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USCIRF ၏ နိဒၝန္း
ဴမန္မာႎိုင္ငံသည္ ၁၉၉၈ ခုႎႀစ္ ႎိုင္ငံတကာလၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကုိးကၾယ္မႁအက္ဥပေဒ (Public Law [PL] 105-292) တၾင္
အဓိပၯၝယ္သတ္မႀတ္ထားသည့္အတိုင္း လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကုိးကၾယ္ခၾင့္ကုိ စနစ္တကဵ အံ့ဳသဖၾယ္ေကာင္းေအာင္ ခဵိႂး
ေဖာက္သည့္အတၾက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံကုိ "အထူးစိုးရိမ္ဖၾယ္ႎိုင္ငံ" (CPC) အဴဖစ္သတ္မႀတ္ရန္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု
ႎိုင္ငံတကာလၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကုိးကၾယ္မႁအဖၾဲႚ(USCIRF) မႀအေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳကီးဌာနအား
၁၉၉၉ ခုႎႀစ္မႀစ၍ ႎႀစ္စဥ္အဳကံဴပႂခဲ့ပၝသည္။ ဤအဳကံဴပႂခဵက္မႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ လၾတ္လပ္စာၾ ယံုဳကည္ကုိးကၾယ္မႁ၊ ၄င္းႎႀင့္
သက္ဆိုင္ရာလူႚအခၾင့္အေရး ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁႎႀင့္ေလးစားမႁတိုႚကို အားေပးတိုက္တၾန္းရန္ ဤေကာ္မရႀင္၏ ဳကိႂးပမ္းမႁ
အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ဴဖစ္ပၝသည္။
ကုိးကၾယ္သည့္ဘာသာအမဵိႂးမဵိႂး၏လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကုိးကၾယ္ခၾင့္အေပၞ ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားသည္ အခဵိန္ဳကာဴမင့္စၾာ ဴမန္မာ
ႎိုင္ငံတၾင္ ဴပႍနာတစ္ရပ္ ဴဖစ္ေနပၝသည္။ လူႚအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာဴပႍနာမဵားမႀာ အဆံုးတၾင္ ေဴဖရႀင္းဴပီးဴဖစ္မည္ဟု အစိုးရ
သစ္မႀေမ႖ာ္လင့္ေသာ္လည္း အဴခားေသာစိတ္ဝင္စားမႁမဵားႎႀင့္ ဦးစားေပးစရာအေဳကာင္းအရာမဵားေဳကာင့္ ၄င္းတိုႚအေပၞ
အေလးထားမႁ ေလဵာ့နည္းသၾားႎိုင္ပၝသည္။ ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိအေဴခအေနမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေနဴဖင့္ ယေနႚရင္ဆိုင္ေနရသည့္
လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္လူသားခဵင္းစာနာမႁဆိုင္ရာ အကဵပ္အတည္းအတၾက္ အဆိုးရၾားဆံုးဆိုသည္မႀာ သံသယဴဖစ္ဖၾယ္မရႀိပၝ။
ဴမန္မာႎိုင္ငံ၏ယခင္ႎႀင့္လက္ရႀိအစိုးရမဵားမႀ ရုိဟင္ဂဵာႎႀင့္အဴခားမူစလင္မဵားအား -ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမဵားႎႀင့္ အဴခား
သူမဵားကုိ ထိခိုက္သည့္ ဆင္းရဲမႁလန
ၾ ္ကဲဴခင္းအပၝအဝင္- အလၾန္ဆိုးရၾားေသာအေဴခအေနမဵား၌ ဒုကၡခံစားေစဴခင္းမႀာ
ကိုယ္ကဵင့္တရားကင္းမဲ့ရာေရာက္ဴပီး ႎိုင္ငံေတာ္၏ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ ေမ႖ာ္မႀန္းခဵက္မဵားကုိ ထင္ေယာင္မႀားေစပၝသည္။
ဤအစီရင္ခံစာမႀာ ရိုဟင္ဂဵာႎႀင့္အဴခားေသာမူစလင္မဵားခံစားေနရသည့္အတိဒုကၡႎႀင့္ ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိ အေဴခအေန အရပ္
ရပ္ကုိ ေသးသိမ္ေစရန္ လံုးဝမရည္ရၾယ္ပၝ။ ၄င္းအေဴခအေနမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ဘာသာေရးႎႀင့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု
မဵားေတၾႚဳကံႂရသည့္ လၾတ္လပ္စၾာကုိးကၾယ္မႁဆိုင္ရာ ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားႎႀင့္မတူဘဲ ထူးဴခားပၝသည္။ မဵားမဳကာမီ ႎႀစ္မဵားက
မူစလင္ဆန္ႚကဵင္ေရးအဳကမ္းဖက္မႁကုိ ပိုမိုေတၾႚရႀိရဴပီး မူစလင္ဆန္ႚကဵင္ေရး သေဘာထားမဵားအေပၞ ပံုမႀန္လက္ခံမႁမဵား
တိုးပၾားလာပၝသည္။ ယခင္အစိုးရပုဂၢိႂလ္အခဵိႂႚ၊ (မဘသဟူသည့္ အမဵိႂးသားေရးအစၾန္းေရာက္အုပ္စုအပၝအဝင္) သံဃာမဵား
ႎႀင့္ လူဝတ္ေဳကာင္မဵားမႀ ဗုဒၭဘာသာဝင္မဟုတ္သူမဵား၊ အထူးသဴဖင့္ မူစလင္မဵားအေပၞ တမင္အဴငိႂးထား ခၾဲဴခားဆက္ဆံဴပီး
အဳကမ္းဖက္မႁမဵားလႁံႚေဆာ္ခဲ့ပၝသည္။
သုိႚရာတၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိအစိုးရႎႀင့္အစိုးရမဟုတ္သမ
ူ ဵားကဵႃးလၾန္သည့္ လၾတ္လပ္စၾာကုိးကၾယ္ခၾင့္ ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားမႀာ
ဘာသာအမဵိႂးမဵိႂးကုိးကၾယ္သူ လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းမဵားအေပၞ ဳကီးေလးဴပီးတာရႀည္ခံသည့္ ထိခိုက္မႁမဵားဴဖစ္ေစခဲ့ေဳကာင္းကုိ
ဤအစီရင္ခံစာ၌ အတည္ဴပႂထားပၝသည္။ ကခဵင္၊ ခဵင္းႎႀင့္ အထူးအပယ္ခံရသည့္နာဂလူမဵိႂးမဵားအပၝအဝင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ
ခရစ္ယာန္မဵားအေနဴဖင့္ ဆယ္စုႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ပံုမႀန္ဳကံႂေတၾႚခဲ့ရသည့္အခက္အခဲမဵား၊ အစိုးရသစ္မႀေလဵာ့ပၝးေစရန္ ဴပႂလုပ္
ေပးရမည့္အခက္အခဲမဵားကုိ မီးေမာင္းထိုးဴပရန္ ဤအစီရင္ခံစာတၾင္ဳကိႂးပမ္းထားပၝသည္။ ၄င္းအဴပင္ လၾတ္လပ္စာၾ ယံုဳကည္
ကုိးကၾယ္ခၾင့္ခဵိႂးေဖာက္မႁမႀာ မည္သည့္လၿမ္းမိုးမႁမ႖မရႀိဘဲ ေပၞေပၝက္သည္မဟုတ္ေဳကာင္းကို အသိအမႀတ္ဴပႂထားပၝသည္။
သိုႚဴဖစ္၍ ဴမန္မာႎိုင္ငံအစိုးရမႀ ၄င္းခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကုိ အမဵိႂးသားရင္ဳကားေစ့ေရးအဴမင္၊ တပ္မေတာ္အား အရပ္သားဘက္မႀ
ထိန္းခဵႂပ္မႁႎႀင့္ ဖၾဲႚစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးစသည္တိုႚဴဖင့္ ေဴဖရႀင္းရပၝမည္။
ဤအစီရင္ခံစာတၾင္ ခရစ္ယာန္မဵား၏လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကိုးကၾယ္ခၾင့္ခဵိႂးေဖာက္ခံရမႁမဵားသမိုင္းႎႀင့္ မဳကာမီကႎိုင္ငံေရး
အေဴခအေနမဵားအေပၞ အေထၾေထၾသံုးသပ္ခဵက္ကုိေဖာ္ဴပထားပၝသည္။ ကခဵင္၊ ခဵင္းႎႀင့္နာဂခရစ္ယာန္ လူမႁအသိုင္းအဝိုင္း
မဵား၏ လၾတ္လပ္စၾာကိုးကၾယ္မႁဆိုင္ရာ စိတ္ထိခိုက္ဖၾယ္အေဴခအေနမဵားကုိ အခဵိန္မီကုိယ္ေတၾႚေဴပာဴပခဵက္မဵားႎႀင့္ ၄င္းတိုႚ
ရင္ဆိုင္ရသည့္အခက္အခဲမဵားကုိလည္း ကၾဲဴပားသည့္ရႁေထာင့္မဵားမႀ တန္ဖိုးရႀိစၾာ ထဲထဲဝင္ဝင္ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။
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အေဴခခံအခဵက္အလက္မဵား အကဵဥ္းခဵႂပ္
ေနာက္ခံသမိုင္း
ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ အမဵိႂးဘာသာသာသနာထိန္းသိမ္းေရးဟူသည့္အေတၾးအေခၞမႀာ ကုိလိုနီဆန္ႚကဵင္ေရး အမဵိႂးသားေရး
ေဆာင္ပုဒ္ဴဖစ္ဴပီး တိုင္းရင္းသားဴမန္မာမဵားကုိ မိမိတိုႚ၏လူမဵိႂး၊ ဘာသာစကားႎႀင့္ ကုိးကၾယ္သည့္ဘာသာထိန္းသိမ္းရန္
တိုက္တၾန္းခဵက္မႀ ဆင္းသက္လာပၝသည္။ ဗုဒၭဘာသာကိုႎိုင္ငံေတာ္ဘာသာအဴဖစ္ ပထမဆံုးသတ္မႀတ္ခဲ့သည့္ ပထမ
ဴမန္မာႎိုင္ငံတည္ေထာင္သည့္ရာစုႎႀစ္မဵားစၾာမႀ ဴမန္မာမႀန္လ႖င္ဗုဒၭဘာသာဝင္ဴဖစ္သည္ဟူေသာ ဆိုရိုးသိုႚေဴခရာေကာက္
ႎိုင္ပၝသည္။ (ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ဖခင္) လၾတ္လပ္ေရးေခၝင္းေဆာင္ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဤအယူအဆမႀ ခၾဲ
ထၾက္ဴပီး ၁၉၄၇ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ သမိုင္းဝင္ပင္လံုညီလာခံတၾင္ ဴပည္ေထာင္စုဴမန္မာႎိုင္ငံသစ္အတၾက္ ေလာကီႎႀင့္သာ
သက္ဆိုင္ေသာေမ႖ာ္မႀန္းခဵက္တစ္ရပ္ဴဖစ္သည့္ တန္းတူမႁႎႀင့္တိုင္းရင္းသားအုပ္စုအမဵိႂးမဵိႂးအတၾက္ ကုိယ္ပိုင္ဆံုးဴဖတ္ခၾင့္တိုႚ
အေပၞအေဴခခံသည့္ ဖယ္ဒရယ္ဴပည္ေထာင္စုကုိအဆိုဴပႂခဲ့ပၝသည္။ ၄င္းႎႀစ္ေႎႀာင္းပိုင္း ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းလုပ္ဳကံခံရဴပီး
ေနာက္ ပင္လံုစာခဵႂပ္ပၝကတိမဵားကုိ ခဵိႂးေဖာက္ခဲ့ဴပီး ၁၉၆၁ ခုႎႀစ္ ၄င္းအခဵိန္ ဝန္ဳကီးခဵႂပ္ဦးႎုမႀ တစ္ဴပည္ေထာင္စနစ္ ဖၾဲႚစည္းပံု
အေဴခခံဥပေဒသစ္ေရးဆၾဲခဲ့ဴပီး ဗုဒၭဘာသာကုိ ႎိုင္ငံေတာ္ဘာသာအဴဖစ္ တရားဝင္သတ္မႀတ္ခဲ့ပၝသည္။
၁၉၆၂ ခုႎႀစ္ တပ္မေတာ္မႀအာဏာသိမ္းဴခင္းဴဖင့္ ဆိုရႀယ္လစ္စနစ္ဴဖင့္အုပ္ခဵႂပ္မႁကိုစတင္ခဲ့ဴပီး ဗုဒၭဘာသာကုိ ႎိုင္ငံေတာ္
ဘာသာအဴဖစ္ တရားဝင္သတ္မႀတ္ဴခင္းကုိ ထိေရာက္စၾာဴငင္းပယ္ခဲ့ပၝသည္။ ၄င္းအခဵိန္မႀစ၍ ေနာက္ပိုင္းတက္လာသည့္
တပ္မေတာ္အစိုးရမဵားသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာအား ကုိလိုနီအစိုးရယူေဆာင္လာသည့္ဴပည္ပဘာသာဟု သရုပ္ေဖာ္ရန္
ဳကိႂးစားခဲ့ဴပီး ႎိုင္ငံအတၾင္း အႎႀစ္ ၅၀၀ နီးပၝးကက္သလစ္ဘာသာကဵင့္သံုးခဲ့သည္ကုိ လစ္လဵႃရႁခဲ့ပၝသည္။ ၁၉၈၈ ခုႎႀစ္မႀ
၂၀၁၀ ခုႎႀစ္အထိ ႎိုင္ငံေတာ္ဴငိမ္ဝပ္ပိဴပားေရးႎႀင့္တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာင္စီ /ႎိုင္ငံေတာ္ေအးခဵမ္းသာယာေရးႎႀင့္ ဖၾံႚဴဖိႂး
တိုးတက္ေရးေကာင္စီ (နဝတ/နအဖ) အစိုးရမႀ တရားဝင္ေရးသားေဖာ္ဴပထားဴခင္းမရႀိေသာ မဵက္ကန္းမဵိႂးခဵစ္ဝၝဒီဴဖစ္သည့္
တစ္ႎိုင္ငံ၊ လူမဵိႂးတစ္မဵိႂးႎႀင့္ တစ္ဘာသာမူဝၝဒကိုအင္တိုက္အားတိုက္အားေပးဴပီး ႎိုင္ငံတည္ေထာင္ခဲ့သည္သာမက
တပ္မေတာ္အစိုးရအေပၞဆန္ႚကဵင္သူသံဃာေတာ္မဵားအား ရက္စက္စၾာႎႀိမ္နင္းဴဖိႂခၾဲခဲ့ပၝသည္။ တရားဝင္ ႎိုင္ငံေတာ္
ဘာသာမဟုတ္ေတာ့ေသာ္လည္း လက္ေတၾႚတၾင္ ဗုဒၭဘာသာကုိ ႎိုင္ငံေတာ္ဘာသာအဴဖစ္ ဴမႀင့္တင္လိုက္ပၝသည္။
ဤမူဝၝဒကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္မႁတစ္စိတ္တစ္ေဒသအဴဖစ္ ၁၉၉၀ ခုႎႀစ္မဵားအေစာပိုင္းတၾင္ အစိုးရမႀ သာသနာေရး
ဝန္ဳကီးဌာနကုိ သီးဴခားဝန္ဳကီးဌာနအဴဖစ္ ဴပန္လည္ဖဲၾႚစည္းခဲ့ဴပီး သာသနာဴမႀင့္တင္ဴပန္ႚပၾားေရးဦးစီးဌာနကုိ ဖန္တီးခဲ့ပၝသည္။
သာသနာေရးဝန္ဳကီးဌာနမႀာ ဗုဒၭဘာသာ သာသနာဴပႂဝန္ဳကီးဌာနသာဴဖစ္ဴပီး ဘာသာေရးဝန္ဳကီးဌာနမဟုတ္ပၝ။ ဝန္ဳကီး
ဌာန၏ဝက္ဆိုက္အရ ၄င္းဝန္ဳကီးဌာနဖၾဲႚစည္းရဴခင္းအေဳကာင္းရင္းမႀာ ဗုဒၭဘာသာကာကၾယ္ဴမႀင့္တင္ဴပန္ႚပၾားေရး အင္တိုက္
အားတုိက္ ေဆာင္ရၾက္ရန္ဴဖစ္ပၝသည္။1 နဝတ/နအဖ စစ္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက အဆင့္ဴမင့္သံဃာမဵားသည္ အဴခား
ဘာသာေရးေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္အတူ ဘာသာေရးကိစၤမဵားေဆၾးေႎၾးရန္ တရားဝင္အစည္းအေဝးမဵား တက္ေရာက္ခဲ့ဴခင္း
မရႀိဘဲ ဝန္ဳကီးကုိယ္တိုင္မႀ ဗုဒၭဘာသာသာအတၾက္ကုိယ္စားလႀယ္အဴဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေဳကာင္း အဆင့္ဴမင့္ခရစ္ယာန္
ေခၝင္းေဆာင္မဵားေထာက္ဴပခဲ့ပၝသည္။ အခန္းကၸမဵားကုိ ဤသိုႚေပၝင္းစပ္လိုက္ဴခင္းမႀာ ဗုဒၭဘာသာကုိ ႎိုင္ငံေတာ္ဘာသာ
အဴဖစ္ တရားဝင္မဟုတ္ေသာ္လည္း အဆင့္ဴမႀင့္လိုက္ေဳကာင္း ဴပေနပၝသည္။
သာသနာေရးဝန္ဳကီးဌာနေအာက္တၾင္ ခရစ္ယာန္သာသနာအေဴခခံအေဆာက္အဦမဵားေဆာက္လုပ္ဴခင္းအေပၞ ကန္ႚသတ္
ခဵက္မဵားႎႀင့္ သာသနာဴမႀင့္တင္ဴပန္ႚပၾားေရးဌာနမႀတဆင့္ ဗုဒၭဘာသာအေဴခခံအေဆာက္အဦမဵားအတၾက္ ႎိုင္ငံေတာ္
ေငၾေဳကးအသံုးဴပႂရန္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္တိုႚကုိ အစိုးရမႀစတင္ခဲ့ပၝသည္။ ၁၉၉၀ အေစာပိုင္းႎႀစ္မဵားမႀစ၍ တပ္မေတာ္သည္
ခရစ္ယာန္အမဵားစုဴဖစ္ေသာ ခဵင္း၊ ကခဵင္ႎႀင့္နာဂေဒသမဵားသိမ္းပိုက္မႁကုိတိုးဴမႀင့္လိုက္ကာ ဘုရားေကဵာင္းမဵားႎႀင့္ လက္ဝၝး
ကပ္တိုင္မဵားဖဵက္ဆီးဴပီး တစ္ခဵိန္တည္းမႀာပင္ ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းမဵားႎႀင့္ေစတီမဵားကဲ့သိုႚ ဗုဒၭဘာသာအေဴခခံအေဆာက္အဦ
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မဵားကုိ တိုးခဵဲႚ၍ ခရစ္ယာန္မဵားကို ရံဖန္ရံခၝ အဓမၳလုပ္အားေပးေစပၝသည္။ စစ္အစိုးရသည္ သစၤာခံသံဃာမဵားကုိ ခဵင္း၊
ကခဵင္ႎႀင့္ နာဂေဒသမဵားရႀိဘုန္းဳကီးေကဵာင္းမဵားသိုႚ သာသနာဴမႀင့္တင္ဴပန္ႚပၾားေရးဌာနေအာက္ရႀိ ေတာင္တန္းေဒသ
ဗုဒၭဘာသာ သာသနာဴပႂလုပ္ငန္းမႀတဆင့္ ေစလၿတ္ခဲ့ပၝသည္။
တစ္ခဵိန္တည္းမႀာပင္ ယေနႚစစ္တပ္မႀကိုင္တၾယ္ဆဲ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ဳကီးဌာနေအာက္ရႀိ နယ္စပ္ေဒသႎႀင့္တိုင္းရင္းသား
ဖၾံႚဴဖိႂးတိုးတက္ေရးအစီအစဥ္ကုိ အစိုးရမႀခဵမႀတ္ခဲ့ပၝသည္။ ၁၉၉၄ ခုႎႀစ္ေလာက္တၾင္ ၄င္းအစီအစဥ္မႀ နတလဟုေခၞသည့္
ပထမဆံုး နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူငယ္မဵား ဖၾံႚဴဖိႂးေရးသင္တန္းေကဵာင္းကုိ တိုင္းရင္းသားနယ္စပ္ေဒသမဵားတၾင္
ဖၾင့္လႀစ္ခဲ့ဴပီး ထုိအခဵိန္မႀစ၍ ၄င္းေကဵာင္းတၾင္ ဗုဒၭဘာသာသိုႚ အဓမၳကးူ ေဴပာင္းေစေဳကာင္း အေထာက္အထားမဵား ရႀိပၝသည္။
ေနာက္ဆံုးအေနဴဖင့္ နဝတ/နအဖမႀ လၾတ္လပ္စာၾ ယံုဳကည္ကုိးကၾယ္မႁအတၾက္ အကာအကၾယ္အခဵိႂႚေပးထားေသာ္လည္း
လူအမဵားစုကုိးကၾယ္ရာ ဗုဒၭဘာသာ၏အထူးအေနအထားကုိ အေလးေပးသည့္ ၂၀၀၈ခုႎႀစ္ ဖၾဲႚစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒဴဖင့္
ေရရႀည္အေမၾအႎႀစ္တစ္ရပ္ ဖန္တီးခဲ့ပၝသည္။
အရပ္ဖက္မႀ တပ္မေတာ္အေပၞထိန္းခဵႂပ္မႁမရႀိေစရန္ ဖၾဲႚစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒဴပႉာန္းခဵက္အမဵိႂးမဵိႂး ဴပႂလုပ္ထားပၝသည္။
တပ္မေတာ္မႀခန္ႚအပ္သူမဵားအတၾက္ လၿတ္ေတာ္ေနရာ ၂၅ ရာခိုင္ႎႁန္းအဴပင္ ကာကၾယ္ေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာႎႀင့္ ဴပည္ထဲေရး
ဝန္ဳကီးဌာနမဵားကုိလည္း တပ္မေတာ္မႀခဵႂပ္ကိုင္ထားပၝသည္။ အလံုးစံုအာဏာရႀိေသာ ႎိုင္ငံေတာ္ ကာကၾယ္ေရးႎႀင့္ လံုဴခံႂေရး
ေကာင္စီ၏ ၁၁ ေနရာအနက္ ၅ ေနရာမႀာ တပ္မေတာ္မႀရရႀိထားဴပီး ဖၾဲႚစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၅ အရ တပ္မေတာ္ကုိ
ဴပစ္ဒဏ္ကင္းလၾတ္ခၾင့္ ေပးထားပၝသည္။ တပ္မေတာ္အေပၞ အရပ္သားဖက္မႀထိန္းခဵႂပ္မႁကင္းမဲ့ေနဴခင္းမႀာ ဒီမိုကေရစီ
နည္းလမ္းကဵ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁမဵားဴပႂလုပ္ရန္ႎႀင့္ လူႚအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားအဆံုးသတ္ရန္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ
အဖၾဲႚခဵႂပ္အစိုးရအတၾက္ အဳကီးမားဆံုးအခက္အခဲဴဖစ္ပၝသည္။
အဓိကေတၾႚရႀိခဵက္မဵား
ဖၾဲႚစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒအရခိုင္ဴမဲစၾာအဴမစ္တၾယ္ေနဴပီး အဓၾန္ႚရႀည္သည့္တပ္မေတာ္အာဏာႎႀင့္ တရားဝင္မဟုတ္
ေသာ္လည္း လက္ေတၾႚတၾင္ ဗုဒၭဘာသာကုိ ႎိုင္ငံေတာ္ဘာသာအဴဖစ္ တင္ေဴမႀာက္ထားဴခင္းတိုႚမႀာ ေလာေလာဆယ္
ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ ခရစ္ယာန္အသိုင္းအဝိုင္းမဵားဳကံႂေတၾႚေနရသည့္ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကိုးကၾယ္ခၾင့္အေပၞခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကုိ
နားလည္ရန္ အဓိကအခဵက္အလက္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။
စစ္အစိုးရလက္ေအာက္တၾင္ခဵမႀတ္ခဲ့ေသာ ခၾဲဴခားဆက္ဆံေရးမူဝၝဒႎႀင့္ အေလ့အထမဵားစၾာမႀာ ယေနႚဆက္လက္ရႀိေန
ပၝသည္။ အမည္ေဴပာင္းထားသည့္ သာသနာေရးႎႀင့္ယဥ္ေကဵးမႁဝန္ဳကီးဌာန၊ တပ္မေတာ္မႀကုိင္တၾယ္ထားသည့္ နယ္စပ္
ေရးရာႎႀင့္ ဴပည္ထဲေရးဝန္ဳကီးဌာနႎႀင့္ တပ္မေတာ္ကုိယ္တိုင္တိုႚမႀ လၾတ္လပ္စာၾ ကုိးကၾယ္ခၾင့္ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားအတၾက္
တိုက္ရိုက္တာဝန္ရႀိပၝသည္။ မဘသဟုပိုအသိမဵားသည့္ အမဵိႂးဘာသာသာသနာထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီႎႀင့္ အဴခား
အစၾန္းေရာက္ မဵိႂးခဵစ္စိတ္ထက္သန္သူသံဃာမဵားသည္ လၾတ္လပ္စၾာကိုးကၾယ္ခၾင့္ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားႎႀင့္ သင္းအုပ္ဆရာမဵားႎႀင့္
သာသနာဴပႂမဵားအေပၞအဳကမ္းဖက္မႁလႁံႚေဆာ္ရာတၾင္ အဓိကအခန္းမႀပၝဝင္ခဲ့ပၝသည္။
ဘာသာေရးအတၾက္ေဴမယာပိုင္ဆိုင္မႁအေပၞ ခၾဲဴခားကန္ႚသတ္ခဵက္မဵားသည္ ဴမန္မာႎိုင္ငံတစ္ဝန္းရႀိ ခရစ္ယာန္ အသိုင္း
အဝိုင္းမဵားအေပၞထိခိုက္ပၝသည္။ စစ္အသၾင္ေဴပာင္းသည့္ ဗဵႃရိုကရက္ဆန္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မဵားမႀာ ေဴမယာပိုင္ဆိုင္မႁ
အေထာက္အကူဴပႂရန္ စီမံထားဴခင္းမဟုတ္ဘဲ ခၾင့္ဴပႂခဵက္တားဴမစ္ရန္ စီမံထားဴခင္းဴဖစ္ပၝသည္။ ဝတ္ဴပႂရန္ေနရာတစ္ေနရာ
ရရႀိေရးအတၾက္ ခရစ္ယာန္အသိုင္းအဝိုင္းမဵားအေနဴဖင့္ ကန္ႚသတ္ခဵက္မဵားကုိ ေရႀာင္တိမ္းရန္သာရႀိပၝသည္။ ဗုဒၭဘာသာ
အမဵားစုရႀိသည့္ေနရာအခဵိႂႚတၾင္ -အထူးသဴဖင့္ မဘသ ဗဟိုခဵက္မေဒသမဵားတၾင္- ခရစ္ယာန္မဵား ဝတ္ဴပႂရန္စုရံုးႎိုင္ဴခင္း
လံုးဝမရႀိလုနီးပၝးဴဖစ္ေနသဴဖင့္ ဘာသာေရးအတၾက္လတ
ၾ ္လပ္စာၾ စုရံုးခၾင့္ကုိ ခဵိႂးေဖာက္ေနပၝသည္။ ၄င္းခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားမႀာ
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ႎိုင္ငံေတာ္မႀ ဗုဒၭသာသနာဴမႀင့္တင္ဴပန္ႚပၾားေရးအတၾက္ ႎိုင္ငံေတာ္ဘၸာဴဖင့္ ေစတီပုထိုးႎႀင့္ ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းမဵား
ဆက္လက္တည္ေဆာက္ေနသည့္အေနအထားတၾင္ ေပၞေပၝက္ေနဴခင္းဴဖစ္ပၝသည္။
ဤအစီရင္ခံစာတၾင္ ခရစ္ယာန္မဵားအေပၞဴခိမ္းေဴခာက္မႁႎႀင့္အဳကမ္းဖက္မႁမဵား၊ အဓမၳေဴပာင္းေရၿႚေစဴခင္းႎႀင့္ ခရစ္ယာန္
သခႆဵိႂင္းမဵားဖဵက္ဆီးဴခင္း၊ ဝတ္ဴပႂရာေနရာမဵားတၾင္ အဳကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႁမဵားႎႀင့္ အထူးသဴဖင့္ ခဵင္းႎႀင့္နာဂေဒသမဵားတၾင္
ဗုဒၭဘာသာသိုႚ အတင္းအကဵပ္ကူးေဴပာင္းေစဴခင္းတိုႚကုိ မႀတ္တမ္းတင္ထားပၝသည္။ ကခဵင္ေဒသမဵားတၾင္ လၾတ္လပ္စၾာ
ကုိးကၾယ္ခၾင့္ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကုိ ဴဖစ္ေပၞေနသည့္ပဋိပကၡ၊ ၄င္း၏အရင္းခံအေဳကာင္းရင္းတိုႚမႀ သီးဴခားခၾဲထုတ္မရေအာင္
ဆက္ႎၾယ္ေနပၝသည္။ ဘုရားေကဵာင္းမဵား သိမ္းပိုက္ထားဴခင္း၊ ဝတ္ဴပႂပၾဲလာသူအားလံုးကုိ စစ္ေဆးေမးဴမန္းရန္ ဆင့္ေခၞဴခင္း
တိုႚကုိ တပ္မေတာ္မႀပံုမႀန္ဴပႂလုပ္ပၝသည္။ တပ္မေတာ္တပ္သားမဵားမႀ ဘုရားေကဵာင္းမဵားကုိ မေတာ္တေလဵာ္ဴပႂဴခင္း၊
ဖဵက္ဆီးဴခင္းမဵား ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝသည္။ ဘုရားေကဵာင္းဝင္းမဵားအတၾင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအဳကမ္းဖက္မႁ၊ သင္းအုပ္ဆရာမဵား၊
ဘုရားေကဵာင္းဝန္ထမ္းမဵားႎႀင့္သာမန္အရပ္သားမဵားအား ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁအပၝအဝင္ ဳကီးေလးသည့္ လူႚအခၾင့္အေရး
ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကုိ လံုးဝနီးပၝးအဴပစ္ဒဏ္ကင္းလၾတ္ဴပီး ဆက္လက္ကဵႃးလၾန္ေနပၝသည္။ ယေနႚအထိ ခန္ႚမႀန္းေဴခ လူ
တစ္သိန္းႎႀစ္ေသာင္း ထၾက္ေဴပးတိမ္းေရႀာင္ေနရပၝသည္။ ငၝးႎႀစ္ေကဵာ္ဳကာ ပဋိပကၡဴဖစ္ပၾားဴပီးေနာက္ ကခဵင္အမဵားအဴပားမႀာ
အခဵိန္ဳကာဴမင့္စာၾ အိုးအိမ္ကင္းမဲ့မႁႎႀင့္ရင္ဆိုင္ရဴပီး အလၾန္အမင္းအိမ္ဴပန္လိုေနဳကပၝသည္။ ပဋိပကၡ ဆက္လက္ဴဖစ္ပာၾ းေန
သမ႖ ဴပည္တၾင္းအိုးအိမ္ေပဵာက္ဆံုးသူ (IDPs) မဵား ေဘးကင္းစၾာႎႀင့္သိကၡာရႀိစၾာ အိမ္ဴပန္ႎိုင္ေရးအတၾက္ အလားအလာ
တကယ္မရႀိပၝ။
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD) အစိုးရအေနဴဖင့္ တပ္မေတာ္ကုိ အရပ္သားထိန္းခဵႂပ္မႁ
ေအာက္ယူေဆာင္လာေရးအတၾက္ အဓိကအခက္အခဲကုိ ဤဴပႍနာမဵားမႀ မီးေမာင္းထုိးဴပေနပၝသည္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္
ေဆာင္ရၾက္ေနသည့္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရးႎႀင့္ အမဵိႂးသားရင္ဳကားေစ့ေရးဳကိႂးပမ္းမႁမဵားအတၾက္ အေဴခခံအုတ္ဴမစ္မႀာ ဥပေဒ၊ မူဝၝဒႎႀင့္
ကဵင့္သံုးမႁတိုႚတၾင္ လူတိုင္းအတၾက္ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကိုးကၾယ္ခၾင့္ရႀိေစေရးအတၾက္ ဳကီးမားသည့္ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁမဵား
ဴပႂလုပ္ရန္ ဴဖစ္ရပၝမည္။
သုေတသနနည္းစနစ္
ဤသုေတသနတၾင္ ခဵင္း၊ နာဂႎႀင့္ကခဵင္ခရစ္ယာန္အမဵားစုဴဖစ္သည့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ဖဲဳကဥ္အခံရဆံုးလူဦးေရအခဵိႂႚအတၾက္
လၾတ္လပ္စၾာကိုးကၾယ္ခၾင့္အေဴခအေနကုိ အဓိကထားေလ့လာထားပၝသည္။ ဗုဒၭဘာသာအမဵားစုရႀိရာအရပ္မဵားတၾင္ ေနထိုင္
သည့္ လူနည္းစုခရစ္ယာန္မဵား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အေဴခအေနကုိလည္း ဆန္းစစ္ထားပၝသည္။ သုေတသီမဵားသည္ ၂၀၁၆
ခုႎႀစ္ မတ္လမႀေမလအထိ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသဳကီးကေလးဴမိႂႚ၊ ခဵင္းဴပည္နယ္ဖလမ္းဴမိႂႚ၊ ဟားခၝးႎႀင့္မတူပီဴမိႂႚမဵား၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း
ေဒသဳကီး နာဂေဒသရႀိခမ္းတီးဴမိႂႚ၊ ကခဵင္ဴပည္နယ္ ဴမစ္ဳကီးနားဴမိႂႚ၊ မေကၾးတိုင္းေဒသဳကီး ပခုကၺႃဴမိႂႚ၊ ရန္ကုန္ႎႀင့္ မႎၨေလးဴမိႂႚ
မဵားသိုႚသၾားေရာက္ခဲ့ဴပီး သတင္းေပးသူမဵားႎႀင့္ေတၾႚဆံုေမးဴမန္းပၾဲ ၆၈ ခုႎႀင့္ အုပ္စုလိုက္အေလးထားေဆၾးေႎၾးပၾဲ ၂ ခု ကဵင္းပ
ခဲ့ပၝသည္။ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းအမဵိႂးမဵိႂးမႀေခၝင္းေဆာင္မဵား၊ လၾတ္လပ္စၾာကုိးကၾယ္ခၾင့္ဴပႍနာမဵားအေဳကာင္း အတၾင္းကဵသိသူ
အရပ္ဖက္လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းမႀ တိုင္းရင္းသားအမဵိႂးမဵိႂး၊ ဘာသာေရးေနာက္ခံအမဵိႂးမဵိႂးတိုႚမႀ ကုိယ္စားလႀယ္မဵားႎႀင့္
သုေတသီမႀ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးခဲ့ပၝသည္။ သုေတသီသည္ ဘာသာေရးခံယခ
ူ ဵက္မဵားေရၾးခဵယ္ေဴပာင္းလဲပိုင္ခၾင့္၊ ၄င္းခံယူခဵက္
မဵားကုိ အဴခားသူမဵားႎႀင့္လတ
ၾ ္လပ္စၾာေဖာ္ဴပခၾင့္ႎႀင့္ အတင္းအကဵပ္ဘာသာကူးေဴပာင္းေစမႁမႀကင္းလၾတ္သည့္ အေတၾႚအဳကံႂ
တိုႚအေဳကာင္း လၾပ္လပ္စၾာကုိးကၾယ္ခၾင့္၏အဓိကအေဳကာင္းအရာမဵားကုိေလ့လာခဲ့ဴပီး လၾတ္လပ္စၾာကိုးကၾယ္ခၾင့္
ခဵိႂးေဖာက္မႁတၾင္ တိုက္ရိုက္ပၝဝင္သူမဵား သိုႚမဟုတ္ ခရစ္ယာန္မဵားအေပၞ အဳကမ္းဖက္ရန္လႁံႚေဆာ္မႁတၾင္ သၾယ္ဝိုက္
ပၝဝင္သမ
ူ ဵား၏ အခန္းကၸကို ေလ့လာခဲ့ပၝသည္။
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ႎိုင္ငံေရးအေဴခအေန
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဦးေဆာင္သည့္ NLD မႀ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ေရၾးေကာက္ပဲၾတၾင္ အမဵားစု၏တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံမႁဴဖင့္ အႎိုင္
ရဴပီးေနာက္ ယႀဥ္ဴပိႂင္ေနရာအမဵားစုကုိရရႀိခဲ့ဴပီး အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ရရႀိသာၾ းပၝသည္။ မဘသသည္ သမၳဦးသိန္းစိန္၏ ဴပည္ေထာင္စု
ဳကံႚခိုင္ဖၾံႚဴဖိႂးေရးပၝတီ (USDP) မႀ ေထာက္ခံမႁရရႀိေရးအတၾက္ ဘာသာေရးကၾဲဴပားမႁကို အသံုးခဵရန္ဳကိႂးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း
၄င္းတိုႚလိုခဵင္သည့္အတိုင္း ဴဖစ္မလာခဲ့ပၝ။ သိုႚရာတၾင္ NLD သည္၄င္း၏ေရၾးေကာက္ပဲၾဝင္ကုိယ္စားလႀယ္အေယာက္ ၁၁၀၀
တၾင္ မူစလင္တစ္ဦးမ႖ ထည့္သၾင္းဴခင္းမရႀိပၝ။ “က႗န္ေတာ္တိုႚေရၾးေကာက္ခံသူေတၾထဲမႀာ မူစလင္ေတၾထည့္လိုက္ရင္ မဘသ
လက္ညိႁးထိုးမႀာမိုႛ မထည့္လိုက္တာပၝ။” ဟု NLD ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူ ဦးဝင္းထိန္မႀေဴပာပၝသည္။ အဴခားပၝတီမဵားတၾင္ မူစလင္
ကုိယ္စားလႀယ္မဵားပၝဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ဦးမ႖ေရၾးေကာက္ခံရဴခင္းမရႀိသည့္အတၾက္ ဴပည္ေထာင္စုလၿတ္ေတာ္တၾင္
ပထမဆံုးအေနဴဖင့္ မူစလင္ကုိယ္စားဴပႂမႁလံုးဝမရႀိပၝ။ ခရစ္ယာန္လၿတ္ေတာ္အမတ္ ၅၅ ဦးကုိ ဴပည္ေထာင္စုလၿတ္ေတာ္
အတၾက္ ေရၾးေကာက္ခဲ့ေဳကာင္းသိရႀိရပၝသည္။ ခရစ္ယာန္ ခဵင္းတိုင္းရင္းသား ဟင္နရီဗန္ထီးယူးကုိ ဒုတိယသမၳတအဴဖစ္
ခန္ႚအပ္ခဲ့ဴပီး အဴခားခရစ္ယာန္ငၝးဦးကုိ ဴပည္နယ္မဵားတၾင္ဝန္ဳကီးခဵႂပ္မဵားအဴဖစ္ ေရၾးခဵယ္ခဲ့ဴခင္းဴဖင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ဆယ္စု
ႎႀစ္မဵားစၾာအတၾင္း ဤမ႖ဴမင့္မားေသာရာထူးကုိ ခရစ္ယာန္မဵားအေနဴဖင့္ ပထမဆံုးရရႀိဴခင္းဴဖစ္ပၝသည္။2 ဤသည္မႀာ
ေကာင္းမၾန္သည့္တိုးတက္မႁဴဖစ္ေသာ္လည္း ဥပေဒဴပႂအဖၾဲႚႎႀင့္အုပ္ခဵႂပ္ေရးတိုႚတၾင္ မူစလင္ကုိယ္စားဴပႂမႁကင္းမဲ့သည္မႀာ
အလၾန္ပင္ စိတ္ဒုကၡေရာက္စရာဴဖစ္ပၝသည္။
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္မႀ သမၳတအဴဖစ္ဦးထင္ေကဵာ္ကို ေရၾးခဵယ္ခဲ့သည္ကုိ လၿတ္ေတာ္မႀအတည္ဴပႂခဲ့ပၝသည္။ သမၳတမႀာ
သူမ၏အနီးကပ္ဆံုးမဟာမိတ္ဴဖစ္ဴပီး သူမကုိယ္စားဴပယုဂ္ဟု အမဵားကဴမင္ဳကပၝသည္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိယ္တိုင္
သမၳတမဴဖစ္ႎိုင္ရန္ တပ္မေတာ္မႀေရးဆၾဲသည့္ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ဖၾဲႚစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉(စ) အရတားဴမစ္ထားပၝသည္။
၄င္းတားဴမစ္ခဵက္ကိုေရႀာင္ကၾင္းႎိုင္ရန္ NLD မႀ အာဏာဳကီးမားေသာ ႎိုင္ငံေတာ္အဳကံေပးပုဂၢိႂလ္ရာထူးသစ္ကို ဥပေဒမႀ
မဴဖစ္မေနလက္ခံရန္ ဖန္တီးခဲ့ပၝသည္။ အသစ္ေရၾးေကာက္ခဲ့ေသာသမၳတမႀ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အား ၄င္းရာထူးတၾင္
ခန္ႚအပ္ခဲ့ေသာေဳကာင့္ သူမသည္ ေရၾးေကာက္ပဲၾကတိအတိုင္း သမၳတ၏အထက္မႀ အုပ္ခဵႂပ္ႎိုင္စမ
ၾ ္းရႀိဴပီး အမဵားေထာက္ခံမႁ
အရလုပ္ပိုင္ခၾင့္ ရႀိပၝသည္။ ႎိုင္ငံေတာ္အဳကံေပးပုဂၢိႂလ္အဴဖစ္ အခန္းကၸသစ္အဴပင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္သည္
ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳကီးႎႀင့္ သမၳတရံုးထိပ္တန္းေခၝင္းေဆာင္လည္း ဴဖစ္ပၝသည္။ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳကီးအေနဴဖင့္ အာဏာ
အလံုးစံုရႀိေသာ အမဵိႂးသားကာကၾယ္ေရးႎႀင့္လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ (NDSC) တၾင္ ရာထူးတစ္ေနရာ မလၾဲမေသၾရထားပၝသည္။
၄င္းနည္းပရိယာယ္မဵားေဳကာင့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တၾင္ အာဏာစုစည္းသၾားဴပီး ဤသည္ကုိ တပ္မေတာ္၏
ဳကီးမားေသာအာဏာအေပၞ တန္ဴပန္ရန္ဳကိႂးပမ္းခဵက္ဟုလည္း ယူဆႎိုင္ပၝသည္။
ဘာသာေရးႎႀင့္ယဥ္ေကဵးမႁဝန္ဳကီးဌာန
NLD အစိုးရသစ္၏ပထမဆံုးေဴခလႀမ္းတစ္ရပ္မႀာ ဝန္ဳကီးဌာန ၃၆ ခုကုိ ၂၁ ခုအဴဖစ္ေပၝင္းစပ္လိုက္ဴခင္းဴဖစ္ပၝသည္။
ဤလုပ္ေဆာင္ခဵက္၏တစ္စိတ္တစ္ေဒသအဴဖစ္ ဘာသာေရးဝန္ဳကီးဌာနႎႀင့္ ယဥ္ေကဵးမႁဝန္ဳကီးဌာနတိုႚကို ေပၝင္းစပ္
လိုက္ပၝသည္။ အသစ္ေရၾးေကာက္ခံရသူ NLD ခဵင္းလၿတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးအပၝအဝင္ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးသူ ခဵင္း တိုင္းရင္း
သားအမဵားအဴပားမႀ သာသနာေရးဝန္ဳကီးဌာနကုိ လိုအပ္ရဴခင္းအေပၞ ေမးခၾန္းထုတ္ခဲ့ပၝသည္။ “စစ္မႀန္တဲ့ဒီမိုကေရစီဆိုရင္
အဲဒီဝန္ဳကီးဌာနမလိုပၝဘူး။” ဟု သင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦးမႀ ေဴပာခဲ့ပၝသည္။ အခဵိႂႚကလည္း ၄င္းဝန္ဳကီးဌာနတစ္ခုလံုးကုိ NLD
အစိုးရမႀဖဵက္သိမ္းလိုက္ပၝက မဘသမႀ တံုႚဴပန္မည့္အႎၨရာယ္ရႀိေဳကာင္းအသိအမႀတ္ဴပႂခဲ့ဴပီး အရပ္ဖက္လမ
ူ ႁအသိုင္း
အဝိုင္းမႀ ကုိယ္စားလႀယ္တစ္ဦးက ၄င္းဝန္ဳကီးဌာနကုိ “ႎိုင္ငံေရးေဴမစိုက္ဗံုး” ဟု ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝသည္။
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NLD မႀ အမဵိႂးသားရင္ဳကားေစ့ေရးအစိုးရဟု ေဖာ္ဴပသည့္အစိုးရတၾင္ သူရဦးေအာင္ကိုအား သာသနာေရးႎႀင့္ယဥ္ေကဵးမႁ
ဝန္ဳကီးအဴဖစ္ ခန္ႚအပ္ခဲ့ပၝသည္။ တပ္မေတာ္ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္းဦးေအာင္ကိုသည္ နအဖအစိုးရလက္ထက္ သာသနာေရး
ဝန္ဳကီးဌာန ဒုတိယဝန္ဳကီးရာထူးတၾင္ ဆယ္ႎႀစ္ဳကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဴပီး USDP အတၾက္ ခဵင္းဴပည္နယ္မႀ ပၝဝင္
ယႀဥ္ဴပိႂင္ရန္ ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္တၾင္ တပ္မေတာ္မႀအဴငိမ္းစားယူခဲ့ပၝသည္။ သမၳတဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္တၾင္ ၄င္းအား
တပ္မေတာ္မႀဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးသမားအဴဖစ္ ဴမင္ခဲ့ဳကဴပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ရင္းႎႀီးသူဟုလည္းယူဆဳကပၝသည္။
ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးသူခဵင္းတိုင္းရင္းသားမဵားမႀ သူရဦးေအာင္ကိုသည္ နအဖဝန္ဳကီးႎႀင့္ USDP လၿတ္ေတာ္အမတ္ရာထူး
သက္တမ္းတိုႚတၾင္ ခဵင္းဴပည္နယ္၌ လၾတ္လပ္စၾာကိုးကၾယ္ခၾင့္အေပၞခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကဵႃးလၾန္ခဲ့ေဳကာင္း အေထာက္အထား
မဵားကုိေထာက္ဴပလဵက္ ၄င္းကုိခန္ႚအပ္ဴခင္းအေပၞ ဳကီးေလးသည့္စိုးရိမ္မႁမဵားရႀိေဳကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဳကားဳကပၝသည္။
၄င္းကိုခန္ႚအပ္ဴခင္းမႀာ အမဵိႂးသားရင္ဳကားေစ့ေရးအတၾက္မဟုတ္ဘဲ ႎိုင္ငံေရးအရ သင့္ေလဵာ္သလိုမီးစင္ဳကည့္ကဴခင္းသာ
ဴဖစ္သည္ဟု အရပ္ဖက္လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းမႀ ခဵင္းကုိယ္စားလႀယ္မဵားက ဴမင္ဳကပၝသည္။
USDP အစိုးရမႀ ဗုဒၭဘာသာကုိ လၾန္ကဲစၾာဴမႀင့္တင္ခဲ့ေဳကာင္း ဝန္ဳကီးသူရဦးေအာင္ကိုမႀ ဝန္ခံခဲ့ပၝသည္။ ဘုန္းေတာ္ဳကီး
ပညာသင္ေကဵာင္းမဵားပံ့ပိုးမႁႎႀင့္ ဗုဒၭဘာသာအေမၾအႎႀစ္ေနရာမဵား ကာကၾယ္ဴမႀင့္တင္ေရးကုိသာ လံုးဝနီးပၝး အေလးထား
ေသာ NLD အစိုးရ၏ ပထမရက္ ၁၀၀ အတၾက္ ဝန္ဳကီးဌာန၏အစီအစဥ္မဵားကုိ လၿတ္ေတာ္သိုႚတင္ဴပသည့္ မိန္ႚခၾန္း
အပၝအဝင္ ကနဦးအစီရင္ခံစာမဵားတၾင္ ယခင္အေလ့အကဵင္မဵားကို ဆက္လက္ကဵင့္သံုးမည္ဴဖစ္ေဳကာင္းေတၾႚရပၝသည္။
လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကုိးကၾယ္ခၾင့္ႎႀင့္ပတ္သက္၍ဝန္ဳကီးသည္ အမဵိႂးမဵိႂးအဖံုဖံုကၾဲဴပားစၾာေဴပာခဲ့ပၝသည္။ ၄င္းကုိခန္ႚအပ္ခဵိန္၌
၄င္းသည္ (ဗုဒၭဘာသာ၊ အစၤလမ္၊ ခရစ္ယာန္ႎႀင့္ ဟိႎၬႃဘာသာ) အဓိကဘာသာေလးမဵိႂးတန္းတူမႁ3 ရႀိေစမည္ဟု လူသိ
ရႀင္ဳကားေဴပာခဲ့ေသာ္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ပထမေနႚတၾင္ သတင္းႎႀင့္စာနယ္ဇင္းေတၾႚဆံုေမးဴမန္းပၾဲ၌ ဟိႎၬႃႎႀင့္
မူစလင္မဵားမႀာ ႎိုင္ငံသားအဴပည့္အဝမဟုတ္ေဳကာင္း ရည္ညၿန္း၍ အဴငင္းပၾားမႁ ဖိတ္ေခၞခဲ့ပၝသည္။4
ယေနႚအထိ သူရဦးေအာင္ကို၏ဝန္ဳကီးဌာနသည္ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္မႀစ၍ ကရင္ဴပည္နယ္တၾင္ ဴမိႂင္ဳကီးငူဆရာေတာ္ဟု လူသိ
ပိုမဵားသည့္ ဗုဒၭဘာသာသံဃာေတာ္ဦးသုဇနဦးေဆာင္ဴပီး ေဴပာင္ေဴပာင္တင္းတင္းဖီဆန္သည့္ စည္းရံုးလႁံႚေဆာ္မႁကုိ
ရပ္တန္ႚေအာင္ စၾမ္းေဆာင္ႎိုင္ဴခင္းမရႀိပၝ။ ၄င္းသံဃာသည္ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႚတစ္ခုဴဖစ္သည့္ တိုးတက္သည့္
ဗုဒၭဘာသာကရင္အမဵိႂးသားတပ္ဖဲၾႚႎႀင့္ အနီးကပ္ခဵိတ္ဆက္လဵက္ရႀိဴပီး ႎႀစ္ဴခင္းခရစ္ယာန္ႎႀင့္ အဂႆလီကန္ဘုရားေကဵာင္းဝင္း
မဵားအတၾင္း ေစတီမဵားေဆာက္တည္ဴခင္း၊ ဗလီႎႀင့္ကပ္လဵက္ ဗုဒၭရုပ္ပၾားေတာ္ဴပႂလုပ္ဴခင္းတိုႚဴဖင့္ ဘာသာေရးတင္းမာမႁမဵား
ေပၞေပၝက္ေစခဲ့ပၝသည္။ မူစလင္ႎႀင့္ခရစ္ယာန္ေခၝင္းေဆာင္မဵားမႀ စိတ္ထိန္းရန္တိုက္တၾန္းထားသဴဖင့္ ၄င္းအသိုင္း
အဝိုင္းမဵားမႀ ဦးသုဇန၏လုပ္ေဆာင္ခဵက္မဵားကို ယခုအခဵိန္အထိသည္းခံခဲ့ပၝသည္။ ဘာသာေပၝင္းစံုလႁပ္ရႀားသူမဵား
စည္းေဝးပၾဲတစ္ရပ္တၾင္ အဂႆလီကန္ဂိုဏ္းခဵႂပ္မႀ ဗုဒၭဘာသာမဵားအား ေဴမေပးခဲ့သည့္အတၾက္ ဴပႍနာေဴပလည္သၾားဴပီဟု
ဝန္ဳကီးသူရဦးေအာင္ကိုမႀ ေဴပာခဲ့ပၝသည္။
ကခဵင္

အေဴခအေန

ကခဵင္တိုင္းရင္းသားမဵားလက္ရႀိရင္ဆိုင္ေနရသည့္ လၾတ္လပ္စၾာကိုးကၾယ္မႁဆိုင္ရာအခက္အခဲမဵားသည္ ဴဖစ္ေပၞေနသည့္
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႎႀင့္ ၄င္း၏အေဴခခံအေဳကာင္းရင္းတိုႚမႀ ခၾဲထၾက္မရေအာင္ခဵိတ္ဆက္ေနပၝသည္။ ကခဵင္ လၾတ္
ေဴမာက္ေရးအဖၾဲႚ (KIO) ႎႀင့္ ၄င္း၏လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚခၾဲ ကခဵင္လတ
ၾ ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တုိႚမႀာ ပင္လံုစာခဵႂပ္၏
ကတိမဵားေဖာက္ဖဵက္မႁႎႀင့္ ၁၉၆၁ ခုႎႀစ္တၾင္ ဦးႎုမႀ ဗုဒၭဘာသာကုိ ႎိုင္ငံေတာ္ဘာသာအဴဖစ္ ထုတ္ဴပန္ေဳကညာမႁတိုႚကို
တံုႚဴပန္သည့္အေနဴဖင့္ ဖၾဲႚစည္းခဲ့ဴခင္းဴဖစ္ပၝသည္။
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၂၀၁၆ ခုႎႀစ္သည္ တပ္မေတာ္မႀ ၁၇ ဳကာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခဵက္ခဵိႂးေဖာက္မႁ ငၝးႎႀစ္ေဴမာက္ ဝမ္းနည္းဖၾယ္
အထိန္းအမႀတ္ဴဖစ္ဴပီး ပဋိပကၡသစ္မဵားဴပန္လည္ေပၞေပၝက္ခဲ့ပၝသည္။ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ေမလ၌ မန္စီေဒသတၾင္ ေလေဳကာင္းမႀ
တိုက္ခိုက္ဴပီး အရပ္သားမဵားကုိ ေဴပးေရႀာင္ေစဴခင္းအပၝအဝင္ ဖားကန္ႚႎႀင့္ မန္စီဴမိႂႚနယ္မဵားတၾင္ တပ္မေတာ္မႀ KIA တပ္မဵား
အေပၞ အသစ္တိုက္စစ္ဆင္ခဲ့ပၝသည္။ NLD ဦးေဆာင္သည့္အစိုးရမႀ အာဏာရဴပီးကတည္းက အသစ္တိုက္စစ္ဆင္ဴခင္းမႀာ
တပ္မေတာ္ကုိ အရပ္သားထိန္းခဵႂပ္မႁေအာက္ ယူေဆာင္လာရန္ ဳကီးမားသည့္အခက္အခဲကို မီးေမာင္းထိုးဴပေနပၝသည္။
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡသစ္မဵား ဴပန္လည္ဴဖစ္ေပၞမႁေဳကာင့္ေပၞေပၝက္လာသည့္ လူသားခဵင္းစာနာမႁဆိုင္ရာကပ္ေဘးကို
တုံႚဴပန္ရာတၾင္ (အဓိကအားဴဖင့္ ႎႀစ္ဴခင္းခရစ္ယာန္ႎႀင့္ ကက္သလစ္မဵားဴဖစ္ေသာ္လည္း အဴခားေသာဂိုဏ္းငယ္မဵား ပၝဝင္
သည့္) ကခဵင္ဘုရားေကဵာင္းမဵား၏ အဓိကအခန္းကၸမႀာ အထူးထင္ရႀားေသာ္လည္း တစ္ခဵိန္တည္းမႀာပင္ ဝတ္ဴပႂပဲၾတက္
ေရာက္သူမဵားမႀာ လၾတ္လပ္စၾာကုိးကၾယ္ခၾင့္အပၝအဝင္ လူႚအခၾင့္အေရးလၾန္ကဲစၾာခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကုိ ဆက္လက္ဒုကၡ
ခံေနရပၝသည္။
ယေနႚအထိ ကခဵင္ေဒသမဵားရႀိပဋိပကၡေဳကာင့္ လူတစ္သိန္းႎႀစ္ေသာင္းခန္ႚ ထၾက္ေဴပးတိမ္းေရႀာင္ခဲ့ရပၝသည္။ အခဵိႂႚသူမဵားမႀာ
KIO ထိန္းခဵႂပ္ထားသည့္နယ္ေဴမမဵားသိုႚ ထၾက္ေဴပးသၾားဴပီး အဴခားသူမဵားမႀာအစိုးရထိန္းခဵႂပ္နယ္ေဴမမဵားရႀိ ဘုရားေကဵာင္း
မဵားတၾင္ ခိုလႁံခဲ့ဳကပၝသည္။ ငၝးႎႀစ္ဳကာေသာ္လည္း ဴပည္တၾင္းအိုးအိမ္ေပဵာက္ဆံုးသူအခဵိႂႚမႀာ ဘုရားေကဵာင္းမဵားတၾင္
ဆက္လက္ေနထိုင္ဆဲ ဴဖစ္ပၝသည္။ ကခဵင္ဘုရားေကဵာင္းမဵားသည္ ဴပည္တၾင္းအိုးအိမ္မဲ့သူမဵားအတၾက္စခန္းအမဵားစုကုိ
ကခဵင္ဴပည္နယ္ႎႀင့္ ရႀမ္းဴပည္ေဴမာက္ပိုင္းတိုႚတၾင္ ၁၂၀ ေကဵာ္တည္ေထာင္ခဲ့ဴပီး ဆက္လက္စီမံခန္ႚခၾဲေပးပၝသည္။
လူသားခဵင္းစာနာမႁဆိုင္ရာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရၾက္သူမဵားအတၾက္ သၾားေရာက္ႎိုင္ေရးမႀာ ဳကီးမားသည့္အခက္အခဲ
ဴဖစ္ပၝသည္။ အစိုးရထိန္းခဵႂပ္ထားသည့္ေဒသမဵားရႀိ ဴပည္တၾင္းအိုးအိမ္ေပဵာက္ဆံုးသူမဵားအတၾက္စခန္းမဵားကုိ ခရီးသၾားခၾင့္
ရရန္ ေႎႀာင့္ေႎႀးဳကန္ႚဳကာဴခင္းႎႀင့္ KIO ထိန္းခဵႂပ္ေဒသမဵားသိုႚ သၾားေရာက္ခၾင့္လံုးဝပိတ္ပင္မႁမဵားေဳကာင့္ ပံပ
့ ုိးမႁလုိအပ္
ေနသူမဵားအတၾက္ ဳကီးေလးေသာအကဵိႂးဆက္မဵား ေပၞေပၝက္ခဲ့ရပၝသည္။ ရန္ပံုေငၾမလံုေလာက္မႁႎႀင့္ ကုလသမဂၢအဖၾဲႚ
အစည္းမဵားႎႀင့္ ႎိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖၾဲႚအစည္းမဵား (NGOs) မႀ အေထာက္အပံ့ေပးပံု ေဴပာင္းလဲမႁမဵားေဳကာင့္
ပိုမိုဆိုးရၾားပၝသည္။ ဴပည္တၾင္းအိုးအိမ္ေပဵာက္ဆံုးသူမဵားအတၾက္စခန္းအမဵားအဴပားတၾင္ စားနပ္ရိကၡာအစား လူတစ္ဦးလ႖င္
ရႀစ္ေဒၞလာခန္ႚ ေငၾေပးခဲ့ဳကဴပီး ၄င္းပမာဏမႀာ အေဴခခံလိုအပ္ခဵက္မဵားဴဖည့္ဆည္းရန္မလံုေလာက္ေဳကာင္းကုိ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾး
သူမဵားမႀ အေလးအနက္ေဴပာဆိုခဲ့ပၝသည္။ တပ္မေတာ္မႀေဴမယာလုယူဴခင္းအေဳကာင္း သတင္းမဵားထၾက္ေပၞေနသည့္
အဳကား-ႎႀင့္ ၄င္းတိုႚ၏မိသားစုမဵားအတၾက္ ရိကၡာေပးရန္ဖိအားတိုးပၾားလာခဵိန္တၾင္-ဴပည္တၾင္းအိုးအိမ္ေပဵာက္ဆံုးသူ
အခဵိႂႚမႀာ ေဴမစိုက္ဗံုးမဵားႎႀင့္တိုက္ပဲၾသစ္မဵားတၾင္အဴပန္အလႀန္ပစ္ခတ္မႁမဵားဳကားအပစ္ခံရရန္ အႎၨရာယ္ရႀိေနေသာ္လည္း
၄င္းတိုႚ၏လယ္ယာမဵားတၾင္ အသက္စန
ၾ ္ႚကာဴပန္လည္လုပ္ကိုင္ဳကပၝသည္။ ဴပည္တၾင္းအိုးအိမ္ေပဵာက္ဆံုးသူမဵားသည္ အိမ္
အလၾန္ဴပန္လိုဳကပၝသည္။ သိုႚရာတၾင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမဵားဆက္လက္ဴဖစ္ေပၞေနသ၍ ဴပည္တၾင္းအိုးအိမ္ေပဵာက္ဆံုး
သူမဵားအတၾက္ ေဘးကင္းလံုဴခံႂစၾာႎႀင့္သိကၡာရႀိစၾာ အိမ္ဴပန္ႎိုင္ေရးအတၾက္ စစ္မႀန္ေသာအလားအလာ မရႀိပၝ။
ခဵင္း

အေဴခအေန

မိမိတိုႚ၏ရပိုင္ခၾင့္မဵားကိုကာကၾယ္ရန္ မဵားမဳကာမီႎႀစ္မဵားတၾင္ ခဵင္းအရပ္ဖက္လမ
ူ ႁအသိုင္းအဝိုင္းမႀ ဳကီးမားသည့္
ဳကိႂးပမ္းခဵက္မဵား ဴပႂလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ခဵင္းလူမဵိႂးမဵားသည္ လၾတ္လပ္စာၾ ကုိးကၾယ္ခၾင့္အတၾက္ ဳကီးမားသည့္အခက္အခဲမဵား
ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေနရပၝသည္။ ဴငိမ္းခဵမ္းေရးအဓၾန္ႚရႀည္ရန္ ဆက္လက္ရုန္းကန္ေနရဴပီး တပ္မေတာ္အေပၞ အရပ္သား
ဖက္မႀ ထိန္းခဵႂပ္ႎိုင္မႁမရႀိဴခင္းသည္လည္း အဓိကဴပႍနာအဴဖစ္ ဆက္လက္ရႀိေနပၝသည္။

7

၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ မတ္လမႀစ၍ တပ္မေတာ္သည္ ခဵင္းဴပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ရခိုင္ဴပည္နယ္အစပ္ရႀိ ပလက္ဝဴမိႂႚနယ္တၾင္ လႁပ္ရႀား
ေနေသာ ရခိုင္တပ္မေတာ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုႎႀင့္ ရံဖန္ရံခၝတိုက္ပဲၾမဵားဴဖစ္ခဲ့ဴပီး ခဵင္းရၾာသားမဵား ထၾက္ေဴပး
ခဲ့ရပၝသည္။ အရပ္သားခဵင္းလူမဵိႂးမဵားမႀာ ႎႀစ္ဖက္ပစ္ခတ္မႁမဵားအဳကား ဆက္လက္ပိတ္မိေနပၝသည္။5
၂၀၁၂ ခုႎႀစ္တၾင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အုပ္စု ခဵင္းအမဵိႂးသားတပ္ဦး (CNF)ႎႀင့္ ၄င္းလက္နက္ကုိင္အဖၾဲႚခၾဲ ခဵင္း
အမဵိႂးသားတပ္မေတာ္ (CNA) ႎႀင့္ အစိုးရတိုႚမႀ ႎႀစ္ဦးသေဘာတူညီခဵက္အားလံုးအနက္ အဴပည့္စံုဆံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
သေဘာတူညီခဵက္မဵား လက္မႀတ္ေရးထုိးခဲ့ပၝသည္။ CNF သည္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုရႀစ္ခုမႀ လက္မႀတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္
၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ေအာက္တိုဘာလ တစ္ႎိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခဵက္ကိုလည္း လက္မႀတ္ေရးထိုးခဲ့ပၝသည္။
၄င္းႎႀစ္ဖက္သေဘာတူညီခဵက္မဵားတၾင္ တပ္မေတာ္ႎႀင့္ CNF တိုႚႎႀစ္ဖက္စလံုး လူႚအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား မဴပႂလုပ္ရန္
အတိအလင္းတားဴမစ္ထားပၝသည္။ သုိႚရာတၾင္ တပ္မေတာ္သည္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအဳကမ္းဖက္မႁ၊ တပ္သားသစ္မဵား အဓမၳ
စုေဆာင္းဴခင္း၊ အရပ္သားမဵားအား အေဳကာင္းမဲ့ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္ဴခင္းအပၝအဝင္ လူႚအခၾင့္အေရး
ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကုိ အဴပစ္ဒဏ္မခံရဘဲ ဆက္လက္ကဵႃးလၾန္ခဲ့ပၝသည္။
၄င္းႎႀစ္ဖက္သေဘာတူညီခဵက္မဵားသည္ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကိုးကၾယ္ခၾင့္ အေဴခခံသေဘာတရာအားလံုးကုိ အဴပည့္အဝ
ခံစားခၾင့္လည္းေပးဴပီး ဘာသာေရးအတၾက္ေဴမယာပိုင္ဆိုင္ခၾင့္၊ ဘုရားေကဵာင္းမဵားလၾတ္လပ္စာၾ တည္ေဆာက္ခၾင့္ႎႀင့္ မိမိ၏
ဘာသာကုိ လက္ခံရန္သိမ္းသၾင္းခၾင့္မဵားကုိ သတ္မႀတ္ထားပၝသည္။ ခဵင္းလူမဵိႂးမဵားမႀ လၾတ္လပ္စၾာကိုးကၾယ္ခၾင့္မရႀိဴခင္းကို
အဓိကစိုးရိမ္ေဳကာင္း ေဴပာဆိုဴပီးေနာက္ ၄င္းအခၾင့္အေရးမဵားကုိ ထည့္သၾင္းေပးရန္ CNF မႀ အကဵိႂးအေဳကာင္းဴပခဲ့ပၝသည္။
သေဘာတူညီခဵက္မဵားအရ ခဵင္းအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေစာင့္ဳကည့္မႁအဖၾဲႚ (CCMT) ကုိ ဖၾဲႚစည္းခၾင့္ဴပႂထားပၝသည္။
လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကိုးကၾယ္ခၾင့္အတၾက္ အကာအကၾယ္မဵားကဲ့သိုႚ ဤသေဘာတူညီခဵက္မဵားပၝ ဴပႉာန္းခဵက္အားလံုးကုိ
ထိေရာက္စာၾ ေစာင့္ဳကပ္ဳကည့္ရႁႎိုင္ေရးအတၾက္ CCMT တၾင္ လူအင္အား၊ ေငၾအင္အား မရႀိပၝ။ အကယ္စင္စစ္ CNF ႎႀင့္
တပ္မေတာ္အဳကား ပဋိပကၡမဴဖစ္ပၾားရန္ကာကၾယ္ေရးမႀာ ၄င္းအတၾက္အဓိကအခက္အခဲဴဖစ္ပၝသည္။6
ဆယ္စုႎႀစ္မဵားစၾာဳကာဴပီးေနာက္ ၂၀၁၃ ခုႎႀစ္ႎိုဝင္ဘာလတၾင္ ပထမဆံုးအဳကိမ္ကဵင္းပခဲ့သည့္ ခဵင္းအမဵိႂးသားညီလာခံတၾင္
CNF၊ ခဵင္းအရပ္ဖက္လူမႁအဖၾဲႚအစည္းႎႀင့္ ခဵင္းဴပည္နယ္အစိုးရတိုႚမႀ ကုိယ္စားလႀယ္မဵား တက္ေရာက္ခဲ့ဳကပၝသည္။ ၄င္း
ညီလာခံတၾင္ လၾတ္လပ္စၾာကုိးကၾယ္မႁဆိုင္ရာအဳကံဴပႂခဵက္ ၁၂ ရပ္တင္သၾင္းခဲ့ပၝသည္။ ၄င္းအဳကံဴပႂခဵက္မဵားမႀာ ႎႀစ္ဖက္
သေဘာတူညီခဵက္မဵားတၾင္ပၝဝင္ေသာအကာအကၾယ္မဵားကုိ ထိေရာက္စၾာအေသးစိတ္ေဖာ္ဴပထားဴပီး ဘာသာေရးအတၾက္
ေဴမယာပိုင္ဆိုင္ခၾင့္ေပးရန္ႎႀင့္ အေဳကာင္းဴပခဵက္အမဵိႂးမဵိႂးဴဖင့္ဖဵက္ဆီးခဲ့ေသာခရစ္ယာန္လက္ဝၝးကပ္တိုင္အားလံုးကုိ
အာဏာပိုင္မဵားမႀ ဴပန္လည္ဴပႂလုပ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုခဵက္မဵားပၝဝင္ပၝသည္။ သုိႚရာတၾင္ ခဵင္းခရစ္ယာန္မဵား၏ လၾတ္လပ္စၾာ
ယံုဳကည္ကုိးကၾယ္ခၾင့္ကုိ ဆက္လက္ခဵိႂးေဖာက္ေနသဴဖင့္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မႀတဆင့္ လၾတ္လပ္စာၾ ယံုဳကည္ကုိးကၾယ္
ခၾင့္အတၾက္အကာအကၾယ္ရရႀိေရးအတၾက္ ဤအေရးဳကီးသည့္ဳကိႂးပမ္းခဵက္မဵားမႀာ အင္အားအလၾန္ေလဵာ့နည္းရပၝသည္။
နာဂ

အေဴခအေန

နာဂလူမဵိႂးမဵား၏သမိုင္း၊ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ရရန္ေမ႖ာ္မႀန္းခဵက္မဵားႎႀင့္ ၄င္းတိုႚရင္ဆိုင္ရသည့္ လူႚအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁ
မဵားကုိ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ေကာင္းစၾာနားမလည္ဳကပၝ။ နာဂလူမဵိႂးမဵားသည္ ယေနႚေခတ္ အိႎၬိယႎိုင္ငံအေရႀႚေဴမာက္ပိုင္းႎႀင့္
ဴမန္မာႎိုင္ငံေဒသမဵားရႀိ ၄င္းတိုႚ၏ဘိုးဘၾားေမၾးရပ္ဇာတိတၾင္ကာလဳကာရႀည္စၾာ ေနထိုင္ခဲ့ဳကပၝသည္။ ၄င္းတိုႚသည္ ဴမန္မာ
ဘုရင္မဵားလက္ေအာက္ မရႀိခဲ့ပၝ။ ဴဗိတိသ႖ကုိလိုနီအုပ္ခဵႂပ္မႁတၾင္လည္း နာဂေဒသမဵား မပၝဝင္ခဲ့ပၝ။
၁၉၈၀ ခုႎႀစ္တၾင္ဖၾဲႚစည္းခဲ့သည့္ နာဂေဒသအမဵိႂးသားေရးဆိုရႀယ္လစ္ေကာင္စီ (NSCN) လက္နက္ကိုင္အုပ္စုသည္ ၁၉၈၈
ခုႎႀစ္တၾင္ ၄င္းတိုႚေခၝင္းေဆာင္မဵား၏အမည္ခံယူထားေသာအဖၾဲႚႎႀစ္ဖၾဲႚ ကၾဲသၾားခဲ့ပၝသည္။ NSCN-K အဖၾဲႛကုိ အက္စ္အက္စ္
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ကပၯလန္မႀဦးေဆာင္ဴပီး ၄င္းအဖၾဲႚမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံႎႀင့္ အိႎၬိယႎိုင္ငံအေရႀႚေဴမာက္ပိုင္းတိုႚတၾင္လႁပ္ရႀားပၝသည္။ အိုင္းဇက္
ခဵီရႀိစူးႎႀင့္ သၾန္နင္းဂလန္မၾီးဗားတုိႚမႀတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ NSCN-IM အဖၾဲႚမႀာ အိႎၬိယႎိုင္ငံအေရႀႚေဴမာက္ပိုင္းတၾင္ လႁပ္ရႀား
ပၝသည္။ NSCN ၏အဓိကရည္မႀန္းခဵက္မႀာ အိႎၬိယႎိုင္ငံအေရႀႚေဴမာက္ပိုင္းႎႀင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံတိုႚရႀိ နာဂလူမဵိႂးမဵားေနထိုင္ရာ
အရပ္အားလံုးကုိ စုစည္းလဵက္ နာဂလင္းဟူေသာသီးဴခားရပ္တည္သည့္ခရစ္ယာန္ႎိုင္ငံထူေထာင္ရန္ ဴဖစ္ပၝသည္။
၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ဖၾဲႚစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒတၾင္ အဓိပၯၝယ္သတ္မႀတ္ထားသည့္ နာဂကုိယ္ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ေဒသမႀာ ေဒသႎၨရ
အုပ္ခဵႂပ္မႁေအာက္တၾင္ရႀိေနေသာ အရပ္သာဴဖစ္၍ အာဏာနည္းပၝးဴပီး လာဟီ၊ နန္းယၾန္းႎႀင့္ ေလရႀီးေဒသသံုးခုသာပၝလဵက္
စစ္ကုိင္းေဒသဳကီးရႀိ ခမ္းတီးကဲ့သိုႚ သမိုင္းအရနာဂေဒသတၾင္ပၝဝင္သည္ဟုယူဆဴပီး သဘာဝသယံဇာတ ဳကၾယ္ဝေသာ
အရပ္မဵားကို ထည့္သၾင္းထားဴခင္းမရႀိသဴဖင့္ ဖၾဲႚစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒေဳကာင့္ နာဂလူမဵိႂးမဵား၏ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ ေမ႖ာ္မႀန္း
ခဵက္မဵား အားေလဵာ့သၾားပၝသည္။7 ၂၀၁၂ ခုႎႀစ္တၾင္ NSCN-K မႀ စစ္ကိုင္းေဒသဳကီးအဆင့္ အေဴခခံအခဵက္ငၝးခဵက္ပၝ အပစ္
အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခဵက္တစ္ရပ္ကုိ လက္မႀတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္း၏ရပ္တည္ခဵက္မႀာ ႎိုင္ငံနယ္နိမိတ္မဵား
ကုိ ေကဵာ္လၾန္ဴပီး ႎိုင္ငံတကာကိစၤရပ္တစ္ခုဴဖစ္သည့္ စည္းလံုးညီညတ
ၾ ္၍သီးဴခားရပ္တည္ေသာ နာဂအမဵိႂးသားႎိုင္ငံဴဖစ္ေရး
ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္ ဴပည္ေထာင္စုအဆင့္သေဘာတူညီခဵက္ကို လက္မႀတ္ေရးထိုးရန္ ဴငင္းဆိုခဲ့ပၝသည္။
စစ္အုပ္ခဵႂပ္မႁေအာက္တၾင္ တပ္မေတာ္သည္ နာဂခရစ္ယာန္အသိုင္းအဝိုင္းမဵားကုိ ၁၉၉၄ မႀစတင္၍ ဆယ္ႎႀစ္ေကဵာ္ဳကာ
လူမဆန္စၾာ ဘာသာေဴပာင္းလဲေစသည့္ စည္းရံုးေရးဆင္းခဲ့ပၝသည္။ တပ္မေတာ္စစ္သားမဵားမႀ ခရစ္ယာန္သာသနာဴပႂမဵားႎႀင့္
သင္းအုပ္ဆရာမဵားကို ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္ဴပီး ရၾာမဵားကိုသိမ္းပိုက္ကာ ရၾာသားမဵားကုိေသနတ္ေထာက္၍ ဗုဒၭဘာသာသိုႚ
အဓမၳကးူ ေဴပာင္းေစခဲ့ပၝသည္။ စစ္သားမဵားသည္ ဘုရားေကဵာင္းမဵားကုိမီးရိႁႚကာ အခဵိႂႚကိစၤမဵားတၾင္ ဝတ္ဴပႂပဲၾလာသူမဵားကုိ
ေသနတ္ေထာက္၍ ၄င္းတိုႚ၏ဘုရားေကဵာင္းကုိ မီးရႁိႚခိုင္းပၝသည္။ ၁၉၉၉ ခုႎႀစ္တၾင္ဴဖစ္ေပၞသည့္ကိစၤတစ္ခုတၾင္ စစ္သား
မဵားသည္ ဝတ္ဴပႂပၾဲလာသူမဵားကုိ ၄င္းတိုႚ၏ဘုရားေကဵာင္းကုိဴဖိႂခိုင္းဴပီး သစ္သားမဵားကုိ ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္စခန္းေဆာက္ရန္
မိုင္ ၃၀ သယ္ခိုင္းပၝသည္။ တပ္မေတာ္စစ္သားမဵားသည္ လဟီးဴမိႂႚနယ္ရႀိ ရၾာငၝးရၾာမႀ အရပ္သားမဵားကုိ ေရဴဖင့္ ညႀဥ္းပန္း
ႎႀိပ္စက္ခဲ့ပၝသည္။ စစ္သားမဵားသည္ ရၾာသားမဵား၏ေခၝင္းကုိ ေရေအာက္ႎႀစ္ဴပီး ေအာက္မႀာခရစ္ေတာ္ေတၾႚသလားဟု
ေမးပၝသည္။ ရၾာငၝးရၾာလံုးရႀိ ဘုရားေကဵာင္းမဵားကို မီးရိႁႚခဲ့ဳကပၝသည္။
ဤစည္းရံုးေရးမႀာ ခရစ္ေတာ္အတၾက္နာဂေဒသဟူသည့္ေဆာင္ပုဒ္ရႀိေသာ NSCN-K ႎႀင့္ နာဂလူမႁအသိုင္းအဝိုင္းအဳကား
အခဵိတ္အဆက္ကုိ ဴဖတ္ေရးအတၾက္ ဘာသာေရးအရေသၾးခၾဲဴပီးအုပ္ခဵႂပ္သည့္နည္းဗဵႃဟာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္
ဴဖစ္ပၝသည္။ ရန္ပံုေငၾ၊ တပ္သားစုေဆာင္ေရး၊ ရိကၡာႎႀင့္ သတင္းရယူႎိုင္မႁမဵား ဴဖတ္ေတာက္ဴခင္းဴဖင့္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚမဵားအေပၞ ပံပ
့ ုိးမႁအားနည္းေစရန္စမ
ီ ထ
ံ ားသည့္ တပ္မေတာ္၏ဴဖတ္ေလးဴဖတ္မူဝၝဒ အစိတ္အပိုင္း
တစ္ရပ္အဴဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပၝသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာအား ဴပည္ပဘာသာဟုဴမင္ဴပီး
ခရစ္ယာန္ေခၝင္းေဆာင္မဵားမႀာ လက္နက္ကိုင္အဖၾဲႚမဵား၏လၿမ္းမိုးမႁခံႎိုင္သည္ဟုယူဆလဵက္ အေရးပၝသည့္ နာဂယဥ္ေကဵးမႁ
ေကာ္မတီေခၝင္းေဆာင္မဵားသည္ ဗုဒၭဘာသာဴဖစ္ရမည္ဟု အတင္းအကဵပ္တိုက္တၾန္းပၝသည္။8
မဵားစၾာေသာသင္းအုပ္ဆရာမဵား၊ သာသနာဴပႂမဵားႎႀင့္ သာမန္ရၾာသားမဵားသည္ ဤသိုႚညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁေဳကာင့္ အိႎၬိယ
ႎိုင္ငံသိုႚ ထၾက္ေဴပးခဲ့ဳကပၝသည္။ ဤသိုႚလူမဆန္ေသာစည္းရံုးေရးေဳကာင့္ ရၾာသားအခဵိႂႚမႀာ ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵား ဴဖစ္သၾားဳက
ေသာ္လည္း အမဵားအဴပားမႀာ ခရစ္ယာန္အဴဖစ္ဆက္လက္ရႀိေနခဲ့ဴပီး တပ္မေတာ္၏စည္းရံုးေရးမႀာ မဵားေသာအားဴဖင့္
မေအာင္ဴမင္ခဲ့ပၝ။ ယေနႚတၾင္ နာဂလူမႁအသိုင္းအဝိုင္းမဵားမႀာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ဳကီးဌာနေအာက္ နတလ ေကဵာင္းစနစ္အရ
ကုိးကၾယ္သည့္ဘာသာအဓမၳကူးေဴပာင္းမႁကုိ ပိုမိုသိမ္ေမၾႚစၾာစည္းရံုးေရးအပၝအဝင္ လၾတ္လပ္စၾာကိုးကၾယ္ခၾင့္
ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားႎႀင့္ ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေနရပၝသည္။
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ကိုးကၾယ္ခၾင့္ ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား

မိမိဘာသာကုိလၾတ္လပ္စၾာကိုးကၾယ္ခၾင့္ကုိ ႎိုင္ငံတကာလူႚအခၾင့္အေရးစာခဵႂပ္စာတမ္းမဵားတၾင္ အသိအမႀတ္ဴပႂထားဴပီး
၄င္းသည္ထံုးတမ္းစဥ္လာ ႎိုင္ငံတကာဥပေဒအေနအထားရႀိေဳကာင္း အႎႀံႚအဴပားအသိအမႀတ္ဴပႂထားသည့္ အေဴခခံ
လူႚအခၾင့္အေရးတစ္ရပ္ဴဖစ္ပၝသည္။ လၾတ္လပ္စၾာကုိးကၾယ္ခၾင့္တၾင္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁကင္းဴခင္း၊ ယံုဳကည္ကုိးကၾယ္မႁ ေရၾးခဵယ္
ေဴပာင္းလဲခၾင့္၊ ယံုဳကည္ကိုးကၾယ္မႁမဵားအား အဴခားသူမဵားႎႀင့္လၾတ္လပ္စာၾ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာခၾင့္ႎႀင့္ ယံုဳကည္ကိုးကၾယ္မႁမဵားကုိ
အဓမၳေဴပာင္းလဲဴခင္းမႀကင္းဴခင္းတိုႚ ပိုမိုကဵယ္ဴပန္ႚစၾာပၝဝင္ပၝသည္။ ဝတ္ဴပႂရာေနရာမဵား၊ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကုိးကၾယ္ရန္
စုရံုးခၾင့္ႎႀင့္ အဴခားသူမဵားအား မိမိ၏ခံယူခဵက္မဵားကုိ လၾတ္လပ္စၾာထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုခၾင့္တိုႚမႀာ လၾတ္လပ္စာၾ ကုိးကၾယ္
ယံုဳကည္မႁအတၾက္ တစ္ဦးခဵင္းစီႎႀင့္ အဖၾဲႚလိုက္ရပိုင္ခၾင့္ကုိ ဴပသရာတၾင္ အဓိကအခဵက္မဵားဴဖစ္ပၝသည္။ ယံုဳကည္မႁမဵားကုိ
အဓမၳေဴပာင္းလဲမႁတၾင္ ဘာသာကူးေဴပာင္းေစေရးအတၾက္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္အင္အားသံုးရန္ ဴခိမ္းေဴခာက္ဴခင္း
သိုႚမဟုတ္ ရာဇဝတ္မႁဴဖင့္အဴပစ္ေပးဴခင္း၊ သိုႚမဟုတ္ ဘာသာမကူးေဴပာင္းလ႖င္ ပညာသင္ဳကားႎိုင္မႁ သိုႚမဟုတ္
အလုပ္အကိုင္ ရႎိုင္မႁကန္ႚသတ္ဴခင္းစသည့္ အလားတူသက္ေရာက္မႁရႀိေသာ မူဝၝဒ သိုႚမဟုတ္ အေလ့အထမဵားအထိ
အသၾင္အမဵိႂးမဵိႂး ရႀိႎိုင္ပၝသည္။ ကေလးမဵား၏ယံုဳကည္ကိုးကၾယ္မႁေရၾးခဵယ္ခၾင့္ကုိ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ လက္မႀတ္ေရးထိုးထားသည့္
ကေလးမဵား၏ရပိုင္ခၾင့္မဵားသေဘာတူညီခဵက္အရ အထူးကာကၾယ္ထားပၝသည္။9
လၾတ္လပ္စၾာေရၾးခဵယ္ယံုဳကည္ကိုးကၾယ္ခၾင့္ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား
အမဵိႂးဘာသာကာကၾယ္ေရးဥပေဒမူဳကမ္းမဵားအနက္ တစ္ခုအပၝအဝင္ဴဖစ္သည့္ ဘာသာကူးေဴပာင္းမႁဥပေဒကုိ
ခရစ္ယာန္မဵား အခိုင္အမာဆန္ႚကဵင္ပၝသည္။ မဘသမႀ မူလအဆိုဴပႂကာ မူဳကမ္းေရးဆၾဲခဲ့ဴပီး သမၳတဦးသိန္စိန္မႀ ၂၀၁၅
ခုႎႀစ္တၾင္ ဥပေဒအဴဖစ္လက္မႀတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံသည့္ဥပေဒေလးရပ္မႀ-တစ္လင္တစ္မယားစနစ္၊
အိမ္ေထာင္ဴပႂဴခင္း၊ သားဆက္ဴခားဴခင္းႎႀင့္ ဘာသာကူးေဴပာင္းမႁ-တစ္ခုစီသည္ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကုိးကၾယ္မႁကုိ
ကန္ႚသတ္ထားဴပီး အမဵိႂးသမီးမဵား၏ရပိုင္ခၾင့္မဵားကုိ အားနည္းေစပၝသည္။
ဘာသာကူးေဴပာင္းမႁဥပေဒသည္ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကိုးကၾယ္မႁအေပၞတရားမဝင္ ကန္ႚသတ္ထားဴပီး မိမိဘာသာကုိ
လက္ခံရန္သိမ္းသၾင္းမႁကုိ ေႎႀာင့္ယႀက္ကာ ၄င္းလႁပ္ရႀားမႁမဵားအေပၞအေရးယူရန္ ဤဥပေဒကုိ အသံုးဴပႂႎိုင္ပၝသည္။
၄င္းဥပေဒကုိ လက္ရႀိအေကာင္အထည္မေဖာ္ေသာ္လည္း-(သာမန္အားဴဖင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ဥပေဒတစ္ရပ္အတည္မဴပႂမီ
လိုအပ္သည့္) နည္းဥပေဒမဵား ပူးတၾဲမပၝေသာေဳကာင့္—၄င္းမႀာ သၾယ္ဝိုက္၍ သက္ေရာက္မႁရႀိေနဴပီဴဖစ္ပၝသည္။ အခဵိႂႚ
“ဗုဒၭဘာသာဝင္ေတၾက ေဴပာင္းခဵင္ဳကတယ္။ ခရစ္ယာန္ဴဖစ္ခဵင္တယ္လိုႚေဴပာေပမယ့္ ဒီဥပေဒကို ေဳကာက္ဳကတယ္။
လူေတၾက ကုိယ္ကုိးကၾယ္တဲ့ဘာသာေရၾးရမႀာ ေဳကာက္ေနဳကတယ္။ သာသနာဴပႂေတၾကုိ သတိထားဖိုႚ က႗န္ေတာ္တိုႚ
ေဴပာထားတယ္။ ကုိယ့္ဘာသာကုိ ရႀင္းဴပရမႀာ သူတိုႚေဳကာက္ေနဳကတယ္။ အာဏာပိုင္ေတၾကို သၾားတိုင္ရင္ ဴပႍနာ
တက္သာၾ းႎိုင္တယ္။” ဟု ခဵင္းႎႀစ္ဴခင္းခရစ္ယာန္အဖၾဲႚ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃးမႀ ရႀင္းဴပခဲ့ပၝသည္။
နအဖအစိုးရလက္ေအာက္တၾင္ NLD သည္ဤဥပေဒေလးရပ္အား တရားဝင္ကန္ႚကၾက္ခဲ့ပၝသည္။ မဘသမႀ တုံႚဴပန္မည့္
အႎၨရာယ္ေဳကာင့္ NLD အေနဴဖင့္ဤဥပေဒေလးရပ္ကုိ တိုက္ရိုက္ဖဵက္သိမ္းရန္ ခက္ခဲႎိုင္မည္ဴဖစ္ေဳကာင္း အရပ္ဖက္ လူမႁ
အသိုင္းအဝိုင္းမႀ ကုိယ္စားလႀယ္မဵားက ဂရုဴပႂမိခဲ့ပၝသည္။ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္တၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ သေဘာတူလက္မႀတ္ေရးထိုး
ထားေသာ အမဵိႂးသမီးမဵားအေပၞ ပံုစံအားလံုးဴဖင့္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁပေပဵာက္ေရး သေဘာတူညီခဵက္အတၾက္ ကုလသမဂၢ
ေကာ္မတီေရႀႚတၾင္ အစိုးရမႀ ဤဥပေဒေလးရပ္ကုိ ခုခံေဴပာဆိုခဲ့ပၝသည္။
ဘာသာေရးကုိအေဴခခံ၍ စနစ္တကဵခၾဲဴခားဆက္ဆံဴခင္း
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အစိုးရရာထူးႎႀင့္အစိုးရ၏အဴခားကၸမဵားတၾင္ ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵားအား ရာထူးတိုးေပးရာတၾင္ မဵက္ႎႀာသာေပးကာ ကခဵင္၊
နာဂႎႀင့္ခဵင္း ခရစ္ယာန္ဝန္ထမ္းမဵားအား ပံုမႀန္ပင္ေကဵာ္သၾားဳကပၝသည္။ ဥပမာ ခဵင္းဴပည္နယ္၏ဴမိႂႚေတာ္ ဟားခၝးတၾင္
ဴပည္နယ္အဆင့္အုပ္ခဵႂပ္ေရးတၾင္ ဌာနမႀႃးမဵားမႀာ ႎႀစ္ဦးမႀလၾဲ၍အားလံုး ဴမန္မာဗုဒၭဘာသာဝင္မဵား ဴဖစ္ဳကပၝသည္။
ခရစ္ယာန္မဵားအစိုးရရာထူးရႀိသည့္အခၝတၾင္ ဗုဒၭဘာသာလႁပ္ရႀားမႁမဵားကို ပံပ
့ ုိးရန္ဴငင္းဆိုသည္အ
့ ခၝ အဴပစ္ေပးခံရပၝသည္။
အခဵိႂႚကိစၤမဵားတၾင္ အာဏာပိုင္မဵားသည္ ေစတီတည္ရန္ႎႀင့္ သဳကႆန္ပၾဲကဵင္းပရန္ကဲ့သိုႚ ဗုဒၭဘာသာလႁပ္ရႀားမႁမဵားအတၾက္
ခရစ္ယာန္ဝန္ထမ္းမဵား၏လစာမဵားမႀ အလႀႃေငၾယူဴပီး ၄င္းအေလ့အထကုိ တပ္မေတာ္အုပ္ခဵႂပ္ခဲ့စဥ္ကစ၍ ယေနႚအထိ
ကဵင့္သံုးေနဳကပၝသည္။ အလုပ္ထုတ္ခံရမည္ကုိေဳကာက္၍ဴဖစ္ေစ၊ အဴခားေသာဆိုးကဵိႂးမဵား ခံစားရမည္စိုး၍ဴဖစ္ေစ
အစိုးရဝန္ထမ္းမဵားမႀာ မဴငင္းဆန္ရဲဳကပၝ။ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ဟားခၝးဴမိႂႚတၾင္ အာဏာပိုင္မဵားသည္ အခဵိႂႚဝန္ထမ္းမဵားထံမႀ
သဳကႆန္အတၾက္ ေငၾေကာက္ခံခဲ့ဴပီး အခဵိႂႚေသာအမဵိႂးသမီးအစိုးရဝန္ထမ္းမဵားမႀာ ရိုးရာသဳကႆန္အက ကရန္အမိန္ႚေပး
ခံရပၝသည္။ “[ဴငင္းရင္] ရာထူးဴပႂတ္သာၾ းမယ္လိုႚေတာင္ ဴခိမ္းေဴခာက္ခံရတယ္။ ကတဲ့လတ
ူ စ္ေယာက္မႀ တကယ္
သေဘာတူတယ္လိုႚ မထင္ပၝဘူး။ က႗န္မတိုႚက မဳကိႂက္ဘူး။ အလုပ္ဴပႂတ္မႀာေဳကာက္လိုႚသာ။” ဟု ခရစ္ယာန္
အမဵိႂးသမီးတစ္ဦးက ေဴပာပၝသည္။
၄င္းဴပႍနာမဵားမႀာ အထူးသဴဖင့္ ေဝးလံသည့္ေကဵးလက္အရပ္မဵားဴဖစ္ေသာ ကခဵင္၊ ခဵင္းႎႀင့္ နာဂေဒမဵားတၾင္ ပညာသင္
ႎိုင္ေရးအတၾက္ ရင္ဆိုင္ရသည့္အခက္အခဲမဵားေဳကာင့္ ပိုမိုဆိုးရၾားပၝသည္။ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁအား ဗဟုိအစိုးရ၏ လစ္လဵႃရႁ
ထားမႁႎႀင့္တူညီသည္ဟု နာဂႎႀင့္ခဵင္းေခၝင္းေဆာင္မဵားသည္ ယူဆပၝသည္။ “လူေတၾက နာဂဆိုတဲ့နာမည္ေတာင္ မဳကားဖူး
ဳကဘူး. . . က႗န္ေတာ္တိုႚကို ေမ့ထားဳကလိုႚ။ ဴပည္ေထာင္စုအစိုးရက က႗န္ေတာ္တိုႚကို ပစ္ထားေတာ့ ပညာေရးအတၾက္
လိုတဲ့အေထာက္အပံ့ေတၾလည္းမရႀိ၊ ကဵန္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႁလည္း ေကာင္းေကာင္းမရႀိ။ ဒၝမႀမဟုတ္ လမ္းတံတားတိုႚလို
အေဴခခံအေဆာက္အဦေတၾလည္း မရႀိ။” ဟု နာဂအရပ္ဖက္လူမႁအဖၾဲႚအစည္း ကုိယ္စားလႀယ္တစ္ဦးမႀ ရႀင္းဴပပၝသည္။
ခဵင္းဴပည္နယ္တၾင္ ႎိုင္ငံေတာ္တကၺသိုလ္တစ္ခုမ႖ မရႀိဘဲ ဴမန္မာႎိုင္ငံအဴခားေဒသမဵားသိုႚ ေဴပာင္းေရၿႚဴပီး ပညာဆက္လက္
သင္ဳကားရန္မႀာလည္း အိမ္ေထာင္စုစာရင္းေဴပာင္းလဲဴခင္းကဲ့သိုႚ ဗဵႃရိုကရက္ကဵသည့္ အတားအဆီးမဵားႎႀင့္အတူ ဆက္စပ္
ေနသည့္အဴခားကုန္ကဵစရိတ္မဵားမႀာ ခဵင္းလူမဵိႂးအမဵားအဴပားအတၾက္ ဳကီးမားလႀပၝသည္။ ထိုႚေဳကာင့္ အမဵားအဴပားမႀာ
ခဵင္းဴပည္နယ္ရႀိ ခရစ္ယာန္ေကဵာင္းမဵားတၾင္ ပညာသင္ဳကပၝသည္။ သိုႚရာတၾင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး ေကာလိပ္မဵားႎႀင့္
တကၺသိုလ္မဵားမႀေပးအပ္သည့္ဘၾဲႚမဵားႎႀင့္ အဴခားအရည္အခဵင္းမဵားကုိ အစိုးရမႀ တရားဝင္အသိအမႀတ္မဴပႂပၝ။ ခရစ္ယာန္
ေကဵာင္းမဵားမႀဘၾဲႚရသူမဵားမႀာ အစိုးရကၸတၾင္ အလုပ္မရႎိုင္ဟု ဆိုလိုပၝသည္။
လက္သင့္မခံႎိုင္ဴခင္းႎႀင့္ အမုန္းတရားမဵားထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုဴခင္း
ဗုဒၭဘာသာကုိ ႎိုင္ငံေတာ္ဘာသာအဴဖစ္ တရားဝင္မဟုတ္ဘဲဴမႀင့္တင္ထားဴခင္းႎႀင့္အတူ ဘာသာေရးလူနည္းစုမဵားအေပၞ
ႎိုင္ငံေတာ္၏ခၾင့္ဴပႂခဵက္ဴဖင့္ စနစ္တကဵခၾဲဴခားဆက္ဆံဴခင္းတိုႚေဳကာင့္ မဘသကဲ့သိုႚ အစၾန္းေရာက္အမဵိႂးသားေရးစိတ္ဓာတ္
ဴပင္းထန္သူမဵား ရဲတင္းလာပၝသည္။ နအဖအစိုးရလက္ေအာက္တၾင္ မဘသအာဏာ၏အရင္းအဴမစ္မႀာ မေဴပာဘဲသိသာ
သည့္ ႎိုင္ငံေတာ္၏ပံ့ပိုးမႁဴဖစ္သည္ဟု ဆိုႎိုင္ပၝသည္။ ထိုပံ့ပိုးမႁေဳကာင့္ သူမတူေသာလၾတ္လပ္မႁဴဖင့္ အၾန္လိုင္းေရာ အၾန္လိုင္း
မဟုတ္သည့္လႁပ္ရႀားမႁမဵားကုိပၝ ေဆာင္ရၾက္ႎိုင္ဴခင္းဴဖစ္ပၝသည္။ သုိႚရာတၾင္ လူမႁေရးမီဒီယာမဵားတၾင္ တပ္မေတာ္အား
ေလႀာင္ေဴပာင္ေရးသားသည္ဟုစပ
ၾ ္စဲၾခံရသည့္ လႁပ္ရႀားသူမဵားမႀာမူ ေထာင္ဒဏ္ေဴခာက္လ ကဵခံရပၝသည္။
မဘသကုိ မူစလင္ဆန္ႚကဵင္ေရးအဖၾဲႚအဴဖစ္ သရုပ္ေဖာ္ဳကေလ့ရႀိပၝသည္။ မူစလင္မဵားႎႀင့္ အထူးသဴဖင့္ ရိုဟင္ဂဵာမဵားသည္
မဘသ၏ရက္စက္ေသာေဴပာဆိုမႁမဵားအတၾက္ အဓိကပစ္မႀတ္မဵားဴဖစ္ဳကပၝသည္။ အမဵိႂးဘာသာကာကၾယ္ေရးအသၾင္ဴဖင့္
မဘသ၏ဖံုးကၾယ္ထားေသာ အမုန္းတရားမႀာ ကဵယ္ဴပန္ႚဴပီး အလၾန္အႎၨရာယ္ရႀိပၝသည္။ မည္သည့္လန
ူ ည္းစုမဆို ၄င္း၏
လက္သင့္မခံမႁႎႀင့္ မုန္းတီးေရးႎႀင့္အဳကမ္းဖက္ေရးလႁံႚေဆာ္မႁမဵား၏ ပစ္မႀတ္ဴဖစ္ႎိုင္ပၝသည္။ မဘသ၏ ခက္ခဲရႁပ္ေထၾးမႁ၊
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ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႚဴပန္ႚ လက္လႀမ္းမီႎိုင္မႁႎႀင့္ ဳသဇာလၿမ္းမိုးမႁမဵားမႀာ လူနည္းစုမဵား၏ရပိုင္ခၾင့္မဵားအတၾက္ အႎၨရာယ္
ရႀိေနပၝသည္။
ေဖ့စ္ဘုတ္တၾင္ လူသိမဵားေသာ မဘသသံဃာမဵားမႀ ခရစ္ယာန္ဆန္ႚကဵင္ေရးအမုန္းတရားမဵား ေရးသားထားဴခင္းမႀာ
ခရစ္ယာန္မဵားသည္ မဘသ၏ေနာက္ဆံုးပစ္မႀတ္ဴဖစ္လာေနသည္ကုိ ေထာက္ဴပေနပၝသည္။ မဘသ၏အဆိုးဆံုးေသာ
တမင္တကာဆၾေပးမႁဴဖစ္သည့္ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ မတ္လ ၁၂ ရက္ ဦးဝီရသူ၏ေရးသားခဵက္တၾင္ ခဵင္းခရစ္ယာန္ မိန္းကေလးမဵား
ဗုဒၭရုပ္ပၾားေတာ္မဵားကုိ မရိုမေသဴပႂလုပ္ေနသည္ကုိ ဴပသထားသည္ဟု ဆိုဳကပၝသည္။ အနည္းဆံုး ဓာတ္ပံုႎႀစ္ပံုမႀာ ဴမန္မာ
ႎိုင္ငံမႀမဟုတ္ဘဲ ၄င္းရုပ္ပံုမဵားမႀာ အတိတ္က ဦးဝီရသူႎႀင့္အဴခားသူမဵား မူဆလင္မဵားကိုပစ္မႀတ္ထား၍ ႎႁိးဆၾေပးခဲ့ေသာ
ရုပ္ပံုတုမဵားကို ဴပန္လည္အမႀတ္ရေစပၝသည္။ ဤဆိုးသၾမ္းမႁမႀာ ခရစ္ယာန္ ခဵင္းအမဵိႂးသား ဟင္နရီဗန္ထီးယူးကို ဒုတိယ
သမၳတအဴဖစ္ ခန္ႚအပ္လိုက္ဴခင္းမႀ အစပဵိႂးခဲ့ဴခင္းဴဖစ္ႎိုင္ပၝသည္။ ေဖ့စ္ဘုတ္တၾင္ တင္ထားသည့္အဴခားအရာမဵားတၾင္ ထိုသိုႚ
ခန္ႚအပ္ဴခင္းကုိ ရႁတ္ခဵထားကာ “like” လုပ္ထားဳကဴပီး အဳကိမ္ေပၝင္းမဵားစၾာ သူတပၝးထံတဆင့္ပိုႚခဲ့ဳကပၝသည္။
မဘသတၾင္ တရားဝင္မပၝဝင္ေသာ္လည္း ၄င္းအဖၾဲႚ၏သေဘာတရားမဵားကုိသေဘာတူကာ ပိုအစၾန္းေရာက္ေသာ အမဵိႂးသား
စိတ္ဓာတ္ဴပင္းဴပသူ သံဃာေတာ္မဵားႎႀင့္အသင္းအဖၾဲႚမဵား ရႀိပၝသည္။ ဥပမာအေနဴဖင့္ ၄င္းတိုႚအထဲတၾင္ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ဧဴပီလ
ဒုတိယ သမၳတဗန္ထီးယူအားခန္ႚအပ္လိုက္ဴခင္းကို အမဵားဴပည္သဆ
ူ န္ႚကဵင္ေရးတၾင္ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ အမဵိႂးသားသံဃာ
သမဂၢႎႀင့္ ဴမန္မာအမဵိႂးသားကၾန္ရက္တိုႚ ပၝဝင္ပၝသည္။
၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ဇန
ၾ ္လတၾင္ အစၾန္းေရာက္အမဵိႂးသားေရးစိတ္ဓာတ္ဴပင္းထန္သူသံဃာမဵားသည္ ၄င္းအဖၾဲႚတတိယႎႀစ္ပတ္လည္
ကဵင္းပရန္ ရန္ကုန္ဴမိႂႚတၾင္စုရံုးခဲ့ဳကဴပီး အမဵိႂးဘာသာသာသနာကုိ ဆက္လက္ကာကၾယ္ရန္ အဓိႉာန္ဴပႂခဲ့ဳကပၝသည္။
ဇူလိုင္လတၾင္ အစိုးရမႀခန္ႚအပ္ထားသည့္သံဃာအဖၾဲႚဴဖစ္ေသာ သံဃာ့မဟာနာယကအဖၾဲႚမႀ မဘသမႀာ သံဃာ၏တရားဝင္
လုပ္ငန္းစဥ္ႎႀင့္အညီ ဖၾဲႚစည္းထားဴခင္းမရႀိဟုဆို၍ ၄င္းအဖၾဲႚမႀကင္းကၾာေအာင္ဳကိႂးပမ္းခဲ့သည့္အခၝတၾင္ မဘသအေပၞ
အေဴခအေနေဴပာင္းသၾားပံုေရာက္သၾားပၝသည္။ ဘာသာမဵားအဳကားအဳကမ္းဖက္မႁ ကာကၾယ္တားဆီးရန္ႎႀင့္ ေလဵာ့ပၝးေစရန္
NLD အစိုးရမႀ တာဝန္ကဵအဖၾဲႚတစ္ဖဲၾႚစီစဥ္ထားဴပီး မဘသမႀ အဴခားဘာသာမဵားအေပၞဴပႍနာရႀာမႁမဵား ဆက္လက္ဴပႂလုပ္
ပၝက ဥပေဒအရအေရးယူမည္ဟု ဘာသာေရးႎႀင့္ယဥ္ေကဵးမႁဝန္ဳကီး သူရဦးေအာင္ကုိမႀ လူသိရႀင္ဳကား ကတိေပးခဲ့ပၝသည္။
ဘာသာေရးအတၾက္ေဴမယာပိုင္ဆိုင္မႁအေပၞ ခၾဲဴခားဆက္ဆံသည့္ကန္ႚသတ္မႁမဵား
ဘာသာေရးအတၾက္ေဴမယာပိုင္ဆိုင္မႁမႀာ ခရစ္ယာန္မဵားအေပၞေနရာအႎႀံႚအဴပားတၾင္ သက္ေရာက္မႁအရႀိဆံုးဴပႍနာ
ဴဖစ္ပၝသည္။ ၁၉၉၀ ခုႎႀစ္မဵားအေစာပိုင္း နအဖစစ္အစိုးရလက္ထက္တၾင္ထားရႀိခဲ့ဴပီး ယေနႚအထိကဵင့္သံုးလဵက္ရႀိေသာ
ဗဵႃရိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္မဵားမႀာ ခၾင့္ဴပႂခဵက္မဵားလၾယ္ကူေခဵာေမာစၾာရရႀိေရးအတၾက္မဟုတ္ဘဲ တားဴမစ္ေရးအတၾက္
စီစဥ္ထားဴခင္း ဴဖစ္ေနပၝသည္။
ဘုရားေကဵာင္းတစ္ေကဵာင္းေဆာက္ေရး သိုႚမဟုတ္ လက္ဝၝးကပ္တိုင္ထူေရးအတၾက္ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ရယူရန္ ေနဴပည္ေတာ္ရႀိ
တပ္မေတာ္မႀကိုင္တၾယ္သည့္ ဴပည္ထဲေရးဝန္ဳကီးဌာနႎႀင့္ သာသနာေရးႎႀင့္ယဥ္ေကဵးမႁဝန္ဳကီးဌာနတိုႚ ေအာက္ရႀိ ဴမိႂႚနယ္
အဆင့္ အေထၾေထၾစီမံခန္ႚခၾဲမႁဌာန (GAD) အပၝအဝင္ အဆင့္ရႀစ္ဆင့္အထိ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ယူရန္လိုပၝသည္။ GAD သည္
အရပ္ဖက္အတၾက္အစိုးရဌာနအဴဖစ္ေဆာင္ရၾက္ဴပီး ေနဴပည္ေတာ္မႀအစ ရၾာႎႀင့္ရပ္ကၾက္အဆင့္အထိ သက္ေရာက္မႁ
ရႀိပၝသည္။ ၄င္းတၾင္အဆင့္ဆင့္ရႀိရံုသာမက တပ္မေတာ္အရာရႀိေဟာင္းမဵားမႀ ခရိုင္ႎႀင့္ ဴမိႂႚနယ္အဆင့္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးမႀႃး
ရာထူးမဵားကိုင္တၾယ္ထားေလ့ရႀိသည့္အတၾက္ စစ္ပံုစံသၾင္းထားေသာ ဗဵႃရိုကေရစီတစ္ရပ္ ဴဖစ္ပၝသည္။ ထုိႚေဳကာင့္
ဘုရားေကဵာင္းမဵား သိုႚမဟုတ္ လက္ဝၝးကပ္တိုင္မဵားအတၾက္ ဘာသာေရးအတၾက္ေဴမယာပိုင္ဆိုင္မႁ ေလ႖ာက္လၿာမဵားမႀာ
သာမန္အားဴဖင့္ ဗဵႃရိုကေရစီတၾင္းနက္ထဲ ေပဵာက္သာၾ းေလ့ရႀိဴပီး ခၾင့္ဴပႂခဵက္မဵား လံုးဝနီးပၝး မရဳကပၝ။ ဤအေလ့အထေဳကာင့္
ဘုရားေကဵာင္းေဆာက္ေရး သိုႚမဟုတ္ လက္ဝၝးကပ္တိုင္ထူေရးအတၾက္ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ရရန္ အလၾန္ခက္ခဲပၝသည္။
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ဝတ္ဴပႂရန္ေနရာတစ္ခုရႀိရန္ ခရစ္ယာန္မဵားသည္ ကန္ႚသတ္ခဵက္မဵားကုိ ေရႀာင္ကၾင္းရပၝသည္။ သာမန္အားဴဖင့္ (ဘုရား
ေကဵာင္း၏ပံ့ပိုးမႁဴဖင့္) လူပုဂၢိႂလ္မဵားအမည္ဴဖင့္ေဴမယာဝယ္ဴပီး လူေနအိုးအိမ္ေဆာက္ရန္ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ေလ႖ာက္ထားဳကဴပီး
အခဵိႂႚကိစၤမဵားတၾင္ ဝတ္ဴပႂရန္ေနရာရႀိေရးအတၾက္ လာဘ္ထိုးရပၝသည္။ ခဵင္းဴပည္နယ္၊ ကခဵင္ဴပည္နယ္ႎႀင့္ နာဂေဒသကဲ့သိုႚထံုးတမ္းစဥ္လာေဴမယာအသံုးဴပႂမႁအေလ့အထကုိ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိလက္ခံဆဲ-တိုင္းရင္းသားေဒသမဵားတၾင္
၄င္းအေလ့အထကုိ လက္သင့္ခံေသာ္လည္း ထိုဘုရားေကဵာင္းမဵားမႀာ အမႀန္တကယ္ တရားမဝင္ပၝ။ ၂၀၁၄ ခုႎႀစ္တၾင္
ဟားခၝးဴမိႂႚရႀိဘုရားေကဵာင္းအားလံုးသည္ ပုဂၢိလိကပိုင္ဆိုင္မႁမႀ ဘုရားေကဵာင္းပိုင္ဆိုင္မႁသိုႚ ေဴပာင္းလဲရန္
ေလ႖ာက္ထားေသာ္လည္း ယေနႚထိ မည္သည့္တံုႚဴပန္ခဵက္မ႖ မရပၝ။
ဗုဒၭဘာသာအမဵားစုဴဖစ္ေသာဴမိႂႚဴပေဒသမဵားတၾင္ စည္းကမ္းမဵားကုိ ပိုမုိတင္းဳကပ္ပၝသည္။ လၾန္ခဲ့ေသာ ငၝးႎႀစ္မႀဆယ္ႎႀစ္
အတၾင္း ရန္ကုန္ဴမိႂႚတၾင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ဘုရားေကဵာင္းအသစ္မဵားမႀာ လူေနအေဆာက္အဦအတၾက္ ခၾင့္ဴပႂခဵက္
ရယူဴခင္းဴဖင့္ အထက္ေဖာ္ဴပပၝ ဘုရားေကဵာင္းပိုင္ေဴမအေပၞခဵမႀတ္ထားသည့္ကန္ႚသတ္ခဵက္မဵားကုိ ေရႀာင္ကၾင္းႎိုင္ခဲ့
ပၝသည္။ မထင္မရႀားဆက္လက္ရႀိရန္ႎႀင့္ အာဏာပိုင္မဵားႎႀင့္ဴပႍနာမဴဖစ္ရန္ ဘုရားေကဵာင္းအဖၾဲႚဝင္မဵားသည္
အေဆာက္အဦဴပင္ပတၾင္ ဘာသာေရးသေကႆတမဵား သိုႚမဟုတ္ ဆိုင္းဘုတ္မဵားကုိ အသံုးမဴပႂဳကပၝ။ “တတ္ႎိုင္ရင္
ခရစ္ယာန္သေကႆတေတၾနဲႚ အေဆာက္အဦကုိလႀေအာင္လုပ္ခဵင္တာေပၝ့။ က႗န္ေတာ္တိုႚအတၾက္က ဒီအေနအထားမႀာ
ရႀိခဲ့တာဳကာဴပီဆိုေတာ့ ဒီလိုလုပ္ႎိုင္မယ္မထင္ေတာ့ဘူး။ စိတ္ထဲမႀာ အမဵိႂးမဵိႂးေဳကာက္ေနေသးေတာ့ ဒီလို အလႀဆင္ဖိုႚ
မစဥ္းစားႎိုင္ေသးပၝဘူး။” ဟု ခဵင္းခရစ္ယာန္ သင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦးမႀ ရႀင္းဴပပၝသည္။
မႎၨေလးကဲ့သိုႚ ဗုဒၭဘာသာအမဵားစုရႀိရာ အဴခားဴမိႂႚဴပအရပ္မဵားတၾင္ ခရစ္ယာန္မဵားသည္ တစ္ခၝတစ္ရံ အဴပင္မႀဳကည့္လ႖င္
ဝတ္ဴပႂရာအရပ္ဟုမသိႎိုင္သည့္ အိမ္ငယ္တစ္ခုတၾင္ ဘုရားေကဵာင္းအဴဖစ္ စုရံုးဳကပၝသည္။ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလတၾင္
ရႀမ္းႎႀစ္ဴခင္းခရစ္ယာန္မဵားသည္ ၄င္းတိုႚ၏အိမ္နီးခဵင္းမဵားကုိ ဘုရားေကဵာင္းအဴဖစ္ဴပႂလုပ္ထားေသာ အိမ္ငယ္ေလးသိုႚ
ခရစၤမတ္ပၾဲကဵင္းပရန္ ဖိတ္ေခၞခဲ့ပၝသည္။ ေဒသခံဗုဒၭဘာသာအခဵိႂႚမႀ အနီးအနားရႀိ (ဦးဝီရသူေနထိုင္ရာ) မစိုးရိမ္
ေကဵာင္းတိုက္သုိႚ တိုင္ဳကားဴပီးေနာက္ ဴမိႂႚနယ္အဆင့္ သံဃာ့မဟာနာယကေကာ္မတီႎႀင့္ ဴမိႂႚနယ္သာသနာေရးဌာနတိုႚမႀ
ရႀမ္းႎႀစ္ဴခင္းသင္းအုပ္ဆရာအား သီးဴခားစီဆင့္ေခၞခဲ့ဴပီး ၄င္း၏အိမ္ကုိ ဝတ္ဴပႂရာေနရာအဴဖစ္ အသံုးဴပႂဴခင္း၏ တရားဝင္ပံုႎႀင့္
ခရစၤမတ္ပၾဲကဵင္းပရန္အစီအစဥ္အေဳကာင္း ေမးဴမန္းခဲ့ပၝသည္။ ထိုအခဵိန္မႀစ၍ ဝတ္ဴပႂပဲၾလာသူမဵားသည္ ဘုရားေကဵာင္း
အဴဖစ္အသံုးဴပႂေရးအတၾက္ အဴခားတစ္ေနရာအား အသံုးဴပႂရန္ ဆံုးဴဖတ္ခဲ့ဳကပၝသည္။
ခရစ္ယာန္အသိုင္းအဝိုင္းမဵားသည္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံသည့္သေဘာသဘာဝရႀိသည့္ ကန္ႚသတ္ခဵက္မဵားအေပၞ ေဒၝသထၾက္
ေနဳကပၝသည္။ “က႗န္ေတာ္တိုႚအမႀန္တကယ္လိုခဵင္တာက ဘုရားေကဵာင္းရယ္၊ ပုဂၢလိကနာမည္ေတၾနဲႚမဟုတ္ဘဲ
ဘုရားေကဵာင္းနာမည္နဲႚ ေဴမရယ္ပိုင္ဖိုႚပၝ။ ဥပမာ ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းအတၾက္ သင့္ေတာ္တဲ့ေနရာ သတ္မႀတ္ေပးထားတယ္။
ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းနာမည္နဲႚ အစိုးရက လိုင္စင္ ဒၝမႀမဟုတ္ [ေဴမယာ] မႀတ္ပံုတင္ထားေပမယ့္ ခရစ္ယာန္ေတၾအတၾက္
ဒီလိုမရႎိုင္ဘူး။” လုႚိ သင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦးမႀ ရႀင္းဴပခဲ့ပၝသည္။ ခဵင္းရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦးမႀ “ဒီႎိုင္ငံမႀာ အစိုးရက ႎိုင္ငံေတာ္
ဘၸာနဲႚ ေစတီအမဵားဳကီးတည္တယ္။ ခရစ္ယာန္ဘုရားေကဵာင္းေတၾကဵေတာ့ ေဴမတစ္ကၾက္ေတာင္ပိုင္ခၾင့္မရႀိဘူး။” ဟု
ေဴပာခဲ့ပၝသည္။
လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကိုးကၾယ္မႁအတၾက္ စုရံုးပိုင္ခၾင့္အေပၞ ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား
ေဒသအမဵိႂးမဵိႂးတၾင္ ခဵင္း၊ နာဂႎႀင့္ ကခဵင္ ခရစ္ယာန္လမ
ူ ႁအသိုင္းအဝိုင္းအားလံုးအေပၞအလားတူသည့္ နည္းအမဵိႂးမဵိႂးဴဖင့္
လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကိုးကၾယ္မႁအတၾက္စုရံုးပိုင္ခၾင့္အေပၞ ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား ရႀိေနပၝသည္။
အစိုးရေကဵာင္းမဵားတၾင္ ခရစ္ယာန္ေကဵာင္းသူေကဵာင္းသားမဵား ဗုဒၭကုိဝတ္ဴပႂရန္ သိုႚမဟုတ္ ဗုဒၭတရားေတာ္မဵား ရၾတ္ဆိုရန္
ေမ႖ာ္လင့္ထားပၝသည္။ စက္တင္ဘာလမႀ ႎိုဝင္ဘာလအထိ ေကဵာင္းကေလးငယ္အားလံုး မည္သည့္ ဘာသာေရးေနာက္ခံ
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ရႀိသည္ဴဖစ္ေစ ဥပုသ္ေစာင့္ရပၝသည္။ ဥပုသ္ေနႚမႀာ ဳကားရက္တၾင္ဴဖစ္ပၝက စေန၊ တနဂႆေႎၾေနႚမဵားတၾင္ ေကဵာင္းတက္ရ
ပၝသည္။ ထိုႚေဳကာင့္ စေနသင္းသားမဵား စေနေနႚတၾင္ဝတ္ဴပႂမႁအပၝအဝင္ လၾတ္လပ္စၾာစုရံုးခၾင့္အေပၞ အေႎႀာင့္အယႀက္
ဴဖစ္ပၝသည္။ ဤအေလ့အထကို ခရစ္ယာန္အမဵားစုဴဖစ္သည့္ နာဂ၊ ခဵင္းႎႀင့္ အစိုးရမႀထိန္းခဵႂပ္ထားသည့္ ကခဵင္ေဒသတၾင္
ဆက္လက္ကဵင့္သံုးေနပၝသည္။
လူအမဵားအဴပားဝတ္ဴပႂရန္အတၾက္ ခဵင္း၊ နာဂႎႀင့္ ကခဵင္ခရစ္ယာန္ေခၝင္ေဆာင္အားလံုးသည္ အေထၾေထၾစီမံခန္ႚခၾဲမႁဌာန၏
ခၾင့္ဴပႂခဵက္ရယူရန္လိုဴပီး ေဆၾးေႎၾးႎႀီးေႎႀာဖလႀယ္ပၾဲမဵားႎႀင့္ အဴခားခရစ္ယာန္လႁပ္ရႀားမႁမဵားကုိလည္း အသိေပးရပၝသည္။
၂၀၁၆ ခုႎႀစ္တၾင္ ခရစ္ယာန္ႎႀင့္မစ
ူ လင္မဵား ေငၾေဳကးပံ့ပိုးမႁရသည့္ေနရာႎႀင့္ ဘာသာေရးေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ ေတၾႚရႀိသူမဵား
စသည့္ ဘာသာေရးလႁပ္ရႀားမႁမဵားကုိ ေစာင့္ဳကည့္ရန္ ဴပည္ထဲေရးဝန္ဳကီးဌာနမႀအေထၾေထၾစီမံခန္ႚခၾဲမႁဌာနသုိႚ အမိန္ႚ
ထုတ္ဴပန္ခဲ့ေဳကာင္း သိရႀိရပၝသည္။ ထိုႚေဳကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ေမလတၾင္ နာဂႎႀစ္ဴခင္းသင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦးသည္ မည္သည့္
ဘာသာေရးလႁပ္ရႀားမႁ အတၾက္မဆို ၁၀ ရက္ဳကိႂတင္ခၾင့္ဴပႂခဵက္ရယူရန္ ညၿန္ဳကားထားသည့္အမိန္ႚစာတစ္ေစာင္
အေထၾေထၾစီမံခန္ႚခၾဲမႁဌာနထံမႀ ရရႀိခဲ့ပၝသည္။ “ဒၝက က႗န္ေတာ္တိုႚကုိ အစိုးရကေစာင့္ဳကည့္ေနတံုးပဲဆိုတာဴပေတာ့
ဘာမဆိုဴဖစ္ႎိုင္တယ္။” ဟု ၄င္းကေဴပာပၝသည္။
ပဋိပကၡမဵားႎႀင့္ဴပည့္ေနသည့္ကခဵင္ေဒသမဵားတၾင္ ရၾာသူရၾာသားမဵားသည္ ဝတ္ဴပႂကိုးကၾယ္ေရးအတၾက္စုရံုးရန္ ေဳကာက္
လန္ႚေနဳကပၝသည္။ တပ္မေတာ္စစ္သားမဵားက ၄င္းတိုႚစုရံုးတိုင္း KIA ႎႀင့္ဆက္စပ္သည့္လႁပ္ရႀားမႁမဵား ဴပႂလုပ္ေနေဳကာင္း
စၾပ္စဲၾမည့္အႎၨရာယ္ရႀိဴပီး ထိုမႀတဆင့္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမဵားႎႀင့္တရားမဝင္ေပၝင္းသင္းသည္ဟု ယိုးမယ္ဖၾဲႚကာ အေဳကာင္း
မဲ့ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းဴခင္း၊ အရပ္သားမဵားကုိညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္ဴခင္း သိုႚမဟုတ္ ပိုမိုဆိုးရၾားသည့္အကဵိႂးဆက္မဵား ရႀိႎိုင္ပၝသည္။
ခဵင္းဴပည္နယ္တၾင္ အစိုးရအမႁထမ္းမဵားမႀာ တနဂႆေႎၾေနႚတၾင္ လုပ္ခမဲ့အလုပ္ဆင္းရန္ ပံုမႀန္ေစခိုင္းခံရပၝသည္။ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္
ေဖေဖာ္ဝၝရီလတၾင္ သမၳတဦးသိန္းစိန္လာေရာက္စဥ္က ခဵင္းကုိယ္စားလႀယ္မဵားမႀ ၄င္းဴပႍနာတင္ဴပသည့္အခၝ ၄င္းအေလ့
အထကုိ ရပ္စဲရမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း သေဘာတူညီခဲ့ပၝသည္။ သိုႚရာတၾင္ ၄င္းအေလ့အထမႀာ ဆက္လက္ဴဖစ္ေပၞေနဴပီး
ေနာက္ဆံုး ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ေမလတၾင္ ဴပည္ေထာင္စုအဆင့္အစိုးရမႀဴပႉာန္းသည့္ ဆရာဆရာမမဵားမတက္မေနရ သင္တန္းကို
တနဂႆေႎၾေနႚမဵားတၾင္ကဵင္းပခဲ့ဴပီး ယံုဳကည္ကိုးကၾယ္မႁအတၾက္ စုရံုးပိုင္ခၾင့္အေပၞ ေႎႀာင့္ယႀက္ခဲ့ပၝသည္။
ဘာသာေရးႎႀင့္ယဥ္ေကဵးမႁဝန္ဳကီးဌာနတၾင္း သာသာနာဴမႀင့္တင္ဴပန္ႚပၾားေရးဌာနလက္ေအာက္ရႀိ ေတာင္တန္းေဒသ ဗုဒၭ
သာသနာဴပႂအဖၾဲႚ (HRBM) မႀ သံဃာမဵားသည္ နာဂေဒသတၾင္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေကဵာင္းမဵားႎႀင့္ လက္ဝၝးကပ္တိုင္မဵား
တည္ေဆာက္မႁကုိ ရပ္စဲခဲ့ဴပီး ထိုသိုႚရပ္စဲဴခင္းမႀာ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကိုးကၾယ္မႁအတၾက္ စံုးရံုးရန္လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ
ခဵိႂးေဖာက္ဴခင္းဴဖစ္ပၝသည္။
အထူးသဴဖင့္ကိစၤတစ္ခုတၾင္ ခမ္းတီးဴမိႂႚနယ္ရႀိရၾာတစ္ရၾာမႀ ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ဳကီးတစ္ပၝးႎႀင့္ အဴခားကက္သလစ္
အိမ္ေထာင္စုမဵားသည္ ဗုဒၭဘာသာမႀာ ႎိုင္ငံေတာ္ဘာသာဴဖစ္သည္ဟေ
ူ သာ ေတာင္တန္းေဒသ ဗုဒၭသာသနာဴပႂအဖၾဲႚ
သံဃာမဵား၏ ဆက္တိုက္တရားေဟာသည့္ဴပႍနာမဵားႎႀင့္ ဆယ္စုႎႀစ္မဵားစၾာရင္ဆိုင္ခဲ့ရပၝသည္။ အထူးသဴဖင့္
ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ဳကီးမႀာ ဴခိမ္းေဴခာက္ခံရမႁ၊ သီးဴခားခၾဲခံရမႁႎႀင့္ ဘုန္းေတာ္ဳကီးမႀ အားေပးေထာက္ခံထားေသာ ရၾာရႀိ
ဗုဒၭဘာသာမိသားစုမဵားမႀ ဗုဒၭဘာသာကူးေဴပာင္းရန္ ဖိအားေပးမႁတုိႚႎႀင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပၝသည္။ ၂၀၁၄ ခုႎႀစ္တၾင္ ကက္သလစ္
ရၾာသူရၾာသားမဵားသည္ ရၾာတၾင္ ဘုရားေကဵာင္းငယ္တစ္ေကဵာင္း တည္ေဆာက္ေရးအတၾက္ ဴမိႂႚနယ္ဘာသာေရးဌာနမႀ
ခၾင့္ဴပႂရန္ညႀိႎႁိင္းခဲ့ပၝသည္။ အုတ္ဴမစ္ခဵဴပီးေနာက္ ေတာင္တန္းေဒသဗုဒၭသာသနာဴပႂအဖၾဲႚ ဘုန္းေတာ္ဳကီးမႀ ေဆာက္လုပ္ေရး
ရပ္စဲလိုက္ပၝသည္။ “ဘုန္းဳကီးက က႗န္ေတာ့္ကုိ အေပၞဆီးကဆက္ဆံဴပီး စကားေဴပာတာလည္း သိပ္ရိုင္းတာပဲ။ ခရစ္ယာန္
ဆိုတာ ႎိုင္ငံဴခားဘာသာ။ ဘာလိုႚ ခရစ္ယာန္ဘာသာကိုးကၾယ္ဴပီး ေခၝင္းမာေနတာလဲလိုႚေဴပာတယ္။ က႗န္ေတာ္တိုႚ အတၾက္
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သိပ္ခက္တယ္။ အတူတူဝတ္ဴပႂဖိုႚ ဘုရားေကဵာင္းေလးတစ္ခုေတာင္ မေဆာက္ႎိုင္ဘူး။ ခရစ္ယာန္အသိုင္းအဝိုင္းအေနနဲႚ
အပယ္ခံရတယ္။ သီးဴခားခၾဲထားတယ္။ ရၾာကုိ ဘုန္းဳကီးကပဲ ကိုင္ေနတာ။” ဟု ကက္သလစ္ဘုန္းေတာ္ဳကီးမႀ ဆိုပၝသည္။
မႎၨေလးကဲ့သိုႚ ဗုဒၭဘာသာအမဵားစုဴဖစ္ေသာ မဘသအခဵက္အဴခာေဒသမဵားႎႀင့္ ခရစ္ယာန္လန
ူ ည္းစုဴဖစ္ေသာ မေကၾးတိုင္း
ေဒသဳကီး ပခုကၺႃဴမိႂႚမဵား၌ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားဴဖင့္ မဘသမႀ ေဒသႎၨရအာဏာပိုင္မဵားအေပၞ ဖိအားေပးမႁမဵားေဳကာင့္
ခရစ္ယာန္မဵားမႀာ ဝတ္ဴပႂပၾဲတက္ေရာက္ရန္ စုရံုးႎိုင္ဴခင္းမရႀိပၝ။ မႎၨေလးဴမိႂႚဴပင္အရပ္တစ္ခု၌ ၂၀၁၃ ခုႎႀစ္တၾင္ လူေနအိမ္
တစ္လံုးေဆာက္ခၾင့္ရဴပီးေနာက္ ခဵင္းႎႀစ္ဴခင္းခရစ္ယာန္သင္းအုပ္တစ္ပၝးမႀ ဘုရားေကဵာင္းေဆာက္ရန္ ဳကိႂးပမ္းခဲ့ပၝသည္။
သံဃာမဵားဦးေဆာင္သည့္ ဗုဒၭဘာသာလူမႁဖူလံုေရးအဖၾဲႚအစည္းတစ္ရပ္ဴဖစ္ဴပီး ေခၝင္းေဆာင္ဆရာေတာ္မႀာ မဘသ၊
ဦးဝီရသူတိုႚႎႀင့္အခဵိတ္အဆက္ရႀိသည့္ ေရၿဳကီးဇီးအသင္းမႀ တိုင္ဳကားဴပီးေနာက္ အာဏာပိုင္မဵားမႀ ၄င္းသင္းအုပ္ဆရာအား
ရပ္စဲခိုင္းပၝသည္။ ေဆာက္လုပ္ဴပီးသည္အထိ သင္းအုပ္ဆရာအားခၾင့္ဴပႂခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းအေဆာက္အဦကုိ
ဘုရားေကဵာင္းအဴဖစ္ အသုံးဴပႂမည္မဟုတ္ေဳကာင္း တရားသူဳကီးေရႀႚတၾင္ ကဵမ္းကဵိန္ထၾက္ဆုိခိုင္းပၝသည္။ “အာဏာ
ပိုင္ေတၾက ဒီမႀာဝတ္ဴပႂရင္ ဗုဒၭဘာသာဘုန္းဳကီးေတၾ ခဲနဲႚလာေပၝက္ဴပီး မီးရိႁႚလိမ့္မယ္လိုႚေဴပာတယ္။ ဒီဘုန္းဳကီးေတၾကုိ
သိပ္ေဳကာက္ရတယ္။ အခုထိ ဝတ္ဴပႂရာေနရာအဴဖစ္ မသံုးႎိုင္ေသးဘူး။” ဟု သင္းအုပ္ဆရာက ေဴပာပၝသည္။
မေကၾးတိုင္းေဒသဳကီး ပခုကၺႃအနီး ေရစဳကိႂဴမိႂႚတၾင္ မဘသ၏ဖိအားေပးမႁေဳကာင့္ ခဵင္းႎႀစ္ဴခင္းသင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦးမႀာ
အမႁႎႀစ္ခုဴဖင့္ တရားစၾဲဆိုခံရပၝသည္။ ေရစဳကိႂတၾင္ အိမ္ေထာင္စု ၄၀၀၀ အနက္ အိမ္ေထာင္စု ၁၇ စုေလာက္သာ
ခရစ္ယာန္ဴဖစ္ဴပီး လူနည္းစုမဵားဴဖစ္ဳကပၝသည္။ တရားဝင္လုပ္ငန္းစဥ္ကုိလိုက္နာဴပီး ဘုရားေကဵာင္းေဆာက္ရန္ ခၾင့္ဴပႂခဵက္
ရရန္မႀာ အမႀန္တကယ္မဴဖစ္ႎိုင္သဴဖင့္ သင္းအုပ္ဆရာမႀ လူေနအိမ္ေဆာက္ခၾင့္ ေလ႖ာက္ခဲ့ဴခင္းဴဖစ္ပၝသည္။ မဘသ၏
ဴမိႂႚနယ္အဆင့္ ဥကၺႉ ဦးဇဝနႎႀင့္ ဗဟုိအဆင့္အရာရႀိ ဦးကေဝတိုႚအပၝအဝင္ တိုက္ဳကီးဘုန္းဳကီးေကဵာင္းမႀ မဘသသံဃာ
မဵားသည္ ၄င္းေဆာက္လုပ္ေရးေလ႖ာက္လၿာကုိကန္ႚကၾက္ခဲ့ဴပီး ေဒသခံဗုဒၭဘာသာအသိုင္းအဝိုင္းကုိလည္း ကန္ႚကၾက္ရန္
တိုက္တၾန္းခဲ့ပၝသည္။ မဘသ၏ဖိအားေဳကာင့္ ဴမႃနီစပယ္အာဏာပိုင္မဵားမႀ တရားေဟာဆရာအား တရားစၾဲခဲ့ပၝသည္။ ဤ
တရားစၾဲဆိုခဵက္ေဳကာင့္ ၂၀၁၃ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလတၾင္ အေဆာက္အဦအားဖဵက္ဆီးရန္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့သည့္အမိန္ႚကုိ ၄င္းမႀ
လစ္လဵႃရႁခဲ့ပၝသည္။ ထိုအခၝ မဘသဘုန္းဳကီးမဵား အေထၾေထၾစီမံခန္ႚခၾဲေရးဌာနရံုးသိုႚသၾားခဲ့ဴပီး ၄င္းအေဆာက္အဦကုိ
သင္းအုပ္ဆရာအား ဖဵက္ဆီးခိုင္းရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ဴပီး မဖဵက္ဆီးလ႖င္ ၄င္းတိုႚကုိယ္တိုင္ဖဵက္ဆီးမည္ဟု ေဴပာခဲ့ပၝသည္။
မဘသ၏ ဖိအားေပးမႁေဳကာင့္ အေထၾေထၾစီမံခန္ႚခၾဲေရးဌာနမႀ သင္းအုပ္ဆရာအား ဒုတိယအဳကိမ္တရားစၾဲဆိုခဲ့ဴပီး ၂၀၁၄
ခုႎႀစ္တၾင္ ဥပေဒစည္းကမ္းခဵက္တစ္ခုအရ တရားစၾဲဆိုခဵက္ကိုပယ္ဖဵက္ခဲ့ပၝသည္။
အာဏာပိုင္မဵားမႀ သင္းအုပ္ဆရာအေပၞ တရားစၾဲဆိုင္ႎိုင္ဴခင္းမရႀိေသာေဳကာင့္ မဘသမႀေဒၝသထၾက္ကာ ေဒသခံ ဗုဒၭ
ဘာသာဝင္မဵားအား ၄င္းအေဆာက္အဦကို ေနႚစဥ္ရက္ဆက္ ခဲႎႀင့္ေပၝက္ဴပီးဖဵက္ဆီးရန္ သံုးဳကိမ္လႁံႚေဆာ္ခဲ့သည္မႀာ ၂၀၁၅
ခုႎႀစ္ဇၾန္လတၾင္ ေနာက္ဆံုးအဳကိမ္ဴဖစ္ပၝသည္။ ထိုတိုက္ခိုက္မႁမဵားကို သင္းအုပ္ဆရာမႀ ရဲသိုႚတိုင္ဳကားခဲ့ေသာ္လည္း ရဲမႀ
အေရးမယူခဲ့ပၝ။ “တစ္ခၝတစ္ေလ က႗န္ေတာ့္အမဵိႂးသမီးက ညမႀာေဳကာက္လိုႚ အိပ္လိုႚမရဘူး။” ဟု သင္းအုပ္ဆရာက
ေဴပာပၝသည္။ ေလာေလာဆယ္တၾင္ မတိုးသာမဆုတ္သာ အေဴခအေနတၾင္ရႀိေနပၝသည္။ “ေနာက္ထပ္ခၾင့္ေတာင္းရင္
ေတာင္မႀ ရမႀာမဟုတ္ဘူး။ တရားရံုးက [ဒုတိယအဳကိမ္] အမႁပယ္လိုက္ဴပီးေတာ့ ဴပန္္ေလ႖ာက္ေသးတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ထပ္
ဴငင္းခံရေတာ့ အခုခၾင့္ဴပႂခဵက္မရႀိေသးဘူး။ NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္ေတာ့ မသိဘူး။” ဟု သင္းအုပ္ဆရာမႀ ရႀင္းဴပပၝသည္။
အဓမၳေရၿႚေဴပာင္းေစဴခင္းမဵားႎႀင့္ ခရစ္ယာန္သခႆဵႂိင္းမဵားအား ဖဵက္ဆီးဴခင္း
ဘာသာေရးအတၾက္ေဴမယာပိုင္ဆိုင္မႁအေပၞ ခၾဲဴခားဆက္ဆံသည့္အေနဴဖင့္ထားသည့္ကန္ႚသတ္ခဵက္မဵားမႀာ အာဏာပိုင္
မဵားမႀ ေဴမယာလုယူေနသည္ကုိလည္း ပံပ
့ ုိးေပးေနပၝသည္။ ၂၀၁၂ ခုႎႀစ္မႀစ၍ (ခဵင္းလူမဵိႂးအမဵားအဴပားေနထိုင္ေသာ စစ္ကိုင္း
တိုင္းေဒသဳကီးရႀိ) ကေလးဴမိႂႚရႀိအာဏာပိုင္မဵားသည္ သခႆဵႂိင္း ၁၆ ခုကုိလုယူခဲ့ဴပီး ႎႀစ္ခုမႀာ ခရစ္ယာန္သခႆဵႂိင္းမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။

15

တပ္မေတာ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္ဳကီးေဟာင္းဴဖစ္သူ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသဳကီး ဝန္ဳကီးခဵႂပ္ဦးသာေအးမႀ အမိန္ႚခဵမႀတ္ခဲ့ဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။
မဵားေသာအားဴဖင့္ မိသားစုမဵားအား ၄င္းတိုႚခဵစ္ခင္သမ
ူ ဵား၏ရုပ္ဳကၾင္းမဵားကုိ ေဴပာင္းေရၿႚခၾင့္ေပးေသာ္လည္း မည္သူႚကိုမ႖
ေလဵာ္ေဳကးကမ္းလႀမ္းဴခင္းမရႀိဘဲ သခႆဵႂိင္းအသစ္သိုႚ ေဴပာင္းေရၿႚရာတၾင္ မိသားစုမဵားမႀ ကုန္ကဵစရိတ္မဵားေပးရပၝသည္။
အထူးသဴဖင့္ ကိစၤႎႀစ္ရပ္တၾင္ ခဵင္းခရစ္ယာန္အသိုင္းအဝိုင္းမဵားမႀ အမိန္ႚမဵားကုိ အခိုင္အမာလၾန္ဆန္ခဲ့ဳကပၝသည္။ စံသာ
သခႆဵႂိင္းကိစၤတၾင္ အာဏာပိုင္မဵားက ၁၉၈၀ ခုႎႀစ္မႀစ၍၄င္းအသိုင္းအဝိုင္းကုိ အနည္းဆံုးငၝးဳကိမ္ ေရၿႚေဴပာင္းမိန္ႚ ေပးခဲ့
ပၝသည္။ အာဏာပိုင္မဵားမႀ သခႆဵႂိင္းကုိေဴမညႀိစက္ဴဖင့္ဖဵက္ဆီးလိုက္သည့္ ၂၀၁၃ ခုႎႀစ္ေမလတၾင္ လူအနည္းငယ္သာ ၄င္းတိုႚ
ခဵစ္ခင္သူမဵား၏ရုပ္ဳကၾင္းမဵားကုိ ဖယ္ရႀားႎိုင္ခဲ့ပၝသည္။ “က႗န္ေတာ့္ရဲႚ သားဦးကုိေတာင္မႀ ဂူကေဴပာင္းဖိုႚ အခဵိန္မရလိုက္ဘူး။”
ဟု ခဵင္းသင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦးမႀ ရႀင္းဴပခဲ့ပၝသည္။ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ အေစာပိုင္းတၾင္ အာဏာပိုင္မဵားသည္ သခႆဵႂိင္းတစ္ေနရာတၾင္
အထက္တန္းေကဵာင္းတစ္ေကဵာင္း ေဆာက္လုပ္ခဲ့ဴပီး ၄င္းအရပ္တၾင္ အထက္တန္းေကဵာင္း တစ္ေကဵာင္းရႀိေနႎႀင့္ဴပီဴဖစ္၍
မလိုအပ္ဘဲေဆာက္ဴခင္းဴဖစ္သည္ဟု ခရစ္ယာန္အသိုင္းအဝိုင္းမႀ ဆိုပၝသည္။ ေကဵာင္းသား အေယာက္ ၃၀ သာ ေကဵာင္း
အသစ္တၾင္ တက္ေနပၝသည္။
ေနာက္ကိစၤတစ္ခုတၾင္ ခဵင္းခရစ္ယာန္အသိုင္းအဝိုင္းတၾင္ အႎႀစ္တစ္ရာရႀိေနဴပီဴဖစ္ေသာ ေတာင္ဖီလာသခႆဵႂိင္းအတၾက္
ေဴမယာမႀတ္ပံုတင္ စာရၾက္စာတမ္းမဵား ရႀိေနပၝသည္။ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ဇန
ၾ ္လတၾင္ ၄င္းအသိုင္းအဝိုင္းမႀ သခႆဵႂိင္းဆက္လက္
တည္ရႀိေနေရးအတၾက္ အာဏာပိုင္မဵားႎႀင့္ညႀိႎႁိင္းရန္ဳကိႂးပမ္းေနစဥ္ ညသန္းေခၝင္တၾင္ ရဲ၏အကာအကၾယ္ဴဖင့္ ၄င္းေဴမကုိ
ေဴမညႀိစက္ဴဖင့္ ဖဵက္ဆီးခဲ့ပၝသည္။ ၄င္းေနာက္ပိုင္းတၾင္ အာဏာပိုင္မဵားက သခႆဵႂိင္းေဴမတစ္ေနရာတၾင္ တိုင္းရင္းေဆးခန္း
တစ္ခုႎႀင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းအိမ္တန္းတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ခဲ့ပၝသည္။ အာဏာပိုင္မဵားအေနဴဖင့္ အဴခားေဴမတစ္ခုကုိ သံုးလိုက
သံုးလိုက္ႎိုင္သည္ဟု ၄င္းအသိုင္းအဝိုင္းက ဆိုပၝသည္။
ဤ၄င္းကိစၤမဵားသည္ ကေလးဴမိႂႚရႀိ ရာေပၝင္းမဵားစၾာေသာမိသားစုအေပၞ ဆိုးရၾားသည့္ထိခိုက္မႁမဵားရႀိခဲ့ပၝသည္။
ေတာင္ဖီလာႎႀင့္ စံသာသခႆဵႂိင္းမဵားကုိ အာဏာပိုင္မဵားကဖဵက္ဆီးလိုက္သည့္အခၝ ဴမႂပ္ႎႀံသည့္ေနရာမဵားရႀိ ရုပ္ဳကၾင္းမဵားႎႀင့္
ဘိုးဘၾားရုပ္ဳကၾင္းမဵားကုိ ပဵက္ဴပားေစခဲ့ပၝသည္။ လူမႁအဖၾဲႚအစည္းအမဵားအဴပားတၾင္ကဲ့သိုႚ ခဵင္းယဥ္ေကဵးမႁဓေလ့ထံုးစံတၾင္
အထၾတ္အဴမတ္ေနရာမဵားႎႀင့္ ဘိုးဘၾားရုပ္ဳကၾင္းမဵားကို ေစာင့္ေရႀာက္ရန္မႀာ အလၾန္အေရးဳကီးပၝသည္။ “သခႆဵႂိင္းေတၾက
အထၾတ္အဴမတ္ထားတဲ့ေနရာေတၾဴဖစ္တယ္။ အဲဒီေဴမကုိ က႗န္ေတာ္တိုႚသံေယာဇဥ္ရႀိတယ္။ ရုပ္ဳကၾင္းေတၾကို ဖယ္လိုက္ရင္
ဒၝမႀမဟုတ္ ဖဵက္ဆီးလိုက္ရင္ ဘိုးဘၾားေတၾ ႎႀစ္ခၝေသတာနဲႚ အတူတူပဲ။” ဟု ခဵင္းအရပ္ဖက္ လူမႁအဖၾဲႚအစည္းမႀ
ကုိယ္စားလႀယ္တစ္ဦးက ေဴပာပၝသည္။ ၄င္းအသိုင္းအဝိုင္းမဵားမႀ အမဵားဴပည္သဆ
ူ န္ႚကဵင္ဆႎၬဴပပၾဲမဵား ဴပႂလုပ္ခဲ့ဴပီး အစိုးရ၏
အဴမင့္ဆံုးအဆင့္မဵားသိုႚ တိုင္ဳကားရန္ဳကိႂးပမ္းခဲ့ပၝသည္။ ထိုသိုႚဳကိႂးပမ္းရာတၾင္ လၿတ္ေတာ္ေဴမယာရယူမႁစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး
ေကာ္မတီမႀ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦမဵားႎႀင့္ သခႆဵႂိင္းမဵားရယူမႁကို ေရႀာင္ရႀားရမည္ဟူသည့္ အစီရင္ခံခဵက္ကို
ကိုးကားခဲ့ပၝသည္။ သိုႚရာတၾင္ တံုႚဴပန္မႁ တစ္စံုတစ္ရာ မရရႀိခဲ့ပၝ။
ခရစ္ယာန္မဵားအေပၞ ဴခိမ္းေဴခာက္မႁႎႀင့္ အဳကမ္းဖက္မႁ
အစၾန္းေရာက္အမဵိႂးသားစိတ္ဓာတ္ဴပင္းဴပသူ သံဃာမဵား၊ အာဏာပိုင္မဵားႎႀင့္ တပ္မေတာ္တိုႚအားလံုးသည္ ခရစ္ယာန္မဵား
အေပၞ ဴခိမ္းေဴခာက္မႁမဵားႎႀင့္ အဳကမ္းဖက္မႁမဵားဴပႂလုပ္ရာတၾင္ အဓိကအခန္းကၸမႀ ပၝဝင္ခဲ့ဳကပၝသည္။
၂၀၁၃ ခုႎႀစ္မႀစ၍ မေကၾးတိုင္းေဒသဳကီးရႀိ မဘသသံဃာမဵားသည္ ေရစဳကိႂဴမိႂႚအနီး ဗုဒၭဘာသာရၾာတစ္ရၾာရႀိ တစ္ခုတည္း
ေသာ ခရစ္ယာန္မိသားစုအား ေမာင္းထုတ္ရန္ဳကိႂးပမ္းခဲ့ဳကပၝသည္။ ကနဦးတၾင္ ၄င္းမိသားစုအား ခရစ္ယာန္မဵားရႀိေသာ
အဴခားရၾာသိုႚေဴပာင္းသင့္ေဳကာင္းေဴပာ၍ ေမာင္းထုတ္ရန္ ဳကိႂးပမ္းခဲ့ပၝသည္။ ၄င္းမိသားစုမႀ ဴငင္းဆိုသည့္အခၝ မဘသ၏
အားေပးမႁဴဖင့္ရဲတင္းေနသည့္ ရၾာသူဳကီးမႀ ၄င္းမိသားစု၏လယ္ကၾင္းမဵားတၾင္ မည္သူမ႖ မလုပ္ကိုင္ရန္တားဴမစ္ဴခင္း၊
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၄င္းတိုႚအား အတင္းအကဵပ္ထၾက္သၾားေစဴခင္း၊ မိသားစုအား အထီးကဵန္ေစဴပီး ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁမဵားႎႀင့္ ရင္ဆိုင္ေနေစဴခင္း
စသည့္ အဴခားနည္းမဵားကုိ ဳကိမ္ဖန္မဵားစၾာသံုးခဲ့ပၝသည္။
မေကၾးတိုင္းေဒသဳကီး ေပၝက္ဴမိႂႚနယ္တၾင္ အိမ္ေထာင္စု ၁၀၀ ခန္ႚရႀိရၾာတစ္ရၾာ၌ ခဵင္းႎႀစ္ဴခင္းအသင္းခဵႂပ္မႀ ခရစ္ယာန္
သာသနာဴပႂတစ္ဦးသည္ ၂၀၁၄ ခုႎႀစ္ ၉၆၉ လႁပ္ရႀားမႁသံဃာမဵားႎႀင့္ဆက္စပ္သည့္ ဗုဒၭဘာသာသံဃာမဵား၏ပစ္မႀတ္ထား
ခံရဴပီး ၄င္းသာသနာဴပႂမႀာ အသက္ရႀင္ေနထိုင္ေရးအတၾက္ ၄င္း၏ဆိုင္ငယ္မႀဝင္ေငၾ အလံုအေလာက္မရႎိုင္ေတာ့သဴဖင့္
အဆံုးတၾင္ ရၾာမႀထၾက္ခၾာခဲ့ရပၝသည္။ ၄င္းရၾာဇာတိသား ဒုတိယသာသနာဴပႂတစ္ဦးမႀာ ပထမသာသနာဴပႂအစား ဴပန္္လာ
ေသာအခၝ ၄င္းကုိအတင္းအကဵပ္ေမာင္းႎႀင္ထုတ္ရန္ ၉၆၉ သံဃာမဵားက ေဴမယာအဴငင္းပၾားမႁတစ္ရပ္လႁံႚေဆာ္ခဲ့ဴပီး ၄င္းအား
ပယ္ထားရန္ လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းကုိ တိုက္တၾန္းခဲ့ပၝသည္။ ရၾာသားမဵားမႀာ ဤစည္းရံုးေရးႎႀင့္ပတ္သက္၍ ကၾဲဴပားခဲ့ဳကဴပီး
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ခိုက္ရန္ဴဖစ္ပၾားခဲ့ပၝသည္။ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္မတ္လတၾင္ ေဒသခံဗုဒၭဘာသာတစ္ဦးမႀ ၄င္းသာသနာဴပႂ၏
အိမ္အတၾင္း ေဖာက္ထၾင္းခဲ့ဴပီး ပိုင္ဆိုင္မႁမဵားဖဵက္ဆီးကာ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သဴဖင့္ တင္းမာမႁမဵား
ဆက္လက္တိုးဴမင့္လာပၝသည္။ ထိုအမႁကဵႃးလၾန္သူအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ပၝသည္။ ၄င္းမႀာ အစၾန္းေရာက္ အမဵိႂးသား
စိတ္ဓာတ္တက္ဳကၾသူသံဃာမဵား၏အမိန္ႚဴဖင့္ ထိုသိုႚဴပႂလုပ္ဴခင္းဴဖစ္သည္ဟု ရၾာရႀိခရစ္ယာန္ ေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္
ခရစ္ယာန္အိမ္ေထာင္စုမဵားက ယူဆဳကပၝသည္။
နာဂေဒသတၾင္ ခမ္းတီးမႀ (ဴပည့္ဝေသာႎႁတ္ကပတ္ေတာ္အဖၾဲႚ) Full Gospel Assembly မႀ သာသနာဴပႂတစ္ဦးသည္ ၂၀၁၁
ခုႎႀစ္ကတည္းက ေဒသခံဗုဒၭဘာသာမဵား၏ ေႎႀာင့္ယႀက္မႁမဵား၊ တိုင္ခဵက္မဵားႎႀင့္ဳကံႂေတၾႚခဲ့ရပၝသည္။ ၄င္းအေတၾႚအဳကံႂမဵား
တၾင္ ဓားေထာက္ဴခိမ္းေဴခာက္ခံရဴခင္းႎႀင့္ ဘုရားေကဵာင္းအဴဖစ္ယာယီဴပႂလုပ္ထားေသာ ၄င္း၏အိမ္တၾင္ဝတ္ဴပႂေနစဥ္ ခဲႎႀင့္
အေပၝက္ခံရဴခင္း၊ ၄င္း၏ႎႀမ၏အသုဘတၾင္ပင္ ဤသုိႚ ဴပႂလုပ္ခံရဴခင္းမဵား ပၝဝင္ပၝသည္။ ဴမိႂႚနယ္သာသနာေရးဦးစီးဌာနသည္
ခရစ္ယာန္ဝတ္ဴပႂသူမဵားအား အကာအကၾယ္ေပးမည့္အစား ၄င္းတိုႚသည္ အိမ္နီးခဵင္းဗုဒၭဘာသာမဵားအား အေႎႀာင့္အယႀက္
ေပးသည့္အတၾက္ ၄င္းအရပ္မႀထၾက္သၾားရန္ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ဧဴပီလတၾင္ အမိန္ႚတစ္ရပ္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝသည္။ ၄င္းရပ္ကၾက္သား
အမဵားစုမႀာ ခရစ္ယာန္မဵားဴဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းအရပ္တၾင္ ရႀမ္းနီတိုင္းရင္းသား ဗုဒၭဘာသာမဵားႎႀင့္အတူ ဴမန္မာဗုဒၭဘာသာ
အစိုးရအမႁထမ္းမဵားလည္း ေနထိုင္ဳကပၝသည္။
၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလတၾင္ ခဵင္းဴပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပလက္ဝ၌ ႎႀစ္ဴခင္းခရစ္ယာန္သာသနာဴပႂအဖၾဲႚတစ္ဖၾဲႚအား
အေထၾေထၾစီမံခန္ႚခၾဲႚေရးဌာနထံမႀ သာသနာဴပႂရန္ခၾင့္ဴပႂစာမပၝသည္ကုိ အေဳကာင္းဴပ၍ ေငၾညႀစ္ခဲ့သူ
တပ္မေတာ္စစ္သားမဵားက ယာယီထိန္းသိမ္း ခဲ့ပၝသည္။
ပဋိပကၡဴဖစ္ပၾားေနသည့္ကခဵင္ေဒသမဵားတၾင္ တပ္မေတာ္မႀ ကခဵင္ခရစ္ယာန္အသိုင္းအဝိုင္းမဵားအေပၞ ဳကီးေလးသည့္ လူႚ
အခၾင့္အေရးခဵိႂေဖာက္မႁမဵားကဵႃးလၾန္ခဲ့ဴပီး ၄င္းခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကို ေဒသႎၨရလူႚအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚမဵားႎႀင့္ ႎိုင္ငံတကာ လူႚ
အခၾင့္အေရးအဖၾဲႚမဵားမႀ မႀတ္တမ္းတင္ခဲ့ဳကပၝသည္။ ၄င္းခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားတၾင္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေကဵာင္းဝင္းမဵားတၾင္ လိင္ပိုင္း
ဆိုင္ရာအဳကမ္းဖက္မႁမဵား၊ ဝတ္ဴပႂပဲၾတက္ေရာက္သခ
ူ ရစ္ယာန္မဵားအား အဓမၳေစခိုင္းဴခင္းမဵား၊ တရားမဝင္သတ္ဴဖတ္ဴခင္း
မဵား၊ သင္းအုပ္ဆရာမဵား၊ ဘုရားေကဵာင္းဝန္ထမ္းမဵားႎႀင့္ သာမန္အရပ္သားမဵားအား ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္ဴခင္းတိုႚ ပၝဝင္ပၝသည္။
တပ္မေတာ္မႀ ဝတ္ဴပႂပၾဲတက္ေရာက္သူကခဵင္အားလံုးအား စစ္ေဆးရန္ဆင့္ေခၞခဲ့ပၝသည္။ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ မတ္လတၾင္ ရႀမ္းဴပည္
ေဴမာက္ပိုင္း ကၾတ္ခိုင္ဴမိႂႚနယ္ရႀိ ရၾာတစ္ရၾာတၾင္ တပ္မေတာ္စစ္သားမဵားမႀ ႎႀစ္ဴခင္းသင္းအုပ္ဆရာတစ္ပၝးႎႀင့္ ရၾာသား ၃၅ ဦး
တိုႚကုိ ေဒသႎၨရဘုန္းဳကီးေကဵာင္းတစ္ေကဵာင္းတၾင္ ထိန္းသိမ္းဴပီး စစ္ေဆးေမးဴမန္းခဲ့ပၝသည္။ စစ္သားမဵားသည္ ရၾာရႀိရပ္မိ
ရပ္ဖမဵားအား ၄င္းရၾာသည္ လက္နက္ကုိင္တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမဵားႎႀင့္ အဆက္အစပ္လံုးဝမရႀိေဳကာင္းထၾက္ဆိုခဵက္မဵားကုိ
လက္မႀတ္ထိုးေစပၝသည္။ ဧဴပီလတၾင္ ရႀမ္းဴပည္ေဴမာက္ပိုင္းရႀိ သိႎၬီဴမိႂႚနယ္ ရၾာႎႀစ္ရၾာမႀ ေဒသခံဴပည္သူမဵားကုိ ၄င္းတိုႚ၏ ရိုမန္
ကက္သလစ္ဘုရားေကဵာင္းမဵားသိုႚ ဆင့္ေခၞခဲ့ဴပီး စစ္ေဆးေမးဴမန္းခဲ့ပၝသည္။
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၂၀၁၁ ခုႎႀစ္ ပဋိပကၡအေစာပိုင္းတၾင္ တပ္မေတာ္စစ္သားမဵားသည္ လူအမဵားခိုလႁံေနသည့္ဘုရားေကဵာင္းအတၾင္းသုိႚ
ပစ္ခတ္ခဲ့ဴပီး သင္းေထာက္ဆရာလၾန္းေခၝင္အပၝအဝင္အရပ္သားမဵား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ပၝသည္။ သင္းေထာက္ဆရာအား
ပစ္ခတ္ဴပီးေနာက္ စစ္သားမဵားသည္ ၄င္းကုိအဴပင္သိုႚဆၾဲထုတ္သာၾ းပၝသည္။ ၄င္းအခဵိန္မႀစ၍ သင္းေထာက္ဆရာ ေပဵာက္ဆံုး
သၾားပၝသည္။ ဴမန္မာအမဵိႂးသားလူႚအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္မႀ ဤကိစၤကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေသာ္လည္း ဆရာလၾန္းေခၝင္
ေပဵာက္ဆံုးေနရဴခင္းကုိ ၄င္း၏မိသားစုအား ရႀင္းဴပႎိုင္ဴခင္း မရႀိေသးပၝ။
၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလတၾင္ ရႀမ္းဴပည္နယ္ေဴမာက္ပိုင္း မူဆယ္ဴမိႂႚနယ္ ေကာင္းခၝရၾာရႀိ KBC ဘုရားေကဵာင္းဝင္းအတၾင္းတၾင္
ကခဵင္ႎႀစ္ဴခင္းအဖၾဲႚခဵႂပ္ (KBC) မႀ လုပ္အားေပးဆရာမႎႀစ္ဦးဴဖစ္သူ မရန္လုရာႎႀင့္ တန္ေဘာင္နန္းစင္တိုႚ အုပ္စုလိုက္ အဓမၳ
ကဵင့္ဴပီး သတ္ဴဖတ္ခံခဲ့ရပၝသည္။ မဵက္ဴမင္သက္ေသတိုႚ၏ေဴပာဆိုခဵက္မဵားအရ ဤသိုႚအတိုက္အခိုက္မခံရမီ တစ္ရက္အလို
တပ္မေတာ္စစ္သား အေယာက္ငၝးဆယ္ ရၾာသိုႚေရာက္လာခဲ့ဴပီး KBC ဝင္းမႀ မီတာ ၁၀၀ ေကဵာ္ေလာက္တၾင္ စခန္းခဵခဲ့
ပၝသည္။ KBC ၏စံုစမ္းစစ္ေဆးမႁႎႀင့္ ၄င္းေနာက္ပိုင္း၂၀၁၆ ခုႎႀစ္တၾင္ထုတ္ဴပန္ခဲ့ေသာအစီရင္ခံစာတိုႚတၾင္ သတ္ဴဖတ္မႁမဵား
အတၾက္ တပ္မေတာ္စစ္သားမဵားတၾင္တာဝန္ရႀိေဳကာင္း ယံုမႀတ္ႎိုင္ေလာက္ေသာအေထာက္အထားႎႀင့္ မဵက္ဴမင္သက္ေသ
အေထာက္အထားမဵားစၾာ တင္ဴပထားပၝသည္။ တပ္မေတာ္ဖက္မႀ ၄င္းတိုႚအေပၞ မမႀန္မကန္စၾပ္စဲၾမႁဴပႂလုပ္သူ မည္သူမဆိုကုိ
အေရးယူမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း လူသိရႀင္ဳကားထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝသည္။ ရဲ၏စံုစမ္းစစ္ေဆးမႁမႀာ အေဴခခံအားဴဖင့္ မႀားယၾင္းေနခဲ့ပၝသည္။
“ဒီအမႁက အစိုးရသစ္အတၾက္စံထားစရာတစ္ခုလိုဴဖစ္ေနတယ္ – သူတိုႚက အရင္အစိုးရနဲႚ ကၾာမလား၊ အတူတူပဲလား။
ဒီအစိုးရသစ္က တရားမ႖တမႁနဲႚ ဥပေဒစိုးမိုးမႁလိုက္နာမလား၊ မလိုက္နာဘူးလားဆိုတာ တိုင္းတာခဵက္တစ္ရပ္ပဲ။” ဟု
ကခဵင္ႎႀစ္ဴခင္းအသင္းခဵႂပ္ သိကၡာေတာ္ရဆရာေဒၝက္တာခမ္းလမ္းစမ္စန
ၾ ္မႀ ေဴပာပၝသည္။
သိမ္းပိုက္မႁ၊ အထၾတ္အဴမတ္ထားေသာအရာမဵားကို မရိုမေသဴပႂမႁႎႀင့္ ဘုရားေကဵာင္းမဵားႎႀင့္ လက္ဝၝးကပ္တိုင္မဵားကုိ
ဖဵက္ဆီးမႁ
တပ္မေတာ္အုပ္ခဵႂပ္မႁေအာက္တၾင္ တပ္မေတာ္သည္ ခဵင္း၊ နာဂႎႀင့္ ကခဵင္ေဒသမဵားတၾင္ ပံုမႀန္သိမ္းပိုက္မႁ၊ အထၾတ္အဴမတ္
အရာမဵားကုိ မရိုမေသဴပႂမႁ သိုႚမဟုတ္ ဝတ္ဴပႂရာအရပ္မဵား၊ ခရစ္ယာန္လက္ဝၝးကပ္တိုင္မဵားႎႀင့္ အဴခားအထၾတ္အဴမတ္
ေနရာမဵားကုိ ဖဵက္ဆီးမႁတိုႚ ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကပၝသည္။ ဤအေလ့အထမႀာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဴဖစ္ေနေသာ ေဒသမဵားတၾင္
ယေနႚဆက္လက္ဴဖစ္ေပၞလဵက္ ရႀိပၝသည္။
ခဵင္းဴပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပလက္ဝဴမိႂႚနယ္တၾင္ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္အေစာပိုင္းမႀစ၍ တပ္မေတာ္မႀ ဘုရားေကဵာင္းမဵားကုိ ရံဖန္ရံခၝ
သိမ္းပိုက္ဴခင္းမဵားအပၝအဝင္ တပ္ခဵထားဴခင္းႎႀင့္ တပ္၏လႁပ္ရႀားမႁမဵားကို ပိုေတၾႚခဲ့ရပၝသည္။ တပ္မေတာ္စစ္သားမဵားမႀာ
ပံုမႀန္လိုလုိ ကခဵင္ဘုရားေကဵာင္းမဵားကုိ သိမ္းပိုက္ဳကပၝသည္။ အခဵိႂႚအေဴခအေနမဵားတၾင္ ဴပည္သူႚစစ္အဖၾဲႚဝင္မဵားႎႀင့္ အစိုးရ
တပ္သားမဵားသည္ ရၾာသားမဵားအသံုးဴပႂေနဆဲဘုရားေကဵာင္းကိုသိမ္းပိုက္ဴပီး ၄င္းတိုႚ၏ယံုဳကည္ကိုးကၾယ္မႁအတၾက္ စုရံုးခၾင့္
အေပၞ ေႎႀာင့္ယႀက္ပၝသည္။ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ေမလတၾင္ လူသားခဵင္းစာနာေထာက္ထားမႁ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးမႀ ရႀမ္းဴပည္ေဴမာက္ပိုင္း
မူဆယ္ဴမိႂႚရႀိကခဵင္ဘုရားေကဵာင္းတစ္ေကဵာင္းကို စစ္သားမဵားသိမ္းပိုက္သည္ကုိ ေတၾႚဴမင္ခဲ့ရပၝသည္။ “ဘုရားေကဵာင္းေတၾနဲႚ
ေကဵာင္းေတၾဟာ ပစ္မႀတ္ထားစရာမဟုတ္ေပမယ့္ KIA က ဘုရားေကဵာင္းဆိုမပစ္ဘူးဆိုတာသိလိုႚ သူတိုႚက အဲဒီ
ဘုရားေကဵာင္းေတၾမႀာ ပုန္းဳကတယ္။ . . . . အကာအကၾယ္ရဖိုႚ ဘုရားေကဵာင္းေတၾကို သိမ္းပိုက္ခဵင္ဳကတယ္။” ဟု ရႀင္းဴပ
ပၝသည္။ အဴခားအေဴခအေနမဵားတၾင္ တပ္မေတာ္စစ္သားမဵားသည္ တိုက္ပဲၾဴဖစ္ဴပီးေနာက္ ဘုရားေကဵာင္းမဵားကုိ သိမ္းပိုက္
ဳကပၝသည္။ တပ္မေတာ္ရႀိေနသဴဖင့္ ရၾာသူရၾာသားမဵား ရၾာမဵားမႀ ထၾက္ေဴပးဳကရပၝသည္။ ဴပင္းထန္သည့္ တိုက္ပဲၾမဵား
ဴဖစ္ပၾားသည့္အတၾက္ အိုးအိမ္မဵားကုိ လံုးဝစၾန္ႚခၾာဳကရပၝသည္။
ကခဵင္ပဋိပကၡတေလ႖ာက္ ဘုရားေကဵာင္းမဵားမႀာ ဴပင္းထန္သည့္တိုက္ပၾဲမဵားေဳကာင့္ ပဵက္စီးခဲ့ဳကပၝသည္။ KBC သည္ ၄င္း၏
ဘုရားေကဵာင္း ၆၆ ေကဵာင္းပဵက္စီးသၾားေဳကာင္း၊ အခဵိႂႚမႀာ ဴပန္လည္ဴပႂဴပင္မရႎိုင္ေဳကာင္း မႀတ္တမ္းတင္ခဲ့ပၝသည္။ ဝိုင္းေမာ္
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ဴမိႂႚနယ္ရႀိ နမ္းစမ္းရန္ရၾာကဲ့သိုႛ လက္နက္ဳကီးအသံုးဴပႂခဲ့သည့္အခဵိႂႚရၾာမဵားတၾင္ ကၾဲဴပားေသာဂိုဏ္းဂဏမဵားမႀ ဘုရားေကဵာင္း
မဵား လံုးဝဖဵက္ဆီးခံရဴပီး ရၾာသားအားလံုးထၾက္ေဴပးခဲ့ဳကရပၝသည္။ အဴခားအေဴခအေနမဵားတၾင္ ခရစ္ယာန္အထိန္းအမႀတ္
အေဆာက္အဦမဵားကုိ တမင္ဖဵက္ဆီးခဲ့ဳကပၝသည္။ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလတၾင္ ဖားကန္ႚဴမိႂႚနယ္ တန္ေဂၝင္ေကဵးရၾာရႀိ
ဆုေတာင္းဴပည့္ေတာင္ကုန္းအနီးတၾင္ KIA ႎႀင့္ ပစ္ခတ္မႁမဵားဴဖစ္ပၾားဴပီးေနာက္ တပ္မေတာ္တပ္သားမဵားသည္
ရိုမန္ကက္သလစ္ လက္ဝၝးကပ္တိုင္တစ္ခုကုိ ဖဵက္ဆီးခဲ့ပၝသည္။
တပ္မေတာ္တပ္သားမဵားသည္ ဘုရားေကဵာင္းထိုင္ခံုမဵားႎႀင့္ကဵမ္းစာအုပ္မဵားအပၝအဝင္ ဘုရားေကဵာင္းပိုင္ဆိုင္မႁမဵားကုိ
ဖဵက္ဆီးကာ ဘုရားေကဵာင္းမဵားကုိမေလးမစားဴပႂဴပီး အခဵိႂႚကိစမ
ၤ ဵားတၾင္ ဘုရားေကဵာင္းမဵားအတၾင္း မစင္ပင္စၾန္ႚခဲ့ဳက
ပၝသည္။ “ဒီႎႀစ္အေစာပိုင္းမႀာ ရၾာကုိ[အလည္]ဴပန္ခၾင့္ရခဲ့တယ္။ တပ္စခန္းကခၾင့္ဴပႂခဵက္ အရင္ယရ
ူ တယ္။ မယူရင္ ဴပန္လိုႚ
မရဘူး . . . က႗န္ေတာ့္ရၾာကို အခုတပ္မေတာ္ကသိမ္းထားတုန္းပဲ။ KBC နဲႚ [ရိုမန္ကက္သလစ္] ဘုရားေကဵာင္းေတၾ
အားလံုးဖဵက္ဆီးခဲ့ဳကတယ္. . . ကုိယ္တိုင္ေတၾႚခဲ့တာ။ တပ္မေတာ္က ဘုရားေကဵာင္းပိုင္ပစၤည္းအားလံုး အဴပင္ကို
ပစ္လိုက္တယ္။ ဘုရားေကဵာင္းထိုင္ခံုေတၾနဲႚ အားလံုးဖဵက္ဆီးလိုက္ဳကတယ္။ ဘုရားေကဵာင္းေတၾကုိ ဒီလိုဖဵက္ဆီးရင္
တကယ္စိတ္ထိခိုက္တယ္။” ဟု ဝိုင္းေမာ္ဴမိႂႚနယ္ ဂၝရန္ေကဵးရၾာမႀ အိုးအိမ္ဆံုးရႁံးသူတစ္ဦးမႀ ရႀင္းဴပပၝသည္။
ႎိုင္ငံေတာ္ရသံုးေငၾနည္းလမ္းမဵားမႀတဆင့္ အခၾင့္အေရးယူ၍ ဗုဒၭဘာသာအေဴခခံအေဆာက္အဦမဵားေဆာက္လုပ္ဴခင္း
ယခုအမည္ေဴပာင္းလဲထားသည့္ သာသနာေရးႎႀင့္ယဥ္ေကဵးမႁဝန္ဳကီးဌာနေအာက္ရႀိ သာသာနာဴမႀင့္တင္ဴပန္ႚပၾားေရးဌာနမႀ
တဆင့္ ဗုဒၭဘာသာအေဴခခံအေဆာက္အဦမဵားအေပၞ ႎိုင္ငံေတာ္ေငၾေဳကးသံုးစၾဲမႁအတၾက္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ဖန္တီးဴခင္းမႀာ
နအဖအစိုးရ၏ အေမၾအႎႀစ္တစ္ခုဴဖစ္ပၝသည္။ တကယ္လက္ေတၾႚတၾင္ ႎိုင္ငံေတာ္ဘာသာဴဖစ္ေရးအတၾက္ လၾတ္လပ္စၾာ
ယံုဳကည္ကိုးကၾယ္ခၾင့္ကိုခဵိႂးေဖာက္ကာ ႎိုင္ငံေတာ္မႀ ဗုဒၭဘာသာဴမႀင့္တင္မႁမႀာ သာမန္ထက္လၾန္ကဲေကဵာ္လၾန္ပၝသည္။
ပဋိပကၡမဵားဴပည့္ႎႀက္ေနသည့္ ကခဵင္ေဒသမဵားတၾင္ တပ္မေတာ္မႀ ခရစ္ယာန္ဘုရားေကဵာင္းမဵားႎႀင့္ လက္ဝၝးကပ္တိုင္မဵားႎႀင့္
ကခဵင္ယဥ္ေကဵးမႁအေမၾအႎႀစ္မဵားကုိ ဖဵက္ဆီးရင္း ဗုဒၭဘာသာအေဴခခံအေဆာက္အဦမဵားကုိ ခဵဲႚထၾင္သည့္ အေလ့အထမႀာ
ယေနႚဆက္လက္ဴဖစ္ေပၞေနပၝသည္။ ခဵင္းႎႀင့္နာဂေဒသမဵားတၾင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ဖဵက္ဆီးခဲ့ေသာ ခရစ္ယာန္ လက္ဝၝး
ကပ္တိုင္မဵားကို လဲေပးရန္ဳကိႂးပမ္းမႁမဵားမႀာ အခက္အခဲမဵားစၾာႎႀင့္ဳကံႂေတၾႚရဴပီး ၄င္းအခက္အခဲမဵားတၾင္ ယံုဳကည္
ကုိးကၾယ္မႁအတၾက္ ေဴမယာပိုင္ဆိုင္မႁရရန္ ရုန္းကန္မႁမဵားႎႀင့္ ေဒသခံဴပည္သူမဵား၏ဆႎၬႎႀင့္ဆန္ႚကဵင္၍ ႎိုင္ငံေတာ္
ဘၸာေငၾဴဖင့္ ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းမဵားႎႀင့္ေစတီမဵားေဆာက္လုပ္ေနဴခင္းတိုႚ ပၝဝင္ပၝသည္။
ကခဵင္ဴပည္နယ္တၾင္ မိုးေမာက္ဴမိႂႚနယ္ စင္းလၾန္းေကဵးရၾာအုပ္စုကိစၤေဳကာင့္ ကခဵင္လူမဵိႂးမဵား ဴပင္းထန္သည့္နာကဵင္ဒုကၡခံ
စားရပၝသည္။ စင္းလၾန္းသည္ ပထမဆံုးကခဵင္ႎႀစ္ဴခင္းခရစ္ယာန္မဵား ႎႀစ္ဴခင္းခံရာေနရာဴဖစ္ေသာေဳကာင့္ ႎႀစ္ဴခင္းခရစ္ယာန္
ဘုရားေကဵာင္းႎႀင့္ အခဵိတ္အဆက္ရႀိရံုမက ပထမဆံုးကခဵင္သိကၡာေတာ္ရဆရာလပိုင္ေဇာ္တူးမႀာ ၄င္းအရပ္မႀ ထင္ရႀား
သည့္ ကခဵင္ေခၝင္းေဆာင္တစ္ဦး ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္ ကခဵင္လူမဵိႂးမဵားအတၾက္ သမိုင္းဝင္ေနရာတစ္ခုဴဖစ္ပၝသည္။ ၂၀၁၁ ခုႎႀစ္
ေႎႀာင္းပိုင္းတၾင္ တိုက္ပဲၾမဵားဴဖစ္ေသာအခၝ ရၾာသားအားလံုး ၄င္းအရပ္မႀထၾက္ေဴပးခဲ့ဳကပၝသည္။ တပ္မေတာ္ တပ္သားမဵား
သည္ ဘုရားေကဵာင္းတစ္ေကဵာင္းကုိ ေမၾေႎႀာက္ရႀာေဖၾကာ သိကၡာေတာ္ရဆရာလပိုင္ေဇာ္တူး ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ သမိုင္းဝင္
ကဵမ္းစာအုပ္ကို ဖဵက္ဆီးခဲ့ပၝသည္။ ထိုအခဵိန္မႀစ၍ တပ္မေတာ္တပ္သားမဵားသည္ ၄င္းေကဵးရၾာအုပ္စုကုိ သိမ္းပိုက္ဴပီး ၂၀၁၃
ခုႎႀစ္တၾင္ ေစတီတစ္ဆူတည္ခဲ့ပၝသည္။ ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းတစ္ေကဵာင္းလည္း စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ပၝသည္။ တပ္မေတာ္မႀ
ေခၞလာေသာ တပ္မေတာ္မိသားစုမဵားႎႀင့္ အဴခားဴမန္မာဗုဒၭဘာသာမဵား ၄င္းအရပ္တၾင္ ယခုေနပၝသည္။
ကခဵင္ဴပည္နယ္ေဴမာက္ပိုင္းတၾင္ တပ္မေတာ္သည္ ပူတာအိုဴမိႂႚရႀိ ကခဵင္ရိုးရာအေမၾအႎႀစ္ကုိလည္း လံုးဝလစ္လဵႃရႁခဲ့ပၝသည္။
၂၀၁၄ ခုႎႀစ္တၾင္ မခဵမ္းေဘာရႀိ ေကဵာက္နဂၝးဟုလူသိမဵားဴပီး နတ္ကိုးကၾယ္သည့္ ကခဵင္လူမဵိႂးမဵား၏ ရိုးရာဓေလ့
ပံုဴပင္မဵားတၾင္ အထၾတ္အဴမတ္ထားသည့္ေနရာ၌ ေဒသခံမဵား၏ဆႎၬကုိဆန္ႚကဵင္၍ သဘာဝေကဵာက္တံုးတၾင္ ေဆးေရာင္
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ခဵယ္ထားသည့္ နဂၝးဦးေခၝင္းတပ္ဆင္ရန္ႎႀင့္ ၄င္းေနရာထိပ္တၾင္ ေစတီတစ္ဆူတည္ရန္ ေဒသႎၨရတပ္မေတာ္တပ္မႀႃးမႀ
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအပ္ႎႀံခဲ့ပၝသည္။ ေနာက္တစ္ႎႀစ္တၾင္ ကခဵင္ယဥ္ေကဵးမႁအေမၾအႎႀစ္တၾင္ ဘိုးဘၾားဝိညာဥ္မဵား
စုေဝးရာအရပ္အဴဖစ္ ထင္ရႀားေကဵာ္ဳကားေသာ မလိခဴမစ္အတၾင္းရႀိ နတ္ေကဵာင္းတၾင္ ေစတီတည္ေသာ အလားတူ
အဴဖစ္အပဵက္တစ္ရပ္ ဴဖစ္ေပၞခဲ့ပၝသည္။
ခရစ္ယာန္ရၾာမဵားတၾင္ ေဒသခံမဵား၏ဆႎၬကုိဆန္ႚကဵင္၍ အစိုးရမႀ ကဵပ္သန္းေပၝင္းမဵားစၾာအကုန္ခံကာ ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းမဵား
တည္ေဆာက္ေနေဳကာင္း နာဂေဒသတၾင္ တမံသီရႀိေဒသခံမဵားက မေကဵမနပ္ေဴပာခဲ့ပၝသည္။ “အစိုးရကုိယ္တိုင္က ဒီ
ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းေတၾေဆာက္ေနတာဆိုေတာ့ ဘယ္သူႚကုိမႀမတိုင္ေတာ့ဘူး။” ဟု သင္းအုပ္ဆရာ တစ္ဦးမႀ ေဴပာပၝသည္။
ခမ္းတီးမႀ ဴမစ္အထက္ပိုင္းတၾင္ရႀိဴပီး အိမ္ေထာင္စု (ငၝးရာခိုင္ႎႁန္းမႀာ ဗုဒၭဘာသာဴဖစ္ဴပီး) အမဵားစုမႀာ ခရစ္ယာန္မဵားဴဖစ္ေသာ
နာဂေဒသတၾင္ တပ္မေတာ္တပ္သားမဵားသည္ ၂၀၀၄ ခုႎႀစ္တၾင္ ဆုေတာင္းသည့္ေတာင္ေပၞ၌ ရၾာသားမဵားစိုက္ထူထား
ေသာ လက္ဝၝးကပ္တိုင္ကုိဖဵက္ဆီးကာ ၄င္းေနရာတၾင္ ယာယီတပ္စခန္းခဵဴပီးကတည္းက လၾတ္လပ္စာၾ ယုံဳကည္ကုိးကၾယ္
ခၾင့္အေပၞ ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားႎႀင့္ ဳကိမ္ဖန္တလဲ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပၝသည္။ ႎႀစ္ေပၝင္းအေတာ္ဳကာေသာအခၝ ေတာင္တန္းေဒသ
ဗုဒၭသာသနာဴပႂလုပ္ငန္းသည္ ရၾာသားမဵားအား ရၾာတၾင္ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းတည္ေဆာက္ရန္ အဓမၳေစခိုင္းခဲ့ပၝသည္။
တပ္မေတာ္မႀဖဵက္ဆီးလိုက္သည့္ ဆုေတာင္းသည့္ေတာင္ေပၞရႀိ လက္ဝၝးကပ္တိုင္ကုိ ရၾာသားမဵားက အသစ္စိုက္ထူ လို
သည့္အတၾက္ မဵားမဳကာမီႎႀစ္မဵားတၾင္ ေတာင္တန္းေဒသ ဗုဒၭသာသနာဴပႂလုပ္ငန္းဘုန္းဳကီးမဵားႎႀင့္ ရၾာသားမဵားအဳကား
အဴငင္းပၾားမႁမဵား ဴဖစ္ပၾားေနပၝသည္။ ခမ္းတီးရႀိသာသနာေရးဦးစီးဌာနထံမႀ တရားဝင္ခၾင့္ဴပႂခဵက္ေတာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ရၾာသား
မဵား၏ေတာင္းဆိုခဵက္ကုိ လစ္လဵႃရႁခဲ့ပၝသည္။ ထိုအခဵိန္တၾင္ သံဃာမဵား ၄င္းေနရာတၾင္ ေဒသခံမဵား၏ဆႎၬကုိဆန္ႚကဵင္၍
ေစတီတစ္ဆူတည္ရန္ ဴပင္ဆင္ခဲ့ပၝသည္။ ရၾာသားမဵားလက္ဝၝးကပ္တိုင္အသစ္ကုိ စိုက္ထူလိုက္ဴပီး ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္အဆံုးတၾင္
သံဃာမဵားမႀ ဖဵက္ဆီးလိုက္ပၝသည္။ အေထၾေထၾစီမံခန္ႚခၾဲမႁဌာနႎႀင့္ သာသနာေရးဦးစီးဌာနတိုႚမႀ ေဒသခံအရာရႀိမဵား ၄င္း
ေနရာကုိစစ္ေဆးခဲ့ဴပီး သံဃာမဵားသည္ ၄င္းတုိႚ၏ေစတီကုိ အဴခားေနရာတၾင္တည္မည္ဟု ရၾာသားမဵားအား လိမ္ညာကတိ
ေပးခဲ့ပၝသည္။ သိုႚရာတၾင္ ဤအစီရင္ခံစာေရးသားခဵိန္၌ သံဃာမဵားသည္ ေစတီတည္လဵက္ရႀိရာ ဴပီးဆံုးလုရႀိေနပၝဴပီ။ “ဒၝက
က႗န္ေတာ္တိုႚ ရၾာပၝ။ ဳကိႂက္တာလုပ္ႎိုင္တယ္။ လက္ဝၝးကပ္တိုင္ထူမႀာပဲ။. . . . အခုေတာ့ ရၾာသားေတၾက အတိုက္အခံ
လုပ္ဖိုႚနဲႚ ခရစ္ယာန္အလုပ္ေတၾလုပ္ဖိုႚ တံုႚဆိုင္းေနဳကတယ္။ ဗုဒၭဘာသာက ႎိုင္ငံေတာ္ဘာသာဴဖစ္ေနေတာ့ အရံႁးေပး
လိုက္တာပဲ ေကာင္းတယ္လိုႚ တခဵိႂႚကေဴပာေနဳကတယ္။” ဟု သင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦးက ဆိုပၝသည္။
၂၀၁၅ ခုႎႀစ္တၾင္ ခဵင္းဴပည္နယ္ ဟားခၝးဴမိႂႚတၾင္အသစ္စိုက္ထူထားေသာ လက္ဝၝးကပ္တိုင္မႀာ ခၾင့္ဴပႂခဵက္မရႀိဘဲ စိုက္ထူထား
သည့္အတၾက္ ဴဖိႂဖဵက္လုိက္ရန္ တပ္မေတာ္ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ေဟာင္းဴဖစ္ဴပီး ထုိစဥ္ကခဵင္းဴပည္နယ္ဝန္ဳကီးခဵႂပ္ဦးဟန္းငိုင္မႀ အမိန္ႚ
ေပးခဲ့ပၝသည္။ “ဘုရားေကဵာင္းတစ္ခုမႀ ခၾင့္ဴပႂခဵက္မရႀိဘူး။ ဴပီးေတာ့ လက္ဝၝးကပ္တိုင္ေတၾလည္း ဖဵက္ဆီးခံရတယ္ဆိုေတာ့
ဘယ္ေတာ့မႀ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ရမႀာမဟုတ္ဘူးဆိုတာသိတယ္။” ဟု လက္ဝၝးကပ္တိုင္စိုက္ထူရာတၾင္ပၝဝင္သည့္ ရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦး
မႀ ရႀင္းဴပပၝသည္။ ၄င္းခဵင္းရပ္မိရပ္ဖမႀ လက္ဝၝးကပ္တိုက္စိုက္ထူရာေနရာတၾင္ ထင္းရႀႃးပင္မဵားရႀင္းလိုက္ရန္စီစဥ္ဴပီးေနာက္
လက္ဝၝးကပ္တိုင္ကုိ ဴမိႂႚမႀဴမင္ႎိုင္သည့္အခၝတၾင္ ဝန္ဳကီးခဵႂပ္ဟန္းငိုင္မႀ လက္ဝၝးကပ္တိုင္ဳကီးကို သတိထားမိလိုက္ပၝသည္။
သစ္ေတာအက္ဥပေဒဴဖင့္ ၄င္းရပ္မိရပ္ဖအားအေရးယူရန္ ဝန္ဳကီးခဵႂပ္ဟန္းငိုင္ကုိယ္တိုင္ အမိန္ႚေပးခဲ့ပၝသည္။
၄င္းရပ္မိရပ္ဖသည္ တရားရံုး ၁၄ ဳကိမ္တက္ေရာက္ခဲ့ဴပီး အဴပစ္ထင္ရႀားေတၾႚရႀိခဲ့ကာ ဒဏ္ေငၾေပးေဆာင္ဴခင္းမရႀိပၝက
ေထာင္ဒဏ္သံုးလကဵခံရမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း အမိန္ႚခဵမႀတ္ခဲ့ပၝသည္။
လက္ဝၝးကပ္တိုင္ဴဖိႂဖဵက္ရန္အမိန္ႚေဳကာင့္ ဴပည္သူမဵားအုတ္ေအာ္ေသာင္းနင္းကန္ႚကၾက္ခဲ့ဴပီး ဟားခၝးဴမိႂႚတၾင္ ဴပည္သူ
အမဵားအဴပား ဆႎၬဴပပၾဲမဵားဴပႂလုပ္ရန္ ဴခိမ္းေဴခာက္မႁမဵား ေပၞေပၝက္ခဲ့ပၝသည္။ ဟားခၝး ခရစ္ယာန္သင္းအုပ္မဵား မိႍဟာရ
အဖၾဲႚ (HCMF) ေခၝင္းေဆာင္မဵားသည္လည္း ၄င္းဴပႍနာကုိ ထိုစဥ္သမၳတဴဖစ္သူ ဦးသိန္းစိန္မႀ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္
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၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလတၾင္လည္း ေဆၾးေႎၾးခဲ့ပၝသည္။ ဴပည္သမ
ူ ဵားမႀ အဳကီးအကဵယ္ဖိအားေပးဴပီးေနာက္
ဝန္ဳကီးဦးဟန္းငိုင္မႀ HCMF အား လက္ဝၝးကပ္တိုင္အနီးတဝိုက္ ေဴမသံုးဧကပိုင္ခၾင့္ ေလ႖ာက္ထားႎိုင္ေဳကာင္း ေဴပာဆို
ခဲ့ပၝသည္။ သုိႚရာတၾင္ ၄င္းေတာင္တန္းတၾင္ပင္ ပိုဴမင့္ေသာထိပ္၌ အရၾယ္အစားတူေဴမကုိ ဗုဒၭဘာသာအတၾက္ ေပးရမည္ဟု
ဆိုခဲ့ပၝသည္။ ဴမိႂႚအေရႀႚပိုင္းတၾင္ ႎိုင္ငံေတာ္ပံ့ပိုးမႁဴဖင့္ ေစတီငၝးဆူတည္ဴပီးဴဖစ္သည့္အတၾက္ ခဵင္းခရစ္ယာန္အသိုင္းအဝိုင္းမႀ
အဴပင္းအထန္ကန္ႚကၾက္ခဲ့ပၝသည္။
ယခုအခဵိန္တၾင္ လက္ဝၝးကပ္တိုင္ဆက္လက္ရႀိေနေသးဴပီး ေစတီမတည္ရေသးေသာ္လည္း ဤသည္မႀာ ဳကီးမားေသာ မူဝၝဒ
သိုႚမဟုတ္ အေလ့အထေဴပာင္းလဲမႁေဳကာင့္မဟုတ္ဘဲ အမဵားဴပည္သူ၏ဳကီးမားေသာဖိအားေဳကာင့္ ဴဖစ္ပၝသည္။ လက္ဝၝး
ကပ္တိုင္ အနီးတဝိုက္ရႀိေဴမယာပိုင္ဆိုင္ခၾင့္ကုိ လၾန္ခဲ့သည့္တစ္ႎႀစ္ေကဵာ္တၾင္ ေလ႖ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း HCMF မႀ
တရားဝင္ပိုင္ဆုိင္ခၾင့္ မရေသးပၝ။
ခဵင္းဴပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း မတူပီဴမိႂႚတၾင္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေကဵာင္းမဵားေပၝင္းစပ္ထားသည့္ အဖၾဲႚအစည္းတစ္ရပ္သည္
တပ္မေတာ္မႀ ဖဵက္ဆီးခဲ့ေသာ လက္ဝၝးကပ္တိုင္တစ္ခုကုိ ေတာင္ထိပ္တၾင္ အသစ္ဴပန္စိုက္ထူခၾင့္ကုိ ၂၀၁၂ ခုႎႀစ္တၾင္
ေလ႖ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း တုံႚဴပန္ခဵက္မရရႀိခဲ့ပၝ။ ၂၀၁၃ ခုႎႀစ္တၾင္ ေဒသခံမဵားက အနီးအနားရႀိေရတံခၾန္တၾင္ စိုက္ထူ
ထားေသာ လက္ဝၝးကပ္တိုင္ကုိ တပ္မေတာ္မႀဖဵက္ဆီးခဲ့သည့္အတၾက္ အသစ္စိုက္ထူခဲ့ပၝသည္။ ယခင္ အေတၾႚအဳကံႂမဵား
ေဳကာင့္ ၄င္းတိုႚဳကိႂတင္ခၾင့္ဴပႂခဵက္ မေတာင္းခဲ့ဴခင္းဴဖစ္ပၝသည္။
ဗုဒၭဘာသာသုိႚ အဓမၳကူးေဴပာင္းေစဴခင္း
နတလေကဵာင္းမဵားသည္ နအဖအစုိးရ၏ေနာက္အေမၾအႎႀစ္တစ္ရပ္ဴဖစ္ဴပီး ၄င္းေကဵာင္းမဵားကုိ ခရစ္ယာန္မဵားအား အဓမၳ
ေဴပာင္းလဲေစရန္ တပ္မေတာ္မႀဆက္လက္အသံုးဴပႂေနပၝသည္။ တပ္မေတာ္မႀကုိင္တၾယ္ထားသည့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ဳကီး
ဌာန၏ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ကိန္းဂဏန္းမဵားအရ ႎိုင္ငံတစ္ဝန္း နတလေကဵာင္း ၃၃ ေကဵာင္းရႀိဴပီး ထက္ဝက္ေကဵာ္မႀာ ဆင္းရဲေသာ
ခဵင္းမဵား (ကိုးေကဵာင္း)၊ ကခဵင္မဵား (ေလးေကဵာင္း)ႎႀင့္ နာဂမဵား (ေလးေကဵာင္း) ရႀိရာ ေကဵးလက္ေဒသမဵားတၾင္
ဴဖစ္ပၝသည္။10 အစိုးရမႀအသံုးဴပႂေသာ ကုလသမဂၢကိန္းဂဏန္းမဵားအရ ခဵင္းဴပည္နယ္သည္ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ အဆင္းရဲဆံုး
ေဒသဴဖစ္ဴပီး ၇၃ ရာခိုင္ႎႁန္းမႀာ ဆင္းရဲမႁအတၾက္သတ္မႀတ္ထားသည့္စံႎႁန္းေအာက္တၾင္ ရႀိေနပၝသည္။
နတလေကဵာင္းစနစ္မႀာ အဓိကဴပႍနာေလးရပ္အေပၞ အဴမတ္ထုတ္ေနပၝသည္။ ၄င္းတုိႚမႀာ အထူးသဴဖင့္ ခဵင္းႎႀင့္နာဂ
ေဒသမဵားႎႀင့္ ကခဵင္ေဒသတိုႚတၾင္ ကမ္းကုန္စၾာဆင္းရဲႎၾမ္းပၝးမႁ၊ ပညာေရးပံ့ပိုးမႁကင္းမဲ့ဴခင္း၊ ပညာေရးလိုအပ္ခဵက္၊
လိုလားခဵက္ႎႀင့္ သာမန္အားဴဖင့္ ခရစ္ယာန္မဵားသည္ အဆင့္နိမ့္အစိုးရရာထူးမဵားတၾင္ ကန္ႚသတ္ထားဴပီး ရာထူးတက္ေရး
တၾင္ အတားအဆီးမဵားႎႀင့္ ရင္ဆိုင္ရသည့္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁ အေလ့အထတိုႚဴဖစ္ပၝသည္။
ယေနႚ ေဝးလံသည့္ေဒသမဵားဴဖစ္သည့္ ခဵင္းဴပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ကခဵင္ဴပည္နယ္ေဴမာက္ပိုင္းႎႀင့္ အထူးသဴဖင့္ နာဂ
ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ေဒသရႀိ နာဂလူမႁအသိုင္းအဝိုင္းတိုႚမႀာ သီးဴခားဴဖစ္ေနပၝသည္။ အထူးသဴဖင့္ ေဝးလံသည့္ေဒသမဵား
တၾင္ ႎိုင္ငံေတာ္ပင္မေရစီးေဳကာင္းပညာေရးစနစ္အတၾက္ ေငၾေဳကးပံ့ပိုးမႁ ႎႀစ္ရႀည္နည္းပၝးဴခင္း၊ ဆရာဆရာမနည္းပၝးဴခင္း
တိုႚေဳကာင့္ ႎႀစ္စဥ္ေဳကးမဵား၊ ေကဵာင္းပစၤည္းမဵားႎႀင့္ ဆရာဆရာမမဵားအတၾက္ ဝင္ေငၾပံ့ပိုးမႁတိုႚအတၾက္ မိသားစုမဵားမႀ
ေပးရပၝသည္။ ေဝးလံသည့္ေဒသမဵားတၾင္ အလယ္တန္းႎႀင့္ အထက္တန္းေကဵာင္းမဵား လံုေလာက္စၾာမရႀိေသာေဳကာင့္
မိဘမဵားမႀာ ၄င္းတိုႚကေလးမဵားကို မူလတန္းလၾန္ ပညာသင္ဳကားေစလိုပၝက ဴမိႂႚေပၞေကဵာင္းမဵားတၾင္ ေကဵာင္းထားႎိုင္ရန္
နည္းလမ္းရႀာရပၝမည္။ ဆင္းရဲလန
ၾ ္းလႀသည့္ ခရစ္ယာန္မိသားစုမဵားမႀာ ပညာသင္စရိတ္ မတတ္ႎိုင္ဳကပၝ။
ေဝးလံသည့္ေကဵးလက္ေဒသမဵားရႀိဆင္းရဲလန
ၾ ္းသည့္ကေလးမဵား မူလတန္းလၾန္ေကဵာင္းေနႎိုင္ရန္ နည္းတစ္နည္းမႀာ နတလ
စနစ္အတၾင္းတၾင္ရႀိပၝသည္။ သုိႚရာတၾင္ ေကဵာင္းေနစဥ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာမကုိးကၾယ္ရန္ တားဆီးထားဴပီး တရားဝင္
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မဟုတ္ေသာ္လည္း ဗုဒၭဘာသာသိုႚကူးေဴပာင္းရန္ လိုအပ္ေနပၝသည္။ တိုင္းရင္းသားနယ္စပ္ေဒသမဵား ဖၾံႚဴဖိႂးေရးအတၾက္
နယ္စပ္ေရးရာဝန္ဳကီးဌာနမႀဖၾင့္လႀစ္ထားေသာ ဤေကဵာင္းမဵားမႀာ မိဘမဲ့မဵား၊ မိဘတစ္ပၝးတည္းသာရႀိေသာ ကေလးမဵားႎႀင့္
ဆင္းရဲသူမိသားစုမဵားအတၾက္ ႎိုင္ငံေတာ္ပညာေရးစနစ္အတၾင္း ပဥၤမတန္းမႀဒႍမတန္းဴပီးသည္အထိ ေနရာထိုင္ခင္းႎႀင့္
ကုန္ကဵစရိတ္အားလံုးေပးဴပီး ေကဵာင္းအိပ္ေကဵာင္းစားေကဵာင္းမဵားအဴဖစ္ အထင္အရႀားဖၾင့္လႀစ္ထားပၝသည္။
နတလစနစ္အတၾင္းရႀိ ခရစ္ယာန္ေကဵာင္းသူေကဵာင္းသားမဵား ဘုရားေကဵာင္းႎႀင့္ခရစ္ယာန္ဝတ္ဴပႂပဲၾမဵား မတက္ႎိုင္ရန္
အာဏာပိုင္မဵားမႀတားဆီးခဲ့ပၝသည္။ ၄င္းအဴပင္ ကေလးမဵားသည္ နတလေကဵာင္းမဵားကုိ သာမန္ေကဵာင္းအိပ္ေကဵာင္းစား
ေကဵာင္းမဵားမႀကၾဲဴပားေသာ အထူးမသင္မေနရသင္ရိုးညၿန္းတမ္းကို လိုက္နာရပၝသည္။ မနက္တိုင္းႎႀင့္ညေနတိုင္း
ကေလးမဵားသည္ ဗုဒၭဘာသာဝတ္ဴပႂပံုေလ့ကဵင့္ရပၝသည္။ ဗုဒၭဘာသာစာေပႎႀင့္ယဥ္ေကဵးမႁတိုႚကုိ စေနေနႚတၾင္ သင္ဳကားဴပီး
တနဂႆေႎၾေနႚတၾင္ ကေလးမဵားကုိ ဴပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ သင္ဳကားပၝသည္။ ထိုသိုႚသင္ဳကားရာတၾင္ အဓိကအားဴဖင့္
တပ္မေတာ္အတၾက္ဝၝဒဴဖန္ႚဴခင္း၊ အမဵိႂးသားစိတ္ဓာတ္သီခဵင္းမဵား သီဆိုဴခင္းတိုႚပၝဝင္ပၝသည္။ ႎႀစ္တိုင္း ရႀင္ဴပႂ၊ နားသ
မဂႆလာတိုႚကိုလည္း လုပ္ရပၝသည္။
ေဆၾးေႎၾးသူနာဂမဵား၏ေဴပာဆိုခဵက္အရ ကေလးမဵားေကဵာင္းဝင္ခၾင့္ရရန္ အဓိကအားဴဖင့္ ေကဵာင္းသင္ရိုးညၿန္းတမ္းအေပၞ
အေဴခခံထားသည့္ ဝင္ခၾင့္စာေမးပၾဲေဴဖရပၝသည္။ သုိႚရာတၾင္ “ဘုန္းဳကီးကုိ ဘယ္လိုရႀိခိုးလဲ။”၊ “သကႆန္းဝတ္ခဵင္သလား။”
စသဴဖင့္ ႎႁတ္ေဴဖေမးခၾန္းမဵားေမးပၝသည္။ ေကဵာင္းတက္ႎိုင္ေရးအတၾက္ ၄င္းတိုႚမႀာ ဟုတ္ကဲ့ဟုေဴဖဳကပၝသည္။ ေကဵာင္း
အပ္ခဵိန္တၾင္ ကေလးမဵားကုိ မဴဖစ္မေန ရႀင္ဴပႂနားသရန္ မလိုေဳကာင္းေဴပာပၝသည္။ သိုႚရာတၾင္ အခဵိန္ကဵသည့္အခၝ
ကေလးမဵားမႀာ ရႀင္မဴပႂပၝကေကဵာင္းထုတ္ခံရမည္ဴဖစ္ေသာေဳကာင့္ ရႀင္ဴပႂခဲ့ရပၝသည္။ ေကဵာင္းတက္ေနသည့္ကေလးမဵားမႀာ
မိဘမဵားႎႀင့္အဆက္ဴဖတ္ခံရဴပီး တစ္ႎႀစ္လ႖င္တစ္ရက္ႎႀစ္ရက္သာ အိမ္ဴပန္ခၾင့္ရေဳကာင္း စိုးရိမ္ဖၾယ္ရာသိရႀိရပၝသည္။
နယ္စပ္ေရးရာဝန္ဳကီးဌာနမႀ အသက္ေမၾးဝမ္းေကဵာင္းပညာသင္ေကဵာင္းမဵား၊ နည္းပညာေကဵာင္းမဵား၊ တကၺသိုလ္မဵားကုိ
လည္း ဖၾင့္ထားပၝသည္။ နတလေကဵာင္းဆင္းမဵားမႀာ-ေကဵာင္းေနခဵိန္တၾင္ အမဵိႂးသားမႀတ္ပံုတင္ကတ္ဴပား၌ ၄င္းတိုႚ၏
ဘာသာေဴပာင္းဴခင္းအပၝအဝင္ ဗုဒၭဘာသာသိုႚတရားဝင္ကူးေဴပာင္းပၝက-မဵားေသာအားဴဖင့္ အဆင့္ဴမင့္ အစိုးရ ရာထူးမဵား
မလၾဲမေသၾရပၝသည္။ ကိစၤတစ္ရပ္တၾင္ တကၺသိုလ္အဆင့္နတလေကဵာင္းမႀ ေအာင္ဴမင္သူတစ္ဦးကုိ ခဵင္းဴပည္နယ္
ဟားခၝးဴမိႂႚအစိုးရဌာနတစ္ခု၌ လက္ေထာက္အရာရႀိအဴဖစ္တိုက္ရိုက္ခန္ႚအပ္ခဲ့ပၝသည္။ ခဵင္းခရစ္ယာန္ အမဵိႂးသမီးတစ္ဦးမႀာ
၂၅ ႎႀစ္ေကဵာ္အလုပ္လုပ္ဴပီးမႀ ၄င္းႎႀင့္အဆင့္တူ ရာထူးရရႀိခဲ့ပၝသည္။ ၄င္းနတလေကဵာင္းမႀ ေအာင္ဴမင္ ခဲ့သမ
ူ ႀာ
လစာဴပည့္ဴဖင့္ နတလအစီအစဥ္အရ မဟာဝိဇၦာဘၾဲႚအတၾက္အခၾင့္ထူးခံေထာက္ခံခဵက္ကုိလည္း ရရႀိခဲ့ပၝသည္။
ထုိကဲ့သိုႚေသာဴပႍနာမဵားေဳကာင့္ နတလေကဵာင္းမဵား၏ရည္ရၾယ္ခဵက္အေပၞ စိုးရိမ္မႁမဵားေပၞေပၝက္ခဲ့ပၝသည္။ “ဒၝက
အရမ္းထူးဆန္းေပမယ့္ မဟာဗဵႃဟာကဵတယ္။ ဒီေကဵာင္းေတၾက စစ္တပ္ကလံုးဝခဵႂပ္ကုိင္ထားတဲ့ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ဳကီး
ဌာနေအာက္မႀာရႀိေနတယ္။ ပညာေရးဆိုရင္ ဒီေကဵာင္းေတၾက ဘာလိုႚပညာေရးဝန္ဳကီးဌာနေအာက္မႀာ မရႀိတာလဲ။ နတလ
ေကဵာင္းဆင္းအားလံုး အေထၾေထၾစီမံခန္ႚခၾဲေရးဌာနကို ကိုင္မယ့္လေ
ူ တၾ။ ဒၝက ဴပည္ထဲေရးဝန္ဳကီးဌာန ေအာက္မႀာရႀိလိုႚ
စစ္တပ္ကလံုးဝကိုင္ထားတယ္။” ဟု နာဂအရပ္ဖက္လမ
ူ ႁအဖၾဲႚအစည္း ကုိယ္စားလႀယ္တစ္ဦးမႀ ရႀင္းဴပပၝသည္။
နတလေကဵာင္းမဵားတၾင္ ခရစ္ယာန္မဵားကို ဗုဒၭဘာသာအဴဖစ္ေဴပာင္းလဲရန္လ႖ိႂႚဝႀက္အစီအစဥ္ရႀိေဳကာင္း ဳကားသိရပၝသည္။
နာဂေဒသတၾင္ တပ္မေတာ္မႀရက္စက္စၾာဘာသာကူးေဴပာင္းမႁမဵား အဓမၳစတင္ဴပီးေနာက္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ဳကီးဌာနသည္
ခမ္းတီးဴမိႂႚတၾင္ ပထမဆံုးနတလေကဵာင္းဖၾင့္ခဲ့ပၝသည္။ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ရေဒသတၾင္ နန္းယၾန္းရႀိေကဵာင္းကုိ မဳကာ
ေသးမီ ၂၀၁၄ ခုႎႀစ္က ေနာက္ဆံုးဖၾင့္လႀစ္ခဲ့ပၝသည္။ ၄င္းေကဵာင္း၏လက္ရႀိေကဵာင္းသူေကဵာင္းသားမဵား၏ ၇၅ ရာခိုင္ႎႁန္းမႀာ
ခရစ္ယာန္မဵားဴဖစ္ဳကပၝသည္။ နာဂခရစ္ယာန္အဆင့္ဴမင့္ေခၝင္းေဆာင္တစ္ဦးမႀ ၄င္းေကဵာင္းမဵားအား “လူေတၾကို
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ဗုဒၭဘာသာေဴပာင္းဖိုႚ [တပ္မေတာ္ရဲႚ] မဟာဗဵႃဟာတစ္ခုပၝ။ ကေလးေတၾကဗုဒၭဘာသာဴဖစ္သာၾ းဴပီး ေနာက္မႀာ အစိုးရ
ရာထူးေတၾရသၾားတယ္။ ဒၝက စနစ္တကဵလုပ္ထားတာဆိုေတာ့ ေဖာ္ထုတ္ရမယ္။” ဟုေဖာ္ဴပခဲ့ပၝသည္။
ေဆၾးေႎၾးသူကခဵင္လူမဵိႂးမဵားကလည္း ကခဵင္ေဒသရႀိနတလေကဵာင္းမဵားအေဳကာင္း စိုးရိမ္ခဵက္မဵားေဴပာဆိုခဲ့ပၝသည္။ ခဵင္း
ခရစ္ယာန္ေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ အရပ္ဖက္လူမႁအဖၾဲႚအစည္းမႀ ကုိယ္စားလႀယ္မဵားက နတလအစီအစဥ္မႀာ ဗုဒၭဘာသာကုိ
အလၾန္အမင္းဴမႀင့္တင္ေရးအတၾက္ ဆိုးရၾားစၾာဆင္းရဲမႁအေပၞအခၾင့္အေရးယူကာ ႎိုင္ငံေတာ္ဘၸာကိုအသံုးဴပႂေနသည့္
နည္းစနစ္တစ္ခုဴဖစ္ေဳကာင္း အခိုင္အမာဆန္ႚကဵင္ေဴပာဳကားခဲ့ဳကပၝသည္။ နအဖအစိုးရလက္ေအာက္ ခဵင္းဴပည္နယ္ဝန္ဳကီး
အဖၾဲႚဝင္တစ္ဦးမႀ “ႎိုင္ငံေတာ္အေထာက္အပံ့နဲႚဗုဒၭဘာသာဴမႀင့္တင္ေနတာကို ရပ္ေစခဵင္တယ္။ ရႀင္းရႀင္းေလးပဲ။
သာသနာေရး[နဲႚယဥ္ေကဵးမႁ]ဝန္ဳကီးဌာနမက နယ္စပ္ေရးရာဝန္ဳကီးဌာနကလည္း ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းေတၾေဆာက္ဴပီး ေစတီ
ေတၾတည္ဖိုႚ အေထာက္အပံ့ေတၾေပးတယ္။ နယ္စပ္ေရးရာေအာက္မႀာ နတလေကဵာင္းေတၾထားတယ္။ ပၝးစပ္ကေတာ့
ခရစ္ယာန္ေတၾကို လက္ခံတယ္လိုႚေဴပာေပမယ့္ လက္ေတၾႚမႀာေတာ့ ေကဵာင္းေတၾမႀာေကဵာင္းသားေတၾက ဗုဒၭဘာသာ
ရိုးရာေတၾကုိ လုိက္နာရတယ္။ ဒီမႀာက ဴမန္မာႎိုင္ငံလူအမဵားစုကဗုဒၭဘာသာဴဖစ္လိုႚ စစ္တပ္ကသူတိုႚဆီက မဵက္ႎႀာသာ
လိုခဵင္ေနတယ္။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရလက္ေအာက္မႀာေတာင္ နတလအစီအစဥ္ရႀိေနေသးတယ္။” ဟုေဴပာပၝသည္။
နိဂံုး
လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကိုးကၾယ္ခၾင့္ကုိ လၾန္ကဲစာၾ ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားေဳကာင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံတစ္ဝန္းရႀိခရစ္ယာန္
အသိုင္းအဝိုင္းမဵားသည္ နက္ရႁိင္းေသာနာကဵည္းမႁမဵားႎႀင့္ ဒုကၡမဵားဆက္လက္ခံစားရပၝသည္။
“က႗န္ေတာ္တိုႚစိတ္ထဲမႀာနာကဵည္းေနတုန္းပဲ။ ခံစားခဵက္သိပ္ဴပင္းေနတယ္။” ဟု ခဵင္းသင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦးမႀ ေဴပာပၝသည္။
“သင္းအုပ္ဆရာေတၾနဲႚအသင္းသားေတၾက အတိတ္ကဒုကၡနဲႚရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ ခရစ္ယာန္ပဲၾေလးတစ္ခုေတာင္မႀ
ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္းလၾတ္လၾတ္လပ္လပ္လုပ္ဖိုႚေဳကာက္ေနတုန္းပဲ။ အာဏာပိုင္ေတၾကိုေဳကာက္ေနတယ္။” ဟု စစ္တပ္၏
ရက္စက္စၾာ အဓမၳဘာသာကူးေဴပာင္းေရးစည္းရံုးပၾဲအေဳကာင္းေဆၾးေႎၾးသည့္ အဆင့္ဴမင့္ခဵင္းေခၝင္းေဆာင္မႀ ရႀင္းဴပခဲ့ပၝသည္။
ငၝးႎႀစ္ေကဵာ္ဳကာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမဵားအသစ္တစ္ဖန္ေပၞေပၝက္ဴပီးေနာက္ အလၾန္အမင္းစိတ္ပဵက္မိေဳကာင္း ကခဵင္
လူမဵိႂးမဵားမႀ ေဴပာဆိုခဲ့သည္မႀာ နားလည္ႎိုင္စရာဴဖစ္ပၝသည္။ ဴဖစ္ေပၞေနေသာပဋိပကၡအေပၞ ႎိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမႀ
တံုႚဴပန္မႁကင္းမဲ့သည္ဟု ဴမင္ရသည့္အတၾက္ အလၾန္အမင္းစိတ္ပဵက္ေနဳကပၝသည္။ ကခဵင္လူမဵိႂးမဵားကုိ ဂရုမစိုက္ဘဲ
ေမ့ေနဳကသည္ဟု အမဵားစုကဴမင္ပၝသည္။ ကဵန္ေသာသူမဵားကမူ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္မႀာ ဴပည္တၾင္းအိုးအိမ္ဆံုးရႁံး
ေနသူမဵားႎႀင့္ စကားမေဴပာရေသးသည့္အတၾက္ စိတ္ပဵက္ေဳကာင္းေဴပာဆိုပၝသည္။ သူမအေနဴဖင့္ တိတ္ဆိတ္ေနဴခင္းကို
ကခဵင္အမဵားအဴပားက ခၝးသီးစၾာစိတ္ပဵက္ေနမိပၝသည္။
ဴမန္မာအစိုးရအဆင့္ဴမင့္ေခၝင္းေဆာင္မဵား ဗုဒၭဘာသာကုိ ႎိုင္ငံေတာ္ဘာသာအဴဖစ္ တရားဝင္မဟုတ္ဘဲဴမႀင့္တင္ေနရာမႀ
ေပၞေပၝက္လာသည့္မူဝၝဒမဵားႎႀင့္အေလ့အထမဵားသည္ ခရစ္ယာန္မဵား၊ အဴခားဘာသာေရးလူနည္းစုမဵား၊ တိုင္းရင္းသား
လူနည္းစုမဵား၏ရပိုင္ခၾင့္မဵားခဵိႂးေဖာက္ေဳကာင္း လူသိရႀင္ဳကားအသိအမႀတ္ဴပႂ၍ ကုစားေပးရန္လိုပၝသည္။ NLD ဦးေဆာင္
သည့္အစိုးရသည္ လၾတ္လပ္စာၾ ကုိးကၾယ္ခၾင့္အပၝအဝင္ လူႚအခၾင့္အေရးစည္းမဵဥ္းမဵားဘက္မႀ ဴပတ္ဴပတ္သားသား ရပ္တည္
ရပၝမည္။ အဆင့္ဴမင့္နာဂခရစ္ယာန္ေခၝင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ ေဴပာဆိုခဵက္အရ “လူတိုင္း လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကိုးကၾယ္ခၾင့္
ရႀိတယ္၊ ဘုရားေကဵာင္းေတၾကုိ လၾတ္လတ
ၾ ္လပ္လပ္ေဆာက္ႎိုင္တယ္၊ တဴခားဘာသာတရားေတာ္ေတၾ ေဟာႎိုင္တယ္၊
သင္ႎိုင္တယ္လိုႚ အစိုးရကတရားဝင္ေဳကညာရင္. . . ဒီလိုလၾတ္လပ္ခၾင့္ေတၾရရင္ ေရႀႚ ဆက္လုပ္ဖိုႚအတၾက္
အေထာက္အကူ ဴဖစ္မယ္။” “အထူးမဵက္ႎႀာသာေပးဖိုႚ မလိုပၝဘူး။ ဥပေဒအရ တန္းတူဆက္ဆံဖိုႚပဲ။ အထူးအခၾင့္အေရး
ေတာင္းေနတာ မဟုတ္ပၝဘူး။ အေဴခခံရပိုင္ခၾင့္ေတၾပဲ။” ဟု ခဵင္းသင္းအုပ္ဆရာတစ္ဦးမႀ အေလးအနက္ေဴပာပၝသည္။
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NLD အစိုးရ၏ ဘာသာမဵားအဳကားအဳကမ္းဖက္မႁကာကၾယ္ေလဵာ့ပၝးေရးလုပ္ငန္းအဖၾဲႚသစ္မႀာ ဘာသာေရး
လူနည္းစုမဵားအေပၞ -အထူးသဴဖင့္ မဘသႎႀင့္အဴခားအစၾန္းေရာက္အမဵိႂးသားေရးအင္အားစုမဵားမႀ- အဳကမ္းဖက္ရန္
လႁံႚေဆာ္မႁမဵားအတၾက္ ခိုင္မာသည့္ရပ္တည္ခဵက္တစ္ရပ္ ရႀိရပၝမည္။
အစိုးရကၸမဵားတၾင္ ခရစ္ယာန္မဵားႎႀင့္အဴခားဘာသာေရးလူနည္းစုမဵား ရာထူးတိုးဴမင့္ေရးအတၾက္ ခရစ္ယာန္မဵားအေပၞ
ကဵင့္သံုးေနသည့္ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁကုိလည္း ေဴဖရႀင္းရပၝမည္။ ၄င္းအဴပင္ စစ္မႀန္ေသာတိုးတက္မႁမဵားအတၾက္ နာဂ၊ ခဵင္းႎႀင့္
ကခဵင္ေဒသမဵားတၾင္ ေကဵးလက္ေဒသမဵားသီးဴခားရႀိမေနေစရန္ လမ္းပန္းဆက္သယ
ၾ ္ေရး ပိုမိုေကာင္းမၾန္ရန္ႎႀင့္
ပညာေရးတၾင္ သိသာထင္ရႀားစၾာရင္းႎႀီးဴမႂပ္ႎႀံရန္ လိုအပ္ပၝသည္။ ထိုသိုႚ ပိုမိုေကာင္းမၾန္ရန္ဴပႂလုပ္ပၝက ခရစ္ယာန္နာဂ၊
ခဵင္းႎႀင့္ ကခဵင္ကေလးလူငယ္မဵား မူလတန္းလၾန္ ပညာသင္ဳကားႎိုင္ေရး သုိႚမဟုတ္ လက္ရႀိ ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵား
အတၾက္သာ လဵာထားသည့္အလုပ္အကိုင္မဵားရရႀိေရးအတၾက္ ဗုဒၭဘာသာသိုႚ အဓမၳကူးေဴပာင္းေစဴခင္း မခံရေတာ့ပၝ။
ဤဴပႍနာအားလံုးမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ NLD အစိုးရမႀရင္ဆိုင္ေနရသည့္ တပ္မေတာ္အား အရပ္ဖက္ထိန္းခဵႂပ္မႁ
ေအာက္ယူေဆာင္လာေရး အဓိကအခက္အခဲမႀ ခၾဲထုတ္၍မရေအာင္ ခဵိတ္ဆက္ေနပၝသည္။
ဥပေဒ၊ မူဝၝဒႎႀင့္ အေလ့အကဵင့္မဵားတၾင္ လူတိုင္းအတၾက္ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကိုးကၾယ္ခၾင့္ရႀိေစရန္ ဳကီးမားေသာ ဴပႂဴပင္
ေဴပာင္းလဲမႁမဵား ဴပႂလုပ္ဴခင္းသည္ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ လက္ရႀိ ဴငိမ္းခဵမ္းေရးႎႀင့္ အမဵိႂးသား ရင္ဳကားေစ့ေရး ဳကိႂးပမ္းခဵက္မဵား၏
အေဴခခံအုတ္ဴမစ္ဴဖစ္ရပၝမည္။ ခဵင္း၊ ကခဵင္ႎႀင့္နာဂခရစ္ယာန္ေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ အရပ္ဖက္လူမႁအဖၾဲႚအစည္း ကုိယ္စား
လႀယ္အားလံုးသည္ ႎိုင္ငံေရႀႚသိုႚတက္လႀမ္းႎိုင္ေရးအတၾက္ ဘာသာေရးအမႀန္တကယ္လၿမ္းမိုးမႁမရႀိေသာႎိုင္ငံဴဖစ္ေရးႎႀင့္
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ပိုမိုရႀိေရးတိုႚကုိ အဓိကေဴဖရႀင္းခဵက္အဴဖစ္ဴမင္ဳကဴပီး ၄င္းတိုႚ၏ေဴပာဆိုခဵက္မဵားကုိ ဳကားရန္ လိုပၝသည္။
ဴမန္မာအစိုးရအဆင့္ဴမင့္ေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကုိးကၾယ္မႁဴပႍနာမဵားအတၾက္ ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္ဴပီး
ဴငိမ္းခဵမ္းေရးႎႀင့္ အမဵိႂးသားရင္ဳကားေစ့ေရးဳကိႂးပမ္းခဵက္မဵားတၾင္ ၄င္းတိုႚ၏အေရးပၝပံုကုိ အေလးထားဴခင္းဴဖင့္ အေမရိကန္
ဴပည္ေထာင္စုသည္ အခန္းကၸတစ္ရပ္မႀ ပၝဝင္ႎိုင္ပၝသည္။ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကိုးကၾယ္ခၾင့္ တိုးဴမႀင့္ကာကၾယ္ရန္ အရပ္
ဖက္လူမႁအဖၾဲႚအစည္း၏ ဳကိႂးပမ္းမႁမဵားကုိလည္း အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုအစိုးရမႀပံ့ပိုးဴပီး မဘသကဲ့သိုႚအုပ္စုမဵားႎႀင့္ လူထု
ဆူပူအံုဳကၾေစရန္ လႁံႚေဆာ္ေသာမူဝၝဒမဵားကုိအားေပး

အဴခားသူမဵား၏အမုန္းတရားလၿမ္းမိုးမႁကုိ တိုက္ဖဵက္သည့္

နည္းလမ္းတစ္ရပ္အဴဖစ္ ဘာသာအမဵိႂးမဵိႂးအဳကား အဓိပၯၝယ္ရႀိသည့္ေဆၾးေႎၾးပၾဲမဵား

အားေပးတိုက္တၾန္းႎိုင္ပၝသည္။

အေဴခခံအဆင့္လမ
ူ ႁအသိုင္းအဝိုင္းမႀ ဝန္ဳကီးအဆင့္အထိအဆင့္တိုင္းတၾင္ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကိုးကၾယ္ခၾင့္အေဳကာင္း
သင္တန္းေပးရန္လိုအပ္ခဵက္ကုိ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးသူမဵားက အေလးထားေဴပာဳကားခဲ့ပၝသည္။ အေဴခခံလတ
ူ န္းစ းအဆင့္တၾင္
ဘာသာအမဵိႂးမဵိႂးအဳကားေဆၾးေႎၾးပၾဲမဵား ပိုတုိးဴမႀင္ပ
့ ပ
့ံ ုိးေပးဴခင္းကုိလည္းအႎႀႚံ အဴပားဳကိႂဆုိဳကပၝမည္။ သိုႚရာတၾင္ ဘာသာ
အမဵိႂးမဵိႂးအဳကားေဆၾးေႎၾးပၾဲကုိ ႎိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမဵား
လူတစ္ဦးစီ၏ယံုဳကည္ကုိးကၾယ္ရာကုိ ေရၾးခဵယ္ပိုင္ခၾင့္ဟ

လၾတ္လပ္စာၾ ကိုးကၾယ္ခၾင့္

မႀာ

ရႀင္းလင္းစၾာနားလည္မႁအေပၞတၾင္ အေဴခခံထားကာ

သီးဴခားဘာသာတစ္ခု၏တန္ဖိုးမဵား သိုႚမဟုတ္ အမဵားစု၏ရပိုင္ခၾင့္မဵားကုိ ကာကၾယ္ဴခင္းဟူသည့္ ဴမင္ရေလ့ရႀိသည့္
လၾဲမႀားစၾာနားလည္မႁမဵား အေပၞတၾင္ အေဴခမခံရပၝ။
စာေရးသူ၏အဳကံဴပႂခဵက္မဵား
ဴမန္မာႎိုင္ငံအစိုးရသိုႚ 

လူတိုင္းလၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကိုးကၾယ္ခၾင့္ရႀိေရးႎႀင့္ လူနည္းစုရပိုင္ခၾင့္မဵားကုိကာကၾယ္ဴခင္းသည္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရးႎႀင့္
အမဵိႂးသားရင္ဳကားေစ့ေရးဳကိႂးပမ္းမႁ၏အေဴခခံအုတ္ဴမစ္ဴဖစ္ေစေရးႎႀင့္ ၄င္းဳကိႂးပမ္းခဵက္မဵားတၾင္ ႎိုင္ငံေရးပၝတီမဵား၊
အရပ္ဖက္လူမႁအဖၾဲႚအစည္းႎႀင့္ဘာသာေရေခၝင္းေဆာင္မဵားအပၝအဝင္ သက္ဆိုင္သူအားလံုး ပၝဝင္
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တိုင္းရင္းသားႎႀင့္ဘာသာေရးလူနည္းစုအေပၞအဳကမ္းဖက္မႁႎႀင့္လႚူ အခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား အဆံုးသတ္ရန္
အထူးသဴဖင့္တပ္မေတာ္၊ မဘသႎႀင့္အဴခားစၾန္းေရာက္အမဵိႂးသားေရးစိတ္ဓာတ္ဴပင္းဴပသည့္ အင္အားစုအဖၾဲႚဝင္
မဵားကဲ့သုိႚ လူႚအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္သူမဵား သိုႚမဟုတ္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁႎႀင့္ အဳကမ္းဖက္မႁလံႁႚေဆာ္သူမဵားကုိ
စံုစမ္းစစ္ေဆးဴခင္းႎႀင့္အေရးယူဴခင္းမဵားအပၝအဝင္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ဴပႎိုင္ေသာ ေဴခလႀမ္းမဵားေဆာင္ရၾက္ရန္။



တပ္မေတာ္အားအရပ္သားထိန္းခဵႂပ္မႁေအာက္ေဴပာင္းလဲဴခင္း ၊ ကခဵင္ဴပည္နယ္ႎႀင့္ ရႀမ္းဴပည္နယ္ေဴမာက္ပိုင္းတိုႚ
တၾင္ ထိုးစစ္ဆင္ဴခင္းမဵားကုိ ခဵက္ခဵင္းရပ္တန္ႚရန္အမိန္ႚေပးဴခင္းႎႀင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဴဖစ္ပာၾ းေနေသာ ေဒသ
အားလံုးသိုႚ လူသားခဵင္းစာနာမႁေဆာင္ရၾက္ေနသူမဵားကို အတားအဆီးမဲ့အဴပည့္အဝ သၾားေရာက္ႎိုင္ခၾင့္ေပးရန္။



ဘာသာအားလံုး

တန္းတူဆက္ဆံေရးႎႀင့္ ဥပေဒ၊ မူဝၝဒႎႀင့္ကဵင့္သံုးမႁအားလံုးတၾင္ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္

ကိုးကၾယ္ခၾင့္ရႀိေရးႎႀင့္ ႎိုင္ငံတကာလူႚအခၾင့္အေရးအဆင့္အတန္းမဵားႎႀင့္အညီ ရႀိေစေရးအတၾက္ သာသနာေရးႎႀင့္
ယဥ္ေကဵးမႁဝန္ဳကီးဌာန


ဳကီးမားသည့္ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁမဵား

ရန္။

ဝတ္ဴပႂရာႎႀင့္ဘာသာေရးဆိုင္ရာအဴခားေနရာမဵားအတၾက္ ေဴမယာပိုင္ဆိုင္မႁ၊ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ႎိုင္မႁ
အတၾက္ ရိုးရႀင္းေဴပပဵစ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မဵားခဵမႀတ္ရန္ႎႀင့္ ဘာသာအားလံုးအတၾက္သက္ေရာက္မႁရႀိေစ



။

အစိုးရကၸအားလံုးအတၾင္း အလုပ္ခန္ႚဴခင္း၊ ရာထူးတိုးဴမႀင့္ဴခင္းႎႀင့္ အလုပ္အကိုင္အေလ့အထမဵား ဴပႂဴပင္ရန္
ေမ႖ာ္မႀန္းခဵက္ဴဖင့္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁဆန္ႚကဵင္ေရးအတၾက္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ဴပႎိုင္သည့္ ေဆာင္ရၾက္ခဵက္မဵား
စတင္



အေလ့အကဵင့္တရပ္အဴဖစ္ဴပႂလုပ္ေနသည့္ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁကုိ ကိုင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းရန္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ဳကီးဌာနေအာက္ရႀိ နတလေကဵာင္းအစီအစဥ္ကုိဖဵက္သိမ္းကာ ေကဵာင္းအေဆာက္အဦမဵားကို
ပညာေရးဌာနေအာက္ရႀိ ေကဵာင္းမဵားအဴဖစ္အသံုးဴပႂရန္။



နာဂ၊ ခဵင္းႎႀင့္ ကခဵင္ေဒသမဵားရႀိ အေဴခခံအေဆာက္အဦႎႀင့္ ပညာေရးတိုႚတၾင္ ဴပည္သူႚဘၸာသိသိသာသာ
တိုးဴမႀင့္ကာ လမ္း

ခဵိတ္ဆက္ေရး၊ ေဝလံသည့္ေဒသမဵားတၾင္ အလယ္တန္းႎႀင့္အထက္တန္းေကဵာင္းမဵား

တည္ေဆာက္ေရးႎႀင့္ ၄င္းေဒသမဵားတၾင္ ဆရာဆရာမမဵားသင္တန္းေပးေရးအတၾက္ ရင္းႎႀီးဴမႂပ္ႎႀံရန္။


သက္ဆိုင္သူအားလံုးပၝဝင္ကာ စစ္မႀန္သည့္ဖယ္ဒရယ္ဴပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ေရးႎႀင့္ တပ္မေတာ္အား
အရပ္ဖက္ထိန္းခဵႂပ္မႁေအာက္ ေခၞေဆာင္လာေရးအဴမင္ဴဖင့္ ဖၾဲႚစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးအတၾက္
ႎိုင္ငံတကာနည္းပညာက႗မ္းကဵင္မႁႎႀင့္ အဳကံေပးေဆၾးေႎၾးမႁအတၾက္ ေငၾေဳကးပံ့ပိုးမႁ ရယူရန္။



လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကိုးကၾယ္ခၾင့္ဆိုင္ရာကုလသမဂၢအထူးကုိယ္စားလႀယ္ကုိ ႎိုင္ငံ
အထူးသဴဖင့္

အလည္အပတ္ဖိတ္ဳကား၍

အမုန္းတရားေဟာမႁမဵားႎႀင့္အဳကမ္းဖက္မႁလံႁႚေဆာ္မႁမဵား

နည္းပညာက႗မ္းကဵင္မႁ ရယူဴခင္းႎႀင့္


အမဵားဴပည္သူႎႀင့္ႎိုင္ငံေရးရပိုင္ခၾင့္မဵားဆိုင္ရာႎိုင္ငံတကာပဋိညာဥ္စာခဵႂပ္ႎႀင့္ လူမဵိႂးေရးခၾဲဴခားမႁအဆံုးသတ္ေရး
ႎိုင္ငံတကာပဋိညာဥ္စာခဵႂပ္တိုႚအပၝအဝင္ အေဴခခံလႚူ အခၾင့္အေရးစာရၾက္စာတမ္းမဵား
ေရးထိုးရန္ႎႀင့္ ဴပည္တၾင္းဥပေဒကုိႎိုင္ငံတကာလူႚအခၾင့္အေရးအဆင့္အတန္းမဵား
သံုးသပ္ရန္။

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုအစိုးရသိုႚ -
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အတည္ဴပႂလက္မႀတ္
ေရးအတၾက္



ဴမန္မာႎိုင္ငံအစိုးရမႀေအာက္ပၝ စံ

မဵားကုိမမီမခဵင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံအား အထူးစိုးရိမ္စရာႎိုင္ငံအဴဖစ္ ဆက္လက္

သတ္မႀတ္ရန္ o ဴပစ္ဒဏ္မခံရဘဲလုပ္ေဆာင္ေနမႁမဵားအဆံုးသတ္

အထူးသဴဖင့္ တပ္မေတာ္ႎႀင့္မဘသအဖၾဲႚဝင္မဵား၊

အဴခားအစၾန္းေရာက္အမဵိႂးသားေရးစိတ္ဓာတ္ဴပင္းဴပသူအင္အားစုမဵား၊ လူႚအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္သူမဵား၊ ခၾဲဴခား
ဆက္ဆံမႁႎႀင့္အဳကမ္းဖက္မႁလႁံႚေဆာ္သူမဵားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူဴခင္းအပၝအဝင္ တိုင္းရင္းသားႎႀင့္
ဘာသာေရးလူနည္းစုမဵားအေပၞအဳကမ္းဖက္မႁ၊ လူႚအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁတိုႚ အဆံုးသတ္
လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ဴပႎိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခဵက္မဵားဴပႂလုပ္ရန္။
o ဘာသာအားလံုး

တန္းတူဆက္ဆံ

ႎႀင့္ ဥပေဒ၊ မူဝၝဒ၊ အေလ့အကဵင့္တိုႚတၾင္ လၾတ္လပ္စၾာကုိးကၾယ္ခၾင့္

အာမခံေရး၊ ႎိုင္ငံတကာလူႚအခၾင့္အေရးအဆင့္အတန္းတိုႚႎႀင့္ကိုက္ညီေရးအတၾက္ သာသနာေရးႎႀင့္
ယဥ္ေကဵးမႁဝန္ဳကီးဌာနအား ထိေရာက္သည့္ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁမဵားဴပႂလုပ္ရန္။
o ဝတ္ဴပႂရန္ႎႀင့္ဘာသာေရးဆိုင္ရာအဴခားေနရာမဵားအတၾက္ ေဴမယာပိုင္ဆိုင္မႁႎႀင့္အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္
ႎိုင္မႁအတၾက္ ရိုးရႀင္းေဴပပဵစ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္မဵားခဵမႀတ္ရန္ႎႀင့္ ၄င္းလုပ္ငန္းစဥ္အားလံုး ဘာသာအားလံုး
အတၾက္ တန္းတူသက္ေရာက္မႁရႀိေစေရး။
o အစိုးရကၸအားလံုးတၾင္အလုပ္ခန္ႚဴခင္း၊ ရာထူးတိုးဴမႀင့္ဴခင္းႎႀင့္ အလုပ္အကိုင္အေလ့အထမဵားကုိ ဴပႂဴပင္ရန္
ေမ႖ာ္မႀန္းခဵက္ဴဖင့္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁဆန္ႚကဵင္ေရးအတၾက္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ဴပႎိုင္သည့္ ေဆာင္ရၾက္ခဵက္မဵား
စတင္ဴပီး အေလ့အကဵင့္တရပ္အဴဖစ္ဴပႂလုပ္ေနသည့္ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁကုိ ကိုင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းရန္။


အားလံုးလၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကိုးကၾယ္ခၾင့္ရႀိေရးႎႀင့္ လူနည္းစုရပိုင္ခၾင့္မဵားကာကၾယ္ထားဴခင္းတိုႚမႀာ ေဆာင္ရၾက္
ေနသည့္ဴငိမ္းခဵမ္းေရးႎႀင့္အမဵိႂးသားရင္ဳကားေစ့ေရးဳကိႂးပမ္းခဵက္မဵား၏အေဴခခံအုတ္ဴမစ္ဴဖစ္ေစေရးႎႀင့္ ဳကိႂးပမ္းခဵက္
မဵားတၾင္ ႎိုင္ငံေရးပၝတီမဵား၊ အရပ္ဖက္အဖၾဲႚအစည္းႎႀင့္ဘာသာေရးေခၝင္းေဆာင္မဵားအပၝအဝင္ သက္ဆိုင္သူ
အားလံုးပၝဝင္ေရးအတၾက္ ဴမန္မာအစိုးရအားတိုက္တၾန္းရန္။



လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကုိးကၾယ္ခၾင့္အေပၞနားလည္မႁဴမႀင့္တင္

အေဴခခံလတ
ူ န္းစားအဆင့္ အရပ္ဖက္

လူမႁအဖၾဲႚအစည္း၏ဳကိႂးပမ္းခဵက္မဵားကုိပံ့ပိုးရန္ ရန္ကုန္အေမရိကန္သံရံုး၏စီမံခန္ႚခၾဲမႁဴဖင့္ လၾတ္လပ္စၾာ
ကုိးကၾယ္ခၾင့္ရန္ပံုေငၾ ဖန္တီးရန္။


ေငၾေဳကးေထာက္ပံ့မႁရရ

လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကုိးကၾယ္ခၾင့္သည္ ဘာသာမဵားအဳကား ေဆၾးေႎၾးမႁမဵား၏

အဓိကအစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ဴဖစ္ေဳကာင္းနားလည္မႁႎႀင့္ အားေပးမႁရႀိေစဴပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ဘာသာမဵားအဳကား
ေဆၾးေႎၾးမႁဳကိႂးပမ္းခဵက္မဵားကုိ ဆက္လက္ပံ့ပိုးရန္ႎႀင့္


ဴမန္မာႎိုင္ငံတစ္ဝန္းရႀိ

မဵား

ေငၾေဳကးပိုမိုပံ့ပိုးေပးဴပီး လူသားခဵင္းစာနာမႁ

ေဆာင္ရၾက္သမ
ူ ဵားကုိ ပဋိပကၡေဒသအားလံုးသိုႚ အတားအဆီးမရႀိသာၾ းေရာက္ႎိုင္ေစရန္
ဴမန္မာအာဏာပိုင္မဵားအား ဖိအားေပးဴခင္း။
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အဆံုးရႀိမႀတ္စုမဵား
1

ဘာသာေရးႎႀင့္ယဥ္ေကဵးမႁဝန္ဳကီးဌာနဝက္ဆိုက္ဳကည့္ရန္ - http://www.mora.gov.mm/mora_ministry1.aspx၊ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ဇၾန္လ ၂၂ ရက္တၾင္
ဳကည့္ခဲ့သည္။
2
၄င္တိုႚမႀာ ခဵင္းဴပည္နယ္ဝန္ဳကီးခဵႂပ္ ဆလိုင္းလဵန္လူအိုင္၊ ကရင္ဴပည္နယ္ဝန္ဳကီးခဵႂပ္ ေဒၞနန္းခင္ေထၾးဴမင့္၊ ကခဵင္ဴပည္နယ္ဝန္ဳကီးခဵႂပ္ ေဒၝက္တာ
ခက္ေအာင္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသဳကီးဝန္ဳကီးခဵႂပ္ ဦးမန္းေဂဵာ္နီႎႀင့္ တနသႆာရီတိုင္းေဒသဳကီးဝန္ဳကီးခဵႂပ္ ေဒၝက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္တိုႚဴဖစ္ပၝသည္။
3
ဳကည့္ရန္ - Aung Ko: A ‘traitor’ to his party, but loyal to his country၊ ဒီမိုခရက္တစ္ဴမန္မာ့အသံ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ မတ္လ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္
ဇၾန္လ ၂၂ ရက္တၾင္ ဳကည့္ခဲ့သည္ - http://www.dvb.no/news/aung-ko-a-traitor-to-his-party-but-loyal-to-his-country/61272.
4
ဳကည့္ရန္ - NLD Religious Affairs Minister: Muslims Are Not Full Citizens၊၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ဧဴပီလ ၄ ရက္၊ the Irrawaddy၊၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ဇၾန္လ ၂၂
ရက္တၾင္ ဳကည့္ခဲ့သည္ - http://www.irrawaddy.com/burma/nld-religious-affairs-minister-muslims-are-not-full-citizens.html.
5
၂၀၁၆ ခုႎႀစ္အဴဖစ္အပဵက္တစ္ခုႎင
ႀ ့္ပတ္သက္၍ ယံုဳကည္စိတ္ခဵရေသာေဴပာဆိုခဵက္မဵားအရ ၄င္းအရပ္တၾင္ကင္းလႀည္ေနစဥ္ တပ္မေတာ္
တပ္သားမဵားသည္ ခဵင္းအရပ္သားမဵား၏ဆႎၬကုိဆန္ႚကဵင္၍ ၄င္းတိုႚ၏အိမ္မဵားတၾင္ သိမ္းပိုက္ေနထိုင္ခဲ့ဳကပၝသည္။ ရၾာတၾင္ ရခိုင္တပ္မေတာ္ (AA) ႎႀင့္
ဗမာ့တပ္မေတာ္တိုႚအဳကား တိုက္ပၾဲဴဖစ္ခဲ့ဴပီး ကေလးတစ္ဦးထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ပၝသည္။ တပ္မေတာ္မႀသိမ္းပိုက္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ခဵင္းအိမ္မဵားကို AA စစ္သား
မဵားက လက္စားေခဵသည့္အေနဴဖင့္ မီးရႁိႚခဲ့ပၝသည္။ AA သည္ တစ္ႎိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခဵက္ သိုႚမဟုတ္ အဴခားႎႀစ္ဦးသေဘာတူ
စာခဵႂပ္မဵားကုိ လက္မႀတ္ထိုးထားဴခင္းမရႀိေသာ္လည္း ၄င္း၏ဴပႉာန္းခဵက္မဵားမႀာ တပ္မေတာ္ႎႀင့္သက္ဆိုင္ပၝသည္။ တစ္ႎိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
သေဘာတူညီခဵက္အရ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာလ တပ္မေတာ္ကဵင့္ဝတ္တၾင္ သေဘာတူညီခဵက္လက္မႀတ္ထိုးထားသူမဵားသည္ ပိုင္ဆိုင္မႁ၊ စားနပ္ရိကၡာ၊
လုပ္အား၊ ဝန္ေဆာင္မႁမဵား သိုႚမဟုတ္ အရပ္သားမဵားထံမႀ ေငၾေဳကးေတာင္းဆိုမႁမဵား မဴပႂလုပ္ရန္ တားဴမစ္ထားပၝသည္။
6
သေဘာတူညီခဵက္မဵား ၝ
ခဵက္မဵားအရ တပ္မေတာ္သည္ CNF မႀသတ္မႀတ္ထားသည့္အရပ္မဵားအနီး စစ္တပ္လႁပ္ရႀားမႁမဵားမလုပ္မီ တစ္ပတ္
အလိုတၾင္ CNF ကို အေဳကာင္းဳက းရမည္ဴဖစ္ပၝသည္။ သုိႚ
ယံုဳကည္အားထားရေသာအစီရင္ခံခဵက္မဵားအရ မံုရၾာအေဴခစိုက္ အေနာက္ေဴမာက္တိုင္း
စစ္ဌာနခဵႂပ္မႀ ၄င္းဴပႉာန္းခဵက္ကို ပံုမႀန္လစ္လဵႃရႁကာ CNF ထိန္းခဵႂပ္နယ္ေဴမတၾင္ တပ္မဵားကင္းလႀည့္ရန္အမိန္ႚေပးသည့္အတၾက္ ႎႀစ္ဖက္တင္းမာမႁမဵား
ဴဖစ္ပၾားရပၝသည္။
7
နာဂကုိယ္ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ရနယ္ေဴမအမဵားစုမႀာ တပ္မေတာ္အာဏာလၿမ္းမိုးသည့္ ဴပည္ထဲေရးဝန္ဳကီးဌာနေအာက္ရႀိ အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာန
ဴဖစ္သည့္ အေထၾေထၾစီမံခန္ႚခၾဲေရးဌာနမႀ ခဵႂပ္ကိုင္ထားဴပီး တပ္မေတာ္ႎႀင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ဳကီးဌာနမႀာ အိႎၬိယနယ္စပ္ နာဂေဒသအႎႀံႚအဴပားတၾင္
အာဏာလၿမ္းမိုးေနပၝသည္။
8
ေကာ္မတီမဵားသည္ နာဂထံုးတမ္းစဥ္လာဥပေဒအရ လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းမဵား၏ အဴငင္းပၾားမႁမဵားေဴဖရႀင္းလဵက္ နာဂလူမႁအဖၾဲႚအစည္းတၾင္ အေရးပၝသည့္
အခန္းကၸမႀပၝဝင္ပၝသည္။ နဝတ/နအဖ ေခတ္မတိုင္မီ ၄င္းေကာ္မတီေခၝင္းေဆာင္ပိုင္းမႀာ မဵိႂးႎၾယ္စုအဳကီးအကဲစနစ္အရဴဖစ္ပၝသည္။ ယေနႚတၾင္
ေခၝင္းေဆာင္မဵားကုိ ဒီမိုကေရစီနည္းကဵ ေရၾးေကာက္ပၝသည္။
9
ဳကည့္ရန္ - လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကုိးကၾယ္ခၾင့္ဆိုင္ရာ အထူးကုိယ္စားလႀယ္၊ Rapporteur’s Digest on Freedom of Religion or Belief၊ ၂၀၁၁ ခုႎႀစ္။
10
ဳကည့္ရန္ - နယ္စပ္ေရးရာဝန္ဳကီးဌာနဝက္ဆိုက္ - http://www.mba.gov.mm/english/?q=technical-schools-national-youths-border-areas-

location
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