အခဵ ိန္ဆိုင္းငံ့ေနဴခင္း

ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀ ိ ရုိဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားအေပၞ ဆက္လက္ညႀဥ္းပန္းႎႀပ္ိ စက္ေနမႁ

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ႎိုင္ငံတကာဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁ ေကာ္မရႀင္

အခဵိန္ဆိုင္းငံ့ေနဴခင္း
ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ ရုိဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားအေပၞ ဆက္လက္ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္ေနမႁ

၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလ

အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ႎိုင္ငံတကာဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁ ေကာ္မရႀင္
ဤအစီရင္ခံစာကို ဴမန္မာဘာသာဴဖင့္
www.uscirf.gov တၾင္ရႎိုင္ပၝသည္။

USCIRF ေကာ္မရႀင္အဖၾဲႚဝင္မဵား
(ေသာမတ္စ္ ေဂဵ ရီးစ္၊ အက္စ္ေဂဵ) Thomas J. Reese, S.J.

ဥကၺႉ

(ဒယ္နီရယ္ မတ္ခ္) Daniel Mark
(ဂဵိမ္းစ္ေဂဵ ေဇာ့ဂ္ဘီ) James J. Zogby

ဒု- ဥကၺႉမဵား

(ခရစ္စတီးနား အာရီယားဂၝဒ ဒဘူးခဵိႂႛဇ္) Kristina Arriaga de Bucholz
(စန္ဒရာ ေဂဵာလီး) Sandra Jolley
(ကလစ္ဖိုႚဒ္ ဒီ ေမ) Clifford D. May
(ဂ႗န္ ရပ္စ္ေကး) John Ruskay
(ဂဵက္ကီ ဝူးလ္ေကာ့တ္) Jackie Wolcott
သံအမတ္ဳကီး (ေဒးဗစ္ အန္ စပယ္စတိုင္း) David N. Saperstein, ရာထူးအရ မဲေပးခၾင့္မရႀိသည့္ အဖၾဲႚဝင္

USCIRF လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမဵား
(အယ္ရင္ စင္ရႀင္းစုခ္) Erin Singshinsuk၊ ေခတၨအလုပ္အမႁေဆာင္ညၿန္ဳကားေရးမႀႃး
(ဒၾိႂက္ ဘရႀဲ) Dwight Bashir၊ မူဝၝဒႎႀင့္ သုေတသနအတၾက္ တၾဲဖက္ညၿန္ဳကားေရးမႀႃး
(အလစ္ဇဘက္ ေက ကယ္စဒီ) Elizabeth K. Cassidy၊ မူဝၝဒႎႀင့္ သုေတသနအတၾက္ တၾဲဖက္ညၿန္ဳကားေရးမႀႃး
(ဂဵႃးဒစ္ အီး ဂိုးလၾပ္) Judith E. Golub၊ အုပ္ခဵႂပ္ေရးႎႀင့္ မီဒီယာဆက္ဆံေရး ညၿန္ဳကားေရးမႀႃး
(ေပၝလ္ လီဘင္) Paul Liben၊ အလုပ္အမႁေဆာင္ စာေရးသူ
(စဟာ ေခဵာင္ဒရီ) Sahar Chaudhry၊ အဆင့္ဴမင့္ မူဝၝဒသံုးသပ္သူ
(ကက္သရင္း ေကာ့စ္မန္) Catherine Cosman၊ အဆင့္ဴမင့္ မူဝၝဒသံုးသပ္သူ
(တစ္ဖနီ လင့္ခဵ္) Tiffany Lynch၊ အဆင့္ဴမင့္ မူဝၝဒသံုးသပ္သူ
(တီနာ အယ္လ္ မဖ္ဖိုႚဒ္) Tina L. Mufford၊ အဆင့္ဴမင့္ မူဝၝဒသံုးသပ္သူ
(ဂဵိႂမာနာ ခေဒၝ) Jomana Qaddour၊ မူဝၝဒသံုးသပ္သူ
(ရၾိႂင္း ဟစကင္းစ္) Roy Haskins၊ ဘၸာေရးႎႀင့္ စီမံခန္ႚခၾဲမႁ မန္ေနဂဵာ
(ထရဲဗစ္ ေဟာန္) Travis Horne၊ အုပ္ခဵႂပ္ေရးႎႀင့္ မီဒီယာဆက္ဆံေရး အထူးက႗မ္းကဵင္သူ
(အဲရစ္ခ္ စနီး) Eric Snee၊ ခရီးသၾားႎႀင့္ စီမံခန္ႚခၾဲမႁ အထူးက႗မ္းကဵင္သူ

မာတိကာ
အစပဵိႂးဴခင္း...................................................................................................................................... 1
နိဒၝန္း ............................................................................................................................................ 1
ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားအား ဆက္ဆံပံု၊ ၂၀၁၁ -၂၀၁၆ ................................................................................... 3
မဵားမဳကာမီကဴဖစ္ေပၞမႁမဵားႎႀင့္ အနာဂတ္လမ္းေဳကာင္းသစ္မဵား ...................................................................... 9
နိဂံုးႎႀင့္ အဳကံဴပႂခဵက္မဵား ................................................................................................................... 11

အစပဵိႂးဴခင္း
အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ႎိုင္ငံတကာလၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကုိးကၾယ္မႁအဖၾဲႚ(USCIRF) သည္ ၄င္း၏လုပ္ငန္းစတင္သည့္
၁၉၉၉ ခုႎႀစ္ကတည္းက ဴမန္ႎိုင္ငံရႀိ လၾတ္လပ္စာၾ ကုိးကၾယ္ခၾင့္အေဴခအေနမဵားကုိေစာင့္ဳကည့္ခဲ့ပၝသည္။ USCIRF ကုိ
ခဲ့သည့္ ႎိုင္ငံတကာလၾတ္လပ္စာၾ ယံုဳကည္ကုိးကၾယ္မႁအက္ဥပေဒတၾင္ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကိုးကၾယ္ခၾင့္ကုိ ကမႝာ
အႎႀံႚခဵိႂးေဖာက္ေနမႁအေပၞတံုႚဴပန္သည့္အေနဴဖင့္ အဴခားအရာမဵားအဴပင္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏မူဝၝဒမဵားကုိ
အဳကံဴပႂရန္ညၿန္ဳကားထားပၝသည္။ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကုိးကၾယ္ခၾင့္ကုိ စနစ္တကဵအံ့ဳသဖၾယ္ေကာင္းေအာင္ ဆက္လက္
ခဵိႂးေဖာက္ေနသည့္အတၾက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံကုိ အထူးစိုးရိမ္ဖၾယ္ႎိုင္ငံ သိုႚမဟုတ္ CPC အဴဖစ္သတ္မႀတ္ရန္ USCIRF
အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳကီးဌာနမႀ ထိုသိုႚ ပထမဆံုးသတ္မႀတ္သည့္ ၂၀၀၀ ခုႎႀစ္မႀစ၍ ႎႀစ္စဥ္ တသမတ္
တည္း အဳကံဴပႂခဲ့ပၝသည္။ USCIRF သည္ ဘာသာေရးလူနည္းစုအသိုင္းအဝိုင္းမဵား၏အေဴခအေနအေပၞ ဴပည့္စံုသည့္
သံုးသပ္ခဵက္ႎႀင့္ ရံဖန္ရံခၝ ဗုဒၭဘာသာဝင္လူအမဵားစုအေပၞလည္း ႎိုင္ငံတကာလူႚအခၾင့္အေရး အဆင့္အတန္းမဵားႎႀင့္
ႎိႁင္းစာဳကည့္ပၝက မေတာ္မတရားဆက္ဆံသည္

အေဴခဴပႂ၍ ဤသုိႚအဳကံဴပႂဴခင္းဴဖစ္ပၝသည္။

၄င္း၏ေစာင့္ဳကပ္ဳကည့္ရႁသည့္လုပ္ငန္းစဥ္၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အဴဖစ္ USCIRF သည္ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္တၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ
ခရစ္ယာန္အသိုင္းအဝိုင္းမဵား၏ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကိုးကၾယ္ခၾင့္အေဴခအေနမဵားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္ သုေတသန
တစ္ရပ္ ေဆာင္ရၾက္ရန္

ခဲ့ပၝသည္။ ၄င္းသုေတသနတၾင္ ခရစ္ယာန္မဵားအေပၞ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁ၊ အဳကမ္းဖက္မႁႎႀင့္

အဴခားမေတာ္မတရားဴပႂကဵင့္မႁ အခဵက္အလက္မဵားႎႀင့္အေဳကာင္းရင္းမဵားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ဳကိႂးပမ္းထားပၝသည္။
(ဖံုးကၾယ္ထားသည့္ အတိဒုကၡ - ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ ခရစ္ယာန္လူနည္းစုမဵား) “Hidden Plight: Christian Minorities in
Burma” ဟုေခၞသည့္ ထိုသုေတသနရလဒ္ကုိ www.uscirf.gov တၾင္ ရယူႎိုင္ပၝသည္။
လူသိနည္းေသာ ဴမန္မာႎိုင္ငံခရစ္ယာန္မဵား၏အေဴခအေနမဵားကုိ လူအမဵားနားလည္ရန္ဳကိႂးပမ္း

တၾင္ USCIRF သည္

ရိုဟင္ဂဵာႎႀင့္ အဴခားမူစလင္မဵားႎႀင့္ ရခိုင္ဴပည္နယ္သားအားလံုးရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ဳကီးေလးေသာ လူသားခဵင္းစာနာမႁ
ေဘး

ကုိ အသိအမႀတ္ဴပႂထားပၝသည္။ ၄င္းတိုႚ၏ရပိုင္ခၾင့္မဵားကုိ အစိုးရႎႀင့္လူမႁအဖၾဲႚအစည္းအေပၞလၿမ္းမိုးသူမဵားက

ပိတ္ပင္ထားဴခင္း

၂၁ ရာစုႎႀစ္၏အဳကီးမားဆံုးေသာ လူႚအခၾင့္အေရးကံဆိုးမိုးေမႀာင္ကဵဴခင္းတစ္ရပ္ ဴဖစ္ပၝသည္။

ရိုဟင္ဂဵာအေဴခအေနမႀာ လၾတ္လပ္စၾာကိုးကၾယ္ခၾင့္ႎႀင့္လံုးဝမဆိုင္ဟု မဵားမဳကာမီႎႀစ္မဵားက ဴမန္မာႎိုင္ငံဴပည္တၾင္းဴပည္ပရႀိ
လူအခဵိႂႚမႀ ေဴပာဆိုခဲ့ပၝသည္။ သိုႚရာတၾင္ ၄င္းအဴမင္မႀာ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားသည္ ဘာသာေရးတစ္ခုတည္းကုိ အေဴခခံ၍
ပစ္မႀတ္ထားခံရဴခင္းမဟုတ္ဘဲ ၄င္းတိုႚ၏ဘာသာႎႀင့္

တိုႚေဳကာင့္ အမဵားႎႀင့္မတူ၊ အႎၨရာယ္ရႀိသည္ဟု ထင္ဴမင္

ေရၾးခဵယ္ပစ္မႀတ္ထားခံရသည္ဟေ
ူ သာအခဵက္ကို လစ္လဵႃရႁရာေရာက္ပၝသည္။
ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္တိုႚ၏ရႀည္လဵားေသာေဘးဒုကၡသမိုင္းမႀာ ဤစာတမ္းႎႀင့္မသက္ဆိုင္ေသာ္လည္း ယခင္အစိုးရလက္ထက္
ရပိုင္ခၾင့္မဵား သိသာထင္ရႀားစၾာဆိုးရၾားသၾား ကုိသံုးသပ္ပၝက ဴမန္မာအစိုးရမႀ ၄င္းေဘးဒုကၡကုိ ကိုင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းႎိုင္မည့္
နည္းလမ္းမဵားကုိ ထုိးေဖာက္သိဴမင္ႎိုင္ဴပီး ႎိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမႀ အားေပးကူညီႎိုင္ပၝမည္။ ေအာက္ပၝစာတမ္းတၾင္
သမၳတဦးသိန္းစိန္အစုိးရ အာဏာရသည့္ ၂၀၁၁ ခုႎႀစ္မႀစ၍ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD) အာဏာရဴပီး ပထမ
ရက္ ၁၀၀ ဴပည့္သည့္ေနႚ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေနႚ အထိ ရုိဟင္ဂဵာမူစလင္မဵား၏ လၾတ္လပ္စာၾ ယံုဳကည္ကုိးကၾယ္
ခၾင့္အေဴခအေနမဵားကုိ သံုးသပ္ထားပၝသည္။1
နိဒၝန္း
လၾန္ခဲ့သည့္ေလးႎႀစ္ေကဵာ္ ရခိုင္ဴပည္နယ္တၾင္ ဂိုဏ္းဂဏဆိုင္ရာအဳကမ္းဖက္မႁ ဒီလႁိင္းႎႀစ္ဳကိမ္ရုိက္ခတ္ခဲ့ပၝသည္။ ထိုအခဵိန္
မႀစ၍ ရုိဟင္ဂဵာမူစလင္မဵား၊ ရခိုင္ဗုဒၭဘာသာမဵားႎႀင့္ ဴပည္နယ္တစ္ဝန္းလံုးရႀိ အဴခားတိုင္းရင္းသားမဵားႎႀင့္ အဴခား ဘာသာ
ဝင္မဵားသည္ အစာ၊ ေရ၊ အိုးအိမ္၊ ပညာေရးႎႀင့္ ကဵန္းမာေရးေစာင့္ေရႀာက္မႁ အလံုအေလာက္မရႎိုင္ဴခင္း၊ လၾတ္လပ္စၾာ
သၾားလာခၾင့္အေပၞကန္ႚသတ္ပိတ္ပင္မႁမဵား၊ လုိအပ္ေနသည့္ လူသားခဵင္းစာနာမႁအေထာက္အပံ့မဵား ဴငင္းပယ္ဴခင္း၊
ပညာသင္ရန္ သိုႚမဟုတ္ စားဝတ္ေနေရးအတၾက္အလုပ္လုပ္ရန္ အခၾင့္အလမ္းမဵား ကန္ႚသတ္ဴခင္း၊ ေသဆံုးဴခင္း၊ ထိခိုက္
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ဴဖစ္

မဵားကုိ ရည္ညၿန္းထားပၝသည္။

ဒဏ္ရာရဴခင္းႎႀင့္ အိုးအိမ္ေပဵာက္ဆုံးဴခင္းမဵားဴဖစ္ေစသည္အထိ ဆိုးရၾားေသာလူႚအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား အပၝအဝင္
အေဴခခံလႚူ အခၾင့္အေရးမဵား ဴပင္းထန္စၾာပိတ္ပင္ခံရပၝသည္။ ထိုႚအဴပင္ ရုိဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားမႀာ ႎိုင္ငံ၏အမဵိႂးသား
ၾ ႎႀင့္ ႎိုင္ငံသားဴဖစ္ပိုင္ခၾင့္ ဴငင္းပယ္ခံရပၝသည္။
ရခိုင္ဴပည္နယ္တစ္ဝန္းလၾန္ကဲစၾာဆင္းရဲမႁေဳကာင့္ ၄င္းေဒသတၾင္ေနထုိင္သူအားလံုးအတၾက္အေဴခအေနမႀာ ပိုမိုဆိုးရၾားခဲ့
ပၝသည္။ ထိုႚအဴပင္ (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖၾဲႚ) ရခိုင္တပ္မေတာ္ႎႀင့္ အရပ္သားမဵားအေပၞ တပ္မေတာ္မႀ
ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ေနမႁမဵားေဳကာင့္ ရာေပၝင္းမဵားစၾာေသာလူမဵား အိုးအိမ္ဆံုးရံးႁ ခဲရ
့ ဴပီး မေရမတၾက္ႎိုင္ေသာ ကေလးမဵား
အဓမၳေစခိုင္းခံခဲ့ရပၝသည္။ ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိသက္ေရာက္ခံရေသာလူမႁအသိုင္းအဝိုင္းအားလံုး ဆင္းရဲတၾင္းႎႀင့္ လစ္လဵႃရႁ
ခံရမႁမႀ လၾတ္ေဴမာက္ရန္ ဴပည္တၾင္းေရာႎိုင္ငံတကာမႀပၝ လူသားခဵင္းစာနာမႁအေထာက္အပံ့

ရရန္ အေရးဳကီးပၝသည္။

ဤအရာအားလံုးသည္ ထိုသိုႚညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁမဵားဳကီးေလးသည့္အရႀိန္အဟုန္ဴဖင့္တိုးဴမင့္လာဴခင္းအတၾက္
အေနဴဖင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ

ႎိုင္ငံတကာမႀ စိစစ္ေနသည့္ဳကားမႀ ေပၞေပၝက္ခဲ့ဴခင္းဴဖစ္သဴဖင့္ ဝိေရာဓိဆန္ေနပၝသည္။

အကယ္စင္စစ္ လူအမဵားအဴပားအတၾက္ အေဴခအေနဆိုးရၾားလၾန္းသဴဖင့္ ဤခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကုိ အခဵိႂႚသူမဵားက လူသား
အေပၞကဵႃးလၾန္သည့္ဴပစ္မႁမဵား သိုႚမဟုတ္ လူမဵိႂးတံုးေအာင္သတ္ဴဖတ္ဴခင္းဟုပင္ ေခၞဳကပၝသည္။ ဤအေတာအတၾင္း
ဴမန္မာအစိုးရသည္ တစ္ခၝတစ္ရံ ဴပင္းထန္ေသာမူစလင္ဆန္ႚကဵင္ေရးအရိပ္အေငၾႚႚရႀိသည့္ လူမဵိႂးစုတစ္စုကုိးကၾယ္သည့္
ဘာသာအေပၞ အမဵိႂးသားေရးအဳကမ္းဖက္မႁကုိ တိုက္ရိုက္ဴဖစ္ေစ၊ သၾယ္ဝိုက္၍ဴဖစ္ေစ ဳကီးမားစၾာလႁံႚေဆာ္ေပးခဲ့ဴပီး
တစ္ခဵိန္တည္းမႀာပင္ တိုးပၾားလာသည့္လူႚအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားအတၾက္ ႎိုင္ငံတကာေဝဖန္မႁကို ေရႀာင္ရႀားခဲ့ပၝသည္။
ဤေဘး

ကာလ မီးကုန္ယမ္းကုန္ဴဖစ္

မႀာ ဆယ္စုႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ဳကာပၝသည္။ သမိုင္းအရ (ဗုဒၭဘာသာအမဵားစု)

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမဵားႎႀင့္ (မူစလင္အမဵားစု) ရိုဟင္ဂဵာတိုင္းရင္းသားမဵားသည္ ရခိုင္ဴပည္နယ္ဟုယေနႚသိဳကသည့္ အရပ္
ေဒသတၾင္ ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာအတူယႀဥ္တဲၾေနထိုင္မႁႎႀင့္ တိုင္းရင္းသားဘာသာေရးတင္းမာမႁ ႎႀစ္ခုစလံုး ဳကံႂေတၾႚခဲ့ရသည့္
ကာလမဵားရႀိခဲ့ပၝသည္။ တိကဵစၾာသတ္မႀတ္ထားသည့္ နယ္နိမိတ္ကင္းမဲ့သည့္အခၝ ဌာေနသားမဵားႎႀင့္ ရခိုင္ဴပည္နယ္
အေနာက္ပိုင္းနယ္စပ္တစ္ေလ႖ာက္ ရာစုႎႀစ္ေပၝင္းမဵားစၾာ ပံုမႀန္ေရၿႚေဴပာင္းသၾားလာေနသူမဵားကုိ ခၾဲဴခားရန္ခက္ခဲပၝသည္။
ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားအပၝအဝင္ မူစလင္မဵားသည္ ၄င္းအရပ္တၾင္ နဂိုမူလကတည္းကေနသူမဵားႎႀင့္ အလၾယ္တကူ
စီးဝင္ႎိုင္ေသာ ဤေဒသသိုႚကူးေဴပာင္းလာေလ့ရႀိသမ
ူ ဵားအဳကားတၾင္ ရႀိေနပၝသည္။
ဗိုလ္ခဵႂပ္ေနဝင္းဦးေဆာင္သည့္ ၁၉၆၂ အာဏာသိမ္းပိုက္မႁေနာက္ပိုင္း ဴမန္မာတပ္မေတာ္အစိုးရသည္ ဗုဒၭဘာသာမဵား၊
ခရစ္ယာန္မဵားႎႀင့္ မူစလင္မဵားအဳကား အခဵင္းခဵင္းရန္တိုက္ေပးသည့္ ေသၾးခၾဲအုပ္ခဵႂပ္သည့္နည္းဴဖင့္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ
အားဴဖင့္ အာဏာထိန္းခဵႂပ္ထားခဲ့ပၝသည္။ ၄င္းနည္းကုိထင္ဟပ္၍ ၁၉၈၂ ခုႎႀစ္တၾင္ အစိုးရသည္ ရိုဟင္ဂဵာမဵားကို ႎိုင္ငံသား
အဴဖစ္မႀရုပ္သိမ္းလိုက္ဴပီးေနာက္ ရုိဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားအေပၞ အဳကမ္းဖက္မႁ၊ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁႎႀင့္ လူႚအခၾင့္အေရး
ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားကုိ အဴပစ္ဒဏ္မခံရဘဲ ကဵႃးလၾန္ခၾင့္ဴပႂလိုက္ပၝသည္။
ဤသိုႚႎႀိပ္စက္မႁမႀာ ယေနႚထက္တိုင္ဆက္လက္ဴဖစ္ေပၞေနပၝသည္။ သိုႚရာတၾင္ အေဳကာင္းရင္းအမဵိႂးမဵိႂးေဳကာင့္ ၁၉၉၀ ခုႎႀစ္
ပထမဆံုးကဵင္းပသည့္ ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္အေထၾေထၾေရၾးေကာက္ပဲၾ

သမၳတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တၾင္

ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵား၏ အေဴခအေနမဵား ပိုမိုယိုယၾင္းခဲ့ပၝသည္။ ပထမအေနဴဖင့္ အစုိးရသည္ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားႎႀင့္
အဴခားဘာသာေရးလူနည္းစုမဵားအေပၞ ပစ္မႀတ္ထားသည့္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁအသစ္မဵားဴဖစ္သည့္ အမဵိႂးဘာသာသာသနာ
ဥပေဒေလးရပ္ကုိ ခဵမႀတ္ခဲ့ပၝသည္။ ဒုတိယအေနဴဖင့္ အစိုးရအတၾင္းရႀိလအ
ူ ခဵိႂႚႎႀင့္ သံဃာအခဵိႂႚအပၝအဝင္ ပုဂၢိႂလ္အခဵိႂႚသည္
လၾတ္လပ္မႁပိုမိုရရႀိသည့္အေပၞ အခၾင့္ေကာင္းယူ၍ မူစလင္ဆန္ႚကဵင္ေရးအမုန္းတရား ပိုမုိတုိးပၾားေစရန္ ေဖ့စ္ဘုတ္ႎႀင့္
အဴခားအၾန္လိုင္းမီဒီယာမဵားကုိ အသံုးဴပႂ၍ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁႎႀင့္ အဳကမ္းဖက္မႁမဵားကုိ လႁံႚေဆာ္ကာ တရားဝင္ေ
သည့္ ေကာလဟာလမဵားကုိ ဖန္တီးကာ ဴဖန္ႚခဲ့ပၝသည္။ တတိယအေနဴဖင့္ အစိုးရသည္ အဳကမ္းဖက္မႁ
ကဵႃးလၾန္သမ
ူ ဵား သိုႚမဟုတ္ လႁံႚေဆာ္သူမဵားကုိ တာဝန္ယူ

ခဲပၝသည္။

2

စတုတၪအေနဴဖင့္ အေရးဳကီးဆံုးဴဖစ္ႎိုင္သည့္အခဵက္မႀာ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားအေပၞအဳကမ္းဖက္မႁမဵားေပၞ
ႎိုင္ငံေရးအစီအစဥ္ဴဖစ္ပၝသည္။ ဦးသိန္းစိန္သမၳတမဴဖစ္မီ တပ္မေတာ္ ခဵႂပ္ကိုင္သည့္အစိုးရသည္ ေရၾးေကာက္
ပၾဲမဵားကုိ အရပ္သားအုပ္ခဵႂပ္မႁသိုႚ ဴပန္သၾားမႁ

၂၀၀၃ ခုႎႀစ္တၾင္စတင္ခဲ့သည့္ အဆင့္ခုနစ္ဆင့္ပၝ

2

ဒီမိုကေရစီလမ္းဴပေဴမပံု တၾင္ အေရးပၝေသာအခဵက္အဴဖစ္

ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝသည္။ ၄င္းလမ္းဴပေဴမပံုသည္

အဓိကအားဴဖင့္ ယေနႚတိုင္ကဵင့္သံုးေနသည့္ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ဖၾဲႚစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒကုိ အဆံုးတၾင္ေပၞေပၝက္ေစသည့္
အမဵိႂးသားပဋိညာဥ္စာခဵႂပ္အသစ္ေရးဆၾဲမႁကို ဗဟုိဴပႂခဲ့ပၝသည္။ သိုႚရာတၾင္ ၄င္းဖၾဲႚစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒသည္ တပ္မေတာ္
အာဏာကုိပိုမိုအဴမစ္တၾယ္ေစဴပီး

ၾ ၾ

နာဂစ္မုန္တိုင္းေနာက္ပိုင္း မဵားမဳကာမီတၾင္ တပ္မေတာ္မႀ ဴပည္သူႚဆႎၬခံယူပဲၾ

ကဵင္းပခဲ့ပၝသည္။ တပ္မေတာ္မႀ ဴပင္ပအားဴဖင့္ အာဏာလက္လၿတ္လိုက္ေသာ္လည္း သမၳတဦးသိန္းစိန္ လက္ေအာက္
အရပ္သားအစိုးရသစ္ေယာင္ေယာင္ အစိုးရသည္3 ဴပင္ပသၸာန္ေဆာင္

လက္ေတၾႚအားဴဖင့္ ဒီမိုကေရစီစံႎႁန္း

အနည္းငယ္သာ ေဆာင္ရၾက္ႎိုင္ခဲ့ပၝသည္။
၂၀၁၁ ခုႎႀစ္မႀ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားအေပၞ ဆက္ဆံပံု
ေအာက္ပၝသကၺရာဇ္စဥ္သည္ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားအေပၞ လၾတ္လပ္စာၾ ကိုးကၾယ္ခၾင့္ ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား

အမည္ခံ

အရပ္သားအစိုးရ စတင္ခဵိန္ ၂၀၁၁ ခုႎႀစ္မႀစတင္ဴပီး ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ NLD အစိုးရ ရက္ ၁၀၀ ဴပည့္ႎႀစ္တၾင္ဆံုးေသာ
ထိုခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားႎႀင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ႎိုင္ငံေရးဴဖစ္စဥ္မဵားကုိ ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။

၂၀၁၁
၂၀၁၁ ခုဴပကၡဒိန္ႎႀစ္အတၾက္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုႎိုင္ငံဴခားေရးဌာနႎႀင့္ USCIRF တိုႚႎႀစ္ခုစလံုး၏ အစီရင္ခံစာမဵားတၾင္
ဗုဒၭဘာသာမဵားႎႀင့္ ဗုဒၭဘာသာမဟုတ္သူမဵားအဳကား

ဘာသာေရးဆိုင္ရာ တင္းမာမႁမဵား၊ ဗလီေဆာက္ရန္

သိုႚမဟုတ္ ဴပႂဴပင္ရန္ မူဆလင္မဵားအေနဴဖင့္ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ရရန္ အခက္အခဲမဵား၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္စုမဵားႎႀင့္ ဘာသာေရး
လူနည္းစုမဵားအေပၞ တပ္မေတာ္မႀ ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁမဵားႎႀင့္ ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵားရႎိုင္သည့္ စီးပၾားေရး၊ ပညာေရးႎႀင့္
လူမႁေရးအခၾင့္အေရးမဵားႎႀင့္ ႎိုင္ငံသားဴဖစ္ခၾင့္ ဴငင္းဆိုမႁအပၝအဝင္ ရိုဟင္ဂဵာမဵားအေပၞ အစိုးရ၏ကန္ႚသတ္မႁမဵားကုိ
ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။ တစ္ေနရာတည္းတၾင္စုရံုးခၾင့္ရႀိသည့္ မူစလင္ဦးေရအေပၞ ရဲမဵားမႀကန္ႚသတ္ေလ့ရႀိဴပီး အခဵိႂႚေနရာမဵား၌
အဓိကအလုပ္ပိတ္ရက္မဵားတၾင္ မူစလင္မဵားကုိ ဝတ္ဴပႂရန္ႎႀင့္ ဘာသာေရးသင္တန္းတက္ရန္အတၾက္သာ စုရံုးခၾင့္
ဴပႂပၝသည္။ ရခိုင္ဴပည္နယ္တၾင္ ရဲႎႀင့္နယ္ဴခားေစာင့္တပ္မဵားမႀ ဗလီမဵားကိုစစ္ေဆးမႁမဵား ဆက္လက္ဴပႂလုပ္ေနပၝသည္။
မေကာင္းသတင္းေကဵာ္ေစာေသာ ဴမန္မာနယ္ဴခားေစာင့္တပ္ န-စ-ကသည္ ဗလီေဆာက္သူမဵား၊ ဴပင္ဆင္သူမဵားေတၾႚပၝက
ဖမ္းဆီးခဲ့ပၝသည္။ ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္အေဴခစိုက္ သူပုန္အုပ္စုမဵားဟုစၾပ္စၾဲထားသူမဵားႎႀင့္ ေပၝင္းသင္းေနသည့္ဟု သံသယ
ရႀိပၝကလည္း န-စ-ကမႀ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားကိုဖမ္းဆီးခဲ့ေဳကာင္း ဳကားသိရပၝသည္။ မေလးရႀားႎႀင့္ အင္ဒိုနီးရႀား

ိုႚ

ေရာက္ရန္ဳကိႂးပမ္းရင္း ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္ ဒၝဇင္ေပၝင္းမဵားစၾာသည္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀေလႀဴဖင့္ထၾက္ေဴပးခဲ့ဴပီး ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံ
အတၾင္း ကူးဝင္ရန္ဳကိႂးစားသည့္အခၝ ၄င္းတိုႚတစ္ေထာင္ေကဵာ္အား ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္အာဏာပိုင္မဵားမႀ ဖမ္းဆီးခဲ့ေဳကာင္း
ဳကားသိရပၝသည္။

၂၀၁၂
တင္းမာမႁမဵားအဳကမ္းဖက္မႁအသၾင္ဴဖစ္သာၾ းသည့္ ၂၀၁၂ ခုႎႀစ္မႀာ အေဴပာင္းအလဲဴဖစ္ေပၞေသာအခဵိန္ဴဖစ္ပၝသည္။ ၂၀၁၂
ခုႎႀစ္ ဇၾန္လအေစာပိုင္းတၾင္ မူစလင္အမဵိႂးသားသံုးဦးမႀ ဗုဒၭဘာသာအမဵိႂးသမီးတစ္ဦးကို မုဒိမ္းကဵင့္သတ္ဴဖတ္ဴပီးေနာက္

2

အတိုခဵႂပ္အားဴဖင့္ ၄င္းအဆင့္ခုနစ္ဆင့္မႀာ - ၁) ဖၾဲႚစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒသစ္ေရးဆၾဲရန္ အမဵိႂးသားညီလာခံသစ္တစ္ရပ္ ဴပန္လည္ကဵင္းပရန္၊ ၂) စစ္မႀန္၍
စည္းကမ္းရႀိေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္အစိုးရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ ၃) ဖၾဲႚစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒသစ္ေရးဆၾဲရန္၊ ၄) တစ္ႎိုင္ငံလံုး ဆႎၬခံယူပၾဲဴဖင့္ ဖၾဲႚစည္းပံု
အေဴခခံဥပေဒကုိ ကဵင့္သံုးရန္၊ ၅) လၾတ္လပ္၍တရားမ႖တေသာ လၿတ္ေတာ္ေရၾးေကာက္ပၾဲမဵားကဵင္းပရန္၊ ၆) လၿတ္ေတာ္ကဵင္းပရန္ႎႀင့္ ၇) ေခတ္မီ
တိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီႎိုင္ငံတည္ေထာင္ရန္တိုႚဴဖစ္ပၝသည္။
3
အဓိကကဵေသာဝန္ဳကီးဌာနမဵားတၾင္ တပ္မေတာ္၏ဆက္လက္ရႀိေနေသာအခန္းကၸ၊ လၿတ္ေတာ္ထဲတၾင္ပၝဝင္ေနေသာ
၏အေနအထားႎႀင့္
တပ္မေတာ္အရာရႀိေဟာင္းမဵားစၾာမႀ အရပ္သားစီးပၾားေရးအဝတ္လဲရံုဴဖင့္ ေပၞေပၝက္လာသည့္အစိုးရမႀာ အမည္ခံအရပ္သားအစိုးရသာဴဖစ္ပၝသည္။

3

ရခိုင္ဴပည္နယ္တၾင္ အဳကမ္းဖက္မႁေပၞေပၝက္ခဲ့ပၝသည္။ တံုႚဴပန္သည့္အေနဴဖင့္ ရခိုင္ဗုဒၭဘာသာမဵားမႀ မူစလင္ ၁၀ ဦးကုိ
သတ္ဴဖတ္ခဲ့ပၝသည္။ ထိုႚေနာက္ အဳကမ္းဖက္မႁမႀာ ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵားႎႀင့္ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားအဳကား ဴပည္နယ္အတၾင္း
ဴမိႂႚနယ္ေလးခုသိုႚ ပိုမိုကဵယ္ဴပန္ႚစၾာ ပဵံႚႎႀံႚသၾားခဲ့ပၝသည္။ (လူဦးေရအတိအကဵအေပၞ အဴငင္းပၾားေနေသာ္လည္း) စုစုေပၝင္း
ဒၝဇင္ေပၝင္းမဵားစၾာေသဆံုးခဲ့ဴပီး တိုက္ခိုက္မႁမဵားေဳကာင့္ ရိုဟင္ဂဵာႎႀင့္ ရခိုင္အိုးအိမ္မဵား၊ ဗလီမဵားႎႀင့္ ဘုန္းဳကီးေကဵာင္းမဵား
အပၝအဝင္ အေဆာက္အဦ ၂၀၀၀ ေကဵာ္ ပဵက္စီးခဲ့ပၝသည္။ ေဒသႎၨရရဲမဵားက ကနဦးအဳကမ္းဖက္မႁကုိ ရပ္တန္ႚဴခင္း
မဴပႂခဲ့ပၝ။ ရပ္တန္ႚမည့္အစား ၄င္းတိုႚသည္ ရခိုင္အုပ္စုမဵား၏ ရိုဟင္ဂဵာရၾာမဵားအေပၞ ဆက္လက္တိုက္ခိုက္မႁမဵားကို
အားေပးခဲ့ဴပီး ရိုဟင္ဂဵာအရပ္မဵားႎႀင့္စခန္းမဵားသုိႚ ႎိုင္ငံတကာလူသားခဵင္းစာနာမႁ

ၾ

အား သၾားခၾင့္မဴပႂခဲ့ပၝ။ သမၳတ

ဦးသိန္းစိန္မႀ ညမထၾက္ရအမိန္ႚထုတ္ဴပန္ခဲ့ဴပီး တပ္မေတာ္အား ထိန္းခဵႂပ္ခၾင့္ဴပႂလိုက္ပၝသည္။
၂၀၁၂ ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာလတၾင္ ဂိုဏ္းဂဏအဳကမ္းဖက္မႁေဳကာင့္ ညႀိ

ထားသည့္တိုက္ခိုက္မႁဒၝဇင္ေပၝင္းမဵားစၾာ

ဴပန္လည္ေပၞေပၝက္ခဲ့ဴပီး ရိုက္ႎႀက္မႁမဵား၊ ေသဆံုးမႁမဵား၊ ရၾာလံုးက႗တ္ဖဵက္ဆီးမႁမဵားႎႀင့္ ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိ ရိုဟင္ဂဵာမဵား
အိုးအိမ္ဆံုးရႁံးမႁ
ရပ္စဲ

ထပ္မံဴဖစ္ပၾားခဲ့ရပၝသည္။ ယခုတဳကိမ္တၾင္လည္း လံုဴခံႂေရးတပ္ဖဲၾႚမဵားသည္ အဳကမ္းဖက္မႁမဵား

ဴခင္းႎႀင့္ ကာကၾယ္တားဆီးဴခင္းမဵား မဴပႂႎိုင္ေဳကာင္း သက္ေသမဵားကေဴပာဆိုခဲ့ပၝသည္။ ရိုဟင္ဂဵာဆန္ႚကဵင္ေရးႎႀင့္

မူစလင္ဆန္ႚကဵင္ေရး ဆႎၬဴပသူမဵားက ရခိုင္ဴပည္နယ္အထဲႎႀင့္ ရခိုင္ဴပည္နယ္အဴပင္တိုႚတၾင္လည္း ဆႎၬဴပခဲ့ပၝသည္။
၂၀၁၂ ခုႎႀစ္ ဇၾန္လႎႀင့္ေအာက္တိုဘာလ အဳကမ္းဖက္မႁႎႀစ္ရပ္ေဳကာင့္ ယူကဵံႂးမရဴဖစ္ေစေသာ

သံုးခု ရႀိခဲ့ပၝသည္

- ၁) မည္သည့္အခၝမ႖ တာဝန္ယခ
ူ ိုင္းေစမႁမခံရေသာ ရန္လိုသူမဵားလက္တၾင္ မဵားေသာအားဴဖင့္ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္ ရာေပၝင္း
မဵားစၾာေသဆံုးခဲ့ပၝသည္။ ၂) (ေနာင္တၾင္ အနည္းဆံုး တစ္သိန္းေလးေသာင္းအဴဖစ္တိုးဴမင့္သာၾ းေသာ) အမဵားစုမႀာ ရိုဟင္ဂဵာ
မူစလင္မဵား

ခန္ႚမႀန္းေဴခလူတစ္သိန္ ဴပည္တၾင္းအိုးအိမ္ဆံုးရံႁးခဲ့ပၝသည္။ ထိုႚအဴပင္ ၃) ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵား

မဵားေသာအားဴဖင့္ ေရေဳကာင္းခရီးဴဖင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ အစုလိုက္အဴပံႂလိုက္ထၾက္ေဴပးရန္ဳကိႂးပမ္းမႁမဵား သိသိသာသာ
တိုးဴမင့္ခဲ့ပၝသည္။
၂၀၁၂ ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာလတၾင္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုသမၳတ ဘရပ္အိုဘားမား ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႚ အလည္အပတ္
ေရာက္ရႀိခဲ့ပၝသည္။ ရန္ကုန္တကၺသိုလ္၌

ခဲ့သည့္မိန္ႚခၾန္းတၾင္ သမၳတအိုဘားမားမႀ ရခိုင္ဴပည္နယ္ အဳကမ္းဖက္မႁ

အေပၞ စိုးရိမ္ေဳကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဳကားခဲ့ဴပီး ရုိဟင္ဂဵာဟူသည့္ အေခၞအေဝၞသံုးခဲ့ပၝသည္။4 သမၳတအိုဘားမား
အလည္လာဴပီးေနာက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၏လူႚအခၾင့္အေရးအေဴခအေနမဵားကုိ တိုးတက္ေကာင္းမၾန္ေစရန္ သမၳတဦးသိန္းစိန္မႀ
ကတိကဝတ္ ၁၁ ခဵက္ေပးခဲ့ဴပီး ၂၀၁၃ ခုႎႀစ္ အိမ္ဴဖႃေတာ္

သၾားေရာက္စဥ္က ၄င္းကတိမဵားကို ထပ္မံေဴပာဳကားခဲ့ပၝသည္။

၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေနႚ အလုပ္တာဝန္မႀရပ္နားသည့္အခဵိန္အထိ ၄င္းကတိကဝတ္အမဵားစုမႀာ ဴဖည့္ဆည္းဴခင္း
မရႀိဟု လူႚအခၾင့္အေရးေထာက္ခံေဴပာဆိုသူအမဵားစုက ယူဆဳကပၝသည္။ အထူးသဴဖင့္ ၄င္းကုိယ္တိုင္ ေနာက္ဆံုးေနႚအဴဖစ္
သတ္မႀတ္ထားသည့္၂၀၁၃ ခုႎႀစ္အကုန္တၾင္ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္း

ားအားလံုးကုိ လၿတ္ေပးႎိုင္ဴခင္း မရႀိခဲ့ပၝ။

၂၀၁၃
၂၀၁၃ ခုႎႀစ္တၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၌ မူစလင္စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းမဵားကို ပစ္မႀတ္ထားသည့္ ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵားထံမႀသာ ဝယ္ယူေရး
ဳကိႂးပမ္းမႁအပၝအဝင္ မူစလင္ဆန္ႚကဵင္ေရးစည္းရံုးမႁမဵားကုိ ပံ့ပိုးေပးသည့္ ၉၆၉ လႁပ္ရႀားမႁကဲ့သိုႚ အစၾန္းေရာက္
အမဵိႂးသားေရးအုပ္စုမဵား၏ လႁပ္ရႀားမႁမဵား တိုးပၾားခဲ့ပၝသည္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၌ ဗုဒၭဘာသာကုိ ထင္ဴမင္

သည့္အစၤလမ္

ဘာသာဴပန္ႚပၾားေရးအႎၨရာယ္အပၝအဝင္ အႎၨရာယ္မဵားမႀ ကာကၾယ္ေပးေရးဟူသည့္ ၉၆၉ ၏ ရည္မႀန္းခဵက္ႎႀင့္
သေဘာတူေသာ ဗုဒၭဘာသာသံဃာမဵားႎႀင့္အရပ္သားမဵားသည္ မူဆလင္ဆန္ႚကဵင္ေရးအေဴပာအဆိုမဵား ေဴပာဆို
လာဳကဴပီး ရံဖန္ရံခၝ အဳကမ္းဖက္လာပၝသည္။

4

၄င္းအေခၞအေဝၞအေပၞ အဴငင္းပၾားေနမႁအေဳကာင္း ပိုမို၍အတၾင္းကဵေသာေဆၾးေႎၾးေဴပာဆိုမႁကုိ ဤစာတမ္းေနာက္ပိုင္း “မဵားမဳကာမီက ဴဖစ္ေပၞမႁမဵားႎႀင့္
အနာဂတ္လမ္းေဳကာင္းသစ္မဵား” တၾင္ ဖတ္ပၝ။

4

ဥပမာ ၂၀၁၃ ခုႎႀစ္မတ္လတၾင္ မိတၪီလာရႀိအဳကမ္းဖက္မႁမႀာ ေရၿဆိုင္တၾင္စကားမဵားရာမႀႎႀင့္ လက္စားေခဵသည့္အေနဴဖင့္
ဗုဒၭဘာသာသံဃာတစ္ပၝးကုိ သတ္ဴဖတ္ရာမႀ ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵားမႀ တန္ဴပန္တိုက္ခိုက္မႁေဳကာင့္ ၄င္းအရပ္ႎႀင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ
အဴခားေဒသမဵားတၾင္ အဳကမ္းဖက္မႁစတင္ခဲ့ေဳကာင္း ဳကားသိရပၝသည္။ ဗုဒၭဘာသာသံဃာအခဵိႂႚအပၝအဝင္ လက္နက္ကိုင္
လူအုပ္မဵားသည္ မိတၪီလာရႀိ မူစလင္အိမ္ ၁၅၀၀ ေကဵာ္ကုိ သံုးရက္ဳကာမီးရႁိႚခဲ့ဴပီး အစၤလမ္ေကဵာင္းသံုးေကဵာင္းႎႀင့္ ဗလီ
တစ္ဒၝဇင္ေကဵာ္ကုိ ဖဵက္ဆီးခဲ့ကာ လူေထာင္ေပၝင္းမဵားစၾာကုိ အိုးအိမ္ဆံုးရံးႁ ေစဴပီး လူအေယာက္ ၁၀၀ ေကဵာ္ကုိ သတ္ဴဖတ္ခဲ့
ပၝသည္။ ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵားသည္ ရုိဟင္ဂဵာမဟုတ္သူ မူစလင္မဵားကုိလည္း စတင္ပစ္မႀတ္ထားခဲ့ပၝသည္။ ဥပမာ ၂၀၁၃
ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာလတၾင္ ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵားသည္ သံတဲၾရႀိ ကမန္းမူစလင္မဵားကို တိုက္ခိုက္သဴဖင့္ အနည္းဆံုး
လူေဴခာက္ဦးေသဆံုးခဲ့ဴပီး ခန္ႚမႀန္းေဴခ အိမ္ ၁၀၀ ပဵက္စီးခဲ့ပၝသည္။ အဴခားအဳကမ္းဖက္မႁမဵား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသဳကီး၊
ရႀမ္းဴပည္နယ္ႎႀင့္ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသဳကီးတိုႚတၾင္လည္း ေပၞေပၝက္ခဲ့ပၝသည္။
မိတၪီလာတၾင္ဴဖစ္ေပၞသည့္အဳကမ္းဖက္မႁႎႀင့္ဆက္စပ္ဴပီး လူ ၂၅ ဦးႎႀင့္ ဥကၺံရႀိအဳကမ္းဖက္မႁအတၾက္ လူႎႀစ္ဦးအပၝအဝင္
(မူစလင္မဵားေရာ ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵားပၝ) အစိုးရမႀ ကဵႃးလၾန္သူအခဵိႂႚကုိ တာဝန္ခံေစပၝသည္။ သိုႚရာတၾင္ မူစလင္
ဆန္ႚကဵင္ေရး အဳကမ္းဖက္မႁတၾင္ပၝဝင္သည္ဟု သိရႀိရေသာ ရဲႎႀင့္လံုဴခံႂေရးတပ္ဖဲၾႚမဵားမႀာမူ တာဝန္ယူရဴခင္းမရႀိခဲ့ပၝ။
ထိုႚအဴပင္ ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵားက မူစလင္ဆိုင္မဵားကုိ ေမၿေႎႀာက္ဖဵက္ဆီးေနစဥ္ ရပ္ဳကည့္ေနဴပီး ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵားက
မူစလင္ေယာက္ဵားေလးတစ္ဦးေနာက္လိုက္ဴပီး တိုက္ခိုက္ရိုက္ႎႀက္ကာ အဆံုးတၾင္ ဓားရႀည္ဴဖင့္သတ္ဴဖတ္စဥ္ ဳကားဴဖတ္
ေဆာင္ရၾက္ရန္ ပဵက္ကၾက္ခဲ့ေသာ မိတၪီလာရႀိ ရဲမဵားကုိ သက္ေသမဵားမႀ ဗီဒီယိုရိုက္ခဲ့ပၝသည္။

၂၀၁၄
၂၀၁၄ ခုႎႀစ္ဇန္နဝၝရီလတၾင္ ရခိုင္ဴပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာဴမိႂႚနယ္၊ ဒုခဵီးယားတန္းရၾာ၌ ဴဖစ္ပၾားခဲ့ေသာအဳကမ္းဖက္မႁတၾင္
လူအေယာက္ ၄၀ ေကဵာ္ေသဆံုးခဲ့ပၝသည္။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားရၾာသားမဵား

ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္မႀ တရားမဝင္ေရၿႚေဴပာင္း

ေနထိုင္သမ
ူ ဵားဟု ယူဆသည့္ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္ရႀစ္ဦးကုိ သတ္ဴဖတ္လိုက္ဴခင္းဴဖင့္ အဳကမ္းဖက္မႁစတင္သည္ဟု
ဳကားသိရပၝသည္။ ရိုဟင္ဂဵာရၾာသားမဵားမႀ ေဒသခံရဲအရာရႀိတစ္ဦးကုိ သတ္လိုက္ဴခင္းဴဖင့္ လက္တံုႚဴပန္ခဲ့ေဳကာင္း
သတင္းေပးပိုႚခဵက္မဵားအရ သိရပၝသည္။
၂၀၁၄ ခုႎႀစ္ ဇူလိုင္လ မႎၨေလးတၾင္ လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းမဵားအဳကားဴဖစ္ပၾားခဲ့သည့္ အဳကမ္းဖက္မႁေဳကာင့္ မူစလင္တစ္ဦးႎႀင့္
ဗုဒၭဘာသာဝင္တစ္ဦး အမဵိႂးသားႎႀစ္ဦးေသဆံုးခဲ့သည့္အဴပင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႁမဵား၊ ဗလီေကဵာင္းတစ္ေကဵာင္းႎႀင့္ ေကဵာင္း
အတၾင္းရႀိ ကုိရမ္ကဵမ္းစာအမဵားအဴပား မီးရႁိႚဴခင္းအပၝအဝင္ ပိုင္ဆိုင္မႁမဵားပဵက္စီးခဲ့ရပၝသည္။ မုဒိမ္းမႁတစ္ခု ဴဖစ္ေပၞခဲ့
ေဳကာင္းစၾပ္စဲၾမႁဴဖင့္ ဘေလာဂ္တစ္ခုတၾင္ေရးသားထားခဵက္ေဳကာင့္ ဤ

ဴဖစ္

ခဲ့ရပၝသည္။ ဤေရးသားခဵက္မႀာ လုပ္ဳကံ

ဖန္တီးထားေဳကာင္း ေနာင္တၾင္ေတၾႚရႀိခဲ့ေသာ္လည္း အၾန္လိုင္းတၾင္ပဵံႚႎႀံႚသၾားဴပီး အမဵိႂးသားေရးစိတ္ဓာတ္ဴပင္းဴပသူ ဗုဒၭသံဃာ
အရႀင္ဦးဝီရသူ၏ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမဵက္ႎႀာတၾင္ တင္ထားခဲ့ပၝသည္။ အထူးသဴဖင့္ အစိုးရမႀခဵမႀတ္လိုက္ေသာ ညမထၾက္ရ
အမိန္ႚႎႀင့္ ဘာသာအမဵိႂးမဵိႂးမႀ ေခၝင္းေဆာင္မဵားႎႀင့္ လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းမႀ ေခၝင္းေဆာင္မဵားပၝဝင္သည့္ အစိုးရအဖၾဲႚအစည္း
မဟုတ္ေသာ မႎၨေလးဴမိႂႚ ဴငိမ္းခဵမ္းမႁထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီႎႀင့္ ဆူပေ
ူ သာင္းကဵန္းမႁမဵားဴဖစ္ပၾားစဥ္ ဝင္ေရာက္ဴဖန္ေဴဖေသာ
အဴခားသူမဵား၏ ဳကိႂးပမ္းခဵက္မဵား မရႀိပၝက ၄င္းအဳကမ္းဖက္မႁမႀာ ဒိထက္ပိုမိုဆိုးရၾားႎိုင္ခဲ့ပၝသည္။
၂၀၁၄ ခုႎႀစ္တၾင္ သမၳတအိုဘားမားမႀ ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႚ ေနာက္ထပ္တစ္ဳကိမ္အလည္အပတ္ေရာက္ရႀိလာဴပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ
ဧည့္ခံခဲ့ေသာ အေရႀႚေတာင္အာရႀႎိုင္ငံမဵားအသင္း (ASEAN) ႎႀစ္ပတ္လည္ ညီလာခံႎႀင့္တိုက္ဆိုင္ခဲ့ပၝသည္။ သမၳတ
အိုဘားမား မေရာက္မီ အိုဘားမားအစိုးရမႀ လၿတ္ေတာ္အမတ္ဦးေအာင္ေသာင္းအား အထူးသတ္မႀတ္ထားသည့္ ႎိုင္ငံသား
မဵား စာရင္းတၾင္ ထည့္သၾင္းလိုက္ပၝသည္။ အေဳကာင္းရင္းမႀာ မူစလင္မဵားအေပၞအဳကမ္းဖက္မႁကဲ့သိုႚ ဘာသာေရးႎႀင့္ လူမဵိႂး
ေရး တင္းမာမႁမဵား ႎႁိးဆၾေပးမႁအပၝအဝင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁမဵား အားနည္းေစရာတၾင္ ၄င္း၏အခန္းကၸေဳကာင့္
ဴဖစ္ပၝသည္။ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္တၾင္ သဘာဝအေဳကာင္းတရားမဵားေဳကာင့္ ဦးေအာင္ေသာင္းကၾယ္လန
ၾ ္ခဲ့ပၝသည္။

5

၂၀၁၄ ခုႎႀစ္ေႎႀာင္းပိုင္းတၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံအစိုးရမႀ ရခိုင္ဴပည္နယ္လုပ္ငန္းေဆာင္ရၾက္မႁအစီအစဥ္တစ္ရပ္ ခဵမႀတ္ခဲ့ဴပီး ၄င္း
အစီအစဥ္တၾင္ အဴခားအရာမဵားအဴပင္ ၁၉၈၂ ခုႎႀစ္ ႎိုင္ငံသားအက္ဥပေဒအရ မူစလင္မဵားႎိုင္ငံသားဴဖစ္ရန္ အကဵံ ဝင္မႁ
ရႀိမရႀိသတ္မႀတ္ေရးအတၾက္ အတည္ဴပႂသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ေတာင္းဆိုထားပၝသည္။ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားႎႀင့္ အာဏာ
ပိုင္မဵားမႀ ရိုဟင္ဂဵာဟုစၾပ္စၾဲထားသည့္ အဴခားမူစလင္မဵား ႎိုင္ငံသားေလ႖ာက္ထားရာတၾင္ မိမိကုိယ္ကိုယ္ ဘဂႆ ၝလီမဵား
အဴဖစ္ သတ္မႀတ္ရန္ အတင္းအကဵပ္ေစခိုင္းခပၝသည္။ ၄င္းအစီအစဥ္အရ မိမိကုိယ္ကုိယ္ဘဂႆ ၝလီဟု ေဴပာင္းလဲသတ္မႀတ္
လိုစိတ္မရႀိသူမဵား သိုႚမဟုတ္ သတ္မႀတ္ထားသည့္စာရၾက္စာတမ္းမဵား မေပးႎိုင္သူမဵားကို ရပိုင္ခၾင့္မဵား၊ သၾားလာခၾင့္ႎႀင့္
ဝန္ေဆာင္မႁနည္းပၝးေသာ စခန္းမဵားတၾင္အခဵိန္အကန္ႚအသတ္မရႀိထားရႀိမည္ဴဖစ္ပၝသည္။ ေဴမပံုဴမိႂႚနယ္၌ အစီအစဥ္ကုိ
အစမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတၾင္ ေလ႖ာက္လၿာတစ္ေထာင္ေကဵာ္ရရႀိခဲ့ဴပီး (အမဵားစုမႀာ ကမန္းမူစလင္မဵားဟု သိရႀိ
ရသည့္) ေလ႖ာက္ထားသူအေယာက္ ၂၀၀ ေကဵာ္မႀာ ႎိုင္ငံသားအဴဖစလည္းေကာင္း၊ အေယာက္ ၁၆၀ ေကဵာ္မႀာ ဘဂႆၝလီ
အဴဖစ္သတ္မႀတ္ဴပီးေနာက္ ႎိုင္ငံသားဴပႂခၾင့္အတၾက္ အကဵံႂးဝင္သည္ဟုလည္ ေကာင္း ယူဆခဲ့ဳကပၝသည္။ ရခိုင္ဗုဒၭဘာသာ
အခဵိႂႚမႀ ကန္ႚကၾက္ဆႎၬဴပမႁမဵားဴပႂလုပ္ဴပီးေနာက္ ၄င္းအစမ္းဴပႂလုပ္သည့္အစီအစဥ္ကုိ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ပၝသည္။ သိုႚရာတၾင္
အစိုးရမႀ ၄င္းအစီအစဥ္ကုိ ဴပန္လည္အသံုးဴပႂရန္ အဳကိမ္အေတာ္မဵားမဵား ဳကိႂးစားခဲ့ပၝသည္။

၂၀၁၅
၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ ေရၾးေကာက္ပၾဲမဵားနီးကပ္လာသည့္အခၝ အစိုးရမႀ အမဵိႂးဘာသာသာသနာဥပေဒမဵား ခဵမႀတ္ခဲ့ဴပီး5 ဥပေဒ
တစ္ရပ္စီသည္ အထူးသဴဖင့္ မူစလင္မဵားကဲ့သိုႚ ဗုဒၭဘာသာမဟုတ္သမ
ူ ဵားအေပၞ ခဲၾဴခားဆက္ဆံခဲ့ဴပီး လၾတ္လပ္စာၾ
ကုိးကၾယ္ခၾင့္ကုိ ကန္ႚသတ္ကာ အမဵိႂးသမီးမဵား၏ ရပိုင္ခၾင့္မဵားကုိ ေလဵာ့ပၝးေစပၝသည္။ ၄င္းဥပေဒမဵားမႀာ ဘာသာ
ကူးေဴပာင္းမႁ၊ အိမ္ေထာင္ဴပႂမႁ၊ မီးဖၾားမႁတိုႚ

ထိန္းခဵႂပ္ထားဴပီး မ-ဘ-သဟုလည္း အမဵားသိဳကသည့္ အမဵိႂးဘာသာ

သာသနာေစာင့္ေရႀာက္ေရးအဖၾဲႚမႀ အမဵိႂးသားေရးစိတ္ဓာတ္ဴပင္းဴပသည့္ ဗုဒၭဘာသာသံဃာမဵားကၾန္ရက္မႀ ၄င္းတိုႚကုိ
ဴမႀင့္တင္ခဲ့ပၝသည္။ ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵားထံမႀမဲဆၾယ္ရန္ တမင္ရည္ရၾယ္၍ ဥပေဒတစ္ရပ္စီကုိ ေရၾးေကာက္ပဲၾမတိုင္မီ
ဥပေဒအဴဖစ္ ဴပႉာန္းခဲ့ပၝသည္။
အစၾန္းေရာက္ အမဵိႂးသားေရးစိတ္ဓာတ္ဴပင္းဴပသူမဵားမႀ ေရၾးေကာက္ပၾဲကာလကုိအသံုးဴပႂ၍ အဴခားနည္းမဵားဴဖင့္လည္း
ဘာသာေရးတင္းမာမႁမဵား ဖန္တီးခဲ့ပၝသည္။ ႎိုင္ငံေရးေခၝင္းေဆာင္အခဵိႂႚႎႀင့္ ဗုဒၭဘာသာေခၝင္းေဆာင္အခဵိႂႚမႀ
မူစလင္မဵားအေပၞ လက္သင့္ခံဴခင္းမရႀိသည္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုခဲ့ဴပီး ေထာက္ခံမႁႎႀင့္ မဲမဵားရရႀိေရးအတၾက္
ေရၾးေကာက္ပၾဲဝင္သူမဵားႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရးပၝတီမဵားအား မူစလင္ေထာက္ခံသမ
ူ ဵားအဴဖစ္ သတ္မႀတ္ေခၞေဝၞခဲ့ပၝသည္။
အစိုးရသည္ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵား၏ႎိုင္ငံေရးအရရပိုင္ခၾင့္မဵားကုိ ဴငင္းဆိုထိုက္ေဳကာင္းအေဳကာင္းဴပခဵက္လည္း
ေရၾးေကာက္ပၾဲမႀ ရရႀိခဲ့ပၝသည္။ အရင္ဆံုးအေနဴဖင့္ အစိုးရသည္ အဴဖႃေရာင္ကတ္ဴပားမဵားဟုလည္း အမဵားသိဳကသည့္
ယာယီမႀတ္ပံုတင္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမဵား၏ မဲေပးပိုင္ခၾင့္ကုိ ရုပ္သိမ္းခဲ့ပၝသည္။ ခန္ႚမႀန္းေဴခ လူခုနစ္သိန္းမႀ ရႀစ္သိန္းခန္ႚရႀိ
အဴဖႃေရာင္ကတ္ဴပား ကိုင္ေဆာင္ထားသူအမဵားစုမႀာ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားဴဖစ္ဴပီး ၄င္းတိုႚအမဵားစုမႀာ ယခင္ ေရၾးေကာက္
ပၾဲမဵားတၾင္ မဲေပးခၾင့္ရခဲ့ဳကပၝသည္။ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ မတ္လကုန္တၾင္ အဴဖႃေရာင္ကတ္ဴပားအားလံုး သက္တမ္းကုန္မည္
ဴဖစ္ေဳကာင္း သမၳတဦးသိန္းစိန္မႀ ေဳကညာခဲ့ဴပီး ေမလကုန္ေနာက္ဆံုးထားဴပီး အာဏာပိုင္မဵားလက္သိုႚ အပ္ႎႀင္းရန္ အမိန္ႚ
ခဵမႀတ္ခဲ့ပၝသည္။ ထိုသိုႚဴပႂလိုက္ဴခင္းဴဖင့္ အဴဖႃေရာင္ကတ္ဴပားကိုင္ေဆာင္သူမဵား၏ မဲေပးပိုင္ခၾင့္ကုိ ရုပ္သိမ္းလိုက္ရံုမက
လူအမဵားအဴပား၏ တစ္ခုတည္းေသာ မႀတ္ပံုတင္အေထာက္အထားကုိ ပယ္လိုက္ရာလည္းေရာက္ပၝသည္။
ထိုႚအဴပင္ ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိအာဏာပိုင္မဵားႎႀင့္ဴပည္ေထာင္စုေရၾးေကာက္ပဲၾေကာ္မရႀင္တိုႚမႀ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ ေရၾးေကာက္ပဲၾမဵား
တၾင္ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားအား ပၝဝင္ခၾင့္ဴငင္းဆိုခဲ့ပၝသည္။ ထိုစဥ္က အတိုက္အခံပၝတီ NLD မႀ မူစလင္ အမတ္ေလာင္း
တစ္ဦး

မ႖ ေရၾးေကာက္ပဲၾပၝဝင္ရန္ ေရၾးခဵယ္ခဲ့ဴခင္း မရႀိပၝ။ ရိုဟင္ဂဵာတစ္ဦးမ႖မပၝေသာ လက္တစ္ဆုပ္စာ အဴခား မူစလင္

5

ဥပေဒေလးရပ္မႀာ ဘာသာကူးေဴပာင္းေရးဥပေဒ၊ (ဘာသာဴခားႎႀင့္အိမ္ေထာင္ဴပႂသည့္ ဥပေဒဟုလည္းသိဳကသည့္) ဗုဒၭဘာသာအမဵိႂးသမီးမဵား အထူး
အိမ္ေထာင္ဴပႂေရးဥပေဒ၊ တစ္လင္တစ္မယားဥပေဒႎႀင့္ လူဦးေရထိန္းခဵႂပ္ေရး ကဵန္းမာေရးေစာင့္ေရႀာက္မႁဥပေဒတိုႚ ဴဖစ္ဳကပၝသည္။

6

အမတ္ေလာင္းမဵား တစ္ႎိုင္ငံလံုးတၾင္ ေရၾးေကာက္ပဲၾဝင္ခဲ့ဳကပၝသည္။ တစ္ဦးမ႖အေရၾးမခံရေသာေဳကာင့္ အမဵိႂးသား
လၿတ္ေတာ္တၾင္ ပထမဆံုးအေနဴဖင့္ မူစလင္မဵားအတၾက္ ကုိယ္စားဴပႂမႁမရႀိပၝ။
၂၀၁၅ ခုႎႀစ္တၾင္ ရုိဟင္ဂဵာမူစလင္ဒုကၡသည္မဵား၏ ေဘး

အေဳကာင္း ႎိုင္ငံတကာမႀ ဂရုဴပႂမိခဲ့ပၝသည္။ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္

ေမလတၾင္ ထိုင္းႎိုင္ငံႎႀင့္ မေလးရႀားႎိုင္ငံတိုႚ၌ အစုလိုက္အဴပံႂလိုက္ လူေသဴမႂပ္ႎႀံဴခင္းမဵားကုိ ေတၾႚရႀိဴပီးေနာက္ ေဒသ
တစ္ဝန္းလံုးတၾင္ လူကုန္သၾယ္ဴခင္းႎႀင့္ လူခိုးသၾင္းဴခင္းလမ္းေဳကာင္းမဵားအေပၞႎႀိမ္နင္းမႁေဳကာင့္ မဵားေသာအားဴဖင့္ ဴမန္မာ
ႎိုင္ငံမႀ ထၾက္ေဴပးဳကသူ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္ အနည္းဆံုး ငၝးေထာင္တင္ေဆာင္လာေသာ မေရမတၾက္ႎိုင္သည့္ ေလႀမဵား
ေသာင္တင္ေနခဲ့ပၝသည္။ အဆံုးတၾင္ ေထာင္ေပၝင္းမဵားစၾာမႀ မေလးရႀားႎႀင့္ အင္ဒိုနီးရႀားတိုႚတၾင္ ကမ္းဆိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း
လူအမဵားအဴပားမႀာ ခရီးတစ္ေလ႖ာက္ေသဆံုးခဲ့ဳကဴပီး ကဵန္အမဵားအဴပား မည္သည့္ေနရာတၾင္ေရာက္ရႀိေနေဳကာင္းကုိ
မသိရပၝ။ ကမႝာ့ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မဵားဆိုင္ရာ မဟာမင္းဳကီးရံုး၏ (UNHCR) ေဴပာဆိုခဵက္အရ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္ႎႀင့္
ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံသား စုစုေပၝင္း သံုးေသာင္းတစ္ေထာင္တိုႚသည္ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ ပထမႎႀစ္ဝက္တၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံႎႀင့္ ဘဂႆလား
ေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံတိုႚမႀ ေလႀဴဖင့္ထၾက္ေဴပးခဲ့ဳကဴပီး ၄င္းမႀာ ၂၀၁၄ ခုႎႀစ္ႎႀင့္ ႎႁိင္းယႀဥ္ပၝက ၃၄ ရာခိုင္ႎႁန္း တိုးပၾားလာဴခင္း ဴဖစ္ပၝသည္။

၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလမႀ ဇူလိုင္လအထိ
၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ပထမပိုင္းတၾင္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရမႀ NLD အစိုးရသစ္သိုႚ ကူးေဴပာင္းခဲ့ပၝသည္။ သိုႚရာတၾင္ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵား
အေပၞ ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁမႀာ ယုတ္ေလဵာ့သၾားဴခင္းမရႀိဘဲ ဆက္လက္ဴဖစ္ေပၞခဲ့ပၝသည္။ ဇန္နဝၝရီလတၾင္ အမဵိႂးသားေရး
စိတ္ဓာတ္ဴပင္းဴပသူ သံဃာတစ္ပၝးႎႀင့္မ-ဘ-သ ဴပယုဂ္ဴဖစ္သူ အရႀင္ဝီရသူသည္ ရခိုင္ဴပည္နယ္တၾင္ ၂၀၁၂ ခုႎႀစ္ ဇၾန္လ
အဳကမ္းဖက္မႁစတင္ေစခဲ့ေသာ အမဵိႂးသမီးတစ္ဦးအေပၞဝမ္းနည္းဖၾယ္ရာမုဒိမ္းမႁႎႀင့္လူသတ္မႁကုိ ဴပန္လည္သရုပ္ေဆာင္
ထားသည့္ ဗီဒီယိုကုိ ေဖ့စ္ဘုတ္တၾင္တင္ခဲ့ပၝသည္။ ေဖ့စ္ဘုတ္မႀ ၄င္းဗီဒီယိုကုိ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁ ရက္ေနႚတၾင္
ပိတ္ခဲ့ပၝသည္။ ဴမန္မာဗုဒၭဘာသာဝင္မဵားဟဆိုလိုေသာ လူမဵိႂးႎႀင့္ဘာသာကုိ NLD အစိုးရသစ္မႀ ဦးစားေပးရန္ သတိ
ေပးသည့္သေဘာဴဖင့္ ဤဗီဒီယိုကုိ ရည္ရၾယ္ခဲ့ေဳကာင္း ဦးဝီရသူမႀေဴပာဆိုခဲ့သည္ဟု သိရႀိခဲ့ရပၝသည္။
၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေနႚတၾင္ ရခိုင္ဴပည္နယ္၌ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္အခဵိႂႚသည္ ၂၀၁၂ ခုႎႀစ္ အဳကမ္းဖက္မႁေနာက္ပိုင္း
၄င္းတိုႚထၾက္ေဴပးလၾတ္ေဴမာက္ခဲ့သည့္ လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းသိုႚ ဴပန္လည္ေရာက္ရႀိလာေဳကာင္း UNHCR မႀ အစီရင္ခံခဲ့
ပၝသည္။ တစ္သိန္းေလးေသာင္းေကဵာ္အနက္ ခန္ႚမႀန္းေဴခႎႀစ္ေသာင္းခၾဲခန္ႚ ဴပန္ေရာက္လာဴပီဟု ယူဆရပၝသည္။ သုိႚရာတၾင္
ဤသည္မႀာ ကမ္းကုန္ေအာင္ဆိုးရၾားသည့္စခန္းမဵားတၾင္ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္ တစ္သိန္းႎႀစ္ေသာင္းမႀ တစ္သိန္းႎႀစ္ေသာင္း
ငၝးေထာင္ဳကား ရႀိေနေသးသည္ဟုဆိုလိုဴပီး အားလံုးမႀာ မိမိဆႎၬအေလဵာက္ ဴပန္ေရာက္လာဴခင္းမဟုတ္ေဳကာင္း လူႚအခၾင့္
အေရးေထာက္ခံေဴပာဆိုသူအခဵိႂႚက အခိုင္အမာေဴပာဆိုဳကပၝသည္။ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ အေစာပိုင္းလမဵားတၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ
ထၾက္ခၾာသူ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားႎႀင့္ ခိုလႁံခၾင့္ရႀာေသာအဴခားသူ

ဦးေရပိုနည္းေဳကာင္း UNHCR မႀဆိုခဲ့ပၝသည္။

၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္တၾင္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳကီးဌာနသည္ အေရႀႚအလယ္ပိုင္းႎႀင့္ ဴမန္မာ
ႎိုင္ငံရႀိ ဘာသာေရးႎႀင့္တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမဵားအေပၞအဳကမ္းဖက္မႁကို ေဖာ္ဴပရန္ P.L. 114-113 အရ ဴပႉာန္းေသာ
(ဆိုးရၾားမႁမဵားတားဆီးေရးအစီရင္ခံစာ) “Atrocities Prevention Report” ကုိ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝသည္။ ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ ရိုဟင္ဂဵာ
မူစလင္မဵားႎႀင့္ပတ္သက္၍ အႎႀံႚအဴပားေတၾႚရႀိရေသာ အစိုးရပိုင္း၏ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁႎႀင့္ အဳကမ္းဖက္မႁမဵားဆက္လက္
ေပၞေပၝက္ေစသည့္ အစိုးရမဟုတ္သူမဵား၏အခန္းကၸကို ၄င္းအစီရင္ခံစာမႀ အေလးထားေဖၞဴပခဲ့ပၝသည္။ ထုိႚအဴပင္ ရခိုင္
ဴပည္နယ္တၾင္ လူႚအခၾင့္ေရးမဵားစၾာခဵိႂးေဖာက္မႁကုိ ဴမန္မာအစိုးရမႀ မဴဖစ္မေနကိုင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းရန္လိုေဳကာင္းကိုလည္း
၄င္းအစီရင္ခံစာမႀ အေလးထားေရးသားခဲ့ပၝသည္။ တစ္ရက္တည္းမႀာပင္ ကမႝာ့ကုလသမဂၢ လူႚအခၾင့္အေရးေကာင္စီမႀ
ဒုတိယအဳကိမ္ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞ ႎိုင္ငံတကာမႀ အခၝအားေလဵာ္စၾာသံုးသပ္ခဵက္ အစီရင္ခံစာကုိ လက္ခံခဲ့ပၝသည္။
သိုႚရာတၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသည္ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားႎႀင့္ပတ္သက္ေသာ အဳကံဴပႂခဵက္တိုင္းကုိ ဴငင္းပယ္ခဲ့ပၝသည္။
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၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ မတ္လ ၂၉ ရက္ေနႚတၾင္ ထၾက္ခၾာသၾားသူသမၳတဦးသိန္းစိန္သည္ ၂၀၁၂ ခုႎႀစ္ ဇၾန္လတၾင္ ရခိုင္ဴပည္နယ္၌
ပထမဆံုးအဳကိမ္ အဳကမ္းဖက္မႁမဵားေပၞေပၝက္ခဲ့ခဵိန္မႀစ၍ ထားရႀိခဲ့ေသာ အေရးအေပၞအေဴခအေနကုိ ရပ္စဲခဲ့ပၝသည္။
သိုႚရာတၾင္ ေနရာအမဵားအဴပားရႀိ ေဒသခံအာဏာပိုင္မဵားက စခန္းမဵားတၾင္ အတင္းအကဵပ္ေနခိုင္းခံရသည့္ ဴပည္တၾင္း
အိုးအိမ္ဆံုးရံႁးသူမဵား၏ သၾားလာလႁပ္ရႀားမႁကုိ ဆက္လက္ကန္ႚသတ္ခဲ့ေဳကာင္း အစီရင္ခံစာမဵားတၾင္ ေတၾႚရပၝသည္။
၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ဧဴပီလ ၁၉ ရက္တၾင္ ရခိုင္ဴပည္နယ္၊ ေပၝက္ေတာဴမိႂႚနယ္မႀ ထၾက္လာေသာေလႀတစ္စီးသည္ ဴမိႂႚေတာ္စစ္ေတၾ
ပင္လယ္ကမ္းတၾင္ နစ္ဴမႂပ္သၾားခဲ့ဴပီး ကေလးကုိးဦးအပၝအဝင္ လူႎႀစ္ဆယ္ေကဵာ္ ေသဆံုးခဲ့ပၝသည္။ ေလႀတၾင္ပၝလာသူ
အမဵားစုမႀာ ဴပည္နယ္အာဏာပိုင္မဵားမႀ သၾားလာမႁကန္ႚသတ္ပိတ္ပင္ထားဴပီး အေဴခခံလိုအပ္ခဵက္မဵားနည္းပၝးေသာ
ဴပည္တၾင္းအိုးအိမ္ေပဵာက္ဆံုးသူမဵားအတၾက္စခန္းမႀ ဴဖစ္ေဳကာင္းသိရပၝသည္။ ဤမေတာ္တဆမႁကုိတံုႚဴပန္သည့္အေနဴဖင့္
ရန္ကုန္ဴမိႂႚရႀိ အေမရိကန္သံရံုးမႀ ေဳကကၾဲဖၾယ္ရာ အသက္ဆံုးရံႁးမႁမဵားအေပၞ စိုးရိမ္ဝမ္းနည္းေဳကာင္းႎႀင့္ ေဒသႎၨရ
အစီရင္ခံခဵက္မဵားအရ

က ရိုဟင္ဂဵာလူမႁအသိုင္းအဝိုင္းမႀဟုယူဆမိသည့္အတိုင္း ဒုကၡခံရသူမဵား၏

မိသားစုမဵားအတၾက္ ဝမ္းနည္းေဳကာင္းသဝဏ္လၿာကို ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝသည္။
ေနာက္ပိုင္းအစီရင္ခံစာမဵားတၾင္ ေလႀေပၞရႀိသူမဵားမႀာ မဵားေသာအားဴဖင့္ မူစလင္တိုင္းရင္းသား ကမန္းမဵားဴဖစ္ႎိုင္ခဲ့ေဳကာင္း
ဆိုဳကပၝသည္။ ရိုဟင္ဂဵာတိုင္းရင္းသားမဵားေရာ ကမန္းတိုင္းရင္းသားမဵားပၝ အဓိကအားဴဖင့္ ရခိုင္ဴပည္နယ္တၾင္ ေနထိုင္
ဳကဴပီး ၄င္းတိုႚ၏

ႎႀင့္ဘာသာေရးအေနအထားအေပၞအေဴခခံဴပီး ေႎႀာင့္ယႀက္ဴခင္း၊ ခၾဲဴခားဆက္ဆံဴခင္းႎႀင့္ အဴခား

ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁမဵား ဳကံႂေတၾႚဳကရပၝသည္။ ဧဴပီလ ၁၉ ရက္ အဴဖစ္အပဵက္တၾင္ ဒုကၡခံရသူမဵားမႀာ မည္သပ
ူ င္ဴဖစ္ေစ
ဴမန္မာႎိုင္ငံ

ူအခဵိႂႚမႀာ အေမရိကန္သံရံုးမႀ ရိုဟင္ဂဵာဟူေသာအေခၞအေဝၞ သံုးခဲ့သည့္အတၾက္ စိတ္ဆိုးခဲ့ဳကပၝသည္။

၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ဧဴပီလ ၂၈ ရက္တၾင္ ဗုဒၭသံဃာမဵားႎႀင့္ အစၾန္းေရာက္အမဵိႂးသားေရးစိတ္ဓာတ္ဴပင္းဴပသူအုပ္စု မ-ဘ-သ
ပံပ
့ ုိးသူတုိႚ အပၝအဝင္ အမဵိႂးသားေရးဆန္ႚကဵင္ဆႎၬဴပသူ ရာေပၝင္းမဵားစၾာတိုႚသည္ ရန္ကုန္ရႀိအေမရိကန္သံရံုးကို ရဲဴဖင့္
လ႖ိႂႚဝႀက္ေစာင့္ဳကည့္ခဲ့ပၝသည္။ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ေမလ ၃ ရက္ေနႚတၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳကီးဌာနသည္
အေမရိကန္သံရံုးမႀ ၄င္းအေခၞအေဝၞကို ေရႀာင္ရႀားရန္လိုလားေဳကာင္း လူသိရႀင္ဳကားေဴပာဆိုခဲ့ပၝသည္။
၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ေမလတၾင္ ႎိုင္ငံေတာ္အဳကံေပးပုဂၢိႂလ္ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္မႀဦးေဆာင္ဴပီး ရခိုင္ဴပည္နယ္၏ ဆင္းရဲမႁကုိ
ကိုင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းရန္တာဝန္ေပးထားေသာ ရခိုင္ဴပည္နယ္ ဴငိမ္းခဵမ္းေရးႎႀင့္ဖၾံႚဴဖိႂးတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႁ
ဗဟုိေကာ္မတီကုိ သမၳတရံုးမႀ ေဳကညာခဲ့ပၝသည္။ ေကာ္မတီအဖၾဲႚဝင္မဵားသည္

မဳကာမီတၾင္ အေဴခအေနမဵားကို

သံုးသပ္ရန္ ရခိုင္ဴပည္နယ္သိုႚ သၾားေရာက္ခဲ့ပၝသည္။
၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ဇၾန္လ ၇ ရက္တၾင္ ဴပည္နယ္အဆင့္အာဏာပိုင္မဵားသည္ ရခိုင္ဴပည္နယ္ ပုဏၧားက႗န္း၊ ေကဵာက္ဴဖႃႎႀင့္ေဴမပံု
ဴမိႂႚနယ္သံုးခုတၾင္ ဴပႂဴပင္ထားသည့္ ႎိုင္ငံသားစိစစ္အတည္ဴပႂေရးအစီအစဥ္သစ္တစ္ရပ္ကုိ စတင္ခဲ့ပၝသည္။ ဤႎႀစ္ အေစာ
ပိုင္းတၾင္ ရခိုင္လၿတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၞခင္ေစာေဝမႀ ၄င္းႎႀင့္အဴခားသူမဵားမႀ တရားမဝင္လာေရာက္ေနထိုင္သူမဵားဟု
ယူဆသည့္ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားကုိ စာရၾက္စာတမ္းဴဖင့္မႀတ္တမ္းတင္ေရးအတၾက္ ႎိုင္ငံသားဴပႍနာကုိ ကုိင္တၾယ္ရန္ႎႀင့္
၄င္းတိုႚ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀထၾက္ခၾာပၝက ဴပန္မလာႎိုင္ေရးအတၾက္ကန္ႚသတ္ရန္ ဥပေဒဴပႂအဖၾဲႚကို တိုက္တၾန္းခဲ့ပၝသည္။ ၂၀၁၄
ခုႎႀစ္ ရိုဟင္ဂဵာႎႀင့္ ကမန္းမူစလင္အမဵားအဴပားကုိ ဘဂႆ ၝလီမဵားအဴဖစ္ မိမိကုိယ္ကုိယ္ေဴပာရန္ အတင္းအကဵပ္ေစခိုင္းသည့္
ႎိုင္ငံသားစိစစ္အတည္ဴပႂေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႎႀင့္မတူဘဲ ယခုလုပ္ငန္းစဥ္တၾင္ တိုင္းရင္းသားႎႀင့္ ဘာသာေရးေဖာ္ဴပခဵက္မဵားကုိ
ထုတ္ပယ္ထားပၝသည္။ သိုႚရာတၾင္ ပုဏၧားက႗န္းရႀိ မူစလင္မဵားသည္ ၄င္းတိုႚအား ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္အဴဖစ္ အသိအမႀတ္
ဴပႂခၾင့္ မေပးပၝက ပၝဝင္မည္မဟုတ္ေဳကာင္း ဴငင္းဆိုခဲ့ပၝသည္။ စိစစ္အတည္ဴပႂေရးအစီအစဥ္တၾင္ စာရင္းေပးသူမဵားကုိ
အမဵိႂးသားစိစစ္ေရးလက္မႀတ္မဵား သိုႚမဟုတ္ NVC ဟုသိဳကသည့္ အဴပာေရာင္မႀတ္ပံုတင္ကတ္ဴပားမဵား ထုတ္ေပးဴပီးေနာက္
ႎိုင္ငံသားဴဖစ္ရန္ အကဵံႂးဝင္မဝင္ကုိ ဴမိႂႚနယ္၊ ဴပည္နယ္ႎႀင့္ ဗဟုိအစိုးရအဆင့္တိုႚတၾင္ စိစစ္ပၝသည္။
၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ဇန
ၾ ္လတၾင္ ကုလသမဂၢအထူးကုိယ္စားလႀယ္ယန္ဟီးလီအလည္အပတ္လာစဥ္ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားအား
ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိ မူစလင္လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းဟု ရည္ညၿန္းရန္ ဴမန္မာႎိုင္ငံဴပန္ဳကားေရးဝန္ဳကီးဌာနမႀ ႎိုင္ငံေတာ္မီဒီယာကုိ
ညၿန္ဳကားခဲ့ပၝသည္။
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မဵားမဳကာမီကဴဖစ္ေပၞမႁမဵားႎႀင့္ အနာဂတ္လမ္းေဳကာင္းသစ္မဵား
ဤစာတမ္းမႀေဆၾးေႎၾးထားသည့္ကာလေနာက္ပိုင္းတၾင္ ေဖာ္ဴပထုိက္သည့္ အဓိကအဴဖစ္အပဵက္အခဵိႂႚေပၞေပၝက္ခဲ့ပၝသည္။
ပထမအေနဴဖင့္ မ-ဘ-သအဖၾဲႚအမႀန္တကယ္လိုအပ္ဴခင္းရႀိမရႀိအေပၞ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသဳကီးဝန္ဳကီးခဵႂပ္ ဦးဴဖိႂးမင္းသိန္းမႀ
ေမးခၾန္းထုတ္ဴပီးေနာက္၂၀၁၆ ခုႎႀစ္တၾင္ (သံဃာမဵားဦးေဆာင္သည့္ တရားဝင္အဖၾဲႚအစည္းဴဖစ္ဴပီး မ-ဟ-နဟုလည္း
သိဳကသည့္) ႎိုင္ငံေတာ္သံဃာ ဟာနာယကေကာ္မတီမႀ မ-ဘ-သကုိ မည္သည့္အခၝကမ႖ ေထာက္ခံခဲ့ဴခင္းမရႀိေဳကာင္းႎႀင့္
၄င္းအဖၾဲႚအစည္းသည္သာ ဴမန္မာႎိုင္ငံဗုဒၭဘာသာဝင္အားလံုးကုိ ကုိယ္စားဴပႂသည့္ သံဃာအသင္းဴဖစ္ေဳကာင္း ၄င္း၏
အေနအထားကုိ လူသိရႀင္ဳကားေဳကညာလိုက္ပၝသည္။ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လတၾင္ အစိုးရအာဏာပိုင္မဵားသည္ USCIRF
ဝန္ထမ္းမဵားႎႀင့္ေတၾႚသည့္အခၝတၾင္လည္း ဤအေနထားအတိုင္း ေဴပာဆိုခဲ့ပၝသည္။ ထိုႚအဴပင္ ကုလသမဂၢ အထူး
ကုိယ္စားလႀယ္ ယန္ဟီးလီမႀ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၏အမဵိႂးဘာသာသာသနာ ဥပေဒေလးရပ္အေပၞ ေဝဖန္ဴပီးေနာက္ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္တၾင္
၄င္းအေပၞပစ္မႀတ္ထားေစာ္ကားခဲ့သည့္ ဦးဝီရသူကုိ သက္ေတာ္ေစာင့္ဟုေခၞသည့္ ေစတနာအဖၾဲႚအစည္းတစ္ရပ္မႀ
အသေရဖဵက္မႁဴဖင့္ တရားစၾဲခဲ့ပၝသည္။
ဒုတိယအေနဴဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ဇူလိုင္လတၾင္ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႁဳကီးဳကပ္ေရးႎႀင့္ လူအင္အားဝန္ဳကီးဌာနမႀ မဵားစၾာ
ဳကန္ႚဳကာေနသည့္ ၂၀၁၄ ခုႎႀစ္ ႎိုင္ငံေတာ္လူဦးေရစာရင္းမႀ ဘာသာေရးကိန္းဂဏန္းမဵားထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝသည္။ ခန္ႚမႀန္းခဵက္
မဵားစၾာရႀိခဲ့ေသာ္လည္း ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိမူစလင္မဵားဟုယူဆရဴပီး ထည့္တၾက္ထားဴခင္းမရႀိသည့္ ခန္ႚမႀန္းေဴခလူဦးေရ ၁ ့၀၉
သန္းကုိ ထည့္သၾင္းစဥ္းစားလ႖င္ပင္ ႎိုင္ငံရႀိမူစလင္ဦးေရမႀာ သိသိသာသာတိုးပၾားလာခဲ့ဴခင္းမရႀိပၝ။ ရုိဟင္ဂဵာ မူစလင္မဵား၏
ရပိုင္ခၾင့္မဵားဴငင္းပယ္လိုေသာ ဗုဒၭဘာသာအသိုင္းအဝိုင္းရႀိလူအခဵိႂႚသည္ ႎိုင္ငံ၏မူစလင္မဵားအေပၞ ရက္စက္သည့္ အေဴပာ
အဆိုႎႀင့္လုပ္ေဆာင္မႁမဵားအတၾက္ အေဳကာင္းရင္းမႀာ ႎိုင္ငံ၏မူစလင္ဦးေရတိုးပၾားလာဴခင္းေဳကာင့္ဟု ေထာက္ဴပခဲ့ပၝသည္။
သိုႚရာတၾင္ အစိုးရကုိယ္တိုင္၏လူဦးေရကိန္းဂဏန္းမဵားက ဤေဴပာဆိုခဵက္မဵားကုိ အယံုအဳကည္မဲ့ေစပၝသည္။
တတိယအေနဴဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လ ၂၃ ရက္တင
ၾ ္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ညၿန္ဳကားခဵက္ဴဖင့္ ႎိုင္ငံေတာ္အဳကံေပး
ပုဂၢိႂလ္၏ရံုးမႀ ကုလသမဂၢအေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃးေဟာင္း ကုိဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ အဖၾဲႚဝင္ကိုးဦးပၝ ရခိုင္ဴပည္နယ္
အဳကံေပးေကာ္မရႀင္တစ္ရပ္ ဖၾဲႚစည္းမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဳကညာခဲ့ပၝသည္။ စက္တင္ဘာလတၾင္ ရခိုင္ဴပည္နယ္သိုႚ ပဏာမ
သၾားေရာက္ခဲ့ေသာ ၄င္းအဳကံေပးေကာ္မရႀင္တၾင္ ဴပည္နယ္အတၾင္းဖၾံႚဴဖိႂးတိုးတက္မႁႎႀင့္ လူသားခဵင္းစာနာမႁ လိုအပ္ခဵက္မဵား
သံုးသပ္ဴပီး အစိုးရအားအဳကံဴပႂရန္တာဝန္ရႀိပၝသည္။ ရခိုင္အမဵိႂးသားပၝတီႎႀင့္ အရပ္ဖက္လူမႁအဖၾဲႚအစည္းဝင္မဵား
အပၝအဝင္ ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိလူအခဵိႂႚမႀ ၄င္းအဳကံေပးေကာ္မတီအေပၞ မဵားစၾာမေကဵနပ္ေဳကာင္း၊ အဓိကအေဳကာင္းရင္းမႀာ
ကိုဖီအာနန္အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံဴခားသားသံုးဦးပၝဝင္ေနေသာေဳကာင့္ဴဖစ္ေဳကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဳကားခဲ့ပၝသည္။ ေဝဖန္သူမဵား
အား တံုႚဴပန္သည့္အေနဴဖင့္ ေကာ္မရႀင္၏လုပ္ပိုင္ခၾင့္တၾင္ လူႚအခၾင့္အေရးစံုစမ္းမႁ သိုႚမဟုတ္ အစီရင္ခံမႁ မပၝဝင္ေဳကာင္း
ကုိဖီအာနန္မႀ လူသိရႀင္ဳကားရႀင္းဴပခဲ့ပၝသည္။ ရုိဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားကုိ ေကာ္မရႀင္ (ႎႀင့္ ဴပည္ေထာင္စုဴငိမ္းခဵမ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ) တၾင္ မပၝဝင္ေစဴခင္းႎႀင့္ အဳကံေပးေကာ္မရႀင္၏သံုးသပ္ခဵက္တၾင္ လူႚအခၾင့္အေရးကုိ ထည့္သၾင္း
ထားဴခင္းမရႀိေသာေဳကာင့္ လူမႁအသိုင္းအဝိုင္း၏ဴပႍနာမဵားႎႀင့္ အတိဒုကၡတိုႚကို အလံုအေလာက္ ကုိင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းရန္
ဴဖစ္ႎိုင္မည္မဟုတ္ဟု ထင္ရပၝသည္။
ေနာက္ဆံုးအေနဴဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေနႚတၾင္ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားဟု ယူဆရသည့္ ကုိယ္ထိ
လက္ေရာက္ရန္ဴပႂသူ အုပ္စုဳကီးသည္ ရခိုင္ဴပည္နယ္ ေမာင္ေတာဴမိႂႚနယ္တၾင္ နယ္ဴခားေစာင့္ရဲႎႀင့္ အဴခားေသာ ဥပေဒ
ဳကီးဳကပ္ေရးေနရာမဵားကုိ ပစ္မႀတ္ထား
လူမဵားသည္ ၄င္းတိုက္ခိုက္မႁမဵားႎႀင့္

တိုက္ခိုက္ခဲ့ပၝသည္။ ရဲအရာရႀိမဵားအပၝအဝင္ ဒၝဇင္ေပၝင္းမဵားစၾာေသာ
အဳကမ္းဖက္မႁတၾင္ သတ္ဴဖတ္ခံရဴပီး ေနာက္ထပ္

ေထာင္ေပၝင္းမဵားစၾာမႀာ အိုးအိမ္ဆံုးရႁံးခဲ့ရပၝသည္။ အေဳကာင္းမဲ့ဖမ္းဆီးဴခင္းမဵား၊ ဥပေဒဴပင္ပမႀ သတ္ဴဖတ္မႁမဵား၊ မီးရႁိႚမႁႎႀင့္
မုဒိမ္းမႁတိုႚကဵႃးလၾန္ေဳကာင္း စၾပ္စဲၾခဵက္မဵားအပၝအဝင္ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားအေပၞ တန္ဴပန္တိုက္ခိုက္မႁမဵားကုိ မီဒီယာ
သတင္းမဵားမႀ မႀတ္တမ္းတင္ခဲ့ပၝသည္။ ၄င္းသတင္းမဵားအေပၞ ဴမန္မာအစိုးရမႀ သံသယရႀိေဳကာင္းေဴပာခဲ့ပၝသည္။
ႎိုဝင္ဘာလ အေစာပိုင္းတၾင္ အေမရိကန္သံအမတ္ စေကာ့မာရႀယ္အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံတကာကုိယ္စားလႀယ္မဵားသည္
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သက္ေရာက္မႁရႀိေသာ ေနရာအားလံုးသိုႚ မေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ရခိုင္ဴပည္နယ္ေဴမာက္ပိုင္းသိုႚ သၾားေရာက္ခဲ့ပၝသည္။
ဤစာတမ္းေရးသားခဵိန္တၾင္ တိုက္ခိုက္မႁမဵားအေပၞ အစိုးရမႀစံုစမ္းမႁမဵား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနပၝသည္။ ရုိဟင္ဂဵာ
မူစလင္မဵားဟု

သူမဵားမႀ တာဝန္ရႀိေဳကာင္းေတၾႚရႀိရပၝက ဴပည္ေထာင္စုအစိုးရႎႀင့္ ရခိုင္ဴပည္နယ္အစိုးရတိုႚ

မခဵမ္းမႁ

မေကဵ

-ယခုကိစၤတၾင္ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္အခဵိႂႚအဳကား အစၾန္းေရာက္မႁ ေပၞေပၝက္ေစခဲ့ႎိုင္ေသာ-

၄င္းတိုႚ၏ဖိႎႀိပ္မႁမူဝၝဒကို အေသးစိတ္သုံးသပ္ရပၝမည္။ ဤေနာက္ပိုင္းတၾင္ အရပ္သားမဵားဴဖစ္ေစ တပ္မေတာ္ႎႀင့္ ဥပေဒ
ဳကီးဳကပ္ေရးမႀဴဖစ္ေစ အဳကမ္းဖက္မႁကဵႃးလၾန္ပၝက တာဝန္ယေ
ူ စရပၝမည္။ ယခုအခဵိန္အထိ အစိုးရ၏တံုႚဴပန္မႁမဵားမႀာ
ကန္ႚသတ္မႁမဵားကုိ ပိုမိုတင္းက ပ္ေစဴပီး အထူးသဴဖင့္ လူသားခဵင္းစာနာမႁအေထာက္အပံ့မဵား ရယူမႁက့ဲသိုႚ ရပိုင္ခၾင့္မဵားကုိ
ပိုမိုဴငင္းဆိုထားပၝသည္။ ဤစာတမ္းေရးသားခဵိန္တၾင္ လူသားခဵင္းစာနာမႁအေထာက္အပံ့မဵား ဴပန္လည္စတင္ခၝစ
ဴဖစ္ပၝသည္။
ဴပည္ေထာင္စုအစိုးရ သိုႚမဟုတ္ ရခိုင္ဴပည္နယ္အစိုးရ ေရႀာင္ရႀားမရေသာအတားအဆီးတစ္ခုမႀာ ရိုဟင္ဂဵာ သိုႚမဟုတ္
ဘဂႆ ၝလီဟူသည့္ အေခၞအေဝၞမဵားႎႀင့္ပတ္သက္သည့္ အဴငင္းပၾားဖၾယ္ရာကိစၤဴဖစ္ပၝသည္။ ယခုအခဵိန္အထိ ရိုဟင္ဂဵာ
မူစလင္မဵားႎႀင့္ပတ္သက္၍အေလးထားမႁမႀာ မဵားေသာအားဴဖင့္ ဤေဝၝဟာရႎႀင့္သက္ဆိုင္ဴပီး တင္းမာမႁမဵားႎႁိးဆၾဴပီး
ဤအကဵပ္အတည္း၏အေဴခခံအေဳကာင္းရင္းမဵားကုိ ကုိင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းမဴပႂလိုသူမဵား၏ တမင္ဳကံစည္မႁဴဖစ္ႎိုင္ပၝသည္။
အေခၞအေဝၞႎႀင့္ပတ္သက္သည့္ ဤအဴငင္းပၾားမႁမႀာ လက္သင့္ခံမႁႎႀင့္ လက္သင့္မခံမႁအဳကား ပိုမိုကၾဲဴပားလာေဳကာင္း
လကၡဏာဴဖစ္ပၝသည္။ ႎိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ ရိုဟင္ဂဵာဟူသည့္အေခၞအေဝၞကုိ အသံုးဴပႂဴခင္းမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံ
အတၾင္းတၾင္ လၾန္စာၾ အဴငင္းပၾားဖၾယ္ဴဖစ္ဴပီး ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ဇၾန္လတၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဴပန္ဳကားေရးဝန္ဳကီးဌာနမႀ အစိုးရ
မီဒီယာအား ၄င္းအုပ္စုကို ရိုဟင္ဂဵာဟုေခၞမည့္အစား ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိ မူစလင္လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းဟုေခၞရန္ ညၿန္ဳကား
ခဲ့ပၝသည္။ ယခင္အစိုးရသည္ ၄င္းလူမႁအသိုင္းအဝိုင္းအား လၾတ္လပ္ေရးေနာက္ပိုင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႚ ေရၿႚေဴပာင္းလာေသာ
ႎိုင္ငံဴခားသားမဵားႎႀင့္ တရားမဝင္ေရၿႚေဴပာင္းေနထိုင္သူမဵားဟု ဆိုလိုသည့္သေဘာဴဖင့္ ဘဂႆ ၝလီမဵားဟု ရည္ညၿန္းခဲ့ပၝသည္။
လက္ရႀိအစိုးရသည္ ရိုဟင္ဂဵာႎႀင့္ဘဂႆ ၝလီဟူေသာအေခၞအေဝၞမဵားကုိ ေရႀာင္ရႀားပၝသည္။ ဤအေနအထားမဵားသည္
ရိုဟင္ဂဵာႎႀင့္ အဴခားမူစလင္မဵားအေပၞပစ္မႀတ္ထားကာ ခၾဲဴခားဆက္ဆံသည့္၊ အဳကမ္းဖက္သည့္ သိုႚမဟုတ္ အဴခားဴပစ္မႁမဵား
ကဵႃးလၾန္သည့္ လက္ရႀိမူဝၝဒမဵားႎႀင့္ကဵင့္သံုးမႁမဵား သိုႚမဟုတ္ အစိုးရမဟုတ္သူမဵားမႀ ၄င္းကဵႃးလၾန္မႁမဵားကုိ
ဴပႂလုပ္ေနသည္ကုိ ကိုင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းရန္ ပဵက္ကၾက္မႁ

တိုႚကို ထင္ဟပ္ေနပၝသည္။

ရိုဟင္ဂဵာႎႀင့္ဘဂႆ ၝလီဟူေသာ အေခၞအေဝၞမဵားကို အသံုးဴပႂဴခင္း၊ ၄င္းအေခၞအေဝၞတစ္ခုစီႎႀင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေနာက္ခံ
သမိုင္း၏အေရးပၝပံုႎႀင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ဴပင္းဴပသည့္စိတ္သေဘာထားမဵားကုိ USCIRF မႀ အသိအမႀတ္ဴပႂပၝသည္။
ရိုဟင္ဂဵာမဵားသည္ ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္အစစ္အမႀန္ေနထိုင္ဴပီး ႎိုင္ငံသားရပိုင္ခၾင့္ရႀိသူမဵားဟုမယူဆသူမဵားက ၄င္းတိုႚကုိ
ဘဂႆၝလီမဵားဟု ရည္ညၿန္းဳကဴပီး ဘဂႆ ၝလီဟူေသာအေခၞအေဝၞမႀာ ေသၾးထိုးလႁံႚေဆာ္ေပး

ႎႀိမ္ေဴပာသည့္ အေခၞအေဝၞ

ဴဖစ္ပၝသည္။ အဴခားတစ္ဖက္တၾင္မူ ရိုဟင္ဂဵာဟူေသာအေခၞအေဝၞမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံတိုင္းရင္းသားအုပ္စုမဵား

ၾ

တရားဝင္အသိအမႀတ္ဴပႂဴခင္းမရႀိသည့္ လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းတစ္ရပ္အေပၞ တိုင္းရင္းသားအဴဖစ္ယဆ
ူ ေစသည္ဟု
ယုံဳကည္သူမဵား စိုးရိမ္ပူပန္

ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားတစ္ဦးခဵင္းအေနဴဖင့္ဴဖစ္ေစ အုပ္စုလုိက္ဴဖစ္ေစ

၄င္းတိုႚသေဘာအတိုင္း မည္သူမည္ဝၝဴဖစ္ေဳကာင္း ေရၾးခဵယ္ပိုင္ခၾင့္ရႀိသည္ဟု USCIRF အပၝအဝင္ အမဵားအဴပားမႀ
အခိုင္အမာယူဆဳကပၝသည္။
သိုႚရာတၾင္ ရိုဟင္ဂဵာဟူေသာအေခၞအေဝၞကုိအသံုးဴပႂဴခင္း
စာနာမႁအကဵပ္အတည္း၏ အရင္းခံအခက္အခဲမဵား

ဤလူမႁအသိုင္းအဝိုင္းမႀရင္ဆိုင္ေနရသည့္ လူသားခဵင္း

မႀ အာရံုလၿဲေဴပာင္းသၾားခဵင္း မ

သင့္ပၝ။ မိမိမည္သမ
ူ ည္ဝၝ

ဴဖစ္သည္ဆိုသည့္အခဵက္ႎႀင့္ လူတစ္ဦး သိုႚမဟုတ္ အုပ္စုတစ္စုႎႀင့္ မိမိမည္သူမည္ဝၝ ဴဖစ္ေဳကာင္းအခဵက္

အဳကား

ဆက္စပ္မႁအေပၞသက္ေရာက္သည့္အခဵက္မဵားသည္ ရႁပ္ေထၾးကာေဴပာင္းလဲေနပၝသည္။ အုပ္စုတစ္စု မည္သူမည္ဝၝ
ဴဖစ္သည္ဟူေသာအခဵက္ကုိ ဆန္ႚကဵင္သမ
ူ ဵား သိုႚမဟုတ္ စိန္ေခၞသူမဵားသည္ ထိုသိုႚ ဆန္ႚကဵင္ဴခင္း သိုႚမဟုတ္
စိန္ေခၞဴခင္းဴဖင့္ တစ္စံုတစ္ဦးသည္ မိမိမည္သဴူ ဖစ္သည္ဟူေသာအခဵက္ႎႀင့္ဆက္စပ္ႎိုင္စၾမ္းကုိ ေလဵာ့နည္းေစဴခင္း သိုႚမဟုတ္
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ရပ္စဲေစဴခင္း မဴပႂႎိုင္ပၝ။ ေဝၝဟာရစာရင္းမႀ အေခၞအေဝၞအခဵိႂႚကုိ ဖယ္ရႀားဴခင္းသည္ တင္းမာမႁမဵား
လႁံႚေဆာ္ဴခင္းကုိ ပရိယာယ္ဳကၾယ္စၾာဴဖင့္ သတိထားကာေရႀာင္ရႀားသည့္ နည္းဴဖစ္ပံုရေသာ္လည္း ဤသည္မႀာ ႎိုင္ငံတကာ
လူႚအခၾင့္အေရးေဳကညာစာတမ္း ပုဒ္မ ၁၉ ၏စိတ္ဓာတ္ကုိခဵိႂးေဖာက္ေသာ အတင္းအကဵပ္စိစစ္မႁအသၾင္တစ္မဵိႂးလည္း
ဴဖစ္ပၝသည္။
ရုိဟင္ဂဵာႎႀင့္ ဘဂႆ ၝလီတိုႚကဲ့သိုႚ စိတ္ဝမ္းကၾဲေစသည့္အေခၞအေဝၞမဵားကုိ သံုးဴခင္းမသံုးဴခင္းမႀာ တစ္ကၸ။ ႎိုင္ငံေရးအကဵိႂး
အဴမတ္အတၾက္

ဴခင္း သိုႚမဟုတ္ လူပုဂၢိႂလ္မဵား သိုႚမဟုတ္ လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းမဵား၏ အေဴခခံလၾတ္လပ္ခၾင့္

မဵားႎႀင့္ ရပိုင္ခၾင့္မဵားကုိ ဴငင္းပယ္ဴခင္း

မႀာ လူမဆန္သည့္အဴပင္ အကဵင့္သိကၡာကင္းမဲ့ပၝသည္။ ဥပမာ ရိုဟင္ဂဵာ

အသိုင္းအဝိုင္းကို အဴမဲႎိုင္ငံမဲ့ဴဖစ္ေနေစဴခင္းႎႀင့္ ၄င္းတိုႚအေပၞတိုက္ခိုက္လုယေ
ူ နဴခင္းမႀာ ရက္စက္ရံုမက ႎိုင္ငံတကာ
လူႚအခၾင့္အေရးအဆင့္အတန္းမဵား ခဵိႂးေဖာက္ေနဴခင္းမႀာလည္း ထင္ရႀားပၝသည္။ မည္သည့္အေခၞအေဝၞ သံုးသည္ဴဖစ္ေစ
၄င္းဴပည္နယ္တၾင္ေနထုိင္သူအားလံုး အႎႀံႚအဴပားဳကံႂေတၾႚေနရသည့္ ေဳကကၾဲဖၾယ္ဆင္းရဲမႁကုိ အဆံုးသတ္ရန္သာမက အခဵိႂႚ
သူမဵားက လူမဵိႂးစုလိုက္သတ္ဴဖတ္ဴခင္းကဲ့သိုႚအေဴခအေန၊ လူမဵိႂးသန္ႚစင္ေရး သိုႚမဟုတ္ ရုိဟင္ဂဵာမူစလင္မဵား လူမဵိႂး
ဟုေခၞဆိုေနသည္တိုႚကုိပၝ အဆံုးသတ္ရန္

ေရး

ဴမန္မာအစိုးရသည္ ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိသူအားလံုးအတၾက္ ဆိုးရၾားလႀသည့္

အေဴခအေနမဵားကို ဘက္မလိုက္ဘဲ အလဵင္အဴမန္ကိုင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းရပၝမည္။ လၾန္ခဲ့သည့္ငၝးႎႀစ္ခၾဲကာလအတၾင္း
ဆက္တိုက္အစိုးရႎႀစ္ရပ္မႀ ရိုဟင္ဂဵာမဵားအတၾက္ ဆိုးရၾားေနေသာအေဴခအေနမဵားကို လူႚဂုဏ္သိကၡာကင္းမဲ့သည္အထိ
ယိုယၾင္းေစခဲ့ပၝသည္။ အေခၞအေဝၞမဵားေဳကာင့္ ခဵက္ခဵင္းလုပ္ေဆာင္စရာမဵား ဆက္လက္ ဳကန္ႚဳကာေနဴခင္း မဴဖစ္ေစရပၝ။
နိဂံုးႎႀင့္ အဳကံဴပႂခဵက္မဵား
အစိုးရသစ္ရႀိဴပီဴဖစ္ေသာ္လည္း ဴမန္မာႎိုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီအသၾင္ဆက္လက္ကူးေဴပာင္းေနဴခင္းသည္ ယခင္အစိုးရ၏
လၾတ္လပ္စၾာကုိးကၾယ္ခၾင့္ႎႀင့္ လက္သင့္ခံဴခင္းအပၝအဝင္ လူႚအခၾင့္အေရးမဵားအေပၞ ဳကိမ္ဖန္မဵားစၾာ ပဵက္ကၾက္မႁတိုႚေဳကာင့္
အႎၨရာယ္ရႀိေနပၝသည္။ ေလဵာ့ပၝးသၾားဴခင္းမရႀိေသာ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡမဵားႎႀင့္ ဘာသာေရးလူနည္းစုမဵား၊ တိုင္းရင္းသား
လူနည္းစုမဵားအေပၞ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁမဵားလည္း ႎိုင္ငံတၾင္ အႎႀံႚအဴပားေပၞေပၝက္ေနဆဲဴဖစ္ပၝသည္။
ရုိဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားသည္ ဤညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁ၏ဗဟုိခဵက္မတၾင္ရႀိေနပၝသည္ - အစိုးရမႀညၿန္ဳကားေသာ ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္
မႁမဵားႎႀင့္/သိုႚမဟုတ္ အဓိကရုဏ္းမဵား ရိုဟင္ဂဵာႎႀင့္အဴခားမူစလင္မဵားအေပၞ လူအုပ္ဴဖင့္အဳကမ္းဖက္မႁအေပၞ အစိုးရမႀ
လဵစ္လဵႃရႁထားဴခင္း

တိုႚေဳကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႎႀစ္မႀစ၍ရာေပၝင္းမဵားစၾာေသာသူမဵား သတ္ဴဖတ္ခံရဴခင္း၊ ေထာင္ေပၝင္းမဵားစၾာ

အိုးအိမ္ဆံုးရံႁးရဴခင္းႎႀင့္ ဘာသာေရးတည္ေနရာမဵားအပၝအဝင္ ရာေပၝင္းမဵားစၾာေသာဘာသာေရးပိုင္ဆိုင္မႁမဵား
ပဵက္စီးခဲ့ရပၝသည္။
ကၾဲဴပားသည့္အုပ္ခဵႂပ္သပ
ူ ၝတီမဵားအဳကားေဴပာင္းလဲရာတၾင္ေရာ ဒီမိုကေရစီအသၾင္ပိုရႀိေသာအစိုးရသိုႚ ကူးေဴပာင္းရာတၾင္ပၝ
ဴမန္မာႎိုင္ငံအသၾင္ကူးေဴပာင္းေရးတၾင္ အေရးတဳကီးဂရုဴပႂရန္လုိသည့္ ဦးစားေပးအရာမဵားစၾာ ရႀိေနပၝသည္။ မည္သည့္ လူမႁ
အဖၾဲႚအစည္းတၾင္မဆုိ စိတ္ဝင္စားမႁမဵားယႀဥ္ဴပိႂင္ေနပၝက တင္းမာမႁမဵားေပၞေပၝက္ႎိုင္ပၝသည္။ သေဘာကၾဲလဲၾမႁအခဵိႂႚေဳကာင့္
ဥပေဒခဵမႀတ္မႁႎႀင့္ မူဝၝဒလုပ္ငန္းစဥ္တိုႚ ဳကန္ႚဳကာႎိုင္ေသာ္လည္း ကဵန္အခဵိႂႚေဳကာင့္ အဳကမ္းဖက္မႁဴဖစ္သၾားႎိုင္ပၝသည္။
အထူးသဴဖင့္ လူပုဂၢိႂလ္မဵား သိုႚမဟုတ္ အုပ္စုမဵားမႀ သေဘာတရားတစ္ရပ္ႎႀင့္/သိုႚမဟုတ္ ယံုဳကည္ကိုးကၾယ္မႁတစ္ရပ္ကုိ
အဴခားအရာမဵားထက္

ဓ ၳဴမႀင့္တင္သည့္အခၝတၾင္ ဴဖစ္ပၝသည္။ အဳကမ္းဖက္မႁဴဖစ္သည့္အခၝ ႎိုင္ငံေရး

သိုႚမဟုတ္ လူမႁေရးအင္အားစုမဵားသည္ ႎိုင္ငံေရးရည္မႀန္းခဵက္ဴပည့္ဝရန္ သိုႚမဟုတ္ အာဏာပိုမိုရရႀိရန္ ဂိုဏ္းဂဏ
ကၾဲဴပားမႁသိုႚ ခဵဥ္းကပ္ေလ့ရႀိပၝသည္။ ဤသိုႚေသာႎိုင္ငံေရးေမ႖ာ္မႀန္းခဵက္မဵားမႀ အစၾန္းေရာက္သမားမဵားႎႀင့္ အမဵိႂးသားေရး
စိတ္ဓာတ္ဴပင္းဴပသူအုပ္စုမဵား အဴခားဘာသာေရးအသိုင္းအဝိုင္းမဵားကုိ ပစ္မႀတ္ထားဴပီး လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းတၾင္
လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကုိးကၾယ္ခၾင့္ကုိ ဳကီးေလးစၾာခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားအပၝအဝင္ လူမႁအဖၾဲႚအစည္းတၾင္ လက္သင့္မခံမႁ ပိုမုိ
ဳကီးမားေစရန္ တၾန္းအားေပးဴပီး ေပၞေပၝက္ေစသည္ကုိ USCIRF မႀ ဴမင္ခဲ့ဖူးပၝသည္။ အစၾန္းေရာက္သမားမဵားႎႀင့္ အမဵိႂးသား
ေရးစိတ္ဓာတ္ဴပင္းဴပသူမဵားသည္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လူမႁအသိုင္းအဝိုင္းမဵားအေပၞထားရႀိသည့္ အေဴခခံ မလိုမုန္းထားမႁ
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မဵား သိုႚမဟုတ္ ကၾဲဴပားမႁမဵားကို မီးထိုးေပးဴခင္းဴဖင့္ ဤသိုႚဴဖစ္ေအာင္လုပ္ဳကပၝသည္။ အဆံုးတၾင္ ၄င္းႎိုင္ငံေရးႎႀင့္ လူမႁေရး
ဆိုင္ရာတၾန္းအားမဵားေဳကာင့္ ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္ခံရသူမဵားကို အစုလိုက္အဴပံႂလိုက္ ထၾက္ေဴပးတိမ္းေရႀာင္ေစႎိုင္ပၝသည္။
အတိုခဵႂပ္အားဴဖင့္ ရိုဟင္ဂဵာေဘးဒုကၡမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိရုိဟင္ဂဵာမူစလင္မဵား ၄င္းတိုႚ၏လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကိုးကၾယ္ခၾင့္
အပၝအဝင္ ရပိုင္ခၾင့္မဵားဴငင္းပယ္ခံရဴခင္းေဳကာင့္သာ ရႀိေနဴခင္းမဟုတ္ဘဲ မဟာဗဵႃဟာကဵ၍ အႎၨရာယ္ဴပႂလိုေသာ ႎိုင္ငံေရး
လုပ္ငန္းရပ္လည္းပၝဝင္ေနဴပီး ဤသည္မႀာ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ ေရၾးေကာက္ပဲၾမဵားဴပီးဆံုးသၾားသည္ႎႀင့္ ေပဵာက္ကၾယ္သာၾ းမည္
မဟုတ္ပၝ။ NLD အစိုးရသည္ ႎိုင္ငံတကာလူႚအခၾင့္အေရးမဵားကုိ ေလးစားဴပီးကာကၾယ္သည့္ စစ္မႀန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ
အစိုးရဴဖစ္ရန္ ေမ႖ာ္မႀန္းထားပၝက ရဲတင္းဴပတ္သားေသာေဴခလႀမ္းမဵားခဵက္ခဵင္းလႀမ္းကာ ရိုဟင္ဂဵာမဵား၏ လက္ရႀိ
လမ္းေဳကာင္းကုိ ေဴပာင္းလဲရမည္ဴဖစ္ပၝသည္။
၄င္းေဴခလႀမ္းမဵားတၾင္ အမဵားဴပည္သရ
ူ ပိုင္ခၾင့္မဵားႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရးရပိုင္ခၾင့္ဆိုင္ရာႎိုင္ငံတကာပဋိညာဥ္ကုိ အတည္ဴပႂ လက္မႀတ္
ထိုးဴခင္း၊ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားႎႀင့္အဴခားသူမဵား အိုးအိမ္ဆံုးရႁံးဴခင္း၊ သၾားလာလႁပ္ရႀားမႁကန္ႚသတ္ခံရဴခင္း၊ သိုႚမဟုတ္ အေဴခခံ
ဝန္ေဆာင္မႁမဵား ဴငင္းပယ္ခံရဴခင္းတိုႚဴဖစ္ေပၞေနသည့္ ရခိုင္ဴပည္နယ္တၾင္ လူသားခဵင္းစာနာမႁ အေထာက္အပံ့မဵား ရယူႎိုင္မႁ
ပိုမိုေကာင္းမၾန္ေစဴခင္း၊ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကုိးကၾယ္ခၾင့္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအထူးကုိယ္စားလႀယ္ကို အလည္ဖိတ္

ကာ

ကုလသမဂၢလူႚအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းဳကီးရံုးကုိ ႎိုင္ငံတၾင္ရံုးဖၾင့္၍ ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိလူအားလံုးအေပၞ
လူႚအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားအား သံုးသပ္ခၾင့္ဴပႂဴခင္း၊ ယံုဳကည္ကုိးကၾယ္မႁကုိ ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာေဖာ္ထုတ္ဴခင္းအား ရာဇဝတ္မႁ
အသၾင္ဖန္တီးဴခင္းကုိရပ္စဲဴခင္းႎႀင့္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံသည့္မူဝၝဒမဵား၊ ကဵင့္သံုးမႁမဵားႎႀင့္ အထူးသဴဖင့္ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားအား
ပယ္ထားသည့္ ၁၉၈၂ ခုႎႀစ္ ႎိုင္ငံသားဥပေဒကဲ့သိုႚ ဥပေဒမဵားဖယ္ရႀားဴခင္းတိုႚ ပၝဝင္ပၝသည္။ ထိုႚအဴပင္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု
အမဵိႂးသားရင္ဳကားေစ့ေရးေဆၾးေႎၾးပၾဲကဲ့သိုႚ အုပ္ခဵႂပ္မႁလုပ္ငန္းစဥ္မဵားတၾင္ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားအား တရားဝင္ပၝဝင္ေစမည့္
နည္းလမ္းမဵားကို အစိုးရမႀ စဥ္းစားသင့္ပၝသည္။
အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုအစိုးရဖက္မႀလည္း ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵား၏ လူႚအခၾင့္အေရးမဵားအေဳကာင္းစိုးရိမ္မႁမဵားကုိ ဴမန္မာ
အစိုးရအား ဆက္လက္ေဴပာဆိုသင့္ပၝသည္။ ၄င္းဳကိႂးပမ္းေဆာင္ရၾက္ခဵက္မဵားတၾင္ အထူးသဴဖင့္ အေဴခခံလူတန္းစား
အဆင့္၌ ရုိဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားလည္းပၝဝင္သည့္ ဘာသာအခဵင္းခဵင္းဳကားပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္မႁမဵားကုိ ပံပ
့ ုးိ ေပးဴခင္း၊ ရခိုင္
ဴပည္နယ္တၾင္ လူသားခဵင္းစာနာမႁအေထာက္အပံ့မဵားရယူႎိုင္မႁ ပိုမိုေကာင္းမၾန္ေရး

ၾ

ေထာက္ခံေဴပာဆိုဴခင္း၊

စီးပၾားေရးႎႀင့္ မီဒီယာအသိုင္းအဝိုင္းကဲ့သိုႚ သာမန္အားဴဖင့္ပၝဝင္ေလ့မရႀိသူမဵားအဳကား လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကိုးကၾယ္မႁ
အတၾက္ေထာက္ခံေဴပာဆိုရန္ အားေပးတိုက္တၾန္းဴခင္း၊ ဘုရားကုိဴပစ္မႀားေဴပာဆိုဴခင္း၊ ဘာသာေရးသိကၡာကဵေစဴခင္း၊
မထီေလးစားဴပႂဴခင္း သိုႚမဟုတ္ ေစာ္ကားဴခင္းဟု ယူဆသည့္ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုမႁမဵားအတၾက္ အဴပစ္ဒဏ္ေပးဴခင္းကုိ
ရပ္စဲရန္ ဴမန္မာအစိုးရအားတိုက္တၾန္းဴခင္းႎႀင့္ ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵား ၄င္းတိုႚစိတ္ဳကိႂက္ မိမိကုိယ္ကုိယ္မည္သမ
ူ ည္ဝၝအဴဖစ္
သတ္မႀတ္ရာတၾင္ လူသိရႀင္ဳကားေရာ ႎႀစ္ကုိယ္ဳကားပၝ ရိုဟင္ဂဵာဟူသည့္အေခၞအေဝၞ သံုးဴခင္းဴခင္းတိုႚ ပၝဝင္ရပၝမည္။
ထိုႚအဴပင္ ပိတ္ဆိုႚမႁမဵားဴပႂလုပ္မည့္အစား အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကုိးကၾယ္မႁဆိုင္ရာ
ႎိုင္ငံတကာအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၆၀၄(က) ကိုအသံုးဴပႂ၍ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကုိးကၾယ္ခၾင့္အေပၞ ဴပင္းထန္စၾာခဵိႂးေဖာက္မႁ
ကဵႃးလၾန္သူ သိုႚမဟုတ္ တိုက္ရိုက္ခဵိႂးေဖာက္ေဳကာင္းသိရႀိရသူမဵားအား အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုသိုႚ ဝင္ခၾင့္ေပးရန္
ဴငင္းဆိုဴခင္းဴပႂလုပ္သင့္ပၝသည္။
ရိုဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားသည္ ၄င္းတိုႚ၏အတိတ္ကုိအသိအမႀတ္ဴပႂရန္၊ ပစၤႂပၯန္တၾင္ဳကၾယ္ဝခဵမ္းသာရန္၊ အနာဂတ္အတၾက္
အစီအစဥ္မဵားဴပႂလုပ္ရန္ အစၾမ္းနည္း

ခက္ခဲေသာေနႚစဥ္ဘဝႎႀင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပၝသည္။ ၄င္းတိုႚအတၾက္ အခဵိန္ဆိုင္းငံ့

ေနဴပီး မဵားေသာအားဴဖင့္ မိမိကုိယ္တိုင္ႎႀင့္သားသမီးမဵားအတၾက္ ပိုမိုေကာင္းမၾန္ေသာဘဝဖန္တီးႎိုင္စၾမ္းမရႀိပၝ။
ၾ

ၾ

ၾ
ၾ

၏

ၾ
ၾ
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