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၁။ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္နွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ တြင္ လူအမ်ားစု ကုိးကြယ္က်င့္သုံးသည္႕ ဘာသာတရား အျဖစ္ 
ဗုဒၶဘာသာ၏ အထူးအေနအထားကုိ ေဖာ္ျပထားျပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴ ဘာသာ နွင့္ 
ဘာသာမဲ့ တုိ႕အခန္းက႑မွာ မူမရိွသေလာက္ျဖစ္ေနသည္။1 လက္ေတြ႕တြင္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဘာသာ 

                                                            
1 ျမန္မာႏုိင္ငံ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ အပုိဒ္ ၃၆၁ နွင့္ အပုိဒ္ ၃၆၂ 
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အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း၌ က်င့္သုံးေနသည္။ ခ်င္း 2အေျခအေနတြင္မူ အဆိုပါအခ်က္သည္ ဘာသာတရား 
(သုိ႕) ယုံၾကည္မႈ ကုိအေျခခံ၍ ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းနွင့္ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ိဳးစုံ ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ 

၁၉၈၁ ကုလသမဂၢေၾကညာစာတမ္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္႕ ဘာသာအယူ၀ါဒႏွင့္ ယုံၾကည္ခ်က္ဆုိင္ရာ အေျခခံ 
ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ ကြဲလဲြဲေနသည္။ ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံပုိင္ 
ရင္းျမစ္မ်ားကုိ ခြဲတမ္းခ် အသုံးျပဳမႈမ်ား ဆက္လက္ရိွေနသည္႕တိုင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ အေျခခံ အေဆာက္ 
အအုံ မ်ား တည္ေဆာက္ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ရန္အတြက္ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ စသည္တုိ႕တြင္ ကန္႕သတ္ 
တားျမစ္မႈ မ်ား ဆက္လက္ရိွေနေသးသည္။2 စက္တင္ဘာလအတြင္း သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး ဦး 
ဆန္းဆင့္ မွ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ မြမ္းမံျခင္း၊ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျခင္း 
နွင့္ အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း စသည္တုိ႕အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား အဆင့္ဆင့္ ေတာင္းခံေနရျခင္း ကဲ့သုိ႕ေသာ 
ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားကုိ သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ မ်ားစြာ ေျဖေလွ်ာ့ေပးထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာ 
ေျပာၾကားခဲ့သည္႕ ေနာက္ပုိင္းတြင္ပင္ ယင္းသုိ႕ ဆက္လက္ ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႕ရာတြင္  “ ၀န္ၾကီးဌာန 
အေန နဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြေပးဦးမွာပါ” ဟု လည္း ၀န္ၾကီးမွ ေျပာၾကားခဲ့ျပန္ရာ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ေျဖေလွ်ာ့ ရာတြင္ လက္ေတြ႕၌ (သုိ႕) အစုိးရ အဆင့္ဆင့္တြင္ မည္သို႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နွင့္ 
ပတ္သက္၍ မရွင္း မလင္းျဖစ္ ေစသည္။3 

၂၀၁၁ ခုနွစ္ မတ္လတြင္ အမ်ားအေခၚ အရပ္သားအစုိးရ မွ အာဏာလႊဲယူခဲ့ခ်ိန္မွ စတင္၍ သမၼတဦးသိန္းစိန္နွင့္ 

လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရေရႊမန္းတုိ႕ အပါအ၀င္  အစုိးရအၾကီးအကဲ မ်ားသည္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္အတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္ 

ကုိ ပထမအၾကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ဤသုိ႕သြားေရာက္ လည္ ပတ္ရာတြင္လည္း လြန္ခဲ့သည္႕ ဆယ္စုနွစ္ 

မ်ားကအတိုင္းပင္ ျပဳမူခဲ့ၾကသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ သုိ႕ တနဂၤေႏြေန႕နံနက္မ်ားတြင္သြားေရာက္ကာ အခမ္းအနား 

မ်ားကုိ လည္း က်င္းပေစခဲ့တာေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္ ရႈေထာင့္မွ ၾကည္႕ပါက ယင္းသည္ 

ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ၀ပ္ျပဳကုိးကြယ္မႈ (သုိ႕) ျပည္သူမ်ား၏ အလုပ္ပိတ္ရက္ နားေနမႈ ကုိ မေလး 

မစားျပဳျခင္း ျဖစ္ေပသည္။4 ၂၀၁၃ ခုနွစ္တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈအေပၚအေျခခံ ၍ ခြဲျခား 

ဆက္ဆံ ျခင္း သည္ ၾကီးမားျပင္းထန္သည္႕ အေၾကာင္းအရာ အျဖစ္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ 

ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္းရိွ ေ၀းလံေခါင္သီသည္႕ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား ေနထုိင္ရာ ရြာမ်ားတြင္  ၀တ္ျပဳ 

ကုိးကြယ္ ရန္ စုေ၀းမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ပါက  ရြာမ်ားကုိ မီးရႈိ႕ပစ္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ကုိ ေဒသတြင္းရိွ 

                                                            
2 ဤအခ်က္သည္ ၁၉၈၁ခုနွစ္ေၾကညာစာတမ္းပါ အပုိဒ္ ၆ (က) မွ “ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္မႈအတြက္ စုရံုးႏုိင္ျပီး ယင္းသုိ႕ 

၀တ္ျပဳျခင္းျပဳလုပ္ရန္ ေနရာဌာနမ်ားအား ထိန္းသိမ္းပုိင္ခြင့္ရွိသည္” ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သည္။ 

 
3 ၀န္ၾကီး ဦးဆန္းဆင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁၈)ရက္ထုတ္ 7Day news ျမန္မာဘာသာ သတင္းစာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

၀န္ၾကီးမွ ဘာသာေရးပြဲမ်ားႏွင့္ ပြဲေတာ္မ်ားအတြက္ သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ လုံး၀မလုိအပ္ေတာ့ဘဲ 

ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးမ်ားမွသာ ရယူရ ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

 
4 ၁၉၈၁ ေၾကညာစာတမ္းမွ အပုိဒ္ ၆(က) ႏွင့္ ၆(ဇ) အား ဖတ္ရႈပါရန္။ 
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အစုိးရအရာရိွမ်ားကျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကသည္။ ႏုိင္ငံပုိင္ ရင္းျမစ္ မ်ားကုိ ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႕ 

ပြားေရးအတြက္ အသုံးျပဳေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္  

မ်ား က ေဖာ္ျပၾကသည္။အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ေရး ေက်ာင္း 

(န.တ.လ) မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္သည္။ 

 ဗုဒၶဘာသာ၀င္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ အတင္းအဓမၼ ေစခုိင္း မႈမ်ား ယင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရိွေန ေၾကာင္း ကုိ 

CHRO မွ မွတ္တမ္း ေကာက္ယူခ့ဲျပီး ျဖစ္သည္။5 

အျပဳသေဘာေဆာင္သည္႕ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈအျဖစ္ ခ်င္းဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ ဓမၼဆရာမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ 

မ်ား နွင့္ အျခားအေရးပါသည္႕ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား သည္ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ ခြင့္ နွင့္ ပတ္သက္ 

၍ အာဏာပုိင္မ်ားကုိ စိန္ေခၚရန္အတြက္ အျပင္းအထန္ အားထုတ္စျပဳေနၾကျပီျဖစ္ သည္။ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၂-၁၅ 

ရက္အတြင္း ဟားခါးျမိဳ႕၌က်င္းပခဲ့ေသာ သမိုင္း၀င္ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ညီလာခံ ၏ “လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ 

ယုံၾကည္ ခြင့္” ပင္နယ္ ေဆြးေႏြးမႈမွ အာဏာပုိင္မ်ားထံ ေပးပုိ႕ မည္႕ အေရးပါသည္႕ အၾကံျပဳခ်က္ 

ဆယ့္ႏွစ္ခ်က္ ထြက္ရိွလာခဲ့သည္။အဆိုပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ဘာသာေရး အတြက္အသုံးျပဳမည္႕ ေျမ ပုိင္ 

ဆုိင္ခြင့္မ်ား အစုိးရမွ ေပးအပ္ရန္၊ ဘာသာေရးအတြက္ လြတ္လပ္စြာ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ စုေ၀း ျခင္းနွင့္ အယူ၀ါဒ 

ေျပာင္းလဲခြင့္ အတြက္ အာမခံခ်က္ေပးရန္၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ မ်ိဳးစုံျဖင့္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ 

တုိ႕၏ လက္၀ါးကားတုိင္မ်ားကုိ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေပးရန္ နွင့္ ဘာသာေရးကုိအေျခခံသည္႕ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 

မ်ိဳးစုံ ပေပ်ာက္ေစရန္ အတြက္ သာသနာေရး ၀န္ၾကီးဌာနကုိ လြတ္လပ္၍ ဘက္မလုိက္ေသာ ဘာသာေရး 

လြတ္လပ္ခြင့္ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ စသည္တုိ႕ ပါ၀င္သည္။  

အေမရိကန္အစုိးရထံ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

၁။ လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္နွင့္ ပတ္သက္၍ ဆိုးရြားသည္႕ သမုိင္းရိွေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ 

အထူး ေစာင့္ၾကည္႕ရမည္႕ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္သတ္မွတ္ရန္။ 

၂။ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အေျခအေန ကုိ စုိးရိမ္ဖြယ္ရိွေနျပီး လက္ရိွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာက္ တြင္ 

ေျဖရွင္းရန္လုိအပ္ေနေသးသည္႕ အထူး  စုိးရိမ္ဖြယ္္လူ႕အခြင့္အေရး တစ္ရပ္အျဖစ္ ျမွင့္တင္ရန္။ 

၃။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားညီလာခံ ႏွင့္ ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ တုိ႕၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတုိင္းပင္ ျမန္မာအစုိးရကုိ 

ေအာက္ပါအတုိင္းတုိက္တြန္းရန္- 

                                                            
5    ကုိ CHRO ၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလထုတ္ , “Threats to Our Existence”: Persecution of Ethnic Chin Christians in Burma: 

http://www.chro.ca/index.php/publications/73‐special‐reports/411‐threats‐to‐our‐existence ပါ အခန္း(၅) တြင္ ဖတ္ရႈပါရန္။ 
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- လူနည္းစုကုိးကြယ္သည္႕ ဘာသာမ်ားမွ ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ တုိက္ရုိက္(သုိ႕) သြယ္၀ုိက္နည္း ျဖင့္ ခြဲျခား 

ဆက္ဆံျခင္းမ်ားကုိ တားျမစ္ကာကြယ္သည္႕ ဥပေဒ ျပဌာန္းက်င့္သုံးရန္။ယင္းသုိ႕ ေသာ အေရးယူ 

ေဆာင္ရြက္ မႈ မ်ား တြင္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္အေပၚ ကန္႕သတ္ခ်က္ 

မ်ား နွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ကုိ တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳ 

ခ်က္မ်ား အစုိးရဌာနမ်ားတြင္ တစ္ဆင့္ျပီး တစ္ဆင့္ ေတာင္းခံရန္ လုိအပ္ေနမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း 

လည္းပါ၀င္သင့္သည္။ 

- သာသနာေရး ၀န္ၾကီးဌာနကုိ လြတ္လပ္ျပီး ဘက္မလုိက္သည္႕ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ေကာ္မရွင္ 

တစ္ရပ္ျဖင့္ အစားထုိးရန္ ႏွင့္ အဆုိပါ ေကာ္မရွင္ကုိ  နက္ရႈိင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေန သည္႕ ဘာသာေရး 

ကုိအေျခခံသည္႕ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ နွင့္ ပတ္သက္၍အေရးယူေဆာင္ရြက္ မႈျပဳႏုိင္သည္႕ အခြင့္အာဏာ 

ေပးအပ္ထားရန္။ 

- မည္သည္႕ဘာသာအတြက္ မဆုိ လြတ္လပ္စြာ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ခြင့္၊ စုေပါင္း၀တ္ျပဳခြင့္ႏွင့္ အယူ၀ါဒ 

ေျပာင္းလဲ ခြင့္  ကုိ အာမခံခ်က္ေပးရန္။ 

- န.တ.လ ေက်ာင္းမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းျပီး ေက်ာင္းသူ/သား အားလုံး ပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာန ေအာက္တြင္ 

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရိွဘဲ တန္းတူညီမွ် ပညာသင္ၾကားႏုိင္သည္႕ တစ္ခုတည္းေသာ ပညာေရးစနစ္ကုိ 

ထူေထာင္ရန္။ 

- ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ 

ေပးရန္ ( တမင္တကာ ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တုိ႕၏ လက္၀ါးကားတုိင္မ်ားကုိ 

ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေပးျခင္း အပါအ၀င္ အျခားအေရးယူမႈမ်ား) 

၄။ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္ကုိ ကာကြယ္ ျမွင့္တင္သည္႕ အေနျဖင့္ အဓိကပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ား 

ကုိ ဘ႑ာေရးအရ အေထာက္အပ့ံေပးရန္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆုံ 

ေဆြးေႏြးပြ ဲကုိ ဘာသာေပါင္းစုံ အတြက္ ႏႈိးေဆာ္က်င္းပ ေပးရန္။ 

၂။ မွတ္တမ္းျပဳစုနည္း 

ခ်င္းျပည္နယ္သည္ အလြန္ေ၀းလံေခါင္သီသည္႕ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနာက္ျခမ္းတြင္ တည္ရိွေသာ 

ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားမွာ အလြန္ နိမ့္က်ေနျပီး အျပည္႕ခင္းမထားသည္႕ 

လမ္းမ်ားေၾကာင့္  သြားလာရန္ခက္ခဲလွသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ရိွ ေက်းရြာ အေတာ္မ်ားမ်ာသည္ ယခုတုိင္ 

ေျခက်င္ျဖင့္ သာေရာက္နုိင္ျပီး က်ဥ္းေျမာင္းလွသည္႕ လမ္းေၾကာင္း မ်ားမွ သြားေရာက္ရသည္။ 

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ မရိွျခင္းေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ 

ရရိွရန္ ခက္ခဲေစသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမ်ားစု ကုိ ျဖစ္ပ်က္ျပီး 

ရက္ေပါင္း(သုိ႕) ရက္သတၱပတ္ အေတာ္ၾကာ မွသာ မွတ္တမ္းေကာက္ယူႏိုင္သည္။ ထုိ႕အျပင္ 
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ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ စစ္တပ္  အမ်ားအျပားခ်ထားသည္ ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ဤစာကုိေရးသားခ်ိန္တြင္ 

ခ်င္းျပည္နယ္၌ စစ္တပ္စခန္းေပါင္း ၅၄ ခုရိွေနသည္။  

CHRO ၏ ေသးငယ္ေသာ ကြင္းဆင္းလုပ္သား အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ လည္း ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရိွ 

လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကုိ မွတ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ အာဏာပုိင္မ်ားမွ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ် မည္႕ 

အႏၱရာယ္ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ လုံျခံဳေရး အရ စုိးရိမ္စရာမ်ား ရိွေနသည္။ CHRO သည္ ND-BURMA 

အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည္နွင့္အညီ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ND-Burma ၏ 

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း နည္းလမ္းအတုိင္း CHRO ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ားမွ ေကာက္ယူ စုေဆာင္း သည္။6 

CHRO မွ ေကာက္ယူရရိွသည္႕ မွတ္တမ္းမ်ားကုိႏွစ္လတစ္ၾကိမ္ ထုတ္ Rhododendron News တြင္ 

ထုတ္ေ၀သည္။ ယင္းကုိ http://www.chro.ca/publications/rhododendron.html တြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။   

လူ႕အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားနွင့္ အခက္အခဲမ်ားရိွေနျခင္း ေၾကာင့္ ဤ 

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ကုိ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္  ရွိေနသည္႕ လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္ ျပႆနာ အားလုံး ကုိ 

တင္ျပထားျခင္း မဟုတ္ ဘဲ ျခံဳငုံ တင္ျပခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္သာ မွတ္ယူေစခ်င္ပါသည္။ 

၃။ လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား 

၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ CHRO အေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္ နွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာ ၁၃ခု ကုိ 

မွတ္တမ္းေကာက္ယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုစီ၏ အတုိခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ ေအာက္တြင္ တင္ျပ ထားသည္။ 

ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုစီ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖတ္ရႈလုိပါက ေအာက္ေျခမွတ္ခ်က္မ်ားပါ ညႊန္းခ်က္မ်ား 

အတုိင္း ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 

ရခုိင္ျပည္နယ္ တြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ခ်င္းလူမ်ိဳး ဓမၼဆရာ တစ္ဦးအား ပါးရုိက္ခ့ဲ 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္။  ။ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေျမပုံျမိဳ႕နယ္မွ ရပ္ကြက္ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးလွေက်ာ္ မွ 

ရွင္းလင္း သည္႕ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္စုံတစ္ရာမရိွဘဲ ခ်င္းလူမ်ိဳးဓမၼဆရာ က်န္ပ်န္လန္း အား ပါးရုိက္ခဲ့သည္။ 

ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕၏ အဆုိအရ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၉ ရက္ ညဘက္ ၉:၃၀ နာရီ အခ်ိန္ အသက္ 

၃၀ အရြယ္ရိွ ဓမၼဆရာ ဖုန္းေျပာေနစဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဓမၼဆရာသည္ ေျမပုံျမိဳ႕ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးရုံး ကုိ တုိင္ၾကားရန္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာလ္ည္း ျမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌမွာ ခရီးသြားေနသည္ ဟု ယင္းရုံးမွ တုန္႕ျပန္ခ့ဲ 

သည္ ဟု ဆုိသည္။ အဆိုပါအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနထံ တင္ျပခဲ့ရာတြင္မူ ဥကၠဌမွ 

“အဲဒါေတြ ငါနဲ႕မဆုိင္ဘူး” ဟု တုန္႕ျပန္ ခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။အာဏာပုိင္မ်ားသည္ အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္အေပၚ 

တစ္စုံတစ္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဓမၼဆရာမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပါစတာ က်ိန္ပ်န္လန္ သည္ 

                                                            
6 http://www.nd‐burma.org/documentation/resources.html တြင္ဖတ္ရႈပါရန္။ 
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ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြခရုိင္ ေျမပုံျမိဳ႕နယ္ ေျမပုံျမိဳ႕တြင္  လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာဧ၀ံေဂလိ အသင္းေတာ္မွ 

ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ ဓမၼဆရာတစ္ဦးအျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ မွ စတင္ကာ တာ၀န္ထမ္း 

ေဆာင္ေနခဲ့သူျဖစ္ သည္။7 

 

ခ်င္းေရးရာ၀န္ၾကီးထံ တင္ျပသည္႕ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ နွင့္ပတ္သက္၍ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၇ ရက္။  ။ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းေနထုိင္ၾကေသာ ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ 

ဘာသာ၀င္ မ်ားမွ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၄င္းတုိ႕၏ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီး 

ခ်င္းေရးရာ၀န္ၾကီးထံတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ သာသနာပုိင္ အေဆာက္အအုံမ်ား ျပဳျပင္ေဆာက္လုပ္ေရး အတြက္္ 

ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားေတာင္းခံရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရိွေနေသးသည္ ဟု ဆုိခဲ့ၾကျပီး ခ်င္းေရးရာ၀န္ၾကီးထံမွ အကူ 

အညီ ေတာင္းခံခဲ့ၾကသည္။  ခ်င္းေရးရာ၀န္ၾကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာ တြင္ ပခုကၠဴခ်င္းႏွစ္ျခင္း ဘုရားေက်ာင္းမွ 

ဓမၼဆရာ တစ္ဦးက “ သာသနာပုိင္ပစၥည္းေတြကုိ လြတ္လပ္စြာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ရန္ုိင္ဖုိ႕အတြက္ 

၀န္ၾကီးက မိမိလုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ အသုံးျပဳျပီးေတာ့ ဒီအေၾကာင္းအရာကုိ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရအာဏာပုိင္ေတြဆီ 

တင္ျပေပးဖုိ႕ ေမတၱာရပ္ခံလုိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။၀န္ၾကီး ဆလုိင္းလွထြန္းမွလည္း အေကာင္းဆုံး 

ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အခမ္းအနားတက္ေရာက္လာၾကသည္႕ ခ်င္းလူမ်ိဳး အသုိင္း 

အ၀ိုင္း မွ ေခါင္းေဆာင္နွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၊ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသုိလ္ 

ေက်ာင္းသား မ်ား ႏွင့္ တကၠသုိလ္နည္းျပမ်ား အား မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ျပန္လည္ေျဖ ၾကားသြားခဲ့သည္။ 

ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးျမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည္႕ ခ်င္းအမ်ိဳးသားညီလာခံ သုိ႕ တက္ေရာက္ျပီး အျပန္တြင္ 

ခ်င္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ၾကီးသည္ ဂန္႕ေဂါ၊ ေရစၾကိဳ နွင့္ ပခုကၠဴ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အေျခစုိက္ေသာ 

ခ်င္းလူမ်ိဳးအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား နွင့္ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။8 

ခ်င္းျပည္နယ္မွ သူရေရႊမန္း၏ အစည္းအေ၀းအခ်ိန္ဇယားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိတ္ပ်က္မႈမ်ား 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၉) ရက္။   ။ စစ္ကုိင္းတုိင္း ကေလးျမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ ႏွင့္ 

ဟားခါးျမိဳ႕ သုိ႕သြားေရာက္ခဲ့သည္႕ နွစ္ရက္တာ ခရီးစဥ္တြင္ ဦးေရႊမန္းသည္  အစုိးရ၀န္ၾကီးမ်ား၊ အရာရိွမ်ား၊ 

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အျပင္ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္  စေန၊ 

တနဂၤေႏြ ရက္မ်ားတြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ဟားခါးျမိဳ႕ခံတစ္ဦိး က Chinland Guardian  သတင္းဌာနကုိ 

                                                            
7 December 2013, Chinland Guardian: 

 http://www.chinlandguardian.com/index.php/ chin‐news/item/ 2026‐chin‐pastor‐slapped‐in‐face‐by‐govt‐officer‐in‐arakan တြင္ဖတ္ရႈပါရန္။ 

 
8 Religious rights raised to Chin Affairs Minister, 27 November 2013, Chinland Guardian: http://www.chinlandguardian.com/index.php/chin-
news/item/2019-religious-rights-raised-to-chin-affairs-minister တြင္ဖတ္ရႈပါရန္။ 
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ေျပာျပရာတြင္ “ဦးေရႊမန္းဟာ တီးတိန္ျမိဳ႕မွာ တနဂၤေႏြေန႕က အစည္းအေ၀းလုပ္ခ့ဲျပီး ေတာ့ အဲဒီေန႕ 

ေန႕ခင္းပုိင္းက ဟားခါးျမိဳ႕ကုိ ေရာက္ခဲ့တယ္။ ေန႕ခင္းပုိင္းျဖစ္ ေပမဲ့ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ရတာေၾကာင့္ 

တခ်ိဳ႕လူေတြက ဘုရားေက်ာင္းမတက္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။” ဟု ဆုိခဲသ့ည္။9 

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဗုဒၡဘာသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္ ဘ႑ာ သုံးစြဲမႈနွင့္ 

ပတ္သက္ျပီး  ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈမ်ား 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏ္ုိ၀င္ဘာလ (၁၁) ရက္။   ။ ခ်င္းလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ျမိဳ႕နယ္သုံးခု တြင္ ဗုဒၶ 

သာသနိက အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေငြ သီးသန္႕ဖယ္ခ်န္ထားမႈ နွင့္ပတ္သက္၍ 

စုံစမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္အမ်ားစုေနထုိင္သည္႕ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနာက္ပုိင္း မွ ျပည္နယ္တစ္ခုတြင္ 

အဘယ့္ ေၾကာင့္ အျခားဘာသာမ်ားအတြက္ ေပးအပ္ျခင္းမရိွဘဲ ဗုဒၡၶဘာသာ တစ္ခုတည္းအတြက္ သာ ဖယ္ခ်န္ 

ထား သည္႕ အေၾကာင္းရင္းကုိ သိရိွလုိသည္ ဟု ယင္းတုိ႕က ဆုိသည္။ျပည္နယ္အစုိးရမွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ 

ခ်င္းျပည္နယ္ ဘ႑ာေငြခ်မွတ္ရာ၌ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္၊ မင္းတပ္ျမိဳ႕နယ္ နွင့္ တီးတိန္ျမိဳ႕နယ္တုိ႕တြင္ ဗုဒၶဘာသာ 

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား၊စာသင္ေက်ာင္းမ်ားနွင့္ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ ခြဲတမ္းမ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 

ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ပူးလာလ္ေမာင္က်ံဳး မွ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား 

ဘ႑ာ ေငြခြဲတမ္းရရိွႏုိင္ျခင္း ရိွမရိွ မၾကာေသးမီကက်င္းပခဲ့သည္႕ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးခြန္းထုတ္ 

ခဲ့သည္ ဟုဆုိသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးဟုန္းငုိင္း က ဘ႑ာေငြ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္သည္ လုိအပ္ခ်က္ 

မ်ားျပည္႕စုံပါက ရရိွနုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။   “ မည္သည္႕ဘာသာေရး အုပ္စုၾကား 

တြင္မွ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ တစ္စံုတစ္ရာမရိွ”  ဟုလည္း ျဖည္႕စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္နွင့္ ေတြ႕ဆုံရျခင္းအေပၚ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား စိတ္ပ်က္ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ေအာက္တုိဘာလ( ၂၅) ရက္။  ။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မတူပီျမိဳ႕မွ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား သည္ 
ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ၾကီိးခ်ဳပ္နွင့္ တနဂၤေႏြေန႕၌ေတြ႕ဆုံခဲ့ရျခင္းအေပၚ စိတ္ပ်က္မိ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ 
ခဲ့ၾကသည္။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သည္ ၀န္ၾကီးမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာအၾကီးအကဲမ်ား၊ ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ား၊ ေဒသခံ 
အစုိးရ အရာရိွမ်ား အျပင္  ရပ္ရြာ နွင့္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ တနဂၤေႏြေန႕ နံနက္ ၇:၃၀ နာရီ မွ ၉:၃၀ 
နာရီ အထိ အစည္းအေ၀းေခၚယူခဲ့သည္ ဟု ဆုိသည္။  

“အခ်ိဳ႕ေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းဦးေဆာင္ရမယ့္ အစီအစဥ္ ေတြ 
ကုိဖ်က္လုိက္ရျပီးေတာ့ အျခားလူေတြကေတာ့ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္း ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကရတယ္”ဟု မတူပီ 
ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Hakha Post သတင္းစာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အဆိုပါ အစည္းအေ၀း 

                                                            
9 Disappointment over Shwe Mann's meeting schedules in Chin State, 19 November 2013, Chinland Guardian: 
http://www.chinlandguardian.com/index.php/chin-news/item/2011-disappointment-over-shwe-mann-s-meeting-schedules-in-chin-state 
တြင္ဖတ္ရႈပါရန္။ 
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ကုိ လူ (၂၅၀ ) ဦးခန္႕ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး အဆိုပါ အစီအစဥ္တြင္  မတူပီရိွ န.တ.လ ေက်ာင္းအတြက္ ဗမာလူမ်ိဳး 
ပုိင္ ကုမၸဏီ တစ္ခု မွ က်ပ္ ဆယ္သိန္း လွဴဒါန္းျခင္း အစီအစဥ္လည္း ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။10 

 

ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ား ျခိမ္းေျခာက္ခံခ့ဲရ၊၀တ္ျပဳစည္းေ၀းျခင္း ကုိ ရပ္တန္႕ရန္ အမိန္႕ထုတ္ခံခ့ဲရ 

၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၀) ရက္။  ။ မင္းတပ္ျမိဳ႕နယ္၊ ပန္ေအာ့ရြာမွ ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ 

မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး တစ္ပါး၏ ညႊန္ၾကားမႈျဖင့္ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္း မ်ားကုိ ရပ္တန္႕ပစ္ရန္ 

အမိန္႕ေပးခံခ့ဲရသည္။ ပန္ေအာ့ရြာ တြင္ သီတင္းသုံးသည္႕ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဦးနႏၵာသီရိ မွ ေက်းရြာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကုိ သုံးၾကိမ္တုိင္တုိင္ ေစလႊတ္ကာ ဘုရားေက်ာင္း တြင္းမွ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္မႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႕ 

ရန္ အမိန္႕ေပးခဲ့သည္။ လုံျခံဳေရး အေၾကာင္းအရာေၾကာင့္ အမည္ေဖာ္ျပထားျခင္းမျပဳေသာ ေဒသခံ ခရစ္ယာန္ 

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးမွ ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ကုိ ေျပာျပရာတြင္ “ အဲဒီဗုဒၶဘာသာဘုန္းၾကီး က 

ဆယ္အိမ္မွဴး ဦးအုန္းေရွ ကုိ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ၀တ္ျပဳေနတုန္း လႊတ္ျပီးေတာ့ ခ်က္ခ်င္းပဲ 

၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ေနတာကုိ ရပ္တန္႕ ဖုိ႕ အမိန္႕ေပးခဲ့တယ္” ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႕က 

၀တ္ျပဳဆုေတာင္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိျပီးေနာက္တြင္ အျခား ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦး 

ခ်န္းမွန္းကီး၊ ဦးေအာင္ထန္း၊ ေဒၚေရႊေယာင္း၊ ဦး နိန္းဟုန္း ႏွင့္ ေဒၚ အြမ္းဟာေယာင္း တုိ႕ ကုိလည္း ၂၀၁၃ 

ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၉) ရက္ေန႕က ေစလႊတ္ခ့ဲသည္ ဟု ဆိုသည္။ ထုိ႕ျပင္ “ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဆက္လက္ျပီး 

၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္း ကုိ လုပ္ေနမယ္ဆုိရင္ ရြာကုိ မီးရိွဳ႕ပစ္မယ္ လုိ႕ လည္း ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေသးတယ္” ဟု 

ယင္းက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေအာက္တုိဘာလ (၆) ရက္ေန႕တြင္ ေနာက္ထပ္ ဆယ္အိမ္စုမွဴး ဦး 

ဟာထန္း အား ဗုဒၶဘာသာ ဆရာေတာ္မွ ထပ္မံ ေစလႊတ္ခဲ့ကာ “ ေနာက္ထပ္ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္မႈျပဳမယ္ ဆုိရင္ 

မင္းတုိ႕ကုိ ဓာတ္ပုံေတြရုိက္ျပီး အာဏာပုိင္ေတြ ဆီတင္လုိက္မယ္” ဟု လည္းေျပာၾကားခဲ့သည္။11 

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ န.တ.လ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အစုိးရမွ အျပည္႕အေ၀ ေထာက္ပ့ံမႈေပး 

၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္။  ။ ခ်င္းျပည္နယ္မွ န.တ.လ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အျပည္႕အ၀ 

ေထာက္ပ့ံမႈ ေပးထားသည္ ဟု ျမန္မာ အစုိးရက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ န.တ.လ ဆုိသည္မွာ  နယ္စပ္ေဒသ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးေရး သင္တန္းေက်ာင္း ၏ ျမန္မာအတုိေကာက္နာမည္ ျဖစ္သည္။ 

ၾကာသပေတးေန႕ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (ျမန္မာစာ) တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အစုိးရ သည္ န.တ.လ 

ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ေနရာထုိင္ခင္း၊ အ၀တ္အထည္၊ အစားအေသာက္၊ ပညာေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး 

အားလုံးအတြက္ အျပည္႕အ၀ တာ၀န္ယူရသည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား သည္ ဘာသာရပ္ 

                                                            
10 Questions over State budget to build Buddhist infrastructure in Chin State, 11 November 2013, Chinland Guardian: 
http://www.chinlandguardian.com/index.php/chin-news/item/1995-questions-over-state-budget-to-build-buddhist-infrastructure-in-chin-state 
တြင္ဖတ္ရႈပါရန္။ 
11 Christians disappointed over Sunday meeting with Chief Minister, 25 October 2013, Rhododendron News, September-October 2013: 
http://www.chro.ca/images/stories/files/PDF/Rhododendron/RhododendronNews_Sept-Oct_2013.pdf တြင္ဖတ္ရႈပါရန္။ 
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တစ္ခုအတြက္ ေထာက္ပ့ံေၾကး ၂၅၀၀၀ က်ပ္ ရရိွၾကျပီး န.တ.လ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာရပ္ ငါး ခု 

သင္ၾကားၾကရသည္။ န.တ.လ ေက်ာင္းမ်ားကုိ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ၾကီးဌာန နွင့္ ပညာေရး စီမံကိန္း ႏွင့္ 

ေလ့က်င့္ေရး ဌာန တို႕ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ထားသည္႕ ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။  

ဇူလုိင္လ-ေဖေဖာ္၀ါရီ အထိ ပညာသင္ႏွစ္တစ္နွစ္အတြက္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး လွ်င္ရရိွေသာ ေထာက္ပ့ံ ေငြ မွာ 

လက္ရိွ ေငြက်ပ္ ဆယ္သိန္းေက်ာ္ျဖစ္သည္။ မင္းျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ထဲမွ အမွတ္(၂)န.တ.လ ေက်ာင္း တြင္ ၅ တန္းမွ ၁၀ 

တန္းအထိ ေက်ာင္းသား ၁၆၆ဦး ( က်ာ္း ၁၁၅ ဦး၊မ ၅၁ ဦး) ရိွေနျပီး ယင္းအနက္ ၈၅ ဦးမွာ  တုိင္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးတကၠသုိလ္ ၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိ ၾကမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရိွတြင္ အစဥ္အဆက္ 

ဘ႑ာေငြ အလံုအေလာက္မရ ရိွ ၾကသည္႕ အစုိးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိသားစု မ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ား၏ 

ေက်ာင္းသုံးပစၥည္းမ်ား အတြက္ သာမက ေက်ာင္းလခ ပါ ေပးသြင္းေနရ သည္။12 

ဗုဒၶဘာသာ အလွဴပြဲမ်ားအတြက္ အစားအေသာက္မ်ားျပင္ဆင္ရန္ ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား 

ေစခုိင္းခံရ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၇) ရက္။   ။ ဟားခါးျမိဳ႕မွ ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္  အစုိးရ ၀န္ထမ္းမ်ားက 

၄င္းတုိ႕သည္ ဥပုသ္ေန႕မ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစားအေသာက္မ်ား ျပင္ဆင္ရန္ အမိန္႕ 

ေပးခံခဲ့ၾကရသည္ ဟု ဆုိသည္။ ဌာနတစ္ခု ခ်င္းစီကုိ အခေၾကးေငြ ေပးအပ္ျခင္းမရိွဘဲ ဥပုသ္အဖိတ္ေန႕မ်ား တြင္ 

ရုံးခ်ိန္တြင္း(သုိ႕)ရုံးခ်ိန္ျပင္ပတြင္ အစား အေသာက္ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ေစခုိင္းခံခဲ့ရသည္ ဟု ဟားခါးျမိဳ႕မွ အစုိးရ 

၀န္ထမ္း တစ္ဦးမွ ဆုိသည္။  

“ ဌာနတစ္ခုစီမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ၀န္ထမ္းေတြ အရမ္းနည္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီလုိ အလွဴလုပ္တဲ့အခါမွာ အားလုံး 

ပါ၀င္ရမယ္၊ ထည္႕၀င္ရမယ္ ဆုိတာက အမိန္႕တစ္ခုအေနနဲ႕ လာတာ” ဟု ဟားခါးျမိဳ႕မွ အစိုးရ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက 

ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ဒီမုိကရက္တစ္ အစုိးရသစ္တစ္ရပ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕မွာ ရိွေနျပီဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ 

တုိ႕ ရဲ႕ ဘာသာတရားေတြကုိ လြတ္လပ္စြာ က်င့္သုံးႏိုင္ဖုိ႕ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ နဲ႕ အခြင့္အေရး ေပးသင့္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ 

တုိ႕ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြဆုိတာ အာဏာပုိင္ေတြ သိတယ္။ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ သူတုိ႕ရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္ 

ေတြကုိ လုိက္နာရတယ္” ဟု ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္တစ္ဦး မွ ေျပာျပသည္။ လူဦးေရ ၅၂၄၃၉ ဦး 

ေနထုိင္သည္႕ ဟားခါးျမိဳ႕နယ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ၅၃၈ ဦး ရိွေနျပီး ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း(၈) ေက်ာင္း နွင့္ ေစတီ 

ပုထုိးမ်ား ရိွေနေၾကာင္း အစုိးရ စာရင္းဇယားအရ သိရသည္။13 

                                                            
12 Christians threatened, ordered to stop holding worship services, 20 October 2013, Rhododendron News, September-October 2013:  
http://www.chro.ca/images/stories/files/PDF/Rhododendron/RhododendronNews_Sept-Oct_2013.pdf တြင္ဖတ္ရႈပါရန္။ 
13 Govt gives full support to Na Ta La students in Chin State, 30 September 2013, Rhododendron News, September‐October 2013: 

http://www.chro.ca/images/stories/files/PDF/Rhododendron/RhododendronNews_Sept‐Oct_2013.pdf တြင္ဖတ္ရႈပါရန္။ 
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ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီး အေၾကာင္းရင္းေဖာ္ျပျခင္းမရိွဘဲ အလုပ္မွ 

ထုတ္ပစ္ခံရ 

၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၃) ရက္။     ။ အမွတ္(၂) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၊မႏၱေလး မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး 

ဦးျမင့္ကုိ ၏ တရား၀င္လက္မွတ္ႏွင့္အတူ ေရာက္ရိွလာသည္႕ စာတြင္ မင္းတပ္ျမိဳ႕နယ္ ရုိ အလယ္တန္းေက်ာင္းမွ 

ထန္တလန္ျမိဳ႕သုိ႕ ရာထူးတုိးျဖင့္ ေရာက္ရိွလာသည္႕ ေဒၚထင္ဒိတ္ အား ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ၀န္ၾကီးရုံး ၏ 

အစည္းအေ၀းဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းသုိ႕ အလုပ္မွ ရုတ္တရက္ 

ထုတ္ပယ္ ျခင္းမွာ မင္းတပ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ အစုိးရမွ ဖြင့္လွစ္ထားသည္႕ န.တ.လ ေက်ာင္းမ်ားမွ ခြဲျခား ဆက္္ဆံ 

ျခင္း၊ ဘာသာေရးကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟုယုံၾကည္ေနေၾကာင္း အသက္ (၅၃) နွစ္အရြယ္ရိွ ယင္း 

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီးက ယုံၾကည္ေနသည္။  

The Chinland Post သတင္းစာ ကုိ ေျပာျပရာ၌ ေဒၚထင္ဒိတ္သည္ ယခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းက သူမ ေက်ာင္းအုပ္ 

ဆရာမအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ရုိအလယ္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားအားလုံး၏ စာရင္းကုိ 

ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးမွ ေတာင္းခံခဲ့သည္ ဟု ဆုိသည္။ေနာက္ပုိင္းတြင္ ယင္းေက်ာင္းသား အားလုံးကုိ 

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသုိ႕ ပုိ႕ရန္ အဆုိပါ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမွ ေဒသခံတစ္ဦးကုိ ေစလႊတ္မွာၾကား ခဲ့ရာ ဆရာမၾကီးမွ 

“ကၽြန္မရဲ႕ ေက်ာင္းသားေတြအားလုံးက ခရစ္ယာန္ေတြဆုိေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႕ေက်ာင္းကုိ လာခ်င္မယ္လုိ႕ မထင္ဘူး” 

ဟု တုန္႕ျပန္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ 

မၾကာေသးမီက ရုိ ရြာမွ ေဒသတြင္းအစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသားက ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ျဖစ္ေနသူ ေဒၚ 

ထင္ဒိတ္ မွ “ မိမိတုိ႕ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ကုိယ့္ကေလးေတြကုိ န.တ.လေက်ာင္းေတြမွာ 

လုံး၀အပ္ႏံွထားျပီးေတာ့ တျခားဘာသာကုိ ကူးေျပာင္းခြင့္မျပဳသင့္ဘူးလုိ႕ ကၽြန္မေျပာခဲ့တယ္” ဟု 

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါေျပာၾကားခ်က္သည္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီး ႏွင့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ 

ေနထုိင္ေနသည္႕ ဆရာမေဒၚ ခင္ပုလဲထုိက္ တုိ႕ထံေရာက္ရိွသြားခဲ့သည္။ ထုိ႕ေနာက္ ဆရာမ ေဒၚခင္ပုလဲထုိက္ မွ 

ေဒၚထင္ဒိတ္အားအလုပ္မွ ထုတ္ပစ္ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားကုိ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ျပီး သူမအားလည္း 

နာမည္ကုိ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အထိ ေပးပုိ႕ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးခဲ့သည္။ 

ခ်င္းျပည္နယ္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဆုိင္ရာ၀န္ၾကီး ပူးနိန္းႏုိင္ နွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေမဂ်ာ 

ေအာင္ေရႊဦး တုိ႕ သည္ န.တ.လ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ယူေနသည္႕ ခ်င္းလူမ်ိဳးခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ား 

အား ရုိက္ႏွက္မႈတြင္ ေဒၚထင္ဒိတ္ ပါ၀င္ပတ္သက္သည္ ဆုိသည္႕ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား မွန္ကန္ ျခင္းရိွမရိွ စုံစမ္းစစ္ေဆး 

ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စြပ္စြဲခ်က္နွင့္ ပတ္သက္၍ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္  ခ်င္းလူမ်ိဳး ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီး 

မွ ရုိက္နွက္ခံရဖူးျခင္း မရိွဟု ေက်ာင္းသားမ်ားက ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။ The Chinland Post သတင္းစာ၏ ေဖာ္ျပ 
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ခ်က္အရ အဆိုပါ ကိစၥရပ္နွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္တစ္ စုံတစ္ရာ ေပးႏိုင္သည္႕ အေနအထားတြင္ မရိွ ဟု ေမဂ်ာ 

ေအာင္ေရႊဦး မွ ေျဖၾကားခဲ့သည္။14 

ဟားခါးျမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ား တနဂၤေႏြေန႕၌ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ရန္ အဓမၼေစခုိင္းခံရ 

၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၇) ရက္။   ။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးျမိဳ႕မွ ေက်ာင္းဆရာ/မ မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ 

စာတတ္ေျမာက္ေရးေန႕ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား ကုိ တနဂၤေႏြေန႕တြင္ တက္ေရာက္ ခဲ့ရသည္။ဟားခါးမွ 

သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုအရ ျပည္နယ္အစုိးရ အရာရိွမ်ားသည္  ခရစ္ယာန္ အမ်ားစုျဖစ္ၾကေသာ ေက်ာင္းဆရာ/မ 

မ်ား ကုိ တနဂၤေႏြေန႕ နံနက္ ၉:၀၀ နာရီ တိတိတြင္ တက္ေရာက္ပါမည္ ဟူသည္႕ ခံ၀န္ကတိ ထုိးေစခဲ့သည္။ 

အမည္ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရန္ ေတာင္းဆုိခ့ဲေသာ ဆရာတစ္ဦး၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ယင္းအခမ္းအနားသုိ႕တက္ေရာက္ 

ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက လစာထဲမွ ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀/ ိ- ႏႈတ္ယူသြားမည္ျဖစ္သည္ ဟုဆုိသည္။ “ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ မ 

တက္ေရာက္ရင္ ေက်ာင္းသုံးပစၥည္းေတြ ၀ယ္ဖုိ႕အတြက္ လစာထဲမွ ေငြတခ်ိဳ႕ ကုိ ျဖတ္မွာျဖစ္တယ္လုိ႕ လည္း 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ကုိ အသိေပးခဲ့တယ္”ဟု အဆိုပါ အခမ္းအနားကုိ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ခ်င္းလူမ်ိဳး ေက်ာင္းဆရာ 

တစ္ဦး မွ ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆုိပါအခမ္းအနားကုိ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ပူးဟုန္းငုိင္း ႏွင့္ အျခား 

၀န္ၾကီးမ်ားအပါအ၀င္ အစုိးရအရာရိွမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 15 

အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား စေန၊တနဂၤေႏြေန႕မ်ားတြင္ ေက်ာင္းတက္ခုိင္းမႈမ်ား ရိွေန 

၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၃၁) ရက္။    ။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္ၾကသည္႕ ခရစ္ယာန္ မိသားစုမ်ားမွ မိဘမ်ား 

ႏွင့္ ဆရာ/မ မ်ားသည္ စေနေန႕မ်ား ႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ တနဂၤေႏြေန႕မ်ားတြင္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းတက္ရျခင္း 

နွင့္ ပတ္သက္၍ ညည္းညဴေျပာဆုိၾကသည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဥပုသ္ေန႕ အစားထုိးအျဖစ္ 

စေနေန႕မ်ားတြင္ ေက်ာင္းတက္ၾကရသည္။ ဟားခါးျမိဳ႕တြင္ေနထုိင္သူ သတၱေျမာက္ေန႕ အသင္းေတာ္ မွ မိဘ 

တစ္ဦး က “ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အသင္းက စေနေန႕ မွာ ဘုရားရိွခုိး တာဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ သားသမီးေတြ 

၀တ္ျပဳ အစည္းအေ၀း အေတာ္မ်ားမ်ား ပ်က္ကြက္ရတာနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အေတာ္ေလး စုိးရိမ္မိ 

တယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။16 

 

 

 

                                                            
14 Chin Christian govt staff ordered to prepare food for Buddhist offerings, 27 September 2013, Rhododendron News, September-October 2013: 
http://www.chro.ca/images/stories/files/PDF/Rhododendron/RhododendronNews_Sept-Oct_2013.pdf တြင္ဖတ္ရႈပါရန္။ 
15 Chin Christian headmistress sacked for no given reasons, 13 September 2013, Rhododendron News, September-October 2013: 
http://www.chro.ca/images/stories/files/PDF/Rhododendron/RhododendronNews_Sept-Oct_2013.pdf တြင္ဖတ္ရႈပါရန္။ 
16 School teachers forced to attend Sunday meeting in Hakha, 7 September 2013, and School teachers threatened with salary deduction in 
Hakha, 8 September 2013, Rhododendron News, September-October 2013: 
http://www.chro.ca/images/stories/files/PDF/Rhododendron/RhododendronNews_Sept-Oct_2013.pdf တြင္ဖတ္ရႈပါရန္။ 
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မတူပီ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားမွ ခရစ္ယာန္ လက္၀ါးကားတုိင္ ထူရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံ 

၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၄) ရက္။    ။ မတူပီျမိဳ႕နယ္ အသင္းေတာ္မ်ားေကာင္စီ(MTCC) က ၄င္းသည္ 

လာမည္႕ ႏွစ္အတြင္း မတူပီျမိဳ႕နယ္ က်န္တတ္ ေတာင္တြင္ ခရစ္ယာန္ လက္၀ါးကားတုိင္ တစ္တုိက္ စုိက္ထူခြင့္ 

ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရထံေတာင္းခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ MTCC ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး 

ျဖစ္သူ သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္ ဗစ္တာလုိင္လ်န္း၏ အဆုိအရ ခ်င္းျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ 

ပူးဟုန္းငုိင္းထံ လက္၀ါးကားတုိင္ စုိက္ထူခြင့္ေတာင္းခံလႊာ ကုိ  ေပးပုိ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ လက္၀ါး 

ကားတိုင္ ကုိ ၂၀၀၅ ခုနွစ္က ျမန္မာအစုိးရမွ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္႕ ဘုိတလန္ မွ အျမင့္ေပ ေပ၃၀ ရိွ လက္၀ါး 

ကားတုိင္ အစားထုိးအျဖစ္ စုိက္ထူႏုိင္ရန္ အသင္းေတာ္မ်ားမွ ၾကိဳးပမ္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္က MTCC 

၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ စုိက္ထူခဲ့ေသာ ဘုိတလန္လက္၀ါး ကားတုိင္ ကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့ျပီးေနာက္ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ 

အဆုိပါ အနီးတစ္၀ုိက္ေဒသ ကုိ သိမ္းယူခဲ့ျပီး အမွတ္ (၃၀၄) ျမန္မာ့ေျခလ်င္တပ္ရင္း အတြက္စစ္အေျခစုိက္ 

စခန္း ကုိ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အလားတူပင္ ဟားခါးျမိဳ႕ရိွ အသင္းေတာ္အသီးသီးမွ 

ခရစ္ယာန္ဓမၼဆရာမ်ား အသင္းကလည္း ခ်င္းျပည္နယ္ကုိ ခရစ္ယာန္ျပည္နယ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပသည္႕ သေကၤတ 

တစ္ခုအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ လက္၀ါးကားတုိင္ တစ္ခု စုိက္ထူရန္ ဆုံးျဖတ္ထားျပီးျဖစ္သည္။ အဆုိပါ 

အသင္း သည္ လက္၀ါးကားတုိင္ စုိက္ထူရန္ သင့္ေလ်ာ္သည္႕ေနရာ၊ လက္၀ါးကားတုိင္ စုိက္ထူျခင္း ႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ အစုိးရသစ္လက္ေအာက္တြင္ ရုံးပုိင္းဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား စသည္တုိ႕ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွသည္။17 

ဦးသိန္းစိန္မွ ခ်င္းလူမ်ိဳး အရာရိွမ်ား ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အား တနဂၤေႏြေန႕တြင္ ေတြ႕ဆုံ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၈) ရက္။   ။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ပထမဆုံး ခရီး စဥ္တြင္ 
သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရ၊ အစုိးရအရာရိွမ်ား၊ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ား ႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႕ နံနက္ပုိင္း 
တြင္ အစည္းအေ၀းက်င္းပခဲ့သည္။ “အစည္းအေ၀းက မနက္ ၁၀:၀၀ နာရီ ကေန ေန႕ခင္း ၂:၀၀ နာရီ အထိ 
ၾကာတယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ ဟားခါးျမိဳ႕က ဘုရားေက်ာင္းေတြမွာ ဘုရားရိွခုိး တာကုိ မနက္ ၁၀၀၀ နာရီ ကေန 
၁၂း၀၀နာရီအထိ က်င္းပေလ့ရိွတယ္။ ဒီေတာ့ အစည္းအ ေ၀း တက္ရတဲ့ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြ 
က ဘုရားေက်ာင္းမတက္ႏုိင္ေတာ့ဘူးေလ” ဟု ဟားခါးျမိဳ႕မွ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွ Chinland Guardian 
သတင္းစာကုိ ေျပာျပသည္။ သမၼတ သည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္ လိုက္ပါ လ်က္ ဟားခါးျမိဳ႕ရိွ သံသရာေအး ေစတီႏွင့္ ေဇတ၀န္တရားရိပ္သာ 

                                                            
17 High school students forced to go to class at weekends, 31 August 2013, Rhododendron News, July – August 
2013:http://www.chro.ca/images/stories/files/PDF/Rhododendron/RhododendronNews_Jul-Aug_2013.pdf တြင္ဖတ္ရႈပါရန္။ 
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တုိ႕ကုိ သြားေရာက္ခဲ့ျပီး ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ ဘဒၵ ႏၱ ေတေဇာသာရ အမွဴးျပဳသည္႕ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ  
ကုိ လွဴဒါန္းခဲ့ သည္။ 18 

 

 

(က) ခ်င္းျပည္နယ္ အဆင့္ 

ခ်င္းအမ်ိဳးသားညီလာခံ၌ CHRO မွ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ပုိင္ခြင့္ သီးသန္႕ေဆြးေႏြးခန္း တြင္ 

ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေပးခ့ဲ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၂-၁၅ ရက္။   ။ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးျမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ ေသာ 

ခ်င္းအမ်ိဳးသားညီလာခံ၌ ခ်င္းလူ႕အခြင့္ေရးအဖြဲ႕(CHRO) မွ လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ယုံၾကည္ ပုိင္ခြင့္ သီးသန္႕ 

ေဆြးေႏြးခန္းကုိ သုံးရက္တာ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါညီလာခံမွာ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္အတြင္း 

ပထမအၾကိမ္က်င္းပသည္႕ ညီလာခံျဖစ္သည္။ အဆုိပါ  သီးသန္႕ ေဆြးေႏြးခန္းတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့သူမ်ားမွာ 

မတူညီသည္႕ ဘာသာမ်ားမွျဖစ္ၾကသည္။ အဆုိပါ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွ အၾကံျပဳခ်က္ (၁၂) ခ်က္ ခ်မွတ္ 

ႏုိင္ခဲ့ျပီး အဆုိပါ အၾကံျပဳခ်က္အားလုံးကုိ ညီလာခံမွ ညီလာခံ တရား၀င္အဆုိျပဳခ်က္မ်ားအျဖစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ၾက 

သည္။ အဆိုပါခ်င္းအမ်ိဳးသား ညီလာခံ မွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 

သက္ဆိုင္ရာ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းကုိ ၾကီးၾကပ္ရန္အတြက္ ခ်င္းလူမ်ိဳး စတိတ္ဟုိဒါ အသီးသီးမွ 

ေကာ္မတီ၀င္ ၄၅ဦး ပါ၀င္သည္႕ steering ေကာ္မတီ ကုိ တာ၀န္ေပးအပ္ထားျပီးျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာ 

ကုိးကြယ္ ယုံၾကည္ပုိင္ခြင့္ သီးသန္႕ေဆြးေႏြးခန္းမွ ထြက္ရိွလာသည္႕ အၾကံျပဳခ်က္ ၁၂ ခ်က္မွာ ေအာက္ပါ 

အတုိင္း ျဖစ္သည္။  

• ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရိွေသာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာခြဲျခားဆက္ဆံမႈသုိ႕ဦးတည္ေစ သည့္ 

မည္သည့္ျပဌာန္းခ်က္မ်ိဳးကုိမဆုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္ (သုိ႕မဟုတ္)ပယ္ဖ်က္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း 

သေဘာတူသည္။  

                                                            
18 Matupi churches ask permission to erect Christian cross, 24 August 2013, Rhododendron News, July – August 2013: 

http://www.chro.ca/images/stories/files/PDF/Rhododendron/RhododendronNews_Jul‐Aug_2013.pdf တြင္ဖတ္ရႈပါရန္။ 
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• ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ သာသနာနယ္ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရိွရန္ႏွင့္ ယံုၾကည္ျခင္းအေျခခံ 

ေသာ (Faith-based) အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား လြတ္လပ္စြာဖဲြ႕စည္းရပ္တည္ခြင့္၊ 

လႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္ခြင့္၊ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပအလွဴရွင္မ်ားထံမွ ရန္ပုံေငြရယူႏုိင္ခြင့္၊ ၾကန္႕ၾကာမႈမရိွ 

မွတ္ပံုတင္ရရိွခြင့္မ်ား ရရိွရန္လုိအပ္ေၾကာင္း သေဘာတူသည္။  

• ႏုိင္ငံေတာ္မွဖြင့္လွစ္ေသာစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ျပဌာန္းမႈမ်ား၊ ေက်ာင္းသူ၊ 

ေက်ာင္းသားမ်ားအား က်င့္ႀကံေစျခင္းမ်ား ေရွာင္ရွားျပီး မတူကြဲျပားေသာဘာသာတရားမ်ားအခ်င္းခ်င္း 

အျပန္အလွန္ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳျခင္းကုိ ျမွင့္တင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သေဘာတူသည္။ 

• လူနည္းစုကုိးကြယ္ေသာဘာသာတရားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပဌာန္းထားရိွ 

ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သေဘာတူသည္။   

• ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာတရားမ်ားအၾကား ဆူၾကံဳနိမ့္ျမင့္ခြဲျခားမႈပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္ 

သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနကို လြတ္လပ္၍ဘက္မလိုက္ေသာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ျဖင့္ 

အစားထုိးဖဲြ႕စည္းသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ခံအၾကံျပဳသည္။  

• ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားတြင္ပါရိွေသာ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာဟူသည့္ေဖၚျပခ်က္သည္ ဘာသာေရး 

ခြဲျခားမႈကုိဦးတည္ေစသျဖင့္ ပယ္ဖ်က္သင့္ေၾကာင္း   ေထာက္ခံအၾကံျပဳသည္။ 

• အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျဖိဳလွဲဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တုိ႕အထြဋ္အျမတ္ထား 

သည္႕ လက္၀ါးကားတိုင္မ်ားကို တာ၀န္ရိွသူမ်ားမွ ျပန္လည္စိုက္ထူေပးရန္ 

အေလးအနက္ေတာင္းဆုိသည္။ 

• လြတ္လပ္စြာဘာသာေရးဆိုင္ရာ စည္းေ၀းခြင့္၊ ေဟာေျပာစည္းရံုးခြင့္မ်ား အမွန္တကယ္ရရိွေစေရး 

ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဘက္မလိုက္ေသာ 

မူ၀ါဒက်င့္သံုးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအား တုိက္တြန္းသည္။   

• ခရစ္ယာန္မ်ား၏သာသနာ့၀န္ေဆာင္ကဒ္ကိုအသိအမွတ္ျပဳရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအားတုိက္တြန္းသည္။ 

• နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြ႕ံျဖိဳးေရး (န.တ.လ) ေက်ာင္းမ်ားကုိ 

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ထားရိွၿပီး၊ ဘာသာေရးစည္းရုံးမႈႏွင့္ လူမ်ဳးိေရး ခြဲျခားမႈကုိ 

ဦးတည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳး မျဖစ္ေပၚေစရန္ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအား တုိက္တြန္းသည္။  

• သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ဘာသာတိုင္းအခြင့္အေရးတန္းတူရရိွေစေရး (ဥပမာ - ေရဒီယို၊ တီဗီြမ်ားတြင္ 

ဘာသာတိုင္း၏ သတင္းမ်ားထုတ္လႊင့္ခြင့္ေပးျခင္း) ေဆာင္ရြက္ရန္ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရအား 

တုိက္တြန္းသည္။ 

• ခ်င္းျပည္နယ္ရိွ ဘာသာေပါင္းစုံ/ဂိုဏ္းေပါင္းစံုအားလုံးပါ၀င္သည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြတစ္ရပ္ကို ၂၀၁၄ 

ခုႏွစ္အတြင္း ခ်င္းႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္း (CHRO)တုိ႕မွ 

ကမကထ ျပဳျပီး ေခၚယူက်င္းပေပးရန္ တုိက္တြန္းသည္။  
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(ခ) အမ်ိဳးသားအဆင့္ 

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ နွင့္ ေနျပည္ေတာ္တုိ႕တြင္ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား CHRO မွ 

briefing 

၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၁) ရက္ နွင့္ (၂၆)ရက္။   ။ CHRO သည္ ရန္ကုန္ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တုိ႕ တြင္ ျပဳ 

လုပ္ခဲ့သည္႕ ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားတြင္ CHRO ၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလထုတ္ “Threats to Our Existence: 

Persecution of Ethnic Chin Christians in Burma” အစီရင္ခံစာအုပ္ ပါ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား brief ခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ CHRO မွ ပုိ႕ခ်မႈ 

အစီအစဥ္သည္ ခ်င္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ (၁၇) ပါး( ခ်င္းအမ်ိဳးသား ပါတီ၊ ခ်င္းတုိးတက္ေရးပါတီ ႏွင့္ 

ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီမွ)  အား ပထမအ ၾကိမ္ စုံစုံလင္လင္ စုေ၀းေပးႏုိင္သည္႕ 

အစီအစဥ္လည္းျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ပုိင္ခြင့္ အေၾကာင္းအရာသည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ 

မ်ား အတြက္ ပါတီစြဲကုိခ်န္ထားကာ တူညီသည္႕ အေလးထားမႈမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးခဲ့ႏုိင္ခဲ့သည္။ 

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကလည္း CHRO ၏ သုေတသန ႏွင့္ မွတ္တမ္းေကာက္ယူမႈၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားအေပၚ 

ေက်နပ္အားရမိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ 

CHRO ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ေတြ႕ဆုံမႈ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၇) ရက္။   ။ CHRO ၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ထုတ္ အစီရင္ခံစာအုပ္ “Threats to Our 

Existence: Persecution of Ethnic Chin Christians in Burma” ထုတ္ေ၀ျခင္း နွင့္ ဂ်ီနီဗာ ျမိဳ႕တြင္ 

တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္႕ေနာက္ပုိင္းတြင္ ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ေအာက္ရိွ 

လုပ္ထုံး ဆုိင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ရိွ သူ ငါးဦးမွ CHRO ၏ အစီရင္ခံစာပါ ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္႕ 

စာမ်က္ႏွာ-၉ မ်က္နွာပါ စြဲခ်က္ စာတစ္ေစာင္ ကုိ ေပးပုိ႕ခဲ့သည္။19 မၾကံဳစဖူးသည္႕ ရလဒ္အျဖစ္ အဆိုပါ 

စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) အား 

တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့သည္။MNHRC အဖဲြ႕သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္  ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း သုိ႕ 

သြားေရာက္ခဲ့သည္။ MNHRC ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦး၀င္းမရ မွ အဆုိပါ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 

မွန္ကန္သည္ ဟု ေတြ႕ရိွရေၾကာင္း CHRO အား ေျပာျပခဲ့သည္။  

သုိ႕ရာတြင္ MNHRC သည္ အစည္းအေ၀းတစ္ေလွ်ာက္ အာဏာပုိင္မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားအား ရွင္းျပျခင္း ႏွင့္ 

ဖာေထးေျပာျပျခင္းျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္လြန္ေစခဲ့သည္။ ဘာသာေရးနွင့္ သက္ဆိုင္သည္႕ မည္သည္႕ 

                                                            
19 Thein Sein met Chin officials, leaders on Sunday, 18 February 2013, Rhododendron News, January – February 2013: 
http://www.chro.ca/images/stories/files/PDF/Rhododendron/RhododendronNews_Jan‐Feb_2013.pdf တြင္ဖတ္ရႈပါရန္။ 
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အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား (သာသနာပုိင္ အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ ျပဳျပင္ျခင္းအပါအ၀င္) အတြက္ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အား ျပည္နယ္နွင့္ တုိင္းေဒသၾကီး အဆင့္သုိ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးအပ္ရန္  

သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ အား အၾကံျပဳခဲ့သည္ ဟု ေကာမ္ရွင္မွ အတိအလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။သုိ႕ရာတြင္ 

မွန္ကန္ေၾကာင္းေတြ႕ရိွထားသည္႕ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအတြက္ မူ အေလ်ာ္ေပးရန္(သုိ႕) တရားသျဖင့္ျဖစ္ေစရန္ 

နည္းလမ္းမ်ား ရိွႏုိင္ေခ် ရိွမရိွ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။ 

ခ်င္းအဖြဲ႕မွ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌထံ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အေျခအေန ကုိ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးခ့ဲ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၆) ရက္။   ။ ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ (CHRO) သည္ ယမန္ေန႕က 

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရေရႊမန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ျပီးူ ခ်င္းျပည္နယ္ရိွ လက္ရိွ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ 

မ်ား နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စုိးရိမ္ေနရမႈမ်ားကုိ တက္ျပခဲ့ၾကသည္။ လက္ရိွတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ား ရိွေနသည္႕တုိင္ 

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အဆင္းရဲဆုံးျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္ၾကသည္႕ အဆင္းရဲဆုံး ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဘာသာေရး 

လြတ္လပ္ခြင့္ ကင္းမဲ့ျခင္း အေပၚ ဆက္လက္ေသာကေရာက္ေနရ ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌထံ တင္ျပခဲ့ၾက 

သည္။ CHRO ၏ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဆလုိင္းေဘြလ်န္းမွ “လက္ရိွ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ဆက္လက္ 

ျဖစ္ပြားေနတဲ့ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ၊ အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ နဲ႕ 

ပတ္သက္ျပီး စုိးရိမ္ဖြယ္အေျခအေနမွာ ဆက္လက္ရိွေနပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ အျဖစ္ကုိ 

ကူးေျပာင္းေနျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ဟာ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးကုိ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္စြာ အကာ 

အကြယ္ေပးနုိင္လိမ့္မယ္ လုိ႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု  လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအား ေျပာျပခဲ့သည္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ 

စုိးရိမ ္ပူပန္မႈ နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ အတိတ္က က်ဴးလြန္ခဲ့သည္႕ အမွားမ်ားကုိ သိရိွေၾကာင္း 

သူရဦးေရႊမန္း မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဟာ အမွားေတြကုိ ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖုိ႕အတြက္ အတိတ္က သင္ခန္းစာေတြကေန ေလ့လာ သင္ယူ 

သင့္ပါတယ္” ဟုလည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမွ  CHRO အဖြဲ႕အား ေျပာၾကားခဲ့သည္။20 

(ဂ) ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ 

လူနည္းစုကိစၥရပ္မ်ားဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢဖုိရမ္ တြင္ CHRO မွ သက္ေသထြက္ဆုိခ့ဲ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၂၉)ရက္။   ။ ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕(CHRO) မွ ရုိဇလင္းဇာေဟာင္ သည္ လူနည္း 

စု ကိစၥရပ္မ်ားဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢဖုိရမ္၏ ဆဌမအၾကိမ္ေျမာက္ SESSION တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဘာသာေရး 

ဆုိင္ရာလူနည္းစုမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ခ်င္းလူမ်ိဳး 

မ်ားသည္ လူမ်ိဳး၊ ကုိးကြယ္သည္႕ဘာသာ ႏွင့္ ဘာသာစကား တုိ႕ အေပၚ အေျခခံသည္႕ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပုံစံ 

                                                            
20 Chin delegation raised issue of religious freedom with Speaker of Burmese Parliament, 26 February 2013, Rhododendron News, January – 
February 2013: http://www.chro.ca/images/stories/files/PDF/Rhododendron/RhododendronNews_Jan‐Feb_2013.pdf တြင္ဖတ္ရႈပါရန္။ 
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မ်ိဳးစုံ ကုိ ရင္ဆုိင္ေနရသည္ ဟု ရုိဇာလင္းဇာေဟာင္ မွ ေျပာၾကားခဲ့ျပီး “အဲဒီလုိခြဲျခားမ်ိဳးဆက္ဆံမႈမ်ိဳးရ႕ဲ သက္ 

ေရာက္ မႈ ကေတာ့ ဆုိးရြားတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ျဖစ္ျပီး ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အမ်ားဆုိင္ဘ၀နဲ႕ စီးပြားေရးဘ၀ 

ေတြမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါ၀င္ခြင့္ အေပၚ ထိခုိက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ 

အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ခ်င္းျပည္နယ္ အစုိးရ အဖြဲ႕ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ပုိင္ခြင့္အဆင့္အသီးသီးမွာ လုံး၀ဖယ္ထားျခင္း 

ခံရပါတယ္” ဟု လည္း ယင္းမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာအစုိးရအား လြတ္လပ္စြာကုိးကြယ္ယုံၾကည္ပုိင္ခြင့္ ႏွင့္ 

စပ္လ်ဥ္းသည္႕ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း အပုိဒ္ (၁၈) အား အျပည္႕အ၀ လုိက္နာ 

ဖုိ႕ ႏွင့္ လူနည္းစု ဘာသာ၀င္မ်ားအေပၚ တုိက္ရုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္၀ုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း ခြဲျခား 

ဆက္ဆံသည္႕ ဥပေဒမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ရန္အတြက္ ျမန္မာအစုိးရအား တြန္းအားေပးရန္အတြက္ ဖုိရမ္အား 

CHRO မွ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ထုိ႕အျပင္ CHRO သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနအား လြတ္လပ္၍ 

ဘက္မလုိက္သည္႕ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ေကာ္မရွင္ ျဖင့္ အစားထုိးရန္ နွင့္ အဆုိပါ ေကာ္မရွင္အား 

ၾကာရွည္ အျမစ္တြယ္ေနျပီး ျဖစ္ေသာ ကုိးကြယ္သည္႕ ဘာသာအေပၚ အေျခခံသည္႕ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား 

ေျဖရွင္းပုိင္ခြင့္ ေပးအပ္ရန္ အတြက္ လည္း CHRO မွ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။21 

ရုိဇာလင္းဇာေဟာင္၏ ဂ်ီနီဗာျမိဳ႕ လူနည္းစုကိစၥရပ္မ်ားဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢဖုိရမ္တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၆-၂၇ ရက္မ်ားအတြင္း 
တင္ျပေဆြးေႏြး ခ်က္ အျပည္႕အစုံကုိ ဖတ္ရႈလုိပါက …….တြင္ ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။  

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈနွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ- ကုလသမဂၢ လူမ်ိဳးျခားမုန္းတီးဖိႏိွပ္မႈဆုိင္ရာ 

ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦး 

၂၀၁၃ခုနွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၆) ရက္။     ။ ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာ သစ္တြင္ ကမၻာတစ္၀န္းမွ 

လူနည္းစုမ်ားခံစားေနရသည္႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ လူမ်ိဳးျခားမုန္းတီးဖိႏိွပ္မႈ တုိ႕ႏွင့္ မည္မွ် 

နီးကပ္စြာ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္းကုိ မီးေမာင္းထုိးျပထားသည္။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ(UNGA)တြင္ 

လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈဆုိင္ရာ ကုလအထူးကုိယ္စားလွယ္ မွ “ လူမ်ိဳးျခားမုန္းတီး ဖိႏိွပ္မႈ၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ 

ဘာသာစကား ႏွင့္ အျခား လူမႈ-စီးပြား အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား က အားနည္းမႈ ကုိ ပုိျပီးဆိုးရြားေစတယ္။ အဲဒီလုိ 

အားနည္းတဲ့ အုပ္စုေတြ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါ၀င္မႈမရိွျခင္းက တစ္ခါတစ္ရံမွာ သမုိင္းတြင္ 

အေမြအႏွစ္ေတြရဲ႕ ရလဒ္ျဖစ္ေနတတ္တယ္ ” ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ UNDP ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွတ္တမ္းအရ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျပည္နယ္လူဦးေရ ၏ ၇၀% ေက်ာ္ 
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈစံႏႈန္းေအာက္တြင္ ေနထုုိင္ေနသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ျပည္နယ္နွင့္ တုိင္းေဒသၾကီး ၁၄ခုအနက္ 
အဆင္းရဲဆုံးျပည္နယ္အျဖစ္ ဆုိးရြားစြာ ရပ္တည္ေနသည္။ Chinland Guardian သတင္း စာ ၏ 
ေမးျမန္းခန္းတြင္ ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕(CHRO) ၏ Advocacy Director ျဖစ္သူ ေရခ်ယ္ ဖေလးမင္း မွ 
“မစၥတာ ရူတာရဲ႕ အစီရင္ခံစာက ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အေျခအေနကုိ နားလည္ႏုိင္ဖုိ႕ အတြက္ အရမ္းကုိ 

                                                            
21 CHRO testified at UN forum on Minority Issues, 29 November 2013, Chinland Guardian: 
http://www.chinlandguardian.com/index.php/component/k2/itemlist/date/2013/11/29 တြင္ဖတ္ရႈပါရန္။ 
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သင့္ေလ်ာ္ပါတယ္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြကုိ လူမ်ိဳး နဲ႕ ဘာသာ ေပၚ အေျခခံျပီးေတာ့ ႏုိင္ငံ က ျပဳလုပ္တဲ့ 
တားဆီးပိတ္ဆုိ႕ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ရဲ႕ သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရိွေနခဲ့တယ္။ အဲဒါေတြအနက္ တစ္ခုကေတာ့ 
မ်ားစြာရိွေနခဲ့တဲ့ အတင္းအဓမၼခုိင္းေစမႈ ႏွင့္ ေျမယာသိမ္းပုိက္ မႈႈ ေတြလုိ ဆယ္စုႏွစ္ၾကာ လူ႕အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြရဲ႕ ေရရွည္ ထိခုိက္မႈျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီလုိ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြဟာ သူတုိ႕ရဲ႕ 
ကုိယ္ပုိင္လယ္ေတြမွာ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ိဳးမႈကုိေတာင္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေတြက 
ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြအတြက္ အဓိက အစားအေသာက္ရင္းျမစ္ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္သက္ေရာက္မႈတစ္ခုက 
အေျခခံအက်ဆံုး၀န္ေဆာင္မႈေတြ ျဖစ္တဲ့ လုံေလာက္တဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ၊ 
သန္႕ရွင္းတဲ့ ေသာက္သုံးေရ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ လုံေလာက္တဲ့ ေက်ာင္းေတြ အျပင္ လမ္းနဲ႕ ဆက္သြယ္ေရး 
အေျခခံအေဆာက္အအုံ ကုိေတာင္မွ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြအတြက္ ေပးအပ္ဖုိ႕ ဆႏၵမရိွျခင္း နဲ႕ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း 
တို႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။”22 

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားအေပၚ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ ကုိ ေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ 

အစုိးရအား တုိက္တြန္း 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၂၄) ရက္။   ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေန ဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ 

ဌာေနကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေထာမတ္အုိယာ ကင္တားနား မွ ျမန္မာအစုိးရသည္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း 

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားအား အတည္တက်ျဖစ္ေနသည္႕ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အား ေျဖရွင္းသင့္သည္ ဟု 

ဆုိသည္။ “အဲဒီေနရာမွာ အလုပ္အကုိင္ရရိွမႈေနရာမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံတာ လည္း  ပါ၀င္ ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ 

အစုိးရဌာနေတြအတြင္းက ရာထူးျမင့္တဲ့ေနရာေတြ ပါ” ဟု ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လအတြင္း ခ်င္း ျပည္နယ္ သုိ႕ 

ပထမအၾကိမ္လာေရာက္သည္႕ မစၥတာ ကင္တားနား မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ရိွ လူဦးေရ၏ ၉၀% မွာ 

ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ေနျပီး ၁၁% မွာ ဗုဒၶဘာသာမ်ား ျဖစ္ေနခ်ိန္၌ ျပည္နယ္အဆင့္ 

ဌာနဆုိင္ရာအၾကီးအကဲမ်ားအနက္ ၁၄%  ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ အဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာ အရာရိွမ်ားအနက္ ၂၅% ကသာ 

ခရစ္ယာန္ဘာသာမ်ား ျဖစ္ေနသည္ ဟု အုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 

ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈအနိမ့္က်ဆုံးျပည္နယ္ျဖစ္ ေသာ ခ်င္းျပည္္နယ္တြင္ ေနထုိင္သည္႕ ခရစ္ယာန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ 

ေဒသတြင္း စီမံကိန္းနည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းမွ လုိအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 

သာသနာပုိင္အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ ျပဳျပင္ ရာတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရာ၌ 

အခက္အခဲမ်ားဆက္လက္ၾကံဳ ေနရဆဲျဖစ္သည္။  

မစၥတာ ကင္တားနား သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ျမိဳ႕သုိ႕သြားေရာက္စဥ္ အစုိးရမွ ဖြင့္လွစ္ထားသည္႕ န.တ.လ 

ေက်ာင္းမ်ားသုိ႕သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ န.တ.လ ေက်ာင္းမ်ားသည္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ၾကီးဌာန နွင့္ 

သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာန တုိ႕၏လက္ေအာက္တြင္ ရိွေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လက္မွတ္ ေရးထုိးထားသည္႕ 

ကုလသမဂၢ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း ႏွင့္ အညီ ေက်ာင္းသားေလးမ်ား ၏ 

ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ ဘာသာေရးအခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည္႕အ၀ေလးစားလ်က္ အကာအကြယ္ေပးရန္ 

                                                            
22 Poverty linked to discrimination: UN racism ex တြင္ဖတ္ရႈပါရန္။ 
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တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ယင္းကုိ တုန္႕ျပန္ရာတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီး 

ဗုိလ္မွဴးေဇာ္မင္းဦး မွ အဆုိပါေက်ာင္းမ်ား၌ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရိွေၾကာင္း 

ျငင္းဆုိခဲ့ျပီး အဆုိပါအစီအစဥ္မွာ မိဘမဲ့မ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည္႕ မိသားစုမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ားကုိ 

ပညာသင္ေပးရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ 

ခ်င္းတုိးတက္ေရး ပါတီမွ  ခ်င္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ ကီးထန္းလုံ မွ ေမးျမန္းမႈကုိ ေျဖၾကားရာတြင္လည္း န.တ.လ 

ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရိွရန္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားေကာင္းမ်ားျဖစ္လာရန္ ေလ့က်င့္ 

ေပးေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴးေဇာ္မင္းဦးမွ တုန္႕ျပန္ေျဖဆိုခဲ့ေၾကာင္း The Chinland Post သတင္းစာတြင္ 

ေရးသားထားသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ အစုိးရစာရင္းဇယားအရ ခ်င္းျပည္နယ္တစ္၀န္းရိွ န.တ.လ ေက်ာင္း 

ကုိးေက်ာင္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေက်ာင္းသား ၄၈၄ ဦးရိွေနျပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေက်ာင္းသား ၂၉၀ ဦး ၊ 

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ဆရာ/မ ၁၈ ဦး ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဆရာ/မ ေပါင္း ၁၁၄ ဦး ရိွေန ေၾကာင္းသိရသည္။23 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ နည္းပါးေနေသးဟု USCIRF ေျပာၾကား 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၆)ရက္။   ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး လူနည္းစုမ်ားသည္ ယခုတုိင္ 

ထိတ္လန္႕မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေနၾကျပီး ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားလည္း ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ 

ေနရေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ ေကာ္မရွင္ (USCIRF) မွ 

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕ လာေရာက္လည္ပတ္ျပီး မၾကာမီ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ 

အတြင္းထုတ္ျပန္သည္႕အစီရင္ခံစာတြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အေျခအေနမ်ား သည္ ဆက္လက္၍ 

ျပႆနာ ရိွေနေၾကာင္း USCIRF မွ ေဖာ္ျပထားသည္။ USCIRF ၏ မူ၀ါဒေရးရာ ႏွင့္ သုေတသန ဆိုင္ရာ 

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး စေကာ့ဖလစ္ သည္ အစုိးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ 

အေျခအေနမွန္မ်ားကုိ အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ၏ ေနရာအႏံွ႕အျပားသုိ႕ 

သြားေရာက္ခဲ့သည္။ အဆုိပါအစီရင္ခံစာပါ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ သာသနာပုိင္ 

အေဆာက္အအုံမ်ားေဆာက္လုပ္ ျပဳျပင္ျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား 

ရိွေနဆဲျဖစ္ကာ အထူးသျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ပုိ၍ဆုိးရြားသည္ ဟု ဆုိသည္။ 

ယခုနွစ္အေစာပုိင္းက CHRO မွ ၀န္ထမ္းမ်ား သည့္  ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ခ်င္းလူမ်ိဳးခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား 

အား ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈဆုိင္ရာ ၄င္း၏ အစီရင္ခံစာ အျပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ advocacy trip အတြင္း  USCIRF 

မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။ 24
 

                                                            
23 Govt urged  to address discrimination against Christians  in Chin State, 24 October 2013,  , Rhododendron News, September‐October 2013: 

http://www.chro.ca/images/stories/files/PDF/Rhododendron/RhododendronNews_Sept‐Oct_2013.pdf တြင္ဖတ္ရႈပါရန္။ 

 
24 Religious freedom still restricted in Burma: USCIRF,  26 August 2013, Rhododendron News, July‐August 2013: 
http://www.chro.ca/images/stories/files/PDF/Rhododendron/RhododendronNews_Jul‐Aug_2013.pdf တြင္ဖတ္ရႈပါရန္။ 
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ကုလသမဂၢအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အေျခအေန 

ေၾကာင့္ မွင္တက္မိသြားခ့ဲ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၂)ရက္။   ။ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဗဟုိအစုိးရ၏ လ်စ္လ်ဴရွဳမႈကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 

ခံစားခဲ့ရသည္ ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕ ရွစ္ၾကိမ္ေျမာက္ လာေရာက္ရာတြင္ 

မစၥတာကင္တားနားသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္းရိွ မင္းတပ္ ႏွင့္ ကန္ပက္လက္ျမိဳ႕မ်ားသို႕ သြားေရာက္ခဲ့ျပီး 

ယင္းျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ အစုိးရ လက္ေအာက္ရိွ န.တ.လ ေက်ာင္းမ်ား သုိ႕ 

သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္ရာ၌ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား ဆုိင္ရာ အတားအဆီးမ်ား အေျခအေနကုိ အထူးအေလးေပးေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕(CHRO)မွ ပရုိဂရမ္ ဒါရုိက္တာ ဆလုိင္း ဇာအုပ္လိန္း က “ န.တ.လ ေက်ာင္းထြက္ 

ဘြဲ႕ရေတြအတြက္ အစုိးရ အလုပ္ရဖုိ႕ အာမခံခ်က္အျပည္႕အ၀ေပးထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႕ 

ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြျဖစ္မွရတာ။ ဒါက န.တ.လ ေက်ာင္းေတြမွာ ဘာသာေရးကုိ အေျခခံတဲ့ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ 

ရိွကုိရိွတယ္ ဆုိတာကုိ ထင္ဟပ္ျပတာပဲ။ဒါေၾကာင့္မုိ႕လုိ႕ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕က ဒီေက်ာင္းေတြကုိ ရပ္ ျပီးေတာ့ 

ေက်ာင္းသားတိုင္း တန္းတူညီမွ် ပညာသင္ယူႏုိင္တဲ့ ျပည္နယ္ပညာေရး စနစ္ကုိသာ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ  

ဘ႑ာေငြ ခ်ေပးဖုိ႕ ေတာင္းဆုိေနရတာပါ ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ CHRO အဖြဲ႕သည္ မစၥတာကင္တားနားအား 

ခ်င္းျပည္နယ္သုိ႕ မထြက္ခြာမီ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းညႊန္ၾကားျခင္း တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။25 

ျမန္မာ- ဥေရာပ လႊတ္ေတာ္၌ သမုိင္း၀င္ နာၾကားျခင္း ခ်င္းလူမ်ိဳးတုိ႕ ျပဳလုပ္ခ့ဲ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၉) ရက္။   ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ခ်င္းလူမ်ိဳးတုိ႕၏ အေျခအေန ဆုိင္ရာ နာၾကားမႈတစ္ရပ္ကုိ  

ဘရပ္စဲလ္ ျမိဳ႕ရိွ အီးယူပါလီမန္ ၌ က်င္းပခဲ့သည္။ “ ေျပာင္းလဲလ်က္ရိွသည္႕ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ခ်င္းလူမ်ိဳးတုိ႕၏ 

ရုန္းကန္မႈ” အမည္ျဖင့္ အဆုိပါ အခမ္းအနားတစ္ရပ္ကုိ  ဥေရာပ ပါလီမန္ရိွ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ဆုိင္ရာ 

အလုပ္အဖြဲ႕မွ လက္ရိွ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ အမ်ားအားျဖင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား 

ျဖစ္ၾကေသာ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည္႕ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ကုိ ေလ့လာခဲ့ သည္။ 

အဆုိပါ နာၾကားမႈတြင္ သက္ေသခံခဲ့သည္႕ ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕(CHRO) မွ ပရုိဂရမ္ဒါရုိက္တာ 

ဆလုိင္းဇာအုပ္လိန္းက “ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရက ယူေဆာင္လာတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကုိ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ၾကိဳဆုိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခရီးက အေ၀းၾကီးပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ 

ျဖစ္ေနတဲ့အရာက က်န္တဲ့ ေနရာေတြက အေျခအေနအတြက္ လကၡဏာ ပါပဲ။ တစ္ေနရာမွာ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈရိွတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆက္ျဖစ္ေနတယ္။ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ 

ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈွရိွေနေပမဲ့ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ က ဒဏ္ခတ္ခံရတာေတြ မရိွဘဲ 

                                                            
25 UN rights envoy awestruck by levels of poverty in Chin State, 22 August 2013, Rhododendron News, July‐August 2013: 
http://www.chro.ca/images/stories/files/PDF/Rhododendron/RhododendronNews_Jul‐Aug_2013.pdf တြင္ဖတ္ရႈပါရန္။ 
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လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈေတြ အပါအ၀င္ ျပင္းထန္တဲ့ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကုိ ရိွေနတယ္။ 

ဒါေတြရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္းရင္းေတြျဖစ္တဲ့ လူမ်ိဳးေရး နဲ႕ ဘာသာေရး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ကုိ 

မီးေမာင္းထုိးျပခ်င္တယ္။ ျပီးေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေတြ ကုိ ေလးေလးနက္နက္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႕ 

အေရးတၾကီးလုိအပ္ေနတယ္ ဆုိတာကုိေရာေပါ့။ ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။26 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ တုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား မရိွမျဖစ္ လုိအပ္ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၃)ရက္ ။   ။ ျပင္းထန္သည္႕ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ 

တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္။ဘရတ္စဲလ္ ရိွ ဥေရာပ ပါလီမန္မွ လူ႕အခြင့္အေရး 

ဆပ္ေကာ္မတီတြင္  အဂၤါေန႕ကက်င္းပသည္႕ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရး နာၾကားမႈတြင္ ဆလုိင္းဇာအုပ္လိန္းမွ “ 

ဘာသာေရးနဲ႕ လူမ်ိဳးေရးအေပၚ အေျခခံတဲ့ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြဟာ နက္ရိႈင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနတဲ့အျပင္ 

စနစ္တက်ျဖစ္ေနတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လက္ရိွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈဟာ လူနည္းစု မ်ိဳးႏြယ္စု နဲ႕ ဘာသာ၀င္ 

ေတြအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ နဲ႕ အတင္းအဓမၼ လက္ခံခုိင္းမႈေတြကုိ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေစတဲ့ 

အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းက ဖြဲ႕စည္းပုံေတြနဲ႕ မူ၀ါဒေတြကို ဖ်က္သိမ္းႏုိင္ဖုိ႕ အဓိကထားသင့္ ပါတယ္။”  

ဘရတ္စဲလ္ ႏွင့္ ၀ါရွင္တန္ဒီစီ တုိ႕ တြင္ တစ္ပတ္အၾကာခန္႕ advocacy သြားေရာက္ခဲ့ျပီးေနာက္ CSW ႏွင့္ 

CHRO တုိ႕ ပူးေပါင္းထုတ္ ခဲ့သည္႕ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ လူနည္းစု ဘာသာ၀င္မ်ား၏ 

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္  ဦးစားေပး အစီအစဥ္၌ ထားရိွရန္ 

တြန္းအားေပးဖုိ႕ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္း အား ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ 

အရာရိွမ်ား၊ ဥပေဒျပဌာန္းသူမ်ား၊ Tom Lantons Human Rights Commission မွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊  

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ေကာ္မရွင္ တုိ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္  CHRO ႏွင့္ 

CSW တုိ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလြန္သတိထားရေသာ အဆုိပါ ကိစၥအတြက္ ႏုိင္ငံတကာမွ 

အေထာက္အပ့ံမ်ားစြာ လုိအပ္ေၾကာင္း အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား 

ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အားနည္းသည္႕ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား အရ “စုိးရိမ္ေရမွတ္ရိွ ႏိုင္ငံ” အျဖစ္ ၁၉၉၉ 

ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။ 

ယခုႏွစ္အတြင္း ဇန္န၀ါရီ လ နွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမ်ားအတြင္း CHRO မွ အစီရင္ခံခဲ့သည္႕ အျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ 

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္ နယ္ေျမအတြင္း ျမန္မာတပ္မေတာ္ စစ္သား တစ္ဦးမွ ၁၃-

ႏွစ္အရြယ္ရိွ အမ်ိဳးသမီးငယ္ အား မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ျခင္း ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း တြန္းဇံျမိဳ႕နယ္အတြင္း 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြက္ ေပၚတာဆြဲမႈ တုိ႕ ပါ၀င္သည္။ CHRO မွ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး 

ဆလုိင္းေဘြလ်န္းမန္ က “လူနည္းစု မ်ိဳးႏြယ္စုေတြနဲ႕ ဘာသာ၀င္ေတြ အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ဟာ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အတြင္းမွာ အေတာ္ျပင္းထန္ပါတယ္။ ခုေနာက္ဆုံး ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ ့ျဖစ္ရပ္ေတြက 
                                                            
26 Burma: Ethnic Chin in historic hearing at the European Parliament, 9 July 2013, Rhododendron News, July‐August 2013: 
http://www.chro.ca/images/stories/files/PDF/Rhododendron/RhododendronNews_Jul‐Aug_2013.pdf တြင္ဖတ္ရႈပါရန္။ 
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ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ျမန္မာ စစ္တပ္ တပ္သားေတြ ရိွေနျခင္း နဲ႕ လူ႕အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြၾကား တုိက္ရုိက္ 

ဆက္ႏြယ္မႈရိွေနတာကုိ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ မီးေမာင္းထုိးျပလုိက္တာပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။27 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လက္ရိွျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ မပါ၀င္ေသး- 

လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂) ရက္။    ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအတြင္းရိွ 

မတူညီသည္႕ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတုိ႕ ဆီကုိ ေရာက္ရိွျခင္း မရိွေသးဟု 

ဥေရာပလႊတ္ေတာ္(MEPs) မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢ ႏုိင္ငံျခားေရး နွင့္ 

လုံျခံဳေရးမူ၀ါဒ ဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ ဘာရုိနက္ကက္သရင္း အက္ရ္ွတန္ ထံ ေပးပုိ႕သည္႕ စာတြင္ 

အမတ္မ်ားမွ “ လက္ရိွ ျပဳေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အထိ ေတာ့ 

ေရာက္သြားျခင္းမရိွေသးဘူး။ ဒါက ႏိုင္ငံအတြင္း ေရရွည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႕ တည္ျငိမ္မႈ အတြက္ 

အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္မယ့္ အရာျဖစ္တယ္” ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဥေရာပသမဂၢ လႊတ္ေတာ္အမတ္ (၁၄) ပါး မွ 

သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္႕ အဆုိပါ ေပးစာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ရိွ ဗုဒၶဘာသာ ႏွင့္ အစၥလမ္  

အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားၾကား ခြဲျခားဆက္ဆံသည္႕ လက္ရိွ အစုိးရမူ၀ါဒ ၏ ျပႆနာမ်ား ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းမွ 

ခရစ္ယာန္လက္၀ါးကားတုိင္မ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္း စသည္တုိ႕ကုိလည္း အေလးေပးေဖာ္ျပခဲ့သည္။ 

ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕(CHRO) ႏွင့္ Christian Solidarity Worldwide(CSW) တုိ႕မွ 

ဥေရာပလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္ကုိ ေထာက္ခံၾကိဳဆုိရင္း လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

တုိင္းရင္းသားမ်ားၾကံဳေတြ႕ေနရသည္႕  လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

စုိးရိမ္ပူပန္ဖြယ္ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။28 

 

 

 

 

                                                            
27 Ethnic Rights Vital to Burma’s democratic transition, 23 March 2013, Chinland Guardian: 
http://www.chinlandguardian.com/index.php/news/ethnic‐news/item/1837‐ethnic‐rights‐vital‐to‐burma‐s‐democratic‐transition 
တြင္ဖတ္ရႈပါရန္။ 
28 Current reforms have not extended to freedom of religion in Burma: MEPs, 2 February 2013, Rhododendron News, January ‐ February 2013: 
http://www.chro.ca/images/stories/files/PDF/Rhododendron/RhododendronNews_Jan‐Feb_2013.pdf တြင္ဖတ္ရႈပါရန္။ 


