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TIER 1 | USCIRF-RECOMMENDED COUNTRY OF PARTICULAR CONCERN (CPC)
အေမရိက န္ဴပည္ ေထာင္စု ႎိုင္ငံတ ကာ ဘာသာေရးလၾ တ္လပ္ မႁေ ကာ္မရႀ င္ (USCIRF) သည္ ႎိုင္ငံ ေရးပၝတီႎႀစ ္ရပ္
ပၝဝင္လဵက္ သီးဴခားရပ္တ ည္ ေနေသာ အေမရိကန္ဴပည္ ေထာင္စု ေကာ္မရႀင္ အဖၾဲႛအစည္း တစ္ ခုဴဖစ္ပၝသည္ ။ ၁၉၉၈ ခုႎႀစ ္
ဴပည္ပ ႎိုင္ငံမဵားရႀိ လၾတ္လပ္စ ၾာကုိးကၾယ ္ယံုဳကည္ ခၾင့္ ကုိ ေစာင့္ဳကပ္ဳကည့္ရႁ သ ည့္ ႎိုင္ငံတကာ ဘာသာေရးလၾတ ္လပ္မႁ
အက္ဥပေဒ (IRFA) အရ တည္ ေထာင္ ခဲ့ဴ ခင္းဴဖစ္ ပၝသည္။ USCIRF သည္ ဴပည္ ပတၾင္ လၾတ္လ ပ္စၾာ ယံုဳကည္ ကိုးကၾ ယ္ခၾ င့္
ခဵိႂး ေဖာက္မႁမဵားကုိ ႎိုင္ငံတ ကာအဆင့္အ တန္းမဵားအသံုး ဴပႂလဵက္ ေစာင့္ဳ ကပ္ဳကည့္ရႁဴပီး ႎိုင္ငံေတာ္ သမၳတ၊ ႎိုင္ငံဴ ခားေရး
ဝန္ဳကီးႎႀင ့္ အထက္လၿ တ္ ေတာ္တိုႛကိ ု မူဝၝဒေရးရာအဳကံဴပႂခဵက္မဵားေပးပၝ သည္။ (USCIRF) သည္ အေမရိ ကန္ ႎိုင္ငံဴ ခားေရး
ဝန္ဳကီးဌာနမႀ သီးဴခားရပ္တ ည္ လဵက္ ကၾဲဴပားေသာအဖၾဲႛအစည္း တစ္ ခုဴဖစ္ပၝသည္ ။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ႎႀစ္ပ တ္လ ည္
အစီရင္ခံစ ာသည္ နယ္ ေဴမေဒသရႀိ မတရားဖိ ႎႀိပ္မႁမဵားကို မႀတ္တမ္းတင္ ထားရန္ႎႀင့္ အေမရိကန္ အစိုးရထံ မူဝၝဒေရးရာ
သီးဴခားအဳကံဴပႂခဵက္မဵားေပးရန္ မဟာမင္းဳကီး မဵားႎႀင့္က႗မ္း ကဵင္သူပ ညာရႀင္ဝန္ ထမ္းမဵား၏ တစ္ႎႀ စ္စာအလုပ္ ၏
အထၾတ္အ ထိပ္ပင္ဴ ဖစ္ပၝသည္။ ၂၀၁၇ ႎႀစ္ပတ္ လ ည္အစီရင္ ခံစ ာတၾင္ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ ္မႀ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလကုန ္အထိ
အေဳကာင္းအရာမဵား ေဖာ္ဴပထားပၝ သည္။ သိုႛရာတၾင္ ၄င္းကာလေနာက္ ပိုင္းတၾင ္ေပၞ ေပၝက္သ ည့္ အေရးပၝေသာ
အဴဖစ္အပဵက္ အခဵိ ႂႚကုိလ ည္း ေဖာ္ဴပထားပၝသည္ ။ USCIRF အေဳကာင္း အခဵက္ အလက္ မဵား ထပ္မံရယူရန္ ဤေနရာ ရႀိ
ဝက္ဆိုက ္တၾင္ဳကည့္ပၝ ။ သိုႚမဟုတ္ 202-786-0611 ရႀိ USCIRF ကုိ တိုက္ရိုက္ ဆက္ သၾယ္ပၝ။
ဴမန္မာႎိုင္ငံ
အဓိက ေတၾႚရႀိခဵက္မဵား။ ။ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ တၾင္ ဴမန္မ ာႎိုင္ငံ တၾင္ အစိုးရအေဴပာင္းအလဲ ဴငိမ္း ခဵမ္းစၾ ာ ေပၞေပၝက္ ခဲ့ ေဳကာင္း
သမိုင္းဝင္မႀ တ္ ေကဵာက္တင္ ခဲ့ပၝသည္ ။ ႎိုင္ငံေရးအကူးအေဴပာင္း ကုိ ဴပႍနာမရႀိ ေဆာင္ရၾ က္ႎိုင ္ခဲ့ ေသာ္လ ည္ း ရိုဟင္ဂဵာ
မၾတ္စလင္မဵားႎႀင ့္အတူ ဘာသာေရးလူ နည္းစုမဵား၊ တိုင္းရင္း သားလူန ည္းစုမဵားအတၾ က္မူ ၄င္းႎႀစ္ အတၾင္း အေဴခအေနမဵား
ဆက္လက္ယိုယ ၾင္း ခဲ့ပၝသည္။ ထိုႚအဴပင္ တိုင္းရင္းသားေဒသအခဵိႂႚရႀိ တိုက္ပၾဲ သစ္မဵား၊ တဖန္ဴပန္လ ည္တို က္ ခိုက္မႁမဵားက
ဴမန္မာႎိုင္ငံ ၏ အရပ္ဘက္ အာဏာရေခၝင္း ေဆာင္မဵားႎႀင့္ အာဏာဳကီးမားေသာဝန္ဳကီးဌာနသံုး ခု ႎႀင့္ ဳကီးမားေသာစီးပၾ ားေရး
အစိတ္အပိုင ္းမဵားကုိခဵႂပ္ကိုင္ ထားသည့္တပ္မ ေတာ္ဳကား ကၾဲဴပားမႁကုိ မီးေမာင္း ထိုးဴပခဲ့ပၝသည္။ ဘာသာေရးႎႀင့္
တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမဵားအေပၞ မတရားအႎိုင ္အထက္ဴပႂလုပ္ဴ ခင္း အေဴခအေနမဵားႎႀ င့္အ ေဳကာင္းရင္းမဵား ဴခားနား
ေသာ္လ ည္း - ၁) ႎိုင္ငံေ တာ္ အစုိးရႎႀင့္ မသက္ဆိုင ္သူအ ခဵိႂႚ သိုႚမဟု တ္ အဖၾဲႚအစည္းအခဵိႂႚႎႀင့္ တပ္မေတာ္ တိုႚမႀ ညႀဥ္း ပန္း
ႎႀိပ္စက္မႁမဵား၊ ဴပစ္ဒဏ္ ခံရဴခင္းမရႀိဘဲ ရာဇဝတ္မႁမဵားကုိ ေဴပာင္ ေဴပာင္တင္း တင္းကဵႃးလၾန္ ေနမႁ ႎႀင့္ ၂ ) အိုးအိမ္ဆံ ုးရံႁးသူမဵား၊
မိမိတိုႛကိုး ကၾယ္သ ည့္ ဘာသာႎႀင့္ / သိုႚမဟုတ္ တိုင္းရင္း သားဴဖစ္မႁ ေဳကာင့္ ပစ္မႀတ္ထ ားခံရ သူမဵားအတၾက္ ရင္ဆိုင္ရသည့္
လူသားခဵင္းစာနာေထာက္ထ ားမႁ ဴပႍနာအတိမ္အ နက္တိုႚ မႀာ တူ ညီဳကပၝသည္။ အစိုးရေရာ လူမႁအ သိုင္းအဝိ ုင္းကပၝ
ခၾဲဴ ခားဆက္ ဆံသ ည့္အတၾက္ ေလာေလာဆယ္ အိုးအိမ ္ေပဵာက္ဆံ ုးေနသည့္ ေသာင္း ေပၝင္းမဵားစၾ ာ ေသာ ရိုဟင္ဂဵာ
မၾတ္စလင္မဵားသည္ ႎိုင္ငံမဲ့ ေနကာ အားနည္းေနပၝသည္။ ထိုႚအဴပင္ ခရစ္ယ ာန္မဵားစၾာတိ ုႚသည္ လူသိရႀင္ဳကားဝတ္ဴပႂမႁ
မဴပႂရန္တ ားဴမစ္ ခံရဴပီး ဗုဒၭဘာသာသိုႚ အဓမၳက ူးေဴပာင္း ေစခိုင္း ခံ ေနရပၝသည္။ အမဵိႂးသားဒီမို ကေရစီဌ ာနခဵႂပ္ (NLD)
အစိုးရမႀ လၾတ္လပ္စၾ ာယံ ုဳကည္ကိုး ကၾယ္ ခၾင့္ အေပၞ ကမ္းကု န္စၾ ာ စနစ္တ ကဵခဵိႂး ေဖာက္မႁမဵားကုိ ယခုထိ ဆက္လ က္
ေပၞေပၝက္ရ န္ ခၾင့္ဴပႂထားသည့္အတၾ က္ ႎိုင္ငံတ ကာ ဘာသာေရးလၾ တ္လပ္မႁ အက္ဥပေဒ (IRFA) အရ USCIRF သည္
ဴမန္မာႎိုင္ငံ ကုိ “အထူး စိုးရိမ္ဖၾယ္ရ ာႎို င္ငံ ” သိုႛမဟု တ္ CPC ဟု ထပ္မံသတ္မႀတ္ ထိုက္ ေဳကာင္း ေတၾႚရႀိပၝသည္ ။ ႎိုင္ငံဴ ခားေရး
ဌာနသည္ ဴမန္မ ာႎိုင ္ငံအ ား ၁၉၉၉ ခုႎႀစ္မ ႀ စ၍ CPC အဴဖစ္သ တ္မႀတ္ ခဲ့ သည္မႀာ ေနာက္ဆံုးအဳကိမ္ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္
ေအာက္တိ ုဘာလအထိ ဴဖစ္ပၝသည္ ။ အစုိးရႎႀင့္ သက္ဆိ ုင္ဴ ခင္းမရႀိ ေသာ မဘသႎႀင့္ အဴခားေသာ အမဵိႂးသားေရးစိ တ္ဓ ာတ္
ဴပင္းထန္ သူမဵားႎႀင့္အု ပ္စုမဵားသည္ (ဖရန္ႚဝုဖ္ ႎိုင္ငံတ ကာ ဘာသာေရးလၾ တ္လပ္မႁ အက္ဥပေဒ) Frank Wolf
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International Religious Freedom Act (P.L. 114-281) အရ “အထူးစိုးရိမ္ဖၾယ္ရ ာေကာင္းသည့္ အရာ” ဟူသည့္
အဓိပၯၝယ္သတ္မ ႀတ္ ခဵက္ႎ ႀင့္ ကိုက္ ညီဴ ခင္းမရႀိ ေသာ္လ ည္း ၄င္းတိုႚသည္ လၾတ္လပ္စၾ ာယံုဳ ကည္ကိုး ကၾယ္ ခၾင့္၊ ၄င္းႎႀင့္
သက္ဆိုင ္သ ည့္လူ အခၾင ့္အ ေရးစသည္တိုႚ အေပၞ ဴပင္းထန္စၾာ ခဵိႂး ေဖာက္မႁမဵားေဳကာင့္ ႎိုင္ငံတကာမႀ ဆက္လ က္၍ ေစ့စပ္
ေသခဵာစၾ ာ စိစစ္ထိုက္ပၝသည္ ။
အေမရိက န္ဴပည္ေ ထာင္စုအ စိုးရထံ အဳကံဴပႂခဵက္မဵား


IRFA အရ ဴမန္မာႎိုင္ငံအ ား CPC အဴဖစ္ဆက္ လက္ သတ္မႀတ ္ရန္၊



IRFA ၏ ပုဒ္မ ၄၀၅(ဂ) အရ တရားဝင္တ ာဝန္ ခံေစသည့္ သေဘာတူ ညီ ခဵက္တစ္ရပ္ ဴမန္မာအစိုးရႎႀင့္ ခဵႂပ္ ဆိုဴပီး
၄င္းစာခဵႂပ္တၾင ္ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁပိုမို ေကာင္းမၾန ္ေရးအားေပးသည့္ အေရးပၝေသာဴပႂဴပင္ ေဴပာင္းလဲမႁမဵား
ေမၾးဴမႃေပးကာ ဴမန္မာႎို င္ငံအ ား အဆံုးတၾင္ CPC စာရင္းမႀဖ ယ္ရႀာ းသည့္လမ္း ေဳကာင္း သိုႚ ပိုႚေဆာင္ႎိ ုင္ ေသာ
ႎႀစ္ဖက္ သေဘာတူတ ာဝန္ ခံမႁမဵားခဵမႀတ္ရန္ႎႀင့္ ၄င္းတာဝန္ ခံမႁမဵားတၾင္ ေအာက္ပၝတိ ုႚအဴပင္ အဴခားတာဝန္မဵား
လည္း ထည့္သၾင ္းရန္ o

အဳကမ္းဖက္မႁ ကဵႃးလၾန္သူမဵား သိုႚမဟုတ ္ လႁံႚေဆာ္သူမဵားအား စံုစမ္းစစ္ေ ဆးဴခင္းႎႀင့္ အေရးယူ ဴခင္ းတိုႚ
အပၝအဝင္ အဳကမ္းဖက္မႁ ႎႀင့္ ဘာသာေရးလူန ည္ းစုႎႀင ့္ တိုင္းရင္းသားလူန ည္း စုတိုႚအေပၞ ခၾဲဴ ခားဆက္ ဆံ
သည့္မူ ဝၝဒမဵားအဆံ ုးသတ္ေရးအတၾက္ လက္ဆုပ္လ က္ကို င္ဴပႎိ ုင္ေ သာေဴခလႀမ ္းမဵားေဆာင္ရၾက ္ရန္ႎႀ င့္

o

လၾတ္လပ္စ ၾာကိ ုးကၾယ ္ယံုဳကည္မႁ ဆိုင္ရ ာ ႎိုင္ငံတကာအဆင့္အ တန္းမဵားႎႀင့္ ကိုက္ညီ ဴခင္းမရႀိသ ည့္
ကန္ႚသတ္ခဵက္ အားလံုး ဖယ္ရႀာ းရန္၊



ဴမန္မာႎိုင္ငံ အစိုးရမႀ လူသ ားခဵင္းစာနာမႁလုပ ္သ ားမဵားႎႀင့္အ ေထာက္ အပံ့မဵား၊ ႎိုင္ငံတ ကာလူႚအခၾင့္အ ေရး
ေစာင့္ဳကပ္ဳကည့္ရႁ သူမဵားႎႀင့္ တစ္သီးပုဂၢ လမီဒီယ ာသမားမဵားအား ရခိုင္ဴပည္နယ္၊ ကခဵင္ ဴပည္နယ္၊
ရႀမ္းဴပည္နယ္ ႎႀင့္ အိုးအိမ္ ဆံုးရံႁး ေနသူမဵား၊ သက္ေရာက္ ခံရသူဴပည္ သူမဵားေနထိုင္ရ ာအဴခားေနရ ာမဵား အပၝအဝင္
ပဋိပကၡဴဖစ္ ေနသည့္ ေနရာမဵားသိုႚ အတားအဆီးမဲ့ တသမတ္ တည္းသၾ ားေရာက္ခၾင ့္ဴပႂရန္၊ အေမရိ ကန္
ဴပည္ ေထာင္စု ထံမႀ ပံ့ပိုးမႁမဵားကုိ ၄င္းေဆာင္ရၾက္ ခဵက္မဵားရႀိရာသိုႚ သင့္ေ လဵာ္သ ည့္ အတိုင္ းတိုက ္ရိုက္ ခၾင့္ဴပႂရန္၊



ရခိုင္ဴပည္န ယ္၊ ကခဵင္ဴပည္န ယ္၊ ရႀမ္းဴပည္ နယ္ႎ ႀင့္ ပဋိပကၡဴဖစ္ ေနသည့္ အဴခားေဒသမဵားတၾင္ လူႚအခၾင့္ အေရး
ခဵိႂး ေဖာက္မႁမဵား ေပၞ ေပၝက္ေ နရဴခင္းအေဳကာင္းရင္းမဵားႎႀင ့္ ေပၞေပၝက္ ေနသည္ ဟုစၾပ္စၾဲ ခဵက္မဵားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆး
ေရးအတၾ က္ စံုစမ္းစစ္ ေဆးေရးေကာ္မရႀင္ သိုႚမဟုတ ္ အလားတူ သီးဴခားအဖၾဲႚအစည္း တစ္ရပ္ ထူေ ထာင္ ေရး
အတၾက္ ႎိုင္ငံ တကာအသိုင ္းအဝိုင ္း၏ဳကိႂးပမ္း ခဵက္မဵားကုိ ကုလ သမဂၢ၌ အပၝအဝင္ ပံ့ပိုးေပးရန္ႎႀင့္ အထူးသဴဖင့္
ဘာသာေရးလူန ည္းစုမဵားႎႀင့္ တိုင္းရင္းသားလူ နည္းစုမဵားအပၝအဝင္ ဴပည္သူမဵားအေပၞအဳကမ္းဖက္မႁ
ကဵႃးလၾန္ ဴခင္း၊ ထိုသိုႚ ကဵႃးလၾ န္ရန္လႁံ ေဆာ္ ေပးဴခင္းမဵားအတၾ က္ တပ္မေတာ္ အဖၾဲႚဝင္မဵား၊ ဥပေဒဳကီးဳကပ္ ေရး
အဖၾဲႚဝင္မဵားအပၝအဝင္ တာဝန္ရႀိသူမဵားကုိ တာဝန္ခံ ေစဴခင္းမဵားဴပႂလုပ္ရန္၊



ႎိုင္ငံတ ကာ ဴပည္သူႚရပိုင္ ခၾင့္မဵားႎႀင့္ႎိုင ္ငံေရးရပိ ုင္ခ ၾင့္မဵားဆိုင္ရ ာ ပဋိညာဥ္စာခဵႂပ္ ခဵႂပ္ ဆိုေရးအတၾက ္
ဴမန္မာႎိုင္ငံ အစိုးရကုိ အားေပးတိုက္ တၾန္းရန္၊
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ဘာသာအမဵိႂးမဵိ ႂးကိုး ကၾယ္သ ူမဵားအဳကား နားလည္မႁရႀိရန္အ ားေပးဴပီး ႎိုင္ငံ ေရးတိုး တက္မႁ ႎႀင့္ အတူ ဘာသာေရး
ဆိုင္ရာသည္းခံမႁ ႎႀင့္ ဘာသာေရးလၾ တ္လပ္မႁ တိုႚ တိုးတက္ ေကာင္းမၾ န္ေ စေရးေဆာင္ရၾက ္ခဵက္ မဵား၏ အေရးပၝပံုကုိ
သေဘာေပၝက္ ေစရန္ ေဆာင္ရၾက္ ေပးေနသည့္ ဴမန္မ ာႎိုင ္ငံအစိုးရ၊ ဗုဒၭဘာသာအသိုင္း အဝိုင္း (အထူး သဴဖင့္
ဗုဒၭဘာသာေခၝင္ းေဆာင္မဵား )၊ (ရိုဟင္ဂဵာမၾတ ္စလင္မဵားႎႀင ့္ ခရစ္ယ ာန္အ သိုင္းအဝိ ုင္းမဵား အပၝအဝင္)
ဘာသာေရးလူန ည္းစုမဵား၊ တိုင္းရင္းသားလူန ည္း စုမဵားႎႀင့္ ဘာသာေရးလၾတ ္လပ္မႁ၊ သည္း ခံမႁ၊ အမဵားပၝဝင္ ေစမႁႎႀင ့္
ဴပန္လ ည္သင့္ဴမတ္ ေရးတိုႚ ကို ပံ့ပိုးေပးေသာ အဴခားသူမဵားကို ကူ ညီဴပီး ပူးေပၝင္း ေဆာင္ရၾက ္ရန္၊



ရိုဟင္ဂဵာမူ ဆလင္အ သိုင္း အဝိုင္းမႀ ၄င္းတိုႚေရၾး ခဵယ္ထ ားသည့္ အတိုင္း ၄င္းတိုႚမည္ သူမ ည္ဝၝဴဖစ္ ေဳကာင္း သတ္မႀတ ္
ပိုင္ခၾင့္ ကို ေလးစားသည့္ အေနဴဖင့္ လူသိရႀင္ဳကားေရာ ႎႀစ္ ကိုယ္ဳ ကားပၝ ရိုဟင္ဂဵာဟူသ ည့္ အသံုးအႎံႁးသံု းရန္၊



၁၉၈၂ ခုႎႀစ္ ႎိုင္ငံ သားဥပေဒအား ဴပန္လ ည္ သံုးသပ္ဴခင္း၊ ဴပႂဴပင္ဴ ခင္း သိုႚမဟုတ ္ ရုပ္သိမ္းဴခင္းတိုႚ ဴဖင့္ဴဖစ္ ေစ၊ အဴခား
နည္းမဵားဴဖင့္ဴ ဖစ္ေစ ရိုဟင္ဂဵာလူဦး ေရအတၾက္ ႎိုင္ငံ သားဴဖစ္ေရးအပၝအဝင္ ဘာသာေရးလူန ည္ းစုမဵားႎႀင့္
တိုင္းရင္းသားလူ နည္းစုမဵားအေပၞေပးထားသည့္ အကာအကၾယ္မဵား ပိုမိုခိုင္မ ာေစသည့္ အေရးပၝ ေသာ ဥပေဒ
ေရးရာဴပႂဴပင္ ေဴပာင္းလဲမႁႎႀင့္ ဥပေဒဴပႂမႁဴပႂဴပင္ ေဴပာင္းလဲမႁမဵားကုိ အားေပးတိုက ္တၾန္း ကာ ဥပေဒစိုးမိုး ေရးကုိ
အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ ေရး၊ ဳကီးဳကပ္ေရး၊ အဓိပၯၝယ္ ေကာက္ယူ ေရးတာဝန္မဵားရႀိသ ည့္ ေဒသခံ အစိုးရအရာရႀိမဵား၊
ေရႀႚေနမဵား၊ တရားသူဳ ကီးမဵား၊ ရဲႎႀင့္လံုဴ ခံႂ ေရးတပ္ဖၾဲႚမဵားအား သင့္ေတာ္သ ည့္ သင္တန္းေပးေရးတၾင ္ ပံ့ပိုးေပးရန္၊



ယံုဳကည္ခဵက္ေဳကာင့္အကဵဥ္း ကဵခံ ေနရသူမဵားႎႀင ့္ထိန္း သိမ္း ခံေနရ သူမဵား သိုႚမဟုတ္ တရားရင္ ဆိုင္ရန္ ေစာင့္ ေန
သူမဵားအား အကန္ႚအသတ္မရႀိ လၿတ္ ေပးရန္ အဴမင့္ဆံုးဆင့္တၾင္ဖိအ ားေပးဴပီး ေဆာင္ရၾ က္ခဵက္ေပးရန္ႎႀင ့္
အကဵဥ္းသားမဵားအား လူသ ားဆန္စၾာ ဆက္ဆံ ဴပီး ၄င္းတိုႚ၏မိ သားစု၊ လူႚအခၾင့္ အေရး ေစာင့္ဳကပ္ဳ ကည့္ရႁသူမဵား၊
ေရႀႚေနမဵားတိ ုႚႎႀင့္ ေတၾႚ ခၾင့္ ေပးဴပီ း လံုေလာက္ သည့္ ကဵန္းမာေရးကု သမႁေပးရ န္ႎႀင ့္ ၄င္းအား မိမိတိုႚ၏ယံုဳကည္
ကိုးကၾယ ္မႁကုိ ကဵင့္သံုး ခၾင့္ဴပႂေရးတၾက္ ဴမန္မ ာအစိုးရ အေပၞ ဖိအားေပးရန္ ႎႀင့္



လၾတ္လပ္စ ၾာယံ ုဳကည္ကုိး ကၾယ္ ခၾင့္ ကုိ အထူးဳကီး ေလးစၾ ာ ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားအပၝအဝင္ လူႚအခၾင့္အ ေရးခဵိ ႂးေဖာက္မႁ
မဵားအတၾ က္ တာဝန္ရႀိ သူမဵားဟုေဖာ္ ထုတ္ထ ားေသာ အရာရႀိမဵား၊ အဖၾဲႚအစည္းမဵားႎႀင ့္ စစ္တပ္မဵားအတိအကဵကုိ
ဘၸာေရးဌာန၏ ႎိုင္ငံဴ ခားရႀိပိုင္ဆိ ုင္မႁမဵားထိန္း ခဵႂပ္ ေရးရံုးမႀထ ားရႀိသ ည့္ “အထူးသတ္မႀတ္ ထားေသာ
ႎိုင္ငံသ ားမဵား” စာရင္းတၾင ္ အမည္ထ ည့္ သၾင္းဴခင္း၊ IRFA ၏ပုဒ္မ ၆၀၄(က) ႎႀင့္ (ကမႝာလံုးဆိုင ္ရာ မဂ္နစ္စကီး
လူႚအခၾ င့္အ ေရးတာဝန္ယူ မႁအက္ဥ ပေဒ) Global Magnitsky Human Rights Accountability Act တိုႚအရ
ဴပည္ဝင္ခၾင ့္ဗီဇာပိ တ္ပင္ဴ ခင္း ႎႀင့္ (ကမႝာ လံုးဆိုင္ရ ာ မဂ္နစ္စကီး အက္ဥပေဒ) Global Magnitsky Act အရ
ပိုင္ဆိုင္မႁမဵားပိတ္ပင္ဴခင္းကဲ့ သိုႚ ပစ္မႀတ္ထ ားအေရးယူ ခဵက္မဵား ေဆာင္ရၾက္ရန္။

ေနာက္ခ ံသမိုင ္း
တပ္မေတာ္ ၏ရက္စက္ ေသာေသၾး ခၾဲအုပ္ ခဵႂပ္ န ည္းမဵားေဳကာင့္ နက္ရႁိင္းသည့္လူမႁ ေရးကၾ ာဟမႁမဵား လႁံေဆာ္ေ ပးဴပီး ေနာက္
ဆယ္စုႎ ႀစ္မဵားအဳကာတၾင္ NLD အစိုးရသစ္ သည္ ယခင္အစိ ုးရထံမႀ အမဵားအဴပားအေမၾ ဆက္ ခံခ ဲ့ရေသာ ဘာသာေရးႎႀင ့္
တိုင္းရင္းသားေရးရာ အခက္အ ခဲမဵားစၾာ ႎႀင့္ရင္ ဆိုင္ ေနရဴပီး ၄င္းအစိုးရလက္ ေအာက္တၾ င္ ဴမန္မာႎိုင္ငံတစ္ဝန္း ဴငိမ္း ခဵမ္း
ေရးႎႀင့္ စည္းလံုး ညီ ညၾတ ္မႁတိုႚကုိ ရရန္အခက္အ ခဲရႀိေ နပၝသည္။ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္တၾင္ အမဵားဴပည္သူ မႀ
သူမအေပၞ ထားရႀိ သည့္ ဳကီးမားသည့္ ေမ႖ာ္ လင့္ ခဵက္မဵားႎႀင့္ရင္ဆိုင္ ေနရ ေသာ ႎိုဘဲလ္ ဆုရႀင္တစ္ဦးဴဖစ္ သူ ႎိုင္ငံေ တာ္
အဳကံေပးပုဂၢိႂလ္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ႎႀင့္ ၄င္း၏အနီးကပ္မ ဟာမိ တ္ သမၳတဦး ထင္ေ ကဵာ္ တိုႚ ၏ ညၿန္ဳကားခဵက္အရ
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အစိုးရသစ္မႀ အာဏာရယူ ခဲ့ပၝသည္။ ထိုအ ခဵိန္မႀစ၍ NLD သည္ တာရႀည ္ခံ သည့္ဴငိမ္း ခဵမ္း ေရးကုိ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီ လာခံမႀ
တဆင့္ တည္ ေဆာက္ရ န္ဳကိႂးပမ္းေနစဥ္ အမဵိႂးသားစိတ္ဓ ာတ္ ႎႀင့္ ႎိုင္ငံတ ၾင္းေမၾးဖၾားသူမဵား၏အကဵိႂးကာကၾ ယ္သ ည့္ဝၝဒတိ ုႚ
ဴမင့္တက္ လာမႁမဵားႎႀင ့္ရင္ဆိုင ္ေနရပၝသည္ ။ ကုလသမဂၢ လူသ ားခဵင္းစာနာေထာက္ ထားေရးညႀိႎိႁင ္းေဆာင္ရၾ က္မႁရံုး ၏
အေဴပာအရ ၂၀၁၁ ခုႎႀ စ္မႀစ၍ ဴမန္မာ့တ ပ္မေတာ္ႎႀင့္ တိုင္းရင္ းသားလက္ နက္က ုိင္အုပ ္စုမဵားအဳကား ပဋိပကၡမဵား တိုးဴမင့္
လာသဴဖင့္ “ကခဵင္ ဴပည္နယ္၊ ရႀမ္းဴပည္နယ္ ႎႀင့္ ရခိုင္ ဴပည္နယ္ရ ႀိ စခန္းမဵား သိုႚမဟုတ္ စခန္း ကဲ့သုိႚ အေဴခအေနမဵား” တၾင္
လူႎႀစ္ သိန္း ေလးေသာင္း ေကဵာ္ အိုးအိမ္ဆံုးရံႁး ခဲ့ရပၝသည္။
၂၀၁၆ ခု ႎႀစ္ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္တၾင္ ဴမန္မ ာႎိုင ္ငံ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႁဳကီးဳကပ္ ေရးႎႀင့္ ဴပည္ သူႚအင္ အား ဝန္ဳကီးဌာနသည္
၂၀၁၄ ခုႎႀစ္ ႎိုင္ငံ တစ္ဝန္း ေကာက္ခံ ခဲ့သ ည့္ လူဦးေရစာရင္းမႀ ဘာသာေရးအခဵက္အလက္မဵား ထုတ္ဴပန္ ခဲ့ပၝသည္။
၄င္းအခဵက္အလက္မဵားအရ လူဦးေရ ၅၁.၄ သန္းအနက္ ၉၀ ရာခိုင္ ႎႁန္းနီး ပၝးမႀာ ေထရဝၝဒဗုဒၭ ဘာသာဝင္မဵား၊ ေဴခာက္
ရာခိုင ္ႎႁန္ းေကဵာ္မႀ ာ ခရစ္ယ ာန္မဵား၊ ေလးရာခိုင္ ႎႁန္း ေကဵာ္မႀ ာ မၾတ္စလင္မဵားႎႀင့္ တစ္ရ ာခိုင ္ႎႁန္ းေအာက္မႀာ ဟိႎၬႃမဵား၊ နတ္
ကုိးကၾယ ္သူမဵား သိုႚမဟုတ္ အဴခားယံုဳကည္ကို းကၾယ္ သူမဵား ဴဖစ္ဳကပၝသည္ ။ မၾတ္စလင္လူ ဦးေရ အံ့ဳသဖၾယ ္ေ ကာင္ းေအာင္
တိုးဴမင့္သၾ ားေဳကာင္းဴပမည္ ကုိ စိုးရိမ္သဴဖင့္ ယခင္အစိုးရမႀ ဘာသာေရးကိ န္းဂဏန္းမဵားမႀာ ထုတ္ဴပန္ ခဲ့ဴ ခင္းမရႀိပၝ။ အမႀန္
အားဴဖင့္ ရိုဟင္ဂဵာမၾတ္စ လင္မဵား၏ရပုိ င္ခၾ င့္မဵားကုိ ဴငင္းဆိုရန္ဳ ကိႂးစားသူမဵားက ၄င္းတိုႚ ၏ရက္စက္သ ည့္စကားလံ ုးမဵားႎႀင့္
လုပ္ေ ဆာင္ခဵက္ မဵားမႀ ာ တရားမ႖တေဳကာင္းဴပရန္ ႎိုင္ငံ၏မၾ တ္စလင္လူဦး ေရတိုးဴမင့္လ ာေဳကာင္း မႀတ္ယ ူခဵက္ကုိ ေထာက္ ဴပ
ခဲ့ပၝသည္။ သိုႚရာတၾင္ (၃.၉ ရာခိုင္ ႎႁန္းဟု ခန္ႚ မႀန္း ခဲ့သ ည့္ ၁၉၈၃ ခုႎႀစ္ ေနာက္ ဆံုးလူဦ းေရစာရင္းအပၝ အဝင္) ယခင္ က
မၾတ္စလင္ လူဦးေရကုိ ေလးရာခိ ုင္ႎႁန ္းဟု ခန္ႚမႀန္း ခဲ့ဴပီး ၂၀၁၄ ခုႎႀစ ္လူဦး ေရစာရင္းက ထိုသိုႚ ေဴပာဆို ခဵက္မဵားကုိ လက္မ ခံပၝ။
ဴမန္မာႎိုင္ငံ တၾင္ အံ့ဳသဖၾယ္ ေကာင္း ေအာင္ အေဴပာင္း အလဲမဵား အလဵင္အဴမန္ ေပၞထၾန ္းေနသည့္က ာလတၾ င္ အထူးသဴဖင့္
ရိုဟင္ဂဵာမၾ တ္စလင္မဵားကဲ့ သိုႚ ဘာသာေရးႎႀင့္ တိုင္းရင္းသားလူန ည္းစုတိုႚကို ဥေပကၡာ ဴပႂ၍ ဗုဒၭဘာသာကုိ ပိုမိုအေလးေပးမႁ
ဆက္လက္ဴဖစ္ ေပၞေနပၝ သည္။ ထိုႎႀစ္ အတၾင္း ရခိုင္ ဴပည္နယ္ရ ႀိအ ခက္အ ခဲမဵားစၾာ ကုိ ကိုင္တၾ ယ္ေ ဴဖရႀင္းရန္ အစိုးရမႀ အဓိက
အဖၾဲႚအစည္းႎႀစ္ရပ္ ဖၾဲႚစည္း ခဲ့ပၝသည္ ။ ႎိုင္ငံ ေတာ္အဳကံ ေပးပုဂၢိ ႂလ္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳ ကည္မႀဦး ေဆာင္ဴပီး ဆင္းရဲႎ ၾမ္းပၝးမႁ
ဴပႍနာမဵားကိုင္ တၾယ္ ေရးအတၾက္ အစီအစဥ္မဵားခဵမႀတ္ရန္ တာဝန္ရႀိသ ည့္ ရခိုင္ ဴပည္နယ္ ဴငိမ္း ခဵမ္းေရးႎႀင့္ ဖၾံႚဴဖိႂး
တိုးတက္ ေရး အေကာင္ အထည္ ေဖာ္မႁ ဗဟုိေကာ္မတီ ကုိ ေမလ ၃၁ ရက္တၾင္ သမၳတရံုးမႀ ေဳကညာခဲ့ပၝ သည္။ ဳသဂုတ္လ
၂၃ ရက္တၾင္ ကုလသမဂၢ အေထၾေ ထၾအတၾင ္းေရးမႀႃးေဟာင္းကုိဖီအ ာနန္ ဦးေဆာင္ဴပီ း ၂၀၁၆ ခုႎ ႀစ္ စက္တင္ဘ ာလတၾင္
စတင္သ ည့္ အဖၾဲႚဝင္ကိ ုးဦးပၝ အဳကံေပးေကာ္မရႀင္ ကုိ ႎိုင္ငံေ တာ္အဳကံ ေပးပုဂၢိ ႂလ္ ၏ရံုးမႀ ေဳကညာခဲ့ပၝ သည္။ ရခိုင္အမဵိ ႂးသား
ပၝတီဝင္မဵားႎႀ င့္ႎႀင ့္ အရပ္ဘက္လူမႁ အဖၾဲႚအစည္း တိုႚအပၝအဝင္ ရခိုင္ဴပည္န ယ္မႀ အခဵိႂႚ က ကိုဖီအာနန္အပၝအဝင္
ႎိုင္ငံဴ ခားသားသံုးဦးပၝဝင္ သ ည့္ ၄င္းေကာ္မရႀင္ အေပၞ ဴပင္းထန္ သ ည့္မ ေကဵနပ္မႁက ုိ ထုတ္ေဖာ္ ေဴပာဆို ခဲ့ပၝသည္။
မဘသဟုလ ည္းသိဳကသည့္ အမဵိႂးဘာသာသာသာနာေစာင့္ ေရႀ ာက္ ေရးအဖၾဲႚ ကဲ့သိုႚ အဖၾဲႚမဵားမႀ ဗုဒၭဘာသာဝင္ အမဵိႂးသား
စိတ္ဓာတ္ဴပင္းထန္သူ အခဵိႂႚ ႎႀင့္ ဴမန္မ ာအမဵိႂး သားေရးစိတ္ဓ ာတ္ ဴပင္းထန္သူမဵားကၾန္ရ က္တိုႚမႀ ကုိဖီအာနန္ ၏ေကာ္မရႀ င္၊
ရိုဟင္ဂဵာဟူသ ည့္ အသံုးအႎံႁးႎႀင ့္ အဴခားဴပႍနာမဵားအေပၞ ႎိုင္ငံတစ္ဝန္းဆန္ႚကဵင္ဆ ႎၬဴပမႁမဵား ဴပႂလုပ္ ခဲ့ပၝသည္။ အခဵိ ႂႚ
ရပ္သူရပ္သ ားမဵားမႀ အၾန္လိုင္းတၾင္ေရာ လူကုိယ ္တိုင္ပၝ ၄င္းအမဵိႂးသားေရးဆႎၬ ဴပမႁမဵားအေပၞဆန္ႚကဵင္ ေဳကာင္း ၄င္းတိုႚ ၏
သေဘာထားမဵားကုိ ေဖာ္ထုတ္ ဴပသခဲ့ဳကပၝသည္ ။ (သံဃာမဵားဦးေဆာင္ သ ည့္ တရားဝင္ အသင္း ) ႎိုင္ငံ ေတာ္ သံဃာ့မ ဟာ
နာယကေကာ္မ တီမႀ မဘသကုိ မည္ သ ည့္အ ခၝကမ႖ အတည္ ဴပႂခဲ့ဴ ခင္းမရႀိ ေဳကာင္း၊ ၄င္းတိုႚသာလ႖င္ ဴမန္မာတစ္ႎို င္ငံလံုး ၏
ဗုဒၭဘာသာဝင္ မဵားအား ကုိယ္စ ားဴပႂသ ည့္ တစ္ခု တ ည္းေသာ (ဗုဒၭဘာသာသံဃ ာမဵားႎႀင့္ လူဝတ္ ေဳကာင္မဵားပၝဝင္သ ည့္ လႁမႁ
အသိုင္းအဝိုင္း ) သံဃာအသင္း ဴဖစ္ ေဳကာင္း ၄င္း၏အေနအထားကုိ လူသိရႀင္ဳကားေဳကညာလိုက ္သ ည့္အ ခၝ အမဵိႂးသားေရး
စိတ္ဓာတ္အရႀိန္ အဟုန ္ ေလဵာ့န ည္း သၾားပံုေပၝက္ေ သာ္ လ ည္း ၄င္းလႁပ္ရႀ ားမႁမဵားကုိ ေမာင္း ႎႀင္ ေနသည့္ အေဴခအဴမစ္မရႀိ ေသာ
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အစၾဲအလန္းမဵား၊ လက္သင့္မ ခံမႁမဵား၊ မိမိႎႀင့္အယူ အဆမတူ သူမဵားကုိ လက္မခံမႁ မဵားမႀ အစိုးရႎႀ င့္ လူမႁအဖၾဲႚအစည္း အေပၞ
လၿမ္းမိုး ေနဆဲ ဴဖစ္ပၝသည္။
ထင္ရႀားသည့္မၾတ္စ လင္ ေရႀႚေနတစ္ဦးဴဖစ္ဴပီး NLD ၏အဳကံ ေပးသူ ဴဖစ္သ ည့္ ဦးကုိနီ ၂၀၁၇ ခုႎ ႀစ္ ဇန္နဝၝရီလတၾင္ လုပ္ဳကံ
သတ္ဴဖတ္ခံရဴပီး ေနာက္ ဤသိုႚကၾဲဴပားသည့္စိတ္ဓ ာတ္ကုိ ထင္ရႀားစၾာ ေတၾႚ ခဲ့ရပၝသည္ - အမဵိႂးသားေရးစိတ္ဓ ာတ္ဴပင္းထန္
သူဘုန္းဳကီး ဦးဝီရသူမႀ ဤလူသတ္မႁကုိ ခဵီးကဵႃးခဲ့ ဴပီး ထိုလူသတ္မႁကဵႃးလၾန္ ေဳကာင္း သကႆာမကင္းဴဖစ္ေနသူအ ား ေကဵးဇူး
တင္ေဳကာင္း ေဴပာခဲ့ပၝသည္။ ဦးကိုနီမ ႀာ မၾတ္စလင္ဴဖစ္သ ည္ အတၾက ္အသတ္ခံရ သည္ဟု လူအမဵားအဴပား မယံုဳကည္ဳက
ေသာ္လ ည္း ၄င္းေသဆံုးမႁ ေဳကာင့္ အစိုးရအတၾင ္း မၾတ္စလင္မဵား၏ေဴပာဆို သံမဵား သိသ ာစၾာ လစ္ဟ ာသၾ ားပၝသည္။
အထူးသဴဖင့္ အမဵိႂးသားပၝလီမ န္တၾင္ မၾတ္စလင္မဵားအတၾက ္ကိုယ ္စားဴပႂမႁ မရႀိေသာေဳကာင့္ ဴဖစ္ပၝသည္ ။ ထိုလူသတ္မႁ
ကဵႃးလၾန္ ေဳကာင္း သကႆ ာမကင္း ဴဖစ္သူ အား ဖမ္းဆီးရန္ဳ ကိႂးစားရင္း တကၺစီဆရာဦ းေနဝင္းသည္လ ည္း အသတ္ ခံခဲ့ရပၝသည္ ။
အစီရင္ခံ ကာလအဆံုး တၾင္ အာဏာပိ ုင္မဵားမႀ ရာဇဝတ္မႁကဵႃးလၾန္ ခဲ့ ေဳကာင္း သကႆာ မကင္းဴဖစ္သူသံ ုးဦးအား ဖမ္းဆီးခဲ့ ဴပီး
အဴခားသူမဵားအား ရႀာေဖၾ ေနပၝသည္ ။
၂၀၁၆ ခု ႎႀစ္ USCIRF ဝန္ထမ္းမဵားသည္ ဳသဂုတ္လတၾင္ လၾတ္လပ္စၾ ာယံ ုဳကည္ကုိး ကၾယ္မႁ အတၾက ္ ႎိုင္ငံတကာပၝလီမန္
အမတ္မဵားအဖၾဲႚႎႀ င့္အတူ ဴမန္မာႎို င္ငံသိုႚ အလည္အပတ္သၾ ားခဲ့ဴပီး ဘာသာေရးကုိ ယ္စားလႀယ္မဵား၊ လူထုအ ေဴခဴပႂ
အဖၾဲႚအစည္းကုိယ္စ ားလႀ ယ္မဵား၊ အစိုးရကုိယ ္စားလႀယ္မဵားထံ ရန္ကုန ္ႎႀင့္ ေနဴပည္ေတာ္ တိုႚတၾင္ သၾားေရာက္ ခဲ့ပၝသည္ ။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘာသာေရးလၾတ္လ ပ္မႁ အေဴခအေနမဵား

ရိုဟ င္ဂဵာႎႀင့္အ ဴခားမၾတ ္စလင္မဵားအေပၞ ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စ က္ဴ ခင္း - ၂၀၁၂ ခုႎႀစ္ အဳကမ္းဖက္မႁလႁိင္း မဵားေဳကာင့္ ရာေပၝင္း
မဵားစၾာ သတ္ဴဖတ္ခံရ ဴခင္း၊ ေထာင္ ေပၝင္းမဵားစၾာ အိုးအိမ ္ဆံုးရႁံးရဴခင္း ႎႀင့္ ဘာသာေရးပစၤ ည္းရာေပၝင္းမဵားစၾာ ဖဵက္ဆီးခံရဴခင္း
တိုႚ ဴဖစ္ဴပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ ္တၾင္ ရိုဟင္ဂဵာမၾတ္စလင္မဵား အဴပင္း ထန္ဆံုး ႎႀိမ္န င္းခံ ခဲ့ရပၝသည္ ။ ၂၀၁၆ ခုႎ ႀစ္
ေအာက္တိ ုဘာလ ၉ ရက္ေနႚတၾင္ ရုိဟင္ဂဵာမၾ တ္စလင္မဵားဟုယူဆရသည့္ ေသာင္းကဵန္း သူအုပ္စ ုဳကီးတစ္စ ုမႀ နယ္ဴ ခား
ေစာင့္တပ္ ႎႀင့္ အဴခားဥပေဒေစာင့္ဳ ကပ္ ေရးအေဆာက္အဦမဵားကုိ ပစ္မႀတ္ထား၍ ရခိုင္ ဴပည္နယ္ ေဴမာက္ပိုင္း ေမာင္ေ တာ
ဴမိႂႚနယ္ တစ္ဝိုက ္တၾင္ ဆက္တိ ုက္ တိုက္ ခို က္ခ ဲ့ဴပီး ရဲအရာရႀိကိ ုးဦးေသဆံုး ခဲ့ပၝသည္။ ဤသည္ကုိ တံုႚဴပန္သ ည့္အ ေနဴဖင့္
ဴမန္မာ့ တပ္မ ေတာ္ႎႀင့္ ဥပေဒဳကီးဳကပ္ ေရးတိုႚမႀ ရႀင္းလင္းမႁစစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ အႎႀံႚအဴပားဆင္ႎ ၿဲခဲ့ ဴပီး ထုိစစ္ဆင္ ေရးမႀ
လူသားခဵင္းစာနာမႁအ ေထာက္အ ပံ့ ဴဖတ္ေတာက္ခဲ့ ကာ သီးဴခားမီ ဒီယာမဵား၏သၾ ားေရာက္ႎိုင္မႁ ကို ကန္ႚသတ္ခဲ့ ပၝသည္။
လူႚအခၾ င့္အ ေရးဆိုင္ရ ာ ကုလသမဂၢမ ဟာမင္းဳကီးရံုး (OHCHR) ၏ ၂၀၁၇ ခုႎ ႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ အစီရင္ ခံစာအရ ၂၀၁၆
ခုႎႀစ ္ ေအာက္တို ဘာလ ၉ ရက္ေနႚႎႀင့္ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ ္ အေစာပိ ုင္း၌ ခန္ႚမႀန္း ေဴခရိုဟင္ ဂဵာ ေဴခာက္ေ သာင္း ေဴခာက္ေ ထာင္ ခန္ႚ
သည္ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္သိုႚ ထၾက္ ေဴပးခဲ့ဳကပၝသည္ ။ ၄င္းအစီရင္ခံစ ာထု တ္ဴပန္ဴပီး ေနာက္ ၄င္းဦးေရမႀ ာ ခုနစ္ ေသာင္း ေကဵာ္
ရႀိေဳကာင္း သတင္းရရႀိပၝသည္။ (ရခိုင္တိုင္ းရင္းသားအခဵိႂႚအပၝအဝင္ ေထာင္ေပၝင္းမဵားစၾ ာသည္လ ည္း ဴပည္တၾင္ းအိုးအိမ ္မဲ့
ဴဖစ္ခဲ့ရပၝသည္ ။ ) အစီရင္ခံစ ာအတၾက္ OHCHR မႀ ေတၾႚဆံု ေမးဴမန္း ခဲ့ ေသာ ဒုကၡခံရ သူရိုဟင္ဂဵာမဵားႎႀင့္ မဵက္ဴမင္ သက္ ေသ
မဵားက ဥပေဒမဲ့သ တ္ဴဖတ္ဴခင္းမဵား၊ ေသနတ္ဴဖင့္ ဴခင္း၊ ဒၝးဴဖင့္ထုိးဴခင္း၊ မီးရႀိႂႚဴခင္း၊ ရိုက္ႎႀက္ ဴခင္းတိုႚ ေဳကာင့္ ေသဆံ ုးမႁမဵား၊
ကေလးမဵားအားသတ္ဴဖတ္ ဴခင္း၊ တိတ္ တဆိတ္ဖမ္းဆီးဴပီး သိုႚမဟု တ္ အကဵဥ္း ေထာင္ခဵဴပီး ေနာက္ ေပဵက္ဆံုး သၾားဴခင္း၊
မုဒိမ္းမႁႎႀင့္ အဴခားလိင္ပိုင ္းဆိုင္ရ ာအဳကမ္းဖက္မႁ၊ အေဳကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီးထိ န္းသိမ္ းမႁ လုယက္မႁ ႎႀင့္ မီးရိႁႚဴခင္း အပၝအဝင္
အိုးအိမ္ ႎႀင့္ပိုင္ ဆိုင္မႁ ဖဵက္ဆီးဴခင္း ႎႀင့္ လၾတ္လပ္စၾာ ကိုးကၾ ယ္ခ ၾင့္အ ေပၞ ပိုမိုကန္ႚသတ္ခဵက္မဵားကုိ ေဴပာဴပဳကပၝသည္။
လူအမဵားအဴပားေပၞ ရာဇဝတ္မႁ ကဵႃးလၾ န္ဴ ခင္းမဵား ေပၞေပၝက္ ခဲ့ႎိုင ္ေဳကာင္း အစီရင္ခံစ ာမႀသံုး သပ္ ခဲ့ပၝသည္။
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၂၀၁၆ ခု ႎႀစ္အ တၾင္း တပ္မေတာ္ႎႀင့္ လံုဴ ခံႂ ေရးတပ္ သားမဵား ရခိုင္ဴပည္န ယ္ ေဴမာက္ပိုင ္းတၾင္ ကဵႃးလၾန ္ခဲ့ သ ည့္ အဳကမ္းဖက္မႁ ႎႀင့္
ပိုမိုကဵယ္ဴပန္ႚစၾာ ေဴပာရလ႖င္ ရိုဟင္ဂဵာမၾတ္စ လင္မဵားအေပၞ ခၾဲဴ ခားဆက္ ဆံမႁႎႀင ့္ ရက္စက္စၾ ာဆက္ ဆံမႁတိုႚ ကိုပၝ NLD မႀ
တံုႚဴပန္ရန္ပဵက္ကၾ က္ခဲ့ ပၝသည္။ အစိုးရမႀအဴပန္အလႀန္အ ေလ႖ာ့ေပးရန္ဳကိႂးပမ္းခဲ့ရ ာမႀ တင္းမာမႁမဵားပိုမိ ုဴဖစ္ပၾ ားေစသည့္
အဴဖစ္အပဵက္ တစ္ရပ္တ ၾင္ ဴပန္ဳကားေရးဝန္ဳကီးဌာနမႀ ႎိုင္ငံ ေတာ္မီဒီယ ာမဵားကုိ “ရခုိင ္ဴပည္နယ္ရႀိ ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵား”
ဟူေသာအေခၞအေဝၞ ႎႀင့္ “ရုိဟင္ဂဵာ” သိုႚမဟု တ္ “ဘဂႆၝလီ ” အစား “ရခိုင္ဴပည္န ယ္ရႀိ မၾတ္စလင္မဵား”ဟူသ ည့္
အေခၞအေဝၞသံ ုးရန္ ဇၾန္လ ၁၉ ရက္တၾင္ ညၿန္ဳကားခဲ့ပၝသည္။ ကၾဲဴပားသည့္အ ေဳကာင္းရင္း မဵားေဳကာင့္ ရခိုင္ဴပည္န ယ္
တစ္ဝန္းဆန္ႚကဵင္ဆ ႎၬဴပခဲ့သ ည့္ ရခိုင္ဗ ုဒၭဘ ာသာဝင္မဵားအပၝအဝင္ ရိုဟင္ဂဵာတိုင္းရင္း သားမဵားႎႀင့္ ရခိုင္တို င္းရင္းသားမဵားပၝ
ေထာင္ ေပၝင္းမဵားစၾ ာ ဴပင္းထန္စၾ ာကန္ႚကၾက ္ခဲ့ပၝ သည္။ ထိုႚအဴပင္ အထက္ပၝ ေနာက္ခံ သမိုင္းအပိ ုင္းတၾင ္ ေဖာ္ဴပခဲ့ သည့္
အတိုင္း ကိုဖီအ ာနန္ ေကာ္မရႀင ္တၾင္ ႎိုင္ငံဴ ခားသားမဵားပၝဝင္ ေစသည့္ အစုိးရ၏ဆံုး ဴဖတ္ ခဵက္ ကို ဗုဒၭဘာသာသံ ဃာေတာ္မဵား
အပၝအဝင္ ရခိုင္တိုင ္းရင္းသားရာေပၝင္းမဵားစၾ ာမႀ ဆန္ႚကဵင္ဆ ႎၬဴပခဲ့ဳကပၝသည္။ ရခိုင္ဴပည္နယ္ေဴမာက္ပိုင္းတၾင္ ရမ္းကား၍
အခဵိႂးအစားမညီမ႖ေသာ ရႀင္းလင္းမႁစစ္ဆင္ေရးေနာက္ပိ ုင္း အစိုးရသည္ မဵားေသာအားဴဖင့္ ႎႁတ္ဆိတ ္ေနခဲ့ပၝသည္ ။ NLD
အစိုးရသည္ ၄င္းအဳကမ္းဖက္မႁအ ေပၞ ဆန္ႚကဵင္ေဳကာင္ းထုတ္ မေဴပာသည္ မက တပ္မေတာ္မ ႀ ညႀဥ္းပန္ းႎႀိပ္စ က္သ ည္
ဟူေသာ သတင္းမဵားကုိ ဴငင္းပယ္ကာ ႎိုင္ငံတကာအသိ ုင္းအဝိ ုင္း ၏စိုးရိမ္မႁမဵားကို ခၝးခၝးသီးသီး ဴငင္းပယ္ ခဲ့ပၝသည္ ။
ရခိုင္ဴပည္န ယ္ ေဴမာက္ပိုင ္းတၾင္ ေအာက္တိုဘ ာလ ၉ ရက္ ေနႚတၾင္ ေပၞ ေပၝက္ ခဲ့ေ သာအဴဖစ္အပဵက္ကုိ စစ္ေ ဆးရန္ စံုစမ္း
စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရႀင္ တစ္ရပ္က ုိ အစိုးရမႀဖၾဲႚစည္းခဲ့ပၝသည္။ သိုႚရာတၾင္ တပ္မေတာ္မ ႀခန္ႚအပ္ထ ားသည့္ ဒုသမၳတ
ဦးဴမင့္ေ ဆၾအ ား ၄င္းေကာ္မရႀင္ ကုိ ဦးေဆာင္ရန္ ေရၾး ခဵယ္မႁ ေဳကာင့္ လူႚအခၾင ့္အ ေရးေထာက္ခံ ေဴပာဆို သူမဵားအဳကား
စိုးရိမ္မႁမဵား ေပၞေပၝက္ခဲ့ပၝသည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ ေနႚ ႎိုင္ငံ ေတာ္အဳကံ ေပးပုဂၢိ ႂလ္ ၏ရံုးမႀထ ုတ္ဴပန္ခဵက္တၾင္ ၄င္း၏
ရခိုင္ဴပည္န ယ္ ေဴမာက္ပိုင ္းသိုႚ သၾားေရာက္ ခဲ့ဴ ခင္းအေဳကာင္း အစီရင္ခံ ခဵက္ ၌ တပ္မေတာ္ ဝန္ထမ္း မႀမုဒိမ္း ကဵင့္ေဳကာင္း
စၾပ္စၾဲခဵက္ကုိဴငင္းဆို ခဲ့ဴပီး လူေ နမႁအ ေဴခအေနမဵားကုိ မဵားေသာအားဴဖင့္အ ေကာင္း ေဴပာဆိုထ ားကာ ၄င္းအခဵက္ မႀာ
ရခိုင္ဴပည္န ယ္ရႀိ အေဴခအေနအေဳကာင္း အဴခားသူမဵား၏ေဴပာဆို ခဵက္မဵားႎႀင့္ မကိုက ္ညီပၝ။ ၂၀၁၇ ခု ႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလ
ဳကားဴဖတ္အစီရင္ ခံစ ာတၾင္ ၄င္းေကာ္မရႀင္သ ည္ လူမဵိႂးစုလ ုိက္ သတ္ဴဖတ္မႁအ ေထာက္အ ထား လံုးဝမေတၾႚရႀိ ခဲ့ဘ ဲ မုဒိမ္းကဵင့္
ေဳကာင္း စၾပ္စၾဲခဵက္အမဵားအဴပားကို ပံ့ပိုးသည့္အ ေထာက္ အထား အလံုအ ေလာက္လ ည္ း မေတၾႚခဲ့ပၝ။ ထိုႚအဴပင္ ရဲအရာရႀိ
အခဵိႂႚမႀ ရိုဟင္ဂဵာမၾတ္စ လင္မဵားကို ရိုက္ႎႀ က္ေ နသည့္ဗီဒီယိ ုထၾက္ ေပၞလာဴပီး ေနာက္ အေစာပိုင္ းရက္ ေလးတင္က
ရဲအရာရႀိအ ခဵိႂႚကုိ အာဏာပိုင္ မဵား ထိန္းသိမ္ းခဲ့ ေသာ္လ ည္ း လံုဴခံႂ ေရးတပ္သ ားမဵားလက္တၾင ္ အရပ္သားမဵားေသဆံုးမႁ
အေဳကာင္း ေဖာ္ဴပရန္ပဵက္ကၾက ္ခဲ့ပၝ သည္။ (ရိုဟင္ဂဵာမၾ တ္စလင္မဵားအေပၞ ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ ္စက္မႁမဵားအေဳကာင္း အခဵက္
အလက္ထပ္မံရရႀိရန္ www.uscirf.gov ရႀိ (အခဵိန္ဆို င္းငံ့ ေနဴခင္း - ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ ရုိဟင္ဂဵာမူစလင္မဵားအေပၞ ဆက္လက္

ညႀဥ္းပန္းေနမႁ ) Suspended in Time: The Ongoing Persecution of Rohingya Muslims in Burma ကုိ ဖတ္ပၝ။)
ရိုဟင္ဂဵာမၾ တ္စလင္မဵားအေပၞ ညႀဥ္းပန္း ႎႀိပ္စ က္မႁမႀ ာ အဳကမ္းဖက္မႁ ထက္ ေကဵာ္လၾန္ ပၝသည္။ ဥပမာ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ စက္တင္
ဘာလတၾင္ ႎိုင္ငံ ေတာ္ သိုႚမဟုတ္ ေဒသခံ ခၾင့္ဴ ပႂခဵက္မရႀိဘဲ ေဆာက္ လုပ္ ခဲ့သ ည့္ သာသနာအေဆာက္အဦမဵားကို ဴဖိႂဖဵက္
ရန္ အစိုးရအမိ န္ႚဴဖင့္ ႎိုင္ငံ တစ္ဝန္း ေဆာင္ရၾ က္ခဵက္၏ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ရပ္အဴဖစ္ ရခိုင္ဴပည္န ယ္အ ာဏာပိုင ္မဵားသည္
ဗလီအမဵားအဴပားႎႀင့္ မဒရစာမဵား (မၾတ္စလင္ ေကဵာင္းမဵား) ကုိ ဴဖိႂဖဵက္ရန္အစီအစဥ္ ေဳကညာခဲ့ပၝသည္။ ၄င္းဴဖိႂဖဵက္ရန္
အမိန္ႚမႀ ာ အစိုးရခၾင့္ဴ ပႂခဵက္မရႀိ ေသာေစတီမဵားကဲ့သိုႚ ဗုဒၭဘာသာအေဆာက္အဦမဵားႎႀင ့္လ ည္း သက္ဆို င္ပၝသည္။
သိုႚရာတၾ င္ ဘာသာေရးလူန ည္းစုမဵားသည္ သာမန္အ ားဴဖင့္ ဝတ္ဴပႂေကဵာင္းမဵား ဴပႂဴပင္ ေရး သိုႚမဟုတ္ တည္ေ ဆာက္ ေရး
အတၾက္ အစိုးရခၾင့္ဴပႂခဵက္ အဆင့္ ဆင့္ရယူရန္ ပိုမိုခက္ ခဲ ေလ့ရႀိပၝသည္ ။ ထိုႚေဳကာင့္ ခၾင့္ဴပႂခဵက္မရႀိဘဲ ေဆာက္ လုပ္ ေလ့
ရႀိေသာေဳကာင့္ ဴဖိႂဖဵက္ရန္အမိန ္ႚသက္ ေရာက္မႁရႀိရန္ အလားအလာပိ ုမဵားပၝသည္ ။
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အစိုးရ၊ အစိုးရမဟု တ္သူမဵားႎႀ င့္ အဖၾဲႚအစည္းမဵားသည္ ရိုဟင္ဂဵာတိ ုင္းရင္းမဟုတ္သ ူ မၾတ္စလင္မဵားအေပၞ လည္း ခၾဲဴ ခား
ဆက္ဆံဴ ခင္း၊ အဳကမ္းဖက္ဴခင္းမဵားလည္း ကဵႃးလၾန္ဳကပၝ သည္။ ၂၀၁၆ ခု ႎႀစ္ ဇၾန္လတၾ င္ ခန္ႚမႀန္ းေဴခ ၂၀၀ ခန္ႚရႀိသ ည့္ ဆူပူ
ေသာင္းကဵန္း သူ ဗုဒၭဘာသာလူအုပ္ဳ ကီးသည္ ပဲခူးတိ ုင္း ေဒသဳကီးရႀိဗ လီတစ္ ခု ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသႎႀင့္ အနီးအနားရႀိ
အိုးအိမ္ပိုင ္ဆိုင္မႁ တိုႚကုိ ဖဵက္ဆီး ခဲ့ ေဳကာင္း သိရႀိရပၝသည္ ။ ထိုႚေနာက္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေနႚတၾင္ ေနာက္ လူအုပ္ဳ ကီးတစ္စု က
ကခဵင္ဴပည္ နယ္ ဖားကန္ႚရႀိ ဗလီတစ္ခ ုကုိ မီးရႁိႚဖဵက္ဆီး ခဲ့ပၝသည္။ ရဲမႀ ၄င္းမီးရႁိႚမႁႎႀင့္ဆ က္စပ္၍ လူငၝးဦးဖမ္းဆီး ခဲ့ပၝသည္။
၄င္းအဴဖစ္အပဵက္ႎႀစ ္ရပ္လံုး တၾင္ မိမိတိုႚ၏လံုဴ ခံႂ ေရးအတၾ က္စိုးရိမ္ ေနဳကေသာမၾ တ္စလင္မဵား ထၾက္ ေဴပးတိမ္း ေရႀ ာင္ ခဲ့ပၝသည္။
၄င္းအဳကမ္းဖက္မႁေဳကာင့္ အစိုးရမဟုတ္ သည့္အဖၾဲႚအစည္း ၁၉ ခုမႀ ဴမန္မာအစိုးရအား စံုစမ္းစစ္ ေဆးရန္၊
ကဵႃးလၾန္ သူမဵားကို တာဝန္ ယူေ စရန္ႎႀ င့္ လၾတ္လပ္စၾ ာယံုဳ ကည္ကုိး ကၾယ္မႁ ရႀိေဳကာင္း ေသခဵာေရး ေဆာင္ရၾက ္ရန္
ေတာင္းဆို သ ည့္ ပူးတၾဲေဳကညာခဵက္တစ္ ေစာင္ ထုတ္ဴပန္ခ ဲ့ပၝသည္။

ခရစ္ယ ာန္လ ူန ည္းစုမဵားအေပၞပစ္မႀတ္ထ ားသည့္ည ႀဥ္းပန္းႎႀိပ ္စက္မႁမဵား - ပစ္ပယ္ထ ားခံေနရ ေသာ ခဵင္း ခရစ္ယ ာန္၊ နာဂႎႀင ့္
ကခဵင္ ခရစ္ယ ာန္မဵား၏ လၾတ္လပ္စၾ ာကိုး ကၾယ္ ခၾင့္ အေပၞ ခဵိႂး ေဖာက္မႁမဵားကုိ ေဖာ္ ဴပထားသည့္ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘ ာလ
အစီရင္ခံစ ာတၾင ္ USCIRF ႎႀင့္သ ေဘာတူစ ာခဵႂပ္ ခဵႂပ္ဆို ထားသည့္ သုေတသီတစ္ဦး မႀ ခရစ္ယ ာန္မဵား၏ ေဴမယာပိ ုင္ဆိုင ္မႁ
အေပၞ ခၾဲဴ ခားဆက္ဆံ သ ည့္သ ေဘာဴဖင့္ ကန္ႚသတ္မႁမဵား၊ ေဳကာက္ လန္ႚ ေစမႁမဵားႎႀင့္ အဳကမ္းဖက္မႁမဵား၊ ခရစ္ယ ာန္
သခဵႇ ႂင္းမဵားကို အတင္းအကဵပ္ေရၿႚေဴပာင္း ေစဴခင္း ႎႀင့္ ဖဵက္ဆီးဴခင္း၊ ဝတ္ဴပႂရ ာေနရာမဵားကို အဳကမ္းဖက္တို က္ခိ ုက္ဴ ခင္းမဵား၊
ဗုဒၭဘာသာသိ ုႚ အတင္းအကဵပ္ ကူး ေဴပာင္းေစမႁမဵားကိ ု မႀတ္တမ္းတင္ထားပၝသည္။ ဥပမာ ၄င္းအစီရင္ ခံစာတၾင္ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္
ဗုဒၭဘာသာအမဵိႂးသားတစ္ဦး ခဵင္းႎႀစ္ဴ ခင္း အသင္း ခဵႂပ္မႀ ခရစ္ယာန္သ ာသနာဴပႂတစ္ဦး ၏အိမ ္သုိႚ ေဖာက္ထၾင ္းဝင္ ေရာက္ခ ဲ့ဴပီး
ကုိယ္ထိ လက္ ေရာက္ တိုက္ ခိုက္ ကာ ပိုင္ဆိုင္မႁမဵားကုိ ဖဵက္ဆီးခဲ့ သ ည့္အဴဖစ္အပဵက္ ကုိ ကိုးကားထားပၝသည္။
ထိအ
ု ဴဖစ္ အပဵက္မႀ ာ မေကၾးတိ ုင္း ေဒသဳကီး ေပၝက္ ဴမိႂႚနယ္ရႀိရၾာ တစ္ရၾ ာမႀ သာသနာဴပႂတစ္ဦး အား ၉၆၉ အမဵိႂးသားေရး
လႁပ္ရႀားမႁ ၏ အစၾန္း ေရာက္သံဃ ာမဵားမႀ အတင္းအကဵပ္ ေမာင္း ႎႀင္ထ ုတ္ရန္ဳ ကိႂးပမ္း ဴပီးေနာက္ ေပၞေပၝက္ ခဲ့ဴ ခင္းဴဖစ္ပၝသည္။
ထိုသု ေတသီ သည္ ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္ မႀ ဘုရားေကဵာင္းမဵားႎႀင့္ လူေနအိမ္မဵားကုိ သိမ္းပိုက္ သ ည့္အ ေဳကာင္း ေဴပာဴပေသာ
အဴခားသူမဵားႎႀင ့္ ေတၾႚဆံု ေမးဴမန္းခဲ့ပၝသည္။ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ဇၾန္လ ၉ ရက္ ေနႚသည္ အပစ္အ ခတ္ရပ္ စဲေရးသေဘာတူညီ ခဵက္
ဴပိႂပဵက္သၾ ားဴပီး ေနာက္ တပ္မေတာ္ႎႀင ့္ ခရစ္ယ ာန္အမဵားစုဴဖစ္သ ည့္က ခဵင္ဴပည္န ယ္ရႀိ တိုင္းရင္း သားလက္န က္ကိုင ္
အုပ္စုမဵားအဳကား တိုက္ပၾဲမဵားဴပန္ လည္ဴဖစ္ ေပၞမႁ၏ ငၝးႎႀစ္ ေဴမာက္ ႎႀစ္ပတ္လ ည္ဴဖစ္ပၝသည္ ။ ငၝးႎႀစ္ဳကာေသာ္ လူတစ္ သိန္း
နီးပၝးသည္ ကခဵင္ဴပည္နယ္ႎႀင့္ ရႀမ္းဴပည္န ယ္ ေဴမာက္ပိုင ္းရႀိ စခန္းမဵားတၾင္ ဴပည္တၾင္း အိုးအိမ္မဲ့ ဴဖစ္ေနပၝသည္။
၄င္းေနရာမဵားတၾင္ တပ္မေတာ္ ႎႀင့္ တိုက္ပၾ ဲမဵားလည္း ထပ္မံဴဖစ္ေပၞ ေနပၝသည္။ ကာလဳကာရႀ ည္စၾ ာေပၞ ေပၝက္ ေနသည့္
ပဋိပကၡမဵားသည္ ဘာသာေရးသေဘာသဘာဝ မရႀိေ သာ္ လ ည္း ခရစ္ယ ာန္ ႎႀင့္ အဴခားဘာသာကုိး ကၾယ္ သ ည့္
အသိုင္းအဝိုင္းမဵားအေပၞ ဳကီးေလးသည့္သ က္ ေရာက္မႁမဵားရႀိ ခဲ့ဴပီ း ၄င္းသက္ေရာက္မႁမဵားတၾ င္ ေနထိုင္ စားေသာက္စရာ၊
ကဵန္းမာေရးေစာင့္ေရႀ ာက္မႁ ႎႀင့္ အဴခားအေဴခခံလို အပ္ ခဵက္မဵားအေပၞ ကန္ႚသတ္ခဵက္မဵား ပၝဝင္ပၝသည္။ ကခဵင္ ႎႀစ္ဴ ခင္း
အသင္း ခဵႂပ္ကဲ့ သိုႚ ဘာသာေရးအဖၾဲႚအစည္းမဵားႎႀင့္ အဴခားအဖၾ ဲႚအစည္းမဵားသည္ အိုးအိမ္ ေပဵာက္ဆံုး သူမဵားကို
ဆက္လက္ကူ ညီ ေနပၝသည္။
၂၀၁၆ ခု ႎႀစ္ ဧဴပီလႎႀ င့္ေမလတိုႚ တၾင္ ဗုဒၭဘာသာသံ ဃာ ဦးသုဇနသည္ ကရင္ဴပည္နယ္ ရႀင္မာကု အဂႆလိက န္
ဘုရားေကဵာင္းဝင္းအတၾင္း ေစတီ ႎႀစ္ဆ ူ တည္ ခဲ့ပၝသည္။ ၄င္းသံဃ ာသည္ ဘုရားေကဵာင္းမဵားႎႀင့္ ဗလီဝင္းမဵားတၾင ္ ေစတီႎႀင ့္
အဴခားဗုဒၭဘ ာသာအေဆာက္ အဦမဵား ေဆာက္လုပ္ ေဳကာင္း လူသိမဵားပၝသည္။ ၄င္း၏ေဆာင္ရၾက ္ခဵက္မဵားေဳကာင့္
အဳကမ္းဖက္မႁ မဵား မေပၞေပၝက္ေ သးပၝ။ ဴပည္ ေထာင္စု အစိုးရႎႀင ့္ ဴပည္န ယ္အဆင့္အစိုးရတိ ုႚက ဳကားဝင္ဖဵန္ေဴဖခဲ့
ေေသာ္ လ ည္း ၄င္းေနရာမဵား၌ ဗုဒၭဘာသာအေဆာက္ အဦမဵား ေဆာက္လုပ္ ေနခဵိန္တၾင ္ တင္းမာမႁမဵား ဴမင့္မားခဲ့ပၝသည္။
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တပ္မေတာ္မ ႀဖၾင့္လႀစ ္သ ည့္ နတလဟု လ ည္းသိဳကေသာ နယ္စပ္ ေဒသတိုင္းရင္း သားလူငယ္မဵားဖၾံႚဴဖိႂ းေရး သင္တန္း
ေကဵာင္းမဵားတၾင္ အတင္းအကဵပ္ဘာသာကူး ေဴပာင္းေစေရး လႁပ္ရႀ ားမႁအမဵားအဴပား ဆက္လက္ေပၞ ေပၝက္ ေနပၝသည္။
(တပ္မေတာ္ မႀကိုင္ တၾယ္ သည့္ ) နယ္စပ္ ေရးရာဝန္ဳကီးဌာန၏ ၂၀၁၆ ခုႎ ႀစ္ ကိန္းဂဏန္းမဵားအရ ႎိုင္ငံတစ္ဝ န္းတၾင္ နတလ
ေကဵာင္း ၃၃ ေကဵာင္းရႀိဴပီး ထက္ဝ က္ေ ကဵာ္မ ႀာ ဆင္းရဲသ ည့္ ခဵင္း၊ ကခဵင္ ႎႀင့္န ာဂ ေကဵးလက္ေဒသမဵားတၾင္ ရႀိပၝသည္ ။
ထိုနတလေကဵာင္းမဵားသည္ ပညာသင္ယ ူႎိုင္ ဴခင္းမရႀိေ သာ ဆင္းရဲသည့္မိသ ားစုမဵားမႀ ကေလးမဵားကို အခမဲ့ ပညာႎႀင့္
ေနထိုင ္စရာ ေပးပၝသည္ ။ သိုႚရာတၾင ္ ထိုသိုႚအခမဲ့ ေပးမႁမဵားကုိ လက္ခံ သ ည့္ ခရစ္ယ ာန္ ေကဵာင္းသူ ေကဵာင္းသားမဵားမႀာ
ဘုရားေကဵာင္းတက္ခၾင ့္မရႀိပၝ။ ဗုဒၭဘာသာကိ ုးကၾယ ္မႁ၊ စာေပႎႀ င့္ ယဥ္ေ ကဵးမႁမဵားကုိ ကဵင့္သံုးဴခင္း သိုႚမဟုတ္ သင္ယူဴခင္းမဵား
ဴပႂလုပ္ ဴပီး ကုိရင္ဝတ္ရပၝသည္။ သိုႚမဟုတ္ သီလရင္ ဝတ္ရပၝသည္။ ေကဵာင္းသူေ ကဵာင္း သားမဵားကို မိဘမဵားႎႀင့္ အဆက္
ဴဖတ္ထ ားဴပီး ၄င္းတိုႚ ၏မႀတ္ပံ ုတင္တၾ င္အပၝအဝင္ ဗုဒၭဘာသာသိုႚ တရားဝင္ကူး ေဴပာင္းပၝက ေကဵာင္းဴပီး ဆံုးသည့္ အခၝ
အစိုးရအလုပ ္ရရန္ အာမခံထ ားပၝသည္။ (ခရစ္ယာန္မဵားအေပၞ ညႀဥ္းပန္းႎႀိ ပ္စက္မႁ အေဳကာင္း အခဵက္အ လက္မဵား
ထပ္မံရယူလိုပၝ က www.uscirf.gov ရႀိ (ဖံုးကၾယ္ထ ားသည့္ အတိဒု ကၡ - ဴမန္မာႎိုင္ငံရႀိ ခရစ္ယ ာန္ လူန ည္းစုမဵား ) Hidden

Plight: Christian Minorities in Burma ကုိဖတ္ပၝ။
၂၀၁၆ ခု ႎႀစ္ ဒီဇင္ဘ ာလတၾင္ မိုင္းကိုးရႀိ စိန္ဖရန္စစၤ ေဇးဗီးယား ကက္သလစ္ဘုရ ားေကဵာင္ းကု္ ေလေဳကာင္းမႀ တိုက္ခို က္
ဴပီးေနာက္ တၾင္ ကခဵင္ ႎႀစ္ဴ ခင္း ခရစ္ယ ာန္ ေ ခၝင္းေဆာင္ႎႀစ္ဦး ဒၾန္းေဒၞေနာင္ လတ္ ႎႀင့္ လန္ ေဂဵာဂန္ စိုင္းတိုႚ ေဒသခံ သတင္းစာ
သမားမဵားကုိ အကူအ ညီ ေပးဴပီး ေနာက္ ရႀမ္းဴပည္ ေဴမာက္ပိုင ္းတၾင္ ေပဵာက္သ ၾားဳကပၝ သည္။ အပတ္ ေပၝင္းမဵားစၾ ာ
ဳကာဴပီး ေနာက္ ၄င္းအမဵိႂးသားႎႀစ္ဦးကုိထိန္း သိမ္းထားေဳကာင္းတပ္မ ေတာ္မ ႀ အတည္ဴပႂေ ဴပာဳကားခဲ့ဴပီး ၂၀၁၇ ခုႎ ႀစ္
ဇန္နဝၝရီလတၾင္ ၄င္းတိုႚအား ကခဵင္ လၾတ္ ေဴမာက္ ေရးတပ္ မေတာ္ ကုိ ပံ့ပိုးသူမဵားဟု ရဲမဵားမႀ စၾပ္စၾဲဴပီး မတရားသင္ း
အက္ဥပေဒအရ တရားစၾဲ ဆိုခ ဲ့ပၝသည္။

ဖမ္း ဆီးမႁမဵားႎႀင့္ အကဵဥ္း ခဵမႁမဵား - ထၾက္ သၾားသည့္ USDP အစိုးရႎႀင့္ ဝင္ေရာက္ လာေသာ NLD အစိုးရတိုႚမႀ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္
အတၾင္း ႎိုင္ငံ ေရးအကဵဥ္ းသားအမဵားအဴပားကို လၿတ္ ေပးခဲ့ဴပီး NLD အစိုးရသည္ တရားဆိ ုင္ရန္ ေစာင့္ေ နသူမဵားအေပၞ
စၾဲဆိုခဵက္မဵားကုိလ ည္း ရုပ္သိမ္း ခဲ့ပၝသည္။ သုိႚရာတၾင္ ၂၀၁၇ ခု ႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီမႀစ၍ ႎိုင္ငံ ေရးအကဵဥ္ းသားမဵား ကူညီ
ေစာင့္ေရႀ ာက္ ေရးအသင္း (ဴမန္မ ာႎိုင ္ငံ ) မႀ ႎိုင္ငံတ ၾင္ ႎိုင္ငံ ေရးအကဵဥ္း သား ၂၉၂ ဦးရႀိေဳကာင္း တၾက္ခဵက္ခဲ့ ဴပီး ၄င္းတိုႚတၾင္
ေလာေလာဆယ္ ဴပစ္ဒဏ္ကဵခံ ေနသူမဵားႎႀင့္ ေထာင္တၾင ္းေထာင္ ဴပင္တၾင ္ တရားဆိုင္ရ န္ ေစာင့္ ဆိုင္း ေနသူမဵားလည္း ပၝဝင္
ပၝသည္။ ၂၀၁၆ ခုႎႀ စ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလတၾ င္ ဘာသာေပၝင္း စုံလႁပ္ရႀ ားသူမဵားဴဖစ္ ဴပီး မၾတ္စလင္မဵားဴဖစ္သ ူ ေဇာ္ ေဇာ္လတ္ႎႀင့္
ပၾင့္ဴဖႃလတ္တိုႚမႀာ ၂၀၁၃ ခုႎႀ စ္ႎႀင ့္ ၂၀၁၄ ခု ႎႀစ္တိုႚ တၾင္ ၄င္းတိုႚ ၏ဘာသာေပၝင္းစံ ုလႁပ္ရႀ ားမႁမဵားႎႀင့္ပ တ္သက္ဴပီး ေထာင္ဒ ဏ္
ႎႀစ္ႎႀစ ္ စီရင္ခဵက္ ခဵမႀတ္ ခံရပၝသည္။ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ဧဴပီလတၾင္ ၄င္းတိုႚႎႀစ ္ဦး အလုပ္ဳကမ္း ႎႀင့္ ေထာင္ဒ ဏ္ ေနာက္ ထပ္ႎႀစ ္ႎႀစ္
စီရင္ခဵက္ ခဵမႀတ္ ခံရပၝသည္။ မဘသမႀ အမဵိႂးသားေရးလႁပ္ရႀ ားသူ ဗုဒၭသံဃ ာမဵားသည္ ၄င္းတိုႚႎႀစ ္ဦးအား ဖမ္းဆီးအေရးယူရန္
ဖိအားေပးခဲ့ဴခင္းဴဖစ္ပၝသည္ ။
သတင္း ေကာင္းအေနဴဖင့္ ဆယ္စုႎႀစ ္ေပၝင္းမဵားစၾ ာ တပ္မေတာ္အစိ ုးရမႀ ဴမန္မာႎိုင္ငံမ ႀအတို က္အ ခံမဵားကုိ ဖမ္းဆီး
ေထာင္ ခဵေရးအတၾက္အ ားထားခဲ့သ ည့္ ဆယ္စု ႎႀစ္ ေပၝင္းမဵားစၾာဳကာဴမင့္ခဲ့ ေသာစီမံ ခဵက္ဴဖစ္သ ည့္ အေရးေပၞဴပႉာန္း ခဵက္
အက္ဥပေဒကုိ ၂၀၁၆ ေအာက္တို ဘာတၾင္ ဖဵက္သိမ္း ခဲ့ပၝသည္။ သိုႚရာတၾင္ ထုိဥပေဒအရအကဵဥ္းခဵခံရေသာ အထက္ပၝ
ေဇာ္ေဇာ္လ တ္ႎႀင ့္ ပၾင့္ဴဖႃလတ္အပၝအဝင္ မၾတ္စလင္အ ခဵိႂႚမႀ ာ ေထာင္တၾင္ ဆက္လက္ဒု ကၡခံ ေနရပၝသည္ ။ ၄င္းအဴပင္ ၂၀၁၆
ခုႎႀစ ္ ဧဴပီလတၾင္ ႎိုင္ငံ ေတာ္သမၳတမႀ လၾတ္ဴ ငိမ္းခဵမ္ းသာခၾင့္ ေပးခဲ့သ ဴဖင့္ သာသနာေစာ္က ားမႁဴဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ ဇၾန္လ တၾင္
အဴပစ္ထင္ရႀ ားေတၾႚရႀိ ခဲ့သူ NLD အရာရႀိ ေဟာင္း ဦးထင္လင္းဦးသည္ လည္း လၾတ္ေ ဴမာက္ခ ဲ့ပၝသည္။ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေနႚ
တၾင္ အာဏာပိုင္ မဵားမႀ လူသိမဵားသည့္ ေရၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန ္ေရးေခၝင္းေဆာင္ သံဃာေဟာင္း ဦးဂမ္ဘီရအေပၞ
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ကဵန္ရႀိသ ည့္စၾဲဆိ ုခဵက္အ ားလံုး ရုပ္သိမ္းဴပီး လၿတ္ေပးခဲ့ပၝသည္ ။ ေရၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန ္ေရးကာလ ၄င္း၏လႁပ္ရႀ ားမႁအ တၾက္
အကဵဥ္းကဵခံဴပီးသူ ဦးဂမ္ဘီရသည္ ထိုသိုႚမလၿ တ္ေပးမီတၾင္ ထိုင္းႎိ ုင္ငံမႀ ဴမန္မ ာႎိုင ္ငံအတၾင ္းသိုႚ တရားမဝင္
ဝင္ေရာက္ ခဲ့သ ည့္ အတၾက္ လူဝင္မႁဳကီးဳကပ္ ေရးဆိုင္ရ ာ စၾဲဆို ခဵက္မဵားဴဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလတၾင ္
ထိန္းသိမ္း ခံရဴပီး ေနာက္ ေနာက္ ထပ္စၾဲ ဆိုမႁမဵားခံရရန္ အလားအလာရႀိ ခဲ့ပၝသည္။
အေမရိက န္ဴပည္ေ ထာင္စု မူဝၝဒ
လၾတ္လပ္စ ၾာယံ ုဳကည္ကုိး ကၾယ္မႁ၊ ၄င္းႎႀင့္ သက္ ဆိုင္သ ည့္ လူအ ခၾင့္အ ေရးစသည္တိုႚကုိ ပုိမိုကဵယ္ဴပန္ႚ ေသာ ဴငိမ္းခဵမ္ းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ရပ္အ ေနဴဖင့္ထ ည့္သၾင ္းရန္တ ာဝန္ ကုိ ဴမန္မာႎိုင္ငံအ ေပၞ အေမရိက န္ ဴပည္ ေထာင္စုမႀ
တၾန္းအားေပးရပၝမည္ ။ ရိုဟင္ဂဵာႎႀင့္ အဴခားမၾတ ္စလင္မဵား၊ ခရစ္ယာန္မဵားႎႀင့္ အဴခားေသာ ဘာသာေရးႎႀင့္ တိုင္းရင္း သား
အုပ္စုမဵား၏ ရပိုင္ခ ၾင့္မဵားအတၾက္ ဆက္လက္ဖိ အားေပးရပၝမည္။ ထိုႚအဴပင္ လူႚအခၾင ့္အေရးခဵိႂး ေဖာက္မႁမဵားကုိ ဆက္ လက္
ကဵႃးလၾန္ ေနဴပီး လက္သင့္ ခံ ေနဴခင္းမႀ ာ အကဵိႂးဆက္မရႀိဘဲမ ေနေဳကာင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံ အစိုးရအား ရႀင္းရႀင္းလင္း လင္း
နားလည္ ေစရပၝမည္။
ရိုဟင္ဂဵာမၾ တ္စလင္မဵားအေပၞ ဳကီးေလးသည့္လူႚအခၾင့္ အေရးခဵိႂး ေဖာက္မႁမဵားကုိ အေမရိက န္ဴပည္ ေထာင္စု သည္
ဴမန္မာႎိုင္ငံ ႎႀင့္ ယခု ႎႀစ္ အတၾင္း ဆက္လ က္ပူး ေပၝင္းကို င္တၾယ ္ေနပၝသည္။ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ မတ္လ ၁၇ ရက္ေနႚတၾင ္
ႎိုင္ငံဴ ခားေရးဝန္ဳကီးဌာနမႀ (ရက္စက္ ယုတ္မ ာမႁမဵား ဳကိႂတင္က ာကၾ ယ္ေရး အစီရင္ခံစ ာ) Atrocities Prevention Report
ကုိ ထုတ္ဴပန္ ခဲ့ဴပီး ၄င္းအစီရင္ခံစ ာတၾင္ ဴမန္မ ာႎိုင ္ငံရႀိ ရိုဟင္ဂဵာမၾ တ္စလင္မဵားႎႀ င့္ပတ္ သက္၍ အစိုးရ၏ခၾဲဴ ခားဆက္ ဆံမႁမဵား
အႎႀံႚအဴပားေပၞေပၝက္ေနေဳကာင္း ႎႀင့္ အဳကမ္းဖက္မႁမဵားကဵႃးလၾန ္ရာတၾင္ အစိုးရမဟုတ ္သူမဵား၏ အခန္းကၸတိုႚ ကုိ
အေလးထား ေဖာ္ဴပထားပၝသည္ ။ လူႎႀစ္ဆ ယ္ ေကဵာ္ ေသဆံုး ခဲ့သ ည့္ ေလႀမ ေတာ္တ ဆမႁဴဖစ္ ဴပီးေနာက္ထုတ ္ဴပန္ သည့္
ဝမ္းနည္းေဳကာင္း သဝန္ လၿာ တၾင္ ရန္ကုန္ ဴမိႂႚရႀိအ ေမရိက န္သံရံုးမႀ “ရိုဟင္ဂဵာ” ဟူေသာအသံ ုးအႎံႁး ကုိ သံုးဴပီး ေနာက္ပိုင္ း
ဧဴပီလ ၂၈ ရက္တၾင္ ဗုဒၭဘာသာသံဃ ာမဵားႎႀင့္ မဘသ ေထာက္ခံ သူမဵားအပၝ အဝင္ ရာေပၝင္းမဵားစၾ ာေသာ
အမဵိႂးသားစိတ္ဓ ာတ္ဴပင္းထန္ သ ည့္ ဆႎၬဴပသူမဵားသည္ ကန္ႚကၾ က္ရန္ သံရံုး ေရႀႚတၾင္ ေစာင့္ဳကည့္ ေနခဲ့ဳကပၝသည္ ။
ေမလတၾင ္ အေမရိကန္ဴပည္ေ ထာင္စုအစိုးရမႀ ၄င္းအသံုးအႎံႁးကုိ သံုးဴပႂသ ည့္အ တၾက္ မႎၨ ေလးရႀိ ေနာက္ ထပ္ ရာေပၝင္း
မဵားစၾာ ေသာသူမဵား ဆန္ႚကဵင္ဆ ႎၬဴပခဲ့ဳကပၝသည္။ အေမရိကန္ သံရံုးအား ၄င္းအသံုးအႎံႁးကုိ ေရႀာင္ရႀ ားေစလို ေဳကာင္း
ဴမန္မာႎိုင္ငံ ႎိုင္ငံ ဴခားေရးဝန္ဳကီးဌာနမႀ လူသိရႀင္ဳကားေဴပာခဲ့ ေသာ္လ ည္း အေမရိ ကန္ဴပည္ ေထာင္စု အစိုးရမႀ သင့္ေ တာ္သ ည့္
အတိုင္း ဆက္လ က္အ သံုးဴပႂခဲ့ပၝသည္ ။ ၂၀၁၆ ခု ႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘ ာလတၾင္ ရခိုင္ဴပည္ နယ္သိ ုႚသၾ ားေရာက္ လည္ပတ္ ခဲ့ သည့္
ႎိုင္ငံတ ကာကုိယ္စ ားလႀ ယ္အဖၾဲႚ တၾင္ အေမရိ ကန္သံ အမတ္ စေကာ့မ ာရႀယ္ သည္လ ည္း ပၝဝင္ခဲ့ပၝသည္ ။ ရခိုင္ဴပည္န ယ္
ေဴမာက္ပိုင ္းတၾင္ အသည္းအသန္လိ ုအပ္ ေနသည့္ လူသားခဵင္းစာနာမႁ အေထာက္အပံ့မဵား ကင္းမဲ့ေနမႁအေပၞ စိုးရိမ္ ေဳကာင္း
ေဖာ္ ဴပခဲ့ဴပီး ဴမန္မာအစိုးရမႀ အေထာက္အပံ့ ေပးပိုႚဴခင္း ကုိ အဴပည့္ အဝဴပန္ လ ည္စတင္ရ န္ ဴမန္မာအစိုးရကုိ
တိုက္တၾ န္းေဳကာင္း ပူးတၾဲထုတ္ ဴပန္ ခဵက္တစ္ရပ္ကုိ အေမရိ ကန္သံရံု းသည္ အဴခားသံရံုး ၁၃ ခုႎႀင့္ အတူ ဒီဇင္ဘ ာလ ၉
ရက္ေနႚတၾင္ လက္မႀတ ္ေရးထုိးခဲ့ပၝသည္။
ဴမန္မာႎိုင္ငံ အစိုးရပိုင္ ဘဏ္မဵားႎႀ င့္စီးပၾ ားေရးလုပ္ငန္ းခု နစ္ခ ုအ ေပၞ တားဴမစ္ ခဵက္မဵားကုိဖယ္ရႀားဴခင္ းဴဖင့္ ဴမန္မာႎုိင္ငံ အေပၞ
ကန္ႚသတ္ပိတ္ပင္ ခဵက္ တစိတ္တ စ္ေဒသ ေလ႖ာ့ ေပၝ့ေပးမည္ဴဖစ္ ေဳကာင္း ေမလ ၁၇ ရက္ေနႚတၾင္ အေမရိကန္
ဴပည္ ေထာင္စုမ ႀ ေဳကညာခဲ့ပၝသည္။ ဇူလိုင္ လေႎႀ ာင္းပိုင္း တၾင္ အဓိကအားဴဖင့္ စီးပၾားေရးစီမံ ခန္ႚ ခၾဲမႁအ တၾက္ ဴမန္မ ာႎိုင ္ငံ
အေပၞ ေထာက္ပံ့မႁအ သစ္ ေဒၞလာ ၂၁ သန္းကုိ ေဳကညာခဲ့ပၝသည္။ စက္တင္ဘ ာလ ၁၄ ရက္ ေနႚ ႎိုင္ငံေ တာ္ အဳကံေပး
ပုဂၢိႂလ္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဝၝရႀင္တန္ဒီစီသုိႚ အလည္ အပတ္ ေရာက္စဥ္ ထိုစဥ္က ႎိုင္ငံေတာ္ သမၳတ ဘရတ္
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အုိဘားမားမႀ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စ ုသ ည္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ အား ႎိုင္ငံေတာ္ အေရးေပၞအေဴခအေနသတ္ မႀတ္ ခဵက္မႀ
ဖယ္ရႀားရန္၊ စီးပၾားေရးပိတ ္ပင္မႁမဵားကုိ ဖယ္ရႀားေရးလမ္းေဖာက္ေပးရန္ႎႀင့္ အေထၾ ေထၾဦးစားေပးစနစ္ (Generalized
System of Preferences) အရ အေကာက္ခၾန ္မဲ့ ကုန္သၾ ယ္ေရးအကဵိႂး ခံစ ားခၾ င့္မဵား ဴပန္လ ည္ ေပးရန္ ေဳကညာခဲ့ပၝသည္။
ေကဵာက္စိမ္း ႎႀင့္ ပတၨဴမားမဵားတင္သၾင ္းမႁအ ေပၞ ပိတ္ပင္တားဆီးမႁကိုပ ယ္ဖဵက္ဴပီ း ဘၸာေရးဌာန၏ “အထူးသတ္မႀတ္
ထားသည့္ ႎိုင္ငံ သားမဵား” စာရင္းမႀ လူပုဂၢိႂလ္ ၁၁၁ ဦးႎႀင့္ ကုမၯဏီမဵားကုိ ပယ္ဖဵက္ လိုက္ဴပီ းေနာက္တၾင္လ ည္း ကန္ႚသတ္မႁ
အခဵိႂႚသာကဵန္ဴပီး ၄င္းကန္ႚသတ္မႁမဵားတၾင္ ေဴမာက္ ကိုးရီးယားႎႀင ့္ ကုန္သၾယ ္မႁ၊ တပ္မေတာ္အ ေထာက္ အပံ့၊ တပ္မ ေတာ္
အဖၾဲႚဝင္ ေဟာင္းႎႀင ့္ လက္ရႀိတပ္မ ေတာ္အဖၾ ဲႚဝင္ အခဵိႂႚတိ ုႚအေပၞ ဴပည္ဝင္ ခၾင့္ဗီဇ ာပိတ္ပ င္မႁမဵား ပၝဝင္ပၝသည္။ ထိုႚအဴပင္
ေဒၞေအာင္ ဆန္းစုဳကည္ အလည္ အပတ္လ ာေရာက္စဥ္ အေမရိ ကန္ဴပည္ ေထာင္စု ႎႀင့္ ဴမန္မ ာႎိုင ္ငံအဳကား ႎႀစ္ႎို င္ငံ
ပူးေပၝင္း ေဆာင္ရၾက္ ေရးကုိ ေဳကညာခဲ့ပၝသည္။ ၄င္းပူး ေပၝင္းေဆာင္ရၾ က္ ေရးတၾင္ တရားဥပေဒစိုး မိုးေရး၊ လူအ
ႛ ခၾင့္အ ေရး၊
လူကုန္ ကူးမႁ၊ အကဵင့္ပဵက္ဴ ခစားမႁ၊ ရင္းႎႀီးဴမႂပ္ႎႀံ မႁႎႀင့္ စီးပၾားေရးတုိးတက္ မႁ၊ ကမႝာတစ္ဝန္း ကဵန္းမာေရးလံုဴ ခံႂမႁႎ ႀင့္ အဴခား
အရာမဵား ပၝဝင္ပၝသည္။ ေအာက္ တိုဘ ာလ ၇ ရက္တၾင ္ ထိုစဥ္ကသမၳတဴဖစ္ သူ ဘရတ္အိုဘ ားမားမႀ အလုပ္ အမႁေ ဆာင္
အဖၾဲႚသိုႚ အမိန္ႚတစ္ ခု ထုတ္ဴ ပန္ ခဲ့ဴပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံ ကုိ ႎိုင္ငံတ ကာ အေရးေပၞစီးပၾ ားေရးအင္အ ားဳကီး ႎိုင္ငံမဵား အက္ဥပေဒအရ
ႎိုင္ငံ ေတာ္အ ေရးေပၞအေဴခအေနသတ္မႀတ ္ခဵက္မႀ ဖယ္ရႀားခဲ့ပၝသည္။ အေမရိကန္ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းမဵားမႀ ပိတ္ဆိုႚမႁမဵားကုိ
ဖယ္ရႀားေပးရန္ ေထာက္ခံ ေဴပာဆို ခဵိန္တၾ င္ ဴမန္မာႎိုင္ငံတ ၾင္ ဳကီးေလးသည့္လူႚအခၾင့္ အေရးခဵိႂး ေဖာက္မႁမဵား ဆက္လက္
ေပၞေပၝက္ ေနေသာေဳကာင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဴပည္တၾင္းဴပည္ ပရႀိ လူႚအခၾင့္ အေရးေထာက္ခံ ေဴပာဆို သူမဵားမႀ ဴမန္မ ာႎိုင ္ငံအစိုးရ
အေပၞ ဳသဇာသက္ေရာက္မႁ ၏ အေရးပၝ ေသာအခဵက္မဵားကုိ ဖဵက္သိမ္းဴခင္း အတၾက္ အေမရိကန္ ဴပည္ေ ထာင္စ ုအ ား
ေဝဖန္ ေဴပာဆို ခဲ့ဳကပၝသည္ ။
ေနာက္ဆံု းအေနဴဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေ နႚတၾင္ ထိုစဥ္ ကသမၳ တဴဖစ္သ ူ ဘရတ္အိုဘ ားမားသည္ ၂၀၁၇ ခု
ဘၸာေရးႎႀစ္ (ႎိုင္ငံဴ ခားေရးဝန္ဳကီးဌာန အာဏာပိုင္မဵားအက္ဥပေဒ ) Department of State Authorities Act (P.L.
114-323) ကုိ ဴပႉာန္း ခဲ့ပၝသည္။ ၄င္းအက္ဥပေဒအရ ႎိုင္ငံဴ ခားေရးဝန္ဳကီးမႀ အထက္ လၿတ္ ေတာ္ ကုိ “ရိုဟင္ဂဵာလူမဵိႂးမဵား
အပၝအဝင္ တိုင္းရင္းသားလူ နည္းစုမဵား၊ လူန ည္းစုလ ူမဵိႂးမဵား၊ သိုႚမဟုတ ္ ဘာသာေရးလူန ည္းစုမဵားအေပၞ ရာဇဝတ္မႁ
ဴဖစ္ႎိုင္ သ ည့္ ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားအပၝ အဝင္ ဴပည္ သူႚရပိုင္ ခၾင့္မဵားႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရးရပိုင ္ခၾင ့္မဵားကုိ အႎႀံႚအဴပား ခဵိႂး ေဖာက္ေ နမႁ
သိုႚမဟုတ ္ စနစ္တကဵ ခဵိႂးေဖာက္ ေနမႁ

သိသမ႖အားလံုး ” ကုိ အစီရင္ခံစ ာတစ္ ေစာင္ တင္သၾင္းရ န္

သတ္မႀတ္ ထားပၝ သည္။ အထူးစိုးရိမ္ဖ ၾယ္ရ ာႎိုင္ ငံ CPC ဟူေ သာသတ္မႀ တ္ခဵက္ႎႀင ့္အ ညီ ဴမန္မာႎိုင္ငံအ ေပၞ ႎိုင္ငံ ေတာ္
သမၳတ ၏ေဆာင္ရၾက္ ခဵက
ပိတ္ပင္မႁ မဵားကုိ ဖယ္ရႀားဴခင္းသည္လ ည္း ေကာင္း၊ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳ ကီးဌာနအာဏာပိုင္မဵား အက္ဥပေဒသည္
လည္း ေကာင္း

လက္ရႀိ လက္နက္ပိတ္ပင္မႁ အေပၞသုိႚ သက္ေရာက္ဴခင္းမရႀိပၝ။ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလႎႀင့္

ေအာက္တိ ုဘာလတိုႚ တၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ကို CPC အဴဖစ္ ႎိုင္ငံ ဴခားေရးဝန္ဳကီးဌာနမႀ အသစ္တစ္ဖန္ဴပန္လ ည္ သတ္မႀ တ္
လိုက္ပၝသည္။
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