်ေနတ့င်ွ ကယားြပည်နယ်  ဒီေမာဆုိး�ိှ စိန ့ဂ်ျ�ိးဆက်ဖ် ဘုရားေကျာင်း၌ စစ်တပ်၏

ပစ်ခတ်မ�ေ�ကာင့် ြပည်တင်ွး ေနရပ်စွန ့ခွ်ာထွက်ေြပးသူများအတက်ွ အစားအေသာက် စုေဆာင်းေကာက်ခံေနသူ �ှစ်ဦး

ေသဆုံးခ့ဲသည်။   စစ်တပ်ဖ�ဲများသည် ကယားြပည်နယ်�ိှ ကက်စလစ် ကျမ်းစာသင်ေကျာင်းမှ လပ်ုအားေပးသူတစ်ဦးကုိ

ေမလ ၂၉ ရက်ေနက့ သတ်ြဖတ်ခ့ဲေ�ကာင်းကုိလည်း ြပည်တင်ွးမီဒီယာက ေဖာ်ြပထားသည်။   ြမင့်ြမတ်ေသာ�ှလံးုသား

ဘုရားေကျာင်းကုိ ဗုံး�ကဲခ့ဲ�ပီးေနာက်တင်ွ ရနကု်နမှ် ခရစ်ယာနဂုိ်ဏ်ချ�ပ် ဘုနး်ေတာ်�ကီး ချားလ်ဘုိက ေမလ ၂၅ ရက်ေနတ့င်ွ

ေ�ကညာချက်တစ်ေစာင်ထုတ်ြပန�်ပီး ဘာသာေရး အေဆာက်အအံမုျားကုိ ပစ်မှတ်ထားြခင်း မြပ�ပါရန်

စစ်အာဏာပုိင်များကုိ ေတာင်းဆုိခ့ဲသည်။   ဝတ်ြပ�ဆုေတာင်းသည့် အေဆာက်အအံမုျား�ှင့် အြခားဘာသာေရး

အေဆာက်အအံမုျားအား အ�ကမ်းဖက်တိက်ုခုိက်မ�များ ဆက်လက် ြဖစ်ေပ�ေနရာ ဇွနလ် ၆ ရက်ေနတ့င်ွလည်း

ကယားြပည်နယ်�ိှ ခရစ်ယာနဘု်ရားေကျာင်း တစ်ေကျာင်းကုိ စစ်တပ်အား တိက်ုခုိက်ေနသည့် "အ�ကမ်းဖက်များ" က

အသုံးြပ�သည်ဟ ုစွပ်စဲွကာ လက်နက်�ကီးများြဖင့် ပစ်ခတ်ခ့ဲသည်။

အတိက်ုအခံ NUG ၏ ဇွနလ် ထုတ်ြပနခ်ျက်တင်ွ �ုိဟင်ဂျာ ၇၄၀,၀၀၀ ေကျာ်အေပ� စစ်တပ်က ကျ�းလနွခ့ဲ်သည့်

ရာဇဝတ်မ�များအတက်ွ "တရားမ�တမ��ှင့် တာဝနခံ်မ��ိှရန ်�ကိ�းပမ်းမည်" ြဖစ်ေ�ကာင်း ကတိြပ�ထားသည်။  ထိ� အြပင်

အစုိးရြပနဖ်�ဲ�ိင်ုပါက �ုိဟင်ဂျာအများစုကုိ �ိင်ုငံသားြဖစ်ခွင့် ြငင်းဆုိထားေသာ ၁၉၈၂ ခု�ှစ် ဥပေဒကုိ ြပနလ်ည်ြပင်ဆင်မည်

ြဖစ်ေ�ကာင်း NUG က ဆုိသည်။   NUG ၏ �သဂုတ်လ ထုတ်ြပနခ်ျက်တင်ွ ဘာသာေရးကုိ အေြခခံသည့် စစ်ရာဇဝတ်မ�

အပါအဝင် "လသူားမျ�ိး�ယ်ွအေပ� ဆက်တိက်ု ကျ�းလနွေ်နေသာ ရာဇဝတ်မ�" အတက်ွ စစ်အာဏာ�ှင်တင်ွ တာဝန�ိှ်ေ�ကာင်း

ေဖာ်ြပထားသည်။

ပုပ်ရဟနး်မင်း�ကီး ဖရနစ်စ်က ြမနမ်ာ�ိင်ုငံမှ ြပည်တင်ွးေနရပ်စွန ့ခွ်ာထွက်ေြပးေန�ကရသူများ၏ ဒကု�ေသာကများအတက်ွ

ဝမ်းနည်း ေ�ကကဲွြဖစ်ရ�ပီး "ခရစ်ယာနဘု်ရားေကျာင်းများ၊ ေစတီပုထုိးများ၊ ဘုနး်�ကီးေကျာင်းများ၊ ဗလီများ၊

ဘုရားေကျာင်း အေဆာက်အအံမုျားကုိ စာသင်ေကျာင်းများ၊ ေဆး�ုံများ�ှင့် အလားတ ူခုိလ�ံစရာ �ကားေနြဖစ်ေသာ

ေနရာများအြဖစ် ေလးစားရမည်" ဟ ုဇွနလ်ပုိင်းက ေြပာဆုိခ့ဲသည်။

စက်တင်ဘာလတင်ွ ချင်းြပည်နယ်၌ လက်နက်�ကီးများ ပစ်ခတ်မ�ေ�ကာင့် မီးေလာင်က�မ်းေနသည်ကုိ �ငိမ်းသတ်ရန်

�ကိ�းစားေနစ�် �ှစ်ြခင်း သင်းအပ်ုဆရာ ဆွနဘိ်တ်ဟမ်ွကုိ စစ်သားများက ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ် ခ့ဲသည်။   ေသဆုံး�ပီးေနာက်

စစ်သားတစ်ေယာက်က သ�လက်ေချာင်းကုိြဖတ်၍ လက်ထပ်လက်စွပ်ကုိ ခ�တ်ယူသွားသည်ဟ ုဆုိသည်။

ချင်း�ှစ်ြခင်းခရစ်ယာန ်ညီလာခံ၏ အေထွေထွအတင်ွးေရးမ�းက "စစ်တပ်သည် သူတိ�၏ ရနသူ်�ှင့် အရပ်သားများအ�ကား
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အေသအချာ ခဲွြခားရန ်လိအုပ်�ပီး ... အကယ်၍ ဤအတိင်ုးသာ ဆက်သွားေနမည် ဆုိပါက တိက်ုပဲွများသည် ပုိမုိ�ကီးမားေသာ

လမူျ�ိး-ဘာသာ ြပဿနာများအြဖစ် ေရာက်�ိှသွား�ိင်ုေ�ကာင်း" ြပည်တင်ွးမီဒီယာကုိ ေြပာဆုိခ့ဲသည်။

သတင်းအရ စစ်လံြုခံ�ေရးတပ်များသည် လမူျ�ိး�ှင့် ဘာသာကုိ �ုိင်းြပစွာ ေစာ်ကားဆဲဆုိ�ပီး "လမူဆနစွ်ာ"

�ုိက်�ှက်ခ့ဲေ�ကာင်း သိရသည်။   ေအပီသတင်းဌာန၏ ေအာက်တိဘုာ သတင်းအရ စစ်တပ်၏ ည��်းပနး် �ှပ်ိစက်မ�များမှ

တစ်ခုအြဖစ် ေဖာ်ြပထားရာတင်ွ  အမည် ေဖာ်ြပမထားသည့် သံဃာတစ်ပါးက အချ�ပ်တင်ွ မသန ့�ှ်င်းသည့် အေြခအေနကုိ

ေြပာဆုိခ့ဲသြဖင့် သ�အား အတင်းအ�ကပ် လဝူတ်လဲေစ�ပီး "ေခါင်း၊ ရင်ဘတ်�ှင့် ေကျာတိ� ကုိ ကနေ်ကျာက်ခ့ဲေ�ကာင်း"

သိရသည်။

ေဖေဖာ်ဝါရီလတင်ွ စစ်လံြုခံ�ေရးတပ်ဖ�ဲက ြမနမ်ာေနာင်း သတင်းေထာက် မေကဇွနေ်�းွကုိ ရနကု်န�်မိ�တင်ွ �ငိမ်းချမ်းစွာ

ဆ��ြပမ�များ အေ�ကာင်း သတင်းရယူမ�အတက်ွ ဖမ်းဆီးခ့ဲ�ပီး "အစာငတ်ခံဆ��ြပ" သည်ဆုိကာ သ�အား

တိက်ုပိတ်ထားခ့ဲသည်။   သူသည် ရာမာဒန ်ဥပုသ်လအတက်ွ အစားအေသာက် ေ�ှာင်ခ့ဲြခင်း ြဖစ်ေ�ကာင်း သူ၏ ေ�ှ�ေနက

ြပည်တင်ွးသတင်းဌာနသိ�  ေြပာဆုိသည်။   မေကဇုံေ�းွအား ၁၂၄ ရက်�ကာ အင်းစိနေ်ထာင်တင်ွ ဖမ်းချ�ပ်ထား�ပီးေနာက်

ဇွနလ်တင်ွ ြပနလ်ည်လတ်ွေြမာက်လာသည်။

အာဏာပုိင်များက သ�အား အသေရဖျက်မ�ြဖင့် ေထာင်ဒဏ် ၆ လ ချမှတ်ခ့ဲကာ ေလ�ာရ့က်မ�ိှဘဲ �သဂုတ်လ ၂ ရက်ေနတ့င်ွ

ြပနလ်ည် လတ်ွေြမာက်လာသည်။

ေမလတင်ွ Buddhistdoor Global အနွလိ်င်ုးဂျာနယ်�ှင့် က�စုံမီဒီယာထုတ်လ�င့်ချက်မှ သတင်းများအရ စစ်တပ်သည်

မ��ေလး�ိှ ဘုနး်�ကီးေကျာင်းတစ်ေကျာင်းကုိ ဒီမုိကေရစီေရး လ�ပ်�ှားမ�များ�ှင့် ဆက်စပ်ေနသည်ဟဆုိုကာ

ဝင်ေရာက်စီးနင်းခ့ဲသည်။   ဘုနး်�ကီးေကျာင်းမှ ေကျာင်းဆရာတစ်ဦးက သ�အား မ��ေလးနနး်တင်ွး�ိှ စစ်ေ�ကာေရးသိ� မပိ� မီ

စစ်တပ်မှ အဖ�ဲဝင် ၃ ဦးက အ�ကိမ်�ကိမ် �ုိက်�ှက်ခ့ဲေ�ကာင်း ေြပာဆုိသည်။

ြပစ်မ�ထင်�ှားပါက သင်းအပ်ုဆရာများသည် ဆူပူရနလ်�ံေဆာ်မ�ြဖင့် ေထာင်ဒဏ် သုံး�ှစ်အထိ ကျခံရဖွယ် �ိှသည်။

စစ်အာဏာပုိင်များက သူတိ�  သုံးဦးစလံးုကုိ ေအာက်တိဘုာလတင်ွ ြပနလ်�တ်ေပးခ့ဲသည်။

�သဂုတ်လ ြမနမ်ာေနာင်း သတင်းအရ စစ်တပ်က သံဃာများကုိ မ��ေလး စစ်ေဆးေရးဂိတ်များတင်ွ တာဝနခ်ျထားရန်

စီစ�်ခ့ဲေသာ်လည်း ၎င်းအစီအစ�်ကုိ ြပနလ်ည်ဖျက်သိမ်းခ့ဲသည်။   ေဒသခံ သံဃာများက ယင်းအစီအစ�်ကုိ ကန ့ကွ်က်ခ့ဲ�ပီး

မ��ေလး သံဃာတစ်ပါးက စစ်တပ်သည် "... သူတိ�၏ �ိင်ုငံေရးအရ အသာစီးရရန ်ဘာသာေရးကုိ အသုံးချဖိ�

�ကိ�းစားေနသည်။" ဟ ုမိန ့သ်ည်။

စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်ေနတ့င်ွ မ��ေလး�မိ�၌ စစ်သားများ ြခံရံ လိက်ုပါလာေသာ အရပ်ဝတ်လက်နက်ကုိင်များက

ချင်းလမူျ�ိး ခရစ်ယာန ်သင်းအပ်ုဆရာေတာ် သီယနလ်ျနဆ်နး်ကုိ လာေရာက် ဖမ်းဆီးသွားခ့ဲသည်။  �ှစ်ြခင်းခရစ်ယာန်

ကမ�ာမ့ဟာမိတ်အဖ�ဲ၏ အဆုိအရ သ�အား ဖမ်းဆီး�ပီးေနာက်တင်ွ စစ်အာဏာ�ှင်၏ လံြုခံ�ေရးတပ်က သင်းအပ်ု ဆရာေတာ်

ဆနး်၏ ေနအိမ်သိ�  ဝင်ေရာက်�ပီး ဘုရားေကျာင်းပုိင်�ှင့် သင်းအပ်ုဆရာေတာ် မိသားစုပုိင် ေငမွျား�ှင့် လက်ကုိင်ဖုနး်များကုိ

သိမ်းယူခ့ဲသည်။

�ိဝုင်ဘာလတင်ွ စစ်အာဏာ�ှင် တရား�ုံးက ထင်�ှားေသာ သံဃာ အ�ှင်ေသာဘိသအား ေထာင်ဒဏ် ေနာက်ထပ်

�ှစ်�ှစ်တိးုြမ�င့် ချထားလိက်ုသည်။ လမူ�ကွနရ်က်တင်ွ အ�ှင်ေသာဘိသ၏ မှတ်ချက်များက ဆက်သွယ်ေရးဆုိင်ရာ

အက်ဥပေဒ၏ အသေရဖျက်မ� ပုဒ်မကုိ ေဖာက်ဖျက်ကျ�းလနွသ်ည်ဆုိကာ ယခင်က ေထာင်ဒဏ် တစ်�ှစ်
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ြပစ်ဒဏ်ချထားခ့ဲြခင်း ြဖစ်သည်။   သ�အား ြပစ်မ�ဆုိင်ရာဥပေဒအရ လ�ံေဆာ်မ� ေြမာက်သည်ဟ ုဆုိကာ ထပ်တိးုြပစ်ဒဏ်

ချမှတ်ခ့ဲြခင်း ြဖစ်သည်။

ဘာသာေရးစု�ုံးပဲွများကုိ စစ်အာဏာ�ှင်များက ဒီမုိကေရစီေရး အတက်ွ စု�ုံးြခင်းအြဖစ် အထင်အြမင်လွဲမှားမည်ကုိ

စုိးရိမ်ေနေ�ကာင်းကုိလည်း ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များက ေြပာဆုိ�ကသည်။   သတင်းမီဒီယာ အများအြပား၏

သတင်းထုတ်ြပနခ်ျက်များအရ ဇွနလ်တင်ွ မ��ေလး�မိ�၌ ပရိတ် ရွတ်သည့် သံဃာများကုိ စစ်အာဏာ�ှင်ဆန ့က်ျင်ေရးဟု

ယူဆကာ စစ်သားများက �ုိက်�ှက်ခ့ဲ�ကေ�ကာင်း သိရသည်။

သတင်းမီဒီယာ ေဖာ်ြပချက်များအရ ဧ�ပီလတင်ွ ကချင်ြပည်နယ်�ှင့် မ��ေလးတိင်ုး အပါအဝင် �ိင်ုငံအ���ိှံ ခရစ်ယာန်

ဘုရားေကျာင်းများကုိ စစ်လံြုခံ�ေရးတပ်များက စီးနင်းဝင်ေရာက် �ှာေဖွမ�များ ြပ�လပ်ုခ့ဲေ�ကာင်း

ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များက ေြပာဆုိသည်။  စစ်လံြုခံ�ေရးတပ်များကမူ တရားမဝင်ေသာ လပ်ုရပ်များတင်ွ ပါဝင်

ပတ်သက်သူများ�ှင့် စစ်အာဏာပုိင်များကုိ ဆန ့က်ျင်သူများကုိ �ှာေဖွြခင်း ြဖစ်ေ�ကာင်း ေြပာဆုိသည်။

ချင်းလ�အခွင့်အေရးအဖ�ဲ (CHRO) ၏ အဆုိအရ ချင်းြပည်နယ်�ှင့် စစ်ကုိင်းတိင်ုး�ိှ ခရစ်ယာနမ်ျားသည် ေနအိမ်များ�ှင့်

ဝတ်ြပ� ဆုေတာင်းသည့် အေဆာက်အအံမုျား ဖျက်ဆီးခံေနရ�ပီး စစ်တပ်၏ ကုိယ်ထိလက်ေရာက် အ�ကမ်းဖက်မ�ကုိ

ခံေန�ကရသည်။     �ိဝုင်ဘာလတင်ွ ြမနမ်ာလ�အခွင့်အေရးကွနရ်က် (BHRN) က စစ်တပ်၏ အရပ်သားများအေပ�

တိက်ုခုိက်မ�ကုိ ြပစ်တင် ��တ်ချလိက်ု�ပီး ထနတ်လန�်မိ�တင်ွ အိမ်များ၊ ဘုရားေကျာင်းများကုိ မီး�� �ိြခင်း�ှင့် �မိ�ကုိ

ဆက်လက်၍ လက်နက်�ကီးများ�ှင့် ပစ်ခတ်ေနြခင်းကုိ ဥပမာေပး ထည့်သွင်း ေဖာ်ြပထားသည်။   BHRN အဆုိအရ

ယင်းတိက်ုခုိက်မ�များသည် "စစ်တပ်က အြခား တိင်ုးရင်းသား�ှင့် အြခားဘာသာဝင်လနူည်းစုများအား အားလံးုကုိ သတ်ရန၊်

အားလံးုကုိ မီး�� �ိရန�ှ်င့် အားလံးုကုိ ဖျက်ဆီးရန ်ဗျ�ဟာြဖင့် တိက်ုခုိက်ေနမ�၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း ြဖစ်ေ�ကာင်း" သိရသည်။

ေအာက်တိဘုာလတင်ွ မီဒီယာ အရင်းအြမစ်များ၏ သတင်းများအရ ကယားြပည်နယ်အတင်ွး�ိှ

အိးုအိမ်စွန ့ခွ်ာထွက်ေြပးရသူများအား အကူအညီေပးရန ်တာဝနြ်ဖင့် လပ်ုေဆာင်ေနေသာ ကက်သလစ် ဘုရားေကျာင်း

လမူ�ေရး ေအဂျင်စီ Caritas (ဂ�ုဏာ) မှ ကယ်ဆယ်ေရး လပ်ုသား ခုနစ်ဦးကုိ စစ်အာဏာ�ှင်၏ လံြုခံ�ေရးတပ်များသည်

ဖမ်းဆီးခ့ဲေ�ကာင်း သိရသည်။  �ှစ်ကုနပုိ်င်းတင်ွ ဘုရားေကျာင်း တာဝန�ိှ်သူများက ကယ်ဆယ်ေရး လပ်ုသားများ

ြပနလ်ည်လ�တ်ေြမာက်ေရးအတက်ွ လပ်ုေဆာင်�ိင်ုခ့ဲသည်။  ယင်းေဒသအေြခအေနကုိ သိ�ိှ�ကေသာ ေဒသခံများ၏

အဆုိအရ စစ်တပ်သည် အ�မဲဆုိသလိပုင် ေဒသခံများအား အ�ကမ်းဖက်မ�များ၊ ထင်သလိ ုဖမ်းဆီးမ�များ လပ်ုေလ�ိှ့�ပီး

ယုံ�ကည်ကုိးကွယ်သည့် ဘာသာကုိ အေြခခံေလ�ိှ့ေ�ကာင်း ေြပာဆုိသည်။

AAPP အဆုိအရ စစ်အာဏာ�ှင်များသည် ဆ��ြပရာတင်ွ ပါဝင်သည့် ဗုဒ�ဘာသာ သံဃာ ၃၅ ပါးကုိ

ဖမ်းဆီးထိနး်သိမ်းခ့ဲသည့်အြပင် ခရစ်ယာန ်ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင် ၉ ဦး�ှင့် မူဆလင် ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်

တစ်ဦးတိ� ကုိလည်း စစ်အာဏာသိမ်း�ပီးချနိမှ်စ၍ ဤ�ှစ်ကုနပုိ်င်းအထိ အေ�ကာင်းြပချက်မေပးဘဲ ဖမ်းဆီးခ့ဲသည်။

IIMM ထုတ်ြပနခ်ျက်အရ ၂၀၁၉ မှ ၂၀၂၁ ခု�ှစ်အထိ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ အတင်ွး လ�အခွင့်အေရးချ�ိးေဖာက်မ� သိ� မဟတ်ု

�ှပ်ိစက်ည��်းပနး်မ�များဟ ုသတ်မှတ်�ိင်ုဖွယ် သက်ေသ အေထာက်အထား �ှစ်သနး်ေကျာ်ကုိ စုေဆာင်းရ�ိှထား�ပီး

စိတ်ြဖာေလလ့ာခ့ဲေ�ကာင်း�ှင့် ယင်းတင်ွ ရခုိင်၊ ချင်း၊ �ှမ်း၊ ကချင်�ှင့် ကရင်ြပည်နယ်တိ� မှ ဒကု�ခံစားခ့ဲရသူ ၁,၃၀၀ ခန ့�ှ်င့်

မျက်ြမင်သက်ေသများ၏ ေြပာဆုိချက်များ ပါဝင်ေ�ကာင်း သိရသည်။

အာ�ှ ကက်သလစ်များ သမဂ�သတင်း ၏ ေဖာ်ြပချက် အရ ခရစ်ယာနအ်များစုြဖစ်ေသာ လေူပါင်း ၁၀၀,၀၀၀ ေကျာ်သည်

ကချင်�ှင့် �ှမ်းြပည်နယ်တိ�တင်ွ ေနရပ်စွန ့ခွ်ာတိမ်းေ�ှာင်ေနရသူများ စခနး်တင်ွ ကျန�ိှ်ေနဆဲြဖစ်�ပီး ကရင်လမူျ�ိး ခရစ်ယာန်
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အများစု ြဖစ်သည့် လေူပါင်း ၁၀၀,၀၀၀ ေကျာ်ကလည်း ထုိင်းနယ်စပ် တေလ�ာက်�ိှ ဒကု�သည် စခနး်များတင်ွ

ခုိလံေုန�ကရသည်။

�သဂုတ်လတင်ွ စစ်အာဏာ�ှင်များက လမူျ�ိးတနုး်သတ်ြဖတ်မ� အပုိင်းကုိ ထည့်သွင်းရနအ်တက်ွ ြပစ်မ�ဆုိင်ရာဥပေဒကုိ

ြပင်ဆင်ခ့ဲသည်။  ဥပေဒက�မ်းကျင်သူများ၏ အဆုိအရ ယင်းဆုံးြဖတ်ချက်သည် �ိင်ုငံတကာဖိအားကုိ ေလ�ာခ့ျ�ိင်ုရန်

ရည်ရွယ်လပ်ုေဆာင်ြခင်း ြဖစ်ေ�ကာင်း၊ စစ်အာဏာ�ှင်များသည် ကုလသမဂ�ခုံ�ုံးတင်ွ စစ်တပ်အဖ�ဲဝင်များက

�ုိဟင်ဂျာများအေပ� ကျ�းလနွခ့ဲ်သည့် လမူျ�ိးတနုး်သတ်ြဖတ်မ��ှင့် လသူားမျ�ိး�ယ်ွစုအေပ� ကျ�းလနွသ်ည့်

ရာဇဝတ်မ�များအတက်ွ စဲွဆုိခံထားရသည့်အတက်ွ ြဖစ်ေ�ကာင်း သိရသည်။ ဧရာဝတီ သတင်းအရ

ဥပေဒြပဌာနး်ချက်များတင်ွ တိင်ုးရင်းသား၊ လမူျ�ိး သိ� မဟတ်ု ဘာသာေရး အဖ�ဲကုိ အားလံးု သိ� မဟတ်ု တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းအား

ဖျက်ဆီးရန ်ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် သတ်ြဖတ်ြခင်း အတက်ွ ေသဒဏ်အထိ ြပစ်ဒဏ်ေပး�ိင်ုေ�ကာင်း ထည့်သွင်းထားသည်။

စစ်အာဏာ�ှင်များက ဘာသာေရး စုေဝးမ�များ အပါအဝင် စုေဝးမ�များကုိ ကန ့သ်တ်ရနအ်တက်ွ အနည်းဆုံး ဥပေဒ သုံးခုကုိ

ြပဌာနး်ခ့ဲသည်။  လငူါးေယာက်�ှင့် အထက် စုေဝးြခင်း - ဘာသာေရးအရ စုေဝးမ� အပါအဝင် - သည်

သဘာဝေဘးအ��ရာယ်စီမံမ�ဆုိင်ရာ ဥပေဒ (သုံးလမှ သုံး�ှစ်အထိ ေထာင်ဒဏ် သိ� မဟတ်ု ေငဒွဏ် သိ� မဟတ်ု �ှစ်မျ�ိးစလံးု)၊

ကူးစက်ေရာဂါကာကွယ်ထိနး်ချ�ပ်ေရးဆုိင်ရာ ဥပေဒ (ေထာင်ဒဏ် ေြခာက်လ သိ� မဟတ်ု ေငဒွဏ်)၊ သိ� မဟတ်ု ြပစ်မ�ဆုိင်ရာ

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၈၈ အရ - အစုိးရအမိန ့ကုိ် ဖီဆနမ်� (ေထာင်ဒဏ် တစ်လမှ ေြခာက်လ သိ� မဟတ်ု ေငဒွဏ်)

ြပစ်ဒဏ်ေပးခံရ�ိင်ုသည်။

ေအာက်တိဘုာလ ၇ ရက်ေနတ့င်ွ UNHCR က ထုတ်ြပနသ်ည့် အစီရင်ခံစာတင်ွ စစ်အာဏာပုိင်များသည် �ုိဟင်ဂျာ ၁၄၈,၀၀၀

ခန ့ကုိ် စခနး် ၂၁ ခုတင်ွ ဆက်လက် ချ�ပ်ေ�ှာင်ထားဆဲ ြဖစ်ေ�ကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။   �ုိဟင်ဂျာများ၏

ြပည်တင်ွးသွားလာမ�ကုိ ဆက်လက်၍ တင်းတင်း�ကပ်�ကပ် ကန ့သ်တ်ထားရာ သူတိ�သည် အထူး အေထာက်အထားများ

ကုိင်ေဆာင်ထားရန ်လိအုပ်�ပီး �ုိဟင်ဂျာ အများစု ေနထုိင်ေနသည့် ရခုိင်ြပည်နယ်အတင်ွး သွားလာရန ်အတက်ွပင်လ�င်

ခရီးသွားခွင့် ရယူရသည်။   လသူားချင်းစာနာေထာက်ထားမ� အကူအညီေပးေရး အဖ�ဲအစည်းများ၏ အဆုိအရ

စစ်အာဏာပုိင်များသည် ဤ�ှစ်အတင်ွးတင်ွ �ုိဟင်ဂျာ ဒကု�သည်များ ဌာေနြပန�်ိင်ုေရးအတက်ွ �ကိ�းပမ်းမ�အသစ်

တစ်စုံတစ်ရာ မ�ိှဘဲ �ုိဟင်ဂျာအများစုမှာ အိမ်နးီြခင်း ဘဂ�လားေဒ�်ှ့ �ိင်ုငံ�ိှ ဒကု�သည် စခနး်များတင်ွ ဆက်လက်

ေနထုိင်ေန�ကရသည်။  အဆုိပါ အဖ�ဲအစည်းများအဆုိအရ စစ်အာဏာ�ှင်လက်ေအာက်တင်ွ �ုိဟင်ဂျာများသည်

မိမိဆ��အေလျာက် သိက�ာ�ိှ�ိှ လံြုခံ�စွာ�ှင့် အဆင်ေြပစွာ ဌာေနြပနေ်ရးမှာ မြဖစ်�ိင်ုေ�ကာင်း သိရသည်။

စစ်အာဏာ�ှင်များ၏ အေထွေထွအပ်ုချ�ပ်ေရးဦးစီးဌာနက ၂၀၂၀ ဧ�ပီလ အမိန ့ကုိ် ပယ်ဖျက်�ပီး ခရီးသွားလက်မှတ်မပါဘဲ

ခရီးသွားသည့် �ုိဟင်ဂျာများကုိ အေရးယူသည့် အမိန ့ကုိ် ြပနလ်ည် အသက်သွင်း လိက်ုသည်။   ဥပမာ - စက်တင်ဘာလတင်ွ

စစ်အာဏာ�ှင်၏ လံြုခံ�ေရးတပ်များက ခရီးသွားလက်မှတ်မပါဘဲ ခရီးသွားသူ �ုိဟင်ဂျာ ၃၀ ကုိ ဖမ်းဆီး�ပီးေနာက်

၎င်းတိ� ကုိ ေထာင်ဒဏ် �ှစ်�ှစ် ချမှတ်ခ့ဲသည်။    အင်တာဗျ�းေြဖဆုိခ့ဲသည့် �ုိဟင်ဂျာတစ်ဦးက ယခင်က ေနထုိင်သူ

�ုိဟင်ဂျာများသည် ေကျးရွာအပ်ုချ�ပ်ေရးမ�းထံမှ �မိ�နယ်ြပင်ပထွက်ခွင့် လက်မှတ် ေတာင်းခံရေသာ်လည်း ယခုအခါ

လဝူင်မ��ကီး�ကပ်ေရး အရာ�ိှများထံမှ ခွင့်ြပ�ချက်ကုိပါ လိအုပ်ေ�ကာင်း ေြပာဆုိသည်။

ရခုိင် ေဒသခံမီဒီယာ သတင်းတင်ွ �ုိဟင်ဂျာများကုိ ရခုိင်ြပည်နယ်မှ မေလး�ှား�ိင်ုငံသိ�  လကုူနကူ်းြခင်းများ ဆက်လက်

ြဖစ်ေပ�ေနေ�ကာင်း�ှင့် ေအာက်တိဘုာလအတင်ွး ြဖစ်ပွားခ့ဲသည့် ြဖစ်ရပ် �ှစ်ခုကုိ ေဖာ်ြပထားသည်။   ရခုိင်ြပည်နယ်

ေမာင်းေတာ�မိ�နယ်တရား�ုံးက �ုိဟင်ဂျာ ၁၀၉ ဦးကုိ တရားမဝင်ခုိးဝင်မ�ြဖင့် အလပ်ု�ကမ်း�ှင့် ေထာင်ဒဏ် ငါး�ှစ်

ချမှတ်လိက်ုေ�ကာင်း ဒီဇင်ဘာလတင်ွ လတ်ွလပ်သည့်အာ�ှအသံက သတင်းထုတ်လ�င့်ခ့ဲသည်။  စစ်တပ်၏ ၂၀၁၇ ခု�ှစ်

ရခုိင်ြပည်နယ်အတင်ွး �ုိဟင်ဂျာမူဆလင်များအား �ဖိ�ခွင်းခ့ဲချနိက် ဒကု�သည်များသည် ဘဂ�လားေဒ�်ှ့�ိင်ုငံ ဒကု�သည်
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စခနး်များသိ�  ထွက်ေြပးခ့ဲ�ကသည်။ မေလး�ှားသိ�  ဝင်ေရာက်ရန ်�ကိ�းပမ်းေနစ�် �ိဝုင်ဘာလ၌ ြမနမ်ာေရတပ်က ၄င်းတိ�အား

�ကားြဖတ်တိက်ုခုိက်ခ့ဲသည်။

ဤ�ှစ်အတင်ွးတင်ွ စစ်အာဏာ�ှင်သည် တိင်ုးရင်းသားေဒသ အများအြပားသိ�  ကုလသမဂ�၊

လသူားချင်းစာနာေထာက်ထားမ� အကူအညီေပးသူများ�ှင့် မီဒီယာအဖ�ဲများ အပါအဝင် ြပည်ပမှ လာေရာက်မ�ကုိ

တင်း�ကပ်စွာ ကန ့သ်တ်ထား�ပီး ၎င်းေဒသများတင်ွ ဘာသာြခား လနူည်းစုများလည်း ေနထုိင်�ကသည်။   စစ်တပ်�ှင့်

ချင်းအမျ�ိးသားတပ်ဦးက့ဲသိ� ေသာ အချ�ိ တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကုိင်အဖ�ဲများအ�ကား တိက်ုပဲွများသည် စစ်အာဏာသိမ်း

�ပီးသည့်ေနာက်တင်ွ ပုိမုိအ�ိှနြ်မင့်လာသည်။ သိ� ေသာ် တိက်ုပဲွများသည် ဘာသာေရးကုိ အေြခြပ�၍ ြဖစ်ေပ� ြခင်း �ိှ မ�ိှ

သတ်မှတ်ရန ်ခက်ခဲပါသည်။   ကုလသမဂ�၏ ထုတ်ြပနခ်ျက်တင်ွ စစ်အာဏာသိမ်း�ပီးချနိမှ်စ၍ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်ေနအ့ထိ

ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း�ှင့် �ှမ်းြပည်နယ်တိ�  အပါအဝင် အထူးသြဖင့် တိင်ုးရင်းသားေဒသများတင်ွ အိးုအိမ်စွန ့ခွ်ာ

ထွက်ေြပးရသူ ၂၉၆,၀၀၀ ဦးေကျာ် �ိှေ�ကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။  ကုလသမဂ� ထုတ်ြပနခ်ျက်အရ �ှစ်ကုနပုိ်င်းတင်ွ

အိးုအိမ်စွန ့ခွ်ာ ထွက်ေြပးရသူ ေထာင်�ှင့် ချ၍ီ ထပ်တိးုလာ�ပီး ၎င်းမှာ �ိင်ုငံ၏ အေ�ှ�ေတာင်ပုိင်းေဒသ ကယား�ှင့်

ကရင်ြပည်နယ်တိ�တင်ွ ြဖစ်သည်။  ကရင်နလီ�အခွင့်အေရးအဖ�ဲ (KnHRG) အရ ေမလမှစ၍ �ှစ်ကုနပုိ်င်းအထိ လေူပါင်း

၁၅၆,၀၀၀ ဦးေကျာ် ေနရပ်စွန ့ခွ်ာခ့ဲရကာ ၎င်းအနက်မှ ၉၅ ရာခုိင်��နး်မှာ ကရင်န ီခရစ်ယာနဘ်ာသာဝင်များ ြဖစ်�ပီး စစ်တပ်�ှင့်

တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကုိင်အဖ�ဲများအ�ကား တိးုများလာေနသည့် အ�ကမ်းဖက်တိက်ုခုိက်မ�များေ�ကာင့် ြဖစ်ေ�ကာင်း

သိရသည်။

ဘာသာေရး အဖ�ဲများ အပါအဝင် လတ်ွလပ်စွာ သင်းပင်းဖ�ဲစည်းခွင့်ကုိ စစ်အာဏာ�ှင်များက ဆက်လက် ကန ့သ်တ်ထားဆဲ

ြဖစ်သည်။   ၂၀၂၀ �ိဝုင်ဘာ အေထွေထွေရွးေကာက်ပဲွ အ�ကိ�ကာလတင်ွ ယခုအခါ ြဖ�တ်ချခံထားရေသာ အနအ်ယ်ဒီ

ဦးေဆာင်သည့် အရပ်သား အစုိးရသည် �ိင်ုငံြခားေထာက်ပ့ံေငရွ�ိှေသာ အနဂ်ျအိီမုျား အစုိးရထံ မှတ်ပုံတင်ရန ်လိအုပ်သည့်

အဖ�ဲအစည်းများ မှတ်ပုံတင်ြခင်းဆုိင်ရာ ဥပေဒကုိ ြပနလ်ည်အဓိပ�ာယ် ဖွင့်ဆုိခ့ဲသည်။  စစ်အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်တင်ွ

ြပည်တင်ွး�ှင့် �ိင်ုငံတကာ အနဂ်ျအိီမုျားက �ိင်ုငံြခားမှရ�ိှေသာ ေထာက်ပ့ံေငအွားလံးုကုိ သတင်း ေပးပိ� ရန်

စစ်အာဏာပုိင်များက ဘဏ်များအား ��န�်ကားခ့ဲသည်။   ဘာသာေရး အဖ�ဲအမျ�ိးမျ�ိး�ှင့် အနဂ်ျအိီမုျား၏ အဆုိအရ

အနဂ်ျအိီအုဖ�ဲ တစ်ခုကုိ မှတ်ပုံတင်ေရး ြဖစ်စ�်သည် �ှည်�ကာေနဆဲြဖစ်�ပီး အများအားြဖင့် ေအာင်ြမင်ေလမ့�ိှပါ။

ဗုဒ�ဘာသာဝင်၊ ခရစ်ယာန၊် ဟိ����ှင့် အထူးသြဖင့် မူဆလင် အပါအဝင် �ိင်ုငံတဝနး်�ိှ ဘာသာေရး အဖ�ဲများက ဘာသာေရး

အေဆာက်အအံမုျား ေဆာက်လပ်ုေရး�ှင့် ြပင်ဆင်မွမ်းမံေရးအတက်ွ ခွင့်ြပ�ချက်ရ�ိှရန ်ခက်ခဲေနဆဲ ြဖစ်ေ�ကာင်း�ှင့်

ယင်းသိ� ရ�ိှရနလ်ည်း �ှစ်ေပါင်းများစွာ �ကာြမင့်�ိင်ုေ�ကာင်း သတင်းေပးပိ� �ကသည်။   ဗုဒ�ဘာသာဝင်မဟတ်ုသည့်

အဖ�ဲများအတက်ွ ယင်းသိ� ေသာ ခွင့်ြပ�ချက်ရ�ိှရန ်ပုိမုိခက်ခဲေ�ကာင်း ဗုဒ�ဘာသာဝင် ေခါင်းေဆာင်များက ေြပာဆုိသည်။

ခွင့်ြပ�ချက် အမျ�ိးမျ�ိး လိအုပ်ြခင်း၊ မည်သူက တာဝန�ိှ်ေ�ကာင်း �ှင်းလင်းမ� မ�ိှြခင်း၊ ခွင့်ြပ�ချက်ေလ�ာက်လ�ာအေပ�

တံ� ြပနခ်ျက်ကုိ အလနွ�်ကာြမင့်စွာ ေစာင့်ဆုိင်းရြခင်းတိ�ေ�ကာင့် လိအုပ်သည့် ခွင့်ြပ�ချက်များမ�ိှဘဲ ဝတ်ြပ�ရာေနရာများကုိ

ေဆာက်လပ်ုေန�ကရေ�ကာင်း ဘာသာေရးအဖ�ဲများ၏ ကုိယ်စားလှယ်များက ေြပာသည်။  အချ�ိကလည်း

ခွင့်ြပ�ချက်အတက်ွ အာဏာပုိင်များကုိ လာဘ်ထုိးရန ်လိအုပ်ေ�ကာင်း ေြပာဆုိသည်။

ြပည်တင်ွးသတင်းေဖာ်ြပချက်များအရ စစ်တပ်�ှင့် တိင်ုးရင်းသားတပ်၊ ြပည်သ�ကာကွယ်ေရးပူးေပါင်းတပ်တိ�အ�ကား

တိက်ုခုိက်မ�အတင်ွး အနည်းဆုံး ခရစ်ယာန ်ဘုရားေကျာင်း ၃၀ �ှင့် ဗလီတစ်ခု ပျက်စီးခ့ဲသည်။  �ိဝုင်ဘာလအထိ

ချင်းြပည်နယ်တင်ွ ခရစ်ယာနဘု်ရားေကျာင်း�ှင့် ခရစ်ယာန�ှ်င့် ဆက်��ယ်ေနသည့် အေဆာက်အအံ ု၃၆ ခုကုိ စစ်တပ်က

ဖျက်ဆီးခ့ဲသည်။   အလားတပူင် KnHRG သတင်းထုတ်ြပနခ်ျက်အရ ဒီဇင်ဘာလအထိ စစ်တပ်က ကယားြပည်နယ်တင်ွ

အနည်းဆုံး ခရစ်ယာန ်ဘုရားေကျာင်း ခု�ှစ်ခုကုိ ဖျက်ဆီးခ့ဲသည်။
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�သဂုတ်လတင်ွ စစ်သားများက ခရစ်ယာနဘု်ရားေကျာင်းဝင်းအတင်ွး စခနး်ချခ့ဲေ�ကာင်း CHRO က သတင်းထုတ်ြပနသ်ည်။

သူတိ�သည် ကျမ်းစာအပ်ုများကုိ ဆုတ်�ဖဲြခင်း၊ အေဆာက်အအံ ုပစ�ည်းများကုိ ဖျက်ဆီးြခင်း၊

ဘုရားေကျာင်းဝင်းအတင်ွးတင်ွ အရက်ေသာက်ြခင်း၊ ြခံေမွးတိ�စ�ာနမ်ျားကုိ သတ်ြဖတ်ြခင်းတိ�  ြပ�လပ်ုခ့ဲသည်ဟ ုဆုိသည်။

အလားတ ူြဖစ်ရပ်မျ�ိးကုိ ကရင်နြီပည်နယ် ဒီေမာဆုိ�မိ�နယ်တင်ွလည်း ဒီဇင်ဘာလ ပထမပတ်၌ ေတ�ရေ�ကာင်း KnHRG က

သတင်း ေဖာ်ြပထားသည်။

ဇူလိင်ုလတင်ွ ထုတ်ြပနခ့ဲ်သည့် Before Our Eyes အမည်�ိှ BHRN ၏ အစီရင်ခံစာအရ ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၂၈ ရက်ေနတ့င်ွ

စစ်တပ်အရာ�ိှ အများအြပားသည် မ��ေလး�မိ��ိှ ဗလီတစ်ခု၏ ဂိတ်အနးီတင်ွ စု�ုံးေနသည်ကုိ မျက်ြမင်သက်ေသများက

ေတ�ခ့ဲသည်။   ၎င်းတိ�က ြခံတံခါးကုိ ပစ်ခတ်၍ ဖွင့်လိက်ု�ပီး ဝင်းအတင်ွးသိ�  ဝင်ေရာက်သွား�ကသည်။

မျက်ြမင်သက်ေသများက ေသနတ်ပစ်သံများကုိ �ကားရ�ပီးေနာက် စစ်တပ်က ဗလီအတင်ွးပုိင်းကုိ ဖျက်ဆီးေနသည်ကုိ

ေတ� ြမင်ခ့ဲ�ကသည်။  BHRN သတင်းအရ မတ်လ ၁၈ ရက်ေနတ့င်ွ သက�နး်က�နး်�မိ�နယ်၌ ရဲ�ှင့် စစ်တပ်က

ဟိ���ဘုရားေကျာင်းတစ်ခု၏ တံခါးများကုိ ချ�ိးဖျက်ခ့ဲသည်။

ြပည်တင်ွး သတင်းမီဒီယာ�ှင့် အနဂ်ျအိီမုျား အဆုိအရ ဘာသာေရး လနူည်းစု အသုိင်းအဝုိင်း အဖ�ဲဝင်များအေပ�

ကျ�းလနွသ်ည့် ရာဇဝတ်မ�များ အတက်ွ တာဝန�ိှ်သူကုိ စစ်အာဏာ�ှင်က အေရးယူသည် ဆုိေသာ သတင်းများ မေတ��ိှရပါ။

စစ်အာဏာပုိင်များသည် အနဂ်ျအိီမုျားက ဘာသာေရးေြမများကုိ တရားဝင်ပုိင်ဆုိင်ြခင်း�ှင့် အေဆာက်အအံမုျား

ေဆာက်လပ်ုြခင်း မြပ��ိင်ုရန ်ပိတ်ပင်ထားေ�ကာင်း အနဂ်ျအိီမုျားက ေြပာဆုိသည်။  ကုလသမဂ��ှင့် မီဒီယာ

ထုတ်ြပနခ်ျက်များအရ ရခုိင်ြပည်နယ်တင်ွ အေြခအေနများသည် ၂၀၁၉ ခု�ှစ်ကတည်းက အေြပာင်းအလဲမ�ိှဘဲ

အထူးသြဖင့် �ုိဟင်ဂျာ�ှင့် အြခားလမူျ�ိး၊ ဘာသာဝင်အများအြပားကုိ စစ်အာဏာ�ှင်များက သွားလာခွင့်

ကန ့သ်တ်ပိတ်ပင်ထားဆဲ ြဖစ်ေ�ကာင်း သိရသည်။  အစုိးရ (ေဖေဖာ်ဝါရီလ ဖယ်�ှားမခံရမီ) �ှင့် စစ်အာဏာ�ှင်များက

�ိင်ုငံြခားသားအြဖစ် လက်ခံယူဆထားသူများ၏ �မိ�နယ်တစ်ခု�ှင့် တစ်ခုအ�ကား သွားလာမ�ကုိ ကန ့သ်တ်ရာ၌

ကဲွြပားမ��ိှရာတင်ွ ၎င်းတင်ွ မူဆလင်�ှင့် ဟိ��� �ုိဟင်ဂျာများ ပါဝင်�ပီး ရခုိင်ြပည်နယ်�ှင့် ရခုိင်ြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်းတင်ွ

ေနထုိင်�ကသည့် အြခား ဟိ����ှင့် အြခားလမူျ�ိးများလည်း ပါဝင်သည်။   �မိ�နယ်များအလိက်ု ကန ့သ်တ်မ�များတင်ွ

ပုံမှနအ်ားြဖင့် လဝူင်မ� �ကီး�ကပ်ေရးပုံစံ ြဖည့်သွင်းရန ်လိအုပ်ချက် ပါဝင်ေလ�ိှ့သည်။  ခရီးသွားများက ဤေဖာင်ပုံစံကုိ

မူရင်း�မိ�နယ်�ိှ လဝူင်မ� �ကီး�ကပ်ေရး�ှင့် အမျ�ိးသားမှတ်ပုံတင်ဌာနမှသာ ရယူ�ိင်ု�ပီး ၎င်းတိ�၏ အိမ်ေထာင်စုစာရင်း မူရင်း၊

ယာယီမှတ်ပုံတင်ကတ်�ှင့် အာမခံသူ �ှစ်ဦးထံမှ စာတိ� ကုိ လိအုပ်သည်။   ဤေဖာင်ပုံစံသည် ပုံမှနအ်ားြဖင့် �ှစ်ပတ်မှ

ေလးပတ်အထိ ခရီးသွားခွင့် ြပ�ေသာ်လည်း အများအားြဖင့် ေဆးကုသေရးဆုိင်ရာ အေရးေပ� အေြခအေနအတက်ွကုိသာ

ခွင့်ြပ�ေ�ကာင်း လ�အခွင့်အေရး လ�ပ်�ှားသူများထံမှ သိရသည်။   ခရီးသွားခွင့်ရ�ိှရန ်မ�ကာခဏဆုိသလိ ုေငညွစ်ြခင်း�ှင့်

လာဘ်ေပးရြခင်းများ �ိှေ�ကာင်းလည်း ေြပာဆုိ�ကသည်။  တစ်�ိင်ုငံလံးု�ိှ မူဆလင်များက ရခုိင်ြပည်နယ်သိ�  အဝင်အထွက်

ြပ�ရာတင်ွ ကန ့သ်တ်ချက်များ�ှင့် ရင်ဆုိင်ေနရဆဲြဖစ်�ပီး ရခုိင်ြပည်နယ်သိ�  သွားေရာက်လည်ပတ်ပါက အာဏာပုိင်များက

ြပနလ်ည်ထွက်ခွာခွင့် မြပ�ေတာမ့ည်ကုိ စုိးရိမ်ေန�ကေ�ကာင်း သိရသည်။

အနဂ်ျအိီမုျား ေြပာဆုိချက်အရ ယင်းသိ� ေသာ ကန ့သ်တ်ချက်များသည် စစ်အာဏာ�ှင်လက်ေအာက်တင်ွ

ဆက်လက်တည်�ိှေန�ပီး �ုိဟင်ဂျာများ အသက်ေမွးဝမ်းေ�ကာင်းြပ�ရန၊် ပညာသင်ရန၊် ေဈးဝယ်ရန၊် ေဆး�ုံေဆးခနး်

သွားေရာက်ရန�ှ်င့် အြခားေသာ ဝနေ်ဆာင်မ�များ ရယူရန၊် အြခား လမူ�အသုိင်းအဝုိင်းများ�ှင့် ဆက်သွယ်ရန်

အခွင့်အလမ်းများကုိ ဆက်လက် ဟန ့တ်ားထားသည်။  မည်သည့် ဘာသာဝင်ြဖစ်ေစကာမူ လံြုခံ�ေရးတပ်ဖ�ဲများက

မူဆလင်ဟ ုယူဆသည့် ပုဂ�ိ�လ်များ၏ ေဒသအတင်ွး သွားလာလ�ပ်�ှားမ�ကုိ ထပ်တိးုတင်း�ကပ်ထား�ပီး  ခရီးသွားခွင့်ရ�ိှရန်

မ�ကာခဏ ဆုိသလိ ုေငညွစ်ြခင်း�ှင့် လာဘ်ေပးရြခင်းများ �ိှေ�ကာင်းလည်း ေြပာဆုိ�ကသည်။

ဘာသာအမျ�ိးမျ�ိးမှ အဖ�ဲအစည်းများ�ှင့် အနဂ်ျအိီမုျား၏ အဆုိအရ ဘာသာေရးြဖစ်ေစ၊ ဘာသာေရး မဟတ်ုသည် ြဖစ်ေစ၊

အနဂ်ျအိီမုျား မှတ်ပုံတင်ရန ်ဝနေ်ဆာင်မ�များသည် စစ်အာဏာ�ှင်များက ချမှတ်ထားသည့် ကုိဗစ်-၁၉ စည်းမျ�်းများအရ

International Religious Freedom Report for 2021
United States Department of State • Office of International Religious Freedom



BURMA13

ဤ�ှစ်အတင်ွးတင်ွ လပ်ုေဆာင်၍ မရပါ။   အချ�ိလမူ�အဖ�ဲများမှ ကုိယ်စားလှယ်များ၏ အဆုိအရ အနဂ်ျအိီမုျားသည်

မှတ်ပုံတင်ြခင်း မြပ��ကြခင်းအေ�ကာင်းမှာ ဝနထ်မ်းများ�ှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက် အေသးစိတ်ကုိ

စစ်အာဏာ�ှင်များအား မေပးအပ်လိေုသာေ�ကာင့် ြဖစ်ေ�ကာင်း သိရသည်။

CHRO ထုတ်ြပနခ်ျက်အရ ေဖေဖာ်ဝါရီလတင်ွ ဖယ်�ှားခံရေသာ အစုိးရ�ှင့် လက်�ိှ စစ်အာဏာ�ှင် �ှစ်ဖ�ဲစလံးုက

ခရစ်ယာနဘ်ာသာဝင် အဖ�ဲများအား ေြမပုိင်ခွင့်�ှင့် အေဆာက်အအံပုိုင်ဆုိင်ခွင့်ရရန ်မှတ်ပုံတင် ထုတ်ေပးခ့ဲြခင်း မ�ိှပါ။

ယင်းသိ� ေသာ မှတ်ပုံတင်ေလ�ာက်ထားြခင်းများ အားလံးုသည် ဤ�ှစ်ကုနပုိ်င်းအတင်ွး ဆုိင်းငံဆဲ့ ြဖစ်ေန�ပီး အချ�ိဆုိင်းငံဆဲ့

ေလ�ာက်လ�ာများသည် ၁၆ �ှစ်ေကျာ် �ိှေန�ပီြဖစ်သည်။

ဗလီ အနည်းငယ် သိ� မဟတ်ု လံးုဝမ�ိှေသာ ေဒသများတင်ွ မူဆလင်များသည် ဝတ်ြပ�ဆုေတာင်းြခင်းများ�ှင့် သင်�ကားြခင်း

က့ဲသိ� ေသာ အြခား ဘာသာေရးဆုိင်ရာ အေလအ့ထများကုိ အိမ်များတင်ွသာ အများအားြဖင့် လပ်ုေဆာင်�ကသည်။

ဒီမုိကေရစီနည်းကျ ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်ထားေသာ အစုိးရက ယခင်က ြပ�လပ်ုခ့ဲသလိပုင် စစ်အာဏာ�ှင်များ၏

ဘာသာေရး ဝန�်ကီးဌာနသည် ဗုဒ�ဘာသာ မဟတ်ုသည့် ဘာသာများက အစုိးရ ခွင့်ြပ�ထားေသာ ဘာသာေရး

အေဆာက်အအံမုျားတင်ွ ဘာသာေရး ဆုိင်ရာ သင်�ကားြခင်းများကုိ ဆက်လက် ကန ့သ်တ်ထား�ပီး လေူနအိမ်များကုိ

ဝတ်ြပ�ဆုေတာင်းရာေနရာ�ှင့် ဘာသာေရးေကျာင်းများ အြဖစ် အသုံးြပ�ြခင်းကုိ ပိတ်ပင်ထားသည်။

စစ်အာဏာမသိမ်းမီ�ှင့် ေဖေဖာ်ဝါရီ စစ်အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်ပုိင်း ကာလ �ှစ်ရပ်စလံးုတင်ွ ကုိဗစ်-၁၉

စည်းမျ�်းများေ�ကာင့် လနူည်းစု ဘာသာဝင်များအတက်ွ ဘာသာေရးဆုိင်ရာ အေဆာက်အအံမုျားသိ�  သွားေရာက်ရန်

အကန ့အ်သတ် �ိှသည်။   ဤအေြခအေနေ�ကာင့် ချင်းြပည်နယ်�ှင့် စစ်ကုိင်းတိင်ုးတိ�တင်ွ ခရစ်ယာန ်ဘာသာဝင် အဖ�ဲများ၏

ေြမရာဝယ်ယူရန ်ေလ�ာက်ထားြခင်းများကုိ ဆုိင်းငံထ့ားသည်။

သတင်းအရင်းအြမစ်များက ဆက်လက်ေြပာဆုိရာတင်ွ ဖယ်�ှားခံရေသာ ဒီမုိကေရစီနည်းကျ ေရွးေကာက်တင်ေြမာက်

ခံရသည့် အစုိးရ�ှင့် စစ်အာဏာ�ှင် �ှစ်ရပ်စလံးုမှ အာဏာပုိင်များသည် ၂၀၁၅ ခု�ှစ်တင်ွ ြပဌာနး်ခ့ဲေသာ "လမူျ�ိး�ှင့်

ဘာသာကုိ အကာအကွယ်ေပးြခင်း" ဥပေဒကုိ အေကာင်အထည်ေဖာ်ြခင်း မ�ိှပါ။

ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့် ပိတ်ထားခ့ဲရာမှ မူလတနး်ေကျာင်း အားလံးုကုိ ြပနဖွ်င့်ရန ်စစ်အာဏာ�ှင်များက ဇွနလ်တင်ွ

အမိန ့ထု်တ်ြပန ်ခ့ဲသည်။ သိ� ေသာ် ၉၀ ရာခုိင်��နး်မ�ေသာ မူလတနး်�ှင့် အလယ်တနး်၊ အထက်တနး်ေကျာင်းသားများက

ေကျာင်းတင်ွ ြပနလ်ည် စာရင်းသွင်းအပ်�ှရံန ်ြငင်းဆုိခ့ဲ�ပီး အများအြပားမှာ စစ်အာဏာ�ှင်များကုိ ဆန ့က်ျင်

ကန ့ကွ်က်ရနအ်တက်ွ ြဖစ်ေ�ကာင်း သိရသည်။  အလားတပူင် တက� သုိလ်ေကျာင်းသား ရာေပါင်းများစွာက စာရင်းသွင်းရန်

ြငင်းဆုိခ့ဲ�ကေသာ်လည်း ၎င်းတိ�၏ ဆုံးြဖတ်ချက်တင်ွ ကုိဗစ်-၁၉ က မည်သည့်အတိင်ုးအတာအထိ ပါဝင်ေနေ�ကာင်း

မသိရေပ။  ဇူလိင်ုလအေစာပုိင်းတင်ွ ကုိဗစ်-၁၉ တတိယလ�ိင်းြဖစ်ပွား�ပီး စစ်အာဏာပုိင်များက မူလတနး်ေကျာင်းအားလံးု

ြပနပိ်တ်ရန ်အမိန ့ထု်တ်ြပနခ့ဲ်သည်။ ေကျာင်းအများအြပားသည် �ှစ်ကုနပုိ်င်းအထိ ြပနလ်ည်ဖွင့်လှစ်ြခင်း မြပ�ပါ။  ရနကု်န၊်

စစ်ကုိင်း�ှင့် အြခားေဒသများ�ိှ ခရစ်ယာနဘ်ာသာ ေလလ့ာသည့် ကျမ်းစာသင်ေကျာင်း အများအြပား�ှင့် ခရစ်ယာန်

သမ�ာကျမ်းစာသင်ေကျာင်းများ၊ အစ�လာမ် ကျမ်းစာသင်ေကျာင်း အများအြပားသည် ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားသည်။

�ှစ်ကုနပုိ်င်းတင်ွ စစ်အာဏာ�ှင်များက အဆင့်ြမင့် သိပ�ံေကျာင်းများ အားလံးုကုိ ၂၀၂၂ ခု�ှစ် ဇနန်ဝါရီလ ၆ ရက်ေနတ့င်ွ

ြပနလ်ည်ဖွင့်လှစ်ရန ်အမိန ့ထု်တ်ြပနသ်ည်။

�ုိဟင်ဂျာများ၏ သွားလာမ�အေပ� ဆက်လက်ချမှတ်ထားေသာ စစ်အာဏာ�ှင်များ၏ ကန ့သ်တ်ချက်များေ�ကာင့် �ုိဟင်ဂျာ

အများအြပားသည် ြပည်နယ်အတင်ွး အစုိးရေကျာင်းများကုိ တက်ေရာက်�ိင်ုြခင်း မ�ိှပါ။  ရခုိင်ြပည်နယ် အလယ်ပုိင်း�ိှ

�ုိဟင်ဂျာ�ှင့် ကမာနလ်မူျ�ိး ကေလးများသည် စစ်ေတ�ွမိ�နယ် သက်ကယ်ြပင်�ိှ အထက်တနး်ေကျာင်း

တစ်ေကျာင်းတည်း၌သာ သွားေရာက် သင်ယူ�ိင်ုေ�ကာင်း �ိင်ုငံတကာ ေလလ့ာသူများက ေြပာသည်။   ရခုိင်ြပည်နယ်မှ
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အထက်တနး်ေကျာင်း ေအာင်ြမင်ထားေသာ �ုိဟင်ဂျာ လမူျ�ိးများ�ှင့် အိးုအိမ်မ့ဲ ဒကု�သည်စခနး်များတင်ွ ေနထုိင်သူများသည်

ြပည်နယ်ြပင်ပ�ိှ ေကာလိပ်၊ တက� သုိလ်များသိ�  သွားေရာက်သင်ယူရန ်အာဏာပုိင်များက ခွင့်ြပ�မထားပါ။ သိ� ေသာ်

�ုိဟင်ဂျာ ေကျာင်းသားများသည် အနွလိ်င်ုးအတနး်များကုိ အကန ့အ်သတ်ြဖင့် တက်ေရာက်�ိင်ုသည်။   အာဏာပုိင်များသည်

�ိင်ုငံသားကတ်မ�ိှသူ မည်သည့်တက� သုိလ် ေကျာင်းသားများကုိမဆုိ ဘ�ဲရယူြခင်းမြပ��ိင်ုရန ်ဆက်လက်

ပိတ်ပင်ထားသည့်အတက်ွ လနူည်းစုဘာသာဝင်များ၊ အထူးသြဖင့် မူဆလင်ေကျာင်းသားများအေပ� အများဆုံး

သက်ေရာက်မ� �ိှသည်။   ယင်းေကျာင်းသားများသည် အတနး်များ တက်ေရာက်ြခင်း၊ စာေမးပဲွ ေြဖဆုိြခင်းများ

ြပ�လပ်ု�ိင်ု�ကေသာ်လည်း �ိင်ုငံသားလက်မှတ် မ�ိှပါက ဒီပလိမုာဘ�ဲကုိ မရ�ိှ�ကေပ။ �ိင်ုငံသားကတ်ေလ�ာက်လ�ာတင်ွ အချ�ိ

လနူည်းစု ဘာသာဝင်များက "�ိင်ုငံြခားသား" ဟ ုေဖာ်ြပရသည်။

ဘုနး်�ကီးေကျာင်းများ�ှင့် ခရစ်ယာန ်သီလ�ှင်ေကျာင်းများသည် ရက်�ှည်လာေရာက်သည့် ဧည့်သည်များကုိ လက်ခံြခင်း

မြပ�ရန�ှ်င့် ယာယီဧည့်သည်များအတက်ွ ရပ်ကွက် အပ်ုချ�ပ်ေရး�ုံးများသိ�  အေ�ကာင်း�ကား စာရင်းေပးသွင်း�ကရန်

စစ်အာဏာ�ှင် ခန ့အ်ပ်ထားေသာ ဘာသာေရး�ှင့် ယ�်ေကျးမ�ေရးရာ ဝန�်ကီး ဦးကုိကုိက စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်ေနတ့င်ွ

အမိန ့ ်ထုတ်ြပနခ့ဲ်သည်။  ြပည်တင်ွး သတင်းမီဒီယာဌာနများ၏ ေဖာ်ြပချက်အရ ယင်းအမိန ့သ်ည် CRPH, NUG �ှင့် အြခား

ဒီမုိကေရစီလိလုားေသာ အဖ�ဲအစည်းများကုိ အမည်�ှင့်တကွ ေဖာ်ြပထား�ပီး ဒီမုိကေရစီေရး လ�ပ်�ှား ေထာက်ခံသူများက

အဆုိပါ ေနရာများကုိ ခုိလံရုာေနရာများအြဖစ် အသုံးမြပ��ိင်ုရန ်စီစ�်ေဆာင်ရွက်ေ�ကာင်း ထင်�ှားေနသည်။ 

ေဖေဖာ်ဝါရီလတင်ွ ထင်�ှားေသာ ရခုိင်တိင်ုးရင်းသား �ိင်ုငံေရးသမား အများအြပားကုိ စစ်အာဏာပုိင်များက

လတ်ွ�ငိမ်းချမ်းသာခွင့် ေပးခ့ဲရာ ေဒါက်တာေအးေမာင်၊ စာေရးဆရာ ေဝဟင်ေအာင်တိ�လည်း ပါဝင်�ပီး ၎င်းတိ�သည်

ဖယ်�ှားခံရေသာ အနအ်ယ်ဒီအစုိးရလက်ထက်တင်ွ �ိင်ုငံေတာ် သစ�ာေဖာက်မ��ှင့် �ှစ်�ှည်ေထာင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူများ

ြဖစ်သည်။   ြပည်တင်ွး သတင်းမီဒီယာဌာနများ၏ စက်တင်ဘာ သတင်း ေဖာ်ြပချက်များအရ စစ်တပ်လိလုားသူ

အမျ�ိးသားေရးအစွနး်ေရာက် ဝါဒီ ဘုနး်�ကီး အ�ှင်ဝီရသူ�ှင့် အြခား ဘုနး်�ကီးအများအြပားအား စစ်အာဏာ�ှင်များက

စဲွချက်များ အားလံးု�ုပ်သိမ်း�ပီး ြပနလ်�တ်ေပးခ့ဲသည်။   မီဒီယာသတင်းများအရ အချ�ိ အမျ�ိးသားေရးအစွနး်ေရာက်

ဘုနး်�ကီးများသည် စစ်အာဏာ�ှင်များ၏ တနြ်ပနတိ်က်ုခုိက်မ� စစ်ဆင်ေရးများတင်ွ စစ်တပ်အား ပ့ံပုိးေပးေနသည့် စစ်တပ်

လိလုားေသာ ပျ�ေစာထီး အမည်�ိှ အဖ�ဲသိ�  ဝင်ေရာက် ပူးေပါင်းခ့ဲေ�ကာင်း သိရသည်။   ဦးဝီရသူသည် ၂၀၁၉ ခု�ှစ်

စစ်တပ်ေထာက်ခံသည့် လထုူစည်းေဝးပဲွတင်ွ ေဒ�ေအာင်ဆနး်စု�ကည်�ှင့် �ိင်ုငံြခားသားများအ�ကား ဆက်ဆံေရး�ှင့်

ေဒါက်ဖိနပ်စီးသည့် အေ�ကာင်းများအေပ� ေဝဖနေ်ြပာဆုိခ့ဲသြဖင့် �ိင်ုငံေတာ်အား အ�ကည်ညိ�ပျက်ေစမ�ြဖင့်

ယခင်အရပ်သား အစုိးရက တရားစဲွဆုိ ြပစ်ဒဏ်ေပးခ့ဲြခင်း ြဖစ်သည်။  သတင်းထုတ်ြပနခ်ျက်များအရ ဦးဝီရသူသည် သူ၏

မူဆလင် ဆန ့က်ျင်ေရး ေဟာေြပာချက်များ�ှင့် �ုိဟင်ဂျာအား မလိမုုနး်ထားမ�များြဖင့် လသိူများေနသူ ြဖစ်သည်။

လနူည်းစု ဘာသာေရးအသုိင်းအဝုိင်း ေခါင်းေဆာင်များ�ှင့် လ�အခွင့်အေရး လ�ပ်�ှားသူများ၏ ေြပာဆုိချက်အရ ကုိဗစ်-၁၉

ကပ်ေရာဂါြဖစ်ပွားေနစ�် ကာလအတင်ွး ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါဆုိင်ရာ စည်းမျ�်းများအား တစ်ေြပးညီ လိက်ုနာေစြခင်း�ှင့်

အဓိပ�ာယ် ဖွင့်ဆုိြခင်း မ�ိှခ့ဲဘဲ လမူ�အသုိင်းအဝုိင်းများအတင်ွး ကွာဟချက်များ �ကီးမားလာ�ပီး လနူည်းစု

ဘာသာဝင်အသုိင်းအဝုိင်းများအေပ� ပုိမုိြပင်းထနေ်သာ ရလဒ်များ ြဖစ်ေပ�ေစခ့ဲသည်။     အချ�ိကမူ ကုိဗစ်-၁၉ ေ�ကာင့်

ဆက်လက်ပိတ်ထားရန ်ဆုံးြဖတ်ခ့ဲသည်။  မီဒီယာသတင်းေဖာ်ြပချက်များအရ ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့်

မူဆလင်များ၏ ရာမာဒန ်ဥပုသ်ကုိ အိမ်များတင်ွသာ ြပ�လပ်ု�ကရန ်ရနကု်နအ်ာဏာပုိင်များက ပန�်ကားခ့ဲေ�ကာင်း

သိရသည်။  ကပ်ေရာဂါေ�ကာင့် အစုိးရ၏ အပုိေဆာင်း ကန ့သ်တ်ချက်များသည် ဗုဒ�ဘာသာ၊ ခရစ်ယာန၊် မူဆလင်တိ�

အားလံးု၏ ဝတ်ြပ� ဆုေတာင်းမ�များ အေပ� သက်ေရာက်မ��ိှေသာ်လည်း ကန ့သ်တ်ချက် ချ�ိးေဖာက်မ�ေ�ကာင့်

ြပစ်ဒဏ်ေပးမ�သည် မ�တမ�မ�ိှဘဲ လနူည်းစု ဘာသာဝင်များအေပ� ပုိ၍ သက်ေရာက်ေနေ�ကာင်း သတင်း

အရင်းအြမစ်များအရ သိရ�ပီး ယင်းကန ့သ်တ်ချက်များကုိ စစ်အာဏာ�ှင်များ လက်ေအာက်တင်ွ ဆက်လက်

ချမှတ်ထားသည်။   အစ်ပဲွေတာ်အတက်ွ အမဲေပ� ြခင်းကုိ အာဏာပုိင်များက အကန ့အ်သတ်ြဖင့် ယခင်က

ခွင့်ြပ�ခ့ဲေသာ်လည်း ကုိဗစ်-၁၉ ကန ့သ်တ်ချက်များေ�ကာင့် ဤ�ှစ်အတင်ွး ယင်းကုိ လပ်ုေဆာင်�ိင်ုြခင်း မ�ိှပါ။
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အစုိးရအရာ�ိှများ�ှင့် စစ်တပ်အရာ�ိှများက ဗုဒ�ဘာသာ သံဃာများ�ှင့် ဘုရားပုထုိးများတင်ွ အလ�ေငမွျား ကပ်လ�ြခင်း၊

အလ�ေငမွျား�ှင့် အစားအေသာက်လ�ဒါနး်ရန ်စီစ�်သည့် "လထုူအလ�ပဲွများ" ကျင်းပြခင်းတိ� ကုိ မ�ကာခဏဆုိသလို

စစ်အာဏာ�ှင်များ ထိနး်ချ�ပ်သည့် မီဒီယာတင်ွ ဆက်လက် ေဖာ်ြပခ့ဲသည်။   စစ်အာဏာပုိင်များ ထိနး်ချ�ပ်ထားသည့်

မီဒီယာများတင်ွ စစ်အာဏာပုိင်များ၏ ကုိဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ေဆးထုိး�ှြံခင်းဆုိင်ရာ ေဆာင်ရွက်ချက်များကုိလည်း

အထူးအေလးေပး ေဖာ်ြပခ့ဲသည်။

စစ်တပ်�ှင့် ဝနထ်မ်းတင်ွး အဆင့်ြမင့် ရာထူးများအားလံးုနးီပါးတင်ွ ဗုဒ�ဘာသာဝင်များသာ ဆက်လက်၍ ေနရာယူေနသည်။

ဝနထ်မ်း�ှင့် စစ်တပ်တင်ွး ရာထူးေနရာများအတက်ွ ေလ�ာက်လ�ာများတင်ွ ေလ�ာက်ထားသူ၏ ကုိးကွယ်သည့် ဘာသာကုိ

ဆက်လက်၍ ေဖာ်ြပေနရဆဲ ြဖစ်သည်။

ဝနေ်ဆာင်မ�များကုိ ရယူ�ိင်ုရန�ှ်င့် �ိင်ုငံသားြဖစ်ေ�ကာင်း အေထာက်အထား ြပ�ိင်ုရန ်�ိင်ုငံသားများ�ှင့် အ�မဲတနး်

ေနထုိင်ခွင့်ရသူများသည် အစုိးရထုတ်ေပးသည့် မှတ်ပုံတင်ကတ်များ ဆက်လက်ကုိင်ေဆာင်ရန ်အာဏာပုိင်များက

��န�်ကားထားသည်။  ဤအေထာက်အထား မှတ်ပုံတင်ကတ်များတင်ွ လမူျ�ိး�ှင့် ကုိးကွယ်သည့် ဘာသာကုိ

ေဖာ်ြပထားသည်။  �ိင်ုငံကူးလက်မှတ်က့ဲသိ� ေသာ အချ�ိ တရားဝင် အေထာက်အထားများ ေလ�ာက်ထားရာတင်ွ

�ိင်ုငံသားများသည် ၎င်းတိ�၏ ကုိးကွယ်သည့် ဘာသာကုိလည်း ေဖာ်ြပရသည်။ သိ� ေသာ် �ိင်ုငံကူးလက်မှတ်ေပ�တင်ွ

ကုိင်ေဆာင်သူ၏ ကုိးကွယ်သည့် ဘာသာကုိ ေဖာ်ြပမထားေပ။  လနူည်းစု ဘာသာဝင်များ၊ အထူးသြဖင့် မူဆလင်များသည်

အေထာက်အထား လက်မှတ်�ှင့် �ိင်ုငံသားကတ် ရယူရန ်အခက်အခဲများ ဆက်လက်၍ ရင်ဆုိင်ေနရဆဲ ြဖစ်သည်။   အချ�ိ

မူဆလင်များက သူတိ�၏ �ိင်ုငံသားလက်မှတ် ေလ�ာက်လ�ာေပ�တင်ွ မူဆလင်ဟ ုသတ်မှတ်ပါက "�ိင်ုငံြခားသား" အြဖစ်

ေဖာ်ြပရေ�ကာင်း သတင်းေပးပိ� �ကသည်။

�ုိဟင်ဂျာများအား �ိင်ုငံသားစိစစ်ေရး ြဖစ်စ�်တင်ွ ပါဝင်�ိင်ုရန�ှ်င့် �ိင်ုငံသားစိစစ်ေရးကတ်များ (NVCs)

ေလ�ာက်ထား�ကရန ်ဖယ်�ှားခံရေသာ အစုိးရ၏ ယခင် တိက်ုတနွး်��းိေဆာ်ချက်များကုိ စစ်အာဏာပုိင်များက

ရပ်တန ့လိ်က်ုသည်။   အရပ်သားအစုိးရ လက်ထက်တင်ွ အာဏာပုိင်များသည် �ုိဟင်ဂျာများကုိ NVC များ ေလ�ာက်ထားရန်

စည်း�ုံး သိ� မဟတ်ု ဖိအားေပးခ့ဲေ�ကာင်း အနဂ်ျအိီမုျားက ေြပာဆုိသည်။   �ုိဟင်ဂျာများသည် သူတိ�၏ �ိင်ုငံသားြဖစ်မ�ကုိ

အတည်ြပ�မထားေသာ သိ� မဟတ်ု ဥပေဒအရ အခွင့်အေရး ပုိမုိနည်းပါးသည့် �ိင်ုငံသားခံယူခွင့် �ိှေသာ�ှင့် �ိင်ုငံသား

အြပည့်အဝြဖစ်�ိင်ုေသာ မည်သည့် အေထာက်အထားကုိ မဆုိ အယုံအ�ကည်မ�ိှ�ကေ�ကာင်း ထုတ်ေဖာ်ေြပာဆုိ�ကသည်။

�ုိဟင်ဂျာများ �ိင်ုငံသားစိစစ်ေရးကတ် ေလ�ာက်ထားချနိတ်င်ွ "ဘဂ�ါလီ" အြဖစ် အတင်းအ�ကပ် ေဖာ်ြပေစခ့ဲသည့်

ယခင်ြဖစ်စ�်များကုိ အနဂ်ျအိီမုျားက မှတ်တမ်းြပ�ထားသည်။ ၎င်းြဖစ်ရပ်ေ�ကာင့် �ုိဟင်ဂျာများအား "�ိင်ုငံြခားသားများ"

အြဖစ် �� ြမင်�ပီး �ိင်ုငံသား အခွင့်အေရး အြပည့်အဝ မရ�ိှ�ိင်ုသည့် အေြခအေနများ �ိှလာသည်။   NVC ြဖစ်စ�်မှတစ်ဆင့်

�ိင်ုငံသားခံယူ�ိင်ုခ့ဲသည့် �ုိဟင်ဂျာ အချ�ိ�ိှ�ပီး သူတိ�၏ ေြပာဆုိချက်များအရ သူတိ�သည် သိသာထင်�ှားသည့် အခွင့်အေရး

သိ� မဟတ်ု အကျ�ိးေကျးဇူးများ ခံစားရမ�မ�ိှဘဲ ယင်းအေထာက်အထား ရ�ိှရနအ်တက်ွ အစုိးရဝနထ်မ်း အဆင့်ဆင့်ကုိ

လာဘ်ေပးခ့ဲရေ�ကာင်း သိရသည်။   စစ်အာဏာပုိင်များက ေမလတင်ွ �ိင်ုငံသား အေထာက်အထား အစီအစ�် တစ်ရပ်ကုိ

ေ�ကညာခ့ဲရာ �ိင်ုငံအ�� ံအိမ်ေထာင်စုစာရင်း ထုတ်ေပးေရး�ှင့် အမျ�ိးသားမှတ်ပုံတင်ကတ်ထုတ်ေပးေရးအတက်ွ

တညီတ�တ်ွတည်း ေဆာင်ရွက်�ကမည် ြဖစ်�ပီး ဤနည်းအားြဖင့် စစ်အာဏာ�ှင်များ စွတ်စဲွထားသည့် ၂၀၂၀ အေထွေထွ

ေရွးေကာက်ပဲွတင်ွ ြဖစ်ေပ� ခ့ဲသည့် မဲမသမာမ�ဆုိသည်များကုိ ကာကွယ်�ိင်ုမည်ြဖစ်ေ�ကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။

အမျ�ိးသားမှတ်ပုံတင်ြခင်း�ှင့် �ိင်ုငံသားဆုိင်ရာဌာန၏ ��န�်ကားေရးမ�းချ�ပ် အဆုိအရ �ိဝုင်ဘာလ ၅ ရက်ေနအ့ထိ

စစ်အာဏာပုိင်များက အိမ်ေထာင်စုစာရင်း ၁၇၁,၁၄၉ �ှင့် အမျ�ိးသား မှတ်ပုံတင်ကတ် ၅၆၇,၃၇၁ ကတ်ကုိ ထုတ်ေပးခ့ဲသည်။

အာဏာပုိင်များသည် ဤအစီအစ�်မှတစ်ဆင့် �ှစ်ကုနပုိ်င်းအထိ �ုိဟင်ဂျာများအတက်ွ �ိင်ုငံသားကတ်များ ထုတ်ေပးခ့ဲြခင်း

မ�ိှပါ။

စစ်အာဏာမသိမ်းမီ�ှင့် သိမ်း�ပီး ေနာက်ပုိင်း ထုတ်ြပနသ်ည့် အာဏာပုိင် အချ�ိ၏ ေ�ကညာချက်များတင်ွ ဗုဒ�ဘာသာ

အမျ�ိးသားေရး အစွနး်ေရာက်မ�များကုိ ေတ�ရသည်။   ဗုိလ်ချ�ပ်မ�း�ကီး မင်းေအာင်လ�ိင်၏ �သဂုတ်လမိန ့ခွ်နး်တင်ွ ေအာက်ပါ
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အတိင်ုး ေြပာဆုိခ့ဲသည်။ "က��်ပ်ုတိ�  �ိင်ုငံတင်ွ က��်ပ်ုတိ�အများစုသည် အဓိကအားြဖင့် ဗုဒ�ဘာသာဝင်များ ြဖစ်သည်။

ဗုဒ�အား ဆည်းကပ်ကုိးကွယ်သူများသည် �ပီးခ့ဲသည့် ငါး�ှစ်အတင်ွး ဗုဒ�ဘာသာအေပ� ယုံ�ကည်သက်ဝင်မ�များအတက်ွ

စိတ်ပျက် အားေလျာခ့ဲ့ရသည်။  က��်ပ်ုတိ�အာဏာရယူခ့ဲချနိက်စ�ပီး က��်ပ်ုတိ�သည် ဘာသာေရးဆုိင်ရာ အေရးအရာများကုိ

ဖ�ဲစည်းပုံအေြခခံဥပေဒ ြပဌာနး်ချက်များတင်ွ အထူးတလည် အေလးေပးေဖာ်ြပခ့ဲသည်။"

အစုိးရအရာ�ိှများ�ှင့် စစ်တပ်အရာ�ိှများက ဗုဒ�ဘာသာ သံဃာများ�ှင့် ဘုရားပုထုိးများတင်ွ အလ�ေငမွျား ကပ်လ�ြခင်း၊

အလ�ေငမွျား�ှင့် အစားအေသာက်လ�ဒါနး်ရန ်စီစ�်သည့် "လထုူအလ�ပဲွများ" ကျင်းပြခင်းတိ� ကုိ မ�ကာခဏဆုိသလို

စစ်အာဏာ�ှင်များ ထိနး်ချ�ပ်သည့် မီဒီယာတင်ွ ဆက်လက် ေဖာ်ြပခ့ဲသည်။

ရာထူးမှ ဖယ်�ှားြခင်းခံရသည့် အရပ်သားအစုိးရလက်ထက်တင်ွ ထိနး်သိမ်းခံခ့ဲရသည့် အေြခခံလတူနး်စား

ဘဝြမင့်မားေရးပါတီဥက� ဌ မုိက်ကယ်ေကျာ်ြမင့်ကုိ စစ်အာဏာ�ှင်အဖ�ဲက လ�တ်ေပးခ့ဲေ�ကာင်း ဧရာဝတီ က ေမလတင်ွ

အစီရင်ခံခ့ဲသည်။  သူသည် ရနကု်န�်မိ�တင်ွ မူဆလင်ဆန ့က်ျင်ေရး လပ်ုေဆာင်ခ့ဲသည့် လအူပ်ုကုိ ဦးေဆာင်ခ့ဲသြဖင့် ယခင်က

တစ်�ှစ်�ကာ ေထာင်ကျခံခ့ဲရသည်။

�ိင်ုငံြခား တပ်များ�ှင့် အစုိးရမဟတ်ုေသာ အဖ�ဲများ၏ လပ်ုေဆာင်ချက်များ

ြပည်တင်ွး သတင်းမီဒီယာ ေဖာ်ြပချက်များအရ ြပည်တင်ွးတင်ွ လ�ပ်�ှားေနေသာ အချ�ိ တိင်ုးရင်းသား

လက်နက်ကုိင်အဖ�ဲများသည် တိင်ုးရင်းသား�ှင့် လနူည်းစု ဘာသာဝင်များကုိ ဆက်လက် �ခိမ်းေြခာက်ေနေ�ကာင်း သိရသည်။

AA အဖ�ဲက ခရစ်ယာန ်ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ အပါအဝင် ေဒသခံရွာသားများအား လမ်းေဖာက်လပ်ုရာတင်ွ

အခေ�ကးေင ွမေပးဘဲ အတင်းအဓမ� ခုိင်းေစြခင်း၊ ရွာသားများအား စစ်ေရးေလက့ျင့်မ� စခနး်များတင်ွ ေလက့ျင့်ရန်

စုေဆာင်းြခင်းများကုိ ဆက်လက် ြပ�လပ်ုခ့ဲသည်။   ေဒသခံသတင်းရင်းြမစ်များအရ AA သည် ခရစ်ယာနဘ်ာသာေရး

ေခါင်းေဆာင်များကုိလည်း ၎င်းတိ�၏ အပ်ုချ�ပ်ေရးသင်တနး်များကုိ အဓမ� တက်ခုိင်း�ပီး မ�ကာခဏဆုိသလိ ုသူတိ�၏

သေဘာဆ��မပါဘဲ ေခ�ယူထားေလ�ိှ့သည်။

စက်တင်ဘာလတင်ွ �ုိဟင်ဂျာ မူဆလင် လ�ပ်�ှားတက်�ကသူ�ှင့် လမူ�အဖ�ဲအစည်း ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်သူ မုိဟစ်အူလာအား

ဘဂ�လားေဒ�်ှ့ �ိင်ုငံ�ိှ ကုတပုေလာင် ဒကု�သည်စခနး်တင်ွ ေသနတ်သမားများက ပစ်ခတ်သတ်ြဖတ်ခ့ဲသည်။   အလူာသည်

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွ ၂၀၁၇ ခု�ှစ်က �ုိဟင်ဂျာများအေပ� ကျ�းလနွခ့ဲ်သည့် အ�ိင်ုကျင့်မ�များ၊ ရက်စက်�ကမ်း�က�တ်မ�

အေသးစိတ် အချက်အလက်များကုိ စုေဆာင်းြပ�စုထားသူအြဖစ် လသိူများသည်။  မီဒီယာသတင်းများအရ သ�အား

သတ်ြဖတ်သူများသည် အ�ကမ်းဖက် အပ်ုစုြဖစ်သည့် အာဆာ (ARSA) �ှင့် ဆက်စပ်ေနပုံရသည်ဟ ုဆုိသည်။

ဘဂ�လားေဒ�်ှ့�ိင်ုငံ ဒကု�သည်စခနး်များအတင်ွး အာဆာ၏ ရနလိ် ုအ�ကမ်းဖက်မ�များ�ှင့် အ�ိင်ုကျင့်များကုိ အလူာက

ထုတ်ေဖာ် ေြပာဆုိခ့ဲြခင်း ြဖစ်သည်။

အပုိင်း ၃။  ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်အေပ� လ�အဖ�ဲအစည်း၏ ေလးစားမ�ဆုိင်ရာ အေနအထား

ဇူလိင်ုလတင်ွ NUG က �ုိဟင်ဂျာ တက်�ကလ�ပ်�ှားသူတစ်ဦးကုိ ၎င်း၏ "လ�အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ ဝန�်ကီးဌာန" တင်ွ

အ�ကံေပးအြဖစ် ခန ့အ်ပ်လိက်ုေ�ကာင်း ေ�ကညာခ့ဲသည်။  �ုိဟင်ဂျာများအေပ� ကျ�းလနွသ်ည့် ရက်စက်�ကမ်း�က�တ်မ�

�ှစ်ပတ်လည်ေန ့ �သဂုတ်လ ၂၄ ရက်တင်ွ ထုတ်ြပနခ့ဲ်ေသာ NUG ၏ ေ�ကညာချက်သည် လမူ�ကွနရ်က်မှတစ်ဆင့်

လထုူေထာက်ခံမ�များ ရ�ိှခ့ဲသည်။   အချ�ိ လမူ�ေရးကွနရ်က် အသုံးြပ�သူများက အာဏာသိမ်းမ�သည် စစ်အာဏာ�ှင်ကုိ

ဆန ့က်ျင်ရာတင်ွ �ိင်ုငံကုိ စည်းလံးုညီ�တ်ွေစခ့ဲ�ပီး �ုိဟင်ဂျာများအေပ� ကုိယ်ချင်းစာနာမ�များ ြဖစ်ေပ�ေစခ့ဲေ�ကာင်း၊

ထိ� ေ�ကာင့် အနွလိ်င်ုးေပ�တင်ွ �ုိဟင်ဂျာများအား အမုနး်စကားပွားမ�များ ေလျာက့ျသွားေစပုံရေ�ကာင်း ေလလ့ာသူအချ�ိက

မှတ်ချက်ြပ��ကသည်။
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မူဆလင် လ�ပ်�ှားတက်�ကသူများ အဆုိအရ �ုိဟင်ဂျာများ၏ �ိင်ုငံသားြဖစ်မ�အေြခအေန မည်သိ� ပင် �ိှေစကာမူ ၎င်းတိ�အား

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံသားများ အြဖစ် အမှနတ်ကယ်လက်ခံမ� မ�ိှေသးဘဲ ေ�ကာက်ရွ�ံစဖွယ်ေကာင်း�ပီး အဖက်မတနဟ်ု

အများအားြဖင့် ယူဆ�ကသည့် မတညီူသည့် ဘာသာဝင်များအြဖစ်သာ �� ြမင်�ကသည်။   �ုိဟင်ဂျာများအတက်ွ အကူအညီ

သိ� မဟတ်ု စာနာမ�များ�ှင့် ပတ်သက်�ပီး လမူ�ေရးအရ ဖယ်ကျ�်မ�များ ဆက်လက်�ိှေနေ�ကာင်း သတင်းများ ရ�ိှသည်။

သာမနအ်ားြဖင့် သေဘာထား�ကီးေလ�ိှ့ေသာ ပုဂ�ိ�လ်များပင်လ�င် �ုိဟင်ဂျာကုိ မလိလုားသည့် ခံစားချက်များ

ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ်ဆက်�ိှေနေသးေ�ကာင်း အချ�ိ လမူ�အသုိင်းအဝုိင်း ေခါင်းေဆာင်များက ေြပာဆုိသည်။

အေြခခံအားြဖင့် မူဆလင်ဆန ့က်ျင်သည့် အစဲွများ�ိှေနရာတင်ွ အချ�ိေဒသများ၌ မူဆလင်များအား အိမ်ငာှးရမ်းြခင်း

မြပ�ရန ်လမူ�ေရးအရ ဖိအားေပးြခင်းများလည်း �ိှေနေ�ကာင်း သတင်းများ ဆက်လက် ထွက်ေပ� ခ့ဲသည်။   အချ�ိ ြပည်တင်ွး

သတင်းမီဒီယာများ၏ ေဖာ်ြပချက်များကမူ ဆယ်စု�ှစ် များစွာ ဒကု�ခံစားခ့ဲ�ကရေသာ �ုိဟင်ဂျာ�ှင့်

အြခားတိင်ုးရင်းသားများ အေပ� ဗမာတိင်ုးရင်းသားများက ကုိယ်ချင်းစာစိတ် တိးုများလာရြခင်းသည်

စစ်အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်ပုိင်း စစ်အာဏာ�ှင်၏ လံြုခံ�ေရးတပ်များ၏ လမူျ�ိး ဘာသာမေရွး အြပစ်မ့ဲ လထုူကုိ

ရက်စက်�ကမ်း�က�တ်စွာ �ဖိ�ခွင်းေနသည့် ၎င်းတိ� ကုိယ်တိင်ု၏ အေတ�အ�ကံ�များေ�ကာင့် ြဖစ်သည်ဟ ုဆုိသည်။

ဇွနလ်တင်ွ ြပ�လပ်ုခ့ဲသည့် လထုူသေဘာထား ေကာက်ယူမ�တင်ွ �ိင်ုငံအတင်ွး�ိှ ဘာသာမတသူူများအ�ကား ဆက်ဆံေရးကုိ

ေမးြမနး်ခ့ဲရာ ေြဖဆုိသူ ၄၇ ရာခုိင်��နး်က မိမိ၏ ဘာသာကုိ တင်း�ကပ်စွာ ကာကွယ်ြခင်းက အနာဂတ် ဒီမုိကေရစီအတက်ွ

ခုိင်မာေသာ အေြခခံကုိ ေပး�ိင်ုမည်ဟ ုေြဖဆုိခ့ဲ�ပီး ၄၈ ရာခုိင်��နး်က ဘာသာကဲွများအား အခွင့်အေရး ပုိမုိေပးအပ်ြခင်းြဖင့်

အနာဂတ် ဒီမုိကေရစီအတက်ွ ပုိ၍ ခုိင်မာသည့် အေြခခံကုိ တည်ေဆာက်�ိင်ုမည်ဟ ုေြဖဆုိခ့ဲသည်။

လတ်ွလပ်ေသာ်လည်း အစုိးရက ပ့ံပုိးေပးထားသည့် ဗုဒ�ဘာသာအေရးကိစ�များကုိ စီမံခန ့ခဲွ်ရေသာ �ိင်ုငံေတာ်

သံဃာမ့ဟာနာယကအဖ�ဲ (SSMNC) က မဘသ ေအာက်တင်ွ မည်သည့်အဖ�ဲ ပုဂ�ိ�လ်ကမ� လ�ပ်�ှားမ� မြပ�ရန ်ဆက်လက်၍

အမိန ့ထု်တ်ြပနေ်နေသာ်လည်း အချ�ိ အဖ�ဲခဲွများက မဘသ အမည်ကုိ ဆက်လက်အသုံးြပ�ေန�ပီး အချ�ိက ဗုဒ� ဓမ� ပရဟိတ

အသင်း ဟေူသာ အမည်သစ်ကုိ အသုံးြပ�သည်။     သံဃာမ့ဟာနာယကအဖ�ဲ �ကီး၏ အဖ�ဲဝင် သံဃာ ၄၇ ပါးအနက် တစ်ပါးက

ယင်းသိ�  ရပ်ဆုိင်းထားြခင်းအေပ�  "ဒါဟာ [အ�ကမ်းမဖက် အာဏာဖီဆနေ်ရး လ�ပ်�ှားမ�] နဲ ့ အလားတပူါပဲ" ဟ ုမိန ့�်ကားသည်။

ြပည်တင်ွးသတင်းအရ မဘသ�ှင့် ဆက်စပ်ေနသည့် အချ�ိ ဘုနး်�ကီးများသည် စစ်တပ်ေထာက်ခံေရး စု�ုံးပဲွများကုိ

�ိဝုင်ဘာလတင်ွ ြပ�လပ်ုခ့ဲေ�ကာင်း သိရသည်။

မတ်လတင်ွ ဆ��ြပသူများက အမျ�ိးသမီးထမီများြဖင့် ြပ�လပ်ုထားေသာ အလံများကုိ ေဝ�ယမ်းကာ

�ိင်ုငံတကာအမျ�ိးသမီးများေနကုိ့ ဆင်��ခ့ဲဲ�ကသည်။   စစ်အစုိးရ ထိနး်ချ�ပ်သည့် ြမဝတီသတင်း က ယင်းကုိ

"မဆီေလျာ်ေသာ" လပ်ုရပ်အြဖစ်�ှင့် "သာသနာကုိ အ�ကီးအကျယ် ေစာ်ကားလိက်ုြခင်း ြဖစ်�ပီး [ဗုဒ�] ဘာသာ...�ှင့်

သံဃာများအား မထီမ့ဲြမင်ြပ�ြခင်းြဖစ်သည်။" ဟ ုေဖာ်ြပခ့ဲသည်။

အပုိင်း ၄။  အေမရိကနအ်စုိးရ၏ မူဝါဒ�ှင့် ဆက်ဆံေရး

ဤ�ှစ်တေလ�ာက်လံးုတင်ွ အေမရိကန ်�ိင်ုငံြခားေရးဝန�်ကီး၊ ကုလသမဂ� အ�မဲတနး် ကုိယ်စားလှယ်၊

�ိင်ုငံတကာဖ�ံ �ဖိ�းမ�ဆုိင်ရာ အေမရိကန ်ေအဂျင်စီ (USAID) အပ်ုချ�ပ်ေရးမ�း၊ သံအမတ်�ကီး၊ �ိင်ုငံြခားေရး ဝန�်ကီးဌာန

အေ�ှ�အာ�ှေဒသ�ှင့် လ�အခွင့်အေရးဆုိင်ရာ အ�ကီးတနး် အရာ�ိှများ - အပါအဝင် အေမရိကန ်အစုိးရ အဆင့်ြမင့်

အရာ�ိှများသည် ဘာသာေရးလတ်ွလပ်မ��ှင့် ပတ်သက်၍ အေမရိကန ်အစုိးရ၏ စုိးရိမ်ပူပနမ်�များကုိ တစုိက်မတ်မတ်

ေြပာဆုိေနခ့ဲရာတင်ွ ရခုိင်ြပည်နယ်�ိှ �ုိဟင်ဂျာမူဆလင်အများစု၏ အေြခအေန၊ ကချင်ြပည်နယ်တင်ွ ခရစ်ယာနဘ်ာသာဝင်

လနူည်းစုအသုိင်းအဝုိင်း �ကံ�ေတ�ေနရသည့် အခက်အခဲများ၊ �ှမ်းြပည်နယ်ေြမာက်ပုိင်း�ှင့် ချင်းြပည်နယ်တိ�တင်ွ လက်�ိှ

ြဖစ်ေပ�ေနဆဲ အ�ကမ်းဖက်မ�များ အေ�ကာင်းလည်း ပါဝင်သည်။ ထိ� အြပင် လမူ�ကွနရ်က်ေပ�တင်ွ အားလံးုပါဝင်သည့်
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ဒီမုိကေရစီ ထူေထာင်ရန၊် လနူည်းစုများ�ှင့် ဘာသာ အားလံးုကုိ ေလးစားရန၊် အ�ကမ်းဖက်မ�များ�ှင့် လနူည်းစု

ဘာသာဝင်များအား အမုနး်ပွားေစေသာ ေြပာဆုိမ�များကုိ ဆန ့က်ျင်�ကရန ်လ�ံေဆာ်တိက်ုတနွး်ခ့ဲသည်။  ဇူလိင်ုလတင်ွ

�ိင်ုငံြခားေရးဝန�်ကီးသည် မတကဲွူြပားေသာ တိင်ုးရင်းသားများ�ှင့် ဘာသာေရးအဖ�ဲအစည်းများမှ လမူ�အသုိင်းအဝုိင်း

ကုိယ်စားလှယ်များ�ှင့် ေတ�ဆုံ�ပီး ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ ဒီမုိကေရစီြပနလ်ည် ထူေထာင်ေရးအတက်ွ ၎င်းတိ�၏

ေတာင်းဆုိချက်များအေပ� ေဆွးေ�းွခ့ဲသည်။

ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်ဆုိင်ရာများ အပါအဝင် လ�အခွင့်အေရး ေဖာက်ဖျက်ကျ�းလနွသူ်များအား အြပည့်အဝ

တာဝနခံ်ေစမ�အတက်ွ အေမရိကနအ်စုိးရသည် ဆက်လက်၍ ဖိအားေပးေနသည်။   သမ�တသည် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၀

ရက်ေနတ့င်ွ သမ�တအမိန ့ ်ေ�ကညာချက် ၁၄၀၁၄၊ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံ အေြခအေန�ှင့် ပတ်သက်�ပီး ပုိင်ဆုိင်မ�ပိတ်ဆိ� မိန ့ကုိ်

ထုတ်ြပနခ့ဲ်ရာတင်ွ စစ်တပ်သည် "အစုိးရ ေခါင်းေဆာင်များ၊ �ိင်ုငံေရးသမားများ၊ လ�အခွင့်အေရးကာကွယ်သူများ၊

သတင်းသမားများ�ှင့် ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များအား မတရားသြဖင့် ဖမ်းဆီးထိနး်သိမ်းထားေ�ကာင်း" ကုိလည်း

ေဖာ်ြပထားသည်။   ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ ၁၀ ရက်ေနက့ ထုတ်ြပနလိ်က်ုေသာ သမ�တ၏ အမိန ့ ်ေ�ကညာချက် ၁၄၀၁၄

အရ �ိင်ုငံြခားပုိင်ဆုိင်မ� ထိနး်ချ�ပ်ေရး ဆုိင်ရာ�ုံး (OFAC) က စစ်အာဏာသိမ်းမ�တင်ွ တိက်ု�ုိက်ပါဝင်ခ့ဲသူများ အြဖစ်

ြမနမ်ာစစ်တပ်မှ စစ်အရာ�ိှ ေြခာက်ဦးကုိ သတ်မှတ် ေဖာ်ြပသည်။  OFAC သည် စစ်အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက် စစ်ေကာင်စီတင်ွ

ခန ့အ်ပ်ထားသည့် စစ်အရာ�ိှ ေလးဦး၊ စစ်တပ်က ပုိင်ဆုိင် သိ� မဟတ်ု ထိနး်ချ�ပ်ထားသည့် ြမနမ်ာေ့ကျာက်မျက်လပ်ုငနး်

လည်ပတ်ရာတင်ွ ပါဝင်လပ်ုေဆာင်ေနသည့် အဖ�ဲအစည်း သုံးခုတိ� ကုိလည်း သတ်မှတ် ေဖာ်ြပခ့ဲသည်။   ထိ� အြပင်

ြပည်ေထာင်စုဝန�်ကီးများ၊ စစ်တပ်�ှင့် ဆက်စပ်�ပီး သတ်မှတ်ထားသူများ၏ တိက်ု�ုိက်မိသားစုဝင်များ ပါဝင်သည့် လပုူဂ�ိ�လ်

၄၆ ဦး၊ စစ်ေကာင်စီ အပါအဝင် အဖ�ဲအစည်း ၁၄ ခုတိ�အား သမ�တအမိန ့ ်ထုတ်ြပနခ်ျက်အရ ၂၀၂၁ ခု�ှစ် မတ်လ�ှင့် ဇူလိင်ုလ

အတင်ွးတင်ွ သတ်မှတ်ခ့ဲသည်။

ဘာသာေရးအစဲွေ�ကာင့် ြဖစ်ေပ�ေသာ အ�ကမ်းဖက်မ�များ၊ ခဲွြခား ဆက်ဆံမ�များ၏ အေြခခံ အေ�ကာင်းရင်းများကုိ

ေရ�ှည်ေြဖ�ှင်း�ိင်ုေရး အတက်ွ အေမရိကနအ်စုိးရ အရာ�ိှများက ဆက်လက်တိက်ုတနွး် ��းိေဆာ်ခ့ဲသည်။  ဇူလိင်ုလတင်ွ

�ိင်ုငံတကာ ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့် သိ� မဟတ်ု ယုံ�ကည်မ�ဆုိင်ရာ မဟာမိတ်အဖ�ဲ ၁၅ �ိင်ုငံတင်ွ အေမရိကန�်ိင်ုငံက

တစ်�ိင်ုငံအြဖစ် ပါဝင်လက်မှတ်ေရးထုိးကာ ေ�ကညာချက် ထုတ်ြပနခ့ဲ်ရာတင်ွ "ဝတ်ြပ�ရာေနရာများအား

မည်သည့်တိက်ုခုိက်မ�ကုိ မဆုိ" ��တ်ချခ့ဲ�ပီး ဘာသာဝင်များအား ၎င်းတိ�၏ ဒီမုိကေရစီေရး လ�ပ်�ှားမ�များ�ှင့် ကုိဗစ်-၁၉

ကပ်ေရာဂါအား တံ� ြပနေ်ဆာင်ရွက်မ�များ အေပ� ချးီကျ�းေဖာ်ြပခ့ဲသည်။   ချင်းြပည်နယ်တင်ွ တိက်ုခုိက်မ�များအေပ�

ေအာက်တိဘုာလ ထုတ်ြပနခ်ျက်တင်ွ �ိင်ုငံြခားေရးဝန�်ကီးဌာန ေြပာခွင့်ရပုဂ�ိ�လ်က "ြမနမ်ာ စစ်အာဏာပုိင်များ၏

လထုူအေပ��ှင့် ၎င်းတိ�၏ ေနအိမ်များ၊ ဝတ်ြပ�ရာေနရာများအား ရက်စက်�ကမ်း�က�တ်စွာ တိက်ုခုိက်သည့် လပ်ုရပ်များ"

အတက်ွ ြပစ်တင်��တ်ချခ့ဲသည်။  ြမနမ်ာ-ဘဂ�လားေဒ�်ှ့ လသူားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�ဆုိင်ရာ ြပဿနာကုိ

တံ� ြပနသ်ည့်အေနြဖင့် အေမရိကနအ်စုိးရက ၂၀၂၁ ခု�ှစ်တင်ွ $၁၂၄.၆ သနး်ေကျာ် ပ့ံပုိးေပးခ့ဲသည့်အနက် $၄၉.၆ သနး်ခန ့ကုိ်

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံတင်ွးမှ အစီအစ�်များ�ှင့် $၇၅ သနး်ခန ့ကုိ် ဘဂ�လားေဒ�်ှ့�ိှ အစီအစ�်များအတက်ွ ပ့ံပုိးေပးခ့ဲသည်။   ၂၀၁၇ ခု�ှစ်

�သဂုတ်လမှစ၍ အေမရိကနအ်စုိးရသည် ြမနမ်ာ�ှင့် ဘဂ�လားေဒ�်ှ့�ိင်ုငံတိ�တင်ွ လသူားချင်းစာနာေထာက်ထားမ�

အကူအညီအြဖစ် $၈၂၀ သနး်ေကျာ် ေပးအပ်ခ့ဲရာတင်ွ ၂၀၂၀ ခု�ှစ်တင်ွ ပ့ံပုိးမ� $၄၆၉ သနး်အနက် ြမနမ်ာ�ိင်ုငံမှ

အစီအစ�်များအတက်ွ $၇၈ သနး်၊ ဘဂ�လားေဒ�်ှ့�ိှ အစီအစ�်များအတက်ွ $၃၁၄ သနး်၊ ေဒသတင်ွး အေရးေပ� ြပဿနာ

တံ� ြပနမ်�အတက်ွ $၂၉ သနး် ပါဝင်သည်။

လမူျ�ိး-ဘာသာအေြခခံသည့် အ�ကမ်းဖက်မ��ှင့် မူဆလင်ဆန ့က်ျင်ေရး လ�ံေဆာ်ေြပာဆုိမ�များ အပါအဝင် အမုနး်ပွားေစေသာ

ေြပာဆုိ ေရးသားမ�များ၏ �ုိက်ခတ်မ�အေ�ကာင်း ေြပာဆုိေဆွးေ�းွ ေြဖ�ှင်း�ကရန ်အေရး�ကီးေ�ကာင်း

ဌာနအဆင့်အသီးသီးမှ သံ�ုံးအရာ�ိှများက အေလးထား ��နြ်ပ�ကသည်။  အတိက်ုအခံ NUG၊ CRPH၊

အမျ�ိးသားညီ�တ်ွေရး အတိင်ုပင်ခံ ေကာင်စီ �ှင့်သာမက တိင်ုးရင်းသား လက်နက်ကုိင်အဖ�ဲအစည်းများ၊ အြခား
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တိင်ုးရင်းသား�ှင့် ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ�ှင့် ေတ�ဆုံချနိတ်င်ွ ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်�ှင့် အဓိပ�ာယ်ြပည့်ဝေသာ

အားလံးုပါဝင်ေစြခင်း အေ�ကာင်းများကုိ သံ�ုံးအရာ�ိှများက ေဆာ်�သခ့ဲသည်။

ကုိဗစ်-၁၉ ကပ်ေရာဂါ�ှင့် ေဖေဖာ်ဝါရီလ စစ်အာဏာသိမ်းမ�များေ�ကာင့် သံ�ုံးအရာ�ိှများက တိင်ုးရင်းသား�ှင့်

လနူည်းစုဘာသာဝင်များ အများစုေနထုိင်ရာ ေဒသများသိ�  သွားေရာက်ြခင်းကုိ ၂၀၂၀ �ှင့် ၂၀၂၁ ခု�ှစ်တိ�တင်ွ

ေလ�ာခ့ျခ့ဲေသာ်လည်း အနဂ်ျအိီမုျား၊ လထုူအေြခြပ� အဖ�ဲအစည်းများ၊ ဘာသာေရးအသုိင်းအဝုိင်းများ�ှင့်

အေမရိကနသံ်�ုံးက ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်၊ သေဘာထား�ကီးသည်းခံြခင်းများ အေ�ကာင်း ေဆွးေ�းွမ�များကုိ

ဆက်လက်လပ်ုေဆာင်ခ့ဲသည်။

ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်ကုိ ေလးစားရန၊် သေဘာထား�ကီးရန ်�ှင့် လထုူအတင်ွးြဖစ်ေစ၊ လမူ�ကွနရ်က်များ မှတစ်ဆင့်

ြဖစ်ေစ၊ လမူ�အသုိင်းအဝုိင်းအားလံးု�ှင့် ဆက်ဆံရာတင်ွ တညီတ�တ်ွတည်း �ိှ�ကရန ်လိအုပ်ေ�ကာင်းများကုိ သံ�ုံးက

အေလးထား ေြပာဆုိခ့ဲသည်။   ဗုဒ�ဘာသာဝင်၊ မူဆလင်�ှင့် ဟိ���ဘာသာေရးေခါင်းေဆာင်များ၊ တိင်ုးရင်းသား

လနူည်းစုဘာသာေရး ေခါင်းေဆာင်များ၊ ဘာသာေရး သင်�ကားပိ� ချသူများ၊ အြခား ဘာသာေရး�ှင့် ဆက်�ယ်ွေနေသာ

အဖ�ဲအစည်းများ၊ အနဂ်ျအိီမုျားအား ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်�ှင့် သေဘာထား�ကီး သည်းခံ�ကေရး လ�ံေဆာ်�ကရန ်အတက်ွ

သံအမတ်�ကီး အပါအဝင် သံ�ုံးကုိယ်စားလှယ်များက ဆက်လက်၍ ထိေတ�ေြပာဆုိခ့ဲသည်။

ဘာသာေပါင်းစုံ အတ�ူငိမ်းချမ်းစွာ ယှ�်တွဲေနထုိင်ေရး၊ သေဘာထား�ကီး သည်းခံေရး၊ ဒီမုိကရက်တစ် လမူ�အဖ�ဲအစည်း

အတင်ွး တညီူသည့် ရပ်တည်ချက်�ိှေရးတိ�အြပင် လနူည်းစုဘာသာေရး၏ ပဲွေတာ်ရက်များကုိ အသိအမှတ်ြပ�ေရးတိ�၏

အေရး�ကီးပုံကုိ ေဖ့ဘုတ် အေ�ကာင်းအရာများ၊ ေဖ့ဘုတ် ြဖစ်ရပ်များ၊ တစ်ွတာများတင်ွ ြပည်တင်ွးပရိသတ်များ�ှင့်

ချတ်ိဆက်ေဆွးေ�းွ�ိင်ုရန ်သံ�ုံးက တင်ြပခ့ဲသည်။   စစ်တပ်၏ ၂၀၁၇ ခု�ှစ် �သဂုတ်လ ၂၅ ရက်တင်ွ ရခုိင်ြပည်နယ်တင်ွ

လမူျ�ိးစုလိက်ု သုတ်သင်�ှင်းလင်းမ� ကျ�းလနွခ့ဲ်သည့် ေလး�ှစ်ေြမာက် �ှစ်ပတ်လည်�ှင့် ပတ်သက်ေသာ

�ိင်ုငံြခားေရးဝန�်ကီးဌာန ေြပာခွင့်ရပုဂ�ိ�လ်၏ သတင်းစကားကုိ သံ�ုံးက ြပနလ်ည်ေဖာ်ြပခ့ဲသည်။ အနဂ်ျအိီအုချ�ိ၏

ေြပာဆုိချက်အရ ၎င်းလပ်ုရပ်သည် ပုိမုိကျယ်ြပန ့ ်�ကီးမားေသာ လမူျ�ိးတနုး် သတ်ြဖတ်မ��ှင့် လသူားမျ�ိး�ယ်ွစုအေပ�

ကျ�းလနွသ်ည့် ရာဇဝတ်မ� အစီအစ�်၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း ြဖစ်သည်။   ထုတ်ြပနခ်ျက်တင်ွ ကျ�းလနွမ်�အတက်ွ

တာဝန�ိှ်သူများကုိ တာဝနခံ်ေစေရးအတက်ွ ေတာင်းဆုိထား�ပီး �ုိဟင်ဂျာ လသူားချင်း စာနာမ� လိအုပ်ချက်များအတက်ွ

ေမလပုိင်းက ေ�ကညာခ့ဲ�ပီးြဖစ်ေသာ ၂၀၂၁ ခု�ှစ် ပူးတွဲတံ� ြပနခ်ျက် အစီအစ�်၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်းြဖစ်သည့် $၁၅၅ သနး်

အကူအညီကုိ ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားသည်။  ြပည်တင်ွး၊ ြပည်ပ�ိှ �ုိဟင်ဂျာများ �ကံ�ေတ�ေနရေသာ ဒကု� အခက်အခဲများ

အတက်ွ ထပ်တိးုအကူအညီ $၁၈၀ သနး်ကုိ ေပးအပ်ေ�ကာင်း �ိင်ုငံြခားေရးဝန�်ကီးဌာန၏ ေ�ကညာချက်ကုိ သံ�ုံး၏

တစ်ွတာမက်ေဆ့ဂျ ်တစ်ခုတင်ွ စက်တင်ဘာလက ေဖာ်ြပထားသည်။   ထိ� အြပင် ေအာက်တိဘုာလတင်ွလည်း �ုိဟင်ဂျာ

မူဆလင် ေခါင်းေဆာင် မုိဟစ်အလူာကုိ သတ်ြဖတ်မ��ှင့် ပတ်သက်�ပီး �ိင်ုငံြခားေရး ဝန�်ကီးဌာန ေြပာခွင့်ရပုဂ�ိ�လ်၏

ထုတ်ြပနခ်ျက်ကုိ သံ�ုံးက ြပနလ်ည်ေဖာ်ြပခ့ဲသည်။ ထုတ်ြပနခ်ျက်တင်ွ တကမ�ာလံးု�ိှ �ုိဟင်ဂျာမူဆလင်များ၏

လ�အခွင့်အေရးအတက်ွ လ�ံေဆာ်ခ့ဲေသာ အလူာ၏ လပ်ုေဆာင်မ�ကုိ ချးီကျ�းထားသည်။   ယင်းလအတင်ွးမှာပင်

ဗုဒ�ဘာသာဝင်တိ�  �ှစ်စ�် ဥပုသ်သီလ ေဆာက်တည်�ကသည့် ဝါတင်ွးကာလ ကုနဆုံ်းချနိ ်အထိမ်းအမှတ် အတက်ွ

သံအမတ်�ကီးက သီတင်းက�တ် ဗီဒီယုိ သတင်းစကားပါးရာတင်ွ အခက်အခဲများကုိ ြဖတ်သနး်ေနရသည့် ကာလ၌

အားလံးုအတက်ွ �ငိမ်းချမ်းေရး�ှင့် သာယာဝေြပာေရး အေရး�ကီးေ�ကာင်း တိက်ုတနွး်ေြပာဆုိခ့ဲသည်။   ယင်းဗီဒီယုိကုိ

�ကည့်��သူ ၂၀၀,၀၀၀ ေကျာ်�ိှ�ပီး "လိက်ုခ်" ၂၀,၀၀၀ ရ�ိှကာ ဘာသာေပါင်းစုံအ�ကား တညီူသည့်တနဖုိ်းထားမ�ကုိ

သတိြပ��ကရန ်အေမရိကန၏် �ကိ�းပနး်မ�အေပ� အသိအမှတ်ြပ�သည့် မှတ်ချက်များ ေရးသား�ကသည်။

ဘာသာေရးအေြခြပ�သည့် တင်းမာမ�များ�ှင့် မူဆလင်ဆန ့က်ျင်သည့် ခဲွြခားဆက်ဆံမ�များ�ှင့် ပတ်သက်�ပီး စုိးရိမ်မ�များကုိ

သံ�ုံးက ပုံမှန ်ေ�ကညာချက်များ ထုတ်ြပနေ်နသလိ ုမတညီူေသာ ဘာသာများအား ေလးစား�ကရန၊် ညီ�တ်ွ�ကရန�ှ်င့်

သေဘာထား�ကီး�ကရန ်တိက်ုတနွး်ေနခ့ဲသည်။
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စစ်အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက်ပုိင်းတင်ွ ရနကု်န�ှ်င့် မ��ေလး�ိှ အေမရိကန ်သံ�ုံးအေဆာက်အအံမုျား�ိှ

လထုူအစီအစ�်အများစုကုိ သံ�ုံးက ရပ်တန ့ခ့ဲ်ေသာ်လည်း မတကဲွူြပားေသာ တိင်ုးရင်းသား�ှင့် ဘာသာဝင်များကုိ ၎င်းတိ�၏

ဖလှယ်ေရးအစီအစ�်များတင်ွ ဆက်လက် ဦးစားေပးေနရာတင်ွ �ှမ်း၊ ဝ၊ ကချင်၊ ကယား၊ ချင်း၊ ရခုိင်�ှင့် မွနလ်မူျ�ိးများကုိ

ေရွးချယ်ခ့ဲ�ပီး အများအြပားမှာ လနူည်းစု ဘာသာကဲွများ ြဖစ်သည်။  �ပီးခ့ဲေသာ �ှစ်များနည်းတ ူသံ�ုံးသည်

ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်�ှင့် သေဘာထား�ကီး သည်းခံေရးကုိ အားေပးသည့် အစီအစ�်များကုိ လပ်ုေဆာင်ေနသည့်

အနဂ်ျအိီမုျား�ှင့် ဆက်လက်၍ ပူးတွဲလပ်ုကုိင် ပ့ံပုိးေနသည်။ အေမရိကနအ်စုိးရ၏ ယ�်ေကျးမ�ဖလှယ်ေရး အစီအစ�်များမှ

သေဘာထား�ကီး သည်းခံမ�ကုိ ြမ�င့်တင်ြခင်း၊ အေြခခံကျနး်မာေရး ြပ�စုေစာင့်ေ�ှာက်မ�၊ ပညာေရး၊ စိတ်ကျနး်မာေရး

အရင်းအြမစ်များကုိ ဘာသာမေရွး တနး်တ ူရ�ိှ�ိင်ုေရး ြမ�င့်တင်ြခင်း အစီအစ�်တင်ွ ယခင်က

ပါဝင်တက်ေရာက်ခ့ဲသူများ�ှင့်လည်း ချတ်ိဆက် လပ်ုေဆာင်သည်။

ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့်ကုိ ဆုိးရွားစွာချ�ိးေဖာက်ရာတင်ွ ပါဝင် လပ်ုေဆာင်ြခင်း သိ� မဟတ်ု ခွင့်ြပ�ထားြခင်းတိ�ေ�ကာင့်

�ိင်ုငံတကာ ဘာသာေရးလတ်ွလပ်ခွင့် ဆုိင်ရာ ၁၉၉၈ အက်ဥပေဒေအာက်တင်ွ ြမနမ်ာ�ိင်ုငံကုိ အထူးစုိးရိမ်ရေသာ �ိင်ုငံ

(CPC) အြဖစ် ၁၉၉၉ ခု�ှစ်မှစ၍ သတ်မှတ်ထားခ့ဲသည်။  ၂၀၂၁ ခု�ှစ် �ိဝုင်ဘာလ ၁၅ ရက်ေနတ့င်ွ �ိင်ုငံြခားေရးဝန�်ကီးက

ြမနမ်ာ�ိင်ုငံအား အထူးစုိးရိမ်ရေသာ �ိင်ုငံ CPC အြဖစ် ြပနလ်ည် သတ်မှတ်ခ့ဲ�ပီး ေအာက်ပါ ပိတ်ဆိ� အေရးယူမ�ကုိ

ချမှတ်ခ့ဲသည် -  ရည်��နး်ပါ 22 CFR 126.1(a) အက်၊ အပုိင်း 402(c) (5) အရ လက်�ိှ လက်နက်ပိတ်ဆိ� မ�

ဆက်လက်ထား�ိှသည်။
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