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ု င
္ ံ
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အေမရိက န္ဴပည္ ေထာင္စု ႎိင
ု င
္ ံတ ကာ ဘာသာေရးလၾ တလ
္ ပ္ မႁ

(USCIRF) သည္ ႎိင
ု င
္ ံ ေရးပၝတီႎႀစ ရ
္ ပ္

ပၝဝင္လဵက္ သီးဴခားရပ္တ ည္ ေနေသာ အေမရိကန္ဴပည္ ေထာင္စု ေကာ္မရႀင္ အဖၾႛဲအစည္း တစ္ ခဴု ဖစ္ပၝသည္ ။ ၁၉၉၈ ခုႎႀစ ္
ဴပည္ပ ႎိင
ု င
္ ံမဵားရႀိ လၾတ္လပ္စ ာၾ ကုိးကၾယ ္ယံုဳကည္ ခၾင့္ ကုိ ေစာင့္ဳကပ္ဳကည့္ရႁ သ ည့္ ႎိင
ု င
္ ံတကာဘာသာေရးလၾတ္ လပ္မႁ
အက္ဥပေဒ (IRFA) အရ တည္ ေထာင္ ခဲ့ဴ ခင္းဴဖစ္ ပၝသည္။ USCIRF သည္ ဴပည္ ပတၾင္ လၾတ္လ ပ္စာၾ ယံဳု ကည္ ကိုးကၾ ယခ
္ ၾ င ့္
ခဵိႂး ေဖာက္မႁမဵားကုိ ႎိင
ု င
္ ံတ ကာအဆင့္အ တန္းမဵားအသံုး ဴပႂလဵက္ ေစာင့္ဳ ကပ္ဳကည့္ရႁဴပီး ႎိင
ု င
္ ံေတာ္ သမၳတ၊ ႎိင
ု င
္ ံဴ ခားေရး
ဝန္ဳကီးႎႀင ့္ အထက္လၿ တ္ ေတာ္တိုႛကိ ု မူဝၝဒေရးရာအဳကံဴပႂခဵက္မဵားေပးပၝ သည္။ (USCIRF) သည္ အေမရိ ကန္ ႎိင
ု င
္ ံဴ ခားေရး
ဝန္ဳကီးဌာနမႀ သီးဴခားရပ္တ ည္ လဵက္ ကၾဴဲ ပားေသာအဖၾႛဲအစည္း တစ္ ခဴု ဖစ္ပၝသည္ ။ ၂၀၁၈ ခု

ႎႀစပ
္ တ္လ ည္ အစီရင္ခံစ ာ

သည္ နယ္ေဴမေဒသရႀိမ တရားဖိ ႎႀိပ္မႁမဵားကို မႀတ္တမ္းတင္ထ ားရန္ ႎႀင့္ အေမရိ ကန္အ စိးု ရထံ မူဝၝဒေရးရာ သီးဴခား
အဳကံဴပႂခဵက္မဵားေပးရန္ မဟာမင္းဳကီ းမဵားႎႀင့က
္ ႗မ္း ကဵင္သူပ ညာရႀင္ဝန္ ထမ္းမဵား၏ တစ္ႎ ႀစ္စာအလုပ္ ၏ အထၾတ ္အထိပ္
ပင္ဴဖစ္ပၝသည္။ ၂၀၁၈ ႎႀစပ
္ တ္လ ည္အစီရင္ ခံစ ာတၾင္ ၂၀၁၇ ခု ႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလမႀ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္ အထိ
အေဳကာင္းအရာမဵား

ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။ သိႛုရာတၾင္ ၄င္းကာလေနာက္ပိုင္ းတၾင္ ေပၞေပၝက္သ ည့္ အေရးပၝေသာ

အဴဖစ္အပဵက္ အခဵိ ႂႚကုိလ ည္း ေဖာ္ဴပထားပၝသည္ ။ USCIRF ၏အေဳကာင္း အခဵက္အ လက္မဵားထပ္မံရယူရ န္ ဤေနရာ ရႀိ
ဝက္ဆက
ို တ
္ ၾင္ဳကည့္ပၝ ။ သိႚု မဟုတ္ 202-523-3240 ရႀိ USCIRF ကုိ တိုက္ရိုက္ဆ က္သၾ ယပ
္ ၝ။
ဴမန္မာႎိင
ု င
္ ံ
အဓိက ေတၾႚရႀိခဵက္မဵား။ ။ ၂၀၁၇ ခုႎႀ စတ
္ ၾင္ ဴမန္မာႎို င္ငံအစိးု ရမႀရင္ဆိုင္ ခဲ့ရသည့္ ေဴမာက္မဵားစၾ ာ ေသာ ဘာသာေရး
လၾတ္လပ္မႁ အခက္အ ခဲမဵားအနက္ ရခိုင္ဴပည္န ယ္ရႀိအ ကဵပ္အတည္းမႀာ အေရးတဳကီး ေဆာင္ရၾက္ရန္ အလိုအပ္ဆံ းု ဴဖစ္ ခဲ့
ပၝသည္။ ၂၀၁၆ ခုႎ ႀစ္ ေအာက္တိ ဘ
ု ာလႎႀင ့္ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္ လတိႚု တၾ င္ ရိုဟင္ဂဵာ မၾတစ
္ လင္ ေသာင္း ကဵန္းသူမဵားက
နယ္ဴ ခားေစာင့္တပ္မဵားႎႀ င့္ ဥပေဒဳကီးဳကပ္ေရးအမႁထမ္းမဵား

တိုက္ ခို က္

တပ္မေတာ္ႎႀ င့္ လံဴု ခံ ႂေရးတပ္ဖႚၾဲ မဵားမႀ

ရက္စက္ဳကမ္းဳကႂတ စ
္ ၾာ တံုႛဴပန္ခ့ပ
ဲ ၝ သည္။ လက္တံုႛ ဴပန္မႁမဵားတၾင္ ကေလးသူင ယ္မဵားပင္ပၝဝင္
အေပၞ ခၾဲဴ ခားသတ္မႀ တမ
္ ႁ

၊ အခဵိႂးအစားမ႖တမႁ

အဴပစ္မ့အ
ဲ ရပ္သ ားမဵား

ေသာလု ပရ
္ ပ္မဵားဴဖစ္သ ည့္ တိုက္ ခို က္လု ယူမႁ၊ မီးရႁိႛမႁႎႀင့္ အိးု အိမ္

ပိင
ု ဆ
္ င
ို မ
္ ႁဖဵက္ဆီးဴခင္းမဵား၊ အေဳကာင္းမဲ့ဖမ္းဆီး ထိန္း သိမ္းမႁမဵား၊ မုဒိန္းမႁႎ ႀင့္ လိင္ပိုင္းဆိ ုင္ရာ အဴခားအဳကမ္းဖက္မႁမဵား၊
အတင္းအကဵပ္ ေပဵာက္ ဆးံု သၾ ားေစမႁမဵားႎႀင့္ ဥပေဒဴပင္ပမႀ သတ္ဴဖတ္မႁမဵား ပၝဝင္ခ့ပ
ဲ ၝသည္ ။ အေမရိကန္ဴပည္ ေထာင္စုႎ ႀင့္
ကမႝာ့ကု လသမဂၢ (UN) အရာရႀိမဵားက ဤညႀဥ္ းပန္းႎႀိပ္စက္မႁမဵားကုိ လူမဵိႂးေရးသန္ႚစင္မႁဟု သတ္မႀတ္ ခဲ့ဳကပၝသည္ ။
ဤအဳကမ္းဖက္မႁ ကုိ ရခိုင္ဴပည္ နယ္ရႀိ အစိးု ရမဟု တသ
္ ည့္ဳသဇာရႀိ သူမဵားမႀ လ ည္း ကဵႃးလၾန္ ခဲ့ဳကကာ ပထမအေနဴဖင့္
ရိုဟင္ဂဵာမၾ တ္စလင္ အေယာက္ ခုနစ္ ေသာင္း ေလးေထာင္ ဘဂႆလ ာေဒ့ရ ႀ္ႎိုင င
္ ံသိုႚ ထၾက္ ေဴပးခဲ့ဳကဴပီ းေနာက္ အေယာက္
ေဴခာက္သိန္းရႀစ္ေ သာင္းရႀစ္ ေထာင္ ေကဵာ္ ထၾက္ေဴပးခဲ့ဳကဴပီး ဤအစီရင္ခံ ခဵက္က ာလေနာက္ တၾင္ ထိဥ
ု ီးေရမႀာ ဆက္ လက္
တိုးပၾားေနခဲ့သ ည္ ။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ တၾင္ အခဵိႂ ့ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵားအဳကား အစၾန္းေရာက္ အမဵိႂးသားေရးစိတ္ဓ ာတ္မႀ ဴမန္မ ာႎိင
ု ္ငံရႀိ
မၾတစ
္ လင္မဵားအေပၞမုန္းတီ းမႁမဵားကုိ ဆက္လက္ တၾန္း အားေပးခဲ့ဴပီး အခဵိႂ ့ဗုဒၭဘာသာေခၝင္း ေဆာင္မဵားက လူမဵိႂးဳကီးဝၝဒႎႀင့္
လူမဵိႂးေရးခၾဲဴ ခားစိတမ
္ ဵား ဝၝဒဴဖန္ႚခဲ့ပၝသည္ ။
ဆယ္စႎ
ု ႀစမ
္ ဵားစၾ ာရႀိ ခ့က
ဲ ာ အစိးု ရမဵားႎႀင့္တပ္မေတာ္ အစဥ္အ ဆက္မႀ လည္းကဵင့္သံ းု ခဲ့ ေသာ ခၾဲဴ ခားဆက္ ဆံေရးမူဝၝဒမဵားႎႀ င့္
အေလ့ အထမဵားသည္ ဘာသာေရးလူန ည္းစုမဵားႎႀ င့တ
္ ိုင္းရင္းသားလူန ည္းစုမဵား၏ ဘာသာေရးလၾတ္ လပ္ ခင
ၾ ့က
္ ို ဆက္လက္
ကန္ႚသတ္ခဵႂပ ္ခဵယ္ ခ့ပ
ဲ ၝသည္ ။ ဥပမာ အခဵိႂ ့ခရစ္ယ ာန္ မဵား အမဵားဴပည္ သူေရႀႛ ေမႀ ာက္ ဝတ္ဴပႂရန္စရ
ု ံုး ဴခင္း သိႚု မဟုတ္ ဝတ္ဴပႂ
ေကဵာင္းမဵား တည္ေ ဆာက္ရန္ ခင
ၾ ့ဴ္ ပႂခဵက္ ရယူဴခင္းမဵားတၾင္ ခက္ ခေ
ဲ စရန္ ဗဵႃရိုကေရစီ ဆန္ ေသာ အတားအဆီးမဵား၊ လူမႁေရး
ဖိအားမဵားႎႀင့္ ရင္ဆိုင္ရဴပီး ခရစ္ယ ာန္ဘ ာသာသိႚု ကူးေဴပာင္းသၾ ားသူမဵား

ေႎႀာင့္ယႀက ္မႁႎႀင့္ ဳကံႂေတၾႛရပၝသည္ ။ ၂၀၁၇
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ခုႎႀစ ္တင
ၾ ္ ဘာသာေရးလၾ တ္လပ္မႁ အေဴခအေနမဵားကုိ အကဲဴဖတ္ရန္ USCIRF ကိုယ္စ ားလႀ ယတ
္ စ္ဖ ႚၾဲ ဴမန္မာႎိင
ု ္ငံသိ ုႚ
သၾားေရာက္ ခ့ပ
ဲ ၝသည္။
ႎိင
ု င
္ ံအ တၾငး္ စနစ္တကဵဆက္လက္ေပၞ ေပၝက္ ေနကာ လၾန္ကဲစၾ ာဆို းရၾားေသာ ဘာသာေရးခဵိႂး ေဖာက္မႁမဵားအေပၞအေဴခခံ၍
၂၀၁၈ ခုႎႀစ ္တင
ၾ ္ ဴမန္မ ာႎိင
ု ္ ငံအား ႎိင
ု င
္ ံတကာဘာသာေရးလၾတ္ လပ္မႁအ က္ဥပေဒ (IRFA) အရ “အထူးစိုးရိမ္ဖၾ ယ္ ေကာင္း
သည့္ ႎိင
ု င
္ ံ” သိႚု မဟုတ ္ CPC အဴဖစ္သ တ္မႀတ္ ထက
ို ္ ေဳကာင္း USCIRF မႀေတၾႛရႀိ ခဲ့ပၝသည္ ။ အေမရိကန္ ဴပည္ ေထာင္စု
ႎိင
ု င
္ ံဴ ခားေရးဝန္ဳကီးဌာနသည္ ဴမန္မ ာႎိင
ု ္ငံအ ား ၁၉၉၉ ခုႎႀစမ
္ ႀ စ၍ အထူးစိုးရိမ ဖ
္ ၾယ္ ေကာင္း သည့္ႎင
ို င
္ ံ အဴဖစ္ သတ္မႀ တ္ ခဲ့က ာ
ေနာက္ ဆးံု အ

မႀ ာ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘ ာလက ဴဖစ္ပၝသည္ ။

အေမရိက န္ဴပည္ေ ထာင္စုအ စိးု ရထံ အဳကံဴပႂခဵက္မဵား


IRFA အရ ဴမန္မာႎိင
ု င
္ ံအ ား အထူးစိုးရိမ္ဖ ၾယ္ ေကာင္းသည့္ ႎိုင္င အဴဖစ္ ဆက္လ က္သ တ္မႀတ္ရန္၊



ႎိင
ု င
္ ံတ ကာလက္န က္ကုန ္သၾယ ဴ္ ခင္း စည္းမဵဥ္းစည္း ကမ္းမဵား၏ 22 CFR 126.1 တၾင္ ရည္ ညၿန္းထားသည့္အတိုင း္
လက္ရႀိ လက္နက္ေရာင္း ခဵမႁ ပိတဆ
္ ႚို ေရးကုိ ဆက္လ က္ထ ားရႀိရန္၊



လၾတ္လပ္စ ာၾ ယံ ုဳကည္ကုိး ကၾယ္ ခၾင့္ ကုိ အထူးဳကီး ေလးစၾ ာ ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားအပၝအဝင္ လူႚအခၾင့္အ ေရးခဵိ ႂးေဖာက္မႁ
မဵားအတၾ က္ တာဝန္ရႀိ သူမဵားဟုေဖာ္ ထုတထ
္ ားေသာ အရာရႀိမဵား၊ အဖၾဲႚအစည္းမဵားႎႀင ့္ စစ္တပ္မဵားအတိအကဵကုိ
ဘၸာေရးဌာန၏ ႎိုငင
္ ံဴ ခားရႀိပိုင္ဆိ ုင္မႁမဵားထိန္း ခဵႂပ္ ေရးရံုးမႀထ ားရႀိသ ည့္ “အထူးသတ္မႀတ္ ထားေသာ ႎိင
ု င
္ ံသ ား
မဵား” စာရင္းတၾင ္ အမည္ထ ည့္ သၾင္းဴခင္း၊ IRFA ၏ပုဒ္မ ၆၀၄(က) ႎႀင့္ (ကမႝာလံးု ဆိုင ္ရာ မဂ္နစ္စကီ း လူႚအခၾင့္
အေရးတာဝန္ ခံမႁ အက္ဥပေဒ) Global Magnitsky Human Rights Accountability Act တိုႚအရ ဴပည္ဝင္ ခၾင့္
ဗီဇာပိတပ
္ င္ဴခင္းႎႀင ့္ (ကမႝာလံးု ဆိ င
ု ရ
္ ာ မဂ္နစ္စကီးအက္ဥပေဒ) Global Magnitsky Act အရ ပိင
ု ဆ
္ င
ို မ
္ ႁမဵား
ပိတပ
္ င္ဴ ခင္းကဲ့ သိုႚ ပစ္မႀတ္ထ ားအေရးယူ ႁ မဵား ေဆာင္ရၾက ရ
္ န္။



ရခိုင္ဴပည္န ယ္၊ ကခဵင္ဴပည္န ယ္ႎႀ င့္ ရႀမး္ ဴပည္ နယ္တိ ုႚတၾင္ ပဋိပကၡႎ ႀင့္ လူႚအခၾင ့အ
္ ေရးခဵိႂး ေဖာက္မႁမဵား ေပၞေပၝက္
ေနရဴခင္းအေဳကာင္းရင္းမဵားကုိ သီးဴခားစစ္ ေဆးမႁဴပႂလပ
ု ္ ခင
ၾ ့္ ေပးရန္ ႎႀင့္ ဘာသာေရး သိႚု မဟုတ္ ယံဳု ကည္ ကိုးကၾ ယ္မႁ
လၾတ္လပ္ ခင
ၾ ့္ အေပၞ တိကဵသည့္ ခဵိႂး ေဖာက္မႁမဵား အပၝအဝင္ လူႛအ ခၾင့္အ ေရးမဵားႎႀင့္ လူသားခဵင္းစာနာမႁ ဥပေဒ
မဵားကုိ ဴပင္းထန္စ ာၾ ခဵိႂး ေဖာက္မႁ

တၾင္ ပၝဝင္ခ့သ
ဲ ူမဵား၊ ထိသ
ု ႚို ခဵိႂးေဖာက္ရန္လႁံ ေဆာ္သူမဵားကုိ

တာဝန္ ခံ ေစဴခင္းမဵား ဴပႂလပ
ု ရ
္ န္ ႎႀစ္ ႎင
ို င
္ ံပူး ေပၝင္း ေဆာင္ရၾက္ သူမဵား၊ ႎိင
ု င
္ ံတ ကာ ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾ က္သူမဵားႎႀင ့္
အတူ ဴမန္မာႎိင
ု ္ငံအစိ ုးရႎႀင့္ တပ္မေတာ္တိုႚ


ပူးေပၝင္းဖိအ ားေပးရန္၊

အေမရိက န္ဴပည္ ေထာင္စု ၏ အထူးကုိ ယ္စားလႀယ္ ႎႀင့္ မူဝၝဒညိႀ ႎိႁငး္ ေရးမႀ ႃးအေနအထားကုိ ဆက္လက္ ထားရႀိ ဴပီး
ဘာသာေရးလၾတ္ လပ္မႁသ ည္ ထိရ
ု ံုးအတၾက္ ဦးစားေပးအရာဴဖစ္ေစရန္ႎႀင့္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စ ႎ
ု ႀင့္
ဴမန္မာႎိင
ု င
္ ံ အဳကား ဆက္ဆံေရးအတၾက ္ ေအာက္ပၝတိုႚအပၝအဝင္ ေဆာင္ရၾက္ ခဵက္မဵား ဴပႂလပ
ု ရ
္ န္ o

ခၾဲဴ ခားဆက္ ဆံမႁ၊ ရန္လိုမႁ သိႚု မဟု တ္ အဳကမ္းဖက္မႁမဵားေပၞေပၝက္ ေစရန္ လႁံႚေဆာ္မႁအဴဖစ္
သတ္မႀတ္ ထားသည့္ အမဵိႂးသားေရး၊ လူမဵိႂးေရး သိႚု မဟုတ္ ဘာသာေရးမုန္း တီးမႁ ေထာက္ ခံ
ေဴပာဆိဴု ခင္း

တားဴမစ္ ေရးအေပၞ ရာဘတ္ လႁပ္ရႀာ းမႁအစီအစဥ္ ၏ စိတ္ဓာတ္ ဴဖင့္ သည္းမခံမႁ

တိုက္ဖဵက္ ဴပီး အမဵားပၝဝင္မႁကုိ အားေပးေရးအတၾက္ ဴမန္မ ာႎိင
ု ္ ငံအစိုးရ၊ ဴမန္မာႎိင
ု င
္ ံတ ၾင္ ေနထိုင္
ေနေသာ ဘာသာေရးအသိုင္း အဝိုင္းမဵားမႀ (ေခၝင္ းေဆာင္မဵားႎႀ င့္ သာမန္ လူမဵားအပၝအဝင္ )
ကုိယ္စ ားလႀ ယမ
္ ဵားႎႀင့္ အဴခားသက္ဆို ငသ
္ ူမဵားကုိ တိုက္ တၾန္းရန္၊
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o

ႎိင
ု င
္ ံတ ကာအဆင့္အ တန္းမဵားႎႀင့္ အ ညီ အမုန္းတရားေဟာေဴပာမႁမဵားမႀ ကာကၾယ ္သ ည့္ ဥပေဒမူဳကမ္း
ေရးဆၾဲ ေရးႎႀင ့္ လက္ရႀိဥပေဒမဵား၊ မူဝၝဒမဵားႎႀင့္ စည္းမဵဥ္းစည္းကမ္ းမဵားသည္ ေဟာေဴပာမႁအ ေပၞ
ကန္ႚသတ္ဴခင္းမရႀိဘဲ သည္းမခံမႁ၊ ခၾဲဴ ခားဆက္ဆံမႁႎ ႀင့္ အဳကမ္းဖက္မႁ လႁံႛေ ဆာ္ဴခင္းမဵားကုိ
တိုက္ဖဵက္ ေဳကာင္း ေသခဵာေစရန္ ဴပန္လည္သံုးသပ္ေရးအတၾက ္ ဴမန္မာႎိ ုင္ငံအစိ းု ရအား အဳကံဴပႂရန္၊

o

ႎိင
ု င
္ ံတ ကာ ဴပည္သူႚရပိုင္ ခၾင့္မဵားႎႀင့ႎ
္ င
ို ္ငံေရးရပိ ုင္ခ ၾင့္မဵားဆိင
ု ရ
္ ာ ပဋိညာဥ္စာခဵႂပ္ ခဵႂပ္ ဆိုေရးအတၾက ္
ဴမန္မာႎိင
ု င
္ ံ အစိုးရကုိ အားေပးတိုက္ တၾန္းရန္၊



ရိုဟင္ဂဵာမၾ တ္စလင္မဵား လၾတ္လပ္ စၾာ သၾားလာႎိုင္ရန္၊ ဆႎၬမဲ ေပးေရးအတၾ က္ ၄င္းတိုႚ၏ႎိုင္ငံ ေရးရပိုင္ ခၾင့္မဵား
ဴပန္လ ည္ ေပးအပ္ရန္ႎႀင့္ ၄င္းတိုႚေရၾး ေကာက္ပဝ
ၾဲ င္ႎင
ို ္ရန္ ႎိင
ု င
္ ံသ ားဴဖစ္ ေရးအတၾက္ ယံဳု ကည္ရ သည့္လမ္း ေဳကာင္း
တစ္ရပ္ကုိ ပံ့ပိုးသည့္အ ေနဴဖင့္ ဴမန္မာႎိင
ု င
္ ံအ စိးု ရႎႀင ့္အတူ ပူးေပၝင္း လုပ္က ုိင္ရန္၊



ရိုဟင္ဂဵာမၾ တ္စလင္ တိုႚမႀ ေရၾးခဵယ္ထ ားသည့္အ တိင
ု း္ ၄င္းတိုႚ

ဝ အေနအထား

ကာ ၄င္းတိုႚ ၏

မည္သူ မည္ဝၝဴဖစ္ ေဳကာင္းသတ္မႀတပ
္ င
ို ္ခၾင ့က
္ ို ေလးစားသည့္ အေနဴဖင့္ လူသိရႀင္ဳ ကားေရာ ႎႀစက
္ ိုယ္ဳ ကားပၝ
ရိုဟင္ဂဵာဟူသ ည့္ အသံုးအႎံႁးသံးု ရန္ႎႀင့္


ယံဳု ကည္ခဵက္ေဳကာင့္အကဵဥ္း ကဵခံ ေနရသူမဵားႎႀင ့ထ
္ ိန္း သိမ္း ခံေနရ သူမဵား သိႚု မဟုတ္ တရားရင္ ဆိုင္ရန္ ေစာင့္ ေန
သူမဵားအား အကန္ႚအသတ္မရႀိ လၿတ္ ေပးရန္ အဴမင့္ဆံုးဆင့္တင
ၾ ဖ
္ ိအ ားေပး ေဆာင္ရၾက္ ေပးရန္ ၊ အကဵဥ္းသားမဵား
အ

လူသားဆန္စၾ ာဆက္ဆံဴပီး ၄င္းတိုႚ ၏မိသ ားစု၊ လူႚအခၾင ့အ
္ ေရး ေစာင့္ဳ ကပ္ဳကည့္ရႁသူမဵား၊ ေရႀႚေနမဵားတိုႚ ႎႀင့္

ေတၾႚ ခၾင့္ ေပးဴပီး လံေ
ု လာက္သ ည့္ ကဵန္းမာေရးကုသမႁ ေပးရန္ ႎႀင့္ မိမိတိုႚ၏ယံုဳကည္ ကိုးကၾ ယ္မႁကုိ ကဵင့္သးံု ခၾင့္ ဴပႂေရး
တၾက္ ဴမန္မ ာအစိးု ရအေပၞ ဖိအားေပးရန္ ။
ေနာက္ခ ံသမိုင း္
ဴမန္မာႎိင
ု င
္ ံ
အမည္အ ဴပည့္အစံု - ဴပည္ေ ထာင္စ ုဴမန္မ ာႎိ ုင္ငံ သိႚု မဟုတ ္ ဴမန္မာႎိ ုင္ငံ
အစိးု ရ - ပၝလီမန္ သမၳ တႎိုင္ငံ
လူဥ ီးေရ *- ၅၁၄၈၆၀၀+
အစိးု ရအသိအ မႀတဴ္ ပႂထ ားသည့္ဘ ာသာေရးမဵား/ယံုဳကည္က ိုးကၾယ ္မႁမဵား - ဗုဒၭဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္၊ အစၤလမ္၊ ဟိႎၬ ႃ၊
နတ္ကုိး ကၾယ္မႁ
ဘာသာေရးဆိုင္ရ ာ လူဥ ီးေရစာရင္း ၈၉.၈% ဗုဒၭဘာသာ
၆.၃% ခရစ္ယ ာန္
၂.၃% မၾတစ
္ လင္ (၂၀၁၄ ခုႎႀစ္လူဦးေရစာရင္းေကာက္ခဵိန္တၾင္ေရတၾက္မထားေသာ ရခိုင္ဴပည္ နယ္ရႀိ မၾတ္စလင္မဵား ၄.၃%)
၀.၈% နတ္က ုိးကၾယ ္သူ
၀.၅% ဟိႎၬႃ
၀.၂% အဴခား
၀.၁% ဘာသာမရႀိ
* လူဦး ေရႎႀင့္ ဘာသာေရးဆိ ုင္ရာကိန္းဂဏန္းမဵားကို ၂၀၁၄ ခုႎ ႀစ္ ဴမန္မာႎိင
ု င
္ ံ လူဦး ေရစာရင္း မႀ ရယူထားဴပီး
ကဵန္အခဵက္အလက္အ ားလံုး မႀာ CIA ကမႝာ့အခဵက္အလက္စ ာအုပမ
္ ႀ ရယူထားပၝသည္။
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၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ တစ္ ေလ႖ာက္လံုး ရခိုင္ဴပည္နယ္ရႀိ ေဳကာက္မက္ဖ ၾယ္ရ ာ လူႚအခၾင့္ အေရးခဵိႂး ေဖာက္မႁမဵားေဳကာင့္ လံဴု ခံႂ ေရး
အမႁထမ္းမဵားကုိ ပစ္မႀတ္ထ ားခဲ့သ ည့္ ရိုဟင္ဂဵာေသာင္ းကဵန္းသူ မဵားေရာ၊ တပ္မေတာ္ ၏ ရက္စက္ဳ ကမ္းဳကႂတ္သ ည့္
တံုႚဴပန္မႁအ ေပၞကိပၝ ႎိင
ု င
္ ံ တကာ အသိုင္းအဝိင
ု ္းမႀ ဴပင္းထန္စၾ ာကဲ့ရဲႚဴပစ္တင္ရႁတ္ ခဵခဲ့ ၏။ သိႚု ရာတၾင္ ဴမန္မ ာႎိင
ု ္ငံသ ည္
ႎိင
ု င
္ ံတ ကာအသိုင္း အဝိင
ု း္ ၏စိစစ္မႁ ကုိ တိတ္ဆိတ ္

မႁ၊ ဴငင္းဆိုမႁ၊ အခဵက္အလက္မဵားကို မမႀန္မကန္ ေဴပာဆို ဴခင္ းတိႚု ဴဖင့္

ရင္ဆိုင္ ခဲ့ပၝသည္။ ပၾင့လ
္ င္း ဴမင္သ ာမႁႎႀင ့္ ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္မႁတိ ုႚကုိ လက္ ခံမ ည့္အစား ဴမန္မာ့ တပ္မ ေတာ္ႎႀင ့္
အမဵိႂးသားဒီမက
ို ေရစီအဖၾႚဲ ခဵႂပ္ (NLD) အစိးု ရတိႚု အခဵင္းခဵင္ းပူးေပၝင္းဳကဴပီး ထိခို က္မႁရႀိ ခဲ့သ ည့္ ေနရ ာမဵားကုိ ႎိင
ု င
္ ံတကာ
လူႚအခၾ င့္အ ေရး ေစာင့္ဳ ကပ္ဳကည့္ရႁသ ူမဵား၊ သီးဴခားမီဒီယ ာမဵားႎႀင့္ လူသ ားခဵင္ းစာနာမႁ အေထာက္အပံ့ ႎႀင့္ ဝန္ထမ္းမဵားအား
အဓိက

ဝင္ခၾင ့ပ
္ ိတပ
္ င္ ခဲ့ပၝသည္ ။ ရခိုင္ဴပည္န ယ္တင
ၾ ္ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင ့ခ
္ ဵႂိး ေဖာက္မႁမဵားအပၝအဝင္ လူႚအခၾင့္

အေရးႎႀင့္ လူသားခဵင္းစာနာမႁအကဵပ္ အတည္း ၏အတိင
ု း္ အတာမႀ ာ ရုိဟင္ဂဵာမၾ တ္စလင္မဵားအတၾက္ သာဴဖစ္ေ သာ္ လ ည္း
ဤသည္မႀ ာ ဴမန္မ ာႎိင
ု ္ ငံရႀိ ဘာသာေရးလူန ည္းစုမဵားႎႀင ့္ တိုင္းရင္းသားလူန ည္းစုမဵားအေပၞ အစိးု ရႎႀင့္ အစိးု ရမဟုတ္သ ည့္
ဳသဇာရႀိသူမဵားမႀ ဆယ္စု ႎႀစ္ ေပၝင္းမဵားစၾ ာ ကဵႃးလၾ န္ခဲ့
ႎႀစေ
္ ပၝင္းခု နစ္ဆယ္နီးပၝး ဗမာတိင
ု း္ ရင္းသား
ဆက္ဆံ ခံရဴခင္း၊ ရပိုင္ခၾင့္မဵား

ေတၾႛရ ေလ့ရႀိသ ည့္ ညႀဥး္ ပန္း ႎႀိပစ
္ က္မႁမဵား၏ လကၡ ဏာပင္ ဴဖစ္သ ည္ ။
သိႚု မဟုတ ္ ဗုဒၭဘာသာဝင္လ ူမဵားစု မဟုတ္ သူ မည္သ ူမဆို ခၾဲဴ ခား

ဴခင္း၊ ေထာင္ ခဵဴခင္းႎႀင့္ အဳကမ္းဖက္ ခံရဴခင္းအႎၨရ ာယ္မဵား ရႀိခဲ့ပၝသည္။ အထူးသဴဖင့္

အဳကမ္းဖက္မႁ မႀာ လက္န က္ကိ ုင္တင
ို ္ းရင္းသား အဖၾဲႚအစည္းမဵား (EAOs) ႎႀင့္ တပ္မေတာ္

၏ ကာလဳကာဴမင့္စၾ ာ

ဴဖစ္ေပၞ ေနသည့္ ပဋိပကၡမဵားမႀ ေပၞေပၝက္လ ာဴခင္းဴဖစ္သ ည္။ တကယ္တမ္း ဆိုရလ႖င္ အစိးု ရဦး ေဆာင္သ ည့္ ဴငိမး္ ခဵမ္ းေရး
လုပင
္ န္းစဥ္ ေရႀႛဆက္ လပ
ု ္ ေဆာင္ရန္ မေအာင္ဴမင္ခ ဲ့သဴဖင့္ ၂၀၁၇ ခု ႎႀစ္ ကခဵင္ဴပည္ နယ္ ႎႀင့္ ရႀမး္ ဴပည္ေ ဴမာက္ပိုင္း တိႚု တၾင္
တိုက္ပဲမ
ၾ ဵား ဴပင္းထန္လ ာခဲ့ပၝသည္။ ထိႚု အဴပင္ ၄င္းပဋိပကၡမဵား ေဳကာင့္ ေပၞထၾက လ
္ ာရသည့္ ဴပည္ တၾင္းဴပည္ပ အိးု အိမ ္
ဆံးု ရံႁးမႁမဵားေဳကာင့္ အထူးသဴဖင့္ ႎိင
ု င
္ ံ၏ နယ္စပ္ ဴဖတ္ ေကဵာ္ရန္ ဳကိႂးပမ္း ခဲ့သူမဵားအတၾက္ လူကုန က
္ ူးဴခင္း ႎႀင့္ ေခၝင္းပံဴု ဖတ္
အဴမတ္ထ ုတဴ္ ခင္းအႎၨရ ာယ္

ပိမ
ု ိုဴမင့္မ ားခဲ့ပၝ သည္။ (ဘာသာေရးလၾတ လ
္ ပ္မႁ၊ ၄င္းႎႀင့္ဆ က္စပ္ ေနေသာ လူႚအခၾင့္ အေရး

ဴပႍနာမဵား နယ္စပ္မဵားကုိ ေကဵာ္လန
ၾ ္ပံ အ
ု ေဳကာင္း ေဖာ္ ဴပထားသည့္အ ခဵက္ အလက္မဵားထပ္ မံရရႀိရန္ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္
စက္တင္ဘ ာလ USCIRF ၏ အစီရင္ခံစ ာ (အားလံးု အတၾက္ ရပိုင္ခၾင ့္ - အာဆီယံရႀိ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင ့္ သိႚု မဟုတ္
ယံဳု ကည္ခၾ င့္ ) A Right for All: Freedom of Religion or Belief in ASEAN ကိုဳကည့္ပၝ။)
ထိႎ
ု ႀစ္ အတၾငး္ အာဏာပိုင္မဵားသည္ သတင္းစာဆရာမဵားႎႀင့္ လူမႁမီဒီယ ာအသံ ုးဴပႂသ ူမဵားကုိ ဖမ္းဆီးထိန္းသိ မ္းဴခင္း
သိႚု မဟုတ ္ တရားစၾဆ
ဲ ို ဴခင္ းမဵား ဴပႂလပ
ု ္ ကာ လၾတ္လပ္စၾ ာပံႎ
ု ႀိပ္ခ ၾင့္ႎႀင ့္ လၾတ္လပ္စၾ ာထု တ္ေ ဖာ္ ေဴပာဆို ခင
ၾ ့မ
္ ဵားကုိ တင္းကဵပ္
ခဲ့ပၝသည္။ ဥပမာ ၂၀၁၇ ခုႎ ႀစ္ ဇူလင
ို လ
္ တၾင္ ဴမန္မာႎိင
ု င
္ ံ ၏ အစၾန္း ေရာက္အမဵိႂး သားေရးစိတဓ
္ ာတ္ဴပင္းထန္မႁ၊ မၾတစ
္ လင္
ဆန္ႚကဵင္ ေရးလႁပ္ရႀ ားမႁမဵားႎႀင့္ ကာလဳကာဆက္စပ္ခ့ဲ သ ည့္ ဆူပူလႁံႚေဆာ္ သူဘု န္းဳကီး ဦးဝီရသူအ ေပၞ ေဝဖန္ ေရးသားမႁကုိ
Facebook တၾင္တင္ ခဲ့သ ည့္ဟ ူေ သာ စၾပ္စဲၾ ခဵက္ဴဖင့္ အာဏာပိင
ု မ
္ ဵားမႀ Myanmar Now အယ္ဒီတ ာခဵႂပ ္ ေဆၾဝင္း ကုိ ဖမ္းဆီး
ခဲ့ပၝသည္။ အမုန္း တရားေဟာေဴပာမႁမႀက ာကၾယ ္ရန္ဥပေဒဴပႂေရးကုိ အစိးု ရမႀထ ည့္သင
ၾ ္ းစဥ္းစားေနသဴဖင့္ တိုး၍ကန္ႚသတ္
လာေသာ ဴငိမး္ ခဵမ္းစၾ ာေဟာေဴပာမႁႎ ႀင့္ ဴငိမး္ ခဵမ္းစၾ ာသေဘာထားကၾဲ လမ
ၾဲ ႁ ပိမ
ု ိုန ည္းပၝးလာႎိုင ပ
္ ၝသည္။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ ္
စက္တင္ဘ ာလတၾင္ လူႛအ ခၾင့္အ ေရးအဖၾႚဲ အစည္းမဵားမႀ ႎိင
ု င
္ ံတကာအဆင့္အတန္းမဵားႎႀင့္ ကိုက္ ညီဴ ခင္းမရႀိဟု ရႁဴမင္သ ည့္
အမုန္းတရားေဟာေဴပာမႁဆ န္ႚကဵင္ ေရး ဥပေဒမူဳကမ္ းတရပ္ကုိ ဴမန္မာႎိ ုင္ငံ သာသနာေရးႎႀင ့ယ
္ ဥ္ ေကဵးမႁဝန္ဳကီးဌာနမႀ
လၿတ္ ေတာ္သုိႚ တင္သင
ၾ ္းခဲ့ပၝသည္။ စက္တင္ ဘာလတၾင္ တင္သင
ၾ ္ းခဲ့ သည့္ ၄င္းဥပေဒမူဳကမ္းတၾင္ ဘာသာတရားအေပၞ
ဴပစ္မႀားဴခင္ း သိႚု မဟုတ္ ႎိင
ု င
္ ံ ေရးေဟာေဴပာမႁ တိုႚအေပၞ ကန္ႚသတ္

မဵား မပၝေတာ့ ေသာ္ လည္း စိစစ္ေရးအေပၞ

အေလးထားခဲ့ဴပီး ေဝဖန္မႁႎႀင ့္ သေဘာထားကၾဲ လဲမ
ၾ ႁအ ေပၞ အစိးု ရမႀ ဆက္လက္ဖိ ႎႀိပ္ ခၾင့္ဴပႂသ ည့္ နည္း ဴဖင့္ အမုန္းတရား
ေဟာေဴပာပၾဲ ကုိ ကဵယ္ဴပန္ႚစၾ ာ အဓိပၯၝယ္သတ္မႀတ္ ထားပၝသည္ ။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဆးံု တၾင္ ၄င္းဥပေဒမူဳကမ္း ကုိ လၿတ္ ေတာ္မႀ
ကိုင္တၾယ ေ
္ နဆဲဴဖစ္ပၝ သည္။ ထင္ရႀားသည့္ေရႀႛ ေနတစ္ဦးႎႀင့္ NLD အဳကံေပးပုဂၢိ ႂလ္တ စ္ဦးဴဖစ္၍ မၾတစ
္ လင္ ဘာသာဝင္
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တစ္ဦးဴဖစ္ သူ ဦးကုိနီ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလတၾင ္ လုပဳ္ ကံသတ္ဴဖတ္ဴ ခင္း မခံရမီ ေနာက္ ဆးံု ေဆာင္ရၾက္ ခဲ့သ ည့္ စီမံကိန္း
မဵားတၾင္ အမုန္း တရားဆန္ႚကဵင္ ေရးဥပေဒေရးဆၾဴဲ ခင္း ပၝဝင္ခ့ပ
ဲ ၝသည္ ။ ႎႀစဆ
္ းံု တၾ င္ ၄င္းကုိသတ္ ဴဖတ္သ ူဟု အဓိက
သံသယရႀိသူ ကုိ ဖမ္းမမိေ သးပၝ။
၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ တၾင္ ကမႝာ့ကု လသမဂၢမႀ လူႛအခၾင့္ အေရးခဵိႂး ေဖာက္မႁမဵားကုိ စံုစမ္းစစ္ ေဆးရန္ ဳကိႂးပမ္းမႁမဵားဴပႂလုပ္ ခဲ့
ေသာ္လ ည္း ဴမန္မ ာႎိင
ု ္ငံအစိးု ရမႀ ဴငင္းပယ္ခ့ဲ ပၝသည္။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ မတ္လတၾင္ ကုလသမဂၢ လူႚအခၾင့္ အေရး ေကာင္ စီမႀ
သီးဴခားရပ္တ ည္ ေသာ ႎိင
ု င
္ ံတ ကာအခဵက္အလက္ရႀ ာေဖၾ ေရးလု ပင
္ န္း အဖၾႚဲ တစ္ရပ္ ကုိ ဖၾႚဲ စည္း ခဲ့ပၝသည္ ။ ထိအ
ု ဖၾဲႚမႀ ာ အထူး
သဴဖင့္ ရခိုင္ဴပည္န ယ္ရႀိ ႎိင
ု င
္ ံတ ၾင္း လူႚအခၾ င့္အ ေရးခဵိႂ းေဖာက္မႁမဵားကုိ စစ္ေဆးရန္ဴဖစ္သ ည္။ သိႚု ေသာ္ ဤလူသးံု ဦးပၝ
အဖၾဲႚကုိ အစိးု ရမႀ ဗီဇာေပးရန္ ဴငင္းဆို ခဲ့ပၝသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတင္ဴပခဵိန္ အဴပီးတၾင္ ၄င္းအဖၾဲႚသည္ ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္ ႎႀင့္
မေလးရႀ ားႎို ငင
္ ံမဵားသိႚု အခဵက္ အလက္မဵား ရယူရန္သၾ ားေရာက္ခဲ့ ဴပီး ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ မတ္လႎႀင့္ စက္တင္ ဘာလတိႚု တၾင္
ယာယီ အစီရင္ ခံစာႎႀင့္ ေနာက္ ဆးံု အစီရင္ ခံစ ာတိႚု ကုိ

ေမ႖ာ္ လင့္ထ ားပၝသည္။ ဗီဇာဴငင္းဆို ႁ

၂၀၁၇ ခုႎႀစ ္ ဇူလင
ို လ
္

ဴမန္မာႎိင
ု င
္ ံ ဆိုင္ရ ာ ကုလသမဂၢ လူႚအခၾင့အ
္ ေရးအေဴခအေန အထူးကုိ ယ္စားလႀယ ္ ယန္ဟီးလီ မေရာက္မီက ေလးတၾင္
ဴဖစ္ပၝသည္။ ထိခ
ု ရီးမႀ ာ သူမ၏ေဴခာက္ဳကိမ ေ
္ ဴမာက္ သၾားေရာက္ခ့ဲ ဴခင္းဴဖစ္ဴပီး ၂၀၁၈ ခု ႎႀစ္ သူမစီစဥ္ထ ားသည့္ ခရီးအေပၞ
အစိးု ရမႀ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘ ာလတၾင ္ မပိတပ
္ င္မီ ေနာက္ဆးံု ခရီး ဴဖစ္ႎိုင ပ
္ ၝသည္။
၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ႎိဝ
ု င္ဘာလတၾင္ USCIRF ကုိယ္စ ားလႀ ယအ
္ ဖၾဲႚ သည္ အစိးု ရအရာရႀိမဵား၊ အရပ္ဖက္လူမႁအ သိင
ု း္ အဝိုင္း ၊
ဘာသာေရးဆိင
ု ရ
္ ာ ကုိယ္စ ားလႀ ယမ
္ ဵား

ႎႀင့္ ရန္ကုန္၊ မႎၨေလးႎႀင့္ ေနဴပည္ေ တာ္ ဴမိႂႚမဵားတၾင္ ေတၾႛ ဆရ
ံု န္ ဴမန္မ ာႎိင
ု ္ ငံသိုႚ

သၾားေရာက္ ခ့ပ
ဲ ၝသည္။ ၂၀၁၈ ခုႎ ႀစ္ ဇန္နဝၝရီလ အစီရင္ခံစ ာတင္ဴပဴပီးခဵိန ္တင
ၾ ္ USCIRF ဝန္ထမ္းမဵားသည္ ရိုဟင္ဂဵာ
မၾတစ
္ လင္ဒု ကၡသ ည္မဵား၏အေဴခအေန အခဵက္အ လက္ရယူရ န္ ဘဂႆလာေဒ့ရႀရ
္ ႀိ ဒၝကာဴမိ ႂႚႎႀင ့္ ေကာက္စစ္

သိႚု

သၾားေရာက္ ခ့ဲပၝသည္။
၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁ အေဴခအေနမဵား

ရခိင
ု ဴ္ ပည္န ယ္အ ကဵပ္အတည္း - ရိုဟင္ဂဵာမၾတ ္စလင္ႎ ႀင့္ အဴခားသူမဵား - ၂၀၁၇ ခုႎႀ စ္ ဳသဂုတလ
္ ၂၅ ရက္တၾင္ အာရကန္
ရိုဟင္ဂဵာ ကယ္တ င္ေရးတပ္ (ARSA) ဟုသိဳကသည့္ ရိုဟင္ဂဵာသူပ ုန္မဵားသည္ ရခိုင္ဴပည္န ယ္ ေဴမာက္ပိုင း္ ရႀိ စစ္စခန္း
တစ္ခု ႎႀင့္ ရဲမဵားတာဝန္ ကဵရာေနရာအခဵိႂႚ ကုိ တိုက္ ခက
ို ခ
္ ့ပ
ဲ ၝသည္ ။ ARSA တိုက္ခိ က
ု ္မႁ ေဳကာင့္ လံဴု ခံႂ ေရးအရာရႀိ ၁၂ ဦး
ေသဆံု းခဲ့ ဴပီး သူပုန္မဵားဘက္မႀ ဒၝဇင္အ ခဵိႂႚေသဆံုး ခဲ့ဴပီး ၄င္းတိုက ္ခို က္မႁမဵားကုိ ႎိင
ု င
္ ံ တကာအသိင
ု ္းအဝိင
ု း္ မႀ ဴပစ္တင္ရႁတ္ ခဵ
ခဲ့ဴပီး ဴမန္မ ာအစိးု ရမႀ ၄င္းအဖၾဲႚ အား အဳကမ္းဖက္အဖၾဲႚ အစည္းဟု အမည္တပ္ ခ့ပ
ဲ ၝသည္ ။ ကဵႃးလၾန္ သူမဵားကုိ ဖမ္းဆီးကာ
အဴပစ္မ့ဴဲ ပည္ သူမဵားႎႀင့္ အဴခားလံ ုဴခံ ႂေရးဝန္ထမ္း မဵားကုိ ထပ္မံအဳကမ္းဖက္မႁမႀ ကာကၾ ယမ
္ ည့္အစား ကုိယ္ ထူကုိယ ထ
္
လံဴု ခံ ႂေရးအဖၾဲႚမဵားအဴဖစ္ ေဆာင္ရၾ က္ေ နေသာ ေဒသခံဗုဒၭ ဘာသာဝင္မဵား၏ အကူအ ညီဴဖင့္ ဴမန္မာ့တပ္မ ေတာ္မႀ ရုိဟင္ဂဵာ
မၾတစ
္ လင္မဵားအေပၞ ရက္စက္ဳကမ္းဳကႂတ္ သည့္ ဴဖိႂခမ
ၾဲ ႁ တစ္ရပ္ အလဵင္အဴမန္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ ခဲ့ပၝသည္။ ၄င္းတိုႚ၏
ခၾဲဴ ခားမႁ မရႀိသ ည့္၊ အခဵိႂးအစားမညီမ႖သည့္ တိုက္ ခက
ို မ
္ ႁမဵားေဳကာင့္ ပထမလတၾင္ ရာေပၝင္းမဵားစၾာ ေသာ ကေလးမဵား
အပၝအဝင္ ရိုဟင္ဂဵာမၾတ စ
္ လင္စ ုစေ
ု ပၝင္ း အနည္း ဆံုး ေဴခာက္ေ ထာင္ ခု နစ္ရာ ေသဆံုး ခဲ့ပၝသည္။ ႎႀစ္ ကုန္ ခဵိန္တၾင ္ ရၾာေပၝင္း
၃၅၀ ေကဵာ္မ ႀာ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္း ဴဖစ္ ေစ၊ လံးု ဝဴဖစ္ေစ မီးရိႁႛခံ ခ့ရ
ဲ ပၝသည္။ ထုိတိုက္ ခက
ို ္မႁမဵားေဳကာင့္ မၾတစ
္ လင္မဵား၊ ဗုဒၭ
ဘာသာဝင္မဵားႎႀင ့္ ဟိႎၬႃမဵားအဴပင္ ဴမိႂ၊ ဒိုင္နက္၊ သက္ႎႀင ့္ မရမဳကီးအပၝအဝင္ အေရအတၾက္မ သိသ ည့္ ဴပည္ တၾင္း အိးု အိမ္
ဆံးု ရႁံးသူမဵား ေပၞေပၝက္ ခဲ့ပၝသည္။ ကၸေပၝင္းစံု ညႀိ ႎႁိငး္ ေဆာင္ရၾက္ ေရးအဖၾဲႚ၏ အေဴပာအရ ၂၀၁၈ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလမႀစ၍
ရိုဟင္ဂဵာမၾ တ္စလင္ဒ က
ု ၡသ ည္ အေယာက္ ေဴခာက္သိန္းရ ႀစ္ေ သာင္းရႀစ္ ေထာင္ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ ႎိုင္ငံ သႚို ထၾက္ေ ဴပးခဲ့ဳကပၝ
သည္ ။ ဴမန္မာႎိင
ု င
္ ံ ၏ အစိးု ရအစဥ္ အဆက္မႀ ရိုဟင္ဂဵာမၾတ စ
္ လင္မဵားအေပၞ မဵိႂးဆက္ေပၝင္း မဵားစၾ ာ ညႀဥး္ ပန္းႎႀိပ္ စက္ဴ ခင္း၊
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ခၾဲဴ ခားဆက္ ဆံဴခင္း၊ ႎိင
ု ္ငံသားဴဖစ္ရန္ ဴငင္းပယ္ဴခင္းႎႀင ့္ ၄င္းတိႚု မည္သမ
ူ ည္ဝၝဴဖစ္ ေဳကာင္း ကို ဴငင္းပယ္ရန္ဳ ကိႂးစားဴခင္းမဵား
္ မဵားတၾင ္ ARSA
ဴပႂခဳဲ့ ကပၝသည္။ ရခိင
ု ္ဴ ပည္နယ္ ေဴမာက္ပိ င
ု ္းတၾင္ ၂၀၁၆ ခုႎႀ စ္ ေအာက္တို ဘာလႎႀင့္ ၂၀၁၇ ခု ႎႀစ္ ဳသဂုတလ
တုိက္ ခက
ို ္မႁ သ ည္ အစိးု ရ၊ တပ္မ ေတာ္ႎႀင့္ အခဵိႂႚေသာအရပ္သ ားမဵားအား အဳကမ္းဖက္မႁတို က္ဖဵက္ ေရးအမည္ ခက
ံ ာ
ရိဟ
ု င္ဂဵာမၾ တ္စလင္မဵားအား အမဵိႂးဴဖႂတ ္ရန္ႎ ႀင့္ ၄င္းတိႚု ၏တစ္ ခတ
ု ည္း ေသာ မိခင္ႎိ င
ု ္ငံႎႀ င့္ ၄င္းတိႚု အမဵားစုမႀ သိခသ
ဲ့ ည့္
တစ္ခု တ ည္းေသာႎိင
ု ္ငံမ ႀ အဓမၳႎႀင္ ထတ
ု ္ရန္ အေဳကာင္းဴပခဵက္တစ္ရပ္ကို လက္ ကမ္း ေပးလို က္ခ့ဲ

ပၝသည္ ။

လူသားခဵင္းစာနာမႁအကူ အ ညီေပးပိ ႚု မႁ အားလံးု နီးပၝးကို ဴမန္မာႎိင
ု ္ငံမ ႀ ပိတ္ဆႚို လို က္သ ည္အ
့ ခၝ ရိဟ
ု င္ဂဵာမၾ တ္စလင္မဵားႎႀ င့္
ရခိင
ု ္ဴပည္န ယ္တၾင ္ကဵန္ရိႀ ေနခ့ဲ ေသာ အဴခားသူမဵားအတၾက ္ လူသားခဵင္းစာနာမႁအကဵပ္ အတည္းမႀ ာ ပိမ
ု ဆ
ို းို ရၾာ းလာခဲ့ပၝ
သည္ ။ ရခိင
ု ္ဴပည္န ယ္ ေဴမာက္ပင
ို ္း သိႚု ႎိင
ု ္ငံတ ကာ လူႚအခၾင့္ အေရးေစာင့္ဳကပ္ဳကည့္ရႁ သမ
ူ ဵားႎႀင့္ သီးဴခားရပ္ တ ည္သ ည့္
မီဒီယာမဵားမႀ သၾားေရာက္ဴ ခင္းကုလ
ိ ည္း အစိးု ရမႀ တားဆီးပိ တ္ပင္ ခဲ့သဴဖင့္ အေဴခအေနမဵားကို သံးု သပ္ရန္ ခက္ ခဲခ့ဲ ပၝသည္။
ဴမန္မာအစိးု ရႎႀ င့္တပ္မ ေတာ္တႚို သည္ တာဝန္ ႎႀင့္ အမႀားတိႚု မႀ တသမတ္ တ ည္း ေရႀာင္ရႀားခဲ့ပၝသည္ ။ တရားဝင္မဟုတ္
ု ္ငံ ေတာ္အဳကံ ေပးပုဂၢိ ႂလ္ ဴဖစ္သူ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္မႀ သူမ၏ ၂၀၁၇
ေသာ္လ ည္း လက္ ေတၾႚ တၾင္ ေခၝင္း ေဆာင္ဴဖစ္ဴပီး ႎိင
ခုႎႀစ ္ အမဵားဴပည္သူ ေရႛႀ ေမႀ ာက္ ဤအကဵပ္အတည္းအေပၞ ေဴပာဳကားခဲသ
့ ည့္ ပထမဦးဆံးု မႀတ္ ခဵက္မဵားတၾင္ လူႚအခၾငအ
့္ ေရး
ခဵိႂး ေဖာက္မႁမဵားကို ဴပစ္တင္ရႁတ္ ခဵခဲ့ေ သာ္ လ ည္း ရိဟ
ု င္ဂဵာမၾ တ္စလင္မဵားထၾ က္ေ ဴပးခဲ့ဴခင္းအေပၞ ေမးခၾန ္းထုတ ္ခဲ့ပၝသည္ ။
ထိႚု ေနာက္ ၄င္းလတၾင္ ကုလသမဂၢ လဴံု ခံႂ ေရးေကာင္စီသိႚု မိန ္ႚခၾန ္းေဴပာဳကားရာ၌ ဴမန္မ ာႎိင
ု ္ငံအမဵိႂး သားေရးဆိုင ္ရာ လံဴု ခံႂ ေရး
ု ္းသည္ အဳကမ္းဖက္ဝၝဒဴဖန္ႚ ခဵိမႁ၏ အလႀညစ
့္ ားခံ ခဲ့ရေဳကာင္း ေဴပာခဲ့ဴပီး လူမဵိႂး ေရး
အဳကံဴပႂပဂ
ု ၢိ ႂလ္မႀ ႎိင
ု ္ငံတကာအသိ င
ု ္းအဝိ င
သန္ႚစင္မႁ ေသာ္လ ည္း ေကာင္း၊ လူမဵိႂးတံးု သတ္ဴဖတ္မႁေ သာ္လ ည္း ေကာင္း မရႀိခဲ ေဳကာင္းႎႀ င့္ ရခိင
ု ္ဴပည္န ယ္တင
ၾ ္ ဴဖစ္ေပၞခ့ဲ
သည့္ အရာမႀ ာ အဳကမ္းဖက္မႁေဳကာင့္ ဴဖစ္က ာ ဘာသာေရးေဳကာင္မ
့ ဟုတ္ ေဳကာင္း ေဴပာခဲ့ပၝသည္။ ၂၀၁၇ ခုႎ ႀစ္
ႎိဝ
ု င္ဘ ာလတၾ င္ ရခိင
ု ္ဴပည္န ယ္ရိႀ ညႀဥ္း ပန္းႎႀိပ္စက္မႁမဵားဟု စၾပ္စဲၾခဵက္မဵားအေပၞ တပ္မေတာ္မႀ စံစ
ု မ္းစစ္ ေဆးခဵက္ ထုတ္ဴပန္
ခဲ့ဴပီး ထိစ
ု စ
ံု မ္းစစ္ေ ဆးခဵက္တင
ၾ ္ ညႀဥ ္းပန္း ႎႀိပ္စက္မႁမဵားမေတၾႚ ေဳကာင္း ေဴပာဳကားကာ မႀားယၾငး္ သည့္လပ
ု ္ရပ္အ ားလံးု
ကဵႃးလၾန္ ခ့ဲ

ေဳကာင္ း မိမိကိယ
ု ္ကို ယ္အဴပစ္ေ ဴဖခဲ့ပၝသည္။ သိႚု ရာတၾ င္ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘ ာလ ကုလသမဂၢ

လူႚအခၾ ငအ
့္ ေရးေကာင္စီ အထူးအစည္းအေဝးတၾ င္ လူမဵိႂးတံးု သတ္ဴဖတ္မႁ အရိပ္အေယာင္ လံးု ဝမရႀိဟု တစ္စတ
ံု စ္ဦ းမႀ
ေဴပာႎိင
ု ္မ ည္ လားဟု မဟာမင္ းဳကီး ဇာအိရ ာအတ္ အယ္လ ္ဟစ
ူ ိန ္မႀ ေမးခၾ န္း ထုတ္ ခဲ့ပၝသည္။
ရိဟ
ု င္ဂဵာမၾ တ္စလင္မဵားႎိ င
ု ္ငံမ့ဲ ေနဴခင္း ေဳကာင့္ အထူးအားနည္း ေန၍ လူႚအခၾင ့္အေရးခဵိႂး ေဖာက္မႁမဵားႎႀင ့္ ဳကံႂေတၾႚ

ပၝသည္ ။

၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လတၾင္ - ႎိင
ု ္ငံ ေတာ္အဳကံေပးပုဂၢိႂလ ္၏ရံု းမႀ ဖၾဲႚစည္း ခဲက
့ ာ ကုလသမဂၢ အေထၾ ေထၾအ တၾင္း ေရးမႀႃး
ေဟာင္း ကုိဖီအ ာနန္ ဦးေဆာင္ သည့္ -ရခိင
ု ္ဴပည္န ယ္ အဳကံေပးေကာ္မရႀငမ
္ ႀ အဴခားေဆာင္ရၾ က္ ခဵက္မဵားအဴပင္ ဴမန္မ ာႎိင
ု ္ငံ
ု ္ငံသ ားစိစစ္ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ အလဵင္အ ဴမန္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ရန္ႎႀ င့္ လက္ေ တၾႚတၾင္ ရုိဟင္ဂဵာ
အစိးု ရသည္ ႎိင
မၾတ္စလင္မဵား၏ ႎိင
ု ္ငံသ ားခံ ယမ
ူ ႁ ဆံးု ရံႁးေစသည့္ အေဴခခံ အေဳကာင္းရင္းဴဖစ္

၁၉၈၂ ခုႎႀစ္ ႎိင
ု ္ငံ သားဥပေဒကို

သံးု သပ္ရန္ အဳကံဴပႂခ ဲ့ပၝသည္။ ဴမန္မာႎိင
ု ္ငံ အစိးု ရသည္ အဳကံ ေပးေကာ္မရႀင္ ၏ အဳကံဴပႂခဵက္မဵားကို ဴဖည့္ ဆ ည္းရန္
ၾ ္ သိသ ာသည့္တးို တက္မႁ
အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ ေရး ေကာ္မတီ တစ္ရပ္က ို တာဝန္ ေပးခဲ့ေ သာ္ လ ည္း ႎႀစ္ကု န္ခဵိန ္တင
အနည္းငယ္ သာ ရရႀိခသ
ဲ့ ည္ ။ ထိႚု အဴပင္ ရိဟ
ု င္ဂဵာမဟုတ ္သူ မၾတ္စလင္မဵားပင္ ၄င္းတိႚု ၏ယံဳု ကည္ကးို ကၾယ္မႁ ေဳကာင့္
ခၾဲဴ ခားဆက္ ဆံမႁႎႀင့္ ဳကံႂေတၾႚရပၝသည္ ။ ဥပမာ ႎိဝ
ု င္ဘ ာလတၾင္ USCIRF သၾားေရာက္ ခဲ့စဥ္က မၾတ္စလင္မဵား၏ မႀတ္ပံုတ င္
ကတ္ဴပားမဵားတၾင္ ၄င္းတိႚု သည္ ဴမန္မ ာႎိင
ု ္ ငံမႀဴဖစ္ ေဳကာင္း ေဖာ္ဴပခၾင့္မရႀိဘဲ အိႎိၬ ယ သိႚု မဟုတ္ ပၝကစၤတန္ ကဲ့သႚို အဴခား
ႎိင
ု ္ငံတစ္ ခု ဴဖစ္ ေဳကာင္း ေဖာ္ ဴပရမည္ဴဖစ္ဴပီ း ထိသ
ု ႚို ေဖာ္ဴပဴခင္းေဳကာင့္ ဘဏ္မႀ ေခဵးေငၾ ရယူရန္၊ အိမ္ ခန္းငႀ ားရန္ သိႚု မဟုတ္
အစိးု ရဝန္ထမ္းအလုပ ္ရရန္ ခက္ ခဲ ေဳကာင္း ဳကားသိ ခဲ့ရပၝသည္။
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၂၀၁၈ ခုႎႀစ ္ ဇန္နဝၝရီလတၾင္ ဘဂႆလာေဒ့ရႀရ
္ ႀိ ရုိဟင္ဂဵာဒုကၡ သ ည္စခန္းမဵားသိုႚ USCIRF မႀ သၾားေရာက္ ခ့စ
ဲ ဥ္က ရုိဟင္ဂဵာ
မၾတစ
္ လင္မဵား ဴမန္မာႎိင
ု ္ မႀ ထၾက္ေဴပးဴခင္ းမဴပႂမီ ၄င္းတိုႚ ၏ ဘာသာေရးလၾတ္ လပ္ ခင
ၾ ့က
္ ုိ တပ္မေတာ္ႎ ႀင့္ ရခိုင္ဴပည္န ယ္ရႀိ
အစိးု ရမဟုတ ္သ ည့္ ဳသဇာရႀိသူ မဵားမႀ နည္းအမဵိႂးမဵိႂး ဴဖင့္ ကန္ႚသတ္ခ့ဲ ေဳကာင္း၊ ဥပမာ အာဏာပို င္မဵားသည္ ရာမဒန္ႎႀင ့္
အစ္ေနႚပၾဲမဵားတၾင္ ေႎႀ ာင့္ယ ႀက္ ေလ့ရႀိ ေဳကာင္း၊ မဒရပ္စာေကဵာင္း မဵားႎႀင့္ ဗလီမဵားကုိ ေသာ့ ခတ္ ကာ မီးရႁိႛခဲ့ ေဳကာင္း၊ ရိုဟင္ဂဵာ
မၾတစ
္ လင္ ကေလးမဵား မဒရပ္စာေကဵာင္းမဵား တက္ေရာက္ဴ ခင္း ႎႀင့္ အီမမ္မဵား သင္တန္းတက္ ေရာက္ဴခင္း

တားဆီးခဲ့

ေဳကာင္း၊ ကိုရန္ကဵမ္းမဵားကုိ မေလးမစားဴပႂလုပ္ ခဲ့ ေဳကာင္း၊ မၾတစ
္ လင္ရိုးရ ာအတိ င
ု း္ ဴမႂပ္ႎႀံ သဴဂႆ ိႂလ္ဴ ခင္း ကုိ တားဴမစ္ ခ့ဲ ေဳကာင္း
ႎႀင့္ အီမမ္မဵားကုိ ဖမ္းဆီးညႀ ဥး္ ဆဲ၍ သတ္ဴဖစ္ရန္ ပစ္မႀတ္ထ ားခဲ့ ေဳကာင္း လည္း သိရႀိခ့ပ
ဲ ၝသည္။

မၾတ ္စလင္မဵားအေပၞ လူမဵိႂးဳကီးဝၝဒသေဘာထားႎႀင့္ ခၾဲဴ ခားဆက္ဆံဴ ခင္းမဵား - ဗုဒၭဘာသာဝင္အ ခဵိႂႛအဳကား ရႀိေနသည့္
အစၾန္း ေရာက္ အမဵိႂးသားေရးစိတ ဓ
္ ာတ္သ ည္ ဴမန္မာႎိင
ု င
္ ံရႀိ မၾတစ
္ လင္မဵားအေပၞ မုန္းတီးမႁ ကုိ ဆက္လ က္တန
ၾ ္း အားေပးေန
ပၝသည္။ ဗုဒၭဘာသာေခၝင္း ေဆာင္အ ခဵိႂႚသည္ လူမဵိႂးဳကီးစိတ္ဓ ာတ္ ႎႀင့္ လူမဵိႂးေရးခၾဲဴ ခားသည့္သ ေဘာထားမဵား ဝၝဒဴဖန္ႚခဲ့ဳကဴပီး
ေဴပာစကားမဵားႎႀင့လ
္ ု ပရ
္ ပ္မဵားအတၾက ္ ဳသဇာအာဏာေပးထားဴခင္းကုိ အရပ္သ ားဗုဒၭ ဘာသာဝင္ မဵားက မဵားေသာအားဴဖင့္
စိန္ေ ခၞခဲ့ဴ ခင္း မရႀိပၝ။ ဥပမာ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ေအာက္တဘ
ို ာလတၾင္ ထင္ရႀားသည့္ အစၾန္း ေရာက္အမဵိႂးသားေရးဝၝဒီ သီတဂူ
ဆရာေတာ္သ ည္ ကရင္ဴပည္နယ္ရႀိ ဴမန္မာ့ တပ္မေတာ္အား လႁံႚေဆာ္သ ည့္တရားေဟာဳကားခဲ့ ဴပီး ထိတ
ု ရားတၾင္ ရခိုင္
ဴပည္န ယ္ရႀိ ရိုဟင္ဂဵာမၾတစ
္ လင္မဵားကိ ု ပစ္မႀတ္ထ ားသည့္ ခၾဲဴ ခား
အခဵိႂးအစားမညီမ႖ေသာ လူႚအခၾင့္ အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား၏
ခဵက္ ေပးရန္ ပံဴု ပင္

သည့္ လူႚအခၾင့္ အေရးခဵိႂး ေဖာက္မႁမဵား၊
ၝ ႁကို ေမႀးမႀိ န္ပဵက္ဴပယ္သၾ ားေစရန္ႎ ႀင့္ အေဳကာင္းဴပ

တစ္ ခုအ သံုးဴပႂခ့ပ
ဲ ၝသည္။ ထိသ
ု ႚို ဴဖစ္ပဵက္ဴပီး အပတ္အ နည္းငယ္ အဳကာတၾင္ USCIRF ႎႀင့္

ေတၾႚ ခဲ့သ ည့္ အစိးု ရႎႀ င့္ ဗုဒၭဘာသာအာဏာပို ငမ
္ ဵားက ထိတ
ု ရားကုိ

ကာကၾယ္ ေဴပာဆို ခဲ့ဳကပၝသည္ ။

၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဧဴပီလတၾင္ ရန္ကုန္ဴမိ ႂႚ ၊ သာေကတဴမိႂႚ နယ္ရႀိ ေဒသခံအရာရႀိမဵားက အမဵိႂးသားေရးစိ တဓ
္ ာတ္ ဴပင္းထန္ ေသာ
ဗုဒၭဘာသာဝင္ လူအပ
ု ္ဳကီး ၏ဖိအ ားေပးမႁ ေဳကာင့္ အစၤလမ္ ဘာသာဝင္ေ ကဵာင္း ႎႀစ္ ေကဵာင္းပိတ္ ခဲ့ပၝသည္ ။ ၄င္းေနာက္
ႎႀစပ
္ တ္မ ဴပည့္မီ အမဵိႂးသားေရးဝၝဒ ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵားက လူေနရပ္ကၾ က္တစ္ခ တၾင္ ရိုဟင္ဂဵာမၾ တ္စလင္မဵား ေနေနသဴဖင့္
ရဲမဵားကုိ ရႀာ ေဖၾေစခဲ့ပၝသည္ ။ ရဲမဵားမႀ ရိုဟင္ဂဵာဴဖစ္ ေစ၊ အဴခားဴဖစ္ ေစ၊ တရားမဝင္ ေနထိ င
ု သ
္ ူ တစ္ဦးမ႖ မေတၾႚသည့္ အခၝ
အမဵိႂးသားေရးဝၝဒ ဗုဒၭဘာသာဝင္လူအ ပ
ု ဳ္ ကီးသည္ ရန္လိုလာသဴဖင့္ ေပၞေပၝက္ခ့ဲ ေသာ ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵားႎႀင့္ မၾတစ
္ လင္
အဳကား အဳကမ္းဖက္မႁ ေဳကာင့္ လူႎႀစ္ဦးဒဏ္ရ ာရခဲ့ပၝသည္ ။ အမဵိႂးသားေရးဝၝဒ ဗုဒၭဘ ာသာဝင္အ ခဵိႂႚကုိ မၾတစ
္ လင္မဵား
အေပၞ အဳကမ္းဖက္ရန္လံႁ ေဆာ္သ ည့္ ၄င္းတိုႚ ၏အခန္းကၸေဳကာင့္

ထိန္းသိမ း္ ခဲ့ပၝ သည္။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ေမလတၾင္

မၾတစ
္ လင္ အမဵိႂးသားသံးု ဦ း သာေကတဴမိ ႂႚနယ္ရႀိ ပိတထ
္ ားေသာ အစၤလမ္ေ ကဵာင္း တစ္ ေကဵာင္းဴပင္ပ တၾင္ ရာမဒန္ဝတ္ဴပႂပၾဲ
ဦးေဆာင္ဴပီး ေနာက္ အမဵားဴပည္သူ ေရႀႛ ဝတ္ဴပႂေရးအတၾ က္ ခၾင့ဴ္ ပႂခဵက္ရယူရန္ ပဵက္ကၾ က္သ ည့္အ တၾက္ ရဲမဵားမႀ
တရားစၾဆ
ဲ ိခ
ု ့ပ
ဲ ၝ သည္။ ဤအစီရင္ခံစ ာကာလအဆံုးတၾင ္ ထိေ
ု ကဵာင္းႎႀစ္ေ ကဵာင္ းစလံုး ပိတထ
္ ားဆဲဴဖစ္ပၝသည္။
မည္သိ ုႚပင္ဆို ေစကာမူ တစ္ႎႀ စ္တ ာပတ္လံ ုး အစၾန္းေရာက္ အမဵိႂးသားေရးစိတ္ဓ ာတ္ ဴပင္းထန္သူမဵားအေပၞ အစိးု ရႎႀ င့္
လူမႁေရးဆိ ုင္ရာတၾန္ လႀန္မႁ နမူနာမဵား ရႀိခဲ့ပၝသည္။ ၂၀၁၇ ခု ႎႀစ္ မတ္လတၾင ္ ႎိင
ု င
္ ံ၏ဗုဒၭဘ ာသာဘုန္း ေတာ္ဳကီး မဵားကုိ စီမံ
ခန္ႚ ခၾသ
ဲ ည့္ ဘုန္း ေတာ္ဳကီးမဵားဦး ေဆာင္

တရားဝင္အသင္းဴဖစ္သ ည့္ ႎိင
ု င
္ ံေ တာ္ သံဃ ာမဟာနာယက သိႛုမဟု တ္

မဟနမႀ ဦးဝီရသူ ၏ အမဵားဴပည္သူ ေရႀႛ တရားမဵားႎႀင့္ ေဟာေဴပာမႁမဵားကုိ တစ္ႎႀစ္ပိတ ပ
္ င္ ခဲ့ပၝသည္။ ၂၀၁၇ ခုႎႀ စ္ ေမလတၾင ္
မဘသဟု သိဳကသည့္ အမဵိႂးသားစိတဓ
္ ာတ္ ဴပင္းထန္သူမဵားအဖၾဲႚကုိ

ဘ

အမည္အ သံုးဴပႂဴခင္ းမႀရပ္စရ
ဲ န္ ႎႀင့္ ဆိင
ု း္ ဘုတမ
္ ဵား၊

ပိစ
ု တာမဵား ဴဖႂတ္ ခဵရန္ မဟနမႀ အမိန္ႚေပးခဲ့ပၝသည္ ။ မဟနမႀ ၂၀၁၆ ခုႎႀ စတ
္ ၾင္ မဘသကုိ မည္သ ည့္ အခၝကမ႖ ေထာက္ ခံမႁ
မရႀိေဳကာင္း ေဳကညာခဲ့ပၝသည္ ။ သိႚု ရာတၾင ္ မဘသမႀာ ဗုဒၭဓမၳပရဟိ တေဖာင္ ေဒးရႀင္ း

ေအာက္ မႀေ န၍ လုပင
္ န္းမဵား

ေဆာင္ရၾက္ ေနဆဲဴဖစ္ဴပီး ၄င္းကုိေထာက္ ခံသ ူအ ခဵိႂႚက ႎိင
ု င
္ ံ ေရးပၝတီတစ္ရပ္ ဖႚၾဲ စည္းရန္ ဳကိႂးပမ္း ခဲ့ပၝသည္ ။ အစၾန္းေရာက္
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အမဵိႂးသားေရးဝၝဒီ ဗုဒၭဘာသာဘုန္းဳကီ းမဵားႎႀင့္ ေထာက္ ခံသူမဵားက အစိးု ရအား ဗုဒၭဘာသာကုိ ထိခိုက္ သည္ဟစ
ု ၾပ စ
္ ရ
ၾဲ န္
ရန္ကုန္ ႎႀင့္မ ႎၨေ လးတိႚု တၾင္ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ ္ ဳသဂုတလ
္ က ဆန္ႚကဵင္ ဆႎၬဴပပၾဲမဵား စီစဥ္ခ ဲ့သ ည့္အ ခၝ ေဒသႎႀစ ္ခု လံုးရႀိ အာဏာပိင
ု ္
မဵားက ဳကားဴဖတ္ဝ

ခဲ့ပၝသည္။ ထိႚု အဴပင္ ၂၀၁၇ ခု ႎႀစတ
္ ၾင ္ စိုးရိမ္ေသာ အရပ္သားဗုဒၭဘ ာသာဝင္မဵားက ဦးဝီရသူ

ကဲ့သိုႚ အစၾန္း ေရာက္အမဵိႂး သားေရးဝၝဒီမဵား၏ စကားမဵားႎႀ င့လ
္ ပ
ု ရ
္ ပ္မဵားကုိတန္ ဴပန္ရန္ စည္ းရံုးမႁတစ္ရပ္ ဴဖစ္သ ည့္ အဓမၳဝၝဒီ
ဆန္ႚကဵင္ ေရးေကာ္မတီကုိ ဖၾႚဲ စည္း ခဲ့ပၝသည္။ ဘာသာေရးေခၝင္း ေဆာင္မဵား၊ လူငယ္မဵားႎႀ င့္ အဴခားသက္ဆင
ို ္ သူမဵားက
လည္း ဘာသာေပၝင္းစံု ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾ က္ ေရးႎႀင့္ ပဋိပကၡတ ားဆီး ေရးအေဳကာင္း ေဆၾး ေႎၾးရန္ ဆက္လ က္စရ
ု ံုး ခဲ့ဳကသည္။
သိႚု ရာတၾ င္ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ႎိဝ
ု င္ ဘာလတၾင္ ဗုဒၭဘ ာသာဘုန္းဳကီးမဵားႎႀင့္ သီလရင္မဵားကုိ ဘာသာေပၝင္းစံု စုရံုးဝတ္ဴပႂ ပၾဲမဵားႎႀင့္
ေဴပာဆိမ
ု ႁမဵားတၾင္ ပၝဝင္ဴခင္းကုိ ခၾင့မ
္ ဴပႂသ ည့္ အမိန္ႚဴပန္တမ္း

မဟနမႀ ထုတ္ဴပန္သ ည့္အ ခၝ ၄င္းအရႀိန္အ ဟုတ္ ေလဵာ့ပၝး

သၾားပၝသည္ ။ ထိသ
ု ႚို တားဴမစ္ရဴခင္းမႀ ာ စုရံုးပၾတ
ဲ စ္ရပ္အဴပီး တၾင္ ဘုန္း ေတာ္ဳကီးမဵားမႀာ ဳကမ္းဴပင္ ေပၞတၾင္ ထိုင္ဴပီ း
အဴခားသူမဵားက ကုလ ားထိင
ု ္မဵားတၾ င္ထိုင္ သဴဖင့္ ကဵင့္ဝတ္ ဆင
ို ရ
္ ာစိးု ရိမမ
္ ႁမဵားေဳကာင့္ ဴဖစ္သည္ ။

ခရစ္ယ ာန္လ ူန ည္းစုမဵားအေပၞပစ္မႀတထ
္ ားသည့္ည ႀဥး္ ပန္းႎႀိပ ္စက္မႁမဵား - တပ္မေတာ္ အုပ္ ခဵႂပ္မႁ အေမၾ အနႀစ္ သည္
ခရစ္ယ ာန္မဵား၏ ေနႚစဥ္ဘဝကုိ ေဴမာက္မဵားစၾာ ေသာ ခၾဲဴ ခားဆက္ဆံ န ည္းမဵားဴဖင့္ ထိခိုက ္ေနဆဲဴဖစ္ သ ည္။ ဆယ္စု ႎႀစ္ ေပၝင္း
မဵားစၾာ မတရားသေဘာဴဖင့္ ဆက္ဆံဴ ခင္း ဴဖစ္ ေပၞေနခဲ့ပၝသည္။ ဥပမာ ေဒသႎၨရ အဆင့္တ ၾင္ တပ္မေတာ္ ၏ ဗဵႃရိုက ေရစီ
မဵားက ဝတ္ဴပႂေကဵာင္းမဵားအေပၞ ေဴမယာကန္ႚသတ္မႁမဵားဴပႂလပ
ု ္က ာ ဝတ္ဴပႂေကဵာင္းတည္ ေဆာက္ဴ ခင္း ႎႀင့္ လက္ဝၝးကပ္
တိုင္ေ ထာင္ဴခင္းမဵားအေပၞ ခၾင့ဴ္ ပႂခဵက္မဵားဴငင္းဆိပ
ု ၝသည္ ။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ တၾင္ ခရစ္ယ ာန္မဵားကုိ မိမိတိုႚအိမ ္တင
ၾ ္ ဝတ္ဴပႂခၾင့္
ေပးေလ့မရႀိ ေဳကာင္း USCIRF မႀ ရရႀိသည့္ အဴခားအစီရင္ခံ ခဵက္မဵားကုိ ကရင္ခရစ္ယ ာန္မဵားမႀ အတည္ဴပႂခဲ့ဳကပၝ သည္။
ဴမန္မာဴပည္တၾင္ ကာလဳကာဴမင့္စၾ ာ တပ္မေတာ္ ႎႀင့္တိ င
ု း္ ရင္းသားမဵားအဳကားပဋိပကၡမဵားေဳကာင့္ ခရစ္ယ ာန္မဵားအေပၞ
ဴဖစ္ေစ၊ အဴခားဘာသာေရးလူန ည္းစုမဵားအေပၞဴဖစ္ ေစ ဴပႂလပ
ု ္ ခ့ဴဲ ပီး ဴပႂလပ
ု ေ
္ နဆဲ ညႀဥ ္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁ မဵားသည္ ဘာသာေရး
လၾတ္လပ္မႁ ႎႀင့္ တိုက္ရိ က
ု ္သ က္ဆင
ို ္ဴခင္းရႀိမရႀိ ခၾဲဴ ခားရန္ ခက္ ခပ
ဲ ၝသည္။ ဴမန္မ ာ့တပ္မ ေတာ္သ ည္ ဆယ္စႎ
ု ႀစ ္မဵားစၾ ာဳကာ
ဴပစ္ဒဏ္ ခံရမႁလံ းု ဝနီးပၝးကင္းမဲ့ဴပီး လူႚအခၾင့္အ ေရးမဵားႎႀင့္ လူသ ားခဵင္း စာနာမႁဥပေဒကုိ ခဵိႂးေဖာက္ ေလ့ရႀိ ကာ တိုင္းရင္း သား
လူနည္းစုမဵားႎႀင့္ ဘာသာေရးလူ နည္းစုမဵားကုိ ပစ္မႀတ္ထ ားခဲ့ေဳကာင္း ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဇၾန္လတၾ င္ ႎိင
ု င
္ ံတကာ လၾတ္ဴငိမ း္
ခဵမ္းသာခၾ င့္အဖၾႚဲ မႀ အစီရင္ခံခ ဲ့ပၝသည္။ သိႚု ရာတၾင္ ဤသိုႚရႁတ္ ေထၾး၍ မသိမသာကၾဴဲ ပားသည့္အ ခဵက္ သ ည္ တပ္မေတာ္မႀ
ဝတ္ဴပႂရ ာေနရာမဵားအေပၞ အဳကမ္းဖက္တို က္ ခိုက္၍ အဓမၳ ေရၿႛ ေဴပာင္းေစဴခင္း၊ ခရစ္ ယာန္သ ခဵႆႂ ိငး္ မဵားအား ဖဵက္ဆီးဴခင္း
တိုႚ၏ အလၾန္ဳ ကီးေလး၍ တစ္ခၝတစ္ရံလ ူေ သဆံးု ေစသည့္ သက္ ေရာက္မႁမဵားကုိ နည္းပၝးသၾားေစဴခင္းမရႀိပၝ။
၂၀၁၁ ခုႎႀစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးစာခဵႂပ္ပဵက္ဴပားသၾ ားဴပီး ေဴခာက္ႎႀစ္ ေ ကဵာ္အဳကာ ဴမန္မ ာ့တပ္မ ေတာ္ ႎႀင့္
အဳကား တိုက္ပဲမ
ၾ ဵားေဳကာင့္ အဓိကအားဴဖင့္ ခရစ္ယ ာန္မဵားရ ႀိေ သာ ကခဵင္ ဴပည္နယ္ တင
ၾ ္ ဴပည္ သူမဵား
ႎႀင့္ အိိးု အိမပ
္ င
ို ္ဆိုင္မႁမဵားအေပၞအဳကမ္းဖက္မႁမဵားဴဖစ္ ခ့ပ
ဲ ၝသည္။ ကခဵင္ ဴပည္နယ္ ႎႀင့္ ရႀမး္ ဴပည္ ေဴမာက္ပိုင း္ စခန္းမဵားတၾင္
ဴပည္ တၾင္းအို းအိမ္ဆံ ုးရံႁးသူ တစ္သိန္း ေကဵာ္ရႀိ ေနဴပီး အခဵိ ႂႚမႀာ အဳကိမေ
္ ပၝင္းမဵားစၾာ အိးု အိမ ္ဆံုးရံႁး ခဲ့ဳကသည္ ။ ကာလရႀ ည္
ဴဖစ္ေပၞ ေနသည့္ ပဋိပကၡမဵားသည္ ဘာသာေရးသေဘာသဘာဝ မရႀိေသာ္လ ည္း ခရစ္ယ ာန္မဵားႎႀ င့္ အဴခားဘာသာေရး
အသိုင္းအဝိုင္းမဵားကုိ မဵားစၾာ ထိခိ ုက္ ခ့ဴဲ ပီး လူသ ားခဵင္းစာနာမႁ အေထာက္အပံ့က ို တပ္မေတာ္မႀ ပိတပ
္ င္ ထားမႁမဵားေဳကာင့္
အရပ္သားမဵား အစာ၊ အို အိမ၊္ ကဵန္းမာေရးေစာင့္ ေရႀ ာက္မႁ ႎႀင့္ အဴခားအေဴခခံလို အပ္ခဵက္မဵားကုိ ကာလရႀ ညဳ္ ကာစၾ ာ
မရယူႎင
ို ္ ေအာင္ ကန္ႚသတ္ခ ဲ့ပၝသည္။ ကခဵင္ ႎႀစ္ဴ ခင္း အသင္း ခဵႂပ္ ႎႀင့္အ ဴခားေသာအဖၾႚဲ အစည္ းမဵားကဲ့သိုႚ ဘာသာေရး
အဖၾဲႚအစည္းမဵားသည္ အိးု အိမဆ
္ ံ းု ရံႁးသူမဵားကုိ ဆက္လ က္ကူ ညီ ေနပၝသည္ ။ ထိႚု အဴပင္ အာဏာပိ ုငမ
္ ဵားမႀ ခရစ္ယာန္ႎႀ င့္
မဵားႎႀ င့္ ဆက္စပ္ ေနသူ သိႚု မဟု တ္ အတူလုပ က
္ ိုင္ ေနသူဟယ
ု ူ ဆသည့္ အဴခားသူ
မဵားကုိလ ည္း ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ း္ ဴခင္း သိႚု မဟုတ ္ အဴခားနည္းဴဖင့္ပစ္မႀတ္ ထားဴခင္းမဵား ပံမ
ု ႀန္ဴပႂလုပဳ္ ကပၝ သည္။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္
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စက္တင္ဘ ာလတၾင္ စစ္သားသံးု ဦး ကခဵင္ ဴပည္နယ္ တင
ၾ ္ ဴပည္ တၾင္းအိ ုးအိမ္ဆံ ုးရံႁးသူ သံးု ဦးကုိ သတ္ဴဖတ္ ခဲ့ ေဳကာင္း
ဝန္ခံ ခ့ပ
ဲ ၝသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ ဴပီးဆံုးခဵိန္တ င
ၾ ္ တပ္မေတာ္ တရားရံုး ၌ ၄င္းတိုႚ ၏ကံဳကမၳာမည္ သႚို ရႀိသ ည္ ကုိ မသိပၝ။

ဴမန္မာႎႀင့္ဗ ာတီက န္ဆ က္ဆံေ ရးႎႀင ့္ ပုပရ
္ ဟန္းမင္းဳကီး၏ ဴမန္မ ာႎိင
ု ္ငံခ ရီး - ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ေမလတၾင္ ဗာတီ ကန္ႎႀ င့္ ဴမန္မာ
ႎိင
ု င
္ ံတႚို သံတမန္ဆက္ ဆံေရး အဴပည့္အ ဝတည္ ေထာင္က ာ ႎႀစဘ
္ က္ သံအမတ္မဵားခန္ႚအပ္ရန္ လမ္းေဖာက္ခဲ့ပၝ သည္။
၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ႎိဝ
ု င္ဘာလတၾင္ ပုပရ
္ ဟန္းမင္းဖရန္းစစၤ ဴမန္မာႎိ ုင္ငံသႚို သၾာ းေရာက္ ခဲ့ဴပီး ေလဟာဴပင္တရားေဟာပၾဲ ဴပႂလပ
ု ္ ကာ
သမၳတဦး ထင္ေ ကဵာ္၊ ႎိင
ု င
္ ံ ေတာ္အဳကံ ေပးပု ဂၢိႂလ္ ႎႀင့္ ႎိင
ု င
္ ံဴ ခားေရးဝန္ဳကီးဴဖစ္သူ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၊ ဗိုလ္ခဵႂပ္မ ႀႃးဳကီး
မင္းေအာင္ လႁိင္တႚို ႎႀင့္ ေတၾႚ

ခဲ့ပၝသည္။ ပုပရ
္ ဟန္းမင္းဳကီးသည္ ဴမန္ဴပည္ တင
ၾ ရ
္ ႀိစဥ္ လူထုေရႀႛ ၌ အစိးု ရမႀအသိမ ဴပႂသ ည့္

ရိုဟင္ဂဵာဟူသ ည့္ အေခၞအေဝၞကုိ မသံးု ခဲ့ ေသာ္လ ည္ း ႎႀစက
္ ုိယ ဳ္ ကားေဴပာဆို မႁမဵားတၾင ္ ၄င္းတိုႚ၏အေဴခအေနအေပၞ
စိုးရိမ္မႁမဵား ေဳကာင္း ေဴပာခဲ့ ေဳကာင္း၊ ထိမ
ု ႀေ န၍ခဵက္ ခဵင္းသၾ ားေရာက္ ခဲ့ေ သာ ဘဂႆလာေဒ့ရႀ္ႎိုင င
္ ံတင
ၾ ္ ရိုဟင္ဂဵာဒုကၡ သည္
မဵားႎႀင့္ ေတၾႚခဲ့ ဴပီး ၄င္းအေခၞအေဝၞ ကုိ သံးု ခဲ့ သည္ဟသ
ု ိရပၝသည္။ ဗုဒၭဘာသာဝင္ အမဵိႂးသားေရးဝၝဒီမဵားက ခရစ္ယာန္မဵား
အေပၞ လက္တံုႚဴပန္မ ည္ကုိ စိုးရိမ္သဴဖင့္ ဴမန္မာႎိင
ု င
္ ံ ၏ပထမဦးဆံးု ေသာ ခရစ္ယ ာန္ဘ ုန္း ေတာ္ဳကီး ခဵားလ္စ္ ေမာင္ဘို
အပၝအဝင္ အခဵိႂႚသူမဵားက ပုပရ
္ ဟန္းမင္းဖရန္းစစၤ အား ၄င္းအေခၞအေဝၞမသံ းု ရန္ အဳကံဴပႂခဲ့ပၝသည္ ။ ပုပရ
္ ဟန္းမင္းဳကီး က
ထိအ
ု ေခၞအေဝၞကုိ ယခင္ကသံုး ခဲ့ပၝသည္ ။ ဥပမာ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ဗာတီကန္ဴမိႂႚ ေတာ္ရႀိ ပရိသတ္အ ား
“ဴမန္မ ာႎိင
ု ္ငံက ေမာင္းထု တခ
္ ံရ တဲ့ ရိုဟင္ဂဵာ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႎႀစ မ
္ ေတၾအတၾ က္ ဆုေတာင္း ေပးဳကပၝ။ …. သူတႚို ရဲႚ ရိုးရာ
မၾတစ
္ လင္ ယံုဳကည္ကိ းု ကၾယ္ မႁေဳကာင့္ပဲ ညႀဥး္ ဆဲ ခံရတယ္။ အသတ္ ခံရတယ္။ ” ဟု ေတာင္း ဆိုခဲ့ ပၝသည္။

ဖမ္း ဆီးမႁမဵားႎႀင့္ အကဵဥ္း ခဵမႁမဵား - ၂၀၁၇ ခုႎ ႀစ္ ဒီဇင္ဘာလမႀစ၍ ႎိင
ု င
္ ံေရးအကဵဥ္းသားမဵား ကူညီ ေစာင့္ေရႀ ာက္ေရးအသင္း
(ဴမန္မာ) မႀ လက္ရႀိစီရင္ ခဵက္ ကဵခံ ေနသူမဵားႎႀင ့္ ေထာင္တၾင္း ေထာင္ဴပင္ တရားရင္ဆိုင ရ
္ န္ ေစာင့္ ဆိုင္း ေနသူမဵား အပၝအဝင္
ႎိင
ု င
္ ံတင
ၾ ္းတၾင္ ႎိင
ု င
္ ံ ေရးအကဵဥ္းသား ၂၃၆ ဦးရႀိသ ည္ဟု တၾက္ခဵက္ ခ့ပ
ဲ ၝသည္ ။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ေအာက္ တဘ
ို ာလတၾင္ ကခဵင္
ႎႀစဴ္ ခင္း ေခၝင္း ေဆာင္ ႎႀစ္ဦးဴဖစ္သူ ဒမ္ေဒၝ ေနာင္လတ္ႎႀင့္ လန္ ေဂဵာဂမ္စင
ို တ
္ ိ ုႚအေပၞ ကခဵင္လတ
ၾ ္ ေဴမာက္ ေရးတပ္ကုိ
ေထာက္ပံ့ ႁ စၾပ္စဲၾ ခဵက္ဴဖင့္ တရားရံးု မႀ ေထာင္ဒ ဏ္ေ လးႎႀစ ႎ
္ ႀင့္ သံုးလ၊ ေထာင္ဒ ဏ္ႎႀ စ္ႎႀစ ႎ
္ ႀင့္ သံုးလ အသီးသီ းကဵခံရန္
စီရင္ခဵက္ ခဵမႀတ္ ခဲ့ပၝသည္ ။ ၂၀၁၆ ခုႎ ႀစတ
္ ၾင္ မုန္းကုိရႀိ စိန္ဖရန္ စစၤ ေဇးဗီးယား ကာသိ ုလစ္ဝတ္ဴပႂေကဵာင္းကုိ တပ္မေတာ္
ေလေဳကာင္းမႀ တိုက္ ခက
ို ဴ္ ပီး ေနာက္ ကခဵင္ႎ ႀစ္ဴ ခင္းအသင္း ခဵႂပ္အဖၾ ႚဲ ဝင္မဵားဴဖစ္သူ ၄င္းတိုႚ ႎႀစ္ဦးမႀ ေဒသခံ သတင္းစာသမား
မဵားကုိ ကူညီ ခ့ဲ သည့္အတၾ က္ အာဏာပို င္တႚို မႀ ၄င္းတိုႚကုိဖမ္းဆီး ခဲ့ သည္။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေနႚတၾင္
ရဲမဵားက ရိုက္တ ာသတင္းေထာက္ ဝလံုးႎႀင့္ ေကဵာ္စိုးဦး တိုႚကုိ ညစာစားရန္ဖိတ ္ခဲ့ ဴပီးေနာက္ ၄င္းတိုႚႎႀစဥ
္ ီ းကုိ တရားမဝင္
ရရႀိခ့သ
ဲ ည္ဟ ုစၾပ္စဲၾ ထားေသာ အခဵက္ အလက္ မဵားကုိထုတ္ ေဴပာရန္ ရည္ရၾ ယ္ ခဵက္ရႀိသ ည္ ဟု စၾပ္စဲ၍
ၾ ဖမ္းဆီး ခဲ့ပၝသည္။
ထိသ
ု တင္း ေထာက္မဵားသည္ ရခိုင္ဴပည္နယ္ ၊ အင္းဒင္ရၾ ာတၾင ္ ေတၾႚရႀိ ခ့သ
ဲ ည့္ လူအမဵားအဴပားဴမႂပ္ ႎႀံထ ားသည့္ ေနရ ာကုိ
စံုစမ္းစစ္ ေဆးေနခဲ့သူမဵား ဴဖစ္ဳကသည္။ အစီရင္ခံ စာကာလ ဴပီးဆံုးဴပီးမဵားမဳကာမီ တင
ၾ ္ အစိးု ရေရႀႚ ေနမဵားမႀ
သတင္း ေထာက္မဵားကုိ ကုိလုိနီ ေ ခတ္ တရားဝင္လ႖ိႂႚ၀ႀ က္ခဵက္မဵားအက္ဥပေဒအရ တရားစၾ ဆ
ဲ ို ခ့ပ
ဲ ၝသည္။ အဴပစ္ ထင္ရႀ ား
ေတၾႛရႀိပၝက ၄င္းအမဵိႂး သားႎႀစဥ
္ ီး သည္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႎႀစအ
္ ထိ ကဵခံရ ႎိုင္ပၝသည္။
အဴပႂသ ေဘာေဆာင္သ ည့္ ဴဖစ္ေပၞမႁတစ္ရပ္

၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ေမလ ၂၄ ရက္ေနႚတၾင္ အာဏာပိ ုင္မဵားက ဘာသာေပၝင္ းစံု

လႁပ္ရႀားသူမဵားဴဖစ္သူ ေဇာ္ေ ဇာ္ လတ္ ႎႀင့္ ပၾင့ဴ္ ဖႃလတ္တႚို ကုိ လၿတ္ ေပးခဲ့ပၝသည္။ ၄င္တိုႚႎႀစဥ
္ ီးစလံ ုးသည္ မၾတစ
္ လင္မဵား
ဴဖစ္ဳကကာ တစ္ဦးစီသ ည္ ၄င္းတိုႚ ၏ ဴငိမး္ ခဵမ္း ေသာ ဘာသာေပၝင္း စံအ
ု လုပႎ
္ ႀင ့ဆ
္ က္စပ္၍ အလုပ္ဳကမ္း ႎႀင့္ ေထာင္ဒ ဏ္
ႎႀစႎ
္ ႀစ ္ဴဖင့္ စီရင္ခဵက္ ႎႀစ္ ခု ကဵခံ ေနရပၝသည္။ ၄င္းတိုႚ ကုိ လၿတ္ ေပးသည္အ ထိ USCIRF သည္ ၄င္း၏ ဘာသာေရးဆိင
ု ရ
္ ာ
ယံဳု ကည္ခဵက္ေဳကာင့္အကဵဥ္း ကဵခံ ေနရသူမဵားစီမံ ခဵက္ ၏အစိတ အ
္ ပိုင္း တစ္ရပ္အ ဴဖစ္ ေဇာ္ေဇာ္ လတ္ႎ ႀင့္ ပၾင့ဴ္ ဖႃလတ္တိုႚ
ႎႀစဥ
္ ီးစလံ ုးကုိယ ္စား ေထာက္ခံ ေဴပာဆို ခ့ပ
ဲ ၝသည္ ။ ၂၀၁၇ ခု ႎႀစ္ ႎိဝ
ု င္ဘ ာလတၾင္ USCIRF ေကာ္မရႀင္အဖၾႚဲ ဝင္မဵားႎႀင့္
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ဝန္ထမ္းမဵားသည္ တက္ဳကၾ လႁပ္ရႀားသူ ႎႀစဥ
္ ီးစလံ ုးႎႀင့္ ဴမန္မာႎိ ုင္ငံတၾင္ ေတၾႚဆံု ခဲ့ဴပီး ၄င္းတိုႚ ၏လႁပ္ရႀ ားမႁမဵားကုိ
အာဏာပို င္မဵားေရာ အစိးု ရမဟုတ္ ေသာ ဳသဇာရႀိသူမဵားကပၝ ေစာင့္ဳကပ္ဳကည့္ရႁ ေနဳကေဳကာင္း သိခဲ့ရပၝသည္။
အေမရိက န္ဴပည္ေ ထာင္စု မူဝၝဒ
၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ တစ္ ေလ႖ာက္လံုး တၾင္ အေမရိက န္ဴပည္ ေထာင္စု အစိးု ရသည္ ရခိုင္ ဴပည္နယ္ ေဴမာက္ပိ ုင္းတၾင ္ ဴဖစ္ခဲ့ ေသာ
တိုက္ ခက
ို ္မႁမဵားကုိ ဳကိမ္ဖန္တလဲ ဴပစ္တင္ရႁ တခ
္ ဵခဲ့က ာ ရိုဟင္ဂဵာမၾ တ္စလင္မဵားအေပၞ ဴမန္မာ့ တပ္မ ေတာ္၏ ရက္စက္
ယုတ္မ ာမႁမဵားကုိ ရပ္စရ
ဲ န္ေ တာင္း ဆို ခဲ့သ ည္။ ၂၀၁၇ ခု ႎႀစဳ္ သဂု တလ
္ တၾင္ အဳကမ္းဖက္မႁ စတင္ဴပီး ေနာက္ ၂၀၁၇ ခု ႎႀစ္
စက္တင္ဘ ာလ ကုလသမဂၢလံု ဴခံ ႂေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္တၾင္ ကုလ သမဂၢဆိုင္ရ ာ အေမရိက န္ဴပည္ ေထာင္စု
သံအမတ္ နစ္ကီ ေဟးလီက ရခိုင္ဴပည္ နယ္အ ကဵပ္အတည္း ကုိ “တိုင္းရင္း သားလူန ည္းစု တစ္ရပ္ကိ ု ႎိင
ု င
္ ံမႀသန္ႚစင္ပစ္ရန္
ရက္စက္ဳကမ္းဳကႂတ သ
္ ည့္ စဥ္ဆက္မ ဴပတ္စ ည္းရံုး ေရးတစ္ရပ္” ဟု ရည္ ညၿန္း ခဲ့ပၝသည္ ။ ေအာက္တို ဘာလတၾင္ ထိစ
ု ဥ္ က
ႎိင
ု င
္ ံဴ ခားေရးဝန္ဳကီးဴဖစ္ သူ ရက္စ္တီလ ာစင္ က ရခိုင္ဴပည္န ယ္တင
ၾ ဴဖစ္ေ ပၞခဲ့သ ည့္ အရာအတၾက္ ဴမန္မာ့တပ္ မေတာ္
ေခၝင္း ေဆာင္မဵားတၾင္ တာဝန္ရႀိသ ည္ ဟု ခံယူ ေဳကာင္း ေဴပာခဲ့ပၝသည္။ ရက္ေပၝင္းမဵားစၾာဳကာဴပီးေနာက္ လက္ရႀိႎႀင ့္ယ ခင္
တပ္မေတာ္ ေ ခၝင္းေဆာင္မဵားအတၾက္ ခရီးသၾ ားခၾင့္မဵားကုိရပ္စ ဲဴခင္းႎႀင ့္ အေမရိကန္ ဴပည္ေ ထာင္စုမႀ ဳကီးမႀႃးကဵင္းပသည့္
ပၾဲမဵားသိႚု ဖိတ္ဳကားခဵက္မဵားအား ရုပသ
္ ိမး္ ဴခင္းတိုႚ ဴပႂလပ
ု ္ခဲ့ ဴပီး ညႀဥး္ ပန္းႎႀိပစ
္ က္မႁမဵားတၾင္ပၝဝင္ ခဲ့သ ည့္ တပ္မေတာ္ႎႀ င့္
လံဴု ခံ ႂေရးအမႁထမ္းမဵားအတၾက္ အေမရိ ကန္ ဴပည္ ေထာင္စု ၏ ေထာက္ပံ့ ေရးအစီအစဥ္မဵားကုိ ဴဖတ္ ေတာက္ဴ ခင္းမဵား
ဴပႂလပ
ု ္ ခ့ပ
ဲ ၝသည္ ။
ႎိဝ
ု င္ဘ ာလတၾ င္ ထိစ
ု ဥ္ကဝန္ဳကီးဴဖစ္ သူ တီလာစင္ သ ည္ ေနဴပည္ ေတာ္သိုႚ ေရာက္ရႀိ ကာ ႎိင
ု င
္ ံ ေတာ္အဳကံေပးပုဂၢိႂလ္
ေဒၞေအာင္ ဆန္းစုဳကည္၊ ဗိုလ္ ခဵႂပ္မႀ ႃးဳကီးမင္း ေအာင္ လႁိင္တႚို ႎႀင့္ ေတၾႚ ဆံု ခ့ပ
ဲ ၝသည္။ ေဒၞ ေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀ င့္
ပူးတၾဲစာနယ္ဇင္း ေတၾႚ ဆံုပၾဲ တစ္ရပ္တၾင ္ ဝန္ဳကီးတီလ ာစင္က “လူမဵိႂး၊ ဘာသာ သိႚု မဟု တ္ တိုင္းရင္းသားႎႀင့္ သက္ဆို ငဴ္ ခင္း
မရႀိဘဲ ပုဂၢိႂလအ
္ ားလံုး ” ၏ ရပိုင္ခၾင့္မဵားကုိ ေလးစားရန္ ေတာင္း ဆိုခ ဲ့ပၝသည္။ ဝန္ဳကီး ၏ခရီး အဴပီး တစ္ပတ္ အဳကာတၾင္
ထိစ
ု ဥ္ကဝန္ဳကီးဴဖစ္ သူ တီလာစင္ က စာနယ္ဇ င္းေဳကညာခဵက္ တစ္ရပ္ထု တ္ဴပန္ကာ အဴခားအရာမဵားအဴပင္ “ရခိုင္
ဴပည္န ယ္ ေဴမာက္ပိုင း္ ရႀိ အေဴခအေနသည္ ရိုဟင္ဂဵာမဵားအေပၞ လူမဵိႂးသန္ႚစင္ေရး ေဴမာက္သ ည္မႀ ာ ရႀင္းပၝသည္ ” ဟု
ဆိခ
ု ့ပ
ဲ ၝသည္ ။ ၂၀၁၇ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘ ာလ ၂၁ ရက္တၾင္ သမၳတ ေဒၞနယ္ ထရမ့္မႀ အုပ္ ခဵႂပ္ ေရးအမိန္ႚ တစ္ရပ္ လက္မႀ တ္
ေရးထုိး ကာ ဴမန္မ ာ့တပ္မ ေတာ္ အေနာက္ တင
ို း္ စစ္ဌာနခဵႂပ္ ေ ခၝင္း ေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ ဳ္ ကီး ေမာင္ေမာင္စို းအား ကမႝာလံးု ဆို ငရ
္ ာ
မဂ္နစ္စကီး လူႚအခၾင့အ
္ ေရးတာဝန္ ခံမႁအ က္ဥပေဒ (P.L. 114-328) အရ ရခိုင္ဴပည္နယ္တင
ၾ ္ တပ္မ ေတာ္စစ္ဆင္
ႎႀင့္ ေဴမာက္မဵားစၾာ ေသာ လူႚအခၾင့အ
္ ေရးခဵိ ႂးေဖာက္ မႁမဵားကုိ ဳကီးဳကပ္ ႁ

မဵား

အေရးယူခ့ပ
ဲ ၝသည္။

၏
၏
၂၀၁၇

ၝ

ဝ ဘ
ႁ

၈၇

၍

ဒ

ႁ
ႁ

ၝဝ

ဘ

ဒ

ၝ

ႁ
ႁ
ဝ

ဘ ဝ

၏

ဒ

ဒ

ႁ

ႁ
၏

၊

ႁ
ဒ

ၝ
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ႁ
ၝ

၂၀၁၇

ဘ
ၝ
ႁ

ၝ
ဝ

ဝ
ၝ

ႁ

၏

၍
ၝ
ဝ

၂၀၁၇

ေကာင္းသည့္ ႎိင
ု င
္

ၝ
ႁ

ဒ

ဘ

အထူးစိုးရိမ္ဖ ၾယ္

အထူးစိုးရိမ္ဖယ
ၾ ္ေ ကာင္ းသည့္ႎို ငင
္

ဝ

22 CFR 126.1 ၌

ႁ
ဝ

ႁ

ၝ
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