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၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ တြင္ လူအမ်ားစု ကိုးကြယ္က်င့္သံုးသည္႕ ဘာသာတရား အျဖစ္
ဗုဒၶဘာသာ၏ အထူးအေနအထားကို ေဖာ္ျပထားျပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၊ ဟိႏၵဴ ဘာသာ နွင့္
ဘာသာမဲ့ တို႕အခန္းက႑မွာ မူမရွိသေလာက္ျဖစ္ေနသည္။1 လက္ေတြ႕တြင္ ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာ
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ျမန္မာႏိုင္ငံ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ အပိုဒ္ ၃၆၁ နွင့္ အပိုဒ္ ၃၆၂

အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း၌ က်င့္သံုးေနသည္။ ခ်င္း 2အေျခအေနတြင္မူ အဆုိပါအခ်က္သည္ ဘာသာတရား
(သို႕) ယံုၾကည္မႈ ကိုအေျခခံ၍ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းနွင့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ိဳးစံု ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ
၁၉၈၁ ကုလသမဂၢေၾကညာစာတမ္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္႕ ဘာသာအယူ၀ါဒႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ဆိုင္ရာ အေျခခံ
ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ ကြဲလဲြေနသည္။ ဗုဒၶဘာသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံပိုင္
ရင္းျမစ္မ်ားကို ခြဲတမ္းခ် အသံုးျပဳမႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနသည္႕တုိင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ အေျခခံ အေဆာက္
အအံု မ်ား တည္ေဆာက္ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ရန္အတြက္ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ စသည္တို႕တြင္ ကန္႕သတ္
တားျမစ္မႈ မ်ား ဆက္လက္ရွိေနေသးသည္။2 စက္တင္ဘာလအတြင္း သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာန ၀န္ၾကီး ဦး
ဆန္းဆင့္ မွ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ မြမ္းမံျခင္း၊ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျခင္း
နွင့္ အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း စသည္တို႕အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား အဆင့္ဆင့္ ေတာင္းခံေနရျခင္း ကဲ့သို႕ေသာ
ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားကို သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနအေနျဖင့္ မ်ားစြာ ေျဖေလွ်ာ့ေပးထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း အခုိင္အမာ
ေျပာၾကားခဲ့သည္႕ ေနာက္ပိုင္းတြင္ပင္ ယင္းသို႕ ဆက္လက္ ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ “ ၀န္ၾကီးဌာန
အေန နဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ေတြေပးဦးမွာပါ” ဟု လည္း ၀န္ၾကီးမွ ေျပာၾကားခဲ့ျပန္ရာ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားကို
ေျဖေလွ်ာ့ ရာတြင္ လက္ေတြ႕၌ (သို႕) အစိုးရ အဆင့္ဆင့္တြင္ မည္သုိ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နွင့္
ပတ္သက္၍ မရွင္း မလင္းျဖစ္ ေစသည္။3
၂၀၁၁ ခုနွစ္ မတ္လတြင္ အမ်ားအေခၚ အရပ္သားအစိုးရ မွ အာဏာလႊဲယူခဲ့ခ်ိန္မွ စတင္၍ သမၼတဦးသိန္းစိန္နွင့္
လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရေရႊမန္းတို႕ အပါအ၀င္ အစိုးရအၾကီးအကဲ မ်ားသည္ ၂၀၁၃ ခုနွစ္အတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္
ကို ပထမအၾကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ဤသို႕သြားေရာက္ လည္ ပတ္ရာတြင္လည္း လြန္ခဲ့သည္႕ ဆယ္စုနွစ္
မ်ားကအတုိင္းပင္ ျပဳမူခဲ့ၾကသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ သို႕ တနဂၤေႏြေန႕နံနက္မ်ားတြင္သြားေရာက္ကာ အခမ္းအနား
မ်ားကို လည္း က်င္းပေစခဲ့တာေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ ရႈေထာင့္မွ ၾကည္႕ပါက ယင္းသည္
ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ၀ပ္ျပဳကိုးကြယ္မႈ (သို႕) ျပည္သူမ်ား၏ အလုပ္ပိတ္ရက္ နားေနမႈ ကို မေလး
မစားျပဳျခင္း ျဖစ္ေပသည္။4 ၂၀၁၃ ခုနွစ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈအေပၚအေျခခံ ၍ ခြဲျခား
ဆက္ဆံ ျခင္း သည္ ၾကီးမားျပင္းထန္သည္႕ အေၾကာင္းအရာ အျဖစ္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။
ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းရွိ ေ၀းလံေခါင္သီသည္႕ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား ေနထိုင္ရာ ရြာမ်ားတြင္ ၀တ္ျပဳ
ကိုးကြယ္ ရန္ စုေ၀းမႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ပါက ရြာမ်ားကို မီးရႈိ႕ပစ္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ကို ေဒသတြင္းရွိ
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ဤအခ်က္သည္ ၁၉၈၁ခုနွစ္ေၾကညာစာတမ္းပါ အပိုဒ္ ၆ (က) မွ “ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္မႈအတြက္ စုရံုးႏိုင္ျပီး ယင္းသို႕

၀တ္ျပဳျခင္းျပဳလုပ္ရန္ ေနရာဌာနမ်ားအား ထိန္းသိမ္းပိုင္ခြင့္ရွိသည္” ဟူေသာ အခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္။
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၀န္ၾကီး ဦးဆန္းဆင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ(၁၈)ရက္ထုတ္ 7Day news ျမန္မာဘာသာ သတင္းစာ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၀န္ၾကီးမွ ဘာသာေရးပြဲမ်ားႏွင့္ ပြဲေတာ္မ်ားအတြက္ သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ လံုး၀မလိုအပ္ေတာ့ဘဲ
ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမ်ားမွသာ ရယူရ ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

4

၁၉၈၁ ေၾကညာစာတမ္းမွ အပိုဒ္ ၆(က) ႏွင့္ ၆(ဇ) အား ဖတ္ရႈပါရန္။
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အစိုးရအရာရွိမ်ားကျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကသည္။ ႏိုင္ငံပိုင္ ရင္းျမစ္ မ်ားကို ဗုဒၶဘာသာ ျပန္႕
ပြားေရးအတြက္ အသံုးျပဳေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္
မ်ား က ေဖာ္ျပၾကသည္။အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြ႕ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေက်ာင္း
(န.တ.လ) မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ျဖစ္သည္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ အတင္းအဓမၼ ေစခိုင္း မႈမ်ား ယင္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရွိေန ေၾကာင္း ကို
CHRO မွ မွတ္တမ္း ေကာက္ယူခ့ဲျပီး ျဖစ္သည္။5
အျပဳသေဘာေဆာင္သည္႕ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအျဖစ္ ခ်င္းဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ ဓမၼဆရာမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ အမတ္
မ်ား နွင့္ အျခားအေရးပါသည္႕ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား သည္ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ ခြင့္ နွင့္ ပတ္သက္
၍ အာဏာပိုင္မ်ားကို စိန္ေခၚရန္အတြက္ အျပင္းအထန္ အားထုတ္စျပဳေနၾကျပီျဖစ္ သည္။ ႏို၀င္ဘာလ ၁၂-၁၅
ရက္အတြင္း ဟားခါးျမိဳ႕၌က်င္းပခဲ့ေသာ သမုိင္း၀င္ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ညီလာခံ ၏ “လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္
ယံုၾကည္ ခြင့္” ပင္နယ္ ေဆြးေႏြးမႈမွ အာဏာပိုင္မ်ားထံ ေပးပို႕ မည္႕ အေရးပါသည္႕ အၾကံျပဳခ်က္
ဆယ့္ႏွစ္ခ်က္ ထြက္ရွိလာခ့ဲသည္။အဆုိပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ဘာသာေရး အတြက္အသံုးျပဳမည္႕ ေျမ ပိုင္
ဆိုင္ခြင့္မ်ား အစိုးရမွ ေပးအပ္ရန္၊ ဘာသာေရးအတြက္ လြတ္လပ္စြာ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ စုေ၀း ျခင္းနွင့္ အယူ၀ါဒ
ေျပာင္းလဲခြင့္ အတြက္ အာမခံခ်က္ေပးရန္၊ အေၾကာင္းျပခ်က္ မ်ိဳးစံုျဖင့္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္
တို႕၏ လက္၀ါးကားတိုင္မ်ားကို ျပန္လည္ ထူေထာင္ေပးရန္ နွင့္ ဘာသာေရးကိုအေျခခံသည္႕ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ
မ်ိဳးစံု ပေပ်ာက္ေစရန္ အတြက္ သာသနာေရး ၀န္ၾကီးဌာနကို လြတ္လပ္၍ ဘက္မလိုက္ေသာ ဘာသာေရး
လြတ္လပ္ခြင့္ ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ စသည္တို႕ ပါ၀င္သည္။

အေမရိကန္အစိုးရထံ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
၁။ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္နွင့္ ပတ္သက္၍ ဆုိးရြားသည္႕ သမိုင္းရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို
အထူး ေစာင့္ၾကည္႕ရမည္႕ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္သတ္မွတ္ရန္။
၂။ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အေျခအေန ကို စိုးရိမ္ဖြယ္ရွိေနျပီး လက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာက္ တြင္
ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ေနေသးသည္႕ အထူး စိုးရိမ္ဖြယ္လူ႕အခြင့္အေရး တစ္ရပ္အျဖစ္ ျမွင့္တင္ရန္။
၃။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားညီလာခံ ႏွင့္ ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ တို႕၏အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအတိုင္းပင္ ျမန္မာအစိုးရကို
ေအာက္ပါအတိုင္းတိုက္တြန္းရန္-
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ကို 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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-

လူနည္းစုကိုးကြယ္သည္႕ ဘာသာမ်ားမွ ဘာသာ၀င္မ်ားကို တိုက္ရိုက္(သို႕) သြယ္၀ိုက္နည္း ျဖင့္ ခြဲျခား
ဆက္ဆံျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ကာကြယ္သည္႕ ဥပေဒ ျပဌာန္းက်င့္သံုးရန္။ယင္းသို႕ ေသာ အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ မႈ မ်ား တြင္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္အေပၚ ကန္႕သတ္ခ်က္
မ်ား နွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ကို တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳ
ခ်က္မ်ား အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ တစ္ဆင့္ျပီး တစ္ဆင့္ ေတာင္းခံရန္ လိုအပ္ေနမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း
လည္းပါ၀င္သင့္သည္။

-

သာသနာေရး ၀န္ၾကီးဌာနကို လြတ္လပ္ျပီး ဘက္မလိုက္သည္႕ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ေကာ္မရွင္
တစ္ရပ္ျဖင့္ အစားထိုးရန္ ႏွင့္ အဆိုပါ ေကာ္မရွင္ကို နက္ရႈိင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေန သည္႕ ဘာသာေရး
ကိုအေျခခံသည္႕ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ နွင့္ ပတ္သက္၍အေရးယူေဆာင္ရြက္ မႈျပဳႏိုင္သည္႕ အခြင့္အာဏာ
ေပးအပ္ထားရန္။

-

မည္သည္႕ဘာသာအတြက္ မဆို လြတ္လပ္စြာ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ခြင့္၊ စုေပါင္း၀တ္ျပဳခြင့္ႏွင့္ အယူ၀ါဒ
ေျပာင္းလဲ ခြင့္ ကို အာမခံခ်က္ေပးရန္။

-

န.တ.လ ေက်ာင္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းျပီး ေက်ာင္းသူ/သား အားလံုး ပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာန ေအာက္တြင္
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမရွိဘဲ တန္းတူညီမွ် ပညာသင္ၾကားႏိုင္သည္႕ တစ္ခုတည္းေသာ ပညာေရးစနစ္ကို
ထူေထာင္ရန္။

-

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္
ေပးရန္ ( တမင္တကာ ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တို႕၏ လက္၀ါးကားတိုင္မ်ားကို
ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေပးျခင္း အပါအ၀င္ အျခားအေရးယူမႈမ်ား)

၄။ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ကို ကာကြယ္ ျမွင့္တင္သည္႕ အေနျဖင့္ အဓိကပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ား
ကို ဘ႑ာေရးအရ အေထာက္အပံ့ေပးရန္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ဆုိင္ရာ ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေႏြးပြဲ ကို ဘာသာေပါင္းစံု အတြက္ ႏႈိးေဆာ္က်င္းပ ေပးရန္။

၂။ မွတ္တမ္းျပဳစုနည္း
ခ်င္းျပည္နယ္သည္ အလြန္ေ၀းလံေခါင္သီသည္႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ျခမ္းတြင္ တည္ရွိေသာ
ျပည္နယ္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားမွာ အလြန္ နိမ့္က်ေနျပီး အျပည္႕ခင္းမထားသည္႕
လမ္းမ်ားေၾကာင့္ သြားလာရန္ခက္ခဲလွသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ေက်းရြာ အေတာ္မ်ားမ်ာသည္ ယခုတိုင္
ေျခက်င္ျဖင့္ သာေရာက္နိုင္ျပီး က်ဥ္းေျမာင္းလွသည္႕ လမ္းေၾကာင္း မ်ားမွ သြားေရာက္ရသည္။
ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံု မရွိျခင္းေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ
ရရွိရန္ ခက္ခဲေစသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမ်ားစု ကို ျဖစ္ပ်က္ျပီး
ရက္ေပါင္း(သို႕) ရက္သတၱပတ္ အေတာ္ၾကာ မွသာ မွတ္တမ္းေကာက္ယူႏုိင္သည္။ ထို႕အျပင္
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ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ စစ္တပ္ အမ်ားအျပားခ်ထားသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။ ဤစာကိုေရးသားခ်ိန္တြင္
ခ်င္းျပည္နယ္၌ စစ္တပ္စခန္းေပါင္း ၅၄ ခုရွိေနသည္။
CHRO ၏ ေသးငယ္ေသာ ကြင္းဆင္းလုပ္သား အဖြဲ႕၀င္မ်ားအတြက္ လည္း ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ
လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကို မွတ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ် မည္႕
အႏၱရာယ္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ လံုျခံဳေရး အရ စိုးရိမ္စရာမ်ား ရွိေနသည္။ CHRO သည္ ND-BURMA
အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည္နွင့္အညီ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ND-Burma ၏
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း နည္းလမ္းအတိုင္း CHRO ကြင္းဆင္းလုပ္သားမ်ားမွ ေကာက္ယူ စုေဆာင္း သည္။6
CHRO မွ ေကာက္ယူရရွိသည္႕ မွတ္တမ္းမ်ားကိုႏွစ္လတစ္ၾကိမ္ ထုတ္ Rhododendron News တြင္
ထုတ္ေ၀သည္။ ယင္းကို http://www.chro.ca/publications/rhododendron.html တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။
လူ႕အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားနွင့္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ ဤ
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ကို ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ရိွေနသည္႕ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ ျပႆနာ အားလံုး ကို
တင္ျပထားျခင္း မဟုတ္ ဘဲ ျခံဳငံု တင္ျပခ်က္ တစ္ခုအျဖစ္သာ မွတ္ယူေစခ်င္ပါသည္။

၃။ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းဆုိင္ရာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား
၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ CHRO အေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ နွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာ ၁၃ခု ကို
မွတ္တမ္းေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုစီ၏ အတိုခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္ကို ေအာက္တြင္ တင္ျပ ထားသည္။
ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုစီ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖတ္ရႈလိုပါက ေအာက္ေျခမွတ္ခ်က္မ်ားပါ ညႊန္းခ်က္မ်ား
အတိုင္း ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ခ်င္းလူမ်ိဳး ဓမၼဆရာ တစ္ဦးအား ပါးရိုက္ခ့ဲ
၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္။ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမပံုျမိဳ႕နယ္မွ ရပ္ကြက္ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးလွေက်ာ္ မွ
ရွင္းလင္း သည္႕ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမရွိဘဲ ခ်င္းလူမ်ိဳးဓမၼဆရာ က်န္ပ်န္လန္း အား ပါးရိုက္ခဲ့သည္။
ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕၏ အဆိုအရ ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၉ ရက္ ညဘက္ ၉:၃၀ နာရီ အခ်ိန္ အသက္
၃၀ အရြယ္ရွိ ဓမၼဆရာ ဖုန္းေျပာေနစဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ဓမၼဆရာသည္ ေျမပံုျမိဳ႕ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးရံုး ကို တိုင္ၾကားရန္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌမွာ ခရီးသြားေနသည္ ဟု ယင္းရံုးမွ တုန္႕ျပန္ခ့ဲ
သည္ ဟု ဆိုသည္။ အဆုိပါအမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနထံ တင္ျပခဲ့ရာတြင္မူ ဥကၠဌမွ
“အဲဒါေတြ ငါနဲ႕မဆိုင္ဘူး” ဟု တုန္႕ျပန္ ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္အေပၚ
တစ္စံုတစ္ရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဓမၼဆရာမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပါစတာ က်ိန္ပ်န္လန္ သည္
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ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြခရိုင္ ေျမပံုျမိဳ႕နယ္ ေျမပံုျမိဳ႕တြင္ လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာဧ၀ံေဂလိ အသင္းေတာ္မွ
ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳ ဓမၼဆရာတစ္ဦးအျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ မွ စတင္ကာ တာ၀န္ထမ္း
ေဆာင္ေနခဲ့သူျဖစ္ သည္။7

ခ်င္းေရးရာ၀န္ၾကီးထံ တင္ျပသည္႕ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ နွင့္ပတ္သက္၍
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၇ ရက္။ ။ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္
ဘာသာ၀င္ မ်ားမွ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၄င္းတို႕၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး
ခ်င္းေရးရာ၀န္ၾကီးထံတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ သာသနာပိုင္ အေဆာက္အအံုမ်ား ျပဳျပင္ေဆာက္လုပ္ေရး အတြက္
ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားေတာင္းခံရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနေသးသည္ ဟု ဆိုခဲ့ၾကျပီး ခ်င္းေရးရာ၀န္ၾကီးထံမွ အကူ
အညီ ေတာင္းခံခဲ့ၾကသည္။ ခ်င္းေရးရာ၀န္ၾကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ တြင္ ပခုကၠဴခ်င္းႏွစ္ျခင္း ဘုရားေက်ာင္းမွ
ဓမၼဆရာ တစ္ဦးက “ သာသနာပိုင္ပစၥည္းေတြကို လြတ္လပ္စြာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ရနို္င္ဖို႕အတြက္
၀န္ၾကီးက မိမိလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အသံုးျပဳျပီးေတာ့ ဒီအေၾကာင္းအရာကို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြဆီ
တင္ျပေပးဖို႕ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။၀န္ၾကီး ဆလိုင္းလွထြန္းမွလည္း အေကာင္းဆံုး
ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အခမ္းအနားတက္ေရာက္လာၾကသည္႕ ခ်င္းလူမ်ိဳး အသိုင္း
အ၀ုိင္း မွ ေခါင္းေဆာင္နွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္
ေက်ာင္းသား မ်ား ႏွင့္ တကၠသိုလ္နည္းျပမ်ား အား မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ျပန္လည္ေျဖ ၾကားသြားခဲ့သည္။
ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးျမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည္႕ ခ်င္းအမ်ိဳးသားညီလာခံ သို႕ တက္ေရာက္ျပီး အျပန္တြင္
ခ်င္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ၾကီးသည္ ဂန္႕ေဂါ၊ ေရစၾကိဳ နွင့္ ပခုကၠဴ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အေျခစိုက္ေသာ
ခ်င္းလူမ်ိဳးအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား နွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။8

ခ်င္းျပည္နယ္မွ သူရေရႊမန္း၏ အစည္းအေ၀းအခ်ိန္ဇယားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိတ္ပ်က္မႈမ်ား
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၉) ရက္။ ။ စစ္ကိုင္းတိုင္း ကေလးျမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ ႏွင့္
ဟားခါးျမိဳ႕ သို႕သြားေရာက္ခဲ့သည္႕ နွစ္ရက္တာ ခရီးစဥ္တြင္ ဦးေရႊမန္းသည္ အစိုးရ၀န္ၾကီးမ်ား၊ အရာရွိမ်ား၊
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အျပင္ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ စေန၊
တနဂၤေႏြ ရက္မ်ားတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ဟားခါးျမိဳ႕ခံတစ္ဥိီး က Chinland Guardian သတင္းဌာနကို
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ေျပာျပရာတြင္ “ဦးေရႊမန္းဟာ တီးတိန္ျမိဳ႕မွာ တနဂၤေႏြေန႕က အစည္းအေ၀းလုပ္ခ့ဲျပီး ေတာ့ အဲဒီေန႕
ေန႕ခင္းပိုင္းက ဟားခါးျမိဳ႕ကို ေရာက္ခဲ့တယ္။ ေန႕ခင္းပိုင္းျဖစ္ ေပမဲ့ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ရတာေၾကာင့္
တခ်ိဳ႕လူေတြက ဘုရားေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။” ဟု ဆိုခဲသ
့ ည္။9

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ဗုဒၡဘာသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ ျပည္နယ္ ဘ႑ာ သံုးစြဲမႈနွင့္
ပတ္သက္ျပီး ေမးခြန္းေမးျမန္းမႈမ်ား
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏို္၀င္ဘာလ (၁၁) ရက္။ ။ ခ်င္းလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ျမိဳ႕နယ္သံုးခု တြင္ ဗုဒၶ
သာသနိက အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေငြ သီးသန္႕ဖယ္ခ်န္ထားမႈ နွင့္ပတ္သက္၍
စံုစမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္အမ်ားစုေနထိုင္သည္႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း မွ ျပည္နယ္တစ္ခုတြင္
အဘယ့္ ေၾကာင့္ အျခားဘာသာမ်ားအတြက္ ေပးအပ္ျခင္းမရွိဘဲ ဗုဒၡၶဘာသာ တစ္ခုတည္းအတြက္ သာ ဖယ္ခ်န္
ထား သည္႕ အေၾကာင္းရင္းကို သိရွိလိုသည္ ဟု ယင္းတို႕က ဆိုသည္။ျပည္နယ္အစိုးရမွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅
ခ်င္းျပည္နယ္ ဘ႑ာေငြခ်မွတ္ရာ၌ ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္၊ မင္းတပ္ျမိဳ႕နယ္ နွင့္ တီးတိန္ျမိဳ႕နယ္တို႕တြင္ ဗုဒၶဘာသာ
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား၊စာသင္ေက်ာင္းမ်ားနွင့္ ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမမ်ားေဆာက္လုပ္ရန္ ခြဲတမ္းမ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။
ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီမွ လႊတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ပူးလာလ္ေမာင္က်ံဳး မွ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား
ဘ႑ာ ေငြခြဲတမ္းရရွိႏိုင္ျခင္း ရွိမရွိ မၾကာေသးမီကက်င္းပခဲ့သည္႕ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးခြန္းထုတ္
ခဲ့သည္ ဟုဆိုသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးဟုန္းငိုင္း က ဘ႑ာေငြ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္သည္ လိုအပ္ခ်က္
မ်ားျပည္႕စံုပါက ရရွိနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။ “ မည္သည္႕ဘာသာေရး အုပ္စုၾကား
တြင္မွ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ တစ္စုံတစ္ရာမရွိ” ဟုလည္း ျဖည္႕စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၀န္ၾကီးခ်ဳပ္နွင့္ ေတြ႕ဆံုရျခင္းအေပၚ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား စိတ္ပ်က္
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ေအာက္တိုဘာလ( ၂၅) ရက္။ ။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မတူပီျမိဳ႕မွ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား သည္
ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ၾကိီးခ်ဳပ္နွင့္ တနဂၤေႏြေန႕၌ေတြ႕ဆံုခဲ့ရျခင္းအေပၚ စိတ္ပ်က္မိ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ
ခဲ့ၾကသည္။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္သည္ ၀န္ၾကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအၾကီးအကဲမ်ား၊ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴးမ်ား၊ ေဒသခံ
အစိုးရ အရာရွိမ်ား အျပင္ ရပ္ရြာ နွင့္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တနဂၤေႏြေန႕ နံနက္ ၇:၃၀ နာရီ မွ ၉:၃၀
နာရီ အထိ အစည္းအေ၀းေခၚယူခဲ့သည္ ဟု ဆိုသည္။
“အခ်ိဳ႕ေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းဦးေဆာင္ရမယ့္ အစီအစဥ္ ေတြ
ကိုဖ်က္လိုက္ရျပီးေတာ့ အျခားလူေတြကေတာ့ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကရတယ္”ဟု မတူပီ
ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Hakha Post သတင္းစာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အဆုိပါ အစည္းအေ၀း
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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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ကို လူ (၂၅၀ ) ဦးခန္႕ တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး အဆုိပါ အစီအစဥ္တြင္ မတူပီရွိ န.တ.လ ေက်ာင္းအတြက္ ဗမာလူမ်ိဳး
10

ပိုင္ ကုမၸဏီ တစ္ခု မွ က်ပ္ ဆယ္သိန္း လွဴဒါန္းျခင္း အစီအစဥ္လည္း ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ား ျခိမ္းေျခာက္ခံခ့ရ
ဲ ၊၀တ္ျပဳစည္းေ၀းျခင္း ကို ရပ္တန္႕ရန္ အမိန္႕ထုတ္ခံခဲ့ရ
၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၂၀) ရက္။ ။ မင္းတပ္ျမိဳ႕နယ္၊ ပန္ေအာ့ရြာမွ ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္
မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး တစ္ပါး၏ ညႊန္ၾကားမႈျဖင့္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း မ်ားကို ရပ္တန္႕ပစ္ရန္
အမိန္႕ေပးခံခ့ဲရသည္။ ပန္ေအာ့ရြာ တြင္ သီတင္းသံုးသည္႕ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဦးနႏၵာသီရိ မွ ေက်းရြာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကို သံုးၾကိမ္တိုင္တိုင္ ေစလႊတ္ကာ ဘုရားေက်ာင္း တြင္းမွ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႕
ရန္ အမိန္႕ေပးခဲ့သည္။ လံုျခံဳေရး အေၾကာင္းအရာေၾကာင့္ အမည္ေဖာ္ျပထားျခင္းမျပဳေသာ ေဒသခံ ခရစ္ယာန္
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးမွ ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ကို ေျပာျပရာတြင္ “ အဲဒီဗုဒၶဘာသာဘုန္းၾကီး က
ဆယ္အိမ္မွဴး ဦးအုန္းေရွ ကို ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္က ကၽြန္ေတာ္တို႕ ၀တ္ျပဳေနတုန္း လႊတ္ျပီးေတာ့ ခ်က္ခ်င္းပဲ
၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ေနတာကို ရပ္တန္႕ ဖို႕ အမိန္႕ေပးခဲ့တယ္” ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႕က
၀တ္ျပဳဆုေတာင္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိျပီးေနာက္တြင္ အျခား ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦး
ခ်န္းမွန္းကီး၊ ဦးေအာင္ထန္း၊ ေဒၚေရႊေယာင္း၊ ဦး နိန္းဟုန္း ႏွင့္ ေဒၚ အြမ္းဟာေယာင္း တို႕ ကိုလည္း ၂၀၁၃
ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၉) ရက္ေန႕က ေစလႊတ္ခ့ဲသည္ ဟု ဆုိသည္။ ထို႕ျပင္ “ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဆက္လက္ျပီး
၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း ကို လုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ ရြာကို မီးရွိဳ႕ပစ္မယ္ လို႕ လည္း ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေသးတယ္” ဟု
ယင္းက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာလ (၆) ရက္ေန႕တြင္ ေနာက္ထပ္ ဆယ္အိမ္စုမွဴး ဦး
ဟာထန္း အား ဗုဒၶဘာသာ ဆရာေတာ္မွ ထပ္မံ ေစလႊတ္ခဲ့ကာ “ ေနာက္ထပ္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္မႈျပဳမယ္ ဆိုရင္
မင္းတို႕ကို ဓာတ္ပံုေတြရိုက္ျပီး အာဏာပိုင္ေတြ ဆီတင္လိုက္မယ္” ဟု လည္းေျပာၾကားခဲ့သည္။11

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ န.တ.လ ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အစိုးရမွ အျပည္႕အေ၀ ေထာက္ပံ့မႈေပး
၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္။ ။ ခ်င္းျပည္နယ္မွ န.တ.လ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အျပည္႕အ၀
ေထာက္ပံ့မႈ ေပးထားသည္ ဟု ျမန္မာ အစိုးရက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ န.တ.လ ဆိုသည္မွာ နယ္စပ္ေဒသ
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးေရး သင္တန္းေက်ာင္း ၏ ျမန္မာအတိုေကာက္နာမည္ ျဖစ္သည္။
ၾကာသပေတးေန႕ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ (ျမန္မာစာ) တြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ အစိုးရ သည္ န.တ.လ
ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ေနရာထိုင္ခင္း၊ အ၀တ္အထည္၊ အစားအေသာက္၊ ပညာေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး
အားလံုးအတြက္ 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။
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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 ေထာက္ပံ့ေၾကး ၂၅၀၀၀ က်ပ္ ရရွိၾကျပီး န.တ.လ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာရပ္ ငါး ခု
သင္ၾကားၾကရသည္။ န.တ.လ ေက်ာင္းမ်ားကို နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ၾကီးဌာန နွင့္ ပညာေရး စီမံကိန္း ႏွင့္
ေလ့က်င့္ေရး ဌာန တုိ႕ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ထားသည္႕ ေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။
ဇူလိုင္လ-ေဖေဖာ္၀ါရီ အထိ ပညာသင္ႏွစ္တစ္နွစ္အတြက္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး လွ်င္ရရွိေသာ ေထာက္ပံ့ ေငြ မွာ
လက္ရွိ ေငြက်ပ္ ဆယ္သိန္းေက်ာ္ျဖစ္သည္။ မင္းျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕ထဲမွ အမွတ္(၂)န.တ.လ ေက်ာင္း တြင္ ၅ တန္းမွ ၁၀
တန္းအထိ ေက်ာင္းသား ၁၆၆ဦး ( က်ာ္း ၁၁၅ ဦး၊မ ၅၁ ဦး) ရွိေနျပီး ယင္းအနက္ ၈၅ ဦးမွာ တိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးတကၠသိုလ္ ၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲ ေျဖဆို ၾကမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ အစဥ္အဆက္
ဘ႑ာေငြ အလုံအေလာက္မရ ရွိ ၾကသည္႕ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိသားစု မ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ား၏
ေက်ာင္းသံုးပစၥည္းမ်ား အတြက္ သာမက ေက်ာင္းလခ ပါ ေပးသြင္းေနရ သည္။12

ဗုဒၶဘာသာ အလွဴပြဲမ်ားအတြက္ အစားအေသာက္မ်ားျပင္ဆင္ရန္ ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား
ေစခိုင္းခံရ
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၇) ရက္။ ။ ဟားခါးျမိဳ႕မွ ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ အစိုးရ ၀န္ထမ္းမ်ားက
၄င္းတို႕သည္ ဥပုသ္ေန႕မ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစားအေသာက္မ်ား ျပင္ဆင္ရန္ အမိန္႕
ေပးခံခဲ့ၾကရသည္ ဟု ဆိုသည္။ ဌာနတစ္ခု ခ်င္းစီကို အခေၾကးေငြ ေပးအပ္ျခင္းမရွိဘဲ ဥပုသ္အဖိတ္ေန႕မ်ား တြင္
ရံုးခ်ိန္တြင္း(သို႕)ရံုးခ်ိန္ျပင္ပတြင္ အစား အေသာက္ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ ေစခိုင္းခံခဲ့ရသည္ ဟု ဟားခါးျမိဳ႕မွ အစိုးရ
၀န္ထမ္း တစ္ဦးမွ ဆိုသည္။
“ ဌာနတစ္ခုစီမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ၀န္ထမ္းေတြ အရမ္းနည္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီလို အလွဴလုပ္တဲ့အခါမွာ အားလံုး
ပါ၀င္ရမယ္၊ ထည္႕၀င္ရမယ္ ဆိုတာက အမိန္႕တစ္ခုအေနနဲ႕ လာတာ” ဟု ဟားခါးျမိဳ႕မွ အစုိးရ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက
ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ဒီမိုကရက္တစ္ အစိုးရသစ္တစ္ရပ္ ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာ ရွိေနျပီဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္
တို႕ ရဲ႕ ဘာသာတရားေတြကို လြတ္လပ္စြာ က်င့္သံုးႏုိင္ဖို႕ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ နဲ႕ အခြင့္အေရး ေပးသင့္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္
တို႕ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြဆိုတာ အာဏာပိုင္ေတြ သိတယ္။ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ သူတို႕ရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္
ေတြကို လိုက္နာရတယ္” ဟု ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္တစ္ဦး မွ ေျပာျပသည္။ လူဦးေရ ၅၂၄၃၉ ဦး
ေနထိုင္သည္႕ ဟားခါးျမိဳ႕နယ္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ၅၃၈ ဦး ရွိေနျပီး ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း(၈) ေက်ာင္း နွင့္ ေစတီ
ပုထိုးမ်ား ရွိေနေၾကာင္း အစိုးရ 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။

9

ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီး အေၾကာင္းရင္းေဖာ္ျပျခင္းမရွိဘဲ အလုပ္မွ
ထုတ္ပစ္ခံရ
၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၃) ရက္။

။ အမွတ္(၂) အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၊မႏၱေလး မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး

ဦးျမင့္ကို ၏ တရား၀င္လက္မွတ္ႏွင့္အတူ ေရာက္ရွိလာသည္႕ စာတြင္ မင္းတပ္ျမိဳ႕နယ္ ရို အလယ္တန္းေက်ာင္းမွ
ထန္တလန္ျမိဳ႕သို႕ ရာထူးတိုးျဖင့္ ေရာက္ရွိလာသည္႕ ေဒၚထင္ဒိတ္ အား ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ၀န္ၾကီးရံုး ၏
အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းသို႕ အလုပ္မွ ရုတ္တရက္
ထုတ္ပယ္ ျခင္းမွာ မင္းတပ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အစိုးရမွ ဖြင့္လွစ္ထားသည္႕ န.တ.လ ေက်ာင္းမ်ားမွ ခြဲျခား ဆက္္ဆံ
ျခင္း၊ ဘာသာေရးကိစၥရပ္မ်ားနွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟုယံုၾကည္ေနေၾကာင္း အသက္ (၅၃) နွစ္အရြယ္ရွိ ယင္း
ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီးက ယံုၾကည္ေနသည္။
The Chinland Post သတင္းစာ ကို ေျပာျပရာ၌ ေဒၚထင္ဒိတ္သည္ ယခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းက သူမ ေက်ာင္းအုပ္
ဆရာမအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ရိုအလယ္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားအားလံုး၏ စာရင္းကို
ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီးမွ ေတာင္းခံခဲ့သည္ ဟု ဆိုသည္။ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းေက်ာင္းသား အားလံုးကို
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသို႕ ပို႕ရန္ အဆိုပါ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမွ ေဒသခံတစ္ဦးကို ေစလႊတ္မွာၾကား ခဲ့ရာ ဆရာမၾကီးမွ
“ကၽြန္မရဲ႕ ေက်ာင္းသားေတြအားလံုးက ခရစ္ယာန္ေတြဆိုေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႕ေက်ာင္းကို လာခ်င္မယ္လို႕ မထင္ဘူး”
ဟု တုန္႕ျပန္ေျဖၾကားခဲ့သည္။
မၾကာေသးမီက ရို ရြာမွ ေဒသတြင္းအစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသားက ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ျဖစ္ေနသူ ေဒၚ
ထင္ဒိတ္ မွ “ မိမိတို႕ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေၾကာင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ကိုယ့္ကေလးေတြကို န.တ.လေက်ာင္းေတြမွာ
လံုး၀အပ္ႏွံထားျပီးေတာ့ တျခားဘာသာကို ကူးေျပာင္းခြင့္မျပဳသင့္ဘူးလို႕ ကၽြန္မေျပာခဲ့တယ္” ဟု
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ အဆုိပါေျပာၾကားခ်က္သည္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ၾကီး ႏွင့္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္
ေနထိုင္ေနသည္႕ ဆရာမေဒၚ ခင္ပုလဲထိုက္ တို႕ထံေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ ဆရာမ ေဒၚခင္ပုလဲထိုက္ မွ
ေဒၚထင္ဒိတ္အားအလုပ္မွ ထုတ္ပစ္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ျပီး သူမအားလည္း
နာမည္ကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ အထိ ေပးပို႕ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးခဲ့သည္။
ခ်င္းျပည္နယ္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီး ပူးနိန္းႏိုင္ နွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေမဂ်ာ
ေအာင္ေရႊဦး တို႕ သည္ န.တ.လ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ယူေနသည္႕ ခ်င္းလူမ်ိဳးခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္မ်ား
အား ရိုက္ႏွက္မႈတြင္ ေဒၚထင္ဒိတ္ ပါ၀င္ပတ္သက္သည္ ဆိုသည္႕ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား မွန္ကန္ ျခင္းရွိမရွိ စံုစမ္းစစ္ေဆး
ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ စြပ္စြဲခ်က္နွင့္ ပတ္သက္၍ေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ခ်င္းလူမ်ိဳး ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီး
မွ ရိုက္နွက္ခံရဖူးျခင္း မရွိဟု ေက်ာင္းသားမ်ားက ေျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။ The Chinland Post သတင္းစာ၏ ေဖာ္ျပ

10

ခ်က္အရ အဆုိပါ ကိစၥရပ္နွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္တစ္ စံုတစ္ရာ ေပးႏုိင္သည္႕ အေနအထားတြင္ မရွိ ဟု ေမဂ်ာ
ေအာင္ေရႊဦး မွ ေျဖၾကားခဲ့သည္။14

ဟားခါးျမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ား တနဂၤေႏြေန႕၌ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ရန္ အဓမၼေစခိုင္းခံရ
၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၇) ရက္။ ။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးျမိဳ႕မွ ေက်ာင္းဆရာ/မ မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ
စာတတ္ေျမာက္ေရးေန႕ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား ကို တနဂၤေႏြေန႕တြင္ တက္ေရာက္ ခဲ့ရသည္။ဟားခါးမွ
သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုအရ ျပည္နယ္အစိုးရ အရာရွိမ်ားသည္ ခရစ္ယာန္ အမ်ားစုျဖစ္ၾကေသာ ေက်ာင္းဆရာ/မ
မ်ား ကို တနဂၤေႏြေန႕ နံနက္ ၉:၀၀ နာရီ တိတိတြင္ တက္ေရာက္ပါမည္ ဟူသည္႕ ခံ၀န္ကတိ ထိုးေစခဲ့သည္။
အမည္ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရန္ ေတာင္းဆိုခ့ဲေသာ ဆရာတစ္ဦး၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ယင္းအခမ္းအနားသို႕တက္ေရာက္
ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက လစာထဲမွ ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀/ိ- ႏႈတ္ယူသြားမည္ျဖစ္သည္ ဟုဆိုသည္။ “ ကၽြန္ေတာ္တို႕ မ
တက္ေရာက္ရင္ ေက်ာင္းသံုးပစၥည္းေတြ ၀ယ္ဖို႕အတြက္ လစာထဲမွ ေငြတခ်ိဳ႕ ကို ျဖတ္မွာျဖစ္တယ္လို႕ လည္း
ကၽြန္ေတာ္တို႕ ကို အသိေပးခဲ့တယ္”ဟု အဆုိပါ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ခ်င္းလူမ်ိဳး ေက်ာင္းဆရာ
တစ္ဥးီ မွ ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားကို ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ပူးဟုန္းငိုင္း ႏွင့္ အျခား
၀န္ၾကီးမ်ားအပါအ၀င္ အစိုးရအရာရွိမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

15

အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား စေန၊တနဂၤေႏြေန႕မ်ားတြင္ ေက်ာင္းတက္ခိုင္းမႈမ်ား ရွိေန
၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၃၁) ရက္။

။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည္႕ ခရစ္ယာန္ မိသားစုမ်ားမွ မိဘမ်ား

ႏွင့္ ဆရာ/မ မ်ားသည္ စေနေန႕မ်ား ႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံ တနဂၤေႏြေန႕မ်ားတြင္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းတက္ရျခင္း
နွင့္ ပတ္သက္၍ ညည္းညဴေျပာဆိုၾကသည္။ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဥပုသ္ေန႕ အစားထိုးအျဖစ္
စေနေန႕မ်ားတြင္ ေက်ာင္းတက္ၾကရသည္။ ဟားခါးျမိဳ႕တြင္ေနထိုင္သူ သတၱေျမာက္ေန႕ အသင္းေတာ္ မွ မိဘ
တစ္ဦး က “ကၽြန္ေတာ္တို႕ အသင္းက စေနေန႕ မွာ ဘုရားရွိခိုး တာဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ သားသမီးေတြ
၀တ္ျပဳ အစည္းအေ၀း အေတာ္မ်ားမ်ား ပ်က္ကြက္ရတာနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ကၽြနေ
္ တာ္တို႕ အေတာ္ေလး စိုးရိမ္မိ
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 လက္၀ါးကားတိုင္ ထူရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံ
၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၄) ရက္။

။ မတူပီျမိဳ႕နယ္ အသင္းေတာ္မ်ားေကာင္စီ(MTCC) က ၄င္းသည္

လာမည္႕ ႏွစ္အတြင္း မတူပီျမိဳ႕နယ္ က်န္တတ္ ေတာင္တြင္ ခရစ္ယာန္ လက္၀ါးကားတိုင္ တစ္တိုက္ စိုက္ထူခြင့္
ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရထံေတာင္းခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ MTCC ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
ျဖစ္သူ သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္ ဗစ္တာလိုင္လ်န္း၏ အဆိုအရ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္
ပူးဟုန္းငိုင္းထံ လက္၀ါးကားတိုင္ စိုက္ထူခြင့္ေတာင္းခံလႊာ ကို ေပးပို႕ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လက္၀ါး
ကားတုိင္ ကို ၂၀၀၅ ခုနွစ္က ျမန္မာအစိုးရမွ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္႕ ဘိုတလန္ မွ အျမင့္ေပ ေပ၃၀ ရွိ လက္၀ါး
ကားတိုင္ အစားထိုးအျဖစ္ စိုက္ထူႏိုင္ရန္ အသင္းေတာ္မ်ားမွ ၾကိဳးပမ္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္က MTCC
၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ စိုက္ထူခဲ့ေသာ ဘိုတလန္လက္၀ါး ကားတိုင္ ကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ျပီးေနာက္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္
အဆိုပါ အနီးတစ္၀ိုက္ေဒသ ကို သိမ္းယူခဲ့ျပီး အမွတ္ (၃၀၄) ျမန္မာ့ေျခလ်င္တပ္ရင္း အတြက္စစ္အေျခစိုက္
စခန္း ကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အလားတူပင္ ဟားခါးျမိဳ႕ရွိ အသင္းေတာ္အသီးသီးမွ
ခရစ္ယာန္ဓမၼဆရာမ်ား အသင္းကလည္း ခ်င္းျပည္နယ္ကို ခရစ္ယာန္ျပည္နယ္အျဖစ္ ေဖာ္ျပသည္႕ သေကၤတ
တစ္ခုအေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ လက္၀ါးကားတိုင္ တစ္ခု စိုက္ထူရန္ ဆံုးျဖတ္ထားျပီးျဖစ္သည္။ အဆိုပါ
အသင္း သည္ လက္၀ါးကားတိုင္ စိုက္ထူရန္ သင့္ေလ်ာ္သည္႕ေနရာ၊ လက္၀ါးကားတိုင္ စိုက္ထူျခင္း ႏွင့္
ပတ္သက္၍ အစိုးရသစ္လက္ေအာက္တြင္ ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား စသည္တို႕ ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။17

ဦးသိန္းစိန္မွ ခ်င္းလူမ်ိဳး အရာရွိမ်ား ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အား တနဂၤေႏြေန႕တြင္ ေတြ႕ဆံု
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၈) ရက္။ ။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ပထမဆံုး ခရီး စဥ္တြင္
သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ၊ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖမ်ား ႏွင့္ တနဂၤေႏြေန႕ နံနက္ပိုင္း
တြင္ အစည္းအေ၀းက်င္းပခဲ့သည္။ “အစည္းအေ၀းက မနက္ ၁၀:၀၀ နာရီ ကေန ေန႕ခင္း ၂:၀၀ နာရီ အထိ
ၾကာတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဟားခါးျမိဳ႕က ဘုရားေက်ာင္းေတြမွာ ဘုရားရွိခိုး တာကို မနက္ ၁၀၀၀ နာရီ ကေန
၁၂း၀၀နာရီအထိ က်င္းပေလ့ရွိတယ္။ ဒီေတာ့ အစည္းအ ေ၀း တက္ရတဲ့ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြ
က ဘုရားေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ေတာ့ဘူးေလ” ဟု ဟားခါးျမိဳ႕မွ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွ Chinland Guardian
သတင္းစာကို ေျပာျပသည္။ သမၼတ သည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး မင္းေအာင္လႈိင္ လုိက္ပါ လ်က္ ဟားခါးျမိဳ႕ရွိ သံသရာေအး ေစတီႏွင့္ ေဇတ၀န္တရားရိပ္သာ

17
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တို႕ကို သြားေရာက္ခဲ့ျပီး ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ ဘဒၵ ႏၱ ေတေဇာသာရ အမွဴးျပဳသည္႕ သံဃာေတာ္မ်ားကို
ကို လွဴဒါန္းခဲ့ သည္။

18

၄။ CHRO မွ မူ၀ါဒေရးရာၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား

(က) ခ်င္းျပည္နယ္ အဆင့္
ခ်င္းအမ်ိဳးသားညီလာခံ၌ CHRO မွ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ပိုင္ခြင့္ သီးသန္႕ေဆြးေႏြးခန္း တြင္
ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေပးခဲ့
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၁၂-၁၅ ရက္။ ။ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးျမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ ေသာ
ခ်င္းအမ်ိဳးသားညီလာခံ၌ ခ်င္းလူ႕အခြင့္ေရးအဖြဲ႕(CHRO) မွ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ ပိုင္ခြင့္ သီးသန္႕
ေဆြးေႏြးခန္းကို သံုးရက္တာ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳေပးခဲ့သည္။ အဆုိပါညီလာခံမွာ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္အတြင္း
ပထမအၾကိမ္က်င္းပသည္႕ ညီလာခံျဖစ္သည္။ အဆိုပါ သီးသန္႕ ေဆြးေႏြးခန္းတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့သူမ်ားမွာ
မတူညီသည္႕ ဘာသာမ်ားမွျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ားမွ အၾကံျပဳခ်က္ (၁၂) ခ်က္ ခ်မွတ္
ႏိုင္ခဲ့ျပီး အဆိုပါ အၾကံျပဳခ်က္အားလံုးကို ညီလာခံမွ ညီလာခံ တရား၀င္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအျဖစ္ ခ်မွတ္ခဲ့ၾက
သည္။ အဆုိပါခ်င္းအမ်ိဳးသား ညီလာခံ မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္
သက္ဆုိင္ရာ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို ၾကီးၾကပ္ရန္အတြက္ ခ်င္းလူမ်ိဳး စတိတ္ဟိုဒါ အသီးသီးမွ
ေကာ္မတီ၀င္ ၄၅ဦး ပါ၀င္သည္႕ steering ေကာ္မတီ ကို တာ၀န္ေပးအပ္ထားျပီးျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာ
ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ပိုင္ခြင့္ သီးသန္႕ေဆြးေႏြးခန္းမွ ထြက္ရွိလာသည္႕ အၾကံျပဳခ်က္ ၁၂ ခ်က္မွာ ေအာက္ပါ
အတိုင္း ျဖစ္သည္။
•

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာ ဘာသာေရးဆုိင္ရာခြဲျခားဆက္ဆံမႈသို႕ဦးတည္ေစ သည့္
မည္သည့္ျပဌာန္းခ်က္မ်ိဳးကိုမဆို ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ (သို႕မဟုတ္)ပယ္ဖ်က္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း
သေဘာတူသည္။
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•

ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္
ေသာ

(Faith-based)

လႈပ္ရွားေဆာင္

ရြက္ခြင့္၊

သာသနာနယ္ေျမပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရရွိရန္ႏွင့္

အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား
ျပည္တြင္း၊ျပည္ပအလွဴရွင္မ်ားထံမွ

ယုံၾကည္ျခင္းအေျခခံ

လြတ္လပ္စြာဖဲြ႕စည္းရပ္တည္ခြင့္၊
ရန္ပံုေငြရယူႏိုင္ခြင့္၊

ၾကန္႕ၾကာမႈမရွိ

မွတ္ပုံတင္ရရွိခြင့္မ်ား ရရွိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သေဘာတူသည္။
•

ႏိုင္ငံေတာ္မွဖြင့္လွစ္ေသာစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္

ဘာသာေရးဆုိင္ရာ

ျပဌာန္းမႈမ်ား၊

ေက်ာင္းသူ၊

ေက်ာင္းသားမ်ားအား က်င့္ႀကံေစျခင္းမ်ား ေရွာင္ရွားျပီး မတူကြဲျပားေသာဘာသာတရားမ်ားအခ်င္းခ်င္း
အျပန္အလွန္ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ျမွင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သေဘာတူသည္။
•

လူနည္းစုကိုးကြယ္ေသာဘာသာတရားမ်ားကုိ အကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျပဌာန္းထားရွိ
ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သေဘာတူသည္။

•

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာတရားမ်ားအၾကား ဆူၾကံဳနိမ့္ျမင့္ခြဲျခားမႈပေပ်ာက္ေစေရးအတြက္
သာသနာေရး၀န္ႀကီးဌာနကုိ လြတ္လပ္၍ဘက္မလုိက္ေသာ ဘာသာေရးဆုိင္ရာေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ျဖင့္
အစားထိုးဖဲြ႕စည္းသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ခံအၾကံျပဳသည္။

•

ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားတြင္ပါရွိေသာ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာဟူသည့္ေဖၚျပခ်က္သည္ ဘာသာေရး
ခြဲျခားမႈကိုဦးတည္ေစသျဖင့္ ပယ္ဖ်က္သင့္ေၾကာင္း ေထာက္ခံအၾကံျပဳသည္။

•

အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျဖိဳလွဲဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္တို႕အထြဋ္အျမတ္ထား
သည္႕

လက္၀ါးကားတုိင္မ်ားကုိ

တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ

ျပန္လည္စုိက္ထူေပးရန္

အေလးအနက္ေတာင္းဆိုသည္။
•

လြတ္လပ္စြာဘာသာေရးဆုိင္ရာ
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္

စည္းေ၀းခြင့္၊

ဘာသာေရးႏွင့္

ေဟာေျပာစည္းရုံးခြင့္မ်ား

အမွန္တကယ္ရရွိေစေရး

ပတ္သက္ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္

ဘက္မလုိက္ေသာ

မူ၀ါဒက်င့္သုံးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရအား တိုက္တြန္းသည္။
•

ခရစ္ယာန္မ်ား၏သာသနာ့၀န္ေဆာင္ကဒ္ကုိအသိအမွတ္ျပဳရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအားတိုက္တြန္းသည္။

•

နယ္စပ္ေဒသတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြ႕ံျဖိဳးေရး
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ထားရွိၿပီး၊

(န.တ.လ)
ဘာသာေရးစည္းရံုးမႈႏွင့္

ေက်ာင္းမ်ားကုိ
လူမ်ဳိးေရး

ခြဲျခားမႈကုိ

ဦးတည္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳး မျဖစ္ေပၚေစရန္ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းသည္။
•

သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ဘာသာတုိင္းအခြင့္အေရးတန္းတူရရွိေစေရး (ဥပမာ - ေရဒီယုိ၊ တီဗီြမ်ားတြင္
ဘာသာတုိင္း၏

သတင္းမ်ားထုတ္လႊင့္ခြင့္ေပးျခင္း)

ေဆာင္ရြက္ရန္

နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား

တိုက္တြန္းသည္။
•

ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ဘာသာေပါင္းစံု/ဂုိဏ္းေပါင္းစုံအားလံုးပါ၀င္သည့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြတစ္ရပ္ကုိ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္အတြင္း

ခ်င္းႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္

ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္း

ကမကထ ျပဳျပီး ေခၚယူက်င္းပေပးရန္ တိုက္တြန္းသည္။
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(CHRO)တို႕မွ

(ခ) အမ်ိဳးသားအဆင့္
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ နွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႕တြင္ ခ်င္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား CHRO မွ
briefing
၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၁) ရက္ နွင့္ (၂၆)ရက္။ ။ CHRO သည္ ရန္ကုန္ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႕ တြင္ ျပဳ
လုပ္ခဲ့သည္႕ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားတြင္ CHRO ၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလထုတ္ “Threats to Our Existence:
Persecution of Ethnic Chin Christians in Burma” အစီရင္ခံစာအုပ္ ပါ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍
ခ်င္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား brief ခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ CHRO မွ ပို႕ခ်မႈ
အစီအစဥ္သည္ ခ်င္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ (၁၇) ပါး( ခ်င္းအမ်ိဳးသား ပါတီ၊ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ ႏွင့္
ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီမွ) အား ပထမအ ၾကိမ္ စံုစံုလင္လင္ စုေ၀းေပးႏိုင္သည္႕
အစီအစဥ္လည္းျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ပိုင္ခြင့္ အေၾကာင္းအရာသည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္
မ်ား အတြက္ ပါတီစြဲကိုခ်န္ထားကာ တူညီသည္႕ အေလးထားမႈမ်ားကို ဖန္တီးေပးခဲ့ႏိုင္ခဲ့သည္။
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကလည္း CHRO ၏ သုေတသန ႏွင့္ မွတ္တမ္းေကာက္ယူမႈၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားအေပၚ
ေက်နပ္အားရမိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

CHRO ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ေတြ႕ဆံုမႈ
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၇) ရက္။ ။ CHRO ၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ထုတ္ အစီရင္ခံစာအုပ္ “Threats to Our
Existence: Persecution of Ethnic Chin Christians in Burma” ထုတ္ေ၀ျခင္း နွင့္ ဂ်ီနီဗာ ျမိဳ႕တြင္
တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္႕ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ေအာက္ရွိ
လုပ္ထံုး ဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိ သူ ငါးဦးမွ CHRO ၏ အစီရင္ခံစာပါ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္႕
စာမ်က္ႏွာ-၉ မ်က္နွာပါ စြဲခ်က္ စာတစ္ေစာင္ ကို ေပးပို႕ခဲ့သည္။19 မၾကံဳစဖူးသည္႕ ရလဒ္အျဖစ္ အဆုိပါ
စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) အား
တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့သည္။MNHRC အဖဲြ႕သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း သို႕
သြားေရာက္ခဲ့သည္။ MNHRC ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦး၀င္းမရ မွ အဆိုပါ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္
မွန္ကန္သည္ ဟု ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း CHRO အား ေျပာျပခဲ့သည္။
သို႕ရာတြင္ MNHRC သည္ အစည္းအေ၀းတစ္ေလွ်ာက္ အာဏာပိုင္မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားအား ရွင္းျပျခင္း ႏွင့္
ဖာေထးေျပာျပျခင္းျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္လြန္ေစခဲ့သည္။ ဘာသာေရးနွင့္ သက္ဆုိင္သည္႕ 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 (သာသနာပိုင္ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ ျပဳျပင္ျခင္းအပါအ၀င္) အတြက္
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အား ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး အဆင့္သို႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ရန္
သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ အား အၾကံျပဳခဲ့သည္ ဟု ေကာ္မရွင္မွ အတိအလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။သို႕ရာတြင္
မွန္ကန္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိထားသည္႕ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအတြက္ မူ အေလ်ာ္ေပးရန္(သို႕) တရားသျဖင့္ျဖစ္ေစရန္
နည္းလမ္းမ်ား ရွိႏိုင္ေခ် ရွိမရွိ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။

ခ်င္းအဖြဲ႕မွ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌထံ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အေျခအေန ကို သြားေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၆) ရက္။ ။ ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ (CHRO) သည္ ယမန္ေန႕က
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရေရႊမန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ျပီးူ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ လက္ရွိ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ
မ်ား နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စိုးရိမ္ေနရမႈမ်ားကို တက္ျပခဲ့ၾကသည္။ လက္ရွိတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ား ရွိေနသည္႕တိုင္
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည္႕ အဆင္းရဲဆံုး ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဘာသာေရး
လြတ္လပ္ခြင့္ ကင္းမဲ့ျခင္း အေပၚ ဆက္လက္ေသာကေရာက္ေနရ ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌထံ တင္ျပခဲ့ၾက
သည္။ CHRO ၏ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဆလိုင္းေဘြလ်န္းမွ “လက္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ဆက္လက္
ျဖစ္ပြားေနတဲ့ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ၊ အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ နဲ႕
ပတ္သက္ျပီး စိုးရိမ္ဖြယ္အေျခအေနမွာ ဆက္လက္ရွိေနပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ အျဖစ္ကို
ကူးေျပာင္းေနျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ဟာ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးကို ပိုမို ေကာင္းမြန္စြာ အကာ
အကြယ္ေပးနိုင္လိမ့္မယ္ လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအား ေျပာျပခဲ့သည္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား၏
စိုးရိမ ္ပူပန္မႈ နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ အတိတ္က က်ဴးလြန္ခဲ့သည္႕ အမွားမ်ားကို သိရွိေၾကာင္း
သူရဦးေရႊမန္း မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ အမွားေတြကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ အတိတ္က သင္ခန္းစာေတြကေန ေလ့လာ သင္ယူ
သင့္ပါတယ္” ဟုလည္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမွ CHRO အဖြဲ႕အား ေျပာၾကားခဲ့သည္။20

(ဂ) ႏိုင္ငံတကာအဆင့္
လူနည္းစုကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢဖိုရမ္ တြင္ CHRO မွ သက္ေသထြက္ဆိုခ့ဲ
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၉)ရက္။ ။ ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕(CHRO) မွ ရိုဇလင္းဇာေဟာင္ သည္ လူနည္း
စု ကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢဖိုရမ္၏ ဆဌမအၾကိမ္ေျမာက္ SESSION တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဘာသာေရး
ဆိုင္ရာလူနည္းစုမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ဆက္လက္ရိွေနဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ခ်င္းလူမ်ိဳး
မ်ားသည္ လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္သည္႕ဘာသာ ႏွင့္ ဘာသာစကား တို႕ အေပၚ အေျခခံသည္႕ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပံုစံ

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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မ်ိဳးစံု ကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္ ဟု ရိုဇာလင္းဇာေဟာင္ မွ ေျပာၾကားခဲ့ျပီး “အဲဒီလိုခြဲျခားမ်ိဳးဆက္ဆံမႈမ်ိဳးရ႕ဲ သက္
ေရာက္ မႈ ကေတာ့ ဆိုးရြားတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ျဖစ္ျပီး ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အမ်ားဆိုင္ဘ၀နဲ႕ စီးပြားေရးဘ၀
ေတြမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါ၀င္ခြင့္ အေပၚ ထိခိုက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္
အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရ အဖြဲ႕ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္အဆင့္အသီးသီးမွာ လံုး၀ဖယ္ထားျခင္း
ခံရပါတယ္” ဟု လည္း ယင္းမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရအား လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ပိုင္ခြင့္ ႏွင့္
စပ္လ်ဥ္းသည္႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္ (၁၈) အား အျပည္႕အ၀ လိုက္နာ
ဖို႕ ႏွင့္ လူနည္းစု ဘာသာ၀င္မ်ားအေပၚ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္၀ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ခြဲျခား
ဆက္ဆံသည္႕ ဥပေဒမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရအား တြန္းအားေပးရန္အတြက္ ဖိုရမ္အား
CHRO မွ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ထို႕အျပင္ CHRO သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနအား လြတ္လပ္၍
ဘက္မလိုက္သည္႕ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ေကာ္မရွင္ ျဖင့္ အစားထိုးရန္ နွင့္ အဆိုပါ ေကာ္မရွင္အား
ၾကာရွည္ အျမစ္တြယ္ေနျပီး ျဖစ္ေသာ ကိုးကြယသ
္ ည္႕ ဘာသာအေပၚ အေျခခံသည္႕ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား
ေျဖရွင္းပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္ရန္ အတြက္ လည္း CHRO မွ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။21
ရိုဇာလင္းဇာေဟာင္၏ ဂ်ီနီဗာျမိဳ႕ လူနည္းစုကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢဖိုရမ္တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၆-၂၇ ရက္မ်ားအတြင္း
တင္ျပေဆြးေႏြး ခ်က္ အျပည္႕အစံုကို ဖတ္ရႈလိုပါက …….တြင္ ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈနွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္႕ ဆင္းရဲႏမ
ြ ္းပါးမႈ- ကုလသမဂၢ လူမ်ိဳးျခားမုန္းတီးဖိႏွိပ္မႈဆိုင္ရာ
ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦး
၂၀၁၃ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၆) ရက္။

။ ကုလသမဂၢ အစီရင္ခံစာ သစ္တြင္ ကမၻာတစ္၀န္းမွ

လူနည္းစုမ်ားခံစားေနရသည္႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ လူမ်ိဳးျခားမုန္းတီးဖိႏွိပ္မႈ တို႕ႏွင့္ မည္မွ်
နီးကပ္စြာ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္းကို မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ(UNGA)တြင္
လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈဆိုင္ရာ ကုလအထူးကိုယ္စားလွယ္ မွ “ လူမ်ိဳးျခားမုန္းတီး ဖိႏွိပ္မႈ၊ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊
ဘာသာစကား ႏွင့္ အျခား လူမႈ-စီးပြား အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား က အားနည္းမႈ ကို ပိုျပီးဆုိးရြားေစတယ္။ အဲဒီလို
အားနည္းတဲ့ အုပ္စုေတြ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါ၀င္မႈမရွိျခင္းက တစ္ခါတစ္ရံမွာ သမိုင္းတြင္
အေမြအႏွစ္ေတြရဲ႕ ရလဒ္ျဖစ္ေနတတ္တယ္ ” ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ UNDP ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွတ္တမ္းအရ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျပည္နယ္လူဦးေရ ၏ ၇၀% ေက်ာ္
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈစံႏႈန္းေအာက္တြင္ ေနထိုင္ေနသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး ၁၄ခုအနက္
အဆင္းရဲဆံုးျပည္နယ္အျဖစ္ ဆိုးရြားစြာ ရပ္တည္ေနသည္။ Chinland Guardian သတင္း စာ ၏
ေမးျမန္းခန္းတြင္ ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕(CHRO) ၏ Advocacy Director ျဖစ္သူ ေရခ်ယ္ ဖေလးမင္း မွ
“မစၥတာ ရူတာရဲ႕ အစီရင္ခံစာက ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အေျခအေနကို နားလည္ႏိုင္ဖို႕ အတြက္ အရမ္းကို

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။ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြကို လူမ်ိဳး နဲ႕ ဘာသာ ေပၚ အေျခခံျပီးေတာ့ ႏိုင္ငံ က ျပဳလုပ္တဲ့
တားဆီးပိတ္ဆို႕ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ရဲ႕ သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ရွိေနခဲ့တယ္။ အဲဒါေတြအနက္ တစ္ခုကေတာ့
မ်ားစြာရွိေနခဲ့တဲ့ အတင္းအဓမၼခိုင္းေစမႈ ႏွင့္ ေျမယာသိမ္းပိုက္ မႈႈ ေတြလို ဆယ္စုႏွစ္ၾကာ လူ႕အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြရဲ႕ ေရရွည္ ထိခိုက္မႈျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီလို လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြဟာ သူတို႕ရဲ႕
ကိုယ္ပိုင္လယ္ေတြမွာ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးမႈကိုေတာင္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေတြက
ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြအတြက္ အဓိက အစားအေသာက္ရင္းျမစ္ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္သက္ေရာက္မႈတစ္ခုက
အေျခခံအက်ဆုံး၀န္ေဆာင္မႈေတြ ျဖစ္တဲ့ လံုေလာက္တဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ၊
သန္႕ရွင္းတဲ့ ေသာက္သံုးေရ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ လံုေလာက္တဲ့ ေက်ာင္းေတြ အျပင္ လမ္းနဲ႕ ဆက္သြယ္ေရး
အေျခခံအေဆာက္အအံု ကိုေတာင္မွ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြအတြက္ ေပးအပ္ဖို႕ ဆႏၵမရွိျခင္း နဲ႕ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္း
တုိ႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။”22

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားအေပၚ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ ကို ေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္
အစိုးရအား တိုက္တြန္း
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၄) ရက္။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေန ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ
ဌာေနကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေထာမတ္အိုယာ ကင္တားနား မွ ျမန္မာအစိုးရသည္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း
ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားအား အတည္တက်ျဖစ္ေနသည္႕ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အား ေျဖရွင္းသင့္သည္ ဟု
ဆိုသည္။ “အဲဒီေနရာမွာ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈေနရာမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံတာ လည္း ပါ၀င္ ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္
အစိုးရဌာနေတြအတြင္းက ရာထူးျမင့္တဲ့ေနရာေတြ ပါ” ဟု ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လအတြင္း ခ်င္း ျပည္နယ္ သို႕
ပထမအၾကိမ္လာေရာက္သည္႕ မစၥတာ ကင္တားနား မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ရွိ လူဦးေရ၏ ၉၀% မွာ
ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ေနျပီး ၁၁% မွာ ဗုဒၶဘာသာမ်ား ျဖစ္ေနခ်ိန္၌ ျပည္နယ္အဆင့္
ဌာနဆိုင္ရာအၾကီးအကဲမ်ားအနက္ ၁၄% ႏွင့္ ျမိဳ႕နယ္ အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားအနက္ ၂၅% ကသာ
ခရစ္ယာန္ဘာသာမ်ား ျဖစ္ေနသည္ ဟု အိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအနိမ့္က်ဆံုးျပည္နယ္ျဖစ္ ေသာ ခ်င္းျပည္္နယ္တြင္ ေနထိုင္သည္႕ ခရစ္ယာန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္
ေဒသတြင္း စီမံကိန္းနည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္
သာသနာပိုင္အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ ျပဳျပင္ ရာတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရာ၌
အခက္အခဲမ်ားဆက္လက္ၾကံဳ ေနရဆဲျဖစ္သည္။
မစၥတာ ကင္တားနား သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ျမိဳ႕သို႕သြားေရာက္စဥ္ အစိုးရမွ ဖြင့္လွစ္ထားသည္႕ န.တ.လ
ေက်ာင္းမ်ားသို႕သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ န.တ.လ ေက်ာင္းမ်ားသည္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ၾကီးဌာန နွင့္
သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာန တို႕၏လက္ေအာက္တြင္ ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားသည္႕
ကုလသမဂၢ ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း ႏွင့္ အညီ ေက်ာင္းသားေလးမ်ား ၏
ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ ဘာသာေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည္႕အ၀ေလးစားလ်က္ အကာအကြယ္ေပးရန္
22
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တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ယင္းကို တုန္႕ျပန္ရာတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ လံုျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီး
ဗိုလ္မွဴးေဇာ္မင္းဦး မွ အဆိုပါေက်ာင္းမ်ား၌ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိေၾကာင္း
ျငင္းဆိုခဲ့ျပီး အဆိုပါအစီအစဥ္မွာ မိဘမဲ့မ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည္႕ မိသားစုမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ားကို
ပညာသင္ေပးရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္
ခ်င္းတိုးတက္ေရး ပါတီမွ ခ်င္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ ကီးထန္းလံု မွ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားရာတြင္လည္း န.တ.လ
ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွိရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ားျဖစ္လာရန္ ေလ့က်င့္
ေပးေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးေဇာ္မင္းဦးမွ တုန္႕ျပန္ေျဖဆုိခဲ့ေၾကာင္း The Chinland Post သတင္းစာတြင္
ေရးသားထားသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရစာရင္းဇယားအရ ခ်င္းျပည္နယ္တစ္၀န္းရွိ န.တ.လ ေက်ာင္း
ကိုးေက်ာင္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေက်ာင္းသား ၄၈၄ ဦးရွိေနျပီး ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေက်ာင္းသား ၂၉၀ ဦး ၊
ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ဆရာ/မ ၁၈ ဦး ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဆရာ/မ ေပါင္း ၁၁၄ ဦး ရွိေန ေၾကာင္းသိရသည္။23

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ နည္းပါးေနေသးဟု USCIRF ေျပာၾကား
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၆)ရက္။ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး လူနည္းစုမ်ားသည္ ယခုတိုင္
ထိတ္လန္႕မႈမ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပေနၾကျပီး ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားလည္း ဆက္လက္ရင္ဆုိင္
ေနရေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ဆုိင္ရာ အေမရိကန္ ေကာ္မရွင္ (USCIRF) မွ
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္လည္ပတ္ျပီး မၾကာမီ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ၾသဂုတ္လ
အတြင္းထုတ္ျပန္သည္႕အစီရင္ခံစာတြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အေျခအေနမ်ား သည္ ဆက္လက္၍
ျပႆနာ ရွိေနေၾကာင္း USCIRF မွ ေဖာ္ျပထားသည္။ USCIRF ၏ မူ၀ါဒေရးရာ ႏွင့္ သုေတသန ဆုိင္ရာ
ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး စေကာ့ဖလစ္ သည္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္
အေျခအေနမွန္မ်ားကို အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံ၏ ေနရာအႏွံ႕အျပားသို႕
သြားေရာက္ခဲ့သည္။ အဆိုပါအစီရင္ခံစာပါ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားသည္ သာသနာပိုင္
အေဆာက္အအံုမ်ားေဆာက္လုပ္ ျပဳျပင္ျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား
ရွိေနဆဲျဖစ္ကာ အထူးသျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ပို၍ဆိုးရြားသည္ ဟု ဆိုသည္။
ယခုနွစ္အေစာပိုင္းက CHRO မွ ၀န္ထမ္းမ်ား သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ခ်င္းလူမ်ိဳးခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား
အား ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဆိုင္ရာ ၄င္း၏ အစီရင္ခံစာ အျပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံ advocacy trip အတြင္း USCIRF
မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။
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ကုလသမဂၢအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အေျခအေန
ေၾကာင့္ မွင္တက္မိသြားခဲ့
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၂)ရက္။ ။ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဗဟိုအစိုးရ၏ လ်စ္လ်ဴရွဳမႈကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ခံစားခဲ့ရသည္ ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ရွစ္ၾကိမ္ေျမာက္ လာေရာက္ရာတြင္
မစၥတာကင္တားနားသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းရွိ မင္းတပ္ ႏွင့္ ကန္ပက္လက္ျမိဳ႕မ်ားသုိ႕ သြားေရာက္ခဲ့ျပီး
ယင္းျမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ လက္ေအာက္ရွိ န.တ.လ ေက်ာင္းမ်ား သို႕
သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္ရာ၌ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား ဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ား အေျခအေနကို အထူးအေလးေပးေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕(CHRO)မွ ပရိုဂရမ္ ဒါရိုက္တာ ဆလိုင္း ဇာအုပ္လိန္း က “ န.တ.လ ေက်ာင္းထြက္
ဘြဲ႕ရေတြအတြက္ အစိုးရ အလုပ္ရဖို႕ အာမခံခ်က္အျပည္႕အ၀ေပးထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႕
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြျဖစ္မွရတာ။ ဒါက န.တ.လ ေက်ာင္းေတြမွာ ဘာသာေရးကို အေျခခံတဲ့ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ
ရွိကိုရွိတယ္ ဆိုတာကို ထင္ဟပ္ျပတာပဲ။ဒါေၾကာင့္မို႕လို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕က ဒီေက်ာင္းေတြကို ရပ္ ျပီးေတာ့
ေက်ာင္းသားတုိင္း တန္းတူညီမွ် ပညာသင္ယူႏိုင္တဲ့ ျပည္နယ္ပညာေရး စနစ္ကိုသာ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္စြာ
ဘ႑ာေငြ ခ်ေပးဖို႕ ေတာင္းဆိုေနရတာပါ ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ CHRO အဖြဲ႕သည္ မစၥတာကင္တားနားအား
ခ်င္းျပည္နယ္သို႕ မထြက္ခြာမီ အေသးစိတ္ ရွင္းလင္းညႊန္ၾကားျခင္း တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။25

ျမန္မာ- ဥေရာပ လႊတ္ေတာ္၌ သမိုင္း၀င္ နာၾကားျခင္း ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႕ ျပဳလုပ္ခ့ဲ
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၉) ရက္။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႕၏ အေျခအေန ဆိုင္ရာ နာၾကားမႈတစ္ရပ္ကို
ဘရပ္စဲလ္ ျမိဳ႕ရွိ အီးယူပါလီမန္ ၌ က်င္းပခဲ့သည္။ “ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည္႕ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႕၏
ရုန္းကန္မႈ” အမည္ျဖင့္ အဆိုပါ အခမ္းအနားတစ္ရပ္ကို ဥေရာပ ပါလီမန္ရွိ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ဆိုင္ရာ
အလုပ္အဖြဲ႕မွ လက္ရွိ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ အမ်ားအားျဖင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား
ျဖစ္ၾကေသာ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည္႕ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာခဲ့ သည္။
အဆိုပါ နာၾကားမႈတြင္ သက္ေသခံခဲ့သည္႕ ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕(CHRO) မွ ပရိုဂရမ္ဒါရိုက္တာ
ဆလိုင္းဇာအုပ္လိန္းက “ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ယူေဆာင္လာတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို
ကၽြန္ေတာ္တို႕ ၾကိဳဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခရီးက အေ၀းၾကီးပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ
ျဖစ္ေနတဲ့အရာက က်န္တဲ့ ေနရာေတြက အေျခအေနအတြက္ လကၡဏာ ပါပဲ။ တစ္ေနရာမွာ
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆက္ျဖစ္ေနတယ္။ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့
ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈွရွိေနေပမဲ့ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ က ဒဏ္ခတ္ခံရတာေတြ မရွိဘဲ
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လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈေတြ အပါအ၀င္ ျပင္းထန္တဲ့ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို ရွိေနတယ္။
ဒါေတြရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္းရင္းေတြျဖစ္တဲ့ လူမ်ိဳးေရး နဲ႕ ဘာသာေရး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ကို
မီးေမာင္းထိုးျပခ်င္တယ္။ ျပီးေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေတြ ကို ေလးေလးနက္နက္လုပ္ေဆာင္ဖု႕ိ
အေရးတၾကီးလိုအပ္ေနတယ္ ဆိုတာကိုေရာေပါ့။ ” ဟု ေျပာၾကားခ့ဲသည္။26

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးမ်ား မရွိမျဖစ္ လိုအပ္
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၃)ရက္ ။ ။ ျပင္းထန္သည္႕ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္။ဘရတ္စဲလ္ ရွိ ဥေရာပ ပါလီမန္မွ လူ႕အခြင့္အေရး
ဆပ္ေကာ္မတီတြင္ အဂၤါေန႕ကက်င္းပသည္႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး နာၾကားမႈတြင္ ဆလိုင္းဇာအုပ္လိန္းမွ “
ဘာသာေရးနဲ႕ လူမ်ိဳးေရးအေပၚ အေျခခံတဲ့ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြဟာ နက္ရိႈင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနတဲ့အျပင္
စနစ္တက်ျဖစ္ေနတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈဟာ လူနည္းစု မ်ိဳးႏြယ္စု နဲ႕ ဘာသာ၀င္
ေတြအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ နဲ႕ အတင္းအဓမၼ လက္ခံခိုင္းမႈေတြကို ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေစတဲ့
အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းက ဖြဲ႕စည္းပံုေတြနဲ႕ မူ၀ါဒေတြကုိ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ဖို႕ အဓိကထားသင့္ ပါတယ္။”
ဘရတ္စဲလ္ ႏွင့္ ၀ါရွင္တန္ဒီစီ တို႕ တြင္ တစ္ပတ္အၾကာခန္႕ advocacy သြားေရာက္ခဲ့ျပီးေနာက္ CSW ႏွင့္
CHRO တို႕ ပူးေပါင္းထုတ္ ခဲ့သည္႕ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ လူနည္းစု ဘာသာ၀င္မ်ား၏
အခြင့္အေရးမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ဦးစားေပး အစီအစဥ္၌ ထားရွိရန္
တြန္းအားေပးဖို႕ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း အား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ၾကီးဌာနမွ
အရာရွိမ်ား၊ ဥပေဒျပဌာန္းသူမ်ား၊ Tom Lantons Human Rights Commission မွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ေကာ္မရွင္ တို႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ CHRO ႏွင့္
CSW တို႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလြန္သတိထားရေသာ အဆိုပါ ကိစၥအတြက္ ႏိုင္ငံတကာမွ
အေထာက္အပံ့မ်ားစြာ လိုအပ္ေၾကာင္း အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား
ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အားနည္းသည္႕ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား အရ “စိုးရိမ္ေရမွတ္ရွိ ႏုိင္ငံ” အျဖစ္ ၁၉၉၉
ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။
ယခုႏွစ္အတြင္း ဇန္န၀ါရီ လ နွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမ်ားအတြင္း CHRO မွ အစီရင္ခံခဲ့သည္႕ အျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္
ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္ နယ္ေျမအတြင္း ျမန္မာတပ္မေတာ္ စစ္သား တစ္ဦးမွ ၁၃ႏွစ္အရြယ္ရွိ အမ်ိဳးသမီးငယ္ အား မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့ျခင္း ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း တြန္းဇံျမိဳ႕နယ္အတြင္း
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြက္ ေပၚတာဆြဲမႈ တို႕ ပါ၀င္သည္။ CHRO မွ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဆလိုင္းေဘြလ်န္းမန္ က “လူနည္းစု မ်ိဳးႏြယ္စုေတြနဲ႕ ဘာသာ၀င္ေတြ အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ဟာ
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အတြင္းမွာ အေတာ္ျပင္းထန္ပါတယ္။ ခုေနာက္ဆံုး ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြက
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ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ျမန္မာ စစ္တပ္ တပ္သားေတြ ရွိေနျခင္း နဲ႕ လူ႕အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြၾကား တိုက္ရိုက္
ဆက္ႏြယ္မႈရွိေနတာကို ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္တာပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။27

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ မပါ၀င္ေသးလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂) ရက္။

။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ

မတူညီသည္႕ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႕ ဆီကို ေရာက္ရွိျခင္း မရွိေသးဟု
ဥေရာပလႊတ္ေတာ္(MEPs) မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢ ႏိုင္ငံျခားေရး နွင့္
လံုျခံဳေရးမူ၀ါဒ ဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဘာရိုနက္ကက္သရင္း အက္ရွ္တန္ ထံ ေပးပို႕သည္႕ စာတြင္
အမတ္မ်ားမွ “ လက္ရွိ ျပဳေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အထိ ေတာ့
ေရာက္သြားျခင္းမရွိေသးဘူး။ ဒါက ႏုိင္ငံအတြင္း ေရရွည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႕ တည္ျငိမ္မႈ အတြက္
အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္မယ့္ အရာျဖစ္တယ္” ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဥေရာပသမဂၢ လႊတ္ေတာ္အမတ္ (၁၄) ပါး မွ
သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္႕ အဆိုပါ ေပးစာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရွိ ဗုဒၶဘာသာ ႏွင့္ အစၥလမ္
အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားၾကား ခြဲျခားဆက္ဆံသည္႕ လက္ရွိ အစိုးရမူ၀ါဒ ၏ ျပႆနာမ်ား ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းမွ
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