အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ႎိုင္ငံတကာ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁေကာ္မရႀင္ (USCIRF) သည္ အေမရိကန္
ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳကီးဌာနမႀ သီးဴခားရပ္တည္လဵက္ ကၾဲဴပားေသာအဖၾဲႛအစည္းတစ္ခုဴဖစ္ပၝသည္။ အေမရိကန္
အထက္လၿတ္ေတာ္မႀ ဖၾဲႛစည္းခဲ့ဴခင္းဴဖစ္ဴပီး ကမႝာတစ္ဝန္း ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁကို ေစာင့္ဳကပ္ဳကည့္ရႁဴပီး သမၳတ၊
ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳကီးႎႀင့္ အထက္လၿတ္ေတာ္တိုႛကို အဳကံဴပႂခဵက္မဵားေပးသည့္ သီးဴခားရပ္တည္လဵက္ ႎိုင္ငံေရးပၝတီ
ႎႀစ္ရပ္ပၝရႀိသည့္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု အဳကံဴပႂအဖၾဲႛအစည္း ဴဖစ္ပၝသည္။ USCIRF သည္ ဤအဳကံဴပႂခဵက္မဵားကို
က႗ႎ္ုပ္တိုႛ၏ ဴပႉာန္းဥပေဒအရ လုပ္ပိုင္ခၾင့္အာဏာ၊ ႎိုင္ငံတကာလူႛအခၾင့္အေရး ေဳကဴငာစာတမ္းႎႀင့္ အဴခားေသာ
ႎိုင္ငံတကာစာခဵႂပ္စာတမ္းမဵားတၾင္ေတၾႛရႀိရသည့္ အဆင့္အတန္းမဵားေပၞတၾင္ အေဴခခံထားပၝသည္။ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္
ႎႀစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာသည္ နယ္ေဴမေဒသရႀိ မတရားဖိႎႀိပ္မႁမဵားအား မႀတ္တမ္းတင္ထားရန္ႎႀင့္ အေမရိကန္အစိုးရထံ
မူဝၝဒေရးရာ သီးဴခားအဳကံဴပႂခဵက္မဵားေပးရန္ မဟာမင္းဳကီးမဵားႎႀင့္ က႗မ္းကဵင္သူပညာရႀင္ဝန္ထမ္းမဵား၏ တစ္ႎႀစ္စာ
အလုပ္၏ အထၾတ္အထိပ္ပင္ဴဖစ္ပၝသည္။ ၂၀၁၆ ႎႀစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာတၾင္ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁ ရက္မႀ
၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၉ ရက္ေနႛအထိ အေဳကာင္းအရာမဵား ေဖာ္ဴပထားပၝသည္။ သိုႛရာတၾင္ အခဵိႂ ့ေသာ
အေဳကာင္းအရာမဵားမႀာ ၄င္းအခဵိန္အပိုင္းအဴခားေနာက္ပုိင္းတၾင္ ေပၞေပၝက္သည့္ အေရးပၝေသာ အဴဖစ္အပဵက္မဵား
ဴဖစ္ပၝသည္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံ
အဓိကေတၾႚရႀိခဵက္မဵား။ ။ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္တၾင္ ဴငိမ္းခဵမ္းေသာ ေရၾးေကာက္ပၾဲမဵားဴဖင့္ ႎႀစ္ေပၝင္း ၅၀ ေကဵာ္ဳကာ စစ္တပ္မႀ
ခဵႂပ္ကုိင္ထားသည့္ အစိုးရကုိအဆံုးသပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရအသစ္သည္ လူႚအခၾင့္အေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲမဵားစၾာႎႀင့္
ရင္ဆိုင္ေနရပၝသည္။ ထုိႎႀစ္အတၾင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံအစိုးရႎႀင့္ အစိုးရမဟုတ္သူမဵားသည္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာလၾတ္လပ္မႁကို
ဆက္လက္ခဵိႂးေဖာက္ခဲ့ပၝသည္။ ၄င္းခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားမႀာ ေရၾးေကာက္ပၾဲကာလတၾင္ ထင္ရႀားသည့္အရာမဵား ဴဖစ္သၾားပၝသည္။
၄င္းခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားမႀာ အထူးသဴဖင့္ ရိုဟင္ဂဵာမူဆလင္မဵားအတၾက္ ဴပင္းထန္ဴပီး ၄င္းတိုႚအမဵားအဴပား ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ
ထၾက္ေဴပးခဲ့ဴခင္းကို ႎိုင္ငံတကာသတင္းမီဒီယာမႀ ေဖာ္ဴပလိုက္သည့္အခၝ ၄င္းတိုႚအေပၞညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁမႀာ ပိုမိုထင္ရႀား
သၾားပၝသည္။ ရိုဟင္ဂဵာမဵားကဲ့သိုႚ အကာအကၾယ္ေပးမႁအလိုအပ္ဆံုးသူမဵားအား အကာအကၾယ္ေပးမည့္အစား ဴမန္မာ
အစိုးရသည္ ၄င္း၏သီးဴခားခဲၾေနမႁႎႀင့္ အႎၨရာယ္ကဵေရာက္ရန္ လၾယ္ကူသည့္အုပ္စုမဵားအား အေရးမေပးဴခင္းကို ပိုမို
ဴပႂလုပ္ခဲ့ေသာေဳကာင့္ သိန္းေပၝင္းမဵားစၾာေသာသူမဵားမႀာ ဴပည္တၾင္းအိုးအိမ္ဆံုးရံႁးသၾားဴပီး အေဴခခံလိုအပ္ခဵက္မဵား ကင္းမဲ့
သၾားပၝသည္။ အစိုးရသည္ အမုန္းတရားထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုမႁမဵားကို ခၾင့္ဴပႂခဲ့ဴပီး ဘာသာေရးလူနည္းစုႎႀင့္ တိုင္းရင္းသား
လူနည္းစုမဵားအေပၞ သည္းခံမႁကင္းမဲ့ဴခင္းကုိ အတားအဆီးမရႀိ ဆက္လက္ဴဖစ္ေပၞေစဴပီး ခၾဲဴခားဆက္ဆံသည့္
“အမဵိႂးဘာသာသာသနာ ဥပေဒဴပမူဳကမ္း” ေလးရပ္ကုိ ဥပေဒအဴဖစ္ဴပႉာန္းေရးအတၾက္ ဦးေဆာင္ခဲ့ပၝသည္။ ဤကဲ့သိုႛ
စနစ္တကဵ ဆက္လက္ေပၞေပၝက္ေနေသာ ကမ္းကုန္သည့္ ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားအေပၞအေဴခခံ၍ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္တၾင္
ဴမန္မာႎိုင္ငံအား ႎိုင္ငံတကာ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁအက္ဥပေဒ (IRFA) အရ “အထူး စိုးရိမ္ဖၾယ္ရာႎိုင္ငံ” သိုႛမဟုတ္
CPC ဟု သတ္မႀတ္ရန္ USCIRF မႀ ဆက္လက္အဳကံဴပႂပၝသည္။ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳကီးဌာနမႀ ဴမန္မာႎိုင္ငံအား ၁၉၉၉ ခုႎႀစ္မႀ
စ၍ CPC အဴဖစ္သတ္မႀတ္ခဲ့သည္မႀာ မဳကာေသးမီ ၂၀၁၄ ခုႎႀစ္ ဇူလိုင္လအထိ ဴဖစ္ပၝသည္။
ေနာက္ခံ
၂၀၁၅ ခုႎႀစ္အေပၞ ဴမန္မာႎိုင္ငံ၏ႎိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေနႚေရၾးေကာက္ပၾဲမဵားလၿမ္းမိုးခဲ့ဴပီး ကာလဳကာအတိုက္အခံပၝတီ
ဴဖစ္ေသာ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD) မႀ ေနရာအမဵားစုအႎိုင္ရရႀိခဲ့ဴပီး အုပ္ခဵႂပ္ေရးအာဏာ ခဵႂပ္ကုိင္ခၾင့္

ရရႀိသၾားပၝသည္။ ေရၾးေကာက္ပၾဲအေဴခခံလုပ္ငန္းစဥ္မႀာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ကၾဲဴပားမႁမဵား၊ ရိုဟင္ဂဵာမဲဆႎၬရႀင္မဵား၏ မဲေပးခၾင့္
ဆံုးရႁံးမႁ၊ ေရၾးေကာက္ခံ ရိုဟင္ဂဵာမူဆလင္မဵား အရည္အခဵင္းမမီဴဖစ္သၾားဴခင္းမဵားတုိႚဴဖင့္ အမႀားအယၾင္းမဵားစၾာ ရႀိခဲ့ပၝသည္။
၂၀၁၅ ခုႎႀစ္အတၾင္း ေရၾးေကာက္ပၾဲမတိုင္မီ ဴမန္မာအစိုးရမႀ အမဵိႂးဘာသာသာသနာ ဥပေဒဳကမ္းေလးရပ္စလံုးကုိ ဥပေဒ
အဴဖစ္ဴပႉာန္းခဲ့ဴပီး အမဵိႂးသားေရးစိတ္ဓာတ္ဴပင္းဴပသည့္ မ-ဘ-သ အဖၾဲႚႎႀင့္ ၄င္းအဖၾဲႚကို ေထာက္ခံအားေပးသူမဵားမႀ
ႎိုင္ငံတစ္ဝန္း လႀည့္လည္ကာ စတင္ေအာင္ပၾဲခံခဲ့ဳကပၝသည္။ ဘာသာကူးေဴပာင္းမႁ၊ အိမ္ေထာင္ဴပႂမႁႎႀင့္ သားဖၾားမႁအေပၞ
စည္းမဵဥ္းသတ္မႀတ္သည့္ ေဆာင္ရၾက္ခဵက္တစ္ရပ္စီမႀာ အထူးသဴဖင့္ မူဆလင္မဵားပၝဝင္သည့္ ဗုဒၭဘာသာဝင္ မဟုတ္သူမဵား
အေပၞ ခၾဲဴခားဆက္ဆံကာ လၾတ္လပ္စၾာကိုးကၾယ္ခၾင့္ကို ကန္ႚသတ္ထားဴပီး အမဵိႂးသမီးမဵား၏ ရပိုင္ခၾင့္မဵားကို ေလဵာ့နည္း
ေစပၝသည္။ ဴမန္မာ့အရပ္ဖက္အဖၾၾဲႚအစည္းမဵားႎႀင့္ အမဵိႂးသမီးအုပ္စုမဵား၊ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံတကာ
အသိုင္းအဝိုင္းတိုႚမႀ ၄င္းဥပေဒမဵားအေပၞ အဳကီးအကဵယ္ ရႁတ္ခဵခဲ့ပၝသည္။
ေနာက္ဆံုးအဳကိမ္ ႎိုင္ငံတစ္ဝန္းေရၾးေကာက္ပၾဲမဵားကဵင္းပဴပီးသည့္အခဵိန္မႀစ၍ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ အံ့မခန္းပၾင့္လင္းသၾား
ေသာ္လည္း သမၳဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရမႀာ လၾတ္လပ္စၾာယံုဳကည္ကိုးကၾယ္ခၾင့္အပၝအဝင္ အေဴခခံလၾတ္လပ္ခၾင့္မဵားအေပၞ
ဆက္လက္ ကန္ႚသတ္ပိတ္ပင္ခဲ့ပၝသည္။ ဥပမာ ဘာသာေရးသည္းမခံမႁ ဳကီးထၾားလာဴခင္းေဳကာင့္ ဘာသာေရးလူနည္းစုႎႀင့္
တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမဵားအေပၞ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁမဵား၊ ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁမဵား ေပၞေပၝက္ခဲ့ပၝသည္။ အဴခားရပိုင္ခၾင့္မဵားႎႀင့္
ပတ္သက္၍ ေကဵာင္းသားေကဵာင္းသူ အေယာက္ ၁၀၀ ေကဵာ္ႎႀင့္အဴခားသူမဵားမႀာ အမဵိႂးသားပညာေရးဥပေဒအေပၞ
ဆန္ႚကဵင္မႁေဳကာင့္ အဖမ္းဆီးခံရဴပီး တက္ဳကၾလႁပ္ရႀားသူ ေခဵာစႎၬီထၾန္းမႀာ တပ္မေတာ္ကိုေဝဖန္သည့္ ေရးသားခဵက္မဵား
Facebook တၾင္ တင္သည့္အတၾက္ ေထာင္ဒဏ္ေဴခာက္လ ခဵမႀတ္ခံခဲ့ရပၝသည္။ ထၾက္ခၾာသၾားသည့္အစိုးရမႀ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္
ဇန္နဝၝရီလတၾင္ ႎိုင္ငေ
ံ ရးအကဵဥ္းသား ၅၂ ဦးအား လၿတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အမႁရင္ဆိုင္ေနသူ ခန္ႚမႀန္းေဴခအေယာက္ ၄၀၀
ေကဵာ္ႎႀင့္ ခန္ႚမႀန္းေဴခအေယာက္ ၈၀ ေကဵာ္ ေထာင္တၾင္း ရႀိေနသူမဵားအတၾက္ လူႚအခၾင့္အေရး အဖၾဲႚအစည္းမဵားမႀ
စိုးရိမ္ေနဆဲ ဴဖစ္ပၝသည္။ ထိုႚအဴပင္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စု တစ္ဝက္ခန္ႚမ႖သာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခဵႂပ္ကို
လက္မႀတ္ေရးထိုးရန္ သေဘာတူဴပီး ရႀမ္းဴပည္နယ္ေဒသအခဵိႂႚႎႀင့္ အဴခားေဒသမဵားတၾင္ ဴပင္းထန္သည့္ တိုက္ပၾဲမဵား
ဆက္လက္ေပၞေပၝက္ေနဴပီး ေထာင္ေပၝင္းမဵားစၾာေသာ ဴပည္သူတိုႚ အိုးအိမ္ကင္းမဲ့ရဴခင္းေဳကာင့္ အစိုးရ၏ သမိုင္းဝင္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခဵႂပ္မႀာ ထင္သေလာက္ မေအာင္ဴမင္ခဲ့ပၝ။
၂၀၁၄ ခုသန္းေခၝင္စာရင္းကာလတၾင္ ေကာက္ခံရရႀိသည့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာကိန္းဂဏန္မဵားအား ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္တၾင္မႀ
ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝသည္။ ရရႀိႎိုင္သည့္အခဵက္အလက္မဵားအရ လူဦးေရ ၉၀ ရာခိုင္ႎႁန္းနီးပၝးမႀာ ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵား၊
ေလးရာခိုင္ႎႁန္းမႀာ ခရစ္ယာန္မဵားႎႀင့္ ေလးရာခိုင္ႎႁန္းမႀာ မူဆလင္မဵားဴဖစ္ဳကပၝသည္။ ႎိုင္ငံမႀ ထၾက္ေဴပးေနသူ ရုိဟင္ဂဵာ
မူဆလင္ဦးေရ ဆက္လက္မဵားဴပားေနလဵက္ရႀိေသာ္လည္း ၄င္းတိုႚမႀာ လူဦးေရစုစုေပၝင္း ၅၁ သန္းအနက္ တစ္သန္း
အထိရႀိပၝသည္။
ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁအေဴခအေနမဵား ၂၀၁၅-၂၀၁၆

ရိုဟင္ဂဵာမူဆလင္မဵား၏ အတိဒုကၡ။ ။ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္တၾင္ အထူးသဴဖင့္ ရခုိင္ဴပည္နယ္ရႀိ ရိုဟင္ဂဵာမူဆလင္မဵားႎႀင့္
အံ့ဳသဖၾယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ဆိုးရၾားသည့္စခန္းမဵားတၾင္ ကန္ႚသတ္ခံေနရသည့္ ခန္ႚမႀန္းေဴခ ၁၄၀၀၀၀ ရႀိ ရိုဟင္ဂဵာ
မူဆလင္မဵား၏အေဴခအေနမႀာ စိုးရိမ္စရာေကာင္းေနဆဲ ဴဖစ္ပၝသည္။ ေထာက္ပံ့ေရးအဖၾဲႚအစည္းအခဵိႂႚမႀာ - မိမိတိုႚ
ဴပည္နယ္၏ ဆင္းရဲမႁလၾန္ကဲဴခင္းေဳကာင့္ ဒုကၡဆင္းရဲခံရသည့္ တိုင္းရင္းသားရခိုင္လူမဵိႂးမဵားအပၝအဝင္ - လူမႁအသိုင္းအဝိုင္း
အခဵိႂႚကို လက္လႀမ္းမီႎိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရမႀ ရိုဟင္ဂဵာတိုႚ၏ ဆိုးရၾားလၾန္းလႀေသာ အေဴခအေနမဵား၏ အရင္းခံ
အေဳကာင္းရင္းကုိ ေဴဖရႀင္းေပးခဲ့ဴခင္း မရႀိပၝ။ ဴမန္မာအစိုးရသည္ ရိုဟင္ဂဵာမူဆလင္မဵား၏ ႎိုင္ငံသားဴဖစ္မႁ၊ လၾတ္လပ္စၾာ

သၾားလာခၾင့္၊ ကဵန္းမာေရးေစာင့္ေရႀာက္မႁ ရယူေရးႎႀင့္ အဴခားေသာ အေဴခခံဝန္ေဆာင္မႁမဵားေပးရန္ ဆက္လက္ ဴငင္းဆို
ခဲ့ပၝသည္။ မ-ဘ-သ မႀ မူဆလင္ေကဵာင္းသူမဵား ေခၝင္းစည္းဝတ္ဆင္ဴခင္းအေပၞ တားဴမစ္ရန္အဆိုဴပႂဴခင္း၊ ဘုန္းဳကီးအခဵိႂႚမႀ
ဖိအားေပးမႁေဳကာင့္ မူဆလင္မဵား အစ္ေနႚပၾဲကဵင္းပမႁ သိုႚမဟုတ္ ေသာဳကာေနႚ ဝတ္ဴပႂပၾဲမဵားကုိ ေလ႖ာ့ရဴခင္း စသည္ဴဖင့္
ဗုဒၭဘာသာဝင္အခဵိႂႚမႀာ မူဆလင္မဵားအေပၞ အမုန္းတရားႎႀင့္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁမဵား ဆက္လက္ကဵင့္သံုး ေထာက္ခံ
အားေပးခဲ့ပၝသည္။
ထုိႚအဴပင္ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္တၾင္ ရုိဟင္ဂဵာမူဆလင္မဵားမႀာ ၄င္းတိုႚ၏ႎိုင္ငံေရးရပိုင္ခၾင့္မဵား ဴငင္းဆိုခံခဲ့ရပၝသည္။ လၿတ္ေတာ္ႎႀင့္
သမၳတဦးသိန္းစိန္တိုႚအဳကား ႎိုင္ငံေရးလၾန္ဆၾဲမႁေဳကာင့္ အစိုးရမႀ “အဴဖႃေရာင္ကတ္ဴပားမဵား” ဟုလည္းသိဳကသည့္ ယာယီ
မႀတ္ပံုတင္ကတ္ဴပားကိုင္ေဆာင္ထားသူမဵား၏ ႎိုင္ငံေတာ္ေရၾးေကာက္ပၾဲတၾင္ မဲေပးပိုင္ခၾင့္ကုိ ရုပ္သိမ္းခဲ့ပၝသည္။ အဴဖႃေရာင္
ကတ္ဴပားကိုင္ေဆာင္သူ အမဵားအဴပားမႀာ ရိုဟင္ဂဵာမူဆလင္မဵားဴဖစ္ဴပီး ယခင္ေရၾးေကာက္ပၾဲမဵားတၾင္ မဲေပးခၾင့္ ရႀိခဲ့ပၝသည္။
တစ္ခဵိန္တၾင္ လၿတ္ေတာ္မႀ အဴဖႃေရာင္ကတ္ဴပားကိုင္ေဆာင္သူမဵား၏ မဲေပးပိုင္ခၾင့္ကုိ အတည္ဴပႂလုိက္သည့္အခၝ ဳသဇာ
လၿမ္းမိုးမႁရႀိသည့္ ဘုန္းဳကီးမဵားအပၝအဝင္ အမဵားစုဴဖစ္သည့္ ဗုဒၭဘာသာဝင္မဵားမႀ ေဒၝသထၾက္ခဲ့ပၝသည္။ ထိုသိုႚ ေဒၝသ
ဴဖစ္ပၾားဴပီးေနာက္တၾင္ မတ္လအကုန္တၾင္ အဴဖႃေရာင္ကတ္ဴပားမဵား သက္တမ္းကုန္မည္ဴဖစ္ဴပီး ေမလကုန္ေနာက္ဆံုး
ထားဴပီး အာဏာပိုင္မဵားထံဴပန္အပ္ရန္ သမၳတဦးသိန္းစိန္မႀ အမိန္ႚေပးခဲ့ပၝသည္။ ထိုသိုႚဴပႂဴခင္းဴဖင့္ အစိုးရမႀ အဴဖႃေရာင္
ကတ္ဴပားကိုင္ေဆာင္သူမဵား၏ မဲေပးခၾင့္ကို ရုပ္သိမ္းလိုက္သည္သာမက လူအမဵားအဴပား၏ တစ္ခုတည္းေသာ
မႀတ္ပံုတင္ကိုလည္း ဖဵက္သိမ္းလိုက္ပၝသည္။
ထုိႚအဴပင္ ရခိုင္ဴပည္နယ္ႎႀင့္ ဴပည္ေထာင္စုေရၾးေကာက္ပၾဲေကာ္မရႀင္တိုႚ၏ အရာရႀိမဵားမႀ ရိုဟင္ဂဵာမူဆလင္မဵားအား ၂၀၁၅
ေရၾးေကာက္ပၾဲတၾင္ ေရၾးေကာက္ခံပိုင္ခၾင့္ကုိ ဴငင္းဆိုလိုက္ပၝသည္။ ဥပမာ လၿတ္ေတာ္တၾင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနဴပီး
ဴဖစ္သည့္ ရိုဟင္ဂဵာမူဆလင္ ဦးေရၿေမာင္အား ေမၾးဖၾားစဥ္က မိဘမဵားမႀာဴမန္မာႎိုင္ငံသားမဵားမဟုတ္ဟု မႀားယၾင္းစၾာ
ေဴပာဆိုဴပီး ၄င္းအားေရၾးေကာက္ပၾဲမဵားတၾင္ ပၝဝင္အေရၾးခံခၾင့္ဴငင္ဆိုခဲ့ပၝသည္။ ဦးေကဵာ္မင္းသည္လည္း ရိုဟင္ဂဵာမူဆလင္
တစ္ဦးဴဖစ္ဴပီး အလားတူပင္ အရည္အခဵင္းမမီဟု သတ္မႀတ္ခံခဲ့ရပၝသည္။ အဴခားေသာ မူဆလင္အသိုင္းအဝိုင္းမဵားႎႀင့္
ပတ္သက္ဴပီး တစ္ႎိုင္ငံလံုးတၾင္ မူဆလင္ ၂၈ ဦးသာ ႎိုင္ငံတစ္ဝန္း ေရၾးေကာက္ပၾဲဝင္ခဲ့ပၝသည္ - သိုႚရာတၾင္ တစ္ဦးမ႖
အႎိုင္ရရႀဴိ ခင္းမရႀိခဲ့ဘဲ အမဵိႂးသားလၿတ္ေတာ္တၾင္ ပထမဦးဆံုးအဳကိမ္ မူဆလင္မဵားကုိယ္စားဴပႂမႁ မရရႀိခဲ့ပၝ။

ေဒသတၾင္းဒုကၡသည္ ဴပႍနာ။ ။ မူဆလင္အမဵားအဴပားသည္ မဵိႂးဆက္ေပၝင္းမဵားစၾာ ၄င္းတိုႚ၏ဇာတိတၾင္ စၾဲဴမဲစၾာအေဴခခဵ
ေနထုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ကာလအတၾင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံတၾင္ ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္ခံရမႁမဵားမႀ လၾတ္ေဴမာက္ရန္အတၾက္
စၾန္ႚစား၍ အႎၨရာယ္ရႀိသည့္ ေလႀဴဖင့္ခရီးထၾက္ခၾာခဲ့ဳကပၝသည္။ ဒုကၡသည္မဵားဆိုင္ရာ ကမႝာ့ကုလသမဂၢ မဟာမင္းဳကီး၏
ေဴပာဆိုခဵက္အရ ခန္ႚမႀန္းေဴခ ရိုဟင္ဂဵာမူဆလင္မဵားႎႀင့္ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎိုင္ငံသား အေယာက္ ၃၁၀၀၀ ခန္ႚ ပထမ
ႎႀစ္ဝက္အတၾင္း ေလႀဴဖင့္ထၾက္ေဴပးတိမ္းေရႀာင္ခဲ့ဳကဴပီး ၄င္းအေရအတၾက္မႀာ ယခင္ႎႀစ္ထက္ ၃၄ ရာခိုင္ႎႁန္းပိုမို မဵားဴပား
ပၝသည္။ ခိုင္လုံသည့္ညႀဥ္းပန္းႎႀိပ္စက္မႁမဵားကို စိုးရိမ္သည္အတၾက္ ထၾက္ေဴပးတိမ္းေရႀာင္သည္ဴဖစ္ေစ၊ ပိုမိုေကာင္းမၾန္သည့္
ဘဝရရိႀေရးအတၾက္ ေရၿႚေဴပာင္းေနထုိင္သည္ ဴဖစ္ေစ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ခိုလႁံခၾင့္ေတာင္းခံသူမဵားမႀာ တိုင္းဴပည္မဲ့ဴဖစ္ေနဴပီး
သၾားရာအရပ္တၾင္ အပယ္ခံရပၝသည္။ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ ေမလ ထိုင္းႎိုင္ငံႎႀင့္ မေလးရႀားတိုႚတၾင္ လူအမဵားအဴပား ဴမႂပ္ႎႀံ
ထားသည္ကုိ ေတၾႚရႀိဴပီးေနာက္ အေဴခခိုင္မာေနသည့္ လူကုန္ကူးမႁႎႀင့္ လူကုန္ကူးသည့္လမ္းေဳကာင္းမဵားအား ဴဖိႂခၾဲႎႀိမ္းနင္း
သည့္အတၾက္ မဵားေသာအားဴဖင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ထၾက္ေဴပးတိမ္းေရႀာင္ေနသည့္ ရိုဟင္ဂဵာမူဆလင္မဵားအား သယ္ေဆာင္
လာသည့္ မေရမတၾက္ႎိုင္ေလာက္ေအာင္ မဵားဴပားေသာ ေလႀမဵားမႀာ ေသာင္တင္ေနခဲ့ပၝသည္။ ေထာင္ေပၝင္း မဵားစၾာေသာ
သူမဵားမႀာ အဆံုးတၾင္ မေလးရႀားႎႀင့္ အင္ဒိုနီးရႀားသုိႚေရာက္ရႀိခဲ့ေသာ္လည္း လမ္းခရီးတၾင္ အမဵားအဴပား ေသဆံုးခဲ့ဴပီး
ကဵန္အမဵားအဴပားမႀာ မည္သိုႚေရာက္ေနသည္ကို မသိရႀိရပၝ။ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ အေစာပိုင္းတၾင္ ေဒသတၾင္း ႎိုင္ငံမဵားမႀ

“ပံုမႀန္မဟုတ္သည့္ ေရၿႚေဴပာင္းေနထိုင္ဴခင္းဆိုင္ရာ အထူးစည္းေဝးပၾဲ” ႎႀစ္ရပ္ ထပ္ခၝဴပႂလုပ္ခဲ့ဴပီး စည္းေဝးတက္ေရာက္သူ
မဵားမႀ ထၾက္ေဴပးတိမ္းေရႀာင္သူမဵားအေပၞ မည္သိုႚကူညီရမည္ႎႀင့္ ေဒသတၾင္း ၄င္းတိုႚ၏ လႁပ္ရႀားမႁအေပၞ လၿမ္းမိုးေနသည့္
အရင္းခံအေဳကာင္းရင္းမဵားကို ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကပၝသည္။

လူနည္းစု ခရစ္ယာန္တိုင္းရင္းသားမဵားအား ပစ္မႀတ္ထားသည့္ ညႀဥ္းပန္းႎိႀပ္စက္မႁမဵား။ ။ ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္ႎႀင့္ ပဋိပကၡမဵား
ဆက္လက္ဴဖစ္ပၾားေနမႁေဳကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႎႀစ္ကတည္းက အဓိကအားဴဖင့္ ခရစ္ယာန္မဵားဴဖစ္ေသာ ကခဵင္လူမဵိႂးအနည္းဆံုး
အေယာက္တစ္သိန္းမႀာ ဴပည္တၾင္းအိုးအိမ္မဲ့ဴဖစ္ေနပၝသည္။ ကာလဳကာရႀည္စၾာ ဴဖစ္ေပၞေနသည့္ ပဋိပကၡမဵားမႀာ
ဘာသာေရး သေဘာသဘာဝ မရႀိေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္အသိုင္းအဝိုင္းႎႀင့္ အဴခားဘာသာဝင္မဵားအေပၞ ဳကီးမားစၾာ
ထိခိုက္ခဲ့ပၝသည္။ ၄င္းထိခိုက္မႁမဵားတၾင္ ေရသန္ႚရရႀိမႁ၊ ကဵန္းမာေရးေစာင့္ေရႀာက္ကုသမႁ၊ သင့္ေတာ္သည့္ တစ္ကုိယ္ေရ
သန္ႚရႀင္းေရးႎႀင့္ မိလ႞ာစနစ္ႎႀင့္ အဴခားအေဴခခံလိုအပ္ခဵက္မဵား ရယူႎိုင္မႁနည္းပၝးဴခင္းတုိႚ ပၝဝင္ပၝသည္။ ကခဵင္ႎႀစ္ဴခင္း
ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းခဵႂပ္ (KBC) ကဲ့သိုႚ အဖၾဲႚအစည္းမဵားႎႀင့္ အဴခားေသာအုပ္စုမဵားသည္ အိုးအိမ္ဆံုးရံႁးခဲ့သူမဵားကုိ ကူညီရန္
တႎႀစ္လံုး ေဆာင္ရၾက္ခဲ့ပၝသည္။ ႎႀစ္ကာလအတၾင္း ကခဵင္ဴပည္နယ္ႎႀင့္ ရႀမ္းဴပည္နယ္တိုႚရႀိ ဝတ္ဴပႂေကဵာင္းမဵားမႀာ
တပ္မေတာ္မႀ ပစ္လိုက္သည့္ လက္နက္ကဵည္ဆံမဵားေဳကာင့္ ကၾဲဴပားသည့္အခဵိန္မဵားတၾင္ ပဵက္စီးသၾားေဳကာင္း သိရပၝသည္။
၂၀၁၄ ခုႎႀစ္ ရႀမ္းဴပည္နယ္ KBC တၾင္ လုပ္အားေပး ကခဵင္အမဵိႂးသမီးေကဵာင္းဆရာမႎႀစ္ဦး လူသတ္မႁမႀာ ယခုအထိ
မေဴဖရႀင္းႎိုင္ေသးပၝ။ ခဵင္းဴပည္နယ္တၾင္ လက္ဝၝးကပ္တိုင္ ေထာင္ဴခင္း၊ ဝတ္ဴပႂေကဵာင္းမဵား ေဆာက္ဴခင္းတိုႚအတၾက္
ခၾင့္ဴပႂခဵက္ကို ေဒသခံ အစိုးရမႀ ဴငင္းဆိုမည္ကို ခရစ္ယာန္အသိုင္းအဝိုင္းမႀ စိုးရိမ္ေနပၝသည္။ ဤသည္မႀာ မဵားေသာအားဴဖင့္
လက္ဝၝးကပ္တိုင္မဵား ဖဵက္ဆီးကာ ဝတ္ဴပႂေကဵာင္းအသစ္ တည္ေဆာက္ခၾင့္ဴပႂရန္ ဴငင္းဆိုသည့္ အေလ့အထမဵားကုိ
အစိုးရမႀ ကာလဳကာရႀည္စၾာ ကဵင့္သံုးေနသည့္အတၾက္ ဴဖစ္ပၝသည္။ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလတၾင္ ခဵင္းအမဵိႂးသား
လူဳကီးသူမဴဖစ္သူ တဵားလ္စမ္မႀာ လက္ဝၝးကပ္တိုင္ေထာင္ဴပီး ၄င္းလက္ဝၝးကပ္တိုင္ေဆာက္ရန္ သစ္ပင္ ခုတ္လႀဲသည္
ဟူသည့္ စၾပ္စၾဲမႁဴဖင့္ တရားစၾဲဆိုမႁႎႀင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပၝသည္။ ဳသဂုတ္လတၾင္ ကရင္ဴပည္နယ္ရႀိ ဗုဒၭဘာသာဝင္ ဘုန္းဳကီး
တစ္ပၝးမႀ ဘုရားတစ္ဆူတည္ခဲ့ဴပီး ႎႀစ္ဴခင္းခရစ္ယာန္ ဘုရားေကဵာင္းဝင္းဟုဆိုသည့္ေနရာတၾင္ အေဆာက္အဦေနာက္တစ္ခု
ေဆာက္ခဲ့သဴဖင့္ ဝတ္ဴပႂသူ ခရစ္ယာန္မဵား၏ ဝတ္ဴပႂႎိုင္မႁအေပၞ ထိခုိက္ခဲ့ပၝသည္။

ဘာသာေရးဆိုင္ရာ သည္းခံမႁကင္းမဲ့ဴခင္းႎႀင့္ အမုန္းတရားထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုဴခင္း။ ။ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္တစ္ေလ႖ာက္ႎႀင့္
အထူးသဴဖင့္ ႎိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေနႚ ေရၾးေကာက္ပၾဲအေဴခအေနတၾင္ အဆင့္ဴမင့္ႎိုင္ငံေရးသမားမဵားႎႀင့္ ဗုဒၭဘာသာ
ေခၝင္းေဆာင္မဵားမႀ မူဆလင္မဵားအေပၞ သည္းခံမႁကင္းမဲ့ဴခင္းကုိ ဆက္လက္ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုခဲ့ပၝသည္။ ဗုဒၭဘာသာဝင္
မဵိႂးခဵစ္စိတ္ဓာတ္ဴပင္းထန္သူမဵားက ေရၾးေကာက္ပၾဲဝင္သူမဵားႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရးပၝတီမဵားအား အမည္ဖဵက္ရန္ႎႀင့္ ေရၾးေကာက္ပၾဲ
ဝင္ႎိုင္မႁအေပၞ ထိခိုက္ေစရန္ “မူဆလင္ ဘက္ေတာ္သား” ဟု အထူးအမည္တပ္ခဲ့ဴပီး ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁရႀိသည့္ အမဵိႂးဘာသာ
သာသနာ ဥပေဒမူဳကမ္းအေပၞ ေထာက္ခံမႁ (သိုႚမဟုတ္ ကန္ႚကၾက္မႁ) ကို ေရၾးေကာက္ခံထိုက္ဴခင္း ရႀိမရႀိ တိုင္းတာရန္
အသံုးဴပႂခဲ့ပၝသည္။ အမုန္းတရား ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုသည္ဟု ယူဆႎိုင္သည့္ ေဴပာဆိုမႁ သိုႚမဟုတ္ လုပ္ရပ္မဵားႎႀင့္ /
သိုႚမဟုတ္ ဘာသာေရးေစာ္ကားမႁ လုပ္ကိုင္သူမဵားႎႀင့္ဆက္ဆံရာတၾင္ ဴမန္မာအစိုးရမႀ စိတ္ဒုကၡဴဖစ္ဖၾယ္ရာ ကၾဲဴပားသည့္
အဆင့္အတန္းကဵင့္သံုးခဲ့ေဳကာင္း ေတၾႚရပၝသည္။ တစ္ဖက္တၾင္ ကမႝာ့ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ ရန္ဟီလီးမႀ
ဇန္နဝၝရီလတၾင္ အမဵိႂးဘာသာသာသနာ ဥပေဒမူဳကမ္းအေပၞ ေဝဖန္ဴပီးေနာက္ သူမအေပၞ မ-ဘ-သ ေခၝင္းေဆာင္
အရႀင္ဝီရသူ၏ အသေရဖဵက္ဴပီး ဆိုးယုတ္စၾာေစာ္ကားမႁကို အစိုးရမႀ တားဴမစ္ခဲ့ဴခင္းမရႀိဘဲ ၄င္း၏ေဴပာဆိုခဵက္မဵားႎႀင့္
ကင္းကင္းရႀင္းရႀင္းေနရန္ ဴပႂလုပ္ရန္လည္း ပဵက္ကၾက္ခဲ့ပၝသည္။ ထိုအေတာအတၾင္း အစၾန္းေရာက္သည့္ ရည္ရၾယ္ခဵက္မဵား
အတၾက္ ဗုဒၭသာသာကုိ အသံုးခဵသည့္အေပၞ NLD အရာရႀိေဟာင္း ဦးထင္လင္းဦးမႀ ၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာလတၾင္
ကန္ႚကၾက္ေဴပာဆိုမႁအတၾက္ ၄င္းအေပၞဴပစ္မႁထင္ရႀား ေတၾႚရႀိခဲ့ပၝသည္။ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ မတ္လတၾင္လည္း ညကလပ္ မန္ေနဂဵာ
သံုးဦးဴဖစ္သည့္ နယူးဇီလန္သားတစ္ဦးႎႀင့္ ဴမန္မာအမဵိႂးသားႎႀစ္ဦးတိုႚမႀ ဟက္ဖုန္းနားဳကပ္ တပ္ဆင္ထားသည့္ ဗုဒၭရုပ္ပံုဴဖင့္

အၾန္လိုင္းေဳကာ္ညာတင္သည္ကုိ ဘာသာေရးေစာ္ကားမႁဴဖင့္ အလုပ္ဳကမ္းဴဖင့္ ႎႀစ္ႎႀစ္ခၾဲ အဴပစ္စီရင္ခဲ့ပၝသည္။ နယူးဇီလန္
သားဴဖစ္သူ ဖိလစ္ဘလက္ဝတ္ကုိ ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ အကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ဴငိမ္းခဵမ္းသာခၾင့္ေပးသည့္ အထဲတၾင္ လၿတ္ေပး
လိုက္ေသာ္လည္း ၄င္း၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ဴမန္မာႎႀစ္ဦးမႀာမူ ေထာင္တၾင္ကဵန္ေနခဲ့ပၝသည္။ အမုန္းတရားႎႀင့္ သည္းခံမႁ
ကင္းမဲ့သည့္ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုမႁမဵားကုိ ဴပင္းထန္စၾာကန္ႚကၾက္ရမည္မႀာ မႀန္ေသာ္လည္း လၾတ္လပ္စၾာထုတ္ေဖာ္
ေဴပာဆိုခၾင့္မႀာ လၾတ္လပ္စၾာစဥ္းစားခၾင့္၊ အသိတရား၊ ကိုးကၾယ္သည့္ဘာသာ သိုႚမဟုတ္ ယံုဳကည္မႁတိုႚမႀ ခၾဲထုတ္မရဘဲ
ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အသေရဖဵက္မႁအား ဴပစ္မႁတစ္ရပ္အဴဖစ္သတ္မႀတ္သည့္ ဥပေဒမဵားမႀာ ႎိုင္ငံတကာ လူႚအခၾင့္အေရး
စံႎႁန္းမဵားကုိ ခဵိႂးေဖာက္ရာေရာက္ပၝသည္။
အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု မူဝၝဒ
၂၀၁၅ ခုႎႀစ္အတၾင္း ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာနမႀ အဆင့္ဴမင့္အရာရႀိမဵား၏ အလည္အပတ္ခရီးမဵား၊ ႎိုင္ငံတကာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ
လၾတ္လပ္မႁအတၾက္ အေထၾေထၾသံအမတ္ ေဒးဗစ္ ေစပယ္စတိုင္းႎႀင့္ ကေနဒၝႎိုင္ငံ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လၾတ္လပ္မႁရံုး
ဌာနမႀႃး သံအမတ္ဳကီး အင္ဒရူးဘဲနက္တိုႚ၏ ပထမဦးဆံုး ပူးတၾဲအလည္အပတ္ခရီးတိုႚအပၝအဝင္ အေမရိကန္
ဴပည္ေထာင္စုသည္ ဴမန္မာႎိုင္ငံႎႀင့္ တက္ဳကၾစၾာ ဆက္လက္ပူးေပၝင္းလုပ္ကိုင္ခဲ့ပၝသည္။ ေရၾးေကာက္ပၾဲမဵားမတိုင္မီတၾင္
ယံုဳကည္စိတ္ခဵမႁရႀိဴပီး ပၾင့္လင္းကာ အမဵားပၝဝင္မႁရႀိသည့္ေရၾးေကာက္ပၾဲမဵားကို အားေပးေထာက္ခံဴပီး “မဲဆၾယ္သည့္
ကာလတၾင္ ဘာသာေရးအား ကၾဲဴပားေရးႎႀင့္ပဋိပကၡအတၾက္ အသံုးဴပႂရန္အလာအလာ” အေပၞစိုးရိမ္မႁကုိ ထုတ္ေဖာ္
ဴပသသည့္အေနဴဖင့္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုႎႀင့္ အဴခားေသာႎိုင္ငံ ရႀစ္ႎိုင္ငံတိုႚမႀ စက္တင္ဘာလတၾင္ ပူးတၾဲေဳကဴငာခဵက္
တစ္ေစာင္ ထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝသည္။ ဴပည္ေထာင္စုေရၾးေကာက္ပဲၾ ေကာ္မရႀင္အားပံ့ပိုးမႁ၊ မဲေပးသူမဵားအား ပညာေပးဴခင္းႎႀင့္
ေရၾးေကာက္ပၾဲ ေစာင့္ဳကပ္ဳကည့္ရႁဴခင္း အစီအစဥ္တိုႚ အပၝအဝင္ ေရၾးေကာက္ပၾဲဆိုင္ရာ ေဆာင္ရၾက္ခဵက္အခဵိႂႚကို
အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ ရန္ပံုေငၾဴဖင့္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပၝသည္။ ထိုႎႀစ္အေစာပိုင္းတၾင္ ယခုအခဵိန္တၾင္ ဥပေဒမဵား
ဴဖစ္သည့္ လူဦးေရထိန္းခဵႂပ္ေရး ဥပေဒမူဳကမ္းႎႀင့္ အမဵိႂးဘာသာသာသနာ ဥပေဒမူဳကမ္း သံုးမဵိႂးတိုႚမႀ တိုင္းရင္းသား
လူနည္းစုမဵားႎႀင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လူနည္းစုမဵားအေပၞ ထိခိုက္ႎိုင္မည့္ အလားအလာကုိ ႎိုင္ငံဴခားေရးဌာနမႀလည္း
ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုခဲ့ဴပီး USCIRF ႎႀင့္ အဴခားအဖၾဲႚအစည္းမဵားစၾာတိုႚမႀာလည္း ထိုသုိႚပင္ စိုးရိမ္ပၝသည္။
အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုႎႀင့္ ဴမန္မာႎိုင္ငံတိုႚအဳကား ပုိမိုခိုင္ဴမဲလာသည့္ ႎႀစ္ႎိုင္ငံဆက္ဆံေရးကုိ ၂၀၁၆ ဘၸာေရးႎႀစ္
အသံုးစရိတ္တၾင္ ေတၾႚႎိုင္ပၝသည္။ ထိုအသံုးစရိတ္တၾင္ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁအဴပင္ စီးပၾားေရးပံ့ပိုးမႁရန္ပံုေငၾမႀတဆင့္
ပံုမႀန္ရန္ပံုေငၾေထာက္ပံ့မႁတိုႚႎႀင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သိသာေသာ ေဴပာဆိုမႁမဵားပၝဝင္ဴပီး လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္ သက္ဆိုင္သည့္
ကိစၤမဵား၊ ကပ္ေဘးတုံႛဴပန္မႁတိုႛႎႀင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၤမဵားႎႀင့္ပတ္သက္ဴပီး ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္ႎႀင့္ တိုင္ပင္ေဆၾးေႎၾးမႁမဵား
အဴပင္ စစ္ေရးေထာက္ပံ့မႁကို ဆက္လက္ပိတ္ပင္ခဲ့ပၝသည္။ (အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု၏ လက္နက္ပိတ္ပင္မႁ၊ CPC
သတ္မႀတ္ခဵက္အရ ဴမန္မာႎိုင္ငံႎႀင့္ပတ္သက္၍ ႎိုင္ငံေတာ္သမၳတ၏ ေဆာင္ရၾက္ခဵက္တိုႚမႀာ ဆက္လက္ သက္ေရာက္မႁ
ရႀိေနပၝသည္။) ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳကီးမႀ ကၾန္ဂရက္လၿတ္ေတာ္သိုႚ တင္သၾင္းရမည့္ ရက္စက္ဳကမ္းဳကႂတ္မႁတားဆီးေရး
အစီရင္ခံစာ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအဴဖစ္ ဴမန္မာႎိုင္ငံႎႀင့္ အထူးသဴဖင့္ ရိုဟင္ဂဵာမူဆလင္မဵားကုိ ဥပေဒတၾင္
ထည့္သၾင္းထားပၝသည္။ မ-ဘ-သအား ဥပမာအဴဖစ္ အတိအကဵေဖာ္ဴပဴပီး ဘာသာေရး သိုႚမဟုတ္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမဵား
အေပၞ အဳကမ္းဖက္မႁကို ေထာက္ခံေဴပာဆိုသည္ဟု သတ္မႀတ္ခံရသူမဵားထံ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု၏ ရန္ပံုေငၾမဵား
ေရာက္ရႀိသၾားဴခင္းမႀလည္း တားဴမစ္ထားဴပီး ပူးတၾဲတင္ဴပသည့္အစီရင္ခံစာ၏ ေရးသားခဵက္တၾင္ မ-ဘ-သ ေခၝင္းေဆာင္
ဦးဝီရသူအား သံုးသပ္ရန္ အတိအကဵေတာင္းဆိုထားပၝသည္။

ဒုကၡသည္မဵားႎႀင့္ ပတ္သက္ဴပီး ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ေမလကုန္တၾင္ ေရၿႚေဴပာင္းေနထိုင္မႁဆိုင္ရာ ႎိုင္ငံတကာအဖၾဲႚအစည္းမႀ
ေတာင္းဆိုခဵက္အေပၞ တံုႚဴပန္သည့္အေနဴဖင့္ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုမႀ $ ၃ သန္း ထည့္ဝင္ေငၾ ေဳကညာခဲ့ပၝသည္။
၂၀၁၄ ဘၸာေရးႎႀစ္တၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ ဒုကၡသည္ ၁၄၆၀၀ နီးပၝးကုိ၄င္း၊ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ ဘၸာေရးႎႀစ္တၾင္ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္
ဇၾန္လကုန္အထိ ဒုကၡသည္ ၁၁၅၀၀ ေကဵာ္ကုိ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုတၾင္ ဴပန္လည္ေနရာခဵထားခဲ့ပၝသည္။
ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္ဳကီးဌာနမႀ ေဴပာေရးဆိုခၾင့္ရႀိသူတစ္ဦး၏ ေဴပာဆိုခဵက္အရ ၂၀၁၅ ခုႎႀစ္ ဘၸာေရးႎႀစ္ ဴပန္လည္
ေနရာခဵထားေရးတၾင္ ရိုဟင္ဂဵာမူဆလင္ အေယာက္ ၁၀၀၀ ေကဵာ္ပၝဝင္ခဲ့ပၝသည္။
အဳကံဴပႂခဵက္မဵား
NLD အစိုးရအသစ္တၾင္ ဦးစားေပးေဆာင္ရၾက္စရာ မဵားစၾာရႀိမည္ဴဖစ္ဴပီး အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုႎႀင့္ အဴခားႎိုင္ငံမဵားမႀာ
ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁ၊ ၄င္းႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္ လူႚအခၾင့္အေရးမဵား၏ အေရးဳကီးပံုတိုႚကုိ တသမတ္တည္း
အားဴဖည့္ရန္ႎႀင့္ မ-ဘ-သ ကဲ့သိုႚအုပ္စုမဵားႎႀင့္ ဦးဝီရသူကဲ့သိုႚ ပုဂၢိႂလ္မဵား၏ ေဴပာဆိုခဵက္မဵား၊ လုပ္ေဆာင္ခဵက္မဵား၏
ဴခိမ္းေဴခာက္မႁ အႎၨရာယ္ကုိ မီးေမာင္းထုိးဴပရန္ မဴဖစ္မေန လိုအပ္ပၝသည္။ ရႁတ္ခဵေဴပာဆိုမႁႎႀင့္အတူ အေမရိကန္
ဴပည္ေထာင္စုသည္ ရုိဟင္ဂဵာႎႀင့္ အဴခားမူဆလင္မဵား၏ အခၾင့္အေရးမဵားအတၾက္လည္း ဆက္လက္ဖိအားေပးရမည္ဴဖစ္ဴပီး
ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵား ဆက္လက္ဴပႂလုပ္ဴခင္း၏ အဖိုးအခကို တိုးဴမႀင့္ရပၝမည္။ ႎိုင္ငံတကာ လူႚအခၾင့္အေရးစံႎႁန္းမဵားကို
လုိက္နာရန္ ဴမန္မာအစိုးရအား တုိက္တၾန္းအားေပးသည့္ ပိုမိုကဵယ္ဴပန္ႚသည့္ အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနဴဖင့္
အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုအစိုးရမႀ ဴမန္မာဴပည္အား CPC အဴဖစ္ ဆက္လက္သတ္မႀတ္ရန္ႎႀင့္ ေအာက္ပၝတိုႚ
ေဆာင္ရၾက္ရန္ USCIRF မႀ အဳကံဴပႂပၝသည္ 

USCIRF ၏ ပုဒ္မ ၄၀၅(ဂ) အရ တရားဝင္တာဝန္ခံေစသည့္ သေဘာတူညီခဵက္တစ္ရပ္ ဴမန္မာအစိုးရႎႀင့္
ခဵႂပ္ဆိုဴပီး ၄င္းစာခဵႂပ္တၾင္ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁ ပိုမိုေကာင္းမၾန္ေရးအားေပးကာ ဴမန္မာႎိုင္ငံအား အဆံုးတၾင္
CPC စာရင္းမႀဖယ္ရႀားသည့္ လမ္းေဳကာင္းသိုႚပိုႚေဆာင္ႎိုင္သည့္ ႎႀစ္ဖက္သေဘာတူ တာဝန္ခံမႁမဵား ခဵမႀတ္ရန္ႎႀင့္
၄င္းတာဝန္ခံမႁမဵားတၾင္ ေအာက္ပၝတိုႚအဴပင္ အဴခားတာဝန္မဵားလည္း ထည့္သၾင္းရန္ o

အဳကမ္းဖက္မႁ ကဵႃးလၾန္သူမဵား သိုႚမဟုတ္ လႁံႚေဆာ္သူမဵားအား စံုစမ္းအေရးယူဴခင္းတိုႚ ပၝဝင္သည့္
အဳကမ္းဖက္မႁႎႀင့္ ဘာသာေရးလူနည္းစုႎႀင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုတိုႚအေပၞ ခၾဲဴခားဆက္ဆံသည့္
မူဝၝဒမဵား အဆံုးသတ္ရန္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ဴပႎိုင္ေသာ အဆင့္မဵားေဆာင္ရၾက္ရန္ႎႀင့္

o

လၾတ္လပ္စၾာကိုးကၾယ္ယုံဳကည္မႁဆိုင္ရာ ႎိုင္ငံတကာ အဆင့္အတန္းမဵားႎႀင့္ ကိုက္ညီဴခင္းမရႀိသည့္
ကန္ႚသတ္ခဵက္အားလံုး ဖယ္ရႀားရန္၊



ႎိုင္ငံတကာ ဴပည္သူႚရပိုင္ခၾင့္မဵားႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရးရပိုင္ခၾင့္မဵားဆိုင္ရာ ပဋိညာဥ္စာခဵႂပ္ခဵႂပ္ဆိုေရးအတၾက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ
အစိုးရအသစ္အား အားေပးတိုက္တၾန္းရန္၊



ကၾဲဴပားသည့္ဘာသာကိုးကၾယ္သူမဵားအဳကား နားလည္မႁရႀိရန္အားေပးဴပီး ႎိုင္ငံေရးတိုးတက္မႁႎႀင့္အတူ
ဘာသာေရးသည္းခံမႁႎႀင့္ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁ တိုးတက္ေရးေဆာင္ရၾက္ခဵက္၏ အေရးပၝပံုကုိ
သေဘာေပၝက္ေစေရးအတၾက္ ဴမန္မာႎိုင္ငံအစိုးရ၊ ဗုဒၭဘာသာ အသိုင္းအဝိုင္းႎႀင့္ အထူးသဴဖင့္ ဗုဒဘ
ၭ ာသာ
ေခၝင္းေဆာင္မဵား၊ ရိုဟင္ဂဵာမူဆလင္မဵားႎႀင့္ ခရစ္ယာန္အသိုင္းအဝိုင္းမဵားအပၝအဝင္ ဘာသာေရး လူနည္းစုမဵား၊

တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမဵားတိုႚႎႀင့္ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္မႁ ကိစၤမဵား၊ သည္းခံမႁ၊ အားလံုးပၝဝင္မႁႎႀင့္ ဴပန္လည္
သင့္ဴမတ္ေရးတိုႚ ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္ရန္၊


ရိုဟင္ဂဵာမူဆလင္အသိုင္းအဝိုင္းမႀ ၄င္းတိုႚေရၾးခဵယ္ထားသည့္အတိုင္း ၄င္းတိုႚမည္သူမည္ဝၝဴဖစ္ေဳကာင္း သတ္မႀတ္
ပိုင္ခၾင့္ကို ေလးစားသည့္အေနဴဖင့္ လူသိရႀင္ဳကားေရာ ႎႀစ္ကိုယ္ဳကားပၝ ရိုဟင္ဂဵာဟူသည့္ အသံုးအႎံႁးသံုးရန္၊



၁၉၈၂ ခုႎႀစ္ ႎိုင္ငံသားဥပေဒအား ဴပန္လည္သံုးသပ္ဴခင္း၊ ဴပႂဴပင္ဴခင္း သိုႚမဟုတ္ ရုပ္သိမ္းဴခင္းတိုႚဴဖင့္ဴဖစ္ေစ၊
အဴခားနည္းမဵားဴဖင့္ဴဖစ္ေစ ရိုဟင္ဂဵာလူဦးေရအတၾက္ ႎိုင္ငံသားဴဖစ္ေရးအပၝအဝင္ ဘာသာေရးလူနည္းစုမဵားႎႀင့္
တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမဵားအေပၞ အကာအကၾယ္မဵား ပိုမိုခိုင္မာေစသည့္ အေရးပၝေသာ ဥပေဒေရးရာႎႀင့္
ဥပေဒဴပႂမႁ၊ ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁမဵားႎႀင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးတိုႚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ ဳကီးဳကပ္ေရး၊ အဓိပၯၝယ္
ေကာက္ယူေရး တာဝန္မဵားရႀိသည့္ ေဒသခံအစိုးရအရာရႀိမဵား၊ ေရႀႚေနမဵား၊ တရားသူဳကီးမဵား၊ ရဲႎႀင့္ လံုဴခံႂေရး
တပ္ဖၾဲႚမဵားအား သင့္ေတာ္သည့္ သင္တန္းေပးေရးတၾင္ ပံ့ပိုးေပးရန္၊



ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္၊ ၄င္းႎႀင့္သက္ဆိုင္သည့္လူႚအခၾင့္အေရးမဵား ကဵင့္သံုးမႁ သိုႚမဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုမႁ
အတၾက္ ထိန္းသိမ္းခံေနရသူအားလံုး သုိႚမဟုတ္ အမႁရင္ဆိုင္ရန္ ေစာင့္ဆိုင္းေနသူအားလံုး အကန္ႚအသတ္မရႀိ
လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဆက္လက္ပံ့ပိုးရန္ႎႀင့္ အဳကမ္းမဖက္သည့္ ေဆာင္ရၾက္ခဵက္မဵားအား ဴပစ္မႁအဴဖစ္
သတ္မႀတ္သည့္ အေလ့အထကို စၾန္ႚလၿတ္ေရးအတၾက္ အစိုးရအသစ္အား တိုက္တၾန္းရန္၊



မူဆလင္ဆန္ႚကဵင္ေရးအဳကမ္းဖက္မႁႎႀင့္ ခၾဲဴခားဆက္ဆံမႁမဵား လႁံႚေဆာ္ဴခင္း၊ ကဵႃးလၾန္ဴခင္း သိုႚမဟုတ္ ေထာက္ခံ
အားေပးဴခင္းကဲ့သိုႚ လူႚအခၾင့္အေရးႎႀင့္ ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ ခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားတၾင္ ပၝဝင္သူမဵားႎႀင့္
ပတ္သက္ဴပီး ဘၸာေရးဌာန၏ ႎိုင္ငံဴခားပိုင္ဆိုင္မႁထိန္းခဵႂပ္ေရးရံုး (OFAC) ၏ “အထူးသတ္မႀတ္ခံ ႎိုင္ငံသားမဵား”
စာရင္း၏ စၾမ္းအားကိုဆက္လက္အသံုးဴပႂရန္၊



ဘာသာေရးလၾတ္လပ္ခၾင့္ကို အထူးဳကီးေလးစၾာ တိုက္ရိုက္ခဵိႂးေဖာက္ခဲ့ဴခင္းအတၾက္ တာဝန္ရႀိသူ သိုႚမဟုတ္
တာဝန္ရႀိသည္ဟု သိရႀိထားသူ ဴမန္မာအစိုးရအရာရႀိမဵားအား အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ဴပည္ဝင္ခၾင့္ ဴငင္းဆိုရန္
IRFA ၏ ပုဒ္မ ၆၀၄(က) အသံုးဴပႂရန္ႎႀင့္



“ဆက္လက္ ေပၞေပၝက္ေနသည့္ ဴပည္တၾင္းပဋိပကၡႎႀင့္ အထူးသဴဖင့္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမဵားႎႀင့္
ရခိုင္ဴပည္နယ္တိုႚရႀိ လူႚအခၾင့္အေရးခဵိႂးေဖာက္မႁမဵားႎႀင့္ပတ္သက္သည့္” စိုးရိမ္မႁမဵား အပၝအဝင္ လူမဵိႂးစုမဵား
အဳကား အဳကမ္းဖက္မႁႎႀင့္ လူသားခဵင္းစာနာမႁဆိုင္ရာ အခက္အခဲမဵား ဆက္လက္ေပၞေပၝက္ေနဴခင္းအေပၞ
တံုႚဴပန္သည့္အေနဴဖင့္ ကုမၯဏီအခဵိႂႚႎႀင့္ လူပုဂၢိႂလ္အခဵိႂႚအေပၞ ခဵမႀတ္သည့္ေဆာင္ရၾက္ခဵက္မဵားဴဖစ္သည့္
ႎိုင္ငံတကာ အေရးေပၞစီးပၾားေရးအာဏာမဵား အက္ဥပေဒ 50 U.S.C. 1701-1706 အရ ဴမန္မာႎိုင္ငံႎႀင့္
ပတ္သက္၍ အမဵိႂးသားလံုဴခံႂေရးအဆင့္သတ္မႀတ္ခဵက္ကို ၂၀၁၆ ခုႎႀစ္ ေမလထက္ေကဵာ္လၾန္ဴပီး
သက္တမ္းတိုးရန္။

