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အခ ြေြေံရပိုငြေွငမျာ်းကို အာမြေံနိုငမှသာ
မနမာယဉခကျ်းမှုနှငဘာသာခရ်းတွင အာ်းလံို်းအကျံ ်းဝငမှု
ြစထွန်းနိုငမည
မသီတာ-စမ်းခြေျာင်း

စာတမ်းအကျဉ်း
အရမခခ ပိိုင်ခွင့််ြ ာေးကိို အာြခနိိုင်ြသာ မြန်ြာ့်ယဉ်ရက ေးြှုနင့််ဘာသာ
ရ ေးတွင် အာေးလိုေးအက ေးဝင်ြှုသည် လူတစ်ဦေးခ င်ေး၊ ြိသာေးစိုတစ်စိုခ င်ေး၊
လူအိုပ်စိုတစ်ခိုခ င်ေးအဆင့််တွင် အရမခအရနတစ်ြ ိ ေးမြစ်ကာနိင
ို ်င ရတာ်
အဆင့််တွင်ြူလက် ိအမြင့််ဆိုေးအာဏာကိို ယူ

ာေးသူသြ
ိိုှံ့ ဟိုတ်

အင်စတီက ေး င်ေး၏ အဆိုေးအမြတ်ရပေါ်တွငသ
် ာအစဉ် သမြင့်် ြူတည်
ရနရလ့် ိတတ်သမြင့်် ယင်ေးကပင် လူတစ်ဦေးခ င်ေး၊ ြိသာေးစိုတစ်စိုခ င်ေး နင့််
လူအိုပ်စို တစ်ခိုခ င်ေးတိိုှံ့ အရပေါ်တွင်ပါ ရိက
ို ်ခတ်ြှု ြ ာေး

ိသည်ဟို

ဆိို ြည် မြစ်သည်။ တစ်နည်ေးအာေးမြင့်် မြန်ြာနိိုငင
်
အခ ပ်အမခာ
အာဏာ သက်ရ ာက်ရသာ နယ်နြိတ်အတွင်ေးြီတင်ေး ရန
လူသာေးအာေးလိုေး
အရမခခ

တိအ
ိုှံ့ ာေး

ဒီြိိုကရ စီ၏

ိိုင်သြျှ

အရမခခအိုတ်မြစ်မြစ်ရသာ

ပိိုင်ခွင့််ြ ာေးမြစ်ကကသည့်် လွတ်လပ်စွာ ကိိုေးကွယ်ယိုကကည်ခွင့််၊

လွတ်လပ်စာွ
ရမပာဆိိုခွင့််တက
ိိုှံ့ ိို

င်မြင်ယူဆခွင့််နင့်် လွတလ
် ပ်စွာ ရ ေးသာေး

ိုတ်ရြာ်

ာနှုန်ေးမပည့်် အာြခခွင့််မပ နိိုင်သည့်် အရမခအရနသိိုှံ့

ြရ ာက်ြခ င်ေး မြန်ြာ့်ယဉ်ရက ေးြှုနင့်် ဘာသာရ ေးတွင် အာေးလိုေးအက ေး
ဝင်ြှုသည် တစ်နင
ိို ်ငလိုေး အတိိုင်ေး အတာမြင့်် တစ်ရမပေးညီ
ဓရလ့်တစ်ခို မြစ်လာြည် ြဟိုတ်ရပ။

င် ာေးသည့််

မသီတ | 339

Abstract
The state and state institutions must guarantee fundamental human rights to secure inclusiveness among the country's multireligious and multi-ethnic citizens. Freedom of speech, freedom
of expression, and freedom of religion must be cultivated as a
political culture in nurturing inclusive citizenry in Myanmar.

သမိုင်းခ ကာင်း
ိိုသိိုှံ့ မြန်ြာ့်ယဉ်ရက ေးြှုနင့်် ဘာသာရ ေးတွငအ
် ာေးလိုေး အက ေးဝင်ြှု သည်
တစ်နင
ိို ်ငလိုေးအတိိုင်ေးအတာမြင့််

တရမပေးညီြမြစ်

ရန မခင်ေးကိို

နောေးလည် န် မြန်ြာနိင
ို ်င၏သြိင
ို ်ေးရကကာင်ေးကိို ဦေးစွာ နောေးလည်သရဘာ
ရပါက်

ကက ရပြည်။

စင်စစ်

လက် ိ

မပည်ရ

ာင်စို

သြမတ

မြန်ြာနိိုငင
် ဟို ဆိို ာတွင် ပရဒသ ာ ရ
် ခတ်က မြန်ြာ၊ ြွန်၊

ြ်ေး၊

ခိိုင်စသည့်် လူြ ိ ေးစို ပရဒသ ာ ် နိိုင်ငငယ်ရလေးြ ာေးအပါအဝင် ကခ င်၊
ကယာေး၊

က င်၊

ခ င်ေးစရသာ

လူြ ိ ေးစိုနယ်ရမြြ ာေးကိိုစိုရပါင်ေး

ာေးမခင်ေးသာမြစ်ပပီေးြည်သည့််နင
ိို ်ငရ ေးသရဘာ
ကာ

စိုရပါင်ေးြည်၊

ြည်ကဲ့်သိိုှံ့ သရဘာ

ိိုစိုရပါင်ေးြှုကိို

အသီေးသီေးရသာလူြ ိ ေးစိုြ ာေးက

ာေးရှုမြင်ကာကိိုယစ
် ာေးမပ ကကြည်ဟူရသာ နိိုင်င ရ ေး

သရဘာတူညီခ က်ကိိုြူယခိုအခ န
ိ ်အ
ြ ိရသေးရပ။

ာေးရပေါ်တွင်အရမခခ

ိ ာရြွသတ်ြတ်နိိုင်

(လက် ိက င်ေးပရနရသာ၂၁ ာစို

မခင်ေး

ပင်လိုညီလာခတွင်

ယခိုအခ က်ြ ာေးကိိုရဆွေးရနွေးအတည်မပ နိိုင်ြည်ဟို ခန်ြ
ှံ့ န်ေး ရသာ်လည်ေး
ြရသခ ာရပ။)
မြန်ြာလူ

ိုအရနမြင့််

စီ င်ဆိုေးမြတ်နင
ိို ်စွြ်ေး၊

ြ ိ ေးဆက်ြ ာေးစွာ
အာေး

ိုတ်ကကိ ေးပြ်ေးရဆာင်

ကိိုယ့်က် ကြမာကိိုယ်
ွက်နိိုင်စွြ်ေး

ြ ိမြစ်ခဲ့် သည့််အတွက် မြန်ြာ့်ရမြတွင်ရပ ာက်ဆိုေးခဲ့် ရသာ ြ ိ ေးဆက်
ြ ာေး (lost generations)

ိသည်ဟို ဆိိုတတ်ကကပါသည်။ စင်စစ်

မသီတ | 340

မြန်ြာလူ

ိုသည် ကိိုလိိုနီလက်ရအာက်ြက ြီကာလ သိြ
ိုှံ့ ဟိုတ် လွန်ခဲ့်

သည့်် ာစိုနစ်တွင် ိခရ
ဲ့် သာသက်ဦေးဆပိိုင်ပရဒသ ာ စ
် နစ်ကိို ြည်သည့််
အခါကြျှဆန်ှံ့ က င်ပိုန်ကန်ခဲ့်ကကမခင်ေးြ ိခကဲ့် ကဘဲ၁၉ ာစိုအတွင်ေး နယ်ခ ွဲ့ဲ
ပဗိတိသျှလက်ရအာက်သိိုှံ့ ကျွန်အမြစ် က ရ ာက်သွာေး သည့််အခါြသာ
ပရဒသ ာ စ
် နစ်သည်အလိိုလိိုအဆိုေးသတ်သွာေးခဲ့်မခင်ေးသာ မြစ်ပါသည်။
ိိုှံ့ရကကာင့််မြန်ြာ့်လူ
ကိို

ိုအတွက်လူတစ်ဦေးတစ်ရယာက်၏ရခါင်ေးရဆာင်ြှု

ပိုအပ်ယြ
ို တ်ကာ

မပည်သူလူ

အမြစ်သာခယူြှုသည်အရိိုေးစွဲ
ိိုှံ့ရကကာင့််လည်ေးလူ

ို၏အခန်ေးကဏ္ဍကိိုရနောက်လိိုက်

အသာေးက သည့််ခယူခ က်မြစ်ခဲ့်ပါသည်။

ိုအတွက်ြ ိ ေးဆက်အလိိုက်ကာလ ည်ကကာ

အခန်ေးကဏ္ဍရပ ာက်ဆိုေးခဲ့်သည်ြာ

င် ာေးပါသည်။

ကိိုလိိုနီလက်ရအာက်ခအမြစ်ြက ရ ာက်ြီ

မြန်ြာ့်

ီေးနန်ေး

သည်သတြန်ရ ေးဆက်ဆြှုအ အိြ်နီေးခ င်ေးနိိုင်ငရလေးြ ာေး မြစ်ကက ရသာ
အမခာေးပရဒသ ာ န
် ိိုင်ငရလေးြ ာေးနင့််သာြကရဝေးကွာရသာ

အ ပ်ြ

အမခာေးနိိုင်ငြ ာေးနင့််ပါ အဆက်အဆ ိခဲ့် ာြ ဘာသာရ ေးနင့်် ယဉ်ရက ေးြှု
ရဒွေးရ ာယက်တင်

ိခသ
ဲ့် ည်ဟို

ဆိိုနိိုင်ြည်မြစ်သည်။

မြန်ြာ့်နန်ေးတွင်ေးတွင်ြူဆလင်ကိိုယ် ရတာ်ြ ာေးအတွက်

ဥပြာ

-

ကိိုယ် ရတာ်

ဗလီအပါအဝင်ြနတရလေးတွင်ဗလီရပါင်ေး၄၀ ခနှံ့် တည် ရဆာက်ခဲ့်သကဲ့်သိိုှံ့
နန်ေးတွင်ေးအခြ်ေးအနောေးြ ာေးအတွက်

ဟိနဒ ဘာသာ

ဝင်ပိုဏာ္ ေးြ ာေး၏

အခန်ေးကဏ္ဍသည်အရတာ် အရ ေးပါ ခဲ့်ကကသည်။ ရဒါက်တာသန်မှံ့ ြင့််ဦေး
ရ ေးသာေးရသာရခတ်သစ်မြန်ြာမပည်

အာေး

ြန်တီေးပိုရြာ်မခင်ေး

စာအိုပ်စာြ က်နော ၉၆ တွင် ‘မြန်ြာတိသ
ိုှံ့ ည် ဗိုဒဓ ဘာသာသာြက
ဟိနဒ ယဉ်ရက ေးြှု၏

အနိုပညာနင့််

စိြ့််ဝင်ခစာေးနိင
ို ်ခဲ့်သည်’ ဟို ရြာ်မပ

အရတွေးအရခေါ်ြ ာေး

ကိိုလည်ေး

ာေးသည်။

(ဟိနဒ ယိုကကည်ြှုရပေါ် အရမခခရသာ သကကဂန်ပွဲရတာ်ြာ ကာလကကာ
လာသည်နင့််အြျှရခတ်အဆက်ဆက်ကနိိုင်ငအ
့် စိိုေး ြ ာေး၏

အကိိုင်
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အတွယ်ရပေါ်ြူတည်ကာဗိုဒဓဘာသာပွရ
ဲ တာ်အမြစ်

အသွင်ရမပာင်ေး

လာသည်ကိိုရတွွဲ့ သည်။ စင်စစ် သကကဂန်ပရ
ွဲ တာ်သည် လွတ်လပ်ရ ေး
ပပီေး

ရခတ်ရနောက်ပိိုင်ေးတွင်

ရိိုေး ာယဉ်ရက ေးြှုပွဲရတာ်အမြစ်ကာလ

ည်ကကာစွာ ပ်တည်ခဲ့်သည်။
ဘာသာအယူဝါဒြရ ွေး

ိိုှံ့ရကကာင့််သကကဂန်ပွဲရတာ်တွင်လူြ ိ ေး ြရ ွေး

အတူတကွ

ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့်ကက

သြိိုင်ေးတစ်ရလျှာက်ရတွွဲ့မြင်ခဲ့်ကက သည်။

သိိုှံ့ ာတွင်

သည်ကိို
၂၀၁၂ခိုနစ်

ရနောက်ပိိုင်ေးတွင်ြူဘာသာရ ေးလှုွဲ့ရဆာ်ြှုြ ာေးအစမပ လာ ာြ သကကဂန် ပွဲ
ရတာ်

ကာလအတွင်ေး

ဗိုဒဓဘာသာဝင်ြဟိုတ်ရသာသူတက
ိိုှံ့ သူတိိုှံ့

ဘာသာတ ာေး အလိိုက်အမခာေးရသာလှုပ် ာေးြှုြ ာေးမပ လိုပ်ကာ သကကဂန်
ပွဲရတာ်တွင်ပါဝင်ဆင်နွှဲမခင်ေး

ြမပ န်

ိ

ဆိုေးမြတ်လာကကသည်ကိို

ရတွွဲ့ သည်။)
ိိုစဉ်ကခ စ်ယာန်ဘာသာြာမြန်ြာနိင
ို ်ငရတာင်ပင
ိို ်ေးြစတင်
ရ ာက်

လာခဲ့်ရသာ်လည်ေး ကခ င်၊ ကယာေး၊ က င်၊ ခ င်ေးစရသာ

ရဒသြ ာေးတွင်ပိိုြိိုလက်ခကိိုေးကွယ်ြှု
ြ်ေး၊

ဝင်

ခိိုင်၊

ြွန်စသည့််

ိခသ
ဲ့် ည်ကိို ရတွွဲ့ သည်။ မြန်ြာ၊

ပရဒသ ာ န
် င
ိို ်ငြ ာေးတွငြ
် ူ

ည်ကကာစွာအမြစ်တွယ်ခသ
ဲ့် ည့််

နစ်ကာလ

ဗိုဒဓယဉ်ရက ေးြှုရကကာင့််

ခ စ်ယာန်

ဘာသာ အပါအဝင် အမခာေးဘာသာတ ာေးြ ာေးကိို လက်ခကိိုေးကွယ်ြှု
အာေးနည်ေးခဲ့်သည်။

ိိုှံ့မပင် ကိိုလိိုနီနယ်ခ ွဲ့ဲ တ၏
ိိုှံ့
ဘာသာ တ ာေးအမြစ်

ခ စ်ယာန်ဘာသာအာေး

ရှုမြင်ြှုလည်ေး

င် ာေးခဲ့်သည်။

ရခတ်သစ်

မြန်ြာမပည်အာေး ြန်တီေးပိုရြာ်မခင်ေး စာအိုပ် စာြ က်နော ၂၄၀ တွင် ‘၁၉
ာစိုအလယ်ရလာက်တွင်
မြင့််ြာေးရသာ

ာ

ြူဆလင်ြ ာေးသည်

ူေးြ ာေးအ

ိ

ိခသ
ဲ့် ည်။

အိုပ်ခ ပ်ရ ေး

ြင်ေးရနမပည်ရတာ်၏

ပြိ ွဲ့ဝန်ပင်လျှင်ြူဆလင်မြစ်ခဲ့်၏။ ပိုဂပြိ ွဲ့ဝန်ြာလည်ေး
ရကာင်ေးပင်။

ပဗိတိသျှသဆာဟင်န ီယူေးက

ြူဆလင်ြ ာေးသည် ြိန်ေးြစိိုေး နန်ေးတွင်ေး အြှု

ပိိုင်ေး၌

ိိုနည်ေး လည်ေး

မြန်ြာ့်နန်ေးတွင်ေးတွင်
ြ်ေးနင့်် ကိိုယ် ရတာ်
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တပ်သာေး ာ
ရြာ်မပ

ူေးြ ာေး၌

ြ်ေး ွက်ရနရကကာင်ေး

ရတွွဲ့ ိခဲ့် ၏”ဟို

ာေးသည်။

ကိိုလိိုနီရခတ်တွင်က င့််သိုေးခဲ့်ရသာ

ပညာရ ေးနင့််

စီေးပွါေးရ ေး

ဆိိုင် ာရဆာင် ွက်ခ က်ြ ာေးကလည်ေး မြန်ြာ့်လူူ့ ရဘာင်၏ ယဉ်ရက ေးြှု
ဆိိုင် ာ တန်ြိိုေးနင့််နောေးလည်ြှုတအ
ိိုှံ့ ရပေါ် သက်ရ ာက်ြှုြ ာေးစွာ ိခသ
ဲ့် ည်။
ဘိုန်ေးရတာ်ကကီေးသင်ပညာရ ေး၊ ဗိုဒဓစာရပအရမခခပညာရ ေးနင့်် အသာေး
က ခဲ့်ရသာမြန်ြာ့်လူူ့ရဘာင်တွင် ခ စ်ယာန်ြစ် င်သာသနော မပ ရက ာင်ေး
ြ ာေးဝင်ရ ာက်လာခ န
ိ ်ြစတင်ကာကိိုယပ
် ိိုင်အြတ်လကခဏာ
အကကပ်အတည်ေးနင့််တကွ

ယင်ေးကိို

အရမခခရသာ

ပိုန်ကန်

ဆနှံ့်က င်စိတ်ြ ာေးသည်လွတ်လပ်ရ ေးကကိ ေးပြ်ေးြှုနင့််အတူ
လာခဲ့် သည်။

တနည်ေးအာေးမြင့််

အမြစ်တွယ်ရအာင်

အဓိက

ဆိိုင် ာ
စိတ်၊

ကကီေး

ွာေး

အြ ိ ေးသာေးရ ေးစိတ်ဓာတ်ကိို

ပ့်ပိိုေးရပေးနိင
ို ်ခဲ့်ရသာအရကကာင်ေး င်ေးြာ

ကိိုလိိုနီပညာရ ေးနင့််အတူ ရပေါ် ရပါက်ခဲ့်ရသာြစ် င်ရက ာင်ေးြ ာေး ၏
ရက ာင်ေးသာေးြ ာေးအရပေါ် ကိိုယပ
် ိိုင်အြတ်လကခဏာဆိိုင် ာ ြိအာေးရပေးြှု
မြစ်သည်။

ြစ် င်ရက ာင်ေးြ ာေးက

အြည်ကိိုခ စ်ယာန်အြည်၊
သင်ကကာေးခွင့််မပ ခဲ့်သည်။

ရက ာင်ေးသာေး

ရက ာင်ေးသူြ ာေး၏

အဂဂလိပ်အြည်ြ ာေးရမပာင်ေးလဲြပညာ
ိိုှံ့ရကကာင့််ြာဂ က်ဂက
ွ ်ရ

ာ်၊

ရအာင်ဘိုဟိုအပြီေးအရြာက်ြတည့််ရသာနောြည်ြ ာေးရပေါ်
သိိုှံ့

ခ စ်ယာန်

လိုပ်ခဲ့်ကက သည်။

ဘို ာေး ိခေးိို မခင်ေးကိို
ယင်ေးသည်

ာ်နင့််ရအာင်ဘိုတအ
ိိုှံ့ တွက်

ြာဂ က်၊

ရဒေးဗစ်ဟိုမြစ်သွာေးရအာင်အရ

ြရသခ ာရပ။

တစ်ြန်

ာက်အကူ

ွက်ြ

မပ -ြမပ

ကိိုလိိုနီအိုပ်ခ ပ်ရ ေး

ယနတ ာေးတွငစ
် ာရ ေးစာခ ီ မြစ်နိိုင်သည့်် အခွငအ
့်် လြ်ေး
အခ က်ရကကာင့််လည်ေး

ွက်ခဲ့်သကဲ့်

ရက ာင်ေးြ ာေးတွင်ြမြစ်ြရန

ဂွက်ရ

ြစ် င်ရက ာင်ေး

ရဒေးဗစ်

ိနိိုင်ြည်ဟူရသာ

သာြန်မြန်ြာလူငယ်ရလေးြ ာေးသည်

သရဘာဆနဒြပါဘဲသူတ၏
ိိုှံ့ ကိိုယပ
် ိိုင်အြတ်လကခဏာကိို

သူတိိုှံ့

ရမပာင်ေးလဲခဲ့်
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ကက မခင်ေးသည် ကကီေးစွာရသာ ြိအာေးမြစ်ခဲ့်သည်။
ရတာ်လန်လိိုစိတလ
် ည်ေး မြစ်လာကကသည်။

ိိုှံ့ရကကာင့်် ယင်ေးကိို

ိိုစိတ်သည် ၁၉၂၀ခိုနစ်

ရက ာင်ေးသာေးသပိတ်ရနောက်ပင
ိို ်ေးအြ ိ ေးသာေးရက ာင်ေးြ ာေး
တွင် အရ

ာက်အကူ မြစ်ခဲ့်သည်။ (

ရပေါ်

ွက် ာ

ိိုသိိုှံ့မြစ်သည်သာြက ရနောင်

လွတ်လပ်ရ ေး ပပီေး ရနောက် စစ်အာဏာ င် ရပေါ်

ွက်လာသည့််အခါ

ယင်ေးတိက
ိုှံ့ လည်ေး အလာေးတူစနစ်ြ ိ ေးကိို သိုေးစွဲကာ ဗြာ၊ ဗိုဒဓဘာသာ
ြဟိုတ်ရသာ အမခာေးလူြ ိ ေး၊ဘာသာ လူစို ြ ာေးအရပေါ် ဆက်ဆခဲ့်သည်
ကိိုလည်ေးရတွွဲ့ ပါသည်။ မြန်ြာ့်လူူ့ရဘာင်အရနမြင့်် ပရဒသ ာ စ
် နစ်ြ
ဆိို ယ်လစ်စနစ်ကိိုတိိုက်ရိိုက်ကူေးရမပာင်ေးခဲ့်မခင်ေးြဟိုတ်ဘဲကိိုလိိုနီရခတ်
တွင်နစ် ာခ ရီ နခဲ့် သမြင့််အမခာေးရသာနိင
ို ်ငရ ေးစနစ်ြ ာေးအာေး က င့််သိုေးပို
နည်ေးလြ်ေးကိို

ြသိခဲ့်ကကဘဲ

ကိိုလိိုနီစနစ်က င့််သိုေးပိုကိိုသာအတိုခိိုေး

နည်ေးယူနိိုင်ခဲ့်ကကမခင်ေးလည်ေး မြစ်နိိုင် ပါသည်။)
ိိုှံ့မပင်မြန်ြာ့်လူူ့ရဘာင်တင
ွ ်လယ်ယာလိုပ်ငန်ေးသည်အဓိက
ရ ေးလိုပ်ငန်ေးမြစ် ာ

ရတာင်သူလယ်

သြာေးတိ၏
ိုှံ့

စီေးပွါေး

အခန်ေးကဏ္ဍြာ

အလွန်အရ ေးကကီေးခဲ့်သည်။ သိရ
ိုှံ့ သာ်ကိိုလိိုနီရခတ်တွင် အိနဒိယြလူတန်ေး
စာေးနစ်ြ ိ ေးကိို နယ်ခ ွဲ့ဲ အဂဂလိပ်တက
ိိုှံ့
တင်သွင်ေးလာခဲ့်သည်။ တစ်ြ ိ ေးြာ
ခ စ်တီေးြ ာေးမြစ်ကကကာက န်တစ်ြ ိ ေးြာ ကူလီြ ာေး မြစ်ကကသည်။

ိိုလူ

တန်ေးစာေးနစ်ြ ိ ေးရကကာင့်် ဓာေးြဦေးခ လယ်လိုပ်လာရသာ မြန်ြာအြ ာေးစို
ြာအိနဒိယနွယြ
် ွာေးြ ာေးအရပေါ်အမပ သရဘာြရဆာင်နိိုင်သည့််သရဘာ
ာေးြ ာေးအရမခတည်ခဲ့်ကကသည်။

ရငွရကကေးအခက်အခဲ ိရသာ

လယ်

သြာေး ြ ာေးကိို ခ စ်တီေးြ ာေးကအတိိုေးနှုန်ေးမြင့််ြာေး စွာမြင့်် ရငွရခ ေး ရပေးခဲ့်ကာ
အရကကွေးြဆပ်နိိုင်သည့််အခါ

လယ်ယာရမြသာြက

ြ ာေးကိိုပါသိြ်ေးပိိုက်ခဲ့်ကကသမြင့််လယ်သြာေးတိက
ိုှံ့
ကကသည်။

သြီေးပ ိ

စိတ်အနောကကီေး

နောခဲ့်

ိိုြတစ်ဆင့်် မြန်ြာ့်လူူ့ရဘာင်တွင်ခ စ်တီေးြ ာေးနင့်် ရိုပ်သွင်

တူသူြ ာေးအရပေါ်

နယ်ခ ွဲ့ဲ ကတင်သွင်ေးလာသည့််ကိုပ်ရသွေးစိုပ်

ကိုလာေး
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သူရဌေး၊ ဆိိုေးသွြ်ေးရသာသူစိြ်ေးြ ာေးအမြစ်အမြင်သရဘာ

ာေးသည် လည်ေး

ရပေါ်ရပါက်ခဲ့်သည်။ တစ်ြန် မြန်ြာ့်လယ်သြာေးတိိုှံ့

က် ဆင်ေး ဲနွြ်ေး

ပါေးရသာ

ကူလီြ ာေးလည်ေး

ဝင်ရ ာက်လာကာ

အနိြ့််က ဆိုေး

မြစ်ရသာလယ်ယာနင့််အိြ်တွင်ေးြှုလိုပင
် န်ေးြ ာေး (ဥပြာ-ြိလလာက ေးမခင်ေး)
ကိို

လိုပ်ကိိုင်ရလ့် ိကက ာြ

ကူလီြ ာေးနင့််

ရိုပ်သွင်တူသူြ ာေးအရပေါ်

ရအာက်တန်ေးစာေးအမြစ် နိြခ
် ခွဲမခာေး ဆက်ဆသည့််အရလ့်အ

လည်ေး

ရပေါ်ရပါက်ခဲ့်သည်။ ရခတ်သစ်မြန်ြာမပည်အာေးြန်တီေးပိုရြာ်မခင်ေးစာအိုပ်
စာြ က်နော၃၅၀တွင်

‘မြန်ြာတိ၏
ိုှံ့ လူြ ိ ေးရ ေးဝါဒြာအရပေါ်စီေးခစာေးခ က်

အမြင်နင့်် အရကကာက်တ ာေးတိိုှံ့ ရ ာယက်ရန၏။ အရပေါ်စီေးအမြင်ြာ
မြန်ြာတိိုှံ့

အြ ာေးအာေးမြင့််

ဆက်ဆရတွွဲ့

ိရန ရသာ

အင်ဒီေးယန်ေး

အြ ာေးစိုြာကျွြ်ေးက င်ြှုြ ိရသာအလိုပ်သြာေးြ ာေး၊ ကာယလိုပ်သာေးနင့််
အိြ်တွင်ေးအရစခြ ာေး၊ ဆင်ေး ဲြွဲရတ အလိုပ်ြရ ွေး ဝြ်ေးပြ်ေးတသာ လိုပ်
ြည့််သူြ ာေးမြစ်ရနရသာရကကာင့််မြစ်သည်။ လူနည်ေးစိုြာစီေးပွါေးရ ေး ြ က်စိ
နင့််

စီေးပွါေးရ ေးစွြ်ေးအင် ိသူြ ာေး၊

ရနသူြ ာေးရကကာင့််
ဆိို

ာေးသည်။

ရန ာဌာနြ ာေးစွာ၌

ိတလ
် န်ရ
ှံ့ ကကာက် ွွဲ့စိတ်ဝင်မခင်ေး

ရအာင်မြင်ြှု
မြစ်၏’ဟို

တစ်နည်ေးအာေးမြင့််မြန်ြာတိတ
ိုှံ့ င
ွ ်

နွယ်ြွာေးြ ာေးနင့််ပတ်သက်လျှင်

ပိိုြိိုခ ြ်ေးသာသူကိိုမြစ်ရစ၊

သူကိိုမြစ်ရစအမပ သရဘာြရဆာင်ရသာ

အမြင်သရဘာ

အိနဒိယ
ပိိုြိိုဆင်ေး ဲ
ာေး

တစ်ခို

တည်ေးမြင့်် မြတ်သန်ေးခဲ့်ကက သည်ြာ ကိိုလိိုနီရခတ် နစ်တစ် ာရက ာ်
တစ်ရလျှာက်လိုေးပင် မြစ်သည်။
သိိုှံ့ ာတွင်ရက ာင်ေးသာေးသြဂ္၏ပ

ြဆိုေးရသာ

အရ

ွရ

ွ

အတွင်ေးရ ေးြ ေးြာအစစလာြ်ဘာသာဝင်ဦေး ာ စ်မြစ်ပပီေး ရနောက်ပိိုင်ေးတွင်
ဥကကဌအ

ိရ ွေးရကာက်တင်ရမြာက်ခခဲ့် သည်။

ိိုှံ့အတူ

ရ ေးကကိ ေးပြ်ေးြှုကာလအတွင်ေးအသက်စရတေးခဲ့်ကက သည့််
ကိိုေးဦေးတွင် အစစလာြ်ဘာသာဝင် ဦေး ာ တ်နင့််

လွတ်လပ်
အာ ာနည်

ဲရဘာ် ကိိုရ

ွေးတိိုှံ့
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ပါဝင်ခဲ့်ပပီေး မြန်ြာ့်လူ
၂၀၁၂

ိုက တညီတညွတတ
် ည်ေး လက်ခခဲ့်ကကသည်။

ခိုနစ်ရနောက်ပိိုင်ေးတွငြ
် နိိုငင
် ရ ေးသရဘာ

ြ ာေးအကကာေးအြ ိ ေးသာေးရ ေးအစွန်ေးရ ာက်သရဘာ

ာေးြတူသည့််
ာေးကိို

အိုပ်စို

တင်သွင်ေး

လာခဲ့် ာ အြ ိ ေးသာေးဒီြိိုကရ စီအြွဲွဲ့ခ ပ်ကိို တိိုက်ခိိုက် န်

ည် ွယ်ပပီေး

ဦေး ာ တ်နင့််ကိိုရ

ည့််သွင်ေးဘဲ

ွေးတိိုှံ့အာေးအာ ာနည်စာ င်ေးတွင်

ြ

ရြ ာက်ြ က်ရြာ်မပြှု အခ ိ ွဲ့ ိလာခဲ့်သည်။
တစ်ြန်
လည်ေးရကာင်ေး၊

မြန်ြာ့်လူ့ူ ရဘာင်တင
ွ ်လူြ ိ ေးနင့််

ဘာသာတ ာေးကိို

လူြ ိ ေးနင့််နိိုင်ငသာေးကိိုလည်ေးရကာင်ေး

င်ေးလင်ေးမပတ်

သာေးစွာ ခွဲမခာေးနောေးလည်နင
ိို ်စြ
ွ ်ေးလွန်စာွ အာေးနည်ေးခဲ့်သည်။ လွတ်လပ်ရ ေး
ပပီေးရနောက် လွတ်လပ်ရသာ ပိုဂလ
္ ိကြီဒီယာြ ာေး

င်သန်ခွင့်် ခ
ိ ဲ့်သည့််

ပါလီြန်ဒီြိိုကရ စီရခတ်သက်တြ်ေးဆယ်နစ်ြျှအတွင်ေးတွင်သာ
လူြ ိ ေးစိုြ ာေး ၏ ဘာသာစကာေးကိို အရမခခရသာ ြီဒီယာအခ ိ ွဲ့ ိခသ
ဲ့် ည်။
မြန်ြာ့်ဆိို ယ်လစ်လြ်ေးစဉ်ပါတီက အာဏာသိြ်ေးလိိုက်ပပီေး ရနောက်တွင်ြူ
၁၉၆၂

ခိုနစ်

ပိုနိပ်ရ ေးနင့််

ိုတ်ရဝရ ေးဥပရဒ

မပဌာန်ေးကာ

စာရပစိစစ်ရ ေးအသက်ဝင်လာပပီေးနိိုငင
် ပိိုငြ
် ီဒယ
ီ ာသာလျှင်
တည်ေးရသာြီဒီယာအမြစ်

ပ်တည်ကာ

မြန်ြာဘာသာစကာေးကိို

အရမခခရသာြီဒီယာသာလျှင် ြွွဲ့ပြိ ေးနိိုင်ရတာ့်သည်။
ဝါဒမြနှံ့်ခ ရိ ေးယနတ ာေးကနိိုင်ငတွင်ေးရန
ဗိုဒဓ

ဘာသာသည်သာ

နိိုင်ငကိို

တစ်ခို

ိိုှံ့ရကကာင့်် နိိုင်င၏

ိိုင်သြ
ူ ာေးကိို မြန်ြာ လူြ ိ ေးနင့််
ကိိုယ်

စာေးမပ ရသာအ ာအမြစ်

အစဉ်တစိိုက် ပိုရြာ်ခဲ့် ာြ အြ ာေးစိုသည် မြန်ြာနင့်် ဗိုဒဓ ဘာသာကိို
လူြ ိ ေးနင့််ဘာသာအမြစ်

ခွဲမခာေး

ြမြင်တတ်ကကရတာ့်ရပ။

ိိုှံ့တူ

ခ စ်ယာန်လူြ ိ ေး၊ ဟိနဒ လူြ ိ ေး၊ ြွတ်ဆလင် လူြ ိ ေးစသမြင့်် ဘာသာနင့််
လူြ ိ ေးကိို ရ ာရ

ွေးနောေးလည်လာကကသည်။

လူြ ိ ေးနင့််နင
ိို ်ငသာေးကိိုလည်ေးရ ာရ

ွေးြတ်သာေး တတ်ကက သည်။

သိမိုှံ့ ြင့်် တရိုတ်၊ ကိုလာေး စသည့်် လူြ ိ ေးတိက
ိုှံ့ ိို မြန်ြာြဟိုတ် သမြင့််၊
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ဗိုဒဓဘာသာြကိိုေးကွယ်သူြ ာေးလည်ေး ိသမြင့််
ဧည့််သည်ဟူသည့်် အမြင်ြ ာေးလည်ေးရပေါ်
ြန်လျှင်၊

နိိုင်ငမခာေးသာေး၊

ွက်လာခဲ့်သည်။

ိိုှံ့မပင် ဗြာ

ခိိုင်ြန်လျှင် ဗိုဒဓဘာသာ၊ ကခ င်ြန်လျှင်၊ ခ င်ေးြန်လျှင်၊

လာေးဟူြန်လျှင် ခ စ်ယာန်ဘာသာ စသမြင့်် လူြ ိ ေးနင့်် ဘာသာတ ာေး
ကိို တ ာေးရသ တွဲစပ်နောေးလည်

ာေးကကသည်။ ခ စ်ယာန်ဘာသာြ

ဗိုဒဓဘာသာသိိုှံ့ ကူေးရမပာင်ေးကိိုေးကွယ်ရသာ ခ င်ေးတိိုင်ေး င်ေးသူ ရိုပ် င်ြင်ေး
သြီေးကိို အမခာေးခ င်ေးတိိုင်ေး င်ေးသူတစ်ဦေးက ဘာသာရမပာင်ေးသွာေးသမြင့််
ခ င်ေး ြဟိုတ်ရတာ့်ဟို ရဝြန်သတ် ြတ်ြြ
ှု ိ ေး၊ နိိုင်ငသာေးြတ်ပတ
ို င်
လာရလျှာက်သည့််

လာေးဟူတိိုင်ေး င်ေးသူက

ကိိုေးကွယ်သူဟို

ြည်သပ
ိိုှံ့ င်

ြတ်ပိုတင်အ ာ

ြ်ေးက

သူြသည်

ရမပာရစကာြူ

သူြ၏

ြတ်ပိုတင်

ဗိုဒဓဘာသာ

လာေးဟူ ွာငယ်ရလေး ိ
ဲတွင်

ခ စ်ယာန်ဘာသာဟိုမြည့််လိိုက်မခင်ေးြ ိ ေးသည်

လာေးဟူလူြ ိ ေး၊

ကကာေး ရလ့် ိရသာ

ာတ်လြ်ေးြ ိ ေး မြစ်သည်။ ပငိြ်ေးခ ြ်ေး(ခဲ့်)ရသာ ရနှံ့ က်ြ ာေးသိိုှံ့ ဟူသည့််
စာအိုပ်တင
ွ ်အစစလာြ်ဘာသာဝင်ြိန်ေးကရလေးတစ်ဦေးက

သူူ့ြတ်ပိုတင်

ဲ တွင် မြန်ြာ-အိနဒိယ-ပါကစစတန်ဟို လူဝင်ြှုကကီေးကကပ်ရ ေးဌာနက
မြည့််ရပေး

ာေးရကကာင်ေး၊ ြိတထီလာအရ ေးအခင်ေးအပပီေးတွင် လူြ ိ ေးဟူ သည့််

ကွက်လပ်ကိိုမြည့်် န်

ဝန်ရလေးရကကာင်ေး၊

သူတိိုှံ့

ြိသာေးစိုသည်

ပါကစစတန်နင့်် ြည်သည့်် အဆက်အစပ်ြျှ ြ ိရကကာင်ေး၊ သူူ့ကိိုယသ
် ူ
မြန်ြာဟိုသာ ခယူ

ာေးရကကာင်ေး၊ သိိုှံ့ ာတွင် အြ ာေးက သူူ့ကိို ကိုလာေး၊

ရသွေးရနောအမြစ်သတ်ြတ်ရခေါ်ရဝေါ်ြှု ိသမြင့်် စိတ်ပ က် ရကကာင်ေးတိက
ိုှံ့ ိို
ရြာ်မပ

ာေးသည်။

သည်ရန ာတွင်တရိုတ်ဟိုဆိိုလျှင်

နယ်စပ်ကိုန်သွယ်ရ ေး

တိိုေး

တက်လာပပီေး ရနောက်ဆက်တွဲ ဝင်ရ ာက်လာရသာ တရိုတန
် ိိုငင
် ြွာေး
တရိုတ်ြ ာေးကိို
ြ ာေးလည်ေး

ရဒသခတရိုတ်ြ ာေးနင့််

ရ ာရ

ွေးနောေးလည်ကကသည်

ိရနသည်။ ရ ေးအစဉ်အဆက်ကအရမခခ ရန

ိိုင်ခဲ့်ကကရသာ
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တရိုတ်လူြ ိ ေးြ ာေးသည်သူတက
ိိုှံ့ ိိုယသ
် ူတိိုှံ့
ခယူ

မြန်ြာနိိုငင
် သာေးြ ာေးဟိုသာ

ာေး ကကသည်။ သိရ
ိုှံ့ သာ်စီေးပွါေးရ ေးလက်ဝါေးကကီေးအိုပ်ကာ ရဒသခ

မြန်ြာတိ၏
ိုှံ့

လယ်ရမြ၊အိြ်ယာြ ာေးကိို

ရစ ေးရကာင်ေးရပေးဝယ်ပပီေး

ပြိ ွဲ့လယ်တင
ွ ်တွင်က ယ်လာရသာ တရိုတ်မပည်ြြ ဝင်ရ ာက်လာသည့််
တရိုတ်ြ ာေးအာေး

ြရက ြနပ်မြစ်ကက သမြင့်် တရိုတ်ဟို

ဆိိုလျှင်ပင်

သူစိြ်ေး၊ နိိုင်ငမခာေးသာေး၊ ဧည့််သည်ဟူသည့််စလိုတ်တိိုက် ဆနှံ့်က င်တမိုှံ့ ပန်
ြှုြ ာေးလည်ေး ိလာသည်။

ိိုှံ့အတူကိုလာေးြ ာေးကိိုလည်ေးဟိနဒ ၊ ြူဆလင်၊

ဗြာမပည်ြွာေး၊ ကြန်၊ ရိိုဟင်ဂ ာဟို အလွယ်တကူ ခွဲမခာေးသိ နိိုင်စွြ်ေး
ြ ိသည်နင့််အြျှ သူစိြ်ေး၊ နိိုင်ငမခာေးသာေး၊ ဧည့််သည်ဟို စလိုတ်တိိုက်
ဆနှံ့်က င်တမိုှံ့ ပန်တတ်ကကသည်။
သိရ
ိုှံ့ သာ်
မြန်ြာနိိုငင
် အရပေါ်

နိိုင်ငရ ေးနင့်စ
် ီေးပွါေးရ ေးအ
ြည်ြျှအမြတ်

တရိုတ်မပည်ြကကီေးက

ိုတ်ရနသည်ဆိုဆ
ိ ိို

တရိုတ်အြ ာေး

စိုသည် ရဒသခတိိုင်ေး င်ေးသာေး ြ်ေးြ ာေးနင့်် ဆင်တူကာ ဗိုဒဓဘာသာကိို
ကိိုေးကွယ်ကကသမြင့်် တရိုတ် အလိိုြ ိ ဟူသည့်် ခစာေးခ က်ြာ ြမပင်ေး
န်ဟိုဆိို ပါြည်။

ိိုှံ့မပင်စစ်အစိိုေး လက်

သူူ့ဘက်ြနိိုင်ငရ ေးအ

က်တစ်ရလျှာက်လိုေး

ပ်တည်ရပေးရသာ

တွင်

တရိုတ်နိိုင်ငအရကကာင်ေး

ကိိုရကာင်ေးရကကာင်ေးသာ ရ ွေးပပီေး နိိုင်ငပိိုင်ြီဒယ
ီ ာြ ာေးတွင် ရ ေးသာေး
လွှင့််မပသခဲ့်မခင်ေးကလည်ေး

ိုတ်

မြန်ြာ့်လူ့ူ ရဘာင်တွင်တရိုတ်လူြ ိ ေးြ ာေးန င့််

ပတ်သက်ပပီေး အမပ သရဘာရဆာင်ရသာခစာေးခ က် မြစ်ရစရအာင်ကကိ ေး
ပြ်ေးြှုမြစ်သည်။ သိရ
ိုှံ့ သာ်စစ်အစိိုေး ရခတ်တစ်ရလျှာက် နိိုင်ငပိင
ို ်ြီဒီယာ
ြ ာေးတွင်စစ်အာဏာ င်ကိို အပြဲဆနှံ့်က င် ကနှံ့်ကွက်ရှုွဲ့ခ

ြိအာေးရပေး

ရသာ အရြ ိက၊ အီေးယူစသည့််နိိုင်ငြ ာေး၏ပို ိပ်ကိို အပ က်သရဘာ
မြစ်ရအာင် ည် ွယ်ကာရ ေးသာေး

ိုတ်လွှင့််ခဲ့် ာ

အစစလာြ်ြစ်အစွန်ေး

ရ ာက်ြ ာေးကကီေးစိိုေးရသာအာ အရ ွဲ့အလယ်ပိိုင်ေးရဒသ၏အကကြ်ေးြက်
သတင်ေးြ ာေး၊ ပို ိပ်ြ ာေးက အြ ာေးစို မြစ်ခဲ့်သည်။

ိိုှံ့ရကကာင့်် မြန်ြာ့်
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လူူ့ရဘာင်သည်

ကိုလာေးဟို

ြူလအနက် င်ေးကိို

ြသိဘဲ

နှုတ်က ိ ေးကာရခေါ်ရဝေါ်ရနသည့််သူြ ာေးနင့််သွင်မပင်ြူ ာ၊

သူတိိုှံ့

ကိိုေးကွယ် ာ

ဘာသာတူသူြ ာေးအရပေါ်တွင် အပ က်သရဘာရဆာင်ရသာ အမြင်ကိို
သာ အရြွ ခဲ့်ရလသည်။ သိမိုှံ့ ြင့်် ရနောင်တင
ွ ် ကိုလာေး၊ ြူဆလင်ဟူရသာ
အြတ်လကခဏာ အရပေါ် ရကကာက် ွွဲ့၊

ွွဲ့ ာစိတ်ကိို ရြွေးမြ ရပေး န်

အခွင့််သာခဲ့်သည်။
၁၉၆၂ ခိုနစ်တွင် ရတာ်လန်ရ ေးရကာင်စီက နိိုင်ငရတာ်အာဏာ ကိို
သိြ်ေးပိိုက်ပပီေးပပီေးခ င်ေး ပိုနိပ်ဥပရဒတစ် ပ် ကိို မပဌာန်ေးကာ ပိုဂလ
္ ိက
ရနှံ့စဉ်သတင်ေးြီဒီယာအာေးလိုေးကိို
ရပေါ်ရပါက်ခဲ့်သည်။

ပ်ဆိိုင်ေးရစခဲ့်သည်။ စာရပစိစစ်ရ ေး

စာရပစိစစ်ရ ေးဌာနသည် န်ကိုန်ပြိ ွဲ့တွင်သာ ိ

သမြင့််က န်တိိုင်ေးနင့််မပည်နယ်ြ ာေးတွင်ရဒသဆိိုင် ာြီဒီယာြ ာေး၊ စာအိုပ်
ိုတ်ရဝရ ေးလိုပ်ငန်ေးြ ာေး

တည်ရ

ာင်ခင
ွ ့််ြမပ ဟို

တ ာေးဝင်ြဆိို

ရစကာြူ ယင်ေးရဒသြ ာေးတွင် ြီဒီယာလိုပင
် န်ေး ရပေါ်

ွန်ေး န် အရမခ

အရနြရပေးရတာ့်ရပ။ စာြူြ ာေးကိို စာရပစိစစ်ရ ေးဌာနသိိုှံ့ တင်မပကာ
ခွင့််မပ ခ က် ြသာ ပိုနပ
ိ ် ခွင့််

ိသကဲ့်သိိုှံ့ ပိုနိပ်ပပီေးသည့််အခါ တွင်လည်ေး

မြနှံ့်ခ ခ
ိ ွင့််အတွက် စာရပစိစစ်ရ ေးဌာနသိိုှံ့

ပ်ြတင်မပ သည်။ စာရပ

စိစစ်ရ ေးဌာနတွင် မြန်ြာနင့််အဂဂလိပ်ဘာသာစကာေးမြင့်် ရ ေးသာေး
ရသာစာြူြ ာေးကိိုသာ

စိစစ်ရပေးနိင
ို ်ရလ့် သ
ိ ည်။

ာေး

သိမိုှံ့ ြင့်် န်ကိုန်နင့််

အလြ်ေးရဝေးရသာရဒသြ ာေးတွင်ပိုနပ
ိ ်လိုပ်ငန်ေးြ ာေးသည် ြဂဂလာရဆာင်၊
အသိုဘြိတ်စာနင့််

ကိုန်

ပစစည်ေးတဆိပ်ရက
ိို ်သည့််အလိုပ်ြ ာေးကိိုသာ

လက်ခရဆာင် ွက်နိိုင်ကကရတာ့်သည်။ ရဒသဆိိုင် ာ ြီဒီယာအပါအဝင်
တိိုင်ေး င်ေးသာေးလူြ ိ ေးစိုြ ာေး၊
ရသာစာရပြ ာေးရပေါ်
သည်။

ဘာသာရ ေးလူနည်ေးစိုြ ာေးနင့််

ွန်ေး န်အခွင့််အလြ်ေးလည်ေး

သက်ဆိိုင်

ပ်ဆိိုင်ေးသွာေးရတာ့်
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စာရပစိစစ်ရ ေးရကကာင့််လည်ေး

စိုလင်ကွဲမပာေးသည့််လူူ့ရဘာင်၏

ပို ိပ်ကိိုစာြ က်နောြ ာေးတွင်ရတွွဲ့ခွင့််ြသာခဲရ
့် ခ ။ တစ်ြန် ဘာသာစကာေး
အ ာတွင်လည်ေး

တ ာေးဝင်ဘာသာစကာေးကိို

တစ်ြ ိ ေးတည်ေးအာေးသတ်ြတ်

မြန်ြာဘာသာစကာေး

ာေးပပီေးပညာရ ေးစနစ်တင
ွ ်လည်ေး

မြန်ြာ

ဘာသာစကာေးမြင့််သာ သင်ကကာေးရပေးသမြင့်် အမခာေးရသာလူြ ိ ေးြ ာေးနင့််
ဘာ သာဝင်ြ ာေး အရကကာင်ေးကိို အြ ာေးမပည်သူကလိုရလာက်စွာ ြသိ ိ
နိိုင်ကကရပ။ မြန်ြာ့်ဆိို ယ်လစ်လြ်ေးစဉ်ပါတီရခတ်တွင် တိင
ို ်ေး င်ေးသာေး
စည်ေးလိုေးညီညတ
ွ ်ရ ေးရခါင်ေးစဉ်ရအာက်တွင် ဗြာနင့််အမခာေး (တ ာေးဝင်
အမြစ် သတ်ြတ်ခ

ာေး ရသာ) တိိုင်ေး င်ေးသာေးြ ာေးအကကာေး ခ စ်ကကည်

င်ေးနီေးရသာဆက်ဆရ ေး ိရကကာင်ေး ရ ေးသာေး၊ စပ်ဆိို၊ ရိိုက်ကူေး

ာေး သည့််

စာရပ၊ ဂီတ၊ ရိုပ် င်တက
ိိုှံ့ ိို ဝါဒ မြနှံ့်ခ ရိ ေးအတွက် လိုပ်ရဆာင်ခဲ့်
ာြရနောင်တွင်အနိုပညာ ပ်ဝန်ေးကတိိုင်ေး င်ေးသာေးြ ာေးအကကာေး ဆက်ဆ
ရ ေးကိိုအရမခခရသာလက် ာြ ာေးကိို သူတသ
ိိုှံ့ ရဘာနင့််သူတိိုှံ့ ြန်တီေးလိို
စိတ်အာေး ဟနှံ့်တာေး ာရ ာက်ခဲ့်သည်။ တစ်နည်ေးအာေးမြင့််

ိိုအရကကာင်ေး

အ ာသည် အစိိုေး က အြ ာေးမပည်သူအာေး လိြ်ညာလည့််မြာေး န် အသိုေး
ခ ရသာ
အခါတွင်

အရကကာင်ေးအ ာအမြစ်

ရှုမြင်ခ

ာြ

လွတ်လပ်လာသည့််

ိိုအရကကာင်ေးအ ာကိို အရမခခရသာ အနိုပညာ လက် ာြ ာေး

ြန်တီေး န် တွနှံ့်ဆိုတလ
် ာကကမခင်ေးဟို ယူဆနိိုင်ပါသည်။ နစ်ငါေးဆယ်ကကာ
စာရပစိစစ်ရ ေးနင့််ဝါဒမြနှံ့်ခ ရိ ေးကလည်ေးလူူ့ရဘာင်တွင် မြစ်ရနသြျှ ကိို
ြ

င်ဟပ်ဘဲ

အာဏာ ိသူအလိိုက

င်ဟပ်ခဲ့် ာ အြ ာေးလူ

အရကကာင်ေးအ ာြ ာေးကိိုသာ

ိုြာ ကိိုယရ
် တွွဲ့ြ ြဟိုတ်လျှင် လူူ့ရဘာင်

အတွင်ေး ိ ယဉ်ရက ေးြှုနင့်် ဘာသာရ ေးဆိိုင် ာ အက ေးဝင်ြှု ြ ာေးကိို
သည်နိိုင်ငတွင်

ိသည်ဟိုပင် ြ

င်နိိုင်ရလာက်ရအာင် မြစ်ခဲ့် သည်။

ိိုှံ့ရကကာင့်် ပငိြ်ေးခ ြ်ေး(ခဲ့်) ရသာရနှံ့ြ ာေးသိိုှံ့ စာအိုပ်

ွက်လာခ န
ိ တ
် ွင်

အသက်နစ်ဆယ်ဝန်ေးက င်လူငယ် စာြတ်သူြ ာေးက တစ်ခ န
ိ ်တစ်ခါက
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ဘာသာရ ေးကိိုေး ကွယ်ယိုကကည်ြှု ြတူသူြ ာေးကကာေးတွင်
ခ စ်ခင်စည်ေးလိုေးြှု

ိိုသရ
ိိုှံ့ သာ

ိခသ
ဲ့် ည်ဟူသည့်် အရကကာင်ေးအ ာကိို ယိုကကည် န်

ခဲယဉ်ေးရကကာင်ေး

ြွင့််ရမပာခဲ့်ကကသည်။

နိိုင်ငပိင
ို ်သတင်ေးစာြ ာေးတွင်

ဗိုဒဓဘာသာ ယဉ်ရက ေးြှုနင့်် နီေးနွယ်သည့်် ပွဲရတာ်သတင်ေးြ ာေး၊ အလ
အတန်ေးမပ မခင်ေးြ ာေး၊ လှုပ် ာေးြှုြ ာေးကိိုသာရြာ်မပရလ့် ိပပီေး သိုတတန်ြ ာေး
ဲြ ရကာက်နှုတ် ခ က်ကိိုလည်ေး အြွင့််စာြ က်နောတွင် ရြာ်မပရလ့်
ိသည်။ အမခာေးဘာသာရ ေးအဆိုေးအြြ ာေးကိိုြူ ရြာ်မပရလ့် ြ ိရပ။
ိိုှံ့မပင်

ပညာရ ေးစနစ်

နိိုင်ငတွင်ေး ိ

အာေးနည်ေးခ က်ရကကာင့််

တိိုင်ေး င်ေးသာေး၊

နိိုင်ငသာေးနင့််

အြ ာေးမပည်သူက

လူြ ိ ေး၊

ဘာသာတိိုှံ့ကိို

တိက ရသခ ာ သဲကွဲစွာ နောေးလည်သရဘာရပါက်နိိုင်ြှု ြ ိရပ။
ရိုပ် င်နင့််

က ာတ်တတ
ိိုှံ့ ွင်

ြရမပာြဆိတ
ို တ်မခင်ေးသည်ပင်

ိိုှံ့ရကကာင့််

ဗြာစကာေးကိိုပီသရအာင်

ရလာင်ရမပာင်

ယ်ရြာစ ာအသွင်

ရဆာင်ခဲ့်ြူေးသည်။ ြကကာရသေးြီကာလကတရိုတ်ြရလေးကိို ခ စ်တယ် ဟို
အြည် ရသာ

ရိုပ် င်ကာေးတစ်ကာေးရိုတင်မပသခဲ့်ပပီေး

ြ ာေးအာေး ရလာင်ရမပာင်သရ ာ်
ရဝြန်ြြ
ှု ာေး ရပေါ်
ရလျှာက်တွင်

ာက်မပြှု ြ ာေး

ာတ်ရိုပြ
် ိ ေးမြင့််သာ

လူဆေးိို ြ ာေးက

ြ်ေးတိိုင်ေး င်ေးသာေးြ ာေး

ြ်ေးရဘာင်ေးဘီကိို အဝတ်ြ ာေးကကသမြင့််

ကသူတအ
ိိုှံ့ ာေး လူဆေးိို အမြစ် လူ
ရကကာင်ေး ရ

ာေးသည့်် မပကွက်ြ ာေးစွာ ပါရနသည်ဟို

ွက်ခဲ့်သည်။ အလာေးတူပင် ဆိို ယ် လစ်ရခတ်တစ်

ရိုပ် င်ြ ာေးတွင်

ဝတ်ဆင်ရလ့် ိသည့််

တရိုတ်လူြ ိ ေး

ြ်ေးတိိုှံ့

ိုက မြင်ရအာင် လိုပ်ခ သည်ဟိုခစာေး
ိသကဲ့်သိိုှံ့ က င်ဆိိုလျှင်အိြ်ရြာ်ြရလေး

ရ ေးသာေးရိိုက်ကူေးရလ့် ိကကသည်ဟို

ရဝြန်ြှုြ ိ ေး

လည်ေး ိရနသည်။
မြန်ြာ့်ဆိို ယ်လစ်လြ်ေးစဉ်ပါတီရခတ်က

တိိုင်ေး င်ေးသာေးလူြ ိ ေး

ြ ာေးအကကာေး ခ စ်ကကည်စည်ေးလိုေး ရနပါသည် ဟူ ရသာ ဝါဒမြနှံ့်ခ ရိ ေးကိို
အနိုပညာပစ
ို ြ ာေးစွာမြင့်် ရဆာင် ွက်ခိိုင်ေးခဲ့်ရသာ်လည်ေး စစ်အစိိုေး လက်
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က်တွင်ြူ စာရပစိစစ် ရ ေးက

ိိုသရ
ိိုှံ့ သာ အရကကာင်ေးအ ာြ ာေးကိို

ရ ေးသာေးနိိုင်ြည့်် စာရ ေးသူြ ာေးအာေး သတင်ေးစာရဆာင်ေးပါေးြ ာေးအမြစ်
ရ ေးသာေး န် ရတာင်ေးဆိိုရစခိိုင်ေးခဲ့်သည်သာြက ပိုဂလ
္ ိကပိိုင်ြဂ္ င်ေး ြ ာေး၊
ဂ ာနယ်ြ ာေးတွင်ပါယင်ေးရဆာင်ေးပါေးြ ာေးကိိုြ
ိိုသရ
ိိုှံ့ စခိိုင်ေး

ာေးမခင်ေးကိို

ည့််ြရန ရစခိိုင်ေး ခဲ့်သည်။

သာြန်စာြတ်သူြ ာေးက

ြသိ ိနိိုင်ခဲ့်ကက ာအဆိိုပါ

ရဆာင်ေးပါေးပါ

ပိုဂလ
္ ိကြီဒီယာတွငရ
် ြာ်မပမခင်ေးမြစ်သမြင့််

ြ ိပ်ြိ၊

အရကကာင်ေးအခ က်ြ ာေးသည်
အစိိုေး ြီဒီယာ

က်

ပိိုြိို

လက်ခနိိုင်ြွယ်ဟိုသာ နောေးလည်လက်ခခဲ့်ကကသည်။ တစ်ပပိ င်တည်ေးတွင်
စာရပစိစစ်ရ ေးရကကာင့်် လူ

ိုသည် တစ်နိိုငင
် လိုေး အတိိုင်ေး အတာမြင့််

မြစ်ရပေါ်ရနရသာအရကကာင်ေးအ ာြ ာေးကိို

လိုရလာက်ရအာင်

သိခွင့််

ြ ခဲ့်ကကရပ။ တစ်နည်ေးအာေးမြင့််နင
ိို ်ငအတွင်ေးြည်သူြ ာေးက ြည်သည့််
အခ န
ိ ်ကတည်ေးက

အရမခခ ရန

ိိုင်ခဲ့်ကကသည်၊

ဌာရနတိိုင်ေး င်ေးသာေး

ြ ာေးြာ ြည်သူတမိိုှံ့ ြစ်ကာ ြည်သည့််ရန ာြ ာေးတွင် ရန

ိိုင်ကကသည်

ဟူရသာ အရကကာင်ေးြ ာေးကိို အစိိုေး ြီဒီယာက လိုရလာက်စွာြရြာ်မပ
ခဲ့်ဘဲ

အစိိုေး ရိုေးစိိုက် ာ

ပြိ ွဲ့ကကီေးြ ာေးအရကကာင်ေးနင့််

လူြ ာေးစိုဗြာြ ာေး

အရကကာင်ေးကိိုသာ ရြာ်မပခဲ့်သည်။ ဝါဒမြနှံ့်ခ ရိ ေးရဆာင်ေးပါေး ြ ာေးတွင်ြူ
အိြ် င်-ဧည့််သည်သရဘာတ ာေးကိို

အာေးရပေးြည့််

အရတွေးအရခေါ်၊

အမြစ်အပ က်ြ ာေးကိို ရ ာင်ေးရပေးရြာ်မပခဲ့် သည်။ သိမိုှံ့ ြင့်် အြ ာေးစိုလူ

ို

သည် အမခာေးပိုဂလ
္ ိကြီဒီယာနင့်် မပည်ပြီဒယ
ီ ာြ ာေး၊ သြိိုင်ေးစာရပြ ာေး
ကိိုြြတ်ရှုြူေးခဲ့်ပါကလူြ ိ ေးရ ေး၊

ဘာသာရ ေးနင့််ပတ်သက်ရသာ

ခ က်ြာလွန်စာွ က ဉ်ေးရမြာင်ေးသည့််အရနအ
သည်။

သူတရ
ိိုှံ့ န

ာေးသိိုှံ့

ခယူ

ရ ာက် ိသွာေးရတာ့်

ိိုင်က င်လည် ာပတ်ဝန်ေးက င်တွင်

ိရသာလူြ ိ ေး၊

ဘာသာနင့်် အရကကာင်ေးအ ာြ ာေးကိိုသာ ကိိုယရ
် တွွဲ့ ြိိုှံ့ သိရသာ်လည်ေး
အမခာေးရဒသနင့််လူြ ိ ေး၊

ဘာသာြ ာေးအရကကာင်ေးကိိုြူ

မြနှံ့်ခ ရိ ေးက သိရစခ င်သည့််အတိိုင်ေး သာ သိခဲ့်ကကသည်။

အစိိုေး ဝါဒ
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ဘာသာစကာေးြ ာေးအာေး

နိိုင်ငရ ေး ည် ွယ်ခ က်မြင့််

ြိနိပ်

မခင်ေး၏ရနောက်ဆက်တွဲဆိိုေးက ိ ေးြ ာေးတွင်လည်ေးယဉ်ရက ေးြှုနင့််
ရ ေးအက ေးဝင်ြှု

အာေးနည်ေးမခင်ေး

ပါဝင်ပါသည်။

ာေးခဲ့်

ဘာသာ

နိိုင်ငရတာ်သည်

ဗြာဘာသာစကာေးကိိုသာ တ ာေးဝင် အသိအြတ်မပ ပပီေး က န်တိိုင်ေး င်ေး
သာေးဘာသာစကာေးြ ာေးကိို လ စ်လ ရှုခဲ့်သကဲသ
့် ိိုှံ့ အမခာေးလူြ ိ ေးစိုြ ာေးက
ဗြာဘာသာစကာေးတတ်ရမြာက်ြှုအရနအ

ာေးအရပေါ်

ရလ့်လာဆန်ေး

စစ် န်နင့်် တိိုက်တွန်ေးအာေးရပေး န်ကိိုလည်ေး ြသိက ိ ေး ကျွန်မပ ခဲ့်သည်။
အစိိုေး ကဝါဒမြနှံ့်ခ ရိ ေးကိိုဗြာဘာသာစကာေးမြင့််သာ

ရဆာင် ွက်ခဲ့်

ရသာ်လည်ေးက န်ဘာသာစကာေးြ ာေး ကိိုသာတတ်ကျွြ်ေးသည့်် မပည်တွင်ေး
ရနလူ

ို၏

ခဲ့်သည်။
အစိိုေး ၏

အစိိုေး အရပေါ်

သရဘာ

ာေးကိို

ရလ ာ့်တွက်လ စ်လ ရှု

သိိုှံ့မြင့်် ခိင
ို ်ရဒသတွင်ရိိုဟင်ဂ ာစကာေးရမပာရသာလူြ ာေးသည်
(ဝါဒမြနှံ့်ခ ရိ ေးအပါမြစ်ရသာ)

သတင်ေးအခ က်အလက်

ယနတ ာေးနင့်် ကင်ေးလွတ်ြန်ေး ြသိ ကင်ေးလွတ်ရနခဲ့်သည်။ သူတက
ိိုှံ့
ယိုကကည်ရသာ အစစလာြ်ဘာသာရ ေး ရခါင်ေးရဆာင် ြ ာေး၏ (ဝါဒမြနှံ့်ခ ိ
ရ ေးြကင်ေးရသာ)သူတိိုှံ့ နောေးလည်သည့််စကာေးြ ာေးကိိုသာ သတင်ေးအမြစ်
လည်ေးရကာင်ေး၊ ဗဟိုသိုတ အမြစ်လည်ေးရကာင်ေး လက်ခပပီေး အစိိုေး
မြစ်ရစ၊ သူတန
ိိုှံ့ င့်် လူြ ိ ေးဘာသာြတူရသာ အမခာေးြည်သူကမြစ်ရစ
ရမပာမပ သြျှကိို လက်ြခ၊ ြယိုကကည်သည့်် စိတ်အရမခ အရနြ ိ ေး
မြစ်ရပေါ်ခဲ့် သည်။

ိိုှံ့ရကကာင့်် ၂၀၁၇ ခိုနစ်စက်တင်ဘာလရနောက်ပိိုင်ေး

အခ န
ိ ်ကာလတိိုအတွင်ေး နယ်စပ်ကိို မြတ်ရက ာ်

ွက်ရမပေးသွာေး သည့််

အဓိက အရကကာင်ေး င်ေးြ ာေးတွင် လူ အခ ိ ွဲ့အတွက်
ကက တ်ြှုြ ာေးကိို

ကိိုယရ
် တွွဲ့ကက ရတွွဲ့ခဲ့် မခင်ေး

မြစ်နိိုင်

က်စက်ကကြ်ေး
ရသာ်လည်ေး

(စိုစိုရပါင်ေး လူဦေးရ ၇သိန်ေး ဟို ဆိို ာ) သိန်ေးခ ရီ သာ လူြ ာေးြာြူ သူတိိုှံ့
အခ င်ေးခ င်ေး

ြမြစ်ရစ၊ ဘာသာရ ေးရခါင်ေးရဆာင် ြ ာေးြမြစ်ရစ

ိကကာေး

သိ ရသာ သတင်ေးအခ က်အလက်ရကကာင့်် လည်ေး စိိုေး ိြ်ပူပန်ခဲ့်သမြင့််
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ွက်ရမပေး မခင်ေးဟို ဆိိုနိိုင်သည်။ သည်ရန ာတွင် ဘာသာစကာေးနင့််
ဘာသာမပန်ြင
ွ ့််ဆိို င်ေးမပမခင်ေး၏ အခန်ေးကဏ္ဍကိို လည်ေး သတိမပ ြည်ဟို
ယူဆပါသည်။ မြန်ြာအစိိုေး ဘက်ြ မပန်လည်လက်ခရ ေးအစီအစဉ်ြ ာေး
ခ ြတ်ပပီေး

မြစ်ရသာ်လည်ေး

ယခို

ိ

မပန်လည်

ဝင်ရ ာက်လာသူြ ိရသေးသည့််

အရမခအရနြာ

ြိသာေးစိုတစ်စိုခ င်ေး၏ သရဘာ

ာေးအစစ်အြန် မြစ် ြမြစ် သိ ိ န်

ခက်ခဲသည်ဟို

ြီဒီယာြ ာေး၊

ဆိို ပါြည်။1

လူတစ်ဦေး

ခ င်ေး၊

အစိိုေး နစ်ြက်

၏

တာဝန် ိသူြ ာေးနင့်် ရတွွဲ့ဆရ
ို မပာဆိို ဆက်ဆနိိုင်သူြ ာေးကတစ်ဆင့်် သာ
ိိုလူခိုနစ်သိန်ေးကိို

သတင်ေးစကာေး

ပါေးရန မခင်ေးရကကာင့််

သတင်ေး

စကာေးအရပေါ် နောေးလည်ြှု လွဲမခင်ေးနင့််အတူ အမခာေး ြမြင်ြသိနိိုင်ရသာ
ြိအာေးြ ာေး

ိရနနိိုင်သည်ကိိုလည်ေး သတိမပ သင့််ပါသည်။

ိိုှံ့ရကကာင့််

ယဉ်ရက ေးြှုနင့်် ဘာသာရ ေး အက ေးဝင်ြှု အာေးနည်ေးမခင်ေးတွင် ဘာသာ
စကာေး၏ အခန်ေးကဏ္ဍသည် လွန်စွာအရ ေးကကီေးသည်ဟို ဆိို ပါြည်။

ရှြေြူ်းခသာလူမှုသဟဇာတနှငယဉခကျ်းမှု-ဘာသာခရ်းအာ်းလံ်းို
အကျံ ်းဝငမှု
သိိုှံ့ ာတွင်ြိသာေးစိုတစ်စိုခ င်ေးနင့််

လူတစ်ဦေးတစ်ရယာက်ခ င်ေး

အကကာေးတွင်

ိရသာလူြှုသဟ ာတမြစ်ြှု၊ စိုလင်ကွဲမပာေး ြတူမခာေးနောေး

ြှုြ ာေးအရပေါ်

လက်သင့််ခနိင
ို ်ြှုတြ
ိိုှံ့ ာြူ

အရတာ်ကကီေး

အာေးရကာင်ေးခဲ့်

သည်ြာ ရသခ ာသည်။ Myanmar ICT for Development Organization MIDO က ၂၀၁၈ ခိုနစ် ူလိိုင်လတွင်

ရသာရနှံ့ က်ြ ာေးသိိုှံ့
ကွဲမပာေးသူြ ာေးအကကာေး

1

ိုတ်ရဝခဲ့်ရသာ ပငိြ်ေးခ ြ်ေး(ခဲ့်)

အြည် ိစာအိုပြ
် ာ
ြည်ကဲ့်သိိုှံ့

အတူတကွ

ဘာသာတ ာေး
င်သန်ရန

ိိုင်ခဲ့်ကက

BenNar News, 2018; Ellis-Petersen, et al., 2018; Ghoneim, 2019; Nyan Lynn
Aung, 2018; Uddin, 2018.
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သနည်ေးဟူရသာ ရြေးခွန်ေးအာေး ၂၀၁၆-၁၇ ခိုနစ် နစ်နစ်တာကာလ
အတွင်ေး ဘာသာရ ေးပေိပကခြ ာေး မြစ်ခဲ့်ြူေးရသာ ပြိ ွဲ့ ွာရဒသ ငါေးရန ာ ိ
လူရပါင်ေး

၁၈၀

ရက ာ်အာေး

ယင်ေးစာအိုပ်တွင် ရြာ်မပ
သြိိုင်ေးတွင်

ရြေးမြန်ေးကာ

ရသာ

လက်

အြန်တကယ်

မြန်ြာ့်

အခိိုင်အြာ

င် ာေးသည်။ ယင်ေးစာအိုပ်တွင် ပါ ိရသာ

သူတ၏
ိိုှံ့
ရမပာကကာေးခ က်ြ ာေးအ
အစိိုေး

ာေးမခင်ေးမြစ်သည်။

ာေးရသာ နှုတ်ရမပာသြိိုင်ေးြ ာေးအ

လူြှုသဟ ာတ ိြှုသည်

တည် ိခဲ့်ြူေးရကကာင်ေးလည်ေး

မပ စို

စစ်အစိိုေး လက်

က်နင့်် ဦေးသိန်ေးစိန်

က်ြ ာေးတွင် မြစ်ပွါေးခဲ့်ရသာ ပေိပကခြ ာေးသည် မြစ်ပွါေး

အရကကာင်ေး င်ေးြာ

ြည်သပ
ိိုှံ့ င်မြစ်ရစ

(ဘာသာရ ေးရကကာင့််၊

လူြ ိ ေးရ ေးရကကာင့််၊ သိြ
ိုှံ့ ဟိုတ်အမခာေးအရကကာင်ေးရကကာင့််) ရနောက်ဆက်
တွဲ လဒ်အမြစ် လူြ ိ ေး ဘာသာ ြတူကွဲမပာေးသူြ ာေးအကကာေး တင်ေးြာ
ရသာဆက်ဆရ ေးနင့်် တစ်ြက်ကိို တစ်ြက် ြယိုကကည်ရသာ၊

န်လိို

ရသာ၊ စိိုေး ိြ်ရကကာက် ွွဲ့ရသာ တမိုှံ့ ပန်ြှုြ ာေးကိိုသာ မြစ်ပွါေးရစသည်ကိို
ရတွွဲ့ သည်။
ယင်ေးစာအိုပ်တွင်

ယခင်ကာလြ ာေးက

ကကာေးတွင်အခ င်ေးခ င်ေးနောေးလည်ခ စ်ခင်စာွ ရန

ဘာသာြတူရသာလူ
ိိုင်ခဲ့်ကကပို အြ ာေးအမပာေး

ကိို ြတ်ရှု နိိုင်သည်။ စာြ က်နော ၂၇ တွင် အစစလာြ်ဘာသာဝင် ဥပရဒ
ပညာ င်တစ်ဦေးကသူငယ်စဉ်က တက်ခဲ့် ရသာရက ာင်ေးတွင် အစစလာြ်
ဘာသာဝင်ြ ာေး ြ ာေးမပာေးသမြင့်် ရသာကကာရနှံ့ ရက ာင်ေးတက်ခ န
ိ ်ကိို
ယင်ေးတိအ
ိုှံ့ တွက် ၁၅ ြိနစ် ရနောက်ဆိုတ်ရပေးခဲ့်ရကကာင်ေး၊ စာြ က်နော ၆၅
တွင်

အစစလာြ်ဘာသာဝင်အြ ိ ေးသာေးကကီေးတစ်ဦေးကသူငယ်စဉ်က

သူူ့

ြခင်၏ြိတ်ရဆွ ြနတရလေးြ ဘိုန်ေးကကီေးတစ်ပါေးက သူတပိိုှံ့ ြိ ွဲ့ကိုိ လာတိိုင်ေး
သူတအ
ိိုှံ့ ိြ်ဧည့််ခန်ေးတွင် တည်ေး ခိိုရန

ိိုင် သီတင်ေးသိုေးခဲ့် ာ သူတက
ိိုှံ့ ပင်

ဆွြ်ေးကွြ်ေးရဝယ ာ၀စစြ ာေး မပ လိုပ်ရပေးရကကာင်ေး၊ အမခာေးဘာသာဝင်ြ ာေး
၏ပွဲရတာ်ြ ာေးတွင်လည်ေးသူတက
ိိုှံ့ ိို

ဝိိုင်ေးဝန်ေးရကျွေးရြွေး

လ ဒါန်ေးကက

ို
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ရကကာင်ေး၊ စာြ က်နော ၈၇၊ ၁၀၂ တိတ
ိုှံ့ ွငလ
် ည်ေး ယဉ်ရက ေးြှုဆိိုင် ာ
ပွဲလြ်ေးသဘင်ြ ာေးတွင်

ဘာသာလူြ ိ ေးြခွဲမခာေးဘဲ

ြည်ြျှနင့််ြည်သိိုှံ့

ရပ ာ် င်ခ စ်ခင်စာွ စိုရပါင်ေးဆင်နွှဲခဲ့်ကကရကကာင်ေး၊ စာ ြ က်နော ၁၁၅ တွင်
အစစလာြ်ဘာသာဝင်အိြ်ရမခ အလွန်နည်ေးရသာ ပ်ကွက်လြ်ေးရလေး တွင်
ရြွေးြွာေးလာခဲ့်သူက သူူ့ ကိိုယ်သူ ဗိုဒဓဘာသာဝင် ြ ာေးက ရြွေးြွာေး
လာခဲ့်သူဟို

င်ြိရလာက်ရအာင် ဗိုဒဓဘာသာပတ်ဝန်ေးက င်က သူူ့အရပေါ်

အ လွန်ရကာင်ေးြွနစ
် ွာ ရစာင်ရ
့် ာက်ရြတတာ

ာေးရပေးရကကာင်ေး၊ စာြ က်

နော ၁၁၉ နင့်် ၁၄၈ တိတ
ိုှံ့ ွင် ၂၀ဝ၇ ခိုနစ် စက်တင်ဘာ ရ ဝါရ ာင်
ရတာ်လန်ရ ေးကာလအတွင်ေး ရြတတာပိိုှံ့ ဆိုရတာင်ေးခ တ
ီ က်လာကကရသာ
ဗိုဒဓဘာသာဘိုန်ေးကကီေးြ ာေး

အာေး

ဝိိုင်ေးဝန်ေးကူညီအာေး

အစစလာြ်ဘာသာဝင်ြ ာေးကကာေးတွင်ပင်

ရပေးကက ာတွင်

ိယိုက
ိ ်ြူဆလင်ြ ာေးက

ဆွန်နီဗလီ ရပေါ်ြ ရ သန်ဘ
ှံ့ ူေးြ ာေးကိို ကူညီ သယ်ရဆာင်ရပေးသည်အ
လူြ ိ ေးဘာသာြခွဲဘဲစည်ေးလိုေးညီညတ
ွ ်ခဲ့်ကကရကကာင်ေးတိက
ိုှံ့ ိို

ရြာ်မပ

ိ
ာေး

သည်။
ယင်ေးစာအိုပ် စာြ က်နော ၆၁ တွင် ၁၉၉၀ ရနောက်ပိိုင်ေး ဗိိုလ်ခ ပ်
ခင်ညွနှံ့်လက်
မပြှု

က်၁၉၉၆ခိုနစ်တွင် ရက ာင်ေး သာေးြ ာေးက ဆနှံ့်က င်ဆနဒ

မပ လိုပ်ခ န
ိ ်တွငန
် ယ်ပြိ ွဲ့တစ်ပြိ ွဲ့ြာကိုလာေး-ဗြာအရ ေးအခင်ေးမြစ်

ရအာင် ြန်တီေးယူရကကာင်ေး ရတာင်ရပါပြိ ွဲ့တစ်ပြိ ွဲ့ြ အစစလာြ်ဘာသာ
ဝင်အြ ိ ေးသာေးကကီေးတစ်ဦေး၏ အဆိိုကိို ရြာ်မပ
တွင်

ရမြလတ်ပြိ ွဲ့တစ်ပြိ ွဲ့ြ

ာေးသည်။ စာြ က်နော ၂၀၄

အစစလာြ်ဘာသာဝင်အြ ိ ေးသြီေးငယ်

တစ်ဦေးကလည်ေး ၂၀၁၄ ခိုနစ်ြနတရလေးတွင် အစစလာြ်ဘာသာဝင်တစ်ဦေး
နင့်် ဗိုဒဓဘာသာဝင်တစ်ဦေးတိိုှံ့ အသတ်ခ သည့််ကိစစြာ နိိုငင
် ရ ေးလည့််
ကွက်ဟို သိ ိရကကာင်ေး ရမပာမပ ခ က်ကိို ရြာ်မပ

ာေးသည်။ (

ိိုစဉ်က

အြ ိ ေးသာေးဒီြိိုကရ စီအြွဲွဲ့ခ ပ်က ၂၀၁၅ ခိုနစ် ရ ွေးရကာက်ပွဲအတွက်
လည့်် လည်စည်ေးရိုေး ာတွင် ြွဲွဲ့စည်ေးပိုအရမခခဥပရဒ မပင်ဆင်ရ ေး အတွက်
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လူ

ို

ြ

သရဘာတူရကကာင်ေး

ကြ်ပိန်ေးပွဲကကီေးကိို

ြနတရလေးတွင်

လက်ြတ်ြ ာေး
မပ လိုပ် န်

ရကာက်ခသည့််

မပင်ဆင်

ာေးခ န
ိ ်လည်ေး

မြစ်သည်။) စာြ က်နော ၁၃၄ နင့်် ၁၄၃ တိိုှံ့တွင်လည်ေး ၁၉၉၇ ခိုနစ်က
ြနတရလေးတွင် ြဟာမြတ်ြန
ို ိဘို ာေး၏ ဝြ်ေးဗိိုက်ရတာ်ကိို ရြာက်
မြစ်ပွါေး

ခဲ့်ပပီေး

(ယင်ေးတွငဗ
် ိိုလ်ခ ပ်

ရမပာဆိိုြှုြ ာေး

ခင်ညွနက
်ှံ့ အဓိကပါဝင်သည်ဟို

ိသည်) ယင်ေး၏ ရနောက်ဆက်တွဲအမြစ် အနီေးအနောေး ိ

ဗလီြ ာေးကိို တိိုက်ခိိုက်ြှု၊
တွင်ပင်

ာရြွြှုြ ာေး

ဗိုဒဓဘာသာဝင်ြ ာေးနင့််

နောေးလည်ြှု

ိ ိ ရန

ဘာသာဝင်

ြ ာေးနင့််

ိခရ
ဲ့် ကကာင်ေး၊

ိိုင်ခဲ့်ကကရကကာင်ေး၊ စာြ က်နော၁၆၈တွင် ဟိနဒ
အစစလာြ်ဘာသာဝင်ြ ာေးအကကာေး

ရန

အစစလာြ်ဘာသာ

ဝင်ြန
ိ ်ေးကရလေးငယ်တစ်ဦေးနင့််

ိိုင်ခဲ့်ကကရကကာင်ေး၊

တစ်ဦေးတိအ
ိုှံ့ ကကာေး သာြန်သူငယ်ခ င်ေးအမြစ်
အမြစ်

ိိုသရ
ိိုှံ့ သာကာလ

အစစလာြ်ဘာသာဝင်ြ ာေးအကကာေး

သဟ ာတမြစ်မြစ်

mate)

ွင်ေးြှု

စာြ က်နော

ြည်သိိုှံ့

၁၉၉

တွင်

ခိိုင်အြ ိ ေးသြီေး

က် စိတ်တူကိိုယတ
် ူ (soul

ြည်သည့််ပတ်ဝန်ေးက င်ြိအာေးကိိုြျှ

ခင်ြင် င်ေးနီေးရကကာင်ေး ရမပာ မပခ က်ြ ာေးကိို ရြာ်မပ

ဂရိုြစိိုက်ဘဲ

ာေးသည်။

စာြ က်နော ၃၉ တွင် ဗိုဒဓဘာသာဝင်အခ င်ေးခ င်ေးကကာေး ကိုလာေးကိို
အာေးြရပေး န်
မပင်ေး

ြိအာေးရပေးြှုသည်

န်သရလာက်

ိခသ
ဲ့် ည့််သူြ ာေး

အရ ေး

အခင်ေးြ ာေး

အခ န
ိ ်ကကာလာသည်နင့််

ကကာေးတွင်စာနောနောေးလည်ြြ
ှု ာေး

မြစ်ပပီေးစတွင်

ြူလက

ခင်ြင် င်ေးစွဲ

မပန်လည်ရပေါ်ရပါက်

လာပိုကိို မြန်ြာဗိုဒဓဘာသာဝင်အြ ိ ေးသြီေးတစ်ဦေးက

င်ေးမပ

ာေး သည်။

စာြ က်နော ၇၀ တွင် ပေိပကခမြစ်စဉ်တင
ွ ် အမခာေးရန ာြလာရသာ ဗိုဒဓ
ဘာသာဝင်ဆိိုသူ အကကြ်ေးြက်သြာေး ြ ာေးကိို

ပ်ကွက်တွင်ေး ိ ဗိုဒဓ

ဘာသာဝင်နင့််အမခာေးဘာသာဝင်လင
ူ ယ်ြ ာေးကအန်တိုခိုခကာ အစစလာြ်
ဘာသာဝင် ြ ာေးအာေး ရစာင့််ရ ာက်ရပေးခဲ့်ပက
ို ိို အစစလာြ် ဘာသာဝင်
လူကကီေးတစ်ဦေးက

င်ေးမပသည်။ စာြ က်နော ၈၈ တွင်

ပ် ကွက်ြ ာေးတွင်
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တပ်ြရတာ်ြ ာ

ူေးကကီေးသူြ ာေးက

ဘာသာရ ေး

ရိိုက်သွင်ေးသမြင့််

ရဒသခလူငယ်ရလေးြ ာေးကကာေး

ခွဲမခာေးြှု

ကိို

လူြှုရ ေးသဟ ာတ

ိြှုသည် ယခင်ရခတ်ြ ာေးရလာက် အာေးြရကာင်ေးရတာ့်ဘဲ ရလ ာ့် ဲလာ
ရကကာင်ေး အစစလာြ် ဘာသာဝင်တစ်ဦေးက ရမပာမပသည်။ စာြ က်နော ၁၃၃
တွင်လည်ေး ၂၀၁၂ ခိုနစ်ရနောက်ပိိုင်ေး မြစ်ခဲ့်သည့်် တင်ေးြာြှု သည်
ရသွေး

ိိုေးလှုွဲ့ရဆာ်ြှုရကကာင့််မြစ်သမြင့်် ၂၀၁၇ ခိုနစ်သိိုှံ့ ရ ာက်ရသာအခါ

နဂိြ
ို ူလ အရမခအရနသိိုှံ့ မပန် ရ ာက်ရနပပီမြစ်ရကကာင်ေး၊ စာြ က်နော ၂၀၃
တွင် အစစလာြ်ဘာသာဝင်တစ်ဦေးက သူတအ
ိိုှံ့ ခ င်ေးခ င်ေးကိို ြိုတ်ဆိတ်
ာေး၊

ရခါင်ေးပြီေးခခ ရနကကသမြင့််

လက်ညိ ေး

ိိုေးအမပစ်ရမပာခ မခင်ေးဟို

ယူဆကာ အခ င်ေးခ င်ေးကိို ပငိ မငင်ခဲ့်ရသာ်လည်ေး ြိတထီလာအရ ေးအခင်ေး
အပပီေးတွင်ြူ

ိိုအရကကာင်ေးြ ာေးရကကာင့်် ပေိပကခမြစ်ခဲ့် မခင်ေး ြဟိုတ်

ရကကာင်ေး ရကာင်ေးစွာသရဘာ ရပါက် သွာေးပပီေး ယခင်က မြစ်ခဲ့်ြူေးရသာ
အစစလာြ်ဘာသာဝင်မြစ်မခင်ေးအရပေါ်
ရတာ့်ရကကာင်ေးတိက
ိုှံ့ ိို ရြာ်မပ

က် ွွဲ့အာေးငယ်စိတ်ြ ာေး

ြမြစ်

ာေးသည်။

ိိုအရကကာင်ေးအ ာြ ာေးကိို ကကည့််လျှင် လူတစ်ဦေးခ င်ေး၊ ြိသာေးစို
တစ်စိုခ င်ေးအရနမြင့််လည်ေးရကာင်ေး၊ သာြန်

ပ်ကွက်ပြိ ွဲ့ ွာလြ်ေးြ ာေး

အတွင်ေး ိ လူရနြှုစနစ်ရလေးြ ာေးအတွင်ေးတွင်လည်ေးရကာင်ေး လူြှုရ ေး၊
ဘာသာရ ေးအ
အ

သဟ

ာတ မြစ်ြှုြာ အ

မပဿနော မြစ်လာခ န
ိ ်တွင်သာ

င်အ ာေး

ိခပဲ့် ပီေး နိိုင်ငရ ေး

ိိုသဟ ာတ ိရနြှုသည် ပပိ ကွဲ

ရလ ာ့်က ရကကာင်ေး၊ သိရ
ိုှံ့ သာ် အခ န
ိ ်ကာလတစ်ခိုအတွင်ေး ြူလ ိခရ
ဲ့် သာ
သဟ ာတမြစ်ြှုကိို

လူတစ်ဦေးခ င်ေး၊

ြိသာေးစို

တစ်စိုခ င်ေးက

မပန်လည် ာရြွရလ့် ိရသာ်လည်ေး ဆက်တိိုက်ဆိိုသလိို မြစ်လာရသာ
နိိုင်ငရ ေးအရှုပ်အရ

ွေးြ ာေးရကကာင့်် လက် ိလင
ူ ယ်ြ ိ ေးဆက်ကာလတွင် ြူ

ယခင့််ယခင်ကာလြ ာေးရလာက်

လူြှုရ ေးသဟ ာတမြစ်ြှု

ြ ရ
ိ တာ့်
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ဘဲလူြ ိ ေး ဘာသာ တူ ာခ င်ေးသာ ပိိုြိိုကူေးလူေး ဆက်ဆလာကကရကကာင်ေး
တိြ
ိုှံ့ ာ

င် ာေးသည်။

ရြေိုင ပညနယအခရ်း
ပဋပကခလှုှုံ့ံ ခ

နှငလူမျ ်းခရ်း

ြမြစ်ြှုသည်

ိရနရသာ

ခိိုင်လူြ ိ ေး

လူူ့အြွဲွဲ့အစည်ေး၏

သဟ ာတ

ဗိုဒဓဘာသာဝင်ြ ာေးနင့််

အစစလာြ်ဘာသာဝင်ြ ာေးအကကာေး
ာေး

လူမျ ်းခရ်း

ာမှုမျာ်း

ခိိုင်မပည်နယ်တွင်

အရနအ

ြေွ ြော်းမှု/

က် ပိိုြိိုရှုပ်ရ

မြစ်ပွါေးရသာ

ရိိုဟင်ဂ ာလူြ ိ ေး

မပဿနောဟိုဆိို ြည့််

ွေးသည်။

စင်စစ် သြိိုင်ေးကိို မပန်ကကည့််လျှင်

ခိိုင်သည် ြတူကွဲမပာေးြှု ြ ာေးကိို

အရတာ်ကကီေး လက်သင့််ခနိိုင်ရသာရဒသ မြစ်ခရ
ဲ့် ကကာင်ေး ရတွွဲ့ နိိုင်သည်။
ရဒါက်တာသန်မှံ့ ြင့််ဦေး

ြန်တီေးပိုရြာ်မခင်ေး

ရခတ်သစ်မြန်ြာမပည်

ရ ေးသာေးရသာ

စာအိုပ်

စာြ က်နော

၁၃၈

တွင်

အာေး

‘ ခိိုင်ရဒသ

ာစိုနစ်နင့််ခ ၍
ီ
အမပည်မပည်ဆိုင
ိ ် ာ ကိုနသ
် ွယ်ြှုရကကာင့်် စီေးပွါေးြွွဲ့ပြိ ေး
တိိုေးတက်

ခဲ့် ာရန ာလည်ေးမြစ်သည်။

အာ တိိုက်ြကကီေးနင့််

ရန ာြ ာေးြ လူအြ ိ ေးြ ိ ေးနင့်် အရတွေးအရခေါ်၊ အယူအဆ အရ

အမခာေး
ွရ

ွ ကိို

အလိိုက်သင့်် လက်ခနည်ေးယူခဲ့် ာလည်ေး မြစ်သည်။ တိိုေးတက်ြွွဲ့ပြိ ေး
စည်ပင်ရနရသာ

ယဉ်ရက ေးြှုရခတ်

သစ်

မြန်ြာ့်သြိင
ို ်ေးတရလျှာက်

လူြ ိ ေးစို ဘာသာစို ပါဝင်ရသာ နန်ေးတွင်ေးအိုပခ
် ပ်ရ ေးြ ိ ေး
မြစ်သည်’ ဟို ဆိို

ာေးသည်။

ိိုှံ့မပင် စာြ က်နော ၉၆ ၌ ပ

ိသည့််ရန ာ
ြရ

ာင်စို

၏ အလယ်ပိိုင်ေး ာစိုနစ်တင
ွ ် မြန်ြာနိိုင်င အပါအဝင် အရ ွဲ့ရတာင်အာ
နိိုင်ငအြ ာေးစိုတွင် င်ဘို င်ြ ာေးက အိနဒိယနောြည်နင့်် ဘွဲွဲ့ြည်ြ ာေး ခယူ
ကကရကကာင်ေး

ရြာ်မပ

ာေး ာ

ရ ေး ခိိုင်ြင်ေးြ ာေးသည်

ယင်ေးတိ၏
ိုှံ့

ကိိုယပ
် ိိုင်အြတ်လကခဏာကိို သူတသ
ိိုှံ့ ရဘာဆနဒအရလ ာက်ပင် ဘာသာ
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ြတူသူြ ာေး ၏ အြတ်လကခဏာအတိိုင်ေး ခယူခဲ့်ြူေးရကကာင်ေး လည်ေး
စိတ်ဝင်စာေးြွယ် ရတွွဲ့ ပါသည်။
တစ်ြန် စာြ က်နော ၁၃၉-၁၄၁ ၌ ရအဒီ ၁၄၀၄ တွင် အင်ေးဝ
ဘို င်က ခိိုင်ကိိုက ေးရက ာ်သမြင့််

ခိိုင်ဘို င် န ြိတ်လြာ အရနောက်

ဘက် ဘဂဂလာေးမပည်နယ် ပြိ ွဲ့ရတာ်ရဂါပြိ ွဲ့
ပပီေး ရအဒီ ၁၄၃၀ တွင်ြ

ိရ ာက်ရအာင်

ိိုမပည်နယ်ြ အာြဂန်လူစန
ွ စ
်ှံ့ ာေးြ ာေး အြ ာေး

ဆိုေး ပါဝင်သည့်် တပ်ကကီေးကိို ဦေးစီေးကာ

ခိိုင်သိိုှံ့ မပန် လည်ရ ာက် ိလာ

ရကကာင်ေး၊ ဗိုဒဓဘာသာနင့်် အစစလာြ်ဘာသာ ရ ာစပ်
စပ် အိုပ်ခ ပ်ရ ေးြ ိ ေးကိို တီ

ွက်ရမပေး

ာေးရသာ နစ်ြ ိ ေး

ွင်ြန်တီေးခဲ့်ရကကာင်ေး၊ ရမြာက်ဦေးပြိ ွဲ့ သစ်ကိို

တည်ခဲ့်ပပီေး နတ် ွာစသွာေး ခဲ့်ရကကာင်ေး၊

ရမြာက်ဦေး၌ ရန

ိိုင်သူြ ာေးြာ

ခိိုင်၊ ဘဂဂါလီ၊ အာြဂန်၊ မြန်ြာ၊ ဒတ်ခ ၊ ရပေါ်တူဂ၊ီ အဘီဆီေးနီေးယန်ေး၊
ပါ င်ေးနင့်် ဂ ပန်လူြ ိ ေး ခ စ်ယာန်ြ ာေးလည်ေး ပါ ရကကာင်ေး၊ အိုပ်ခ ပ်ရ ေး
ပိိုင်ေးကလည်ေး
အရ

ဘဂဂါလီနင့်် ခိင
ို ်

ာက်အပ့်

ရပေးနိိုင်ခဲ့်

အစစလာြ်ဘာသာနင့််ရ ာ

အနိုစာရပယဉ်ရက ေးြှုကိို

ရကကာင်ေး၊

ိိုှံ့ရနောက်

ပါဠိဘာသာနင်ပ
့် ါ

လွန်စွာ

ဘို င်ြ ာေးသည်

ဘွဲွဲ့အြည်

တပ်ကက

ရကကာင်ေး၊ ဆိပ် ကြ်ေးပြိ ွဲ့မြစ်ခဲ့်ြူေးရသာ စစ်တရကာင်ေးနယ်နင့််

ခိိုင်နင့််

ပင်လယ်မခာေးရနရသာအိနဒိယ၏ဆင်ေး ဲနိုခ ာလရသာ ကသ စစ မပည်နယ်
တိြ
ိုှံ့ ြူဆလင်ြိသာေးစိုြ ာေးသည်

ခိိုင်ရဒသ၏ ရနောက်ပိိုင်ေးပြိ ွဲ့ြ ာေးသိိုှံ့

အစိုလိိုက် အခပ လိိုက် ဝင်ရ ာက်လာ ရကကာင်ေးတိက
ိုှံ့ ိို ရြာ်မပ
သြိိုင်ေးရကကာင်ေးအ

ခိိုင်တတ
ိိုှံ့ ွင်

အစမပ ကာယင်ေးတိအ
ိုှံ့ ိြ် င် ခိင
ို ်ြ ာေးသည်

ဗြာြ ာေး၏
ဗြာနိိုင်ငတွင်

ာေးသည်။

သိြ်ေးပိိုက်ြှုြ
လူနည်ေးစို

မြစ်ခဲ့် သကဲ့်သိိုှံ့ ဧည့််သည်မြစ်ရသာ အမခာေးလူြ ိ ေးြ ာေးအနက် ဘဂဂါလီ
ဟိုသာသူတိိုှံ့ သိ

ာေးရသာသူြ ာေးြာယခိုအခါ ရိိုဟင်ဂ ာအမြစ် အသိ

အြတ်မပ ရပေး န် ရတာင်ေးဆိိုရိုသာြက ဌာရနတိိုင်ေး င်ေးသာေးြ ာေး အမြစ်
ပါအသိအြတ်မပ

ရပေး ြည်ဟို ဆိိုလာမခင်ေးအရပေါ် ခမပင်ေးကကမခင်ေးဟို
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ယူဆနိိုင်သည်။

တစ်ြန် ခိင
ို ်လူြ ိ ေးြ ာေးသည်ဗြာလူြ ိ ေးြ ာေးကယင်ေး

တိ၏
ိုှံ့
နိိုင်ငရတာ်ကိို တိိုက်ခိိုက်သိြ်ေးယူခဲ့်သည့်် အတိတ်ကိို ြရက နပ်
မြစ်ရနကက ဆဲမြစ်သမြင့်် ကိိုလိိုနီရခတ်ကတည်ေးကပင် ဗြာလူြ ိ ေးြ ာေး
အရပေါ် ြရက နပ်ြှုကိို မပသသည့််အရနမြင့်် ပူေးရပါင်ေးရဆာင်

ွက်ြှုကိို

လိိုလိိုလာေးလာေး ြ ိခကဲ့် ကပါ။ ပင်လိုစာခ ပ်တင
ွ ် လက်ြတ်ရ ေး

ိိုေးသည့််

လူြ ိ ေးစိုတွင်လည်ေး ခိိုင်တိိုှံ့ ြပါဝင် ခဲ့်ကကပါ။
လွတ်လပ်ရ ေး ပပီေးရနောက်တက်လာရသာအစိေးို ြ ာေးကိို လက်နက်
ကိိုင်

ရတာခိို ာတွင်

ြက်ဒ ယ်မပည်ရ

ခိိုင်တိိုှံ့

ပါဝင်ခဲ့်ပပီေး

အမခာေးလူြ ိ ေးစိုြ ာေးက

ာင်စိုဟိုရမပာဆိိုရနခ န
ိ တ
် င
ွ ်

ခိိုင်သည် ဗြာ/မြန်ြာ

နိိုင်ငြလွတ်လပ်ရ ေး ယူနင
ိို ်ရ ေးဟူရသာအသိုေးအနှုန်ေးကိိုသာ ပိိုသရဘာ
က သိုေးစွဲခဲ့်ကက၊
တပ်ရတာ်က

သိုေးစွဲရနကကဆဲမြစ်သည်။
တပ်ြ ေးကလည်ေး

လိိုခ င်ရကကာင်ေး

ြကကာရသေးြီက ခိိုင့််

ကွန်ြက်ဒရ ေး င်ေးသရဘာကိိုသာ

ိုတ်ရြာ်ရမပာဆိိုခဲ့်သည်။2

ိိုှံ့ ရကကာင့််

ခိိုင်မပည်နယ်

နင့်် ယင်ေးလူူ့အြွဲွဲ့အစည်ေးသည် မြန်ြာနိိုင်င၏ အစိတ်အပိိုင်ေးတစ်ခို အမြစ်
ရမြပိုတွင်သာ ိရသာ် လည်ေး စိတ်သရဘာ၊ နိင
ို ်ငရ ေးခယူခ က် သရဘာ၊
လူြှုရ ေးသရဘာြ ာေးအ

သီေးမခာေးဆန်ခဲ့်သည်ြာ

တစ်ရလျှာက်မြစ်ပါသည်။

ခိိုင်တသ
ိိုှံ့ ည် အြ ိ ေးဂိုဏ်

သြိိုင်ေး

ာတိဂဏ
ို ် ကကီေးသူ

ြ ာေးမြစ်ကကသမြင့်် မပည်နယ်၏ ရမြာက်ပိိုင်ေးနင့်် ရတာင်ပိိုင်ေး ိ လူူ့အြွဲွဲ့
အစည်ေးနစ်ခိုကကာေးြာပင် ခိိုင်ဘာသာစကာေးရမပာသည့််ရလသရပေါ်
ြူတည်ကာ ြည်သူက ပိို ခိင
ို ်စစ်သည်ဟူ သည့်် ခွဲမခာေးြှုြ ိ ေး ိရနသည်။
ိိုှံ့ရကကာင့််

ိိုလူူ့အြွဲွဲ့အစည်ေး

စကာေးအ ခွဲမခာေးမခင်ေး၊

ဲတင
ွ ်လူြ ိ ေးအလိိုက်ခွဲမခာေးမခင်ေး၊ ဘာသာ

ကိိုေးကွယ်သည့််ဘာသာတ ာေးအလိိုက်

မခင်ေးသည် သာြန်မြစ်ရိိုေးမြစ်စဉ်သရဘာ ရဆာင်သည်။
ညီြျှြှုအတွက် လူြ ိ ေးရ ေးအရမခခ ရိုန်ေးကန်ြှုြာ မပင်ေး
2

Nan Lwin Hnint Pwint, 2019.

ခွဲမခာေး

ိိုှံ့တူ တန်ေးတူ
န်သည်။ ဗြာ-
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ခိိုင်တန်ေးတူညီြျှြှု ရခါင်ေးစဉ်ရအာက် တွင်
မပင်ေး

န်သကဲ့်သိိုှံ့

ခိိုင်ြ ာေး၏ ရိုန်ေးကန်ြှုြာ

အမခာေးရသာတိိုင်ေး င်ေးသာေးလူြ ိ ေးစိုြ ာေး၏

တန်ေးတူ

ညီြျှြှုအတွက် လက်နက်ကိိုင်ရတာ်လန် င်ေး လက် ိပငိြ်ေးခ ြ်ေးရ ေးလိုပ်
ငန်ေးစဉ်တွင်လူြ ိ ေးစိုအရမခခရသာရဆွေးရနွေးခွငရ
့်် န ာြ ာေးရပေါ် ရပါက်လာ
ခဲ့် ာြ အခ ိ ွဲ့ရသာ လူနည်ေးစိုအတွက် လူြ ိ ေးစိုအြတ်လကခဏာတစ်ခိုခို
သည် ြမြစ်ြရန လိိုအပ်ခ က် သရဘာ ရဆာင်လာသည်။ ကိိုလိိုနီ
ရခတ်တွင် စစ်တရကာင်ေးသာေးြ ာေးအမြစ်သာ အြတ်လကခဏာ ိခဲ့် ာ ြ
ရိိုဟင်

ဂ ာအမြစ်

အသိအြတ်မပ ခလိိုမခင်ေးသည်

ယင်ေးအခ က်နင့််ပါ

ဆက်စပ်ရနနိင
ို ်သည်။
စက်တင်ဘာလနင့််

ရအာက်တိိုဘာလတိတ
ိုှံ့ ွင်

မြစ်ရသာရြ့်စ်ဘွခ်ကမြန်ြာ့်တပ်ြရတာ်ကာ

ဆိို ယ်ြီဒီယာ

ကွယ်ရ ေးဦေးစီေးခ ပ်၏

အရကာင့််အပါအဝင် အရကာင့််ရပါင်ေး ၂၈ (၁၈+၁၀) ခိုနင့်် ရပ့်ခ ် ၆၅
(၅၂+၁၃)

ခိုကိို

ပိတ်ပင်

အရကကာင်ေး င်ေးြာ

တာေးမြစ်ြ က်သိြ်ေးပစ်လိိုက်ရကကာင်ေး၊

ယင်ေးတိသ
ိုှံ့ ည်

ရိိုဟင်ဂ ာနင့််

ဦေးတည်တိိုက် ခိိုက်ပပီေး လူြ ိ ေးရ ေး ဘာသာရ ေးအ

ြူဆလင်ြ ာေးကိို
ခွဲမခာေးြှုမြစ်ရစ န်

ဝါဒမြန်ခ
ှံ့ ိြှုြ ာေး မပ လိုပ်ခဲ့်သည့်် မြန်ြာ့်တပ်ြရတာ်၏ ဝါဒ မြန်ခ
ှံ့ ရိ ေး
ပလက်ရြာင်ေးအမြစ်

ရြ့်စ်ဘွခ်ကိို

သိုေးစွဲရနသည်ဟို

ယူဆသမြင့််

ယခိုကဲ့်သိိုှံ့ ပိတ်လိိုက်ရကကာင်ေးတိက
ိုှံ့ ိို တိိုင်ေးြ်ြဂ္ င်ေးနင့်် နယူေးရယာက်
တိိုင်ေးြ်

သတင်ေးစာတိ၌
ိုှံ့

ရြာ်မပခဲ့်ပါသည်။

ယင်ေးအရကာင့််ြ ာေးနင့််

ရပ့်ခ ်ြ ာေးကိို ခ တ
ိ ် ဆက်သိုေးစွဲသူအရကာင့််ရပါင်ေးက ၁၃.၃၅ (၁၂+၁.၃၅)
သန်ေး

ိသည်ဟို

ည် ွယ်ခ က်ြာ

ဆိိုပါသည်။
မြန်ြာ့်လူ

ိိုှံ့မပင်
ိုအတွင်ေး

ဝါဒမြန်ခ
ှံ့ ရိ ေး၏
လူြ ိ ေးရ ေး၊

အဓိက

ဘာသာရ ေး

အ ြတည်ပငိြ်ရလသူတိိုှံ့ဘဝလိုခခ ြှုအတွက် တပ်ြရတာ်ကိို အာေးကိိုေး
လာရလမြစ် န်

ည် ွယ်ကာ ရနမပည်ရတာ် ိ တပ်ြရတာ်အရမခစိိုက်

ာရတာင်ကိုန်ေးတွင် ဝန်

ြ်ေး ၇၀ဝ ြျှမြင့်် ရနှံ့ညအဆိိုင်ေးြ ာေးခွဲကာ
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ိိုဝါဒမြန်ခ
ှံ့ ရိ ေး ရြ့်စ်ဘွခ်ပစ
ိိုှံ့ ်ြ ာေး၊ သတင်ေးရပ့်ခ ်ြ ာေးကိို ြန်တီေးမခင်ေး၊
ိ င်ေးစွဲ

ပင်ြသတင်ေးြီဒီယာဌာနြ ာေး၏ရပ့်ခ ်ြ ာေးတွင်

ရတွရဝ၊ ရဒါသ

အြ ာေးလူ

ို

ွက်ရစြည့်် ရကာ်ြန်ြ
ှံ့ ာေးကိို အစိုလိိုက် အခပ လိိုက်

ရ ေးသာေးမြန်ရ
ှံ့ ဝမခင်ေးြ ာေးကိို

ရဆာင် ွက်မခင်ေးမြစ်ရကကာင်ေး

သိ သည်။

ိိုရတွွဲ့ ိခ က်သည် လွန်စွာအရ ေးကကီေးပပီေး တန်ြိိုေး ိသည့်် ရတွွဲ့ ိခ က်
မြစ်သကဲ့်သိိုှံ့

ခိိုင်အရ ေးရနောက်ကွယ်ြ အခ က်အခ ိ ွဲ့ကိုလ
ိ ည်ေး ရြာ်

ိုတ်နိိုင်ခဲ့်သည်ဟို ဆိို ြည်မြစ်သည်။
စင်စစ် အဆိိုပါ
တွင်ရြာ်မပပပီေး

ရြာ်

တ
ို ်ရတွွဲ့ ိခ က်ကိို နယူေးရယာက်တိိုင်ေးြ်

က်ပိိုင်ေးအတွင်ေး

န်ကိုန်ပြိ ွဲ့ ရတာ်ခန်ေးြရ ွဲ့တွင် လူ ာ

ခက
ီ ာ ခတ
ီ က်ပပီေး ကာကွယ်ရ ေးဦေးစီေးခ ပ်ကိို ရ

ာက်ခရကကာင်ေးနင့််

မပည်တွင်ေးရ ေးကိို စွက် ြက်သည့်် ရြ့်စ်ဘွခ်ကိို ရှုွဲ့ခ ရကကာင်ေး ဆနဒမပပွဲ
က င်ေးပခဲ့်သည်။

ိိုှံ့မပင် အြ ိ ေးသာေးရ ေးအစွန်ေးရ ာက် ဘိုန်ေးကကီေးတစ်ပါေး

ကလည်ေးမပည်ပကသည့််
ဆိိုလိိုက်သည်။
မပည်

က်ြိအာေးရပေးလာလျှင် ရသနတ်ကိိုင် ြည်ဟို

ိိုသိိုှံ့ စီတန်ေးလည့််လည်ရသာ ဆနဒမပြှုြ ာေး အတွက်

ဲရ ေးဝန်ကကီေးဌာန လက်ရအာက် ိ အရ

ွရ

ွအိုပ်ခ ပ်ရ ေးဌာန

ြ ာေးတွင် ခွင့််မပ ခ က် ရတာင်ေးခ သည်။ လွန်ခဲ့်ရသာ ရမခာက်လ ခန်ှံ့က
အ ပ်ြက်လူူ့အြွဲွဲ့အစည်ေးြ ာေးြ လူူ့ ပိိုင်ခင
ွ အ
့်် ရ ေး တက်ကကွ သူြ ာေး
သည်

မပည်တွင်ေးပငိြ်ေးခ ြ်ေးရ ေးအတွက်

စီတန်ေးလည့််လည် န် ခွင့််မပ ခ က်

ပြိ ွဲ့ရတာ်ခန်ေးြရ ွဲ့တွင်

ယူ ာတွင်ြူ ခွင့််ြမပ ခဲ့်သည့််အမပင်

ြိအာေးသိုေး လူစိုခွဲကာ ြြ်ေးဆီေး အရ ေးယူြှုြ ာေး မပ လိုပ်ခဲ့်သည်။
မပည်

ဲရ ေးဝန်ကကီေးဌာနသည်

တိိုက်ရိိုက်ကွပ်ကဲ

ိန်ေးခ ပ်ြှု

ိန်ေးခ ပ်ြှုရအာက်တင
ွ ်
မြန်ခ
ှံ့ ရိ ေးြာ
ဦေးတည်တိိုက်

ရအာက်တွင် ိပပီေး

ြ ိရပ။

မပည်တင
ွ ်ေး ိ
ခိိုက် န်

ကာကွယ်ရ ေးဦေးစီေးခ ပ်၏
ိိုှံ့ရကကာင့််

အ ပ်သာေးအစိိုေး ၏
ယင်ေးကဲ့်သရ
ိိုှံ့ သာဝါဒ

အြ ိ ေးသာေးဒီြိိုကရ စီအြွဲွဲ့ခ ပ်ကိို

ည် ွယ်သည်ဟို

မပည်တွင်ေးရနလူ

ိုက
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ရကာင်ေးစွာ နောေးလည်သရဘာရပါက်ကကရသာ်လည်ေး မပည်ပအမြင် တွင်ြူ
ဗိုဒဓဘာသာဝင်ြ ာေးက ြူဆလင်ြ ာေးအရပေါ် ြိနိပ်ခွဲမခာေးသည်၊ အကကြ်ေး
ြက် အနိိုင်ယူ န် အာေး

ိုတ်၊ အာေးရပေး သည်ဟူရသာ ပို ိပ်သာ မြစ်ရစ

ခဲ့်သည်။
သည်မြစ်စဉ်မြစ် ပ်ြ ာေးကိို
မြစ်ရနသည်ြ ာေးြာ

ကကည့််လျှင်

ရဒသခလူူ့အြွဲွဲ့အစည်ေး

ခိိုင်မပည်နယ်တင
ွ ်ေး
အတွင်ေး

ကိိုလိိုနီရခတ်

ြတိိုင်ြီ၊ ကိိုလိိုနီရခတ်တွင်ေးနင့်် ကိိုလိိုနီရခတ်လွန်ကာလကတည်ေးက
မြစ်ရနခဲ့်ရသာ တင်ေးြာြှု ြ ာေး
အတည်မပ ပပီေးရနောက်ပင
ိို ်ေး၊

အ

က် ၂၀ဝ၈ ခိုနစ် ြွဲွဲ့စည်ေးပိုအရမခခ ဥပရဒ
ူေးသမြင့််

၂၀၁၂

ခိုနစ်

ဧပပီလတွင်

လစ်လပ်သြျှ ကကာေးမြတ်ရ ွေးရကာက်ပွဲ ြဲဆနဒနယ်ြ ာေးတွင် အြ ိ ေးသာေး
ဒီြိိုကရ စီအြွဲွဲ့ခ ပ်က အနိိုင် ခဲ့်ပပီေးရနောက်ပင
ိို ်ေး တွင် မြစ်ရပေါ်လာရသာ
အ ာြ ာေးဟို

င် ာေးပါသည်။

ိိုှံ့ရကကာင့််

၂၀၁၂

ခိုနစ်ရနောက်ပင
ိို ်ေးမြစ်ရပေါ်ခဲ့်သြျှ

ခိိုင်မပည်

နယ်၏အရ ေးြ ာေးသည် လူြှုရ ေး၊ ဘာသာရ ေး ဆိိုင် ာ ပေိပကခြ ာေး
သက်သက်ဟို ဆိို န် လွန်စွာခဲယဉ်ေးြည် မြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၂ ခိုနစ်
လ
ူ ိိုင်လတွင်အစိိုေး ၏
လွတ်လပ်စာွ

ရ ေးသာေး

စာရပစိစစ်ရ ေး ပ်ဆိိုင်ေးခဲ့်ရသာ်လည်ေး
ိုတ်ရြာ်ရမပာဆိိုခင
ွ အ
့်် ရမခအရနြာြူ ြ ာေးစွာ

တိိုေးတက် လာမခင်ေး ြ ိရသေးဟို ဆိိုနိိုင်ပါသည်။ သတင်ေးအခ က်အလက်
ပိိုင်ခွင့််ဆိိုင် ာဥပရဒဟူ၍လည်ေး ြ ိရသေးသမြင့်် လူ
ရသာ အခ က်အလက်ြ ာေးကိို လွတ်လပ်စွာ
သတင်ေးြီဒီယာလွတ်လပ်
ိရနရသေးပပီေး
ြှုြ ာေးလည်ေး

ိရနဆဲမြစ်သည်။

ယူပိိုင်ခွင့်် ြ ိရသေးရပ။

ခွင့််သည်လည်ေး

သတင်ေးသြာေးြ ာေးကိို

ိုအရနနင့်် သိလိို
အခက်အခဲြ ာေးစွာ

ြြ်ေးဆီေးခ ပ်ရနောင်တ ာေးစွဲဆိို

ိိုှံ့မပင် အြ ာေးလူ

ိုသည် အမပည်မပည်

ဆိိုင် ာ လူူ့ ပိိုင်ခင
ွ ့််ြ ာေးအရကကာင်ေးကိို ရသခ ာဂန ြသိ ရသေးသမြင့််
လွတ်လပ်စာွ ကိိုေးကွယ်ယိုကကည်ခွင့််နင့်် လွတလ
် ပ်စွာရ ေးသာေး

ိုတ်ရြာ်
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ရမပာဆိိုခွင့််ြ ာေး

က် အစဉ်အ ဆက် ကကာေးနောသိ ိခွင့်် ရသာ ဝါဒမြန်ခ
ှံ့ ိ

ရ ေး အရကကာင်ေးအ ာြ ာေးကိိုသာ အြန်ဟို နောေးလည်ရနကကဆဲမြစ် သည်။
ိို

အရမခအရနြ ိ ေးတွင်

ယဉ်ရက ေးြှုနင့််

ဘာသာရ ေးဆိိုင် ာ

အက ေးဝင်ြှုသည် ခက်ခဲရနဦေးြည်မြစ်ပါသည်။
ိိုှံ့ရကကာင့််
ရ ေးသာေး

လွတ်လပ်စွာ

ိုတ်ရြာ်ရမပာဆိိုခွင့််

ကိိုေးကွယ်ယိုကကည်ခွင့််၊
အပါအဝင်

အာြခရပေးသည့်် အခင်ေးအက င်ေး

လွတ်လပ်စာွ

အရမခခလူူ့ ပိိုင်ခွင့််ြ ာေးကိို

ိြသာ လူြ ိ ေးရ ေး ဘာသာရ ေးအ

အာေးလိုေးအက ေးဝင်သည့််အရမခအရနကိိုရ ာက် ိနိိုင်ြည်

မြစ်ပါသည်။
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