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အႏွစ္ခ်ဳပ္ရွင္းလင္းခ်က္အႏွစ္ခ်ဳပ္ရွင္းလင္းခ်က္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အလယ္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေနရာအႏံွ႔အျပား၌ အဓိကရုဏ္းပဋိပကၡမ်ားျဖ
စ္ေပၚခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္တြင္မူ ထုိအခ်ိန္မတုိင္မီကတည္းက အဓိကရုဏ္းမ်ားျဖစ္ခဲ့
ေသာလည္း အျခားေသာျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ားတြင္ႏုိင္ငံႏွင့္အဝွမ္းထုိမွ်ေသာပမာဏ
ခန္႔ျဖစ္ပြားခဲ့ၿခင္းမရိွေသးပါ။ထုိျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားကုိ “ဘာသာေရးအဓိက႐ုဏ္း” 
ဟု သတ္မွတ္ထားၾကၿပီး ႏွစ္ဖက္အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားမွ ေျပာျပသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာတုိ႔က 
မြတ္စလင္မ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္သည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔သည္ 
မြတ္စလင္တုိ႔၏ တုိက္ခုိက္ၿခင္း ေအာက္တြင္ ဓါးစာခံျဖစ္ရသည္ဟူ၍လည္းေကာင္းေျပာ
ျပၾကသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အျပန္အလွန္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားေၾကာင့္ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔
ႏွင့္မြတ္စလင္တုိ႔အၾကား မုန္းတီးမႈမ်ား ပုိမုိၾကီးထြားလာၿပီး ထုိအၾကမ္းဖက္မွုမ်ားတြင္ 
ပတ္သတ္ေနေသာ လုပ္ရပ္အၿပဳအမူတုိ ႔ကုိ ေကာင္းမြန္စြာ သိရွိနားလည္ႏုိင္ရန္ 
လုံေလာက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား တင္ျပႏုိင္ရန္ လည္းမျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။

ယခုထုတ္ေဝၿဖန္႔ခ်ိမႈသည္ ထုိကဲ့သုိ႔ အဓိကရုဏ္းၿဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေနရာေျခာက္ေနရာမွ 
သူတုိ႔၏ အသံမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ထုိအေျခအေနအား ေဝေဝဆာဆာ 
စုံစုံလင္လင္ သိရေစရန္ျပဳလုပ္ေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ CPCS ၏ နားေထာင္ျခင္း
ဆုိင္ရာနည္းစနစ္ ကုိ အသုံးျပဳထားကာ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၁၄တြင္ မႏၱေလးတုိင္း မိတီၳလာၿမိဳ႕၊ 
ရွမ္းျပည္နယ္လားရိွဳးၿမိဳ႕၊ မႏၱေလးတုိင္းမႏၱေလးၿမိဳ႕၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း ေရႊဘုိခ႐ုိင္၊ ပဲခူးတုိင္း
ပဲခူးၿမိဳ႕အေနာက္ဘက္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္စစ္ေတြၿမိဳ႕တုိ႔ရွိ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွလူေပါင္း 
၂၂၀တုိ႔ကုိ ေမးျမန္းေျပာဆုိထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ေျပာၾကားေသာအသ္ုိင္းအဝုိင္းရိွသူတုိ႔
မွာလည္း သူတုိ႔ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ အေျခခံကာ 
အနာဂတ္တြင္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲေနထုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ေျပာဆုိျခင္း
ၿဖစ္သည္။
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အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ားအဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေနရာေျခာက္ေနရာမွ လူေပါင္း၂၂၀တုိ႔၏ စုေပါင္းေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ 
ကုိယ္စားျပဳေသာ အဓိကေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
ထုိေခါင္းစဥ္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ထုိအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့္ စကားေျပာခဲ့့ေသာ 
ၾကားနာေရးအဖြဲ႔မွ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားကာ အဆင့္အလုိက္ စီထားပါသည္။

ျပင္ပမွလူမ်ားက အဓိက႐ုဏ္းတြင္ အဓိကပါေနသည္ : ျပင္ပမွလူမ်ားက အဓိက႐ုဏ္းတြင္ အဓိကပါေနသည္ : ရိွရိွသမွ်ေသာ အသုိင္းအဝုိင္းတုိင္းမွ 
လူတုိ႔ကအၾကမ္းဖက္မႈ ကုိလံွဳ႕ေဆာ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ဖ်က္စီးေသာင္းၾကမ္းသူမ်ားကုိ 
စုရုံးရာတြင္လည္းေကာင္း သူစိမ္းမ်ားပါဝင္ေနၿခင္းကုိ သတိထားမိေသာေၾကာင့္ ထုိအၾကမ္း
ဖက္မႈမ်ားသည္ ၾကိဳတင္စီမံ အကြက္ခ်ထားသည္ဟုယုံၾကည္ၾကသည္။ထုိအသုိင္း
အဝုိင္းရိွလူမ်ားကလည္း “သူစိမ္းမ်ား” “မ်က္ႏွာစိမ္းမ်ား”ကုိ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ေစ်းမ်ားကုိ မီး႐ိွဳ႕ရာတြင္ ၿမင္လုိက္ၾကရသည္။ ထုိလူစုလူေဝးမ်ားၾကားထတဲြင္ 
လူစိမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အၿပင္လူမ်ားကုိ ေတြ႕ရၿပီး လူမ်ားကုိ စုေဝးကာ မြတ္စလင္ရပ္
ကြက္မ်ား၊ ေစ်းဆုိင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ဖ်က္စီးေနေသာလူမ်ား
ႏွင့္အတူ ပါဝင္ရန္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ကုိ ဆြယ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ၿဖစ္ပြားခဲ့
ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ မျဖစ္ပြားမီ ရက္အနည္းငယ္အလုိတြင္ ရဲႏွင့္စစ္တပ္မ်ား 
ရိွေနသည္ကုိ သတိထားမိၾကသည္။

ထုိအဓိကရုဏ္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ လံႈ႕ေဆာ္ရာတြင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ပါဝင္
ေၾကာင္းကုိ ပါဝင္သူတုိ႔က ေျပာျပေလသည္။ အမ်ားစုက ထိုပါဝင္မုွမ်ားသည္ ျပည္နယ္
အာဏာပုိင္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့စစ္တပ္ႏွင့္အစုိးရေသာ္လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္
အာဏာပုိင္မဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္အုပ္စုမ်ားမွ 
ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ေနရာအမ်ားစုတြင္ ဘာသာေရးအယူသည္းအုပ္စုမ်ားမွ 
အမုန္းတရားေဟာေျပာမွုမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးသီခ်င္းမ်ား 
သီဆုိျခင္း မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားႏွင့္ စီဒမီ်ား ျဖန္႔ေဝၿခင္းတုိ႔ကုိ 
ျပဳလုပ္လာသည္။အဓိကရုဏ္း မျဖစ္မီ ရက္အနည္းငယ္အလုိတြင္လည္း ေကာလ
ဟာလမ်ားကုိ အေျခအေနတင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ ျဖန္႔ေဝမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
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အခ်ိဳ႕အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားမွ ေျပာျပသည္မွာ မြတ္စလင္တစ္ခ်ိဳ႕အား ရာဇဝတ္မႈမ်ား 
က်ဴးလြန္သေယာင္အဓမၼဖိအားေပးသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ ထုိအရာမ်ားမွာ လႈံ႔ေဆာ္
သည့္စနစ္မ်ား ျဖစ္တန္ရာ၏။ဥပမာတစ္ခုမွာ စိတ္ေဝဒနာသည္ ေယာက်ၤားေလးတစ္ဦး 
(၁၇ႏွစ္) အား အမ်ိဳ းသမီးတစ္ဦးကုိ အတင္းအဓမၼမုဒန္ိးက်င့္ခုိင္းၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေစရန္ 
လႈံ႔ေဆာ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ေနရာတြင္အရက္စြဲေနေသာ မြတ္စလင္တစ္ဦးကုိ 
ငါးရက္တိတိ အရက္တုိက္ၿပီးေနာက္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကုိ 
အဓမၼဖ်က္ဆီးေစရန္ ေစခုိင္းျခင္းၿဖစ္သည္။ မြတ္စလင္ အမ်ိဳးသမီး ႏွစ္ေယာက္ကုိလည္း 
ေနရာတစ္ေနရာသုိ႔ လာသည္ကုိေတြ႕ရၿပီးထုိေနရာရွိလူမ်ားကုိ “နာမည္ၾကီးေစတီ” 
ဘယ္မွာလဟုဲ ထုိေစတီအဖ်က္မခံရမီ ႏွစ္ရက္အလုိက လာေရာက္ ေမးျမန္းခဲ့ေလသည္။ 
ထုိအရာမ်ားသည္ မြတ္စလင္တုိ႔အေပၚ သံသယၾကီးထြားေစရန္ ျပဳလုပ္သည္ဟု ခန္႔မွန္း
ရာ၏။

လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕တုိ႔မွ က်က်နန တုံ႔ျပန္မႈရိွျခင္း : လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕တုိ႔မွ က်က်နန တုံ႔ျပန္မႈရိွျခင္း : ထုိအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရိွသူတုိ႔မွလ
ည္း သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူတုိ႔က အဓိကရုဏ္းျဖစ္ေနစဥ္အတြင္း၊ မျဖစ္ပြားမီႏွင့္ 
ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္လည္းထိထိေရာက္ေရာက္ တာဝန္ယူတုံ႔ျပန္မႈမရိွဟု ခံစားရေလ
သည္။ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ရဲမ်ားရိွေသာ္လည္း လူစုခြဲၿခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ 
တားဆီးျခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ေပးလုိျခင္း မရွိၾကေခ်။အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားတြင္ 
ရမဲ်ားက ေဘးဖယ္ေနကာ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ၿဖစ္ပြားေစသည္။ ဆူပူမုွမ်ားျဖစ္ပြားေနစဥ္တြင္ 
“မင္းမ႔ဲတုိင္းျပည္” ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သြားေၾကာင္း အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရိွသူတုိ႔မွ ေျပာျပေလ
သည္။

ထုိျဖစ္ပြားမႈမ်ားသည္ ျပည္သူတုိ႔၏ ဘဝကုိ အဘက္ဘက္မွ ထိခုိက္ေလသည္ (ေနအိထုိျဖစ္ပြားမႈမ်ားသည္ ျပည္သူတုိ႔၏ ဘဝကုိ အဘက္ဘက္မွ ထိခုိက္ေလသည္ (ေနအိ
မ္မ်ား၊ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ပညာေရး) : မ္မ်ား၊ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ပညာေရး) : 
အုပ္စုတုိင္းမွသူတုိ႔သည္ ထုိအဓိက႐ုဏ္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သက္
ေရာက္မႈ ရွိေၾကာင္း သတိထားမိေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအခင္းျဖစ္ပြားျခင္းမ်ားတြင္ 
၄င္းတုိ႔၏ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိဆုံး႐ႈံးလုိက္ရကာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား 
ပ်က္ယြင္းၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ မိသားစုဝင္မ်ား ဆုံး႐ႈံးလုိက္ရေသာေၾကာင့္စိတ္
ေဖာက္ျပန္႐ူးသြပ္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ဒဏ္ရာခံစားရမႈမ်ား ရိွလာၾကသည္။ ထုိအဓိကရုဏ္းမ်ား
ျဖစ္ၿပီးေနာက္တြင္ လုံၿခံဳေရးအတြက္ ပူပန္မႈမ်ား အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားၾကားတြင္ ရိွလာသည္။ 
ေနာက္ဆုံးတြင္လူအမ်ားစုမွာလည္း ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ား ရိွလာသည္။ ေက်ာင္းသား
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မ်ားသည္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္ခံရၿပီးေက်ာင္းတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ားရိွလာသည္ဟု 
ေျပာသည္။

ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားႏွင့္ မိမိအတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ : ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားႏွင့္ မိမိအတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ : အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း 
ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည္ စိတ္ဒဏ္ရာအေနႏွင့္ ဆက္လက္က်န္ရွိ
ေနေသာေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝကုိပါ သက္ေရာက္လ်က္ရိွသည္။ အသုိင္းအဝုိင္းမ်ား
မွာလည္း ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အမုန္းစကားမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆက္
လက္ေၾကာက္ရြံ႕လ်က္ ရိွသည္။

မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး ဝါဒျဖန္႔မႈမွ အၾကမ္းဖက္မႈအသြင္ ကူးေျပာင္းသြားျခင္း : မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး ဝါဒျဖန္႔မႈမွ အၾကမ္းဖက္မႈအသြင္ ကူးေျပာင္းသြားျခင္း : မြတ္စ
လင္ဆန္႔က်င္ေရးတရားမ်ားေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚတြင္ ပုိ ၿပီးသက္ေရာက္
မႈမ်ားရွိလာသည္။ လူအမ်ားမွာလည္းေကာလဟာလမ်ားႏွင့္ အမုန္းတရားမ်ားကုိ 
ယုံၿပီးေနာက္ ထုိအခ်က္သည္ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚမယုံၾကည္မႈႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားကုိ 
အဓိကၿဖစ္ေပၚလာေစၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈၿဖစ္ပြားႏုိင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အသြင္သုိ႔ 
ေျပာင္းလဲလာသည္။ ၄င္းတုိ႔အတြက္ လက္ရွိပူပန္ရမည္မွာ အယူသည္းအုပ္စုမ်ားမွ 
ျဖန္႔ေဝေသာ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးသီခ်င္းမ်ား၊ တရားမ်ားႏွင့္ အမုန္းတရားမ်ားၿဖစ္သည္။ 
လူမႈမီဒီယာမ်ား၊ လက္ကမ္းပုံႏိွပ္စာေစာင္မ်ား၊ စီဒီမ်ားႏွင့္ တရားပြဲမ်ားမွ မြတ္စလင္မ်ား
ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေကာလဟာလမ်ားက မြတ္စလင္အသုိင္းအဝုိင္းရိွသူမ်ားကုိ စုိးရိမ္ပူပန္ေစ
သည္။

IDP စခန္းမ်ားရိွ ဒုကၡသည္မ်ား ၄င္းတုိ႔၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား ရရိွႏုိင္ရန္လက္ခဲသည္ : IDP စခန္းမ်ားရိွ ဒုကၡသည္မ်ား ၄င္းတုိ႔၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား ရရိွႏုိင္ရန္လက္ခဲသည္ : 
ထုိအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းတြင္ ေနထုိင္ရ
သူတုိ႔မွာအင္မတန္မွ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိႀကံဳေတြ႕ရသည္။ 
စစ္ေဘးေရွာင္ ပုဂၢိဳလ္ (IDP) တုိ႔မွာ အစားအစာရရိွေရး၊ ည့ံဖ်င္းေနရာအေဆာက္အအုံ၊ 
ေကာင္းမြန္ေသာက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိေရးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားခုိးယူခံရမႈမွာ ၄င္း
တုိ႔အဓိကပူပန္ရေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ေနာက္တုိးအေနျဖင့္ အိမ္ေျခရာမဲ့ျဖစ္သြား
ေသာ ျပည္သူတုိ႔မွာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး စီမံကိန္းမရိွၿခင္း၊ ၄င္းတုိ႔ယခင္ေနထုိင္ 
ခဲ့ေသာ ေျမႏွင့္ပတ္ေသာ အမည္ေပါက္ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္းသက္ေသမ်ား 
မရိွေတာ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း ထုိအခ်က္ကုိ စုိးရိမ္ပူပန္ေနၾကရသည္။ အျခားသူမ်ားမွာလည္း 
အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဴးသမီးမ်ားကုိ ခြဲ ျခားထားျခင္းမရွိဘဲ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ 
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ေယာက်ၤားမ်ားႏွင့္ မိန္းမမ်ားကုိ အကုန္ေရာထားျခင္းကုိလည္းစိတ္ပူပန္ရသည္။ 
ထုိစုိးရိမ္ပူပန္မႈ မ်ားသည္ မိတီၳလာတြင္အျဖစ္မ်ားၿပီး ေျပာဆုိမႈမ်ားအားလုံးသည္ IDP 
စခန္းမ်ားအတြင္း ျပဳလုပ္ထားၿခင္း ျဖစ္သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ မိသားစုဘဝကုိ ျပင္းထန္စြာ ထိခုိက္ျခင္း : အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ မိသားစုဘဝကုိ ျပင္းထန္စြာ ထိခုိက္ျခင္း : ထုိအဓိက႐ုဏ္းမ်ား
ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ား မိဘမဲ့ျဖစ္သြားရၾကသည္။ မတူညီေသာ ဘာသာဝင္တုိ႔ 
ပါဝင္ေနေသာ မိသားစုမ်ားမွာလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံစားလုိက္ရသည္။ အခ်ိဳ႕မိသား
စုဝင္မ်ားမွာ ခြခဲြာခံလုိက္ရၿပီး မတူညီေသာဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကရသည္။

သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ဘာသာေရးအေဆာက္အုံမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ဘာသာေရးအေဆာက္အုံမ်ားကုိ 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ခြင့္မရဟုခံစားေနရသည္ : ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ခြင့္မရဟုခံစားေနရသည္ : ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားသည္ ဖ်က္စီးခံခဲ့ရေသာ 
ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံမ်ားအေၾကာင္းကုိ အေသးစိတ္ေျပာျပၾကသည္။ မြတ္စလ
င္အသုိင္းအဝုိင္းရိွသူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ကုိးကြယ္ေသာဘာသာေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ဘာသာ
ေရးအေဆာက္အအုံမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခြင့္ကုိ ျငင္းပယ္ခံခ့ဲရသည္ကုိ သတိျပဳမိၾက
သည္။ အသုိင္းအဝုိင္းတစ္ခုတြင္ မြတ္စလင္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ မိဘမဲ့ေဂဟာတည္
ေဆာက္ေပးျခင္းကုိ တားျမစ္ပိတ္ပင္ၿခင္းခံရသည္။ အျခားတစ္ေနရာတြင္လည္း ၄င္း
တုိ႔၏ပ်က္စီးသြားေသာ ဗလီမ်ားကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏုိင္ျခင္း မရိွေသးဟုဆုိသည္။

ထုိအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္က ခ်စ္ခင္စြာေနထုိင္ခဲ့ၾကေသာ သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ထုိျဖထုိအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္က ခ်စ္ခင္စြာေနထုိင္ခဲ့ၾကေသာ သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ထုိျဖ
စ္ပြားေသာအဓိက႐ုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ မ်ားစြာ စိတ္ဆင္းရၾဲကရသည္ : စ္ပြားေသာအဓိက႐ုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ မ်ားစြာ စိတ္ဆင္းရၾဲကရသည္ : ေနရာတုိင္းတြင္ရိွေသာ 
အသုိင္းအဝုိင္းအစုံတုိ ႔မ ွေ ျပာသည္မွာ ၄င္းတုိ ႔သည္ ထုိ ျဖစ္ရပ္မ်ားမတုိင္ခင္က 
ႏွစ္ဖက္ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္ဟုဆုိသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားတြင္ 
အဓိက႐ုဏ္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု သတင္းၾကားေသာ္လည္း ယခင္ကတည္းက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ယွဥ္တြဲေနလာျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔ေနထုိင္ရာေဒသတြင္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု 
မယုံၾကည္ခဲ့ၾကေခ်။ အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားမွာလည္း ၄င္းတုိ႔၏ပ်က္စီးသြားေသာ ဘာသာေရး
အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္လာေသာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္း
ခဲ့ရၿပီး ထုိအဓိက႐ုဏ္း မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး တန္ဖုိးမ်ားကုိ စိန္ေခၚ
လ်က္ရိွသည္ဟု ခံစားရသည္။
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အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားသည္ အဓိက႐ုဏ္းၿဖစ္ပြားေနစဥ္မွာပင္ ဆက္လက္ၿပီး ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားသည္ အဓိက႐ုဏ္းၿဖစ္ပြားေနစဥ္မွာပင္ ဆက္လက္ၿပီး ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္
ေနႏုိင္ရန္ ထိန္းသိမ္းလ်က္ရိွသည္ : ေနႏုိင္ရန္ ထိန္းသိမ္းလ်က္ရိွသည္ : ထုိအသုိင္းအဝိုင္းတုိ႔က ေျပာသည္မွာ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ 
အဓိက႐ုဏ္းမ်ား မျဖစ္ပြားမီက မတူကြျဲပားေသာ ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ားသည္ မိတ္ေဆြမ်ား၊ 
အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းမ်ား အေနျဖင့္ ေနထုိင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ အၾကမ္းဖက္မွုျဖစ္ပြား
ေနစဥက္ာလအတြင္း မြတ္စလင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာအိမ္နီးခ်င္းမ်ား တစ္ဦးကုိတစ္ဦး အကာ
အကြယ္ ေပးခဲ့ၾကသည္ဟုဆုိသည္။ ထုိအသုိင္းအဝုိင္းတြင္းမွာပင္ မိမိကုိယ္ကုိအႏၱရာယ္အ
ျဖစ္ခံၿပီး ဘာသာျခားမ်ားကုိ ကယ္ဆယ္ေပးခဲ့ေသာ သူမ်ားအေၾကာင္းကုိလည္းၾကားသိ
ခဲ့ရသည္။ လူအမ်ားစုကမူ ထုိအဓိက႐ုဏ္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းတြင္ 
မျဖစ္သင့္ပျဲဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု ျပင္းျပင္းထန္ထန္ခံစားရေၾကာင္း ေျပာသည္။ ၄င္းတုိ႔ ေရွးၾကာ
ျမင့္လွကတည္းက ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ယွဥ္တြဲေနထုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထုိအဓိက႐ုဏ္းမ်ား 
ျဖစ္ရသည္ကုိ အင္မထန္မွ ထိတ္လန္႔သြားၿပီး အရွက္လည္းရမိေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ 
အျခားသူမ်ားကမူ ထုိအဓိက႐ုဏ္းမ်ားသည္ ျပင္ပမွ ေသြးထုိးလႈ႕ံေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး 
ထုိအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းမွ ျဖစ္ျခင္းမျဖစ္ႏုိင္ဟု ေျပာသည္။

ထုိသုံးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ စစ္ေတြတြင္ ၾကားသိခဲ့့ရၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ထပ္တြဲေျပာဆုိသည္မွာ 
ထုိမတူညီေသာ ဘာသာဝင္မ်ားကုိ ခြဲျခားထားၿခင္းသည္သာလွ်င္ တစ္ခုတည္းေသာ 
ေျဖရွင္းနည္းၿဖစ္မည္ဟု ခုိင္ခုိင္မာမာ ယုံၾကည္ေၾကာင္းကုိ ေျပာဆုိေလသည္။ အျခား
ေသာေနရာမ်ားတြင္လည္း အသုိင္းအဝုိင္းေပါင္းစုံတုိ႔မွလည္း ထုိအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တြင္ ဘာသာေပါင္းစုံ ျပန္လည္ညီညြတ္ေရးအတြက္ ျပန္လည္ႀကိဳးပမ္း
လာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ အခ်ိဳ႕မွာမူ ဘာသာေပါင္းစုံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္အတူ ခြဲျခား
မႈမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေစရန္ ဓေလ့႐ုိးရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရ
သည္။

အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွလည္း ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံမ်ား ပ်က္စီးရျခင္းႏွင့္ မြတ္စလင္တုိ႔ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွလည္း ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံမ်ား ပ်က္စီးရျခင္းႏွင့္ မြတ္စလင္တုိ႔ 
႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္ခံခဲ့ရမႈမ်ားအတြက္ အျပစ္မကင္းသလုိခံစားရသည္ : ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္ခံခဲ့ရမႈမ်ားအတြက္ အျပစ္မကင္းသလုိခံစားရသည္ : စကားမ်ား 
အျပန္အလွန္ေျပာဆုိရင္း သိလာရသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုကလည္း ၄င္းတုိ႔ 
အသုိင္းအဝုိင္း အတြင္း ဗလီမ်ား မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရမႈအတြက္ အျပစ္မကင္းသလုိ 
ခံစားရသည္။ တစ္ဖက္ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမွ ျပဳလုပ္သြားေသာေၾကာင့္ ခံစားခဲ့ရ
ေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ားကုိလည္း ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ လူမ်ားက ၾကင္နာသနားၾကၿပီး အၾကမ္း
ဖက္မႈႏွင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈုမ်ားအတြက္ ဂ႐ုဏာသက္ၾကသည္။
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အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တြင္ ေျပာဆုိဆက္ဆံရသည္မွာ ပုိမုိခက္ခဲမႈရိွလာသည္ : အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တြင္ ေျပာဆုိဆက္ဆံရသည္မွာ ပုိမုိခက္ခဲမႈရိွလာသည္ : 
သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားမွ ညီညြတ္ျခင္းကုိ လုိလားေသာ္လည္း အမ်ားစုကမူ 
ႏွစ္ဖက္ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းအခ်င္းခ်င္း ေျပာဆုိဆက္သြယ္ရသည္မွာ ပုိမုိစိန္ေခၚ
မႈမ်ား မ်ားျပားလာေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလာၾကသည္။အဓိက႐ုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ 
တစ္ခ်ိန္က ရင္းႏီွးခ့ဲသူတုိ႔ သူစိမ္းျပင္ျပင္ ျဖစ္သြားၾကသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္း
ေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း မိမိအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းမွ ဘာသာျခားပုဂၢိဳ လ္မ်ားႏွင့္ေျပာဆုိဆက္
ဆံရာတြင္ စကားမွား၊ နားလည္မႈ လြဲမွားမည္ကုိစုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ေျပာဆုိဆက္ဆံရာ
တြင္ပုိမုိၿပီးသတိထားလာၾကသည္။

အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွစည္းလုံးမႈႏွင့္ အျပန္အလွန္နားလည္ႏုိင္စြမ္းတုိ႔ကုိ အင္အားေကာင္းအသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွစည္းလုံးမႈႏွင့္ အျပန္အလွန္နားလည္ႏုိင္စြမ္းတုိ႔ကုိ အင္အားေကာင္း
ေစလုိၾကသည္ : ေစလုိၾကသည္ : ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးေနာက္ခံတုိ႔ ကြဲျပားေနေသာ္လည္း အသိုင္း
အဝုိင္းအတြင္းရိွ လူတုိ႔သည္တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ နားလည္လုိၾကသည္။ အသုိင္းအဝုိင္းမ်ား 
ကုိယ္တုိင္ကလည္း ၄င္းတုိ႔သာစည္းလုံးညီညြတ္ပါက ျပင္ပမွ ဝင္ေရာက္ေသြးခြ၍ဲ မရႏုိင္ဟု 
ယုံၾကည္ၾကသည္။ ဘာသာေပါင္းစုံ နားလည္မႈရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ဘာသာေရးေခါင္း
ေဆာင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္း အတြင္းရိွလူမ်ားေတြ႕ဆုံၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား 
မွ်ေဝႏုိင္ရန္၊ ဘာသာတရားတုိ႕၏ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ က်င့္ႀကံပုံတုိ႔ကုိ သင္ၾကားျပသႏုိင္ရန္ 
အခြင့္အလမ္းတုိ႔ကုိ ျမွင့္တင္ႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္သည္။

ေနရာတုိင္းတြင္ပါဝင္သူတုိ႔က ယခင္ကမတူညီေသာ ဘာသာေရးအသုိင္းအဝုိင္းမ်ား 
ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ယွဥ္တြဲေနထုိင္ၾကပုံကုိ ေျပာျပခဲ့သည္။ ျပန္လည္ခ်စ္ခင္ႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ 
စည္းလုံးမႈကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏုိင္ရန္ လႈုပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လုိေသာ ဆႏၵရွိ
ေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာသည္။ အသုိင္းအဝိုင္းအတြင္းရိွလူတုိ႔မွာ ေအာက္ပါဘာသာေပါင္းစုံ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ လုိအပ္သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကေလသည္။

• ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ
• ႏုိင္ငံသား၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပဋိပကၡအသြင္ ေျပာင္းပုံ ရွင္းလင္းသင္ျပျခင္း
• အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုခုတြင္ ဘာသာၿခားမ်ားအား အတူတူ ယွဥ္တြဲေဆာင္ရြက္

ေစရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းေပးၿခင္း
• ဘာသာေပါင္းစုံ အသိပညာကုိ ေဝမွ်ျခင္းကုိ ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္
• ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာေပါင္းစုံအသိပညာတို႔ကုိ သင္ၾကားေပးျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။
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ျပင္ပမွ လူမႈဝန္ထမ္း ကိစၥေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အေျခအေနကုိ အတုိင္းအတာတစ္ရပ္ထိ ျပင္ပမွ လူမႈဝန္ထမ္း ကိစၥေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အေျခအေနကုိ အတုိင္းအတာတစ္ရပ္ထိ 
သာနားလည္သည္ : သာနားလည္သည္ : ရခုိင္ျပည္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး 
မီဒယီာမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ လူမႈဝန္ထမ္း ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအေပၚတြင္ 
စစ္ေတြၿမိဳ႕ေဒသခံမ်ားမွာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရသည္။ စစ္ေတြရွိ အသုိင္းအဝုိင္း
မ်ားသည္ ရခုိင္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အေျခအေနအမွန္ကုိ အတြင္းက်က်သိရိွမႈ အားနည္း
လြန္းသည္ဟု ခံစားရၿပီး အျပင္လူမ်ားမွာလည္း မၾကာခဏဆုိသလုိ မွားယြင္းေနေသာ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားရိွေနေသာ NGOမ်ား၏ အစီရင္ခံစာ တစ္မ်ိဳးတည္းကုိသာအားကုိးလြန္း
ေနသည္ဟု ခံစားရသည္ဆုိသည္။

မိတၳီလာတြင္လည္း IDP စခန္းမ်ားတြင္ အမွန္တစ္ကယ္ျဖစ္ပြားသြားေသာ အေျခအ
ေနအမွန္မ်ားႏွင့္လက္ရိွႀကံဳေတြေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကုိ အတုိင္းအတာတစ္ရပ္ထိသာ 
လူသိၾကသည္ဟုခံစားရသည္ဆုိသည္။

အျခားေသာဘာသာဝင္တုိ႔၏ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အခန္းအနားမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းသည္ အျခားေသာဘာသာဝင္တုိ႔၏ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အခန္းအနားမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းသည္ 
အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း ညီညြတ္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္ : အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း ညီညြတ္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္ : အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွ အျခား
ေသာ ဘာသာတုိ႔၏ အခမ္းအနားတုိ႔တြင္ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ျခင္းသည္ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း 
သဟဇာတ ညီညြတ္မႈကုိ ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း 
သတိျပဳမိၾကေလသည္။ ယခင္က မြတ္စလင္တုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းမ်ားကုိ ဆြမ္းကပ္ၿပီး 
ဗုဒၶဘာသာ ပြဲေတာ္တုိ႔တြင္လည္း ဆြမ္းလွ ၾဴကသည္။ ဗုဒၶဘာသာတုိ႔ကလည္းဗလီမ်ားအား 
အလွဴဒါနမ်ားျပဳၾကေလသည္။ ထုိအမႈ မ်ားသည္ အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားၾကား နားလည္မႈႏွင့္ 
ခ်စ္ခင္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ထုိအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရွိ လူမ်ားကပင္ ထုိအဓိက႐ုဏ္းမ်ား မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးထုိအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရွိ လူမ်ားကပင္ ထုိအဓိက႐ုဏ္းမ်ား မျဖစ္ေအာင္ တားဆီး
ေပးႏုိင္သည္ : ေပးႏုိင္သည္ : အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရိွ လူတုိ႔မွ ေကာလဟာလမ်ားကုိ ၿငိမ္ဝပ္ေစရန္၊ 
ပဋိပကၡမ်ားကုိ တားဆီးႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိေျပာျပထားေလသည္။၄င္းတုိ႔မွာ - 

• ေကာလဟာလမ်ားကုိ သတိထားၿပီး ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အသိပညာေပးျခင္း : ေကာလဟာလမ်ားကုိ သတိထားၿပီး ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အသိပညာေပးျခင္း : 
ပါဝင္သူတုိ႔ဘက္မွ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရိွ လူမ်ားကုိ က်က်နန ခြဲျခမ္းစိတ္
ျဖာႏုိင္စြမ္းလုိအပ္ေၾကာင္းကုိ အဓိကထား ေျပာေလသည္။ အသုိင္းအဝုိင္းတစ္ခု
သည္ ေကာလဟာလတစ္ခုကုိ ၾကားသည့္အခါ က်က်နန ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ 
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သုံးသပ္တတ္ရန္ႏွင့္ ထုိသတင္းကုိ အမ်ားသူငါတုိ႔အား မျဖန္႔မီေသခ်ာေအာ
င္စီစစ္ႏုိင္စြမ္းတုိ႔ရိွရန္လုိသည္။ ဘာသာေပါင္းစုံ လႈပ္ရွားမႈဆုိင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္း
မ်ားကုိလည္း ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကုိ နားလည္မႈ 
တည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ေသာ၊ ဘာသာျခားသူမ်ား တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ 
ထိေတြ႕ဆက္ဆံႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာၾကားေလသည္။ ထုိသုိ႔
ျပဳလုပ္ပါက လူမ်ားလည္း တစ္ဖက္ဘာသာေရး အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ 
ေကာလဟာလမ်ားကုိ ယုံၾကည္ရန္ ခက္ခဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေကာလဟာ
လမ်ားကုိ မျပန္႔ပြားေစရန္ တားဆီးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

• နားလည္မႈ လြဲမွားျခင္းမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားနားလည္မႈ လြဲမွားျခင္းမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ရန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ အဖြဲ႕မ်ား
တည္ေထာင္ျခင္း :တည္ေထာင္ျခင္း : သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ 
ပဋိပကၡျဖစ္ရာတြင္ တားဆီးႏုိင္မႈတြင္ အေရးပါေၾကာင္းကုိ ပါဝင္သူတုိ႔က 
အထူးေျပာၾကားေလသည္။ ဘာသာေပါင္းစုံအဖြဲ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား 
အတူတကြယွဥ္တြလုဲပ္ေဆာင္ၿပီး ေကာလဟာလမ်ားကုိ တားဆီးကာ ႀကီးထြား
လာႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဟု 
ယူဆသည္။ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရိွသူမ်ားမွ ေျပာဆုိသည္မွာ ထုိကာကြယ္
တားဆီးေရး အသင္းအဖြဲ႕ျပဳလုပ္ေရးအႀကံဉာဏ္ကုိလည္း ႀကိဳဆုိေၾကာင္း 
ေျပာသည္။

နားဆင္သူတုိ႔ဘက္မွ ထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားနားဆင္သူတုိ႔ဘက္မွ ထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား

နားဆင္သူတုိ႔သည္လည္း ဘာသာေပါင္းစုံ၊ လူမ်ိဳ းေပါင္းစုံ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေဒသေပါင္းစုံမွ ျဖစ္ၿပီး 
၄င္းတုိ႔ဆုိင္ရာေဒသ၏ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား၊ ဘာသာေပါင္းစုံဆက္ဆံေရးႏွင့္ ညီညြတ္စြာ
ယွဥ္တြ ဲေနႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသူတုိ႔ ျဖစ္သည္။ နားဆင္သူတုိ႕ဘက္မွလည္း  
ဘာသာေပါင္းစုံျဖင့္ ဖြ႕ဲစည္းထားေသာနားဆင္ေရးအဖြ႕ဲမ်ားဖြဲ႔လုိက္ေသာအခါဗုဒၶဘာသာ၊ 
ခရစ္ယာန္၊မြတ္စလင္ တုိ႔တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး စာနာနားလည္လာၾကသည္။နားဆင္သူတုိ႔  
ဘက္မွလည္း၄င္းတုိ႔ေတြ႕ရိွခ်က္၊ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အျမင္မ်ားကုိ ေျပာၾကားရာတြင္ 
ေအာက္ပါအတုိင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္တင္ျပထားပါသည္။

• ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ေဒသတြင္းျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ နားလည္ရန္ 
လုိအပ္ၿပီး အျခားေသာ တစ္ဖက္မွ သူတုိ႔ကုိလည္း ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းရန္ 
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လုိအပ္သည္။အဓိက႐ုဏ္းအတြင္း ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားကုိပင္ အေျခအေနတစ္ရပ္၏ 
႐ႈေထာင့္အမ်ိဳ းမ်ိဳ းကုိ နားလည္ရန္ လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ဆူပူမႈတြင္ ပါဝင္ခ့ဲေသာ 
သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိပင္နားဆင္ရန္လုိအပ္သည္။

• ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရွိ သူမ်ားကုိ ကူညီေရးတြင္အ
ေတြ႕အႀကံဳရိွပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ကြ် ႏ္ုပ္သည္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားကုိ 
အင္တာဗ်ဴ းလုပ္ရာတြင္ ကူညီေပးခ့ဲေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္မ
ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကြာျခားပါသည္။ စာအေရးအသားတြင္ ဘက္လုိက္မႈမရိွေစရန္ 
ဂရုစုိက္ရသည္။ သူတုိ႔ေျပာစကားကုိ နားေထာင္ရာတြင္လည္း က်န္ရစ္ခ့ဲသည္တုိ႔ 
မရိွရေအာင္ အာ႐ုံစုိက္ရသည္။

• ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ႏွစ္ဖက္စလုံးကုိ နားေထာင္ျခင္းအားျဖင့္ ျပႆနာကုိေျဖရွင္း
ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပႆနာ၏ မူလဇစ္ျမစ္ကို နားဆင္ၿပီး ေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မည္။ 
နားေထာင္ေနစဥ္တြင္ပင္ ေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မည္။

• စကားေျပာဆုိေနစဥ္တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္မည္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္သည္၊ သူတုိ႔၏ခံစားရပုံတုိ႔ကုိ
သိသလုိလုိ ရိွလာသည္။ သို႔ရာတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သြားေရာက္ၿပီး နားေထာင္ရာတြင္ 
သူတုိ႔၏ အႀကံဉာဏ္မ်ား၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ ႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ားသည္ 
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ထင္ထားသည္ႏွင့္ ကြာျခားေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေလသည္။

• ဆူပူမႈမ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚကတည္းက ကြ်ႏ္ုပ္ထုိကိစၥမ်ိဳးတြင္ လုပ္ကုိင္ျခင္းမ်ား
အတြက္ အေတြ႕အႀကံဳရွိပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ သူတုိ႔ေျပာမည့္ စကားမ်ား
ႏွင့္ထုိျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ အေစာႀကီးကတည္းက ႀကိဳတင္နားလည္ထားလိမ့္မည္
ဟုထင္ထားေသာ္လည္း နားေထာင္လုိက္ေသာအခါတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔နားမလည္
ေသးေသာ မသိေသးေသာ အရာမ်ားမ်ားစြာရိွသည္ကုိ သတိထားမိသည္။

ေအာက္ပါေလ့က်င့္ခန္းတြင္ နားဆင္သူတုိ႔သည္ သူတုိ႔ကုိသူတုိ႔ ဘာသာ “ ျခား” 
တစ္ဦး၏စိတ္အေနအထားျဖင့္ ဝင္ေရာက္ခံစားေစၿပီး ၄င္းတုိ႔အေနႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစုံ
ယွဥ္တြဲေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဘာလုပ္မည္ဆိုသည္ကုိ မွ ်ေဝေျပာဆုိေစသည္။ 
နားဆင္သူတုိ႔ထံမွ ထြက္လာေသာအေျဖတုိ႔မွာ အ့ံၾသဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ 
တူညီေနၿပီးေနာက္လူတုိင္းကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနလုိၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ အခ်ိဳ႕
ေသာအႀကံေပးခ်က္မ်ားမွာ-
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• မြတ္စလင္တစ္ေယာက္အေနႏွ င့္ ကြ် ႏ္ုပ္သည္ အခန္းအနားမ်ားတြင္ 
စားေသာက္ရန္အတြက္ အျခားေသာသူမ်ားကုိ ဗလီအတြင္းသုိ႔ ဖိတ္ေခၚပါမည္။

• ဗုဒ ၶဘာသာဝင္တစ္ေယာက္အေနႏွ င့္ ကြ် ႏ္ုပ္အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရ ွိ 
မြတ္စလင္မိတ္ေဆြမ်ားအား ဗုဒၶဘာသာ၏ တရားေတာ္မ်ားကုိ ေဝမွ်ပါမည္။

• မြတ္စလင္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း
ရိွအျခားေသာဘာသာျခားမ်ားႏွင့္ စကားေၿပာဆုိကာ မြတ္စလင္တစ္ေယာက္၏
ဘဝအေတြ႕အႀကံဳ (ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ရုိးရာ၊ယုံၾကည္ခ်က္)မ်ားကုိ ဗဟုသုတအ
ေနႏွင့္မွ်ေဝပါမည္။

• ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ အမုန္းတရားႏွင့္ ေကာလ
ဟာလမ်ားကုိ ေခ်ဖ်က္ၿပီးေနာက္တြင္ အျခားသူမ်ားအား ထုိအရာမ်ားသည္ 
ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္ မညီေၾကာင္းရွင္းျပပါမည္။

• မြတ္စလင္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ တူညီေသာအခ်က္မ်ားကုိ 
ရွာေဖြၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္၏မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ယွဥ္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ 
ၾကိဳးပမ္းပါမည္

• ဗုဒၶဘာသာဝင္ တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ အျခား
ေသာ ဘာသာဝင္မ်ားကုိ သူတုိ႔ဘာသာအေၾကာင္း ေကာင္းစြာနားမလည္ဘဲ 
ျပစ္တင္ေဝဖန္ၿခင္း ေစာ္ကားပုတ္ခတ္ျခင္းမ်ိဳး ေရွာင္ပါမည္။

• မြတ္စလင္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္ဘာသာ၏ အႏွစ္သာရ
ကုိနားလည္ေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္၏မိသားစုႏွင့္မိတ္ေဆြမ်ားကုိဘုရားသ
ခင္မ်ားသည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိသာလုိလားေၾကာင္းေျပာဆုိမည္ျဖစ္သည္။

• ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ လူသားအားလုံးအေပၚ
ေမတၱာ၊ၾကင္နာမုွႏွင့္ ဂရုဏာတရားတုိ႕အား လူသားအားလုံးအေပၚတြင္ပ်ံ႕ႏံွ႔
ေစရန္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။

• မြတ္စလင္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း
မွလူငယ္မ်ားကုိ စုၿပီး လူမႈပရဟိတမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေဆာ္ၾသမည္ျဖစ္သည္။

• ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ အျခားေသာသူမ်ားႏွင့္ 
ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္း ကင္းေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးႏွင့္ မိတ္ေဆြဖြ႕ဲႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားပါ
မည္။ 
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ထုိအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြ ဲျပဳလုပ္ေနစဥ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိေနစဥ္အတြင္းတြင္ ထုိနားဆင္သူ 
၂၄ေယာက္သည္ ၄င္းတုိ႔၏ ၄င္းတုိ႔အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ သို႕မဟုတ္ အဓိကရုဏ္းေၾကာင့္ 
ထိခုိက္ခဲ့ရေသာ ရႈေထာင့္အျမင္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ရင္း 
မွ်ေဝေျပာၾကားၾကေလသည္။ ထုိသူတုိ႔သည္ မတူညီေသာ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္း 
ေနာက္ခံမ်ားမွ လာေသာ္လည္း မတူကြဲျပားမွုမ်ားကုိေက်ာ္လႊားကာတစ္ဦး၏ယုံၾကည္
မႈႏွင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အရာမ်ားအေပၚ ကြဲျပားေသာ ရႈေထာင့္အျမင္မ်ား ေပးေစျခင္း
ျဖင့္ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္နားလည္ျခင္းႏွင့္ ေလးစားမႈကုိ ျပသႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ အဆုံးသတ္အေနျဖင့္ နားဆင္သူတုိ႔မွာ ထုိေနရာကုိ ပုိင္ဆုိင္မႈရ
ယူလ်က္ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆက္ဆံေရးကုိ မည္သုိ႔ထိန္းသိမ္းမည္ ဆုိသည္ႏွင့္ 
ေရွ႕ေလွ်ာက္ဆက္လက္ ပူးေပါင္းႏုိင္ရန္အတြက္ မည္သုိ႔ျပဳလုပ္ရမည္ဆိုေသာ ရွင္းလင္း
ခ်က္မ်ားကုိ စတင္ေလသည္။ အတူတကြပူးေပါင္းၿပီး အင္တာနက္ေပၚတြင္ အမုန္းတရား
မ်ား ျဖန္႔ေဝေနၿခင္းကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ ဘာသာအခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈ ရရိွႏုိင္ရန္အ
တြက္ ထုိအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲလုပ္ကုိင္ျခင္းသည္ အေရးပါေသာအခ်က္ၿဖစ္
ေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႕ရိွလာခဲ့ၾကေလသည္။ ျမန္မာျပည္၏ တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ဘာသာ
ေရးမ်ားႏွ င့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းနယ္နမိတ္တုိ ႔ႏ ွ င့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကိစၥမ်ားႏွ င့္ 
အဓိကရုဏ္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းယွဥ္တြ ဲလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခု တည္ေထာင္လ်က္ ထုိအဓိက႐ုဏ္းကုိ ဆက္လက္ေလ့လာလ်က္ 
ရွိသည္။ ၄င္းတုိ ႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အင္အားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ၄င္းတုိ ႔၏ 
ကြန္ယက္ကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ရာတြင္ နားေထာင္သူတုိ႔ဘက္မွလည္း ထုိအသုိင္းအဝုိင္းမ်ား 
အတြင္းမွ ထြက္လာေသာ အဓိက႐ုဏ္းကုိ တုံ႔ၿပန္ပုံႏွင့္ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေသာ 
ဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ အႀကံဉာဏ္အသစ္မ်ားကုိ ေျပာျပၾကေလ
သည္။

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း

ထုိအဓိက႐ုဏ္းအတြင္း ေတြ႕ႀကံဳခံစားခဲ့ရေသာ သူမ်ား၏စကားမ်ားကုိ နားေထာင္လုိက္
ရျခင္းသည္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပုံမွန္ၾကားေနက် ဇာတ္လမ္းႏွင့္ မတူကဲြျပားေသာ ခုိင္မာသည့္ 
အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ကုိ ေပၚထြန္းလာေစသည္။ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရိွ သူမ်ားမွာ
လည္း ထုိအဓိက႐ုဏ္းမ်ားမာွ မျဖစ္သင့္ဘဲ ျဖစ္ရသည္ဟု ယူဆၾကၿပီး အားလုံးထံမွ 
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အင္တုိက္အားတုိက္ စုေပါင္းကာ ထြက္ေပၚလာသည္မွာ “ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔ဤကဲ့သုိ႔မဟုတ္ရပါ” 
ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ႀကံဳေတြ႕ခ့ဲရသူမ်ားမွာ လည္း၄င္းတုိ႔၏ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ 
အဓိက႐ုဏ္းမ်ိဳးျဖစ္လာသည့္အတြက္ အ့ံၾသျခင္းႏွင့္ စိတ္ပ်က္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚရသည္ဟု 
ဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ အသုိင္းအဝုိင္းမွ သူမ်ားမွာလည္း အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ 
ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔၏ အသုိင္းအဝုိင္း အတြင္းမွ 
႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ားသည္လည္း “တင္ျပမႈလြဲမွားေၾကာင္း” ဆုိသည့္ စကားကုိ ႀကိတ္မိွတ္ 
ေၿပာဆုိခဲ့ရၿပီး ၄င္းတုိ႔တစ္ဦးခ်င္း၏ညီညြတ္မွ်တေသာ ဘာသာျခားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမွာ
လည္း ခ်ိနဲ႔ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ျဖစ္ေပၚျခင္းမ်ိဳးမွာလည္း ၄င္းတုိ႔အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း 
ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔စြာ ေတြ႕ရေၾကာင္း ေျပာသည္။

လူအမ်ားကလည္း ေရွးယခင္ကရွိခဲ့ေသာ ေအးခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ 
အဓိက႐ုဏ္းၿဖစ္ပြားေနစဥ္အတြင္း တစ္ဦးကုိတစ္ဦး ခြျဲခားမႈကင္းစင္လ်က္ ကူညီခဲ့ပုံမ်ားကုိ 
ေျပာျပကာထုိထင္ျမင္ခ်က္ကုိသရုပ္ေဖာ္ျပေလသည္။ စကားေျပာဆုိေနစဥ္အတြင္းမွာ
လည္း ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ခံစားခဲ့ရေသာ ဘာသာျခားမ်ားအေပၚ 
ဂရုဏာသက္ေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပေလသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔အဓိကရုဏ္းျဖစ္ပြားျခင္းေၾကာင့္ 
၄င္းတုိ႔အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း စည္းလုံးမႈ ေပ်ာက္ကြယ္ရျခင္းအတြက္လည္း ဝမ္းနည္း
ေၾကာင္း ေျပာဆုိေလသည္။ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရိွ လူတုိ႔မွာလည္း ၄င္းတုိ႔ခံစားခဲ့ရေသာ၊ 
ခံစားေနရေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ အဓိကထားေဖာ္ျပၿပီး ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ 
ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ေနာက္ထပ္မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေလ
သည္။

ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ဘာသာဝင္မ်ားအၾကားတြင္ မုန္းတီးမႈမ်ား၏ 
ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္လာရသည္မဟုတ္ေပ။ နားဆင္သူမ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈကုိ 
အဘယ္အရာက ျဖစ္ေပၚေစသနည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရသနည္း ဟူေသာ ေမးခြန္းကုိ 
မေမးေသာ္ျငားလည္း အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားအၾကား အေရးအပါဆုံး ေဆြးေႏြးလုိေသာ 
အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္လာသည္။ ထုိ႔အျပင္ေနရာတုိင္းတြင္ စကားေျပာဆုိၾကည့္ရာတြင္
လည္း စိတ္အားအထက္သန္ၾကဆုံး အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ 
အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရ ွိသူမ်ားက ဘာသာေရးကုိင္းရ ႈိ င္းသူမ်ားႏ ွ င့္ ဘာသာေရး 
အစြန္းေရာက္မ်ားဟူ၍ ႏွစ္ပုိင္းခြဲထားသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရိွသူ 
အမ်ားစုမွာလည္း ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အဆံမရိွဘဲ 
ႏွစ္ဖက္ခ်စ္ခင္စြာ ယွဥ္တြဲေနႏိင္ုရန္ အားေပးျခင္းခံရေၾကာင့္လည္း သတိျပဳမိေလသည္။
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အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွ ႏုိင္ငံေရး၊ အစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ စစ္တပ္တုိ႔ကုိ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
အတြင္းပါဝင္မႈကုိဂရုထားၾကေသာ္လည္း မည္သူ၊မည္သည့္အဖြ႕ဲအစည္း၊ အစိုးရေလာစစ္
တပ္ေလာ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခုမွ ပါဝင္ပတ္သတ္ေနသေလာကုိမူ အတုိင္း
အတာတစ္ခုထိသာ သိရိွေလသည္။ အသိုင္းအဝုိင္းတုိ႔ဘက္မွလည္း ထုိအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
သည္ အသုိင္းအဝုိင္းျပင္ပမွ ေသြးထုိးလႈံ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ျပင္းျပင္းထန္ထန္ 
ယုံၾကည္ၿပီး အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားအတြင္းရိွ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ မုန္းတီးမႈႏွင့္ မသက္ဆုိင္ဟု
လည္း ယုံၾကည္ၾကသည္။ ထုိအခ်က္သည္ သူစိမ္းမ်ားက လူစုလူေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ကာ 
အမုန္းတရားမ်ားျဖန္႔ေဝေနျခင္းကုိ ကုိယ္တုိင္မ်က္ျမင္ ေတြ႕ရိွခဲ့သူက ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ၿပီး 
လုံၿခံဳေရးတပ္မ်ားကလည္းထုိအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ တားဆီးရန္မတတ္ႏုိင္၊ တားဆီး
လုိပုံမရျခင္း၊ ထုိရာဇဝတ္္မႈမ်ားကုိ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ စြဲဆုိႏုိင္ၿခင္းမရွိၿခင္း 
တုိ႔ကုိလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း ျဖစ္သည္ဟုဆုိေသာ္လည္း အသုိင္း
အဝိုင္းအတြင္းရိွလူအမ်ားစုကမူ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးကုိ လက္မခံၾကေခ်။ 
ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳး ထပ္မျဖစ္ရန္လည္း တားဆီးလုိၾကသည္။ အသုိင္းအဝုိင္း
တုိ႔မွလည္း ႏွစ္ဖက္ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အသိပညာေပးေရးႏွင့္ သတိျပဳေစေရး လႈပ္ရွား
မႈတုိ႔ကုိ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္သာမက ဘာသာေရးအစြန္း
ေရာက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေကာလဟာလမ်ားႏွင့္ အမုန္းတရားျဖန္႔ေဝမႈတုိ႔ ကုိပါ 
တန္ျပန္တုံ႔ျပန္ႏုိင္ရန္အတြက္ အႀကံေပးၾကေလသည္။ ထုိ႔အၿပင္ေရႊဘုိၿမိဳ႕ရွိ ၿမိဳ႕နယ္
တစ္ခုတြင္ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ အတူတကြစုေပါင္း
ေစလ်က္ ေကာလဟာလမ်ားကုိ ၿငိမ္ဝပ္ေစကာ ႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡၿဖစ္ေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္
သူမ်ားကုိ တားဆီရန္အတြက္ စုေပါင္းၿပီး အႀကံအစည္ကုိ အေကာင္အထည္ ေဖၚလုိက္ရ
သည္။

အသုိင္းအဝုိင္းေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔မွ ႏွစ္ဖက္ဘာသာ အသိပညာေပးမႈ အားေပးေသာ၊ 
ၿငိမ္ခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲေနႏုိင္ေရးကုိ အားေပးေသာ အဖြ႕ဲမ်ားကုိ ထူေထာင္ေရးကုိ အႀကံေပး
ၾကေလသည္။ ထုိလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ မူလဇစ္ျမစ္မွာ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔က 
ပုံမွန္တုံ႔ျပန္မႈအတုိင္း ဘာသာေရးေၾကာင့္ျဖစ္ရျခင္းမဟုတ္ ဟူေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္ကုိ 
ပုိမုိအားေကာင္းေစသည္။ ထုိေၾကာင့္ ထုိအဓိကရုဏ္းမ်ားသည္ ထုိအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားအတြင္း 
စတင္ဇစ္ျမစ္ခံခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဟူေသာ ခုိင္မာေသာ ေကာက္ခ်က္တစ္ခုထြက္လာခဲ့သည္။
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ထုိလုပ္ရပ္မ်ားကုိ သိရိွသူနည္းပါးလွၿပီး ထုိအသုိင္းအဝုိင္းမ်ား၏ အျပင္ဘက္တြင္လည္း 
ေျပာျပသူမရိွသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရိွသူမ်ား 
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနျခင္းကုိ ကာကြယ္ရန္ႀကိဳးစားေနျခင္း၊ အမ်ားစုေဖာ္ျပေနၾကေသာ 
ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ႏွင့္ မြတ္စလင္တုိ႔၏ တုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ားကုိ တုံ႔ ျပန္ရန္ အတြက္ 
မီဒယီာတုိ႔ကလည္း ပုိမုိအာရုံစုိက္ဖုိ႔လုိသည္။ ထုိမွသာလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံျပည္တြင္းျပည္ပမွ 
ေစာင့္ၾကည့္ေနသူမ်ားက ထုိအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ထုိအသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔ႏွင့္ မဆုိင္သ
ကဲ့သုိ႔အာဃာတ အၿငွိဳးအေတးၾကာရွည္ဖြ႕ဲမႈေၾကာင့္လည္း မဟုတ္ေၾကာင္း နားလည္သြား
မည္ျဖစ္သည္။ထုိအခ်က္သည္ အသုိင္းအဝုိင္းအား ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အုတ္ျမစ္
ခ်ေပးလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးကုိ ေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားကုိ တားဆီးရန္ 
ေဆာင္ရြက္ခ်က္တို႔သည္ ထုိအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားထံမွသာ လာရမည္ျဖစ္သည္။ အသုိင္း
အဝုိင္းတုိ႔ထံမွ ၾကားရေသာ စကားသံမ်ားအရ ထုိအရာတုိ႔မွာ ျဖစ္ေနၿပီဟုဆုိသည္။ 
၄င္းတုိ႔အတြက္ ကာကြယ္ေရးဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် စီမံေနၿခင္းသည္ 
အနာဂတ္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ လကၡဏာတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

အႀကံေပးခ်က္မ်ားအႀကံေပးခ်က္မ်ား

ျမန္မာအစုိးရအတြက္ CPCSမွ ညႊန္းဆုိ အႀကံေပးလုိသည္မ်ားျမန္မာအစုိးရအတြက္ CPCSမွ ညႊန္းဆုိ အႀကံေပးလုိသည္မ်ား

၁။ အဆုိပါ အဓိကရုဏ္းမ်ိဳးကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြ႕ဲတုိ႔၏လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ ဗ်ဴဟာတုိ႔ကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါရန္

၂။ အဓိကရုဏ္ၿဖစ္ၿခင္းတုိ႔ကုိ ကာကြယ္ေသာ ဗ်ဴဟာတုိ႔ကုိ အင္အားေကာင္း
ေစရန္ႏွ င့္ ဘာသာေပါင္းစုံညီညြတ္မႈတုိ ႔ကုိ အားေကာင္းေစရန္အတြက္ 
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တုိ႔ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ

၃။ မဟုတ္မမွန္ ဝါဒျဖန္႔ျခင္းအပါအဝင္ အမုန္းတရား ၊ အၾကမ္းဖက္မႈတုိ႔ႏွင့္
သက္ဆုိင္ေသာ ျပည့္စုံသည္အစုိးရ၏ စည္းမ်ဥ္းမူဝါဒတစ္ခုကုိ ခ်မွတ္ပါရန္

၄။ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ အခ်ိန္ႏွင့္တ
ေျပးညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ပါ
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ျမန္မာအစုိးရအတြက္ CPCSမွ ညႊန္းဆုိ အႀကံေပးလုိသည္မ်ားျမန္မာအစုိးရအတြက္ CPCSမွ ညႊန္းဆုိ အႀကံေပးလုိသည္မ်ား

၅။ အစုိးရေနာက္ခံျပဳ မီဒီယာမ်ားအားလုံး ကပဋိပကၡၿဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ဂ႐ုထားၿပီး 
တင္ၿပမႈရိွေအာင္ သတိၿပဳပါ

၆။ IDP စခန္းမ်ားအတြင္း အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရိွပါေစ

၇။ IDP တုိ႔အတြက္ ေရရွည္ေနရာခ်ထားမႈ ဗ်ဴဟာရိွပါေစ

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ NGO ၊ CSO မ်ားႏွင့္ INGO တုိ႔အတြက္ အႀကံေပးလုိသည္မ်ားျမန္မာႏုိင္ငံရိွ NGO ၊ CSO မ်ားႏွင့္ INGO တုိ႔အတြက္ အႀကံေပးလုိသည္မ်ား

၁။ ဘာသာေပါင္းစုံ အသိပညာေပးမႈကုိ ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အသုိင္းအဝိုင္းမ်ားတြင္ 
အသိပညာေပးေသာ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အေထာက္
အပ့ံေပးျခင္းအားျဖင့္ အမုန္းတရားမ်ားႏွင့္ ေကာလဟာလ မ်ားကုိ ေခ်ဖ်က္ျခင္း

၂။ မီဒီယာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း ၊ အေထာက္အပ့ံေပးျခင္းတုိ႔ကုိ 
ျပဳလုပ္ကာ ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္တုိ႔အတြက္မီဒီယာတုိ႔ဘက္မွ အျပဳသေဘာေဆာင္
ေသာ က႑မွပါဝင္ႏုိင္ရန္ ၊ ပုိမုိကြျဲပားေသာ ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ 
ျမွင့္တင္ႏုိင္ေစရန္ အာရုံစူးစုိက္ပါ

၃။ အားလုံးႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကိစၥျပႆနာမ်ား ၊ ဥပမာ- သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ 
ဆုိင္ေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ဘာသာအခ်င္းခ်င္းၿဖစ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္း
ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ဘာသာေပါင္းစုံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထူေထာင္ေရးကို 
အေထာက္အပ့ံေပးျခင္း

၄။ ဘာသာေပါင္းစုံ အသိပညာတုိးတက္ေရးတုိ႔ကုိ ျမွင့္တင္ေပးေသာ လႈပ္ရွားမႈတို႔ကုိ 
ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း၊ ကေလးသူငယ္တုိ႔၏ ပညာေရးကုိ အႏုပညာ၊ အား
ကစားႏွင့္ ကြန္ျပဴတာအေျခခံေသာ နည္းလမ္းတုိ႔ျဖင့္ စူးစုိက္ေပးၿခင္း

၅။ ပဋိပကၡ အဓိကရုဏ္းကုိ အသြင္ေျပာင္းႏုိင္ေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကုိ ဘာသာ
ေရးေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ အပါအဝင္ က်န္အသုိင္းအဝုိင္း 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိပါ သင္ၾကားေပးျခင္း 
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မိတ္ဆက္က႑မိတ္ဆက္က႑

ဇြန္လ၂၀၁၂တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေနရာအႏံွ႔တြင္ အဓိက႐ုဏ္း ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ျခင္းကုိ 
ခံစားခဲ့ရသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္လည္း ထုိျဖစ္ရပ္မတုိင္မီက အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး 
ႏုိင္ငံအတြင္းရိွ အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္မေတာ့ ထုိမွ်မျပင္းထန္သည့္ ပုံေပၚပါသည္။ 
အမ်ားစု ၾကားရုိးၾကားစဥ္ ေျပာၾကားခ်က္အရ ထုိအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ 
ပဋိပကၡေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည္ဟု ဆုိသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္မူ ဗုဒၶဘာသာ
ဝင္တုိ႔က မြတ္စလင္ဓါးစာခံတုိ႔အေပၚ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈ ရွိသည္ဟု ဆိုၾကၿပီး 
အခ်ိဳ႕ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ကမူ ထုိျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ မြတ္စလင္တုိ႔က ဗုဒၶဘာသာဝင္
တုိ႔အေပၚ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသည္ဟု ျပင္းျပင္းထန္ထန္
ခုိင္ခုိင္မာမာသြယ္ဝုိက္ေျပာဆုိသည္။ထုိကဲ့သုိ႔ေသာအေပၚယံခြျဲခားသက္မွတ္မႈမ်ားေၾကာ
င့္ဗုဒၶဘာသာဝင္ႏွင့္မြတ္စလင္အုပ္စုတုိ႔အၾကား ေသြးကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။

လက္ရိွႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလအဲေနအထား အေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ထုိအၾကမ္း
ဖက္မႈျဖစ္ရေသာ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ သေဘာသဘာဝကုိ ေကာက္ခ်က္ဆြျဲခင္းမ်ားလည္း 
ရိွသည္။ သုိ႔ရာတြင္လည္း သတင္းဦးသတင္းထူး တုိ႔ကုိမူကား အတုိင္းအတာတစ္ရပ္ထိသာ 
သိရေလသည္။ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား မည္သုိ႔ ျဖစ္လာသည္ဆုိသည္မွာလည္း မရွင္းသက့ဲသုိ႔ 
အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔အား မည္သုိ႔သက္ေရာက္သည္၊ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွ မည္သုိ႔တုံ႔ျပန္သည္
ဆုိသည္မွာလည္း မရွင္းလင္းေပ။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ တားဆီး
ႏုိင္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာအတြက္ႏွင့္ အသိုင္းအဝုိင္းတုိ႔ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ထုိအဓိ
က႐ုဏ္းအေၾကာင္းကုိ ပုိမုိထဲထဲဝင္ဝင္ သိရိွရန္လုိအပ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ
ေလ့လာေရးဌာန(CPCS)မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ပဋိပကၡကုိ အသြင္
ေျပာင္းေစသည့္ခ်ဥ္းကပ္ပုံျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္ေလသည္။ CPCS သည္ အၾကမ္းဖက္မႈ ပဋိပကၡ 
ျဖစ္စဥ္အတြင္း ပါဝင္ေနေသာ အုပ္စုႏွစ္စု၏ ဆက္ႏြယ္မႈကုိ ေျပာင္းလဲေအာင္ အေျချပဳ
ထားေသာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိသုံးကာ ကြဲျပားေသာ အေၾကာင္းအရာ 
ဇာတ္လမ္းမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေပးၿပီး အားလုံးၿခံဳငုံပါဝင္ႏုိင္မႈကုိ ျမွင့္တင္ေသာနည္းျဖင့္ 
အေထာက္အပ့ံ ျပဳမည္ၿဖစ္သည္။
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ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ဝန္းရံလ်က္ရိွေသာ တစ္ဖက္အျမင္ႏွင့္သာ ေဖာ္
ျပသည့္ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ကြ် ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြင္း 
တုိက္ရုိက္အားျဖင့္ကုိယ္တုိင္ေတြ႕ႀကံဳခံစားခဲ့ရေသာ သူတုိ႔၏ စကားသံကုိ နားေထာင္ရန္ 
လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္တည္းမွသာ ေျပာျပေသာ စကားတုိ႔
သည္ အေျခအေနတစ္ခုအေပၚတြင္ အျပည့္အစုံမဟုတ္ဘဲ အတုိင္းအတာ တစ္ရပ္အထိသာ 
နားလည္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး ျမန္မာျပည္တြင္ ေနထုိင္ေသာ အုပ္စုမ်ား အခ်င္းခ်င္းကိုေသြး
ကြဲေစသည္။ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကုိလည္း တုံ႔ျပန္ရန္အတြက္ 
လ်စ္လ်ဴရႈမိေစၿပီး ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ တားဆီေစမည္ၿဖစ္သည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ပုံစံမတူကြဲျပားလ်က္ရိွေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ားသည္ CPCS ၏ မတူကြဲျပားျခင္း
၏ပုံရိပ္မ်ား ဟူေသာ ရုပ္ရွင္အတြဲမ်ားတြင္ ေဖာ္ၿပထားၿပီး ထုိအထဲတြင္ ထုိကိစၥကုိ 
နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ထပ္မံၾကည့္ရႈသင့္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားေလသည္။

ထုိလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာ အဓိကရုဏ္းျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ တလုံးတဝ 
နားလည္ေစႏုိင္ေသာ စာတမ္းအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းသြားၿပီး တုိက္ရုိက္ေတြ႕ႀကံဳခံစားခဲ့ရေသာ 
သူမ်ားထံမွ ေမးျမန္းျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ကာ ထုိသူမ်ားကုိယ္တုိင္မွာလည္း သက္ဆုိင္ရာ
အသုိင္းအဝုိင္းမွ သူမ်ားျဖစ္သည္။ ေျဖရွင္းနည္းကုိဗဟုိျပဳၿပီး သက္ဆုိင္ရာအသုိင္း
အဝုိင္းမ်ားကုိ စကားေျပာဆုိ ေမးျမန္းၾကည့္ေသာအခါ အဓိကအားျဖင့္ရရွိထားေသာ 
သင္ခန္းစာမ်ားကုိ အာရုံထားၿပီး အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔အား ၄င္းတုိ႔အတူတကြ မည္ကဲ့သုိ႔ေရွ႕
ဆက္ႏုိင္မည္ကုိ ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္သည္။

ဤစီမံကိန္းကုိ ၿခံဳငုံနားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားရာတြင္ အႀကီးမားဆုံးေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား 
သက္ဆုိင္ရာအသုိင္းအဝုိင္းတုိ ႔အား အဓိက႐ုဏ္းအေၾကာင္း ပ ြ င့္ပ ြ င့္လင္းလင္း 
ေျပာဆိုႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းကုိရွာေဖြရျခင္းၿဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ 
မြတ္စလင္တုိ႔အၾကားတြင္ တင္းမာမႈမ်ားမွာရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထုိတင္းမာမႈမ်ားသည္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာသို႔မဟုတ္ မြတ္စလင္ဘာ
သာေရး အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ဆက္လက္တည္ရွိ
ေနဆဲၿဖစ္သည္။ ယခုစီမံကိန္းသည္ စကားေဆြးေႏြးပြဲအသစ္ကုိ စတင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး 
သက္ဆိုင္ရာအသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ၿပီးသည့္အခါ ျဖစ္ေပၚေနေသာ 
အၾကီးမားဆုံး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အတြင္းက်က်အျမင္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္း
မ်ားကုိ မွ်ေဝေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။
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CPCS အဖြ႕ဲမွ နားေထာင္ျခင္းနည္းစနစ္ကုိ ပုိမုိသင့္ေတာ္ေသာ သုေတသနနည္းစနစ္အျဖစ္ 
ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားသည္။ ျမန္မာျပည္မွ “နားဆင္သူ” အဖြဲ႕မ်ားသည္ စကားစမည္
ေျပာဆုိျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ေပးေလသည္။ သက္ဆုိင္ရာအသုိင္းအဝုိင္းရ ွိ သူမ်ားကုိ 
အလြတ္တန္းသေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ သူတ႔ိုထင္ျမင္ခ်က္မ်ား မွ်ေဝလုိျခင္းရွိ၊ 
မရိွကုိ ေမးျမန္းေလသည္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းႏွင့္ ထိန္ခ်န္ထားျခင္းမရိွေသာ အတြင္းက်က် 
အျမင္မ်ားကုိ ရရိွရန္အတြက္ အေကာင္းဆုံး နည္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။

ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ နားဆင္သူအဖြဲ႕မ်ားသည္ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏံွ႔အျပားရိွ ေနရာေျခာက္ေနရာသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ စစ္ေတြ၊ မႏၱေလး၊ 
မိတီၳလာ၊ ပဲခူးအေနာက္ဖက္၊ ေရႊဘုိႏွင့္ လားရိွဴးတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ နားဆင္သူအမ်ားစုမွာ 
ထုိသက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားႏွင့္ မကင္းရာမကင္းေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ 
သူတုိ႔ကုိလည္း သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းရွိ လူတုိ႔က ယုံၾကည္ၾကေလသည္။ 
အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔ ဘက္မွလည္းၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴပင္ ၄င္းတုိ႔၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ ေျပာျပၾကေလသည္။ စုစုေပါင္းအားျဖင့္ 
ယခုစီမံကိန္းတြင္ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔ရိွ လူေပါင္း၂၂၀တုိ႔၏ စကားကုိ နားေထာင္ေစခဲ့ၿပီး 
အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွလည္း ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားစြာတုိ႔ကုိ မွ်ေဝခဲ့ၿပီး တူညီခ်က္မ်ားကုိလည္း 
ေရးဆြဲကာ ကြဲျပားခ်က္မ်ားကုိလည္း မွတ္သားခဲ့သည္။

ယခုစီမံကိန္းသည္ ထုိအသုိင္းအဝုိင္းမ်ားမွ မွ်ေဝေသာ ႐ႈေထာင့္အျမင္မ်ားေပၚတြင္ 
အေျခခံေသာ ကြဲျပားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေပါင္း မ်ားစြာတုိ႔ကုိ ရရိွေစသည္။ 
ထုိစီမံကိန္း သည္လည္း အဓိက႐ုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚတြင္ 
လုံးစုံ ၿခံဳငုံနားလည္မႈကုိ အေျခခံေသာ အဓိကရုဏ္းဆုိင္ရာကြဲျပားေသာ ဇာတ္လမ္း
အေၾကာင္းတုိ႔ကုိလည္း သိရိွေစေလသည္။

မွတ္သားရမည္မွာ အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားၾကား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ခဏခဏၾကားရေသာ စကား
တစ္ခြန္းမွာ “ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ဤကဲ့သုိ႔မဟုတ္ရပါ” ဟူ၍ၿဖစ္သည္။ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွာလည္း 
ထုိအၾကမ္းဖက္မႈတုိ႔သည္ အသုိင္းအဝုိင္းၾကားတြင္ မျဖစ္သင့္ဘ ဲျဖစ္ရသည္ဟု ခံစားရၿပီး 
၄င္းတုိ႔ဘက္မွလည္း ထုိသုိ႔အရာမ်ိဳး ထပ္မၿဖစ္ေအာင္ တားဆီးရန္ စိတ္အားျပင္းျပလ်က္ရိွ
သည္။ သူတုိ႔ဘက္မွလည္း တားဆီးႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိေျပာျပကာ ဘာသာေရး 
အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္စြာ ျပန္လည္ေနႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ဘာသာေပါင္းစုံ ဆက္ဆံေရး 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးတုိ႔ကုိ ေျပာျပခဲ့ေလသည္။
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နည္းစနစ္ပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားနည္းစနစ္ပုိင္းဆုိင္ရာမ်ား

နားေထာင္ျခင္းဆုိင္ရာနည္းစနစ္သည္ CDA စုေပါင္းသင္ယူေရးစီမံကိန္းမွ လူမႈပရိတပုိင္း
ဆုိင္ရာ အကူအညီရယူေနရေသာ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔အတြက္ တုံ႔ျပန္ေသာ စနစ္တစ္ခုအ
ေနႏွင့္ တည္ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ CPCS သည္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ နားေထာင္ျခင္း
ဆုိင္ရာ နည္းစနစ္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ သုေတသနတုိ႔အတြက္ စတင္အသုံးခ်ျခင္း
ျဖစ္သည္။ အဆင့္ဆင့္ သင္ယူေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ CPCS သည္ ထုိနည္းစနစ္ကုိ 
ဆင့္ပြားျပဳျပင္ယူလုိက္ၿပီး ပဋိပကၡ အသြင္ေျပာင္းေရးတြင္ ၾကားျဖတ္အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ 
ျပဳလုပ္ထားေလသည္။

လက္ရိွအသုံးခ်ေနေသာေၾကာင့္ နားေထာင္ျခင္းဆုိင္ရာနည္းစနစ္သည္ အရည္အေသြး
ေကာင္းမြန္ၿပီးအေၾကာင္းအရာကုိ ဦးတည္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပုံျဖစ္ကာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း
ကုိလည္း သတ္မွတ္ထားေသာအုပ္စုမ်ား၏ တုိက္႐ုိက္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားျဖင့္ အေျခခံကာ 
ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ထုိနည္းစနစ္၏အဓိကအသုံးခ်ပုံမွာ တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ ရင္ဖြင့္သံမ်ားကုိ 
ၾကားနာၿပီးေနာက္ ျမွင့္တင္ေပးရန္ၿဖစ္ကာ အၾကမ္းဖက္မႈ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္
ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရေသာ သူမ်ားႏွင့္ စကားေျပာၿပီးေနာက္တြင္ ဇာတ္လမ္းေျပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ 
ခြဲျခားႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။

ဤစီမံကိန္းသည္ အဓိကရုဏ္းမ်ားကုိ ခံစားၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔၏ 
ရင္ဖြင့္သံမ်ားကုိၿမွင့္တင္ေပးရန္ရည္ရြယ္သည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
ၿဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ေနထုိင္ေသာ၊ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ေသာသူမ်ား၏ လုံးစုံၿပည့္ဝေသာ၊ 
စည္းစနစ္က်နေသာ အၾကံာဏ္မ်ားႏွင့္အတြင္းက်က်အၿမင္မ်ားကုိ ေပးစြမ္းႏုိင္ေလသည္။ 
ထုိမွ်သာမက မတူကဲြၿပားေသာ ဇာတ္လမ္းအေၾကာင္းအရာတုိ႔ကုိလည္း ေပၚထြက္
ေစလာကာ လက္ေတြ႕က်က် ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိ ေပၚေပါက္ေစၿပီးေနာက္ အၾကမ္း
ဖက္မႈမ်ားကုိလည္း စြဆုိဲေစႏုိင္ေလမည္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ နားေထာင္မႈနည္းစနစ္အရ 
CPCS မွေတြ႕ရွိသည္မွာ အေကာင္းဆုံးေသာ ေျဖရွင္းနည္းသည္ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ 
ကုိယ္တုိင္ေတြ႕ႀကံဳခံစားခဲ့ရေသာ သူတုိ႔ထံမွ လာေလ့ရွိၿပီး ထုိသုိ႔ျဖစ္ရသည္မွာလည္း 
၄င္းတုိ႔သည္ အေျခအေနကုိ ကုိယ္တုိင္နားလည္ေသာေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။
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ဤနည္းစနစ္သည္ ပြင့္လင္းမႈရွိေသာ စကားဝုိင္းပုံသ႑ာန္ျဖင့္ စတင္ၿပီး ၄င္းတုိ႔၏ရႈ
ေထာင့္အျမင္၊ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အႀကံေပးခ်က္မ်ားကုိ ရယူျခင္း၊ ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာၿခင္းႏွင့္ 
နားလည္ျခင္းတုိ႔လည္း အျပန္အလွန္ပါဝင္ေလသည္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရိွေသာ 
နားေထာင္ရုံသက္သက္စကားဝုိင္း ျဖင့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထုိအေျခအေနတြင္ 
တုိက္ရုိက္ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရေသာ အဓိက သတင္းေပးမ်ားထံမွ ရရိွခဲ့သည္။

ဤသုေတသနျပဳ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းနည္းလမ္းသည္ နားဆင္သူအဖြ႕ဲတြင္ ပါဝင္ေသာသူမ်ား၏ 
တစ္ဦးခ်င္းစီအေထာက္အပ့ံအေပၚတြင္ အမ်ားႀကီးမူတည္သည္။ ေဒသခံမိတ္ေဆြမ်ား၏ 
အကူအညီျဖင့္ စီမံကိန္းျပဳလုပ္မည့္နယ္တြင္ ေနထုိင္ေသာသူတုိ႔သည္ နားဆင္သူမ်ား
အျဖစ္ ပါဝင္ေပးရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းခံရၿပီးစကားဝုိင္းတြင္ပါဝင္ေပးရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းခံရသည္။ 
နားေထာင္သူမ်ားကုိ ေဒသခံမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရျခင္းမွာ ထုိျဖစ္ရပ္အေျခအေနကုိ 
နားလည္ၿခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသိယ်စကားျဖင့္ ေျပာဆုိဆက္သြယ္ႏုိင္ျခင္း၊ ပုိမုိအဆင္
ေျပေခ်ာေမြ႕ေသာ စကားဝုိင္းတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ ေပးႏုိင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္စဥ္တြင္ အခ်က္အလက္ေတာင္းခံရာ၌ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္
ရပ္မွာ လူမ်ားက အခ်က္အလက္ကုိ မွ်ေဝရန္ တြန္႔ဆုတ္ေနၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
ထုိအေျခအေနကုိ နားလည္ၿပီး ၄င္းတုိ႔၏ ဘာသာစကားကုိလည္း ေျပာတတ္ေသာ 
သူမ်ားႏွင့္ အလြတ္တန္းသေဘာ စကားေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ေျပာဆုိသူမ်ားအတြက္ 
အေရးပါေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စကားမ်ားကုိ ေျပာဆုိရာတြင္ သက္ေတာင့္
သက္သာ ရိွေစေလသည္။ နားေထာင္ျခင္းဆုိင္ရာ နည္းစနစ္တြင္ စကားအျပန္အလွန္
ေျပာျခင္းကုိ အသုံးခ်ျခင္းသည္ ထုိစိန္ေခၚမႈအား ပုိမုိသက္ေတာင့္သက္သာ ရွိသည့္ 
ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးၿပီး စကားအေျပာအဆိုကုိ ေခ်ာေမြ႕ေစကာ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ 
အတြက္ ရည္ရြယ္ေလသည္။ အဓိကရုဏ္းႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ထုိကိစၥမ်ိဳးသည္ 
အေရးၾကီးေလသည္။ ကိန္းခန္းႀကီးႀကီး ရုံးဆန္ဆန္ပုံစံျဖင့္ စစ္ေမးျခင္းခံရေသာသူသည္ 
သူ၏အျမင္မ်ားကုိထိန္ခ်န္ရအတြက္ပုိမုိျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွသည္။

ႀကိဳတင္ေရးမွတ္ထားေသာ အင္တာဗ်ဴးေမးခြန္းမ်ားအစား နားဆင္သူမ်ားထံတြင္ 
စကားေျပာဆုိေနစဥ္အတြင္းတြင္ ထည့္ေျပာရမည့္ ေခါင္းစဥ္က႑မ်ား ရွိသည္။ 
ထုိအခ်က္သည္ ပုိမုိတည္တ့ံခုိင္မာေစၿပီး စကားဝုိင္းကုိ သုေတသနၿပဳရာတြင္ ပုိမုိယုံၾကည္ 
စိတ္ခ်ရမႈရွိေစသည္။ ႀကိဳတင္ေရးမွတ္ထားေသာ အင္တာဗ်ဴးေမးခြန္းမ်ားအစား 
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ေခါင္းစဥ္တုိ႔ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ စကားေျပာဆုိျခင္းပုံစံကုိ အသုံးျပဳျခင္းသည္ 
လူတစ္ခ်ိဳ႕အတြက္ အေရးအပါဆုံးျဖစ္ေသာ အႀကံဉာဏ္ႏွင့္ ကိစၥမ်ားအား အလုိအ
ေလ်ာက္ထြက္ေပၚလာေစသည္။

ထုိရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္ဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ထပ္ေပါင္းခ်က္အရ နားေထာင္ျခင္း
ဆုိင္ရာ နည္းစနစ္သည္ ေျပာၾကားသူအတြက္သာမက နားေထာင္သူ၏ ယူဆခ်က္မ်ား 
၊ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ၊အေျပာင္းအလဲမ်ား ၊သက္ေရာက္မႈမ်ား မတူကြဲျပားမႈမ်ား၊ ခံစား
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျပာၾကားသူတုိ႔၏ စိတ္ဓါတ္ကုိ ပုိမုိနက္နက္ရိႈင္းရိ ႈင္း နားေထာင္ရန္ 
လုိအပ္ေလသည္။ ထုိအခ်က္မ်ားသည္ သမူဟၿပဳ ျခင္းႏ ွ င့္ ခြဲ ၿခမ္းစိတ္ျဖာေသာ 
အဆင့္တြင္လည္းေဖာ္ျပထားေလသည္။

စကားဝုိင္းမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ရန္အတြက္ အရာေလးမ်ိဳးကုိ 
သုံးေလသည္။ မွတ္စုစာအုပ္၊ စာရင္းစာအုပ္၊ စကားမွတ္သားထားေသာအပုိင္းႏွင့္ 
ျဖစ္ႏုိင္ပါက ဓါတ္ပုံဒိုင္ယာရီတုိ႔ လုိအပ္ေလသည္။ နားဆင္သူမ်ားသည္ ေျပာၾကားသူ 
သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ စကားေျပာၾကားေနခ်ိန္တြင္ မွတ္စုမွတ္ျခင္းကုိ 
မျပဳလုပ္ရန္ေျပာထားေလသည္။ ထုိအစား ေျပာၾကားခဲ့ေသာ စကားမ်ား၏ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မွတ္စုစာအုပ္ မွတ္စုစာအုပ္ အတြင္း စကားေျပာဆုိမႈၿပီးသည္ႏွင့္ ခ်က္ျခင္း
ေရးမွတ္ရေလသည္။

တစ္ေန႔တာၿပီးဆုံးသည္ႏွင့္ နားဆင္သူအဖြ႕ဲသည္ အတူတကြထုိင္ၿပီးေနာက္ ၄င္းတုိ႔ၾကား
ခဲ့ေသာအရာမ်ားကုိ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးၾကေလသည္။ သူတုိ႔တစ္ေန႔တာအတြင္း 
ေျပာခဲ့ေသာ စကားမ်ား အားလုံးထံမွအမ်ားဆုံးၾကားရေသာ စကားကုိမွတ္တမ္းတင္ရန္ 
စာရင္းစာအုပ္ စာရင္းစာအုပ္ ကုိ အသုံးခ်ေလသည္။ စာရင္းစာအုပ္ အသုံးျပဳျခင္းသည္ ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ် 
ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ စီမံျပဳျပင္ျခင္းဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္ခန္း အေနႏွင့္ အသုံးျပဳႏုိင္ေလသည္။ 
သူတုိ႔သည္ စာရင္းစာအုပ္ထဲတြင္ ကြဲျပားခ်က္မ်ားကုိလည္း လက္ခံၾကေလသည္။

နားဆင္သူသည္ စကားေျပာဆုိေနစဥ္အတြင္း အဓိကဆုိလုိရင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 
အဓိကအခ်က္ကုိ ဖမ္းဆုပ္မိလုိက္သည္ဟု ခံစားမိေသာအခါ သူတုိ႔သည္ စကား
ေျပာဆုိေနစဥ္ ၄င္းတုိ႕၏ စကားမွတ္သားထားေသာ အပုိင္းေလးထတဲြင္ ေရးမွတ္လုိက္ေလ
သည္။ စကားမွတ္သားေသာ အပုိင္းဆုိသည္မွာ ၄င္းတို႔၏မွတ္စုစာအုပ္အတြင္းတြင္ 
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စကားမ်ားကုိ မွတ္သားထားရန္ သီးသန္႔ဖယ္ထားေသာ အပုိင္းေလးတစ္ပုိင္းျဖစ္သည္။
ဓါတ္ပုံဒိင္ုယာရီဆုိသည္မွာ ၄င္းတုိ႔ စကားေျပာဆုိေသာ ေနရာကုိ ဓါတ္ပုံရုိက္ထားရန္ျဖစ္ၿပီး 
ေျပာဆုိေနစဥ္ သက္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေသာ အရာတုိ႔ကုိ 
ဓါတ္ပုံရုိက္ယူရန္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လမ္း သုိ႔မဟုတ္ အိမ္တစ္အိမ္၏ ဖြ႕ဲစည္းတည္
ေဆာက္ပုံ အစရိွသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။

နယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားနယ္ပယ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ႏုိဝင္ဘာလ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ နားဆင္ေရးအဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏံွ႔အျပားရိွ ေနရာေျခာ
က္ေနရာမွလူေပါင္း၂၂၀တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစကားေျပာဆုိခဲ့သည္။ မိတီၳလာတြင္ လူေပါင္း၅၁
ေယာက္ ေျပာသည္ကုိနားေထာင္ခ့ဲၿပီး စစ္ေတြတြင္ ၄၆ေယာက္ေျပာသည္ကုိ နားေထာင္ခ့ဲ
သည္။ ပခူဲးအေနာက္ဘက္တြင္၄၅ေယာက္ေျပာသည္ကုိ နားေထာင္ခဲ့ၿပီး မႏၱေလးတြင္၃၁
ေယာက္ေျပာသည္ကုိ နားေထာင္ခဲ့သည္။လားရွိ ဴးတြင္ ၂၅ေယာက္ေျပာသည္ကုိ 
နားေထာင္ခဲ့ၿပီး ေရႊဘုိတြင္ ၂၂ေယာက္ေျပာသည္ကုိ နားေထာင္ခဲ့သည္။ ေအာက္
ေဖာ္ျပပါဇယားတုိ႔သည္ သက္ဆုိင္ရာ နယ္တစ္ခုခ်င္းစီတုိ႔တြင္ ပါဝင္ေသာသူတုိ႔ကုိ 
ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေျပာၾကားသူတုိ႔ေနထုိင္ရာအရပ္မ်ားေျပာၾကားသူတုိ႔ေနထုိင္ရာအရပ္မ်ား

ဤစီမံကိန္းသည္ တင္ျပခ်က္မွ်တေစရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ တင္ျပမႈ ဘက္ညီ
ေစရန္ ႏွစ္ဖက္အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔ႏွင့္ စကားေျပာရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ စုစုေပါင္းအားျဖင့္ 
နားဆင္ေရးအဖြဲ႕သည္စုစုေပါင္းအမ်ိဳးသမီး ၇၇ေယာက္(၃၅%)ႏွင့္ ေယာက်ၤားေယာက္ 
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၁၄၀(၆၅%)ႏွင့္ လိင္အမ်ိဳးအစားကုိေဖာ္ျပမထားေသာ ၃ေယာက္(၁%)ကုိေမးျမန္းခဲ့
သည္။ ေျပာၾကားသူ ၁၂၇ေယာက္(၅၈%)မွာအိမ္ေထာင္ရိွသူၿဖစ္ၿပီး ၅၈ေယာက္(၂၄%)
မွာ လူလြတ္မ်ားျဖစ္ၾကကာ ၃၉ေယာက္(၁၈%)မွာ ထုိစာရင္းအတြက္ လုိအပ္ေသာအခ်
က္အလက္မ်ားကုိ ျဖည့္စြက္ၿခင္းမျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။ ေျပာၾကားသူ ၉၃ေယာက္(၄၂%)
မွာဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၇၂ေယာက္ (၃၃%)မွာ မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၾကကာ 
၁၀ေယာက္(၅%)မွာဟိႏၵဴ မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၇ေယာက္(၃%)မွာ ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
၃၈ေယာက္(၁၇%)မွာေတာ့ ၄င္းတုိ႔ကုိးကြယ္ေသာ ဘာသာႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ေျပာၾကား
ၿခင္းမရွိေခ်။ ေျပာၾကားသူတုိ႔၏ ကုိးကြယ္ေသာဘာသာႏွင့္ဆုိင္ေသာ အခ်က္တုိ႔မွာ 
ေအာက္ပါဇယားအတုိင္း ၿဖစ္သည္။

ေျပာၾကားသူအမ်ားစုတုိ႔၏ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၂၀-၃၀ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ၿပီး ၅၃ေယာက္ျဖစ္ကာ 
၂၄%ရွိသည္။သူ႔ေနာက္တြင္ ၃၁-၄၀ႏွစ္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ၄၃ေယာက္ရွိကာ ၂၀%ရွိသည္။ 
၄၁-၅၀ႏွစ္မ်ားက ၄၁ေယာက္ရိွကာ ၁၉%ရိွသည္။ ၃၃ေယာက္ ၁၅%ေသာေျပာၾကား
သူတုိ႔မွာ ၅၁-၆၀ႏွစ္အတြင္းရိွသူမ်ားျဖစ္ၿပီး၁၁ေယာက္(၅%)မွာမူ အသက္၆၀ႏွင့္အထက္ 
ျဖစ္ေလသည္။၃၆ေယာက္(၁၆%)က ၄င္းတုိ႔၏အသက္ကုိ မေျပာျပခဲ့ေပ။ ေအာက္ပါ
အခ်က္အလက္တုိ႔ႏွင့္ ဆုိင္ေသာဇယားမွာ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Buddhist               Christian                 Muslim                   Hindu                    No Data

100806040200
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ထုိစီမံကိန္းအတြက္ လုပ္အားေပးခဲ့ေသာ သူတုိ႔မွာ ဘာသာေပါင္းစံုမွျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာ
၊ခရစ္ယာန္ႏွင့္အစၥလာမ္ဘာသာတုိ႔မွလည္း ပါဝင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔အၿပားတြင္ 
ေနထုိင္ၾကသူမ်ားၿဖစ္ၿပီး အသက္အရြယ္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးၿဖစ္သည္။

CPCS သည္ နားဆင္သူတုိ႔ႏွင့္ ထုိသူေတသနျပဳေသာသူတုိ႔ နားေထာင္ရုံသက္သက္စကား
ေျပာရာတြင္ လုိအပ္ေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈႏွင့္ အတတ္ပညာမ်ားကုိ တတ္ကြ်မ္း
ရန္အတြက္ႏွစ္ရက္ၾကာေသာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြတဲစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ နားဆင္သူမ်ား
အား စကားစျမည္ေျပာရာတြင္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အဓိကစာလုံးမ်ားႏွင့္ အေထာက္
အကူျပဳ ေမးခြန္းမ်ားကုိ အစုံလုိက္ခ်ေပးထားၿပီး ထုိအဓိကက်ေသာ စကားလုံးမ်ားကုိ 
အလြတ္က်က္မွတ္ေစကာ စကားေျပာဆုိရာတြင္ ေခါင္းစဥ္က႑အကုန္လုံးအား 
ၿခံဳငုံမိေစသည္။

ေအာက္ပါ အေထာက္အကူျပဳ ေမးခြန္းမ်ားသည္ နားဆင္သူတုိ႔ သက္ဆုိင္ေသာ အခန္း
က႑ ေရာက္လာေသာအခါ ေမးျမန္းႏိုင္ေသာ ေမးခြန္းဥပမာမ်ား အေနျဖင့္ သုံးျပထား
ေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၄င္းတုိ႔မွာ ႀကိဳတင္စီမံေရးသားထားၿခင္းမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ပါ။

Participant Age Range

Below 20       20-30           31-40           41-50            51-60        Above 60      No Data
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အမွတ္စဥ္အမွတ္စဥ္ အေထာက္အကူျပဳေမးခြန္းအေထာက္အကူျပဳေမးခြန္း အဓိကစကားလုံးအဓိကစကားလုံး

၁ သင္ကိုယ္တုိင္ ထုိအဓိကရုဏ္းကုိ 
ျမင္ေတြ႕/ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရပါသလား

သတိထားမႈ၊ 
အဓိကရုဏ္း

၂ အဓိကရုဏ္းမျဖစ္ပြားမီ 
ရက္သတၱပတ္မ်ား အလုိကအေျခအေန 
မည္သုိ႔ရိွပါသနည္း၊ သင့္အျမင္ကုိ 
ေဝမွ်ပါ

အၾကမ္းဖက္မႈမျဖစ္ပြား
မီအေနအထား

၃ ထုိအၾကမ္းဖက္မႈက သင့္ကုိပုဂၢိဳလ္ေရး
ဆုိင္ရာအားျဖင့္မည္သုိ႔သက္ေရာက္ခဲ့ပါ
သနည္း

ပုဂၢိဳလ္ေရးဆုိင္ရာ 
ထိခုိက္မႈ

၄ ထုိလူမ်ား ညီညြတ္ခ်စ္ခင္စြာ ေနခဲ့စဥ္က 
အေတြ႕အႀကံဳရိွပါသလား

ယခင္က ညီညြတ္ခ်စ္ခင္မႈ

၅ မည္သည့္အရာက 
ထုိသုိ႔ျဖစ္ေစခဲ့သနည္း

ခ်စ္ခင္ညီညြတ္မႈ၊ 
အေျခအေနမ်ား

၆ ပုိမုိခ်စ္ခင္ညီညြတ္စြာ ေနထုိင္ႏုိင္
ရန္အတြက္သင့္အသုိင္းအဝုိင္းက 
မည္သုိ႔ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္နည္း

ခ်စ္ခင္ညီညြတ္မႈ 
ဖန္တီးျခင္းအသုိင္း
အဝုိင္းတုိ႔မွ လုပ္ေဆာင္မႈ

၇ သင္၏ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း 
ခ်စ္ခင္ညီညြတ္မႈပုိမုိရရိွေစရန္ 
သင္ကုိယ္တုိင္ကိုယ္က မည္ကဲ့သုိ႔ 
ျပဳလုပ္မည္နည္း

ခ်စ္ခင္ညီညြတ္မႈဖန္တီး
ျခင္းအသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွ 
လုပ္ေဆာင္မႈ

ေရႊဘုိတြင္ နားေထာင္ေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႔သည္ အေထာက္အကူျပဳေမးခြန္းကုိ ေျပာင္းလဲလုိ
က္ရသည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သူတုိ႔သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ထုိအသုိင္းအဝုိင္းသည္ 
အဓိက႐ုဏ္းကုိမျဖစ္ေအာင္ တားဆီးႏိုင္လုိက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုိအသုိင္းအဝုိင္း
အတြက္ သုံးခဲ့့ေသာ အေထာက္အကူျပဳ ေမးခြန္းမွာ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေလသည္။
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အမွတ္စဥ္အမွတ္စဥ္ အေထာက္အကူျပဳေမးခြန္းမ်ားအေထာက္အကူျပဳေမးခြန္းမ်ား အဓိကစကားလုံး မ်ားအဓိကစကားလုံး မ်ား

၁ သင္အျခားေသာေနရာမွအဓိက႐ုဏ္း
အေၾကာင္းၾကားမိပါသလား

သတိထားမႈ၊အဓိက႐ုဏ္း

၂ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤေနရာတြင္ မၿဖစ္ဟု 
ထင္ပါသနည္း

တားဆီးႏုိင္ေသာ 
အခ်က္မ်ား

၃ ထုိျဖစ္ေပၚသြားေသာ အေျခအေနႏွင့္ 
သင့္အသုိင္းအဝုိင္းမည္သည့္အရာတုိ႔ 
ကြာပါသနည္း

သင့္္အသုိင္းအဝုိင္း
ႏွင့္အျခားေသာ 
အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔ 
ကြာျခားခ်က္

၄ ဤအသုိင္းအဝုိင္းရိွ 
လူမ်ားက အဘယ္ကဲ့သုိ႔ 
မျဖစ္ေအာင္တားဆီးလုိက္ႏုိင္သည္ဟု 
ထင္ပါသနည္း

အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီး
ျခင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း

၅ ခ်စ္ခင္စြာ ေနထုိင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ စည္းလုံး
ညီညြတ္ႏုိင္ေရးတုိ႔အင္အားေကာင္း
ေအာင္ မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူေသာ 
အၾကံဉာဏ္ရိွပါသလား

အၾကံဉာဏ္သစ္မ်ားခ်စ္
ခင္ညီညြတ္မႈကုိတည္
ေဆာက္ၿခင္း

၆ ပုိမုိခ်စ္ခင္ရင္းႏီွးစြာ 
ေနထုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွ 
မည္သုိ႔လုပ္ႏုိင္မည္ဟု 
သင္ထင္ပါသနည္း

အသုိင္းအဝုိင္းဆုိင္ရာ 
အၾကံဉာဏ္သစ္မ်ား

၇ အၿခားသင္မွ်ေဝလုိေသာ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား ရိွပါေသးသေလာ

အပုိထပ္ေဆာင္းေၿပာ
ေသာ အၾကံဉာဏ္မ်ား

အခ်ိန္ကာလတစ္လေက်ာ္ေအာင ္စကားစၿမည္ေၿပာဆုိမႈ ၿပဳၿပီးေသာအခါ နားေထာင္သူ
တုိ႔အေနႏွင့္နားဆင္သူတုိ႔ဘက္မွ ႏွစ္ရက္ခန္႔ၾကာေသာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ပြဲ ထပ္
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မံၿပန္လုပ္ရေလသည္။သူတုိ႔ၿပဳလုပ္ထားေသာ စကားေၿပာၾကားခ်က္မ်ားကုိ စုေပါင္း
သရုပ္ခြဲထားမႈအေပၚတြင္ အေၿခၿပဳထားေသာ သမူဟၿပဳၿခင္းဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားမွ 
တစ္ဆင့္ ၄င္းတုိေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားကုိ မွ်ေဝၾကသည္။

CPCS ဝန္ထမ္းတုိ႔ဘက္မွ ေနာက္ဆုံးေသာ ခြၿဲခမ္းစိတ္ၿဖာမႈအဆင့္ကုိ ဦးေဆာင္ခဲ့ေလသည္။ 
ထုိခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာခ်က္သည္ လက္ရွိလည္ပတ္ေနေသာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမွ စာရြက္
စာတမ္းမ်ားအၿပင္ မွတ္စုစာအုပ္မ်ား၊ အခ်င္အလက္ဆုိင္ရာ ထင္ဟပ္ၿပသေသာ စာရင္း
စာအုပ္မ်ား၊ စကားေၿပာဆုိေနစဥ္တြင္ နားဆင္သူတုိ႔မွ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ စကား
မွတ္သားထားေသာ အပုိင္းတုိ႔အေပၚတြင္ ေရးဆြဲထားၿခင္းၿဖစ္သည္။ CPCS အဖြဲ႕မွ 
ေယဘူယ် အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ခြၿဲခားသတ္မွတ္ကာ အေရးပါမႈအလုိက္ အစီအစဥ္ၿပဳၿပီး 
ထုိခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာေနသည့္ ကာလအတြင္းတြင္ မတူကြဲၿပားခ်က္တုိ႔ကုိလည္းမွတ္သား
ထားေလသည္။

ထုိသူေတသနၿပဳခ်က္သည္ စကားဝုိင္းတြင္ ဝင္ပါခဲ့ေသာ ေၿပာၾကားသူႏွင့္ တစ္ေယာက္
ခ်င္းစီေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အေၿခၿပဳထားၿခင္း ၿဖစ္သည္။ သက္ဆုိင္ရာ 
အသုိင္းအဝုိင္းတြင္းရွိ လူမ်ားကုိ ထုိစကား ေၿပာဆုိရန္အတြက္ ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္ခ်ိန္ 
မေပးခဲ့ေခ်။ စကားေၿပာဆုိမႈ ၿပီးသြားေသာအခါမွ ေၿပာၾကားသူတုိ႔သည္ ၄င္းတုိ႔၏ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားအေပၚတြင္ အေတြးေၿပာင္းသြားေလသည္။ ထုိေၿပာၾကား
ခ်က္မ်ားကုိ ဤစီမံကိန္းတြင္မွတ္တမ္းတင္ထားၿခင္းမရိွပါ။

နားေထာင္ျခင္းဆုိင္ရာနည္းစနစ္သည္ ျပဳလုပ္သူအေပၚတြင္ မူတည္ေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ 
သူ၏မွတ္ဉာဏ္အတြင္းမွ ျပန္လည္ၾကားႏုိင္သည္တုိ႔အေပၚ နားဆင္သူ၏ ျပန္လည္မွ
တ္တမ္းတင္ႏုိင္မႈ အေပၚတြင္ မူတည္သည္။ မွတ္တမ္းတင္ရလဒ္မ်ားကုိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ႏုိင္
ေစရန္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာ နည္းစနစ္မ်ားကုိလည္း သုံးခဲ့ရေလသည္။ နားဆင္သူအဖြဲ႕
တစ္ဖြဲ႕တည္းတြင္ နားဆင္သူ ႏွစ္ေယာက္က စကားဝုိင္းတစ္ဝိုင္းတည္းတြင္ရွိကာ 
အခ်က္အလက္ကုိ မိမိဘာသာ ေရးမွတ္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ဘက္လုိက္မႈမရွိေအာင္
ေသခ်ာရန္ အတြက္လည္း နားဆင္သူအဖြဲ႕တုိင္းတြင္ ဘာသာမတူေသာ အဖြဲ႕သားမ်ား 
ပါေစရန္ သတိထားအားထုတ္ရသည္။ CPCS ဘက္မွလည္း အျခားေသာ ထပ္ေပါင္းေသာ 
နည္းစနစ္မ်ားကုိ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း သုိ႔မဟုတ္ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး
သား အခ်က္အလက္မ်ားကုိ နားဆင္သူအဖြဲ႕မ်ား အားလုံးတြင္ ေတြ႕ရွိထားေသာ 
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အခ်က္မ်ားႏွင့္ သုံးပြင့္ဆုိင္ကာ တုိက္စစ္ရန္ ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းတုိ႔တြင္ အသုံးျပဳေလသည္။ 
ထုိသုိ႔ျပဳလွ်င္ေသာ္မွ အခ်ိဳ႕မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ရလဒ္မ်ားတြင္ ပုဂၢလဆုိင္ရာ 
အာေဘာ္စြက္မႈမ်ား ပါဝင္ႏုိင္မည္ဆုိသည့္အခ်က္မွာ ျငင္း၍မရႏုိင္ေပ။

ေနာက္ဆုံးအေနႏွင့္ ေျပာၾကားလုိသည္မွာ ဤထုတ္ေဝမႈသည္ အခ်ိဳ႕အရးအၾကီးဆုံးအ
ပုိင္းမ်ားကုိမီးေမာင္းထုိးျပကာ ထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအသုိင္းအဝုိင္းရိွ 
လူတုိ႔အား ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဤထုတ္ေဝမႈသည္ ရိွရိွသမွ်
ေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား သက္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအားလုံး အႏုလုံ
ပဋိလုံမပါဝင္ပါေခ်။ ဤထုတ္ေဝခ်က္သည္ ေတြ႕ရအမ်ားဆုံးေသာ ေယဘူယ်အက်ဆုံး
ေသာ အခ်က္မ်ားကုိသာ မွတ္တမ္းတင္ၿပီးတင္ျပျခင္း ၿဖစ္သည္။
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အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားအဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ား
ကုိအက်ယ္ခ်ဲ႕ျခင္းကုိအက်ယ္ခ်ဲ႕ျခင္း

မႏၱေလး၊ မိတၳီလာ၊ ပဲခူးအေနာက္ဘက္၊ လားရွိူး၊ ေရႊဘုိႏွင့္ စစ္ေတြတည္းဟူေသာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ ႔အျပားရွိ ေနရာေျခာက္ေနရာတြင္ လူေပါင္း၂၂၀တုိ႔သည္ ၄င္းတုိ႔၏ 
အေၾကာင္း တစ္ခုတည္းေအာက္တြင္က်ေရာက္ေသာ ဆင္တူသည့္ အႀကံဉာဏ္မ်ား 
ကုိေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိအေၾကာင္းအရာတုိ႔မွာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအတြင္း 
အေစာကတည္းက စာရင္းျပဳစုထားၿပီး ျဖစ္ကာ ေအာက္ပါအတုိင္း အက်ယ္ခ်ဲ႕ၿပီး 
ရွင္းျပထားသည္။

ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေစေသာ အရာမ်ားပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေစေသာ အရာမ်ား

ပဋိပကၡျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္အကြက္ခ်ၿပီး လွႈံ႕ေဆာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ပဋိပကၡျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္အကြက္ခ်ၿပီး လွႈံ႕ေဆာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္

မိတီၳလာနယ္ခံမဟုတ္တဲ့ သူစိမ္းေတြ လူစုလုိက္ႀကီး က်ဳပ္တုိ႔ရြာကုိ ကားသုံးစီးနဲ႔ 
ေရာက္လာၿပီး အိမ္ေတြကုိ မီးရိွႈ႕သြားတယ္။ ဒီလူေတြက ဒီနယ္န႔ဲလည္း ေတာ္
ေတာ္စိမ္းပုံရတယ္။ ဒကုိီလာတာ ေျမပုံေတြနဲ႔ လာၿပီးေတာ့ မြတ္စလင္အိမ္ေတြကုိ 
အဓိကပစ္မွတ္ထားသြားတယ္။

- အမ်ိဳးသားမြတ္စလင္လူငယ္တစ္ဦး

စကားစျမည္မ်ား ေျပာဆုိခ်က္အားလုံးတု႔တိြင္ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔ဘက္မွ ထင္ျမင္ခ်က္ေပး
သည္မွာ ဤအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ႀကိဳတင္ႀကံစည္ခဲ့ၿခင္းျဖစ္သည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ 
သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းရိွ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း အေဆာက္အအုံမ်ားသည္ 
နည္းစနစ္က်က် ပိရိေသသပ္စြာ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာသည္။ ပဋိပကၡကုိ လႈ႕ံေဆာ္
သူမ်ားသည္ အိမ္မ်ားႏွင့္ ဆုိင္မ်ားကုိ အရင္ေဖာက္ၿပီးေနာက္တြင္ အဖုိးတန္ပစၥည္းမ်ားကုိ 
အနားရွိယာဥ္ေပၚတြင္ တင္ကာ သယ္သြားသည္ဟု ဆုိသည္။ထုိ႔ေနာက္သူတုိ႔သည္ 

34



က်န္ရိွေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈပစၥည္းမ်ားကုိ မီး႐ႈ႕ိၾကသည္။ သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွလည္း 
ဤလကၡဏာသည္ ႀကံစည္ၿပီးသား ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ကာ လႈံ႕ေဆာ္သူတုိ႔၏ စနက္ပင္ 
ျဖစ္မည္ဟု ခံစားၾကရသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားတြင္မူ သိသာထင္ရွားေသာ အခ်က္ေပးခ်က္မ်ားကုိ 
မွတ္မိလုိက္ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ ေသာင္းက်န္းေနေသာ လူအုပ္ၾကီးကုိ ေလခြ်န္သံႏွ
စ္ခ်က္ေပးကာ ျပန္ရန္အခ်က္ေပးလုိက္ျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ အရာမ်ိဳးျဖစ္သည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရိွ 
ေျပာၾကားသူ တစ္ေယာက္က ေျပာသည္မွာ “ဒီလုပ္ရပ္ကစနစ္တက် လုပ္ၿပီးႀကိဳတင္
စီမံထားတာပါ” “တစ္ေယာက္ေယာက္က ေနာက္ကြယ္ကေန ထိန္းခ်ဳပ္ေနတယ္” 
ဟုေျပာေလသည္။ ေနာက္တစ္ေယာက္က ေျပာသည္မွာ “ဒပီဋိပကၡေတြရ႕ဲေနာက္ကြယ္မွာ 
အႀကံအစည္ အႀကီးႀကီး တစ္ခုရိွတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားပုံေတြကလည္း 
တူၿပီးေတာ့ ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္ေတြထဲမွာ ပါတဲ့ လူေတြကလည္း အတူတူခ်ည္းပဲ။ 
သူတုိ႔ (အာဏာရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား) ဒီလူေတြ ဘယ္သူ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈကုိ စတင္ခဲ့တာ 
ဘယ္သူေတြဆုိတာ သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ ဘယ္လုိမွဥပေဒေဘာငအ္တြင္းကေန 
အေရးယူတာမ်ိဳးမရိွဘူး” ဟုေျပာေလသည္။

သူစိမ္းမ်ားပါဝင္ေနျခင္းသူစိမ္းမ်ားပါဝင္ေနျခင္း

ဒီပဋိပကၡေတြကုိ ျဖစ္ေပၚေစလုိတဲ့ လူေတြဟာ ေဒသခံေတြမဟုတ္တာ 
အသိသာၾကီးပါ
 - အသက္၄၅ႏွစ္အရြယ္ရိွ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေန မြတ္စလင္ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦး

ရွိရွိသမွ်ေသာ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွမသိေသာ “သူစိမ္းမ်ား” 
ပါဝင္ေနျခင္း၊ရွိေနၿခင္း ဟူေသာအခ်က္သည္ ပါေနေလ့ရွိသည္။ သူစိမ္းမ်ားသည္ 
နယ္ေျမတစ္ခုခ်င္းစီကုိ ဝင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔တြင္လည္း ပါဝင္ေနသည္ကုိ 
ျမင္ေတြ႕ခ့ဲရသည္။ သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းရိွ လူတုိ႔က သူတုိ႔ကုိ အၾကမ္းဖက္မႈ လုပ္ရန္ 
ျပည္သူမ်ားအား လႈံ႕ေဆာ္ေနၿခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ျပည္သူမ်ားအား ေသြးထုိးၿခင္း၊ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္လည္း အၾကမ္းဖက္၊ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကုိ 
ကုိယ္တုိင္လုပ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ သိသိသာသာပင္ 
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အရက္မူးေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆး သုံးစြဲထားပုံေပၚေသာ၊ သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္း
အဝုိင္းမွ မဟုတ္ေသာ လူအုပ္ႀကီးက ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းသုိ႔ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားျဖင့္ 
ဝင္ေရာက္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ လႈံ႕ေဆာ္သည္ကုိေတြ႕ရသည္။

မႏၱေလးေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္မွာ “အဓိကရုဏ္းမျဖစ္မီ လူတစ္ေယာက္က ဖုန္းန႔ဲ 
အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ေနတဲ့ နယ္ကလူေတြကုိ ဆက္သြယ္ေနတာ ေတြ႕လုိက္ရတယ္။ မႏၱေလး
သားလည္း ဟုတ္ပုံမရဘူး သူဘယ္ေရာက္ေနမွန္းေတာင္ သူ႔ကုိယ္သူမသိဘူး” ဟုေျပာ
သည္။ မိတီၳလာၿမိဳ႕ေနသူ တစ္ေယာက္ကေျပာသည္မွာ “အဓိက႐ုဏ္း စတာ ေန႔လည္ပုိင္း
ေလာက္က ေရႊနဲ႔ေက်ာက္ျမတ္ရတနာ ဆုိင္တစ္ခုက စတာ။ ေစ်းနားက ဗလီလည္း 
ေက်ာက္တုံးေတြနဲ႔ ဝုိင္းအေပါက္ခံရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္အဲ့ဒီလူေတြကုိ မိတၳီလာၿမိဳ႕မွာ 
တစ္ခါမွမျမင္ဖူးပါဘူး။ ဒလူီအုပ္စုေတြ ဘယ္ကလာမွန္းလ ဲမသိပါဘူး” ဟုေျပာေလသည္။

ကြ်န္ေတာ့္ကုိ သူစိမ္းတစ္အုပ္က ရပ္ၿပီးေအာ္ေမးတယ္။ “မင္းကုလားလား
ဗမာလား” တဲ့။ “မင္းကုလားဆုိရင္မင္းတုိ႔အကုန္လုံးကုိ သတ္ပစ္မယ္” လုိ႔ 
ေျပာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က “ကြ်န္ေတာ္ဗမာပါ”လုိ႔ ေျပာၿပီး ဘုရားစာရြတ္ျပလုိက္
တယ္။ အဲ့ဒါန႔ဲ ကြ်န္ေတာ္ အသက္ခ်မ္းသာရာ ရသြားတယ္။ အဲ့ဒါန႔ဲ ကြ်န္ေတာ္
လည္းအရိပ္အေျခၾကည့္ၿပီးေတာ့အိမ္ျပန္လာရတယ္။ အိမ္ျပန္လာတဲ့လမ္း
မွာလည္း လူအုပ္ၾကီးက ကြ်န္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းကုလားဆင္တစ္ေယာက္ကုိ 
အဲ့လုိမ်ိဳး ေမးေနတာ ေတြ႕လုိက္ရတယ္။ကြ်န္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္းက အရက္မူး
ေနေတာ့ သူတုိ႔ေမးတဲ့ ေမးခြန္းကုိ ခ်က္ျခင္း ျပန္မေျဖႏုိင္ဘူး။ သူဗမာပါဆုိတာကုိ 
သူ႔ဘက္က ကြ်န္ေတာ္ ဝင္ေျပာေပးလုိက္ရတယ္။ မင္ဂေလာေစ်းရုံနား 
တစ္ဝုိက္မွာလည္း ကေလးေတြ ရက္ရက္စက္စက္ အသတ္ခံထားတာ 
ေတြ႕ရတယ္။

 - မိတီၳလာၿမိဳ႕ေနဗမာဗုဒၶဘာသာလူငယ္ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦး

ထုိသူစိမ္းမ်ားသည္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးသီခ်င္းမ်ား သီဆုိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီး 
မြတ္စလင္မုန္းတီးေရး ဝါဒျဖန္႔ေနသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေနသူတစ္
ေယာက္က ျပန္ေျပာျပသည္မွာ “ဘာဘာသာ ကုိးကြယ္မွန္း မသိတဲ့ မႏၱေလးေဒသခံမဟု
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တ္တဲ့ လူေတြက မႏၱေလးကုိ လာတယ္။ မႏၱေလးေဒသခံေတြ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး 
မယုံသကၤာျဖစ္ၿပီး ေသြးကြဲေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္တယ္” ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ေနရာတုိင္းတြင္ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွ အဓိက႐ုဏ္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾက
ေသာ္လည္းအၾကမ္းဖက္မႈကုိ သူစိမ္းမ်ားက လႈံ႕ေဆာ္သည္ကုိ သတိထားမိၾကသည္။ 
တစ္ေနရာတြင္မူ ေဒသခံတို႔က ေျပာျပသည္မွာ အနီးရိွ ပညာမတတ္ေသာ ရြာသားမ်ားကုိ 
သူစိမ္းမ်ားက အဓိက႐ုဏ္းတြင္ ပါဝင္ရန္လႈံ႕ေဆာ္သည္ဟု ေျပာျပသည္။

အဓိက႐ုဏ္း မျဖစ္ပြားမီ ရက္အနည္းငယ္ အလုိတြင္ မသကၤာဖြယ္ရာေကာင္းေသာ 
ကိစၥမ်ားတြင္ သူစိမ္းမ်ား ပါဝင္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီး အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ေစရန္ မီးေမႊး 
လႈ႕ံေဆာ္ေနပုံလည္း ရသည္။ ေရႊဘုိႏွင့္ ပခူဲးအေနာက္ဘက္တြင္မူ သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္း
အဝုိင္းမွ မဟုတ္ေသာ သူစိမ္းမ်ားက မြတ္စလင္မ်ားကုိ ဗုဒၶဘာသာတုိ႔ဘက္မွ ျပန္လည္
တုံ႔ျပန္ႏုိင္ေလာက္ေသာ အမႈအခင္းမ်ိဳးကုိ က်ဴးလြန္ရန္ ေသြးေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ 
မႏၱေလးေဒသခံတစ္ေယာက္က ေျပာဆုိသည္မွာ “အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ တစ္ခ်ိဳ႕အု
ပ္စုေတြကုိ လီဆည္ျဖားေယာင္း ကုိင္တြယ္ေနတဲ့ လူေတြရိွတယ္” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းရိွ လူတုိ႔မွလည္း ၄င္းတုိ႔၏ အသုိင္းအဝိုင္းသည္ ထုိလႈ႕ံေဆာ္
ေသြးထုိးမႈေအာက္က်ေရာက္ခဲ့ရၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ေနာက္သုိ႔ပါသြားရျခင္းအေပၚတြင္ 
စိတ္ပ်က္ကာ မခ်ိတင္က ဲၿဖစ္ၾကရသည္။ ၄င္းတုိ႔၏ အသုိင္းအဝုိင္းအေပၚတြင္ မုန္းတီးျခင္း
ခံရမႈအေပၚကုိလည္း ဝမ္းနည္းမႈျပသေလသည္။ သူတုိ႔ဘက္မွလည္း ထုိအဓိကရုဏ္
မျဖစ္ပြားမီ ဘာသာျခားအုပ္စုမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူတကြ ယွဥ္တြဲေနထုိင္လာခဲ့
ေၾကာင္း ထုိအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ၄င္းတုိ ႔အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း မျဖစ္သင့္ဘဲ 
ျဖစ္ခဲ့ရေၾကာင္း ထပ္ကာထပ္ကာ ဖာေထး ေျပာဆုိေလသည္။ အသုိင္းအဝုိင္းတြင္းရွိ 
လူေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔မွ ေျပာဆုိသည္မွာ “ဘာၿဖစ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြ 
အိမ္နီးခ်င္းေတြကုိ ျပန္ရန္ရွာခ်င္ရမွာလဲဗ်ာ” ဟုေျပာဆုိမွ်ေဝသည္။ အဓိကရုဏ္းမ်ား 
ၿပီးေသာအခါ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရိွ သူမ်ားကလည္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ ခက္ချဲခင္း
ႏွင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံခံရျခင္းတုိ႔သည္ မြတ္စလင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔အၾကား 
စိန္ေခၚမႈမ်ားအျဖစ္ က်န္ရစ္ခဲ့သည္ဟု က်န္ရစ္ခဲ့သည္ဟု ခံစားရေလသည္။
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ေကာလဟာလႏွင့္ အမုန္းစကားမ်ားေကာလဟာလႏွင့္ အမုန္းစကားမ်ား

အခုလုိ ျဖစ္ပြားရတာေတြဟာ လူေတြၾကား အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈလြဲျခင္းႏွင့္ 
အမုန္းတရားမ်ားျဖန္႔ေဝျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာပါ

 - မိတီၳလာၿမိဳ႕ေနေက်ာင္းသူတစ္ဦး

အဓိက႐ုဏ္း မျဖစ္ပြားမီ ရက္သတၱပတ္မ်ားအလုိ၊ ရက္ပုိင္းအလုိ၊ နာရီပုိင္းအလုိတုိ႔တြင္ 
ေကာလဟာလ ျဖန္႔ေဝျခင္းႏွင့္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး အမုန္းစကားမ်ားသည္ ဘာသာ
ေရးတရား အသြင္လည္းေကာင္း သီခ်င္းအျဖစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လက္ကမ္းစာေစာင္ႏွင့္ 
စီဒီမ်ားအသြင္ျဖင့္ လည္းေကာင္း ျမင္ေနၾကရသည္။ ထုိအရာမ်ားသည္ မြတ္စလင္
ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ပြားေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ 
တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္ဟုယုံၾကည္ရသည္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သတင္းအမွားေတြ ေကာလဟာလေတြ မျဖန္႔ေဝဖုိ႔လုိတယ္၊ 
အဲ့ဒါ အင္မတန္ အေရးႀကီးတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူေတြကုိလည္း သတိေပးရမယ္
(ေကာလဟာလ၏ဆုိးက်ိဳးမ်ား) 

- အသက္၄၀အရြယ္ရိွ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေန ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ဦး

အၾကမ္းဖက္မႈၿဖစ္စဥ္အတြင္း ျဖန္႔ေဝခဲ့ေသာ ေကာလဟာလမ်ားသည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိအေျခအေန ပုိမုိဆုိးရြားေစသည္။ ဥပမာအားၿဖင့္ အၾကားမ်ားေသာ ေကာလ
ဟာလတစ္ခုမွာ မြတ္စလင္ေတြဗလီထဲမွာလက္နက္ေတြစုေဆာင္းထားတယ္။ ဗုဒၶဘာ
သာဝင္ေတြဗလီေတြဖ်က္ မြတ္စလင္ေစ်းဆုိင္ေတြကိုဖ်က္ဆီးေနတုန္းဗုဒၶဘာသာဝင္
ေတြဆီကုိတက္လာၾကမွာ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ စကားမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ 
အသုိင္းအဝုိင္းရိွ လူတုိ႔အား ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ မိမိကုိယ္ကုိ၊ မိမိတုိ႔မိသားစုကုိဘာသာေရး 
အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ပုိင္ဆုိင္မႈ ပစၥည္းမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
လက္နက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းထားရမည္ဟူေသာ စိတ္ဝင္သြားေစသည္။ 

38



မႏၱေလးၿမိဳ႕ေနတစ္ေယာက္က ေၿပာသည္မွာ “အဓိကရုဏ္းေတြ ပုိဆုိးလာတာ လူေတြက 
ယုံလြယ္တာေၾကာင့္လည္းပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ႏွစ္ဖက္လုံးက မေသသင့္တဲ့လူေတြ 
အသတ္ခံလုိက္ရတာေၾကာင့္လည္းပါတယ္” ဟုေၿပာေလသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေန ဗုဒၶဘာ
သာဝင္တစ္ေယာက္ကမူ ေကာလဟာလႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ၄င္း၏ ကုိယ္ပုိင္အေတြ႕
အၾကံဳကုိ ေၿပာၿပေလသည္။ သူ႔အေနႏွင့္ ပ်ံ႕ႏံွ႔ေနေသာ သတင္းမ်ားကုိ မမွန္ဟု သံသယ 
ၿဖစ္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း သူ႔ကုိယ္တုိင္ အႏၱရာယ္ကင္းေရး အတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္ေနရ
သည္။ သူႀကံဳေတြခဲ့ရေသာ အေၾကာက္တရားမ်ားအား ခက္ခဲစြာရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားခဲ့ရ
ပုံကုိေျပာျပၿပီး သူ႔မိသားစုကုိလည္း အစစ္အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း မေသခ်ာေသာ သတင္း
မ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝျခင္း မျပဳရန္မွာၾကားသည္ဟုဆုိသည္။

အမုန္းတရားေတြက ေန႔တုိင္းေလာ္စပီကာနဲ႔ မနက္ကေနညအထိ ဖြင့္ေနတာဆုိ
ေတာ့ ေရရွည္မွာေတာ့လြယ္မွာမဟုတ္ဘူး

 - မိတီၳလာၿမိဳ႕မွ လူငယ္ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦး

ေကာလဟာလမ်ားသည္ ပါးစပ္စကားမွတဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တယ္လီဖုန္းမွတဆင့္
ေသာ္လည္းေကာင္း လူမႈကြန္ယက္ေဆြးေႏြးခန္းျဖစ္ေသာ ေဖ့ဘြတ္စ္မွ တဆင့္ေသာ္
လည္းေကာင္း ပ်ံ႕ႏွ႔လံ်က္ရိွသည္ မႏၱေလးကဲ့သုိ႔ ေနရာမ်ိဳးတြင္ တယ္လီဗီးရွင္းႏွင့္ ပုံႏိွပ္မီဒီ
ယာမ်ားတြင္ ပိတ္ပင္ထားေသာေၾကာင့္ လူမႈကြန္ယက္သာ သတင္းအခ်က္အလက္ 
ရရွိႏုိင္ေသာ ေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထူးလႊမ္းမုိးလ်က္ရွိသည္။မႏၱေလးေဒသခံတစ္
ေယာက္က အျငင္းအခုန္လုပ္ၿပီး ေျပာဆုိသည္မွာ “လူမႈမီဒီယာေတြမွာ သတင္းအမွန္ေတြသာ 
တင္သင့္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သတင္းအမွားေတြကုိ မွ်ေဝတာေတြ မလုပ္ဖုိ႔ အထူး
သတိထားရမယ္” ဟူ၍ျဖစ္သည္။ လူတုိ႔သည္ လူမႈမီဒီယာမ်ားတြင္ ၄င္းတုိ႔ ျမင္ေတြ႕ရေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စူးစမ္းစစ္ေဆးသင့္ၿပီး မတုံ႔ျပန္မီတြင္ ထုိသတင္း၏ 
စစ္မွန္မႈကုိ ေသခ်ာေအာင္ စစ္ေဆးသင့္သည္ ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာပင္ 
မွတ္ခ်က္ေပးၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
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ေဖ့ဘြတ္ခ္မွာတင္ထားတဲ့ သတင္းတစ္ပုဒ္ေၾကာင့္ ပဋိပကၡေတြစၿဖစ္ၿပီး ပုိၾကီး
သြားရတာ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ လူေတြ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကုိ ျမင္ျမင္ခ်င္း 
ၾကားၾကားခ်င္း မယုံသင့္တာ။ အရင္ဆုံးဆန္းစစ္ရမယ္ ၿပီးေတာ့မွ ဒါဟာတစ္
ကယ့္ျဖစ္ရပ္မွန္လား ေကာလဟာလလားဆုိတာ စစ္ေဆးရမယ္ 

- မြတ္စလင္ ေက်ာင္းဆရာ တစ္ဦး

အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားအတြင္းရွိ လူမ်ားကလည္း ၄င္းတုိ႔ၾကားရေသာ သတင္းမ်ားမွာ 
ေကာလဟာလမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သတိထားမိၾကသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေန အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး
ကေျပာသည္မွာ “မုဒန္ိးသတင္းက ေကာလဟာလၾကီး ထင္ပါတယ္။ လူေတြက လူတစ္
စုခ်ထားတဲ့ အႀကံအစည္အတုိင္း အကြက္ဆင္ခံလုိက္ရတာ” ဟုေၿပာသည္။ စစ္ေတြတြင္ 
အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ပြားေသာအခါ လူအမ်ားလည္း အ့ံၾသသြားၾကသည္။ သူတုိ႔သည္လည္း 
ေကာလဟာလမ်ားကုိ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ၾကားခဲ့ရေသာေၾကာင့္ သတိေပးခ်က္မ်ားကုိ 
အယုံအၾကည္မရိွၾကေပ။

အဓိက႐ုဏ္းေတြ ျဖစ္ခဲ့ရတာ ဗုဒၶဘာသာတရားပြဲေတြမွာ ေဟာေနတဲ့ အမုန္း
တရားေတြနဲ႔ အသံသြင္းစီဒီေတြနဲ႔ ေဟာေျပာထားတဲ ့အမုန္းတရားေတြေၾကာင့္ 
ျဖစ္ရတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္ 

- အသက္၆၀ရိွ မိတီၳလာၿမိဳ႕ IDP စခန္းေခါင္းေဆာင္ 
မြတ္စလင္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး

မြတ္စလင္ ဆန္႔က်င္ေရးတရားမ်ား ျဖန္႔ေဝၿခင္းသည္ တင္းမာမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး 
ဗုဒၶဘာာသာတုိ႔အေနျဖင့္ မြတ္စလင္ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔အေပၚတြင္ မုန္းတီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ
ခဲ့ရသည္ဟု ထင္ဖြယ္ရာရိွသည္။ သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွလည္း ဗုဒၶဘာသာ
ဝင္တုိ႔ႏွင့္ မြတ္စလင္တုိ႔ၾကားရိွ ခင္မင္ရင္းႏီွးမႈကုိ ထုိအမုန္းတရားတုိ႔က ဖ်က္စီးပစ္လုိက္
သည္ဟု ခံစားရသည္။ မိတီၳလာၿမိဳ႕ခံ တစ္ဦးက ေျပာသည္မွာ “အဲ့လုိေတြျဖစ္ကုန္ရတာ 
လူေတြက ေန႔စဥ္အမုန္းစကားေတြ ၾကားေနရၿပီး စိတ္ေတြေျပာင္းကုန္လုိ႔ ျဖစ္ရတာပါ” 
ဟု ေျပာေလသည္။ အျခားတစ္ေယာက္က ထပ္မံေျပာသည္မွာ “အဓိက႐ုဏ္းမျဖစ္မီ 
တပတ္မတုိင္မီေလာက္က စီဒီေခြေတြနဲ ႔ ျပႆနာျဖစ္ႏုိင္တဲ့ ေဟာေျပာခ်က္ေတြ၊ 
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အြန္လုိင္းကေနအမုန္းစကားေတြ၊ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ ေဝငွတာေတြေၾကာင့္ 
ေဒသခံေတြ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မယုံသကၤာေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကတယ္” ဟု ေၿပာၾကား
ေလသည္။ ပဲခူးအေနာက္ဘက္တြင္ေနေသာ အသုိင္းအဝုိင္းမွ လူတစ္ေယာက္က 
ေျပာသည္မွာ “အရင္တုန္းကဆုိ ဘယ္ဘာသာရဲ႕ ပြဲေတာ္မဆုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး 
ပါဝင္ဆင္ႏႊၾဲကတာပ၊ဲ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပုိင္းမွာ အမုန္းတရားေတြေၾကာင့္ မယုံသကၤာေတြ 
သံသယေတြ ျဖစ္လာၾကတယ္။ အမုန္းတရားေတြေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ ႔လည္း 
စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရသလုိ(အၾကမ္းဖက္မႈ)ထပ္ျဖစ္မွာလည္း စုိးရိမ္မိတယ္” 
ဟုေျပာေလသည္။

အသုိင္းအဝုိင္းတုိ ႔မွ အဓိကအာရုံထားၿပီး ေၿပာဆုိသည္မွာ ေကာလဟာလမ်ားကုိ 
ပ်ံ႕ပြားၿခင္းမွ တားဆီးေရးၿဖစ္ၿပီး ၄င္းတုိ႔ဘက္မွ ထုိကိစၥကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေလ
သည္။ ပခူဲးအေနာက္ဘက္တြင္ ဘာသာေပါင္းစုံ အသိပညာေပးေရးကုိ အုပ္စုမ်ားဖြ႕ဲကာ 
လုပ္ေဆာင္ၿပီး လူတုိ႔အားမဟုတ္မမွန္ေကာလဟာလမ်ားကို မယုံၾကည္ရန္အတြက္ 
လက္ကမ္းစာေစာင္တို႔ကုိ ေဝငွခဲ့သည္။

ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈ မဟုတ္ရပါဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈ မဟုတ္ရပါ

လူတုိ႔ကုိဘုရားေစတီၿဖိဳဖ်က္ေစရန္ သင္ၾကားေသာ ဘာသာတရားဟူ၍မရိွပါ
 - ေရႊဘုိခရုိင္အတြင္းရိွ အမ်ိဳးသမီး မြတ္စလင္ကုန္သည္တစ္ဦး

အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရိွ လူမ်ားတြင္လည္း ထုိအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ 
မုန္းတီးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ျခင္းမဟုတ္ဟု ခုိင္ခုိင္မာမာ ယုံၾကည္ထားၾကေလသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕
ခံတစ္ဦးမွ ေျပာၾကားသည္မွာ “ဒါဟာ ဘာသာေရးအဓိက႐ုဏ္း မဟုတ္ပါဘူး၊ ဘာသာေရး
အဓိက႐ုဏ္း ပုံစံေပါက္ေအာင္ လူေတြလုပ္ယူထားတဲ့အရာပါ” ဟုေျပာေလသည္။ 
ေရႊဘုိၿမိဳ႕ရိွ ေဒသခံ ေနာက္တစ္ေယာက္က ထပ္မံအက်ယ္ခ်႕ဲေျပာဆုိသည္မွာ “ဘယ္ဘာ
သာတရားကမွ သူတပါးပစၥည္းကုိ မတရားလုယူေအာင္ မသင္ၾကားထားပါဘူး” ဟု 
ေၿပာဆုိေလသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရိွ လူတစ္ေယာက္မွ ေျပာၾကားသည္မွာ “ကြ်န္ေတာ့္အတြက္
ေတာ့ ဘာသာေရးက ဒီေလာက္ အေရးမႀကီးပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ယခင္ကလုိပဲ 
ဆက္လက္ေနထုိင္သြားမွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္ကုိယ္တုိင္လည္း သူတုိ႔ (မြတ္စလင္မ်ား) ကုိ 
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တစ္ခုခုျဖစ္ရင္ က်ဳပ္အိမ္မွာလာပုန္းဖုိ႔အတြက္ ေျပာထားပါတယ္။ သူတုိ႔ဘက္ကလည္း 
က်ဳပ္ကုိကူညီဖုိ႔ အဆင္သင့္ရိွပါတယ္” ဟုေျပာေလသည္။

လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ လုံေလာက္စြာ မတုံ႔ျပန္ျခင္းလုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ လုံေလာက္စြာ မတုံ႔ျပန္ျခင္း

စစ္သားေတြနဲ႔ ရဲေတြရွိေနပါလ်က္ သူတုိ႔က လူအုပ္ၾကီးကုိ မထိန္းေပးဘူး။ 
ဖ်က္စီးမႈ (တုိင္တရာဗလီအား) ၿပီးမွလူအုပ္ထဲကုိ ရာဘာက်ည္ဆံပစ္ထည့္ၿပီး 
လူစုခြဲေပးတယ္။ အမွန္ဆုိ ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲန႔ဲ လူစုကတည္းက လူစုခြဲရမွာ

 - အသက္၃၈ႏွစ္အရြယ္ရိွ ပဲခူးအေနာက္ဘက္မွ ေစ်းသည္တစ္ဦး

လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕တုိ ႔မ ွ တုံ ႔ ျပန္ခ်က္မ်ားကုိလည္း သက္ဆုိင္ရာအသုိင္းအဝုိင္းတုိ ႔မ ွ 
ေက်နပ္ျခင္းမရိွၾကေခ်။အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လုံၿခံဳေရးပင္မရိွေခ်။အခ်ိဳ႕ေသာေန
ရာမ်ားတြင္ ရဲႏွင့္စစ္တပ္ရွိေသာ္လည္းသူတုိ႔ဘက္မွ ထိထိေရာက္ေရာက္ တုံ႔ျပန္ရန္ 
အမိန္႔ခ်ထားေပးျခင္း မခံရသလုိ အၾကမ္းဖက္မႈကုိလည္းမတားဆီးႏုိင္ခဲ့ေခ်။ လူအမ်ား
ဘက္မွ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအေပၚ မေက်မနပ္ ျပစ္တင္သံမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ 
၄င္းတုိ႔ထံတြင္ ထုိအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ တားဆီးရန္ႏွင့္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကုိ လူစုခြရဲန္
လည္း တတ္ႏုိင္စြမ္းရွိသကဲ့သုိ႔ တာဝန္လည္း ရွိလ်က္ႏွင့္ ျဖစ္ရသည္ဟုဆုိသည္။ 
ပခူဲးၿမိဳ႕အေနာက္ဖက္တြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးက ဆုိသည္မွာ “တာဝန္ရိွသူေတြနဲ႔ ရဲေတြက 
ေသနတ္ေတြကုိင္ၿပီး ဒတုိီင္းမတ္တပ္ရပ္ ျဖစ္သမွ်ကုိ ထုိင္ၾကည့္ေနတယ္” ဟုဆုိေလသည္။ 
လားရႈိးၿမိဳ႕မွ လူတစ္ေယာက္က ေျပာဆုိသည္မွာ “အာဏာပုိင္ေတြ ကုိယ္တုိင္ကုိက 
ဒီအဓိက႐ုဏ္းေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရမယ့္အစား လႊတ္ေပးထားတာ” ဟုေျပာေလသည္။

မိတီၳလာတြင္မူ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္မွ ေစလႊတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔
ဘက္မွ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ မတားဆီးႏုိင္ခဲ့ေခ်။ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာဆုိသည္မွာ 
“အဆုိးဆုံးကေတာ့ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြ ေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတုိ႔မွာ လူအင္အား 
ထရပ္ကားဆယ္စီးစာ နီးနီးေလာက္ရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကုိ ထိထိေရာက္
ေရာက္ မတားဆီးေပးဘူး။ အဲ့လုိ႔ျဖစ္ရမွာမွ မဟုတ္တာ၊ တုိင္းျပည္ကုိ ကာကြယ္ရမယ့္သူ
ေတြက ပဋိပကၡျဖစ္တာကုိ ဒတုိီင္းငုတ္တုပ္ မဆုိင္သလုိ ထုိင္ၾကည့္ေနတယ္” ဟုေျပာကာ 
ေနာက္ထပ္ မိတီၳလာၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္ေသာ ေဒသခံတစ္ဦးမွ ထုိထင္ျမင္ခ်က္ကုိထပ္ေပါင္း
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ေျပာဆုိသည္မွာ “ဒီလုိျပႆနာေတြက အာဏာပုိင္ေတြ ထိန္းခ်ဳပ္မႈည့ံလုိ႔ ျဖစ္တာ။ 
မသိရင္(သူတုိ႔)ကပဲ အဲ့လုိ မင္းမဲ့စရုိက္ဆန္ဆန္ အျပဳအမူေတြကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ 
လႊတ္ေပးေနသလုိပဲ” ဟု ေျပာေလသည္။

လူမ်ားထိခုိက္ဒဏ္ရာရစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ အသတ္ခံေနရစဥ္ ဒီအတုိင္းထုိင္ၾကည့္ေနေသာ 
ရတဲပ္ဖြ႕ဲတုိ႔၏လုပ္ရပ္ကုိ ျမင္ေတြခဲ့ရေသာ လူတုိ႔မွာ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြ႕ဲတုိ႔အား အင္မတန္မွ 
စိတ္ဆုိးၾကေလသည္။လားရိႈးေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္မွာ “လူတစ္ေယာက္ထိၿပီး 
လဲသြားတယ္။ ရဲေတြက သူ႔ကုိေျခေထာက္ကကုိင္ၿပီး ေခြးဆြဲသလုိဆြဲသြားတယ္၊ 
ဒဏ္ရာရထားတဲ့သူကုိ ေပြ႕ထားတဲ့ ကြ်န္ေတာ့္သမီးကုိလည္း ေသနတ္နဲ႔ခ်ိန္တယ္။ 
အဲ့ဒီရဲအရာရိွေတြကုိ တစစီဆြဲဆုတ္ပစ္ခ်င္တယ္”ဟု ေျပာေလသည္။

သက္ဆုိင္ရာ အသ္ုိင္းအဝုိင္းတုိ႔ဘက္မွလည္း လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕တုိ႔မွ တုံ႔ျပန္ျခင္း မရိွသည့္ 
အေပၚတြင္အေၾကာင္းရင္းကုိ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္သူတစ္
ေယာက္က ေမးသည္မွာ“(အၾကမ္းဖက္မႈၿဖစ္ေတာ့) စစ္တပ္နဲ႔ရဲဘက္က ကုိယ္စားလွယ္ေတြ 
ေရာက္လာၿပီး ပုဒမ္၁၄၄ ညမထြက္ရ အမိန္႔ထုတ္သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ တုိက္ခုိက္မႈေတြက 
ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ၾကီးမွာကုိ ဆက္ျဖစ္ေနတုန္းပ၊ဲ ဘာအဓိပၸာယ္လ”ဲ ဟု ေျပာခဲ့သည္။ 
ပခူဲးအေနာက္ဘက္တြင္ ေနထုိင္သူတစ္ေယာက္က ေျပာျပသည္မွာ ညေစာင့္အျဖစ္လုပ္
ေသာ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကုိ ေန႔ခင္းဘက္တြင္ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ 
ပါဝင္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္ဟုဆုိသည္။သူကလည္း “သူတုိ႔လက္ေတြမွာ ‘တာဝန္’ 
လုိ႔ေရးထားတဲ့ လက္ပတ္ေတြပတ္ထားတယ္” ဟုေျပာေလသည္။

အျခားေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္မူ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြ႕ဲဝင္မ်ားမွာ အရွင္းပင္ မရိွေခ်။ သက္ဆိုင္ရာ 
အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ ဆက္သြယ္ေသာ္လည္း မည္သုိ႔မွ တုံ႔ျပန္ျခင္း မရိွေခ်။ 
ပဲခူးအေနာက္ဘက္ပုိင္းတြင္ ေနထုိင္ေသာ ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာသည္မွာ “လူစုလူေဝး
ၾကီးေတြန႔ဲ တုိက္ခုိက္ေနၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ပစ္မွတ္ေတြကုိဖ်က္ဆီးေနခ်ိန္မွာ ရဲန႔ဲစစ္သား
ေတြက အျခားတစ္ေနရာကုိ ေရာက္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနတယ္။ရုပ္ရွင္ထဲကလုိပဲ” ဟု 
ေျပာေလသည္။ မိတီၳလာမွ လူတစ္ေယာက္က ေျပာသည္မွာ “အားလုံးဒီေလာက္ဆုိးဆုိး
ဝါးဝါးျဖစ္ေနတာေတာင္ ဘယ္သူမွ အေျခအေနကုိလာၿပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္းေပးတာမ်ိဳး 
မလုပ္ေပးဘူး။ဆုိလုိခ်င္တာကဗ်ာ ရဲေတြတစ္ေယာက္မွရိွမေနဘူး” ဟုေျပာေလသည္။ 
မႏၱေလးၿမိဳ႕ေနတစ္ေယာက္က ေျပာသည္မွာ “အဲ့ဒီလူေတြ က်ဳပ္အိမ္ေရွ႕မွာ ရပ္ထားတဲ့ 
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ကားကုိဖ်က္ဆီးသြားလုိ႔ ရဲကုိတုိင္ေတာ့ ရဲဘက္ကျပန္ၿပီးမွတ္ခ်က္ေပးတာ ‘လူဘာမွမ
ျဖစ္ဘူးမဟုတ္လား’ တဲ့။ က်ဳပ္တုိ႔မွာ ကားကုိလူေတြ ဝုိင္းဖ်က္ဆီးသြားတာ ထုိင္ၾကည့္
ေနရတယ္၊ ရဲလည္းတစ္ေယာက္မွမလာဘူး”

စစ္ေတြရိွ အသုိင္းအဝုိင္းမွ လူမ်ားကေတာ့ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖုံ ကြဲျပားစြာ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသည္။ 
ထုိေနရာရွိ အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ရဲမ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈကုိ 
ထိထိေရာက္ေရာက္ တုံ႔ျပန္ၿပီး ေနာက္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေစရန္ ထိန္းသိမ္းေပးၾကသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ရမဲ်ားက ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအား မုဒန္ိးက်င့္သူဟု သံသယျဖစ္ခံ
ထားရေသာ လူတစ္ေယာက္ကို လႊတ္ေပးခါနီးတြင္ လူအုပ္ႀကီးအား ေသနတ္ပစ္ေဖါက္ကာ 
လူစုခြဲေပးျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕အသုိင္းအဝုိင္းရိွ လူမ်ားက ေျပာသည္မွာ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပား
ေရးအတြက္ ရဲမ်ားက ၿမိဳ႕ထဲတြင္ အေျခစုိက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္ဟု ဆုိသည္။

စနစ္တက် ေသြးထုိးလံွဳ႕ေဆာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္စနစ္တက် ေသြးထုိးလံွဳ႕ေဆာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္

ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္းပုံေပါက္ေအာင္ သက္သက္ဖန္တီးတဲ့ ႏုိင္ငံေရး
လွည့္ကြက္ပါ

 - မႏၱေလးၿမိဳ႕ေန အသက္၄၀အရြယ္ရိွ မြတ္စလင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး

သူစိမ္းမ်ားရိွေနျခင္းႏွင့္ လႈ႕ံေဆာ္မႈတြင္ ၄င္းတုိ႔ပါဝင္ေနျခင္းသည္ ေနရာအႏံွ႔အျပားတြင္ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ စနစ္တက် ေသြးထုိးလႈံ႕ေဆာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ 
ဟူေသာ အျမင္ႏွင့္ ခုိင္ခုိင္မာမာ ဆက္စပ္လ်က္ရိွသည္။ သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းရိွ 
လူတုိ႔မွ မည္သည့္အဖြ႕ဲအစည္းက ပါဝင္ေနသည္ဟု အေသးစိတ္မသိေသာ္လည္း အစုိးရ၊ 
စစ္တပ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္အုပ္စုမ်ားကုိ သြယ္ဝုိက္ေျပာဆုိခဲ့
သည္။ ေကာလဟာလမ်ား၊ အမုန္းတရားမ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးတရားမ်ားသည္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမၿဖစ္မီႏွင့္ ျဖစ္ေနဆဲတုိ႔တြင္ ခ်က္ျခင္းဆုိသလုိ ပ်ံ႕ႏွံ ႔လ်က္ရွိသည္။ 
ထုိအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္မွ သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔ဘက္မွ 
တိက်ေသခ်ာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္တုိ႔ကုိရၿပီး ထုိေကာလဟာလမ်ားမွ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွျဖင့္ ျဖန္႔ေဝခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အထက္ပါအဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုႏွင့္ ထုိအရာတုိ႔၏ 
ပါဝင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဆုိသည္ကုိ သိရိွျခင္းျဖစ္သည္။
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လူအမ်ားစုကထင္ၾကသည္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းသည္ ၂၀၁၅ေရြး
ေကာက္ပြဲအတြက္ႏုိင္ငံေရးပါတီတုိ႔မွ အသုံးခ်ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထင္ၾကသည္။ လားရႈိး
ၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္သူတစ္ဦးကမူ“ႏုိင္ငံေရးလွည့္ကြက္ေတြပါ” ဟုေျပာၿပီးေနာက္ တစ္ေယာ
က္ကခန္႔မွန္းသည္မွာ “ ၾကည့္ေနပါ၊ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ထပ္ျဖစ္ဦးမွာ။ 
ႏုိင္ငံေရးေတြပါ” ဟု ေျပာေလသည္။

လူအမ်ားစုက ၄င္းတို႔၏အျမင္မ်ားကုိ ေဝမွ်ရာတြင္ ထုိေကာလဟာလမ်ားကုိ ေဝမွ်ရာ၌
အစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ စစ္တပ္ပါဝင္ေနသည္ဟု ပါဝင္ေနသည္ဟု သံသယၿဖစ္သည္ဆုိသည္။ 
ပဲခူးအေနာက္ဘက္ေနေဒသခံတစ္ဦးက အႀကိတ္အနယ္ေျပာဆုိသည္မွာ “ဒီၿဖစ္ရပ္
ေတြအတြက္ အစုိးရမွာတာဝန္ရိွတယ္၊ဒါႏုိင္ငံေရးေတြ” ဟုေျပာေလသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕
ေနတစ္ဦးက ေၿပာၾကားသည္မွာ “စစ္တပ္နဲ႔အစုိးရကေတာ့သူတုိ႔အာဏာၿမဲဖုိ႔အတြက္ 
ဘာမဆုိလုပ္မွာပဲ” ဟုေျပာသည္။ ေနာက္တစ္ေယာက္က ထုိအျမင္ကုိအက်ယ္
တဝင့္ေၿပာသည္မွာ “ဒီကိစၥက မြတ္စလင္ေတြကုိ ဖိႏိွပ္ေရးန႔ဲမဆုိင္ဘူး၊အစုိးရကသူတုိ႔
ထုိင္ခုံေပ်ာက္မွာစုိးလုိ႔ ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္းေတြကုိ အသုံးခ်ေနတာ”ဟုဆုိသည္။
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မႏၱေလးမွာျဖစ္သြားတဲ့ အဓိက႐ုဏ္းက အေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ ပုဒ္မ၄၃၆ကုိ 
( ျပင္ဆင္ေရးနဲ ႔ ပယ္ဖ်က္ေရး အတြက္) လူထုကုိ အာ႐ုံမေရာက္ေအာင္ 
အာ႐ုံလႊတဲာပါ။ မိတီၳလာမွာ ျဖစ္သြားတဲ့ကိစၥဆုိ လက္ပံေတာင္းေတာင္ကိစၥကုိ 
အာ႐ုံလြဲေအာင္၊ ရခုိင္မွာျဖစ္သြားတဲ့ကိစၥဆုိ ျပည္သူေတြကုိ ဓါတ္ေငြ႕ ပုိက္လုိင္း
ကိစၥ အာ႐ုံလြဲေအာင္။ အဲ့ဒဆူီပူမႈေတြအကုန္လုံးက မုဒန္ိးမႈေၾကာင့္ စျဖစ္တာ။ 
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ။ ဘာျဖစ္လုိ႔အမႈတုိင္းကုိ သာမာန္အမႈလုိမျမင္ႏုိင္ရတာလဲ။ 
ဘာကိစၥ ဘာသာေရးေတြနဲ႔ ေရာယွက္ၿပီးေတာ့ တရားဥပေဒအရ မေျဖရွင္းဘ ဲ
အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ေအာင္ ဆူပူရတာလဲ။ အစုိးရကလည္း သတင္းစာေတြ 
အတြက္ ဒအီမႈေတြဟာ ဘာသာေရးေၾကာင့္ပ ဲျဖစ္ရသလုိလုိ ပုံေဖာ္ေနၾကတယ္။ 
ဥပမာဆုိ သတင္းစာ တစ္ေစာင္ထကဲေဆာင္းပါးမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ အမ်ိဳးသမီး
ေလးတစ္ေယာက္ကုိ မြတ္စလင္ႏွစ္ေယာက္က မုဒိန္းက်င့္တယ္လုိ႔ေရးသား
ေဖာ္ျပတယ္။ ဘာကိစၥ ‘မြတ္စလင္’ဆုိတဲ့ စကားႀကီးကုိ ထည့္သုံးရတာလဲ။ 
ဘာျဖစ္လုိ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္သူခုိး ႏွစ္ေယာက္ကုိ ဖမ္းဆီးရမိတုိ႔ဘာတုိ႔ မေရး
တာလဲ။ ဦးေနဝင္းလက္ထက္ကတည္းက သုံးလာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးလွည့္ကြက္
ေတြပါ။ ပထမဦးဆုံးအထိခံရတာနဲ႔ အျပင္းထန္ဆုံး ထိခုိက္ခံစားရတာကေတာ့ 
သက္ဆုိင္ရာအသုိင္းအဝုိင္းကလူေတြပဲ

 - မႏၱေလးၿမိဳ႕ေန အသက္၅၀အရြယ္ရိွ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး

စစ္ေတြၿမိဳ႕ေနတစ္ဦးက အက်ယ္ေၿပာသည္မွာ “ဒါဟာအဓိကရုဏ္းေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ 
အစုိးရလက္ခ်က္ပါေနတယ္ဆုိတဲ့ သဲလြန္စပဲ” ဟု ေၿပာသည္။ ထုိေၿပာၾကားသူဘက္မွ 
ယုံၾကည္သည္မွာရခုိင္ၿပည္နယ္ရိွ ရခုိင္ႏွင့္မြတ္စလင္တုိ႔အၾကား ပဋိပကၡႏွင့္ ေသြးကြမဲႈမ်ား
ၿဖစ္ရၿခင္းသည္ ရဲႏွင့္စစ္တပ္ကဲ့သုိ႔ေသာ အစုိးရဌာနမ်ား၏ အက်ယ္ခ်ဲ႕ၿခင္း ခံရသည္ဟု
လည္း ယုံၾကည္သည္။

ပဲခူးအေနာက္ဘက္ေဒသမ်ားတြင္ အစုိးရႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္
ေနေသာ ရဟန္းမ်ားသည္ အဓိက႐ုဏ္းကုိ စီမံရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္ဟု သံသယျဖစ္ျခင္း 
ခရံသည္။ ေျပာၾကားသူတစ္ေယာက္က ဆိုသည္မွာ “အဓိက႐ုဏ္းကုိ ကူညီေထာက္ပ့ံခဲ့တဲ့
အထဲမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ခ်ိဳ႕န႔ဲ ရဟန္းတစ္ခ်ိဳ႕လည္းပါတယ္” ဟုေျပာသည္။
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(စာမ်က္ႏွာ၃၇တြင္ ေျပာထားသကဲ့သုိ႔) လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ တုံ႔ျပန္မႈမရွိျခင္းသည္ 
သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔၏ မ်က္စိအတြင္း၌ အစုိးရ ပါဝင္ပတ္သတ္ေနသည္ ဟူ၍ 
ပုိျမင္သြားေစသည္။ ေျပာၾကားသူတစ္ေယာက္က ေတြ႕ရွိသည္မွာ “ေန႔ခင္းဘက္ 
ဆူပူတုိက္ခုိက္တဲ့ သူေတြက ညက်ေတာ့ ညေစာင့္ျပန္ျဖစ္ေနတယ္” ဟုျဖစ္သည္။ 
အစုိးရဘက္မွ မီဒီယာမ်ား၏ ပိတ္ပင္မႈကလည္း မႏၱေလးတြင္ ထုိထင္ျမင္ခ်က္ကုိ 
ပုိမုိအားေကာင္းသြားေစသည္။ သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔က ထင္သည္မွာ ထုိကဲ့
သုိ႔ပိတ္ပင္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကုိ အသုိင္းအဝုိင္းမ်ား 
ဘက္မွ သိရွိႏုိင္မႈကုိတားဆီးႏိုင္ၿပီး လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေနအထားမ်ားကုိ 
တိတိက်က် နားလည္ႏုိင္မႈကုိလည္း ပိတ္ပစ္ႏုိင္မည္ဟုထင္ျမင္ၾကသည္။

လက္ရိွျဖစ္ပြားေနေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားလက္ရိွျဖစ္ပြားေနေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား

လက္ရိွျဖစ္ပြားေနေသာ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားလက္ရိွျဖစ္ပြားေနေသာ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား

ကြ်န္ေတာ့္ အသက္ေဘးကုိ စုိးရိမ္မိပါတယ္။ အခုျဖစ္ေနတဲ့အေနအထားက 
ကြ် န္ေတာ့္ဘက္က အမွားေလးေသးေသးေလး လုပ္မိရင္ေတာင္မွ ကြ် န္ေတာ္ 
အသက္ဆုံး႐ႈံးသြားႏုိင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္မိသား
စုအတြက္လည္း စုိးရိမ္ပါတယ္။

 - မိတီၳလာရိွ ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူငယ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး

သက္ဆုိင္ရာအသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔ဘက္မွ ၄င္းတုိ႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝကုိ ထိခုိက္ သက္ေရာက္လ်
က္ရွိေသာ အဓိက႐ုဏ္းမွ ျပင္းထန္လွေသာ အေၾကာက္တရားမ်ားအေၾကာင္းကုိ 
ခေရေစ့တြင္းက် ေျပာျပေလသည္။ လားရႈိးၿမိဳ႕ေနသူတစ္ဦးက ေျပာျပသည္မွာ “ငရခံဲေနရ
သလုိပါပဲ” ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး။ မြတ္စလင္အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရိွ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကမူ 
သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ “ေသလူလုိခံစားရေၾကာင္း” ေသမယ့္အခ်ိန္ကုိ ထုိင္ေမွ်ာ္ေနရေၾကာင္း 
ေျပာျပေလသည္။
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ကြ်န္မကအဓိက႐ုဏ္းကုိ ကုိယ္တုိင္မ်က္စိနဲ႔ ျမင္ခဲ့ရတဲ့သူဆုိေတာ့ ပုိလန္႔ပါ
တယ္။ ဒီလုိမ်ိဳး ေနာက္ထပ္တစ္ေခါက္ ထပ္ျဖစ္မွာမ်ိဳးကုိ ေတြးမိရင္ေတာင္
လန္႔တယ္။
 - ပဲခူးအေနာက္ဘက္ရိွ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ သက္လတ္ပုိင္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး

အလြန္အမင္း ေၾကာက္ရြံ႕ေနရေသာ အျဖစ္မ်ိဳးကုိလည္း မြတ္စလင္အသုိင္းအဝုိင္းရွိ 
လူမ်ားက အရင္ဆုံးမွ်ေဝၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ မြတ္စလင္မ်ားကေရာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား
ကေရာ ၄င္းတုိ႔ေၾကာက္ရြံ႕ေၾကာင္း ႏွင့္၄င္းတုိ႔မွ္ထြက္ေျပးရပုံ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသုိ႔မဟုတ္ 
အေမွာင္ထဲတြင္ ထုိင္ေစာင့္ေနရပုံ၊ ပုန္းကြယ္ေနရပုံတုိ ႔ကုိ ေျပာျပၾကေလသည္။ 
မိတီၳလာၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးက ေျပာျပသည္မွာ “အဓိကရုဏ္းျဖစ္ေတာ့ က်ဳပ္မိသား
စုသာမက က်ဳပ္အိမ္နီးခ်င္းေတြပါ ေနရာအႏံွ႔ကုိ ေၾကာက္လြန္းလုိ႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရတာ” 
ဟုေျပာျပ ေလသည္။ေနာက္တစ္ေယာက္က ေျပာျပသည္မွာ “အၾကမ္းဖက္မႈေတြေၾကာင့္ 
က်ဳပ္တုိ႔မွာ ေၾကာက္လုိ႔ ရပ္ကြက္အျပင္ဘက္က ေတာထဲ သြားေနေနရတယ္” ဟု 
ေျပာျပေလသည္။ ေနာက္ထပ္မိတီၳလာၿမိဳ႕ေနသူ တစ္ေယာက္က သူ၏ ေၾကာက္ရြံ႕ရမႈကုိ 
ေဖာ္ျပရာတြင္ “ေနာက္ဆုံးေတာ့ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ကုိယ့္မိသားစုနဲ႔ပဲကုိယ္ အတူတူ 
အေသခံေတာ့မယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္ၿပီ၊ က်ဳပ္မွာအခ်ိန္ရိွသ၍ က်ီးလန္႔စာစားေနေနရတယ္။ 
အဲ့ဒီ ခံစားခ်က္ကုိလည္း ဘယ္ေတာ့မွေမ့မွာမဟုတ္ဘူး။ လူေတြဆုိတာ လူစိတ္ေတြ 
ေပ်ာက္ကုန္ၾကတယ္” ဟုေၿပာၿပေလသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာနယ္မ်ားတြင္ ဆူပူေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာအသုိင္းအဝုိင္း
တုိ႔အား ပုိမုိေၾကာက္ရြံ႕ေစရန္ လမ္းမ်ားကုိ ပိတ္ၿပီး ျဖတ္သန္းသြားလာေသာ သူမ်ား
ကုိလည္း မြတ္စလင္လား ဗုဒ ၶဘာသာဝင္လားဟုေမးျမန္း ၿခင္းမ်ား ျပဳေလသည္။ 
ဆူပူေသာင္းက်န္းသူမ်ားက သူတုိ႔အေနျဖင့္ မြတ္စလင္ဟု သကၤာမကင္းရွိသူကုိ 
ဗုဒၶဘာသာ ဘုရားစာရြတ္ခုိင္းသည္။ ထုိသုိ႔မလုပ္ျပႏုိင္ေသာ မြတ္စလင္မ်ားအဖုိ႔ 
မိန္းမမ်ားေရာ ကေလးမ်ားပါ လူပုံအလည္တြင္ အသတ္ခံရသည္။ ႐ုပ္ခ်င္းဆင္ေသာေၾကာင့္ 
မြတ္စလင္တုိ႔ႏွင့္ အမွားခံရေသာ ဟိႏၵဴအသုိင္းအဝုိင္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား သည္လည္း မြတ္စ
လင္အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနရသည္။
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ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးကုိ ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစုလည္း ေၾကာက္ရြံ႕
ၾကရသည္။ သူတုိ႔ကုိမြတ္စလင္ဟု အထင္ခံရမည္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕လာၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔၏
မြတ္စလင္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္လာၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔ 
ေနထုိင္ရာႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအား ထိခုိက္ပ်က္စီးမည္ကုိ စုိးရိမ္လာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕အသုိင္း
အဝုိင္းရိွ လူမ်ားတြင္ မိသားစုဝင္မ်ား၌ ကေလးမ်ား၊သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား ပါေနေသာေၾကာင့္ 
လြတ္လြတ္လပ္ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း မျပဳႏုိင္ေသာေၾကာင့္ပုိ၍အထူးစုိးရိမ္ရသည္။

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ အဲ့ဒီလုိျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ထပ္ျဖစ္ဦးမယ္လုိ႔ ထင္ေနတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ့္ကုိ လူေတြၾကည့္တဲ့ အၾကည့္ေတြန႔ဲ သူတုိ႔ေျပာတဲ့ စကားေတြကုိ 
ေၾကာက္မိေနၿပီ။

 - ပဲခူးအေနာက္ဘက္ရိွ မြတ္စလင္ အင္တာနက္ဆုိင္ပုိင္ရွင္ လူငယ္တစ္ဦး

 
ထုိအဓိကရုဏ္းေၾကာင့္ ၿဖစ္သြားေသာ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ 
အသုိင္းအဝုိင္းမွ လူမ်ားခံစားေနရဆဲ ၿဖစ္သည္။ မိတၳီလာၿမိဳ႕ေနသူတစ္ေယာက္က 
ေၿပာၿပသည္မွာ “ဘယ္သူမွအေၾကာက္မေၿပေသးပါဘူး လူတုိင္း အဲ့ဒီအဓိကရုဏ္းမ်ိဳး 
ထပ္ၿဖစ္မွာကုိ ေသမတတ္ ေၾကာက္ေနၾကတာ” ဟုေၿပာဆုိခဲ့သည္။

အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရ ွိ လူမ်ားကလည္း လူတုိ ႔အဓိကရုဏ္းၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ 
ဒဏ္ရာအၿဖစ္ ခံစားရေအာင္ လႈ႕ံေဆာ္ေန႔စဥ္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ၾကံဳေတြ႕ေနရမႈမ်ားကုိ 
ေၿပာၿပေလသည္။ မႏၱေလးတြင္ၿမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းအား အၾကမ္းဖက္မႈကုိ လႈ႕ံေဆာ္
ေသာ မသမာသူမ်ားက သီဆုိၾကေလသည္။တစ္ခ်ိန္က ၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းကုိ 
ဂုဏ္ယူဝ့ံ ၾကြားစ ြာ ၿဖင့္ သီဆုိခဲ့သူမ်ားသည္ ယခုေတာ့ၾကားတုိင္းဒဏ္ရာမ်ားကုိ 
အသစ္ၿပန္ဆြေနသကဲ့သုိ႔ ၿဖစ္ေနေခ်သည္။ “ႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္းသံၾကားတုိင္း ေၾကာက္
ေနရပါတယ္။အခုလည္း ေတာ္ေတာ္သတိထားေနရတယ္” ဟုေၿပာၿပေလသည္။

မိတၳီလာတြင္ အဓိက႐ုဏ္းသည္ အထက္တန္းေက်ာင္း ေနာက္ဆုံးစာေမးပြဲ ၾကီး 
ေျဖဆုိေနခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း 
၄င္းတုိ႔ဘက္မွ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္ရပုံကုိ ေျပာျပေလသည္။ စာေမးပြဲဆက္ေျဖရမည္ေလာ၊ 
စာေမးပြအဲလြတ္ခံံၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္အတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမည္ေလာ၊ ဇေဝဇဝါျဖစ္
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ကုန္သည္။ စာေမးပြသဲြားေျဖေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား မြတ္စလင္မ်ားကုိ လုိက္ရွာေနေသာ 
လူမ်ားကုိ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ မိတီၳလာဘက္မွ ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္က ေျပာသည္မွာ 
“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္း စိတ္ဒါဏ္ရာရပါတယ္၊ အဲ့ဒအီဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္စာေမးပြခဲ်ိန္
ေရာက္တုိင္း ဒလုိီအျဖစ္မ်ိဳးကုိ မွတ္မိေနမွာပါ” ဟု ေျပာေလသည္။ ေနာက္ထပ္ ေက်ာင္း
သားတစ္ေယာက္က ေျပာသည္မွာ “အခုဆုိလူထူထူ ျမင္ရင္ကုိ ေၾကာက္ေနရၿပီ” ဟု 
ေျပာေလသည္။

က်ဳပ္တစ္သက္နဲ႔တစ္ကုိယ္ ဒီေလာက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး မႀကံဳဘူးပါဘူး။ 
အဲ့ဒီျဖစ္ရပ္ေတြကုိ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္လုိက္တုိုင္း ထမင္းေတာင္စားမဝင္ဘူး

 - မိတီၳလာၿမိဳ႕ေန ဗမာလူမ်ိဳး ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦး

သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းမွ လူမ်ားလည္း ဆုံးရ႔ႈံးသြားေသာ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ 
ဝမ္းနည္းရၿပီးႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ဆုံးရႈံးခဲ့ရမႈမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား 
ခံစားခဲ့ရသည္။ မိတၳီလာၿမိဳ႕ေန တစ္ေယာက္က ေျပာသည္မွာ “ကြ်န္ေတာ္အင္မတန္
ခ်စ္ရတဲ့ ကြ်န္ေတာ့္ရ႕ဲ တစ္ႏွစ္အရြယ္ သားေလး အခုအဓိက႐ုဏ္းမွာ ကြယ္လြန္သြားတယ္။ 
က်ဳပ္သားအစားက်ဳပ္သာ ေသလုိက္ခ်င္ပါတယ္။ အခုေတာ့ က်ဳပ္န႔ဲ က်ဳပ္ဇနီးႏွစ္ေယာ
က္တည္းၿဖစ္ၿပီးက်န္ခဲ့ၿပီ” ဟုေျပာေလသည္။ ေနာက္ထပ္မိတီၳလာၿမိဳ႕ေန တစ္ေယာက္က 
ေၿပာသည္မွာ “စိတ္ဖိစီးမႈေတြနဲ႔ ၾကပ္တည္းမႈဒဏ္ေတြကုိ က်ဳပ္နဲ႔က်ဳပ္မိသားစုလည္း 
ေတာ္ေတာ္ခံရတယ္” ဟုေျပာျပေလသည္။ ေနာက္္တစ္ေယာက္က အက်ယ္ေျပာသည္မွာ 
“ဒလုိီအဓိက႐ုဏ္းၿဖစ္ေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔လည္း အင္မတန္မွ စိတ္ညစ္ရတယ္။ ဒၿီမိဳ႕မွာေတာင္ 
မေနခ်င္ေတာ့ဘူး” ဟုေျပာျပေလသည္။ သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းမွ လူမ်ားအားလုံး 
အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ခံစားေနရခ်ိန္တြင္ မိတီၳလာၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္သူမ်ား
အေနျဖင့္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိလည္း ခံစားခဲ့ရေသးသည္။ ေယာကၤ်ားမ်ား၊ 
မိန္းမမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား ဓါးႏွင့္အခုတ္ခံရ၊ အရွင္လတ္လတ္ မီးရိႈ႕ခံရသည္ကုိ
ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

အမုန္းတရားမ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးတရားမ်ား ၾကားတုိင္း မြတ္စလင္မ်ား
အေနျဖင့္အထူးေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္လ်က္ရွိသည္။ မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္သူတစ္
ေယာက္မွ ေျပာသည္မွာ “အခုလုိကိစၥေတြျဖစ္ရတာ အမုန္းတရားေတြ ျဖန္႔ျဖဴးမႈေၾကာင့္ 
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ျဖစ္ရတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ခုလည္း အမုန္းတရားေတြကုိ ေနရာတုိင္းမွာ ၾကားေနၿပီး 
ေနရထုိင္ရတာ အႏၱရာယ္မကင္းသလုိ ခံစားရေသးတယ္။” ဟုေျပာေလသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးတြင္ ထိခုိက္မႈအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးတြင္ ထိခုိက္မႈ

အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္စဥ္အတြင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွာ ဘာမွစားစရာမရွိဘူး။ 
အဓိက႐ုဏ္းၿပီးေတာ့လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေနေရးစားေရး အင္မတန္ခက္ခတဲယ္။ 
အခုကြ်န္ေတာ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ပ်က္စီးသြားၿပီး 
ကြ်န္ေတာ့္မွာ အကင္ေရာင္းစားေနရတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈမျဖစ္ခင္ကဆုိ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္မွာလုပ္လုပ္ အဆင္ေျပတယ္။

 - မိတီၳလာၿမိဳ႕ေန သက္လတ္ပုိင္း မြတ္စလင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး

ရိွရိွသမွ်ေသာ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွ အဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးထိခုိက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ပြား
ရပုံကုိ ေျပာျပၿပီး သူတုိ႔ “စီးပြားေရးပ်က္ကပ္ဆုိက္ေနသည္” မၾကာခဏ ေျပာျပၾကေလ
သည္။ ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ေစ်းဆုိင္မ်ားလည္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးခံလုိက္ရၿပီး 
လူအမ်ားမွာလည္း ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္မႈ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရသည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ 
ေနထုိင္သူတစ္ေယာက္က ေျပာျပသည္မွာ “ႏွစ္ဖက္လုံးကေတာ့စီးပြားေရးဆုိင္ရာ 
ခက္ခမဲႈနဲ႔ ေန႔စဥ္ေနထုိင္မႈေတြမွာ ခက္ခကုဲန္တာပ၊ဲ ေစ်းေတြထကဲ ဆုိင္ခန္းေတြ၊ လုပ္ငန္း
ေတြ ဆုိင္ကယ္ကယ္ရီသမားေတြ လုံးဝကုိ အလုပ္လုပ္တာ ရပ္ပစ္လုိက္ရတယ္။ ဘုန္းႀကီး
ေက်ာင္းေတြလည္း ပစၥည္းေလးပါး အလွဴမရေတာ့ဘူး” ဟုေျပာျပေလသည္။

လူေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ ခုခ်ိန္ထိ ေစ်းဆုိင္ႏွင့္ အိမ္မ်ားကုိ ျပန္မေဆာက္ႏုိင္ေသးသကဲ့သုိ႔ 
စီးပြားရွာရန္လည္းခုခ်ိန္တြင္ ႐ုန္းကန္ေနရသည္။ ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာသည္မွာ “ကြ်န္
ေတာ္ရရဲႀဲကီးေျပာရတဲယ္ကြ်န္ေတာ့္မိသားစု၊ ဘာသာေပါင္းစုံကလူေတြရ႕ဲ လူေနမႈဘဝနဲ႔စီး
ပြားေရးဟာ ဒီအဓိကုဏ္းေၾကာင့္ပ်က္စီးခဲ့ရတာ။ အဆုိးဆုံးကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ 
အသက္အႏၱရာယ္ လုံၿခံဳေရးပါ ဆုံးရႈံးလုိက္ရတာပဲ” ဟုေျပာေလသည္။ ေနာက္ထပ္
ေဒသခံတစ္ေယာက္က ေျပာသည္မွာလည္း “အဓိကရုဏ္းမျဖစ္ခင္က စီးပြားေရးက 
ေကာင္းတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အဓိကရုဏ္းလည္း ျဖစ္ၿပီးေရာ လူေတြလည္း ေငြေရးေၾကးေရး
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ေတြ ၾကပ္တည္းကုန္ၿပီး သူတုိ႔ကေလးေတြကုိ ေက်ာင္းမထားႏုိင္ေတာ့ဘူး။ က်ဳပ္တုိ႔ကေတာ့ 
ကေလးေတြပညာေရးပဲစိတ္ပူတယ္” ဟုေျပာေလသည္္။

ကြ်န္မတုိ႔လည္း စီးပြားေရးကုိလည္း ထိခုိက္တာပဲေလ။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိအိမ္က 
ဆန္အုိးထဲမွာေတာင္ ဆန္မရိွေတာ့ဘူး။

 - လားရႈိးၿမိဳ႕ေန ၄၂ႏွစ္အရြယ္ရိွ မြတ္စလင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး

ထုိ႔အျပင္ စီးပြားေရးအရ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားလည္း အခ်ိဳ႕ေသာ အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားတြင္ 
ျမင့္တက္လာသည္။ ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစုကလည္း မြတ္စလင္ဆုိင္မ်ားတြင္ ေစ်းဝယ္ျခင္း 
မျပဳေတာ့သကဲ့သုိ႔ မြတ္စလင္မ်ားကလည္း ထုိနည္းတူပင္ ျဖစ္သည္။ လူတစ္ေယာက္က 
ေျပာသည္မွာ “က်ဳပ္ဆုိ မြတ္စလင္ဆိုင္ေတြမွာ ေစ်းမဝယ္ေတာ့ဘူး” ဟုေျပာေလသည္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရတာကုိ မခံႏုိင္ေတာ့ပါဘူးဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္ၿမိဳ႕
ေပၚကုိ နာရီျပင္စားဖုိ႔သြားတယ္တစ္ေနကုန္တာေတာင္မွ နာရီျပင္မယ့္သူ 
တစ္ေယာက္မွ မလာဘူး။ က်ဳဳပ္လုိပဲ ခံစားရတဲ့လူ အမ်ားႀကီးရိွပါေသးတယ္။ 
က်ဳပ္မွာလည္း အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာက မ်ားမ်ားစားစားမတတ္ေတာ့ 
အခုဆုိဒုကၡေရာက္ၿပီးေတာ့ ဘာလုပ္လုိ႔ လုပ္ရမွန္းေတာင္ မသိဘူး။ က်ဳပ္မိန္း
မလည္း တစ္ခုခုေရာင္းဖုိ႕ ႀကိဳးစားေပမယ့္ သူ႔စီးပြားေရးလည္း မေကာင္းပါဘူး။ 
က်ဳပ္မိန္းမက ကုန္စိမ္းေရာင္းေပမယ့္ သူလည္းစီးပြားေရးမေကာင္းပါဘူး။ 
ဘယ္သူမွ ဒအီဓိက႐ုဏ္းကေနၿပီးေတာ့ အက်ိဳးအျမတ္ရတယ္ မထင္ပါဘူးဗ်ာ။ 
အခုေတာ့ က်ဳပ္ဘဝကုိေရွ႕ဆက္ဖုိ႔ က်ဳပ္ကုိယ္တုိင္ေတာင္ခက္ခဲေနၿပီ

 - အသက္၃၈ႏွစ္အရြယ္ IDP စခန္းရိွ မြတ္စလင္တစ္ဦး
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ယုံၾကည္မႈနည္းပါးလာၿပီး ဆက္ဆံေရး ခက္ခဲလာျခင္းယုံၾကည္မႈနည္းပါးလာၿပီး ဆက္ဆံေရး ခက္ခဲလာျခင္း

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ရင္းႏွီးမႈ လုံးဝမရွိၾကေတာ့ဘူး။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တစ္ေယာက္န႔ဲတစ္ေယာက္ စိမ္းကုန္ၾကၿပီ

 - မႏၱေလးၿမိဳ႕ေန လူငယ္ျမန္မာ မြတ္စလင္တစ္ဦး

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအၿပီး အႀကီးဆုံးၿဖစ္ေသာ စိန္ေခၚမႈႀကီးမွာ ဘာသာျခားသူအခ်င္းခ်င္း 
တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ဆက္ဆံေရး ခက္ခဲလာျခင္းပင္ ၿဖစ္သည္။ လားရႈိးၿမိဳ႕တြင္ 
ေဒသခံမ်ားက မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းမ်ားႏွင့္ စကားေျပာဆုိဆက္ဆံရာတြင္ ခက္ခဲ
ေၾကာင္းကုိ ေျပာျပေလသည္။ သက္ဆိုင္ရာအသုိင္းအဝုိင္းတုိ ႔မ ွ “ဘာေျပာရမွန္း
မသိေအာင္” ျဖစ္ရပုံကုိ ေျပာျပေလသည္။ ထုိ ႔ေနာက္ဘာသာျခားမ်ားႏွ င့္လည္း 
“ေျပာမွားဆုိမွား” ရိွမည္စုိးေသာေၾကာင့္ ေျပာဆုိဆက္ဆံရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးလာၾကသည္။ 
ဗုဒ ၶဘာသာဝင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ထုိအၾကမ္းဖက္မ ႈမ ်ားေၾကာင့္ အရွက္ရၿပီး 
ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ရေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ မြတ္စလင္မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ စကားေျပာရန္ 
ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။ နားလည္မႈ အလြဲမခံလုိသည္ကတစ္ေၾကာင္း အၾကမ္းဖက္မႈကုိ 
အားေပးသည္ အထင္မခံလုိသည္က တစ္ေၾကာင္းေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္။

အျခားေသာ တစ္ဖက္တြင္လည္း မြတ္စလင္တုိ႔မွ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ႏွင့္ ကင္းကြာသလုိ 
ျဖစ္သြားရၿပီးယခင္က မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္း ဗုဒၶဘာသာမိတ္ေဆြမ်ားနား မည္သုိ႔ကပ္
ရမွန္းပင္ မသိျဖစ္ေနသည္။ လားရႈိးၿမိဳ႕ခံတစ္ေယာက္က ေျပာျပသည္မွာ “အဓိက႐ုဏ္းၿပီး
ကတည္းက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သိပ္ကုိစိမ္းကားသြားသလုိ ခံစားရတယ္” ဟုေျပာျပေလသည္။ 
အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားကေတာ့ ရင္းႏီွးၿမ ဲဆက္လက္ရင္းႏွီးလ်က္ ရိွေသာ္လည္း ဘာသာျခား
မ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြသစ္ဖြဲ႕ရန္ မ်ားစြာ ခက္ခဲသြားေလသည္။
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အဓိက႐ုဏ္းေတြ ျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ တစ္ပတ္လုံးလုံး ကြ်န္ေတာ့္မြတ္စလင္
သူငယ္ခ်င္း ေက်ာင္းကုိမလာဘူး။ သူျပန္လာေတာ့လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
နည္းနည္းစိမ္းသြားသလုိပဲ။ သူ႔ေရွ႕မွာေတာ့ တစ္ခါမွအဓိက႐ုဏ္းအေၾကာင္း 
မေျပာပါဘူး။ ေကာင္းတာတစ္ခုကေတာ့ အဓိက႐ုဏ္းၿပီးသြားၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ
အသင္းအဖြဲ႕ေတြ မ်ားစြာ ေပၚလာတာပဲ။ မြတ္စလင္လူငယ္ေတြလည္း ကြ်န္
ေတာ္တုိ႔နဲ႔ အတူတူေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေတြ လုိက္တက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
အလုပ္အတူတူ လုပ္ေပမယ့္လည္း စိမ္းကားသြားသလုိ ခံစားရတယ္။ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေလ့က်င့္ေရး လုပ္ေနခ်ိန္မွာ စကားေျပာျဖစ္ေပမယ့္ ၿပီးသြား
တဲ့အခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ၾကားမွာ ဘယ္လုိမွဆက္ဆံေရးမရိွဘူး

 - လားရႈိးၿမိဳ႕ေန မြန္-ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး

ေရႊဘုိတြင္ ၂၀၀၃ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ-မြတ္စလင္
ဆက္ဆံေရးကုိထိခုိက္ခဲ့ၿပီး ယုံၾကည္မႈလည္း ေလွ်ာ့ပါးခဲ့သည္။ ေလာေလာလတ္လတ္ 
ျဖစ္သြားေသာ အဓိက႐ုဏ္းကဘာသာေရးအုပ္စုမ်ားကုိ ခြဲျခားလုိက္ၿပီး မယုံၾကည္မႈကုိ 
ပုိမုိအားေကာင္းသြားေစသည္။ ဗုဒၶဘာသာအသုိင္းအဝုိင္းမွ လူမ်ားကလည္း အၾကမ္း
ဖက္မႈကုိ အရွက္ရသျဖင့္ မြတ္စလင္ မိတ္ေဟာင္း ေဆြေဟာင္းမ်ားကုိ အေခၚအေျပာလုပ္ရန္ 
ခက္ခဲေနသကဲ့သုိ႔ စစ္ေတြတြင္လည္း မြတ္စလင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ အၾကား မယုံၾကည္
မႈမ်ား ျမင့္တက္ေနမႈေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ေနာက္ထပ္အသစ္မ်ား နားလည္မႈလြဲရာမွ 
အစျပဳေသာ တင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္မည္ကုိ သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွ စိတ္ပူ
ေနၾကသည္။

ေယဘူယ်အားျဖင့္ ပမာဏနည္းေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရွိ 
လူမ်ားကမူ အထက္ပါအဆုိကုိ လက္မခံဘ ဲမြတ္စလင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ အတူတကြ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲ ဆက္လက္ေနထုိင္ သြားႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ၾကေလသည္။ 
ဥပမာတစ္ခုအားျဖင့္ မြတ္စလင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ အတူေနေသာ မိတီၳလာရိွ IDP 
စခန္းတစ္ခုတြင္ မိတီၳလာၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးမွ ၄င္း၏ အျမင္ကုိ ေဝမွ်သည္မွာ “စခန္းထမွဲာေတာ့ 
ဗုဒၶဘာသာန႔ဲ မြတ္စလင္ေတြ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းပါပဲ” ဟု ေျပာေလသည္။ ေနာက္တစ္
ေယာက္ကလည္း ထုိအျမင္ကုိေထာက္ခံကာ “အဲ့ဒမွီာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဖုိ႔ ေဆာက္ေပးထားတဲ့ 
အခန္းသုံးရာ့ေလးဆယ္ရိွတယ္။ ဗုဒၶဘာသာမိသားစု ကုိးဆယ့္ငါးစုနဲ႔ မြတ္စလင္မိသားစု 
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ႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္ေက်ာ္တုိ႔ အရင္ကလုိပဲ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ယွဥ္တြဲေနေနၾကတာပဲ” 
ဟုေျပာေလသည္။

ေပါင္းစည္းျခင္း၊ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းႏွင့္ ေရွ႕သုိ႔ဆက္ျခင္းေပါင္းစည္းျခင္း၊ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းႏွင့္ ေရွ႕သုိ႔ဆက္ျခင္း

ကြ် န္ေတာ္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္အဲ့လုိ (အၾကမ္းဖက္မႈ)
မ်ိဳးကုိ ေနာက္တစ္ခါထပ္မျဖစ္ရေအာင္ ရြာသားေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ကာကြယ္ပါ့မယ္

 - ပဲခူးအေနာက္ဘက္ေန မြတ္စလင္ လယ္သမားတစ္ဦး

စစ္ေတြဘက္တြင္ သိပ္မေတြ႕ရေသာ္လည္း က်န္ေသာနယ္မ်ားအားလုံးတြင္ အၾကမ္းဖ
က္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေနစဥ္အတြင္းတြင္ အသု္ိင္းအဝုိင္းတစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ဘာသာျခား
ေသာ္လည္း အျပန္အလွန္ ကူညီၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ဗုဒၶဘာသာအသုိင္းအဝုိင္းေရာ 
မြတ္စလင္အသုိင္းအဝုိင္းကပါ သနားၾကင္နာေၾကာင္း ျပသခဲ့ၿပီး ၄င္းတုိ႔၏ အိမ္နီခ်င္းမ်ား
အား အႏၱရာယ္ကုိ ေရွာင္လႊားႏုိင္ရန္ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းအမ်ိဳ းမ်ိဳ းကုိ 
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ပဲခူးအေနာက္ဘက္ေန ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္မွာ 
“စဥ္းစားၾကည့္ဗ်ာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ခ်ိဳ႕က (ေစ်းဆုိင္နဲ႔အိမ္ေတြကုိ) ဖ်က္ဆီးတဲ့အခ်ိန္မွာ 
အျခားဗုဒၶဘာသာေတြက မြတ္စလင္ေတြကုိ ကူညီဖုိ႔ႀကိဳးစားတယ္” ဟု ေျပာသည္။ 
ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ကလည္း သူတုိ႔၏ မြတ္စလင္အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားကုိ 
သူတုိ႔အိမ္မ်ားတြင္ လာေရာက္ပုန္းခုိေစျခင္း၊ အတူတကြ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ 
ေကြ်းေမြးၿခင္းတုိ႔ကုိ ၿပဳလုပ္ေပးၾကသည္။ ပဲခူးအေနာက္ဘက္ေန ေဒသခံတစ္ဦးက 
ေၿပာဆုိသည္မွာ သူတုိ႔ရပ္ကြက္တြင္ မြတ္စလင္အိမ္မ်ားကုိ ဖ်က္စီးရန္ လာေသာင္းက်န္း
ေသာမသမာသူတုိ႔အား ထုိအရပ္တြင္ ေနထုိင္ေသာ ေဒသခံဗုဒၶဘာသာတုိ႔က ဆန္႔က်င္
တြန္းလွန္ၾကေသာေၾကာင့္ သူ႔ရပ္ကြက္ မီးေလာင္ျပာက်ျခင္း မျဖစ္ဟုဆုိသည္။

မြတ္စလင္ဘက္မွေရာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ဘက္မွပါ ရွင္းျပသည္က အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ေနစဥ္ 
အတြင္းတြင္ပင္ ၄င္းတုိ႔၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားႏွင့္ ညီညီညြတ္ညြတ္ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္ဟုဆုိ
သည္။ မိတီၳလာၿမိဳ႕ေနတစ္ေယာက္က ရွင္းျပသည္မွာ “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မြတ္စလင္ေတြေရာ 
ဗုဒၶဘာသာေတြေရာ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေတာ့ အကုန္ထြက္ေျပးရတာပဲ” ဟုေျပာကာ 
မိတီၳလာၿမိဳ႕ေန ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ဦးမွ ေျပာသည္မွာ “အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
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ထြက္ေျပးရာမွာ မြတ္စလင္ေတြကုိပါ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ကားထဲထည့္ေခၚသြားတယ္” 
ဟုေျပာျပေလသည္။ မြတ္စလင္ အမ်ိဳ းသမီး တစ္ေယာက္ကမူ သူ၏ ဗုဒၶဘာသာသူငယ္ခ်င္း
တစ္ေယာက္က သူ႔အား ဖုန္းဆက္ၿပီး အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ေနေၾကာင္းေျပာျပကာသူ႔ကုိ 
အႏၱရာယ္ေဘးမွ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ သတိေပးခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဘုန္းႀကီးမ်ားကလည္း မြတ္စလင္ဒကုၡသည္မ်ားကုိ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ 
ေစတီဝင္းမ်ားအတြင္း ေနထုိင္စရာမ်ား ေပးကာ ကူညီၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ မိတီၳလာၿမိဳ႕ေန 
မြတ္စလင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ ေျပာသည္မွာ “အခုအခ်ိန္ထိ ကြ်န္မတုိ႔ကုိ ဘုန္းႀကီး
တစ္ပါးက သူ႔ေက်ာင္းဝင္းထဲမွာ ေပးေနတယ္” ဟုေၿပာေလသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈကုိ တားဆီးရာႏွင့္ မသမာသူတုိ႔ကုိ လူစုခြရဲာတြင္ ရဟန္းမ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္
အသုိင္းအဝုိင္းမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

ကြ်န္မကုိ လူတစ္စုက ဗမာလားကုလားလား ေမးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္မအ
ရမ္းေၾကာက္ေနလုိ႔ျပန္မေျဖႏုိင္ခဲ့ဘူး။ ယာဥ္ေမာင္း(ဗုဒၶဘာသာ)က ကြ်န္မကုိ 
ကူညီၿပီးေတာ့ ကြ်န္မက ဗုဒၶဘာသာပါလုိ႔ ေျဖေပးလုိက္တယ္။ အဲ့ဒီက်မွ 
ကြ်န္မတုိ႔သြား (ျဖတ္သန္း) ခြင့္ရတယ္။ သူကကြ်န္မတုိ႔ကုိမြတ္စလင္ေတြ 
အမ်ားႀကီး ဒုကၡသည္အျဖစ္ေနေနရတဲ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကုိ ေခၚသြားတယ္။

 - အသက္ ၄၅ ႏွစ္အရြယ္ရိွ မိတီၳလာၿမိဳ႕ေန မြတ္စလင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး

အဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ခဲ့ရေသာ မြတ္စလင္တုိ႔ကုိ ဗုဒၶဘာသာတုိ႔ဘက္မွ ေဒါသေရာ 
ဂရုဏာ အမူအရာမ်ားပါ ျပသခဲ့သည္။ မိတီၳလာၿမိဳ႕ေနသူတစ္ေယာက္က ေျပာျပသည္မွာ 
“ကြ်န္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းေတြ အမ်ားႀကီး အခုဒုကၡသည္စခန္း ေရာက္ေနတာ စိတ္မ
ေကာင္းပါဘူး” ဟု ေျပာျပေလသည္။ “အရမ္းစိတ္ေကာင္းရွိ ေဖာ္ေရြတဲ့ မြတ္စလင္ 
မိသားစုတစ္စုနဲ ႔ သိတယ္။ အရမ္းလည္း ကူညီေပးတတ္တာ သူ႔သားႏွစ္ေယာက္ 
အသတ္ခံလုိက္ရတယ္၊ မျဖစ္သင့္ဘဲ ျဖစ္ရတာ” ဟု ေျပာျပသည္။
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ယခင္က ညီညြတ္ျခင္းႏွင့္ စည္းလုံးျခင္းမ်ားယခင္က ညီညြတ္ျခင္းႏွင့္ စည္းလုံးျခင္းမ်ား

ဟုိအရင္တုံးကတည္းက ႏွစ္ဖက္ဘာသာဝင္ ေတြစည္းလုံးၾကပါတယ္။ 
ဘာသာျခားမိတ္ေဆြေတြ အခ်င္းခ်င္းရင္းရင္းႏီွးႏီွး ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေနတဲ့ 
လူေတြလည္းသိပါတယ္

 - သက္ႀကီးပုိင္းအရြယ္ ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ရိွ 
ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းတစ္ပါး

က်န္ေနရာမ်ားတြင္လည္း သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းေပါင္းစုံတုိ႔မွ လူတုိ႔က ေျပာသည္မွာ 
သူတုိ႔လည္း ဘာသာေပါင္းစုံပင္ ခ်စ္ခင္ညီညြတ္စြာ ေနထုိင္ခဲ့ၾကၿပီး ထုိစည္းလုံးခ်စ္ခင္မႈကုိ
လည္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား အတူတကြ ယွဥ္တြဲလုပ္ကာ ပ်ိဳးေထာင္ခဲ့ၾကၿပီး နားလည္မႈႏွင့္ 
လက္ခံႏုိင္စြမ္းကုိ ျမင့္တက္ေစသည္။ မိတၳီလာၿမိဳ႕ခံတစ္ေယာက္ကေျပာသည္မာွ 
“အရင္တုန္းကဆုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ရပ္ကြက္ထဲမွာ လူေတြအကုန္လုံး ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ေနၾက
တယ္။ ရပ္ကြက္ထဲမွာဆုိလည္း ဘာသာေပါင္းစုံကလူေတြ ယွဥ္တြဲေနၾကၿပီး အားလုံးၾက
ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းပဲ” ဟုေျပာေလသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ခံတစ္ေယာက္က ေျပာျပသည္မွာ 
“ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲေနလာတာ ႏွစရ္ာန႔ဲခ်ီေနပါၿပီဗ်ာ။ ဘာမွ ျပႆနာၾကီး
ၾကီးမားမားမျဖစ္ဖူးပါဘူး” ဟုေျပာေလသည္။

အဓိက႐ုဏ္း မျဖစ္ခင္က က်ဳပ္တုိ႔ေတြ တစ္ဝင္းတည္း၊ တစ္မုိးေအာက္တည္း 
ေနလာၾကတာ။တစ္စားပြဲတည္းလည္း ထုိင္ၿပီး စကားစျမည္ေတြ ေျပာခဲ့ၾက
တယ္။

- မႏၱေလးၿမိဳ႕ရိွ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတစ္ဦး

အသုိင္းအဝုိင္းရိွ လူတုိ႔က ေျပာသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ႏွင့္ မြတ္စလင္တုိ႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္ 
တစ္ဦး အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းမ်ား အေနႏွင့္ ယွဥတ္ြဲေနခဲ့ေၾကာင္း ေျပာေလသည္။ သူတုိ႔ဘ
က္မွလည္း မၾကာခဏပင္ ဘာသာေပါင္းစုံ ရင္းႏီွးမႈမ်ားကုိ ျပသၿပီး မြတ္စလင္ အသုိင္း
အဝုိင္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းတုိ႔ၾကား ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ ခ်စ္ခင္စြာ ေနထုိင္မႈမ်ားကုိ 
ျပသခဲ့သည္။ မိတၳီလာၿမိဳ႕ေနသူ တစ္ေယာက္က ေျပာသည္မွာ “ဒါေတြမျဖစ္ခင္က 
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အားလုံး ေအးေအးေဆးေဆးပဲ၊ ကြ်န္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းေတြမွာ ဘာသာေပါင္းစုံကလူ
ေတြရိွတယ္။ အားလုံးေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ပဲ” ဟုေျပာေလသည္။

မြတ္စလင္ အသုိင္းအဝုိင္းဘက္မွ လူအမ်ားကလည္း ေျပာသည္မွာ သူတို႔ဘက္မွလည္း 
ဗုဒၶဘာသာဝင္ရဟန္းမ်ားကုိ ဆြမ္းေလာင္းလွဴျခင္း ဗုဒၶဘာသာ ဘာသာေရးအခန္း
အနားမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း ေျပာေလသည္။ မြတ္စလင္အသုိင္းအဝုိင္းရိွ 
လူမ်ားကလည္း ေျပာျပသည္မွာ ၄င္းတုိ႔အသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ ရဟန္းေတာ္မ်ား ခ်စ္ခင္ညီညြ
တ္စြာ ေနခဲ့ၾကေၾကာင္း ေျပာျပေလသည္။ ပခူဲးတုိင္းအေနာက္ဘက္မွ လူတစ္ေယာက္က 
ေျပာသည္မွာ “ကြ်န္ေတာ့္မိန္းမဆုိ ဘာသာျခားေပမယ့္ ေန႔တုိင္း ရဟန္းနဲ႔ သီလရွင္ေတြကုိ 
ဆြမ္းေလာင္းတယ္” ဟုေျပာေလသည္။

ထုိနည္းတူပင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေန တစ္ေယာက္က ေျပာသည္မွာ “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အိမ္နား
မွာလည္း မြတ္စလင္ေတြရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ရင္းႏွီးေပမယ့္လည္း (အဓိက႐ုဏ္း 
ျဖစ္ေနဆဲ ကာလမွာ) မလုံၿခံဳသလုိ ခံစားရတယ္။ အစကဆုိ ေအးေအးေဆးေဆးပါပဲ၊ 
ဘာသာေရး ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ေတြမွာဆုိ အစားအေသာက္ေတြလည္း အျပန္အလွန္ပုိ႔ၾက
တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းေတြအျဖစ္ ေနလာတာပါ။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ 
ဒအီဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အရင္က ရိွခဲ့တဲ့ ဆက္ဆံေရး ေျပာင္းလမဲသြားႏုိင္ဘူးလုိ႔ 
ထင္ပါတယ္”

မြတ္စလင္ေတြကလည္း (ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြကုိ) လွဴၾကပါတယ္။ အဲ့ဒါေလး 
လူသိၿပီးေတာ့ အကုန္လုံးကုိ တန္းတူဆက္ဆံရင္ ေကာင္းမယ္

 - ပဲခူးအေနာက္ဘက္ရိွ သက္လတ္ပုိင္း အိႏၵိယႏြယ္ဖြား 
ခရစ္ယာန္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး

သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းရိွ လူမ်ားကလည္း အျခားဘာသာဝင္မ်ားကုိ မုန္းတီးျခင္း 
မရိွသကဲ့သုိ႔ အျခားေသာ ဘာသာေရးမ်ားကုိလည္း ေစာ္ကားလုိျခင္း မရိွၾကေခ်။ ပဲခူး
အေနာက္ဘက္တြင္ ေနထုိင္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္မွာ ေနပူျပင္းေသာအခါ အရိပ္
ေကာင္းေသာ ဗလီမ်ားအတြင္းသုိ႔ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းတုိ႔ကလည္း ဝင္ေရာက္ ခုိနား
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ေလ့ရိွေၾကာင္း ေျပာျပေလသည္။ မြတ္စလင္ မ်ားကလည္း ေစတီဝင္မ်ားအတြင္းသုိ႔ဝင္ကာ 
ရဟန္းမ်ားႏွင့္ စကားစျမည္ ေျပာဆုိေလ့ရိွသည္။

ေရႊဘုိခရုိင္တြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ႏွင့္ မြတ္စလင္တုိ႔၏ စည္းလုံးမႈသည္ အဓိက႐ုဏ္းကုိ 
မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးလုိက္ႏုိင္ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ပုံရသည္။ လားရႈိးၿမိဳ႕တြင္ 
ေဒသခံတစ္ေယာက္က ေျပာျပသည္မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွ ကေလးမ်ားကုိ 
မည္သည့္ဘာသာဝင္ကိုမဆုိ ပညာအခမဲ့ သင္ၾကားေပးေၾကာင္း ေျပာၾကားေလသည္။

က်ဳပ္တုိ႔အေစာကတည္းက ညီညီညြတ္ညြတ္ ေနလာၾကတာပါ။ က်ဳပ္တုိ႔ 
သာေရးနာေရးရွိလည္း အခ်င္းခ်င္းကူညီၾကတယ္။ ဘာသာျခားေပမယ့္ 
အကုန္လုံးက ေဆြမ်ိဳးေတြလုိပါပဲ

 - မိတီၳလာၿမိဳ႕ရိွ အသက္၅၃ႏွစ္အရြယ္ မြတ္စလင္ေစ်းသည္တစ္ဦး

အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ခင္ညီညြတ္စြာ ေနထုိင္ခဲ့ၾကေသာ ဇာတ္လ
မ္းျဖစ္စဥ္မ်ားမ်ားစြာရိွသည္။ ေရႊဘုိခရုိင္ေန ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္မွာ မြတ္
စလင္ႏွင့္ဗုဒၶဘာသာတုိ႔လူမႈေရးွႏွင့္ ဘာသာေရးပြမဲ်ား မဂၤလာေဆာင္မ်ားႏွင့္ အလွဴမ်ားသုိ႔ 
ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။ သူကထပ္ေျပာျပသည္မွာလည္း ယခင္က 
ေစ်းကြက္အတြင္းတြင္ ဘာသာေရး ခြဲျခားမႈမရွိခဲ့ ဟုဆုိသည္။ လူအမ်ားကလည္း 
ဘာသာျခားမ်ားႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ႏုိင္သည္ဟုဆုိသည္။ ပဲခူးအေနာက္ဘက္ရိွ 
ၿမိဳ႕ခံတစ္ေယာက္က ေျပာျပသည္မွာ ဗလီေရွ႕တြင္ ေရာင္းေသာ ကြမ္းယာသည္မွာ 
ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္ၿပီး ဗလီထဲရွိ သန္႔ရွင္းေရးသမားမွာမွာလည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္ဟုေခၚသည္။ အမုန္းပြားၿခင္း ပုတ္ခတ္ျခင္းမ်ား အရွင္းမရွိၾကဘဲ ႏွစ္ဖက္ 
ညီညီညြတ္ညြတ္ ေနထုိင္ၾကေလသည္။ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းမွ လူတစ္ေယာက္ကပင္ 
“လူကုိလူလုိဆက္ဆံရန္” လုိအပ္ေၾကာင္း ၄င္းတုိ႔ကုိးကြယ္ေသာ ဘာသာႏွင့္ အသုိင္း
အဝုိင္းကုိ ၾကည့္ၿပီး မဆက္ဆံသင့္ေၾကာင္း ေျပာေလသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ခံတစ္ေယာက္
ကေျပာသည္မွာ ရဟန္းမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္သီလရွင္မ်ား၊ မြတ္စလင္မ်ား၊ တရုတ္မ်ား၊ 
ဗမာမ်ားအားလုံး သူ၏ဆုိင္တြင္ အားေပးၾကေၾကာင္း ေျပာေလသည္။
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လူအခ်ိဳ႕ကမူ စည္းလုံးျခင္းႏွင့္ အသုိင္းအဝုိင္းတြင္ ညီညြတ္ျခင္းတုိ႔ွ ရိွေနေသးသည္ဟု 
မွတ္ယူထားေသာ္လည္း အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရိွ လူအမ်ားစုမွာမူ အဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ 
ခ်စ္ခင္မႈ ပ်က္ျပားသြားၿပီဟု ယူဆေနၾကေလသည္။ ေျပာၾကားသူ အမ်ားစုကမူ ၿငိမ္းၿငိမ္း
ခ်မ္းခ်မ္း ျပန္ေနလုိေၾကာင္းကုိ အတုိင္းထက္အလြန္ပင္ ေျပာျပေလသည္။ မိတီၳလာၿမိဳ႕ခံတစ္
ေယာက္က ေျပာသည္မွာ “ဒမွီာ ဘာသာမတူတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးရိွတယ္။ အဓ္ိက႐ုဏ္း
မၿဖစ္မီကေတာ့ အားလုံးအဆင္ေျပတယ္။ တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္လည္းကူညီၾက
တယ္။ အဓိက႐ုဏ္းလည္း ျဖစ္ၿပီးေရာ မိသားစုေတြက တစ္အိမ္နဲ႔တစ္အိမ္ေတာင္ 
သြားမလည္ေတာ့ဘူး” ဟု ေျပာျပေလသည္။ စစ္ေတြတြင္ ေနထုိင္သူတစ္ဦးကေျပာသည္မွာ 
“အရင္တုန္းကေတာ့ တည့္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခုလုိမ်ိဳး အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ၿပီးေနာက္မွာ 
ျပန္စည္းလုံးဖုိ႔ဆုိတာေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး” ဟု ေျပာျပေလသည္။ ပဲခူးအေနာက္
ဘက္တြင္ ေနထုိင္သူတစ္ဦးမွ ေလးေလးနက္နက္ ေျပာဆုိသည္မွာ “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ 
တစ္ေယာက္န႔ဲ တစ္ေယာက္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း အႏၱရာယ္ကင္းတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္မွာဟုိ
အရင္ကလုိ ျပန္ေနခ်င္တယ္”ဟု ေျပာျပေလသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္မိခဲ့ၾကပါအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္မိခဲ့ၾကပါ

(ကြ်န္မ) လားရႈိးမွာ ခုလုိၿဖစ္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ တကယ္မထင္ခဲ့မိဘူး။ လားရႈိး
မွာက ဘာသာေပါင္းစုံအကုန္ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနၾကတာ။ ကြ်န္မတုိ႔ေတြ 
အကုန္လုံး ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ညီညီညြတ္ညြတ္ေန(ခဲ့)တာ။ခုလုိၿဖစ္ရတာ 
ေသြးခြဲလႈံ႕ေဆာ္ ခံရလုိ႔ပါ

 - ၅၄ႏွစ္အရြယ္ရိွ မြတ္စလင္ အမ်ိဳးသမီး ေစ်းဆုိင္ပုိင္ရွင္တစ္ဦး

လူအမ်ားစုမွာ ယခင္က ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ညီညီညြတ္ညြတ္ ယွဥ္တြဲေနခဲ့ၾကေသာ သမုိင္းရိွပါ
လ်က္ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ေသာအခါ ထိတ္လန္႔သြားၾကသည္။ သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္း
တုိ႔မွလည္း အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ၄င္းတုိ႔၏ စည္းလုံးညီညြတ္စြာေနေသာ ခံယူခ်က္ႏွင့္ 
ေနထုိင္ပုံတုိ႔ရိွပါလ်က္ မျဖစ္သင့္ပ ဲျဖစ္ရသည္ဟု ခံစားရသည္။ မိတီၳလာၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္
သူတစ္ဦးက ေျပာသည္မွာ “ဒီလုိမ်ိဳး ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ကုိထင္မထားဘူး။ 
ကြ်န္ေတာ့္ေယာကၡမၾကီးေရာ ကြ်န္ေတာ့ဇနီးေရာ ဗုဒၶဘာသာေတြ။ အကုန္လုံး မတူကြျဲပား
လည္း ညီညီညြတ္ညြတ္ ေနထုိင္လုပ္ကုိင္လာတာ။ ဒလုိီအဓိက႐ုဏ္းၾကီးက အဓိပၸာယ္ကုိ 
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မရိွဘူး”ဟုေျပာေလသည္။ ေနာက္ထပ္ေဒသခံတစ္ဦးက စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ေျပာဆုိ
သည္မွာ “အခုျဖစ္သြားတဲ့ အဓိက႐ုဏ္းႀကီးက မျဖစ္သင့္ဘ ဲျဖစ္ရတာပါဗ်ာ။ အရင္တုန္းက 
က်ဳပ္တုိ႔ေတြ ညီအစ္ကုိေတြလုိ ေနလာတာပါ”ဟု ေျပာေလသည္။ လားရႈိးၿမိဳ႕တြင္ 
ေနထုိင္သူတစ္ေယာက္က ထပ္ေပါင္းေျပာဆုိသည္မွာ “ဒီလုိမ်ိဳး အဓိက႐ုဏ္းမ်ိဳး 
တစ္ခါမွမျဖစ္ဖူးပါဘူး။ ဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္သြားတာ ယုံေတာင္မယုံႏုိင္ဘူး”ဟု ေျပာေလသည္။

ေျပာၾကားသူမ်ားအေနႏွင့္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ အသုိင္းအဝုိင္းရိွလူမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
အတြင္း ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ပစၥည္းမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးကာ အျခားအသုိင္းအဝုိင္းရိွ လူမ်ားကုိ 
တုိက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ေျပာၾကားသူမ်ားကလည္း ထပ္မံရိပ္မိသည္မွာ 
ထုိအသုိင္းအဝုိင္းမွ လူမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ လႈ႕ံေဆာ္သူမ်ားလည္း မဟုတ္သကဲ့သုိ႔ 
အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူ လူအမ်ားစုမွာ အသုိင္းအဝုိင္းအျပင္ဘက္မွလူမ်ားျဖစ္ၾက
သည္ကုိသတိထားမိၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေရွ႕ယခင္က ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား အေၾကာင္းကုိ 
ေျပာျပၾကေလသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေျပာၾကားသူတုိ႔က ေျပာသည္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈ 
ႏႈန္းကေတာ့ ေရွ႕ယခင္ကႏွင့္ မတူဟုဆုိသည္။စစ္ေတြၿမိဳ႕ခံတစ္ေယာက္က ေျပာသည္မွာ 
“စစ္ေတြမွာ အဲ့လုိျဖစ္ရပ္မ်ိဳး အရင္ကလည္းျဖစ္ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ဒီေလာက္ၾကီး 
မျဖစ္ဖူးဘူး”ဟု ေၿပာေလသည္။

တရားဥပေဒစည္းကမ္း လုိအပ္သည္တရားဥပေဒစည္းကမ္း လုိအပ္သည္

တရားဥပေဒ ျပဌာန္းထားၿပီး လူေတြကလည္း ဥပေဒအတုိင္း လုိက္နာမယ္ဆုိရင္ 
အဲ့လုိျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူးအခုလုိျဖစ္သြားတာဟာ ေတာ္ေတာ္ကုိ ဖ႐ုိဖရဲနဲ ႔ 
ဥပေဒေဘာင္အျပင္မွာ ျဖစ္သြားတာ

 - မႏၱေလးၿမိဳ႕ရိွ အသက္၅၀အရြယ္ မြတ္စလင္အမ်ိဳးသား 
အဂၤလိပ္ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦး

အေရးအခင္းျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္အတြင္းတြင္ တရားဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား လုံးဝ ရပ္ဆုိင္းသြား
ေလသည္။အခ်ိဳ႕ေျပာၾကားသူမ်ားက ထုိအေျခအေနကုိ “လုံးလုံး မင္းမဲ့တိုင္းျပည္” 
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ျဖစ္သြားသကဲ့သုိ႔ လည္းေကာင္း“ဥပေဒမရိွေသာ ႏုိင္ငံ” ႏွင့္လည္းေကာင္း ႏႈိုင္းယွဥ္ကာ 
ေျပာခဲ့ေလသည္။

အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔ဘက္မွလည္း လက္သည္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမျပဳလုပ္ေသာ 
တာဝန္ရိွသူမ်ားကုိ မေက်နပ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ သူတုိ႔ဘက္မွလည္း ရာဇဝတ္မႈက်ဴ း
လြန္ေသာ သူမ်ားကုိ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ အျပစ္ေပရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ 
မႏၱေလးၿမိဳ႕ခံတစ္ေယာက္ ကေျပာသည္မွာ “သူတုိ႔ကျပႆနာကုိ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း
ကေန (အသုံးခ်ၿပီး) ေျဖရွင္းဖုိ႔မၾကိဳစားပဲ ဘာသာေရးန႔ဲႏြယ္ၿပီးေတာ့ ပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္ 
လုပ္ဖုိ ႔ ၾကိဳးစားတယ္” ဟုျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္ေယာက္ကလည္း လုိအပ္ခ်က္ကို 
ေထာက္ျပရာတြင္ “ဟိုေဝ့ဒဝိုီက္ လုပ္မေနဘ ဲအျပစ္ရိွတဲ့သူကုိ အျပစ္ေပးႏုိင္ေအာင္ပလုဲပ္ပါ၊ 
က်ဳပ္တုိ႔ထဲက လူလုပ္တာဆုိရင္ က်ဳပ္တုိ႔ကုိေျပာ၊ က်ဳပ္တုိ႔သူ႔ကုိဖမ္းၿပီးအပ္မယ္” ဟု 
ေျပာသည္။ေရႊဘုိၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္သူတစ္ဦးက ေျပာျပသည္မွာ “ရဲစခန္းေတြမွာ မုဒိန္း
မႈေတြခဏခဏတုိင္တယ္။ မုဒိန္းမႈေတြကုိ တရားဥပေဒန႔ဲ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရး
ယူသင့္တယ္။ ၿပီးရင္ ဥပေဒေဘာင္ထဲကေန တရားခံကုိ အေရးယူရမယ္။ အဲ့ဒါဟာ 
ဘာသာေရးနဲ႔ ဘာမွမဆုိင္ဘူး။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ မွန္သမွ် ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္ျဖစ္ 
မြတ္စလင္ျဖစ္ျဖစ္ တရားဥပေဒန႔ဲအညီ အေရးယူရမယ္” ဟု ေျပာျပခဲ့ေလသည္။

အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရွိ လူတုိ႔မွလည္း ရွင္းျပသည္မွာ တရားဥပေဒဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိ
သူမ်ားကရာဇဝတ္သားမ်ားကုိ ျပဳ႐ုိးျပဳစဥ္ အေရးမယူေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အုပ္စုမ်ားကုိ 
ကုိယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းျခင္းမ်ိဳး ျပဳလာေစသည္ဟုဆုိသည္။ ရလဒ္အေနၿဖင့္ 
ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပုိမုိမ်ားလာျခင္းျဖစ္သည္။ အသုိင္း
အဝုိင္းအတြင္းရိွ လူတစ္ေယာက္က ေျပာဆုိသည္မွာ “က်ဳပ္ဒကုၡသည္ စခန္းေရာက္ေတာ့ 
ဆူပူမႈမွာ ဘယ္သူေတြပါတယ္ ဆုိတာကုိ အထက္အရာရိွေတြလာၿပီးေတာ့ ေမးျမန္းသြား
ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခုခ်ိန္ထိ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔မွ အေရးမယူေသးဘူး”ဟုေျပာျပေလသည္။

ေရႊဘုိခ႐ုိင္တြင္မူ ေဒသတြင္းရိွ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ညွိႏုွိင္းေျဖရွင္းေပးေသာ 
သူမ်ားအျဖစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ၄င္းတုိ႔ဘာသာဝင္မ်ားမွ ရာဇဝတ္မႈက်ဴ းလြန္သူမ်ားကုိ 
တရားဥပေဒႏွင့္ႏွင့္အညီ အေရးယူျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေပးေလသည္။ ထုိနည္းသည္ 
ထုိေနရာမ်ားတြင္ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားကုိ တားဆီးရန္ အင္မတန္မွ အသုံးတည့္ေသာ 
နည္းျဖစ္သည္ (စာမ်က္နာ၅၉တြင္ အက်ယ္ ရွင္းျပထားပါသည္)

62



အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရွိ လူမ်ားကလည္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အဆင့္ျမင့္တက္မလာ
ေစရန္အတြက္ တရားဥပေဒကုိ အသုံးခ်ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာျပေလသည္။ 
မႏၱေလးအသုိင္းအဝုိင္းရွိ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္က ေျပာသည္မွာ “တစ္ခုခုျဖစ္လုိ႔ရွိရင္ 
က်ဳပ္တုိ႔ ကုိယ့္သေဘာနဲ႔ကုိယ္ မလုပ္ဘ ဲတရားခံကုိ ရလဲက္အပ္တာ အေကာင္းဆုံးပါပ”ဲ 
ဟု ေျပာေလသည္။

စည္းလုံးျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းစည္းလုံးျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း

ေျပာၾကားသူမ်ားကလည္း အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားအတြင္း စည္းလုံးမႈႏွင့္ ညီညြတ္မႈကုိ 
ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ အေရးၾကီးပုံကုိ ေျပာျပေလသည္။ မႏၱေလးရိွ အသုိင္းအဝုိင္း
မ်ားမွ လူမ်ားက ခံစားရသည္မွာ “ဘာသာမ်ားအခ်င္းခ်င္း တစ္ခုကုိတစ္ခု စည္းလုံးမႈ 
အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ပုိမုိစည္းလုံးေသာ လူ႔ေဘာင္တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါက 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ရိွသမွ် ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲေတြနဲ႔ 
ဘာသာအားလုံးကုိ ရည္ရြယ္တဲ့ ဆုေတာင္းဝတ္ျပဳပြဲေတြကုိ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္ျခင္း 
ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာျပၾကေလသည္။

မိတီၳလာရိွ အသုိင္းအဝုိင္းမွ လူတုိ႔ကလည္း ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ထပ္မံမၾကံဳ
ေတြ႕လုိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ေျပာၾကားခ်က္မ်ိဳးကုိပင္ ေျပာၾကားေလသည္။ 
သူတုိ႔ကေျပာသည္မွာ “ခ်မ္းသာဖုိ႔မလုိပါဘူး၊ တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ ၾကင္ၾကင္နာနာ 
ေလးေလးစားစားနဲ႔ ဆက္ဆံဖုိ႔ပဲလုိပါတယ္” ဟုေျပာေလသည္။အမ်ားစုကခံစားရသည္
မွာ “လူေတြသာစည္းလုံးရင္ ဘယ္သူကမွသူတုိ႔ကုိ ေသြးခြဲၿပီးမၿဖိဳခြဲႏုိင္ေတာ့ဘူး” ဟု 
ေျပာေလသည္။

ဘာသာေပါင္းစုံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးဝါႀကီးမ်ား၏ ဘာသာေပါင္းစုံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးဝါႀကီးမ်ား၏ 
ကာကြယ္တားဆီးေရးတြင္အေရးပါပုံကာကြယ္တားဆီးေရးတြင္အေရးပါပုံ

သက္ႀကီးပုိင္းေတြက တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ နားလည္ၾကပါတယ္
 - အသက္၄၀အရြယ္ရိွ ဗမာလူမ်ိဳး အမ်ိဳးသားကုန္သည္တစ္ဦး
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သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းရွိ လူမ်ားကလည္း အဓိက႐ုဏ္းကုိ တားဆီးရန္အတြက္ 
ဘာသာေပါင္းစုံမွဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တုိ႔မွ ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ေသာ အခန္း
က႑ကုိ ေျပာျပေလသည္။သူတုိ႔ဘက္မွလည္း “မတူညီတဲ့ဘာသာေပါင္းစုံေတြျဖစ္တဲ့ 
ဗုဒၶဘာသာ၊ အစၥလာမ္၊ ဟိႏၵဴ၊ ခရစ္ယာန္ဘက္က ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ 
သက္ႀကီးဝါႀကီးပုိင္းေတြ ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံၿပီး ရင္းႏီွးမႈကုိ တည္ေဆာက္သင့္တယ္” ဟုလုိ
အပ္ခ်က္ကုိ ေထာက္ျပေလသည္။

သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ ႔မ ွ ခံစားရသည္မွာလည္း ဘာသာေပါင္းစုံ ေခါင္း
ေဆာင္တုိ႔ႏွင့္ သက္ႀကီးပုိင္းပုဂၢိဳလ္တုိ႔က အတိတ္က ညီညီညြတ္ညြတ္ ေနထုိင္ခဲ့ေသာ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပလ်က္ လူတုိ႔အားယွဥ္တြဲေနထုိင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တုိ႔အတြက္ သင္ၾကားေပးရာတြင္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနသည္ဟု 
ခံစားရေလသည္။ မြတ္စလင္ လူငယ္တစ္ေယာက္က ေျပာသည္မွာ “ကြ်န္ေတာ္ စိတ္အရမ္း
ဆုိးၿပီးေတာ့ လက္စား ျပန္ေခ်ခ်င္ေပမယ့္လည္း လူႀကီးေတြ တားထားတာေၾကာင့္ 
ကြ်န္ေတာ့္ ေဒါသကုိ ထိန္းလုိက္တာ။ လူႀကီးေတြက ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ဒီလုိလုပ္ရပ္ေတြက 
မသမာသူေတြ လုပ္တာမုိ႔လုိ႔ ျပန္မတုံ႔ျပန္နဲ႔လုိ႔ မွာထားလုိ႔ပါ”ဟု ေျပာျပေလသည္။ 
ပခူဲးအေနာက္ဘက္တြင္ ေနထုိင္သူတစ္ေယာက္က ေျပာသည္မွာ “ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတြ၊ 
အစၥလာမ္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ
ေရးေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း အသုိင္းအဝုိင္း ေတြမွာ ညီညြတ္မႈ အားေပးရာေရာက္ေအာင္လုိ႔ 
ဆုေတာင္းဝတ္ျပဳပြဲေတြမွာ တန္းတူရိွသင့္တယ္” ဟု ေျပာျပေလသည္။ ထုိမွသာလွ်င္ 
ႏွစ္ဖက္အသုိင္းအဝုိင္းလုံးကုိ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနႏုိင္ရန္ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး နားလည္ႏုိင္ရန္ 
ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မႏၱေလးရွိ ဘာသာေပါင္းစုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
အဖြဲ႕ကဲ့သုိ႔ေသာ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ကာ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးၾကေလသည္။ သူတုိ႔က လူမ်ားကုိ အမ်ားႏွင့္ 
ကြဲျပားျခားနားေအာင္ မဝတ္ဆင္ရန္ႏွင့္ အသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းကိစၥမ်ားတြင္ 
ပါဝင္ရန္ ေျပာေလသည္။
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ဘာသာေပါင္းစုံႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေရွးရႈေသာ ပညာေပးခ်က္မ်ားဘာသာေပါင္းစုံႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေရွးရႈေသာ ပညာေပးခ်က္မ်ား

က်ဳပ္တုိ႔ကေလးေတြကုိ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ေနတတ္ေအာင္န႔ဲ ဘာသာတရား
ေတြကုိ ေလးစားတတ္ေအာင္သင္ေပးရမယ္

 - အသက္၅၃ႏွစ္အရြယ္ရိွ မိတီၳလာရိွ မြတ္စလင္ေစ်းသည္တစ္ဦး

အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစုံ အသိပညာေပးေရး တုိ႔အတြက္ 
ပညာေရးမွာ အထူးလုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာျပေလသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေန တစ္ေယာက္က 
ေျပာသည္မွာ “ဘာသာတရားေတြရဲ႕ အႏွစ္သာရေတြ အေၾကာင္းကုိ ကေလးေတြရဲ႕ 
အေၿခခံပညာအဆင့္ သင္ရုိးထဲမွာကုိ ထည့္သင္ေပးထားရမယ္” ဟု ေျပာေလသည္။ 
ေနာက္တစ္ေယာက္က ေျပာသည္မွာ “အခုမ်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ေတာ့ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနဖုိ႔ 
မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေပမယ့္ ကြ် န္ေတာ္တုိ႔ ေနာကမ္်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ ႀကိဳးစားၾကည့္ရမယ္” 
ဟု ေျပာေလသည္။ ဘာသာေပါင္းစုံ အသိပညာအတြက္ ကဗ်ာႏွင့္ အႏုပညာတုိ႔မွတစ္ဆင့္ 
ပညာေပးျခင္းကုိလည္းအႀကံျပဳေလသည္။

အဓိက႐ုဏ္း အတြင္းမွ ကုိယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားအဓိက႐ုဏ္း အတြင္းမွ ကုိယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ်ား

နားဆင္သူတုိ႔ဘက္မွလည္း ထုိဇာတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားသည္ 
ေဝးလံေခါင္သီလွေသာ ေနရာမ်ားမွ လာေသာေၾကာင့္ ႀကိဳးစားပမ္းစား ျပဳလုပ္
ေပးရ၏။ နားဆင္ရာတြင္လည္း ဘက္လုိက္မႈမရွိေအာင္သေဘာထားႀကီး
ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားရကာ သူတုိ႔ႏွင့္ စကားေျပာေသာ လူတုိ႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ 
မွတ္တမ္းယူတတ္ေစရန္ က်င့္ထားရ၏။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္လည္း နားေထာင္သူ
တုိ႔ဘက္မွ နားဆင္သူတုိ႔ မွတ္တမ္းတင္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သက္ဆုိင္
ေသာ ကုိယ္ပုိင္ဇာတ္လမ္းမ်ား ေျပာျပရန္ ရိွေနတတ္သည္။
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နားဆင္သူ အလြတ္တန္း ေဆးအမႈထမ္းတစ္ဦးက သူ၏အေတြ႕အႀကံဳကုိ 
စီမံျပဳျပင္ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မွ်ေဝခဲ့သည္။ သူ၏ အသုိင္းအဝုိင္း
အတြင္းတြင္ အဓိက႐ုဏ္းၿဖစ္ၿပီးေသာအခါ ဗုဒၶဘာသာဝင္ႏွင့္မြတ္စလင္တုိ႔အ
ၾကား အမုန္းတရားမ်ား ျမင့္တက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ တုံ႔ျပန္ၿခင္းအားၿဖင့္ 
ကြဲျပားကာၿမင့္တက္ခံစားေနရေသာ ခံစားခ်က္မ်ားကုိ ေပါင္းကူးေပးႏုိင္ရန္အ
တြက္ သူ႔ဘက္မွ အႀကံဉာဏ္သစ္တစ္ခုကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ 
သူခံစားရသည္မွာ အရင္ကလုိ မဟုတ္ေတာ့ပဲ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ အေနႏွင့္ 
သူ၏အနား သုိ ႔မဟုတ္ မြတ္စလင္အသုိင္းအဝုိင္းရ ွိ လူတုိ ႔အနားတြင္ 
ေနရသည္မွာ သက္ေတာင့္သက္သာ မျဖစ္သလုိခံစားေနၾကရသည္။ က်န္း
မာေရးလုပ္သား တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ေဒသခံ အာဏာပ္ုိင္တုိ႔က ညအိပ္ခြင့္မ
ေပးသကဲ့သုိ႔ သူ၏ အႏၱရာယ္ လုံၿခံဳမႈအတြက္ကုိလည္း အာမမခံသည့္ၾကားမွ 
သူအနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ရြာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္သည္။ သူ႔ကုိေဒသခံမ်ားက 
ေတြ႕ေသာအခါ ခဲႏွင့္ဝုိင္းေပါက္ၿပီး ရြာျပင္ထိ ထြက္လုိက္ၾကသည္။

နားဆင္သူဘက္မွလည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ႏွင့္ ျပန္လည္ကြ်မ္းဝင္ႏုိင္မည့္ 
နည္းလမ္းကုိ က်ားကုတ္က်ားခဲပင္ရွာလ်က္ရွိသည္။ သူ႔ဘက္မွျပန္သြားၿပီး 
ရြာသားတုိ႔ကုိ သူ႔အားပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာပါရန္ ေျပာေလသည္။ သူ႔ဘက္မွ
လည္း အလြတ္တန္း ေဆးအမႈထမ္းတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ နာမက်န္းျဖစ္
ေနသူမ်ားကုိ ကုသေပးလုိစိတ္သာ ရွိပါေၾကာင္းလည္း အထူးအေလးေပး 
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ သိကာမွ ရြာသားမ်ားက သူ႔ကုိခႏွဲင့္ေပါ
က္မိျခင္းအတြက္ ေတာင္းပန္ၾကေလသည္။ သူ႔ကုိအေလာတႀကီး ရန္မူခ့ဲသူတုိ႔က 
ထုိအခါက်မွ ရြာကုိ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အယူသည္းအုပ္စုတစ္ခ်ိဳ႕လာသြားၿပီး 
ေနာက္ပုိင္း ရြာသားတုိ႔အေပၚတြင္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈႏွင့္ စိတ္ကသိကေအာင့္ျဖစ္မႈမ်ား 
ျမင့္တက္ေစခဲ့ေၾကာင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳေျပာျပေလသည္။ ရြာသားတုိ႔ဘက္မွ 
ပူပန္မႈမ်ားကုိ နားေထာင္ၿပီးေနာက္ သူျပန္လာမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း သူ႔ဘက္မွလည္း 
က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ကုသေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေပးရန္အသင့္ရွိေၾကာင္း 
တုိ႔ကုိေျပာျပခဲ့သည္။
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နားဆင္သူကလည္း ေျပာသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ၿပီးေနာက္ 
ဆက္ဆံေရးမ်ား ေျပာင္းလဲသြားျခင္းသည္ လူငယ္တုိ႔အေပၚတြင္လည္း အမ်ားၾကီး 
သက္ဆုိင္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ နားဆင္ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ၿပီး 
မြတ္စလင္၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ လူငယ္ေပါင္းစုံတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံဆက္ဆံၿပီး
ေနာက္ သူကေျပာသည္မွာ “အလုပ္လုပ္ရင္း ဒလူီေတြနဲ႔ ေတြ႕ရတာ အရမ္းဝမ္း
သာပါတယ္။ အခုဒကိီစၥမွာ ပါဝင္လႈပ္ရွားေနတဲ့ လူေတြန႔ဲ ေတြ႕ခြင့္ရၿပီးေနာက္
ကြ်န္ေတာ္လည္း စိတ္အားတက္လာပါတယ္” ဟုေျပာသည္။
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ေရႊဘုိ : ကာကြယ္တားဆီးျခင္းအတြက္ ေရႊဘုိ : ကာကြယ္တားဆီးျခင္းအတြက္ 
ျဖစ္ရပ္ကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္းျဖစ္ရပ္ကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း

ေရႊဘုိၿမိဳ႕ရိွၿမိဳ႕နယ္သုံးခုတြင္ ေနထုိင္ေသာ ေဒသခံတုိ႔က ၄င္းတုိ႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကုိ ေျပာျပခဲ့သည္။ ေရႊဘုိၿမိဳ႕ရိွ ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုတြင္ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး 
ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္ အဓိက႐ုဏ္း မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးႏုိင္ခဲ့သည္။ အဓိက႐ုဏ္းကုိ တား
ဆီးလုိက္ႏုိင္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း အသိုင္းအဝုိင္းအတြင္းရိွ လူတုိ႔က ေရွ႕အခန္းတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း အဓိက ျပႆနာျဖစ္ပြားေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ 
လႈ႕ံေဆာ္ျခင္း နည္းစနစ္မ်ားကုိ ေျပာျပၾကသည္။ အသုိင္းအဝိုင္းတုိ႔ ေပါင္းစည္းကာကြယ္ေရး 
ဗ်ဴဟာမွတဆင့္ ထုိအသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွ ေအာင္ျမင္စြာ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ မျပန္႔ပြားေစရန္ 
ထိန္းခ်ဳပ္လုိက္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ေအာင္ျမင္ေစရန္ ဆူပူေသာင္းၾကမ္းသူမ်ားအား 
လူစုခြဲျခင္း၊ ၄င္းတုိ႔ကုိ အလြယ္တကူသြားလာ၍ မရေစရန္ လုပ္ထားျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။
ထုိအသုိင္းအဝုိင္းမွအဓိက႐ုဏ္းတုိ႔ကုိ မည္သုိ႔ကုိင္ကြယ္မည္၊ ဆုိသည္တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္
သည္ကုိ ျပသြားသည္။

အသုိင္းအဝုိင္းတြင္းမွာ အၾကမ္းဖက္မႈ မျဖစ္ေအာင္ ဗုဒၶဘာသာေရာ မြတ္စလင္ေရာ 
လက္တြဲညီညီ ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။ တျခားၿမိဳ႕ေတြမွာ အဓိက႐ုဏ္းေတြ 
ျဖစ္တယ္ၾကားကတည္းက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ 
နည္းစနစ္ေတြကုိ ႀကိဳတင္စီမံထားၿပီးသား။ အဲ့ဒီၿမိဳ႕ေတြမွာဆုိ အၾကမ္းဖက္မႈ
ျဖစ္ပြားေနစဥ္ ေက်ာင္းသားေတြ အသတ္ခံရၿပီး ေက်ာင္းေတြပါ မီးရႈိႈ႕ခံရတယ္ 
ၾကားတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္း ေတာ္ေတာ္သတိထားရတယ္။ 
ေဒသခံေတြလည္း တစ္ေယာက္အေပၚ တစ္ေယာက္ ယုံၾကည္မႈန႔ဲစည္းလုံးမႈ 
ေလွ်ာ့က်သြားတယ္။ မဟုတ္ရင္ သူတုိ႔လည္း သူတုိ႔ၿမိဳ႕ကုိ ကာကြယ္ႏုိင္မွာ၊ 
ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၿမိ ဳ႕ကလူေတြက မႈို င္းတုိက္ခံထားရေပမယ့္လည္း လက္မ
ေလွ်ာ့ခဲ့ၾကဘူး

 - ၄၅ႏွစ္အရြယ္ရိွ ဗမာမြတ္စလင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး
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အဓိကရုဏ္း တားဆီးရာတြင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏ အဓိက အခန္းက႑အဓိကရုဏ္း တားဆီးရာတြင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏ အဓိက အခန္းက႑

အၾကမ္းဖက္မႈကုိ တားဆီးရာတြင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တုိ႔၏ လႊမ္းမုိးႏုိင္စြမ္းကုိ 
သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွ ရွင္းျပေလသည္။ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္စလင္ အသုိင္းအဝုိင္း 
ေခါင္းေဆာင္တုိ႔မွ ပူးေပါင္းကာ အဓိကရုဏ္း တားဆီးေရး အဖြ႕ဲမ်ား ဖြ႕ဲစည္းၾကေလသည္။ 
အသုိင္းအဝုိင္းရွိ လူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံံ အာဏာပုိင္တုိ႔မွ ၄င္းတုိ႔အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း 
နားလည္ထားေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားမွ ရရွိေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ 
အေျခခံကာကာကြယ္ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ခ်မွတ္ က်င့္သုံးၾကသည္။

ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝရန္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေဝရန္ 
ဘာသာေပါင္းစုံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းဘာသာေပါင္းစုံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း

အၾကမ္းဖက္မႈကုိ တားဆီးရန္အတြက္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တုိ႔ဘက္မွ အသင္း
အဖြဲ႕မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွ ရွင္းျပ
သည္မွာ “က်ဳပ္တုိ႔ အသုိင္းအဝိုင္းမွာ ဒီလုိ အဓိက႐ုဏ္းမ်ိဳး အျဖစ္မခံႏုိင္ပါဘူး။ 
အဲ့ဒါေၾကာင့္ က်ဳပ္တုိ႔ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ျဖစ္လာမယ့္ အဓိက႐ုဏ္းကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ 
အဖြဲ႕အစည္းေတြ ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ အဓိက႐ုဏ္းၿဖစ္တဲ့ေန႔မွာ မြတ္စလင္ေတြနဲ႔ 
တာဝန္ရိွသူေတြကုိ ရြာဘက္ကုိ လူအုပ္ၾကီး လာေနၿပီဆုိတာ သတိေပးတယ္။ အဲ့ဒီအ
သင္းအဖြ႕ဲေတြက အဓိက႐ုဏ္းနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ကိစၥေတြမွာဆုိ သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေဝၾက
တယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ တစ္ခုခု ျဖစ္လာၿပီဆုိရင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တုံ႔ျပန္ႏုိင္တယ္” ဟု 
ေျပာျပသည္။

ရာဇဝတ္မႈမ်ားအား ဥပေဒေဘာင္အတြင္း စီရင္မႈျပဳေစရန္ ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းရာဇဝတ္မႈမ်ားအား ဥပေဒေဘာင္အတြင္း စီရင္မႈျပဳေစရန္ ေသခ်ာေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တုိ႔မွလည္း သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရိွ ထိန္းသိမ္း
ထားေသာရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား တရားဥပေဒႏွင့္အညီ စီရင္ခံရေစရန္ ေသခ်ာ
ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးသည္။ ပဋိပကၡမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးရန္ ရပ္ကြက္တုိုင္းတြင္ သတင္း
အခ်က္အလက္ ဌာနမ်ားကုိ ထားရွိေစသည္။ သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းမွ လူတစ္
ေယာက္က ဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ပါက ထုိဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အစုိးရ
အရာရွိ/ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕မည္ျဖစ္ၿပီး ထုိက်ဴးလြန္သူကုိ တရားဥပ
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ေဒႏွင့္အညီ စီရင္ခံရေစရန္ တာဝန္ယူမည္ျဖစ္သည္။ မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္အုပ္စုမ်ား 
အေနႏွင့္လည္း သင့္ေတာ္ေသာ တရားဥပေဒစီရင္ခ်က္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြတုိ႔ကုိ မြတ္စလင္တုိ႔အ
တြက္ ခ်မွတ္မည္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာေခါင္းေဆာင္တုိ႔ကလည္း ထုိကဲ့သုိ႔ပင္လုပ္ရန္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ရဟန္းတစ္ပါးက ထုိျဖစ္စဥ္ကုိ 
ရွင္းျပသည္မွာ

ရပ္ကြက္တုိင္းမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ ဌာနရွိတယ္။ စြပ္စြဲခံရသူက 
(ပဋိပကၡကုိ) ျပန္လည္ညိွႏိ ႈင္းဖုိ ႔အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးဆီကုိ ပုိ ႔ရမယ္။ 
အဲ့ဒီစြပ္စြဲခံရသူက တရားဥပေဒန႔ဲအညီ စီရင္ခံရမွာျဖစ္ၿပီး ပ်က္စီးဆုံးရႈံးသြား
တာေတြအတြက္ ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္ရမွာျဖစ္တယ္။ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရာမွာ 
ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းဟာ အဓိကရုဏ္း ျဖစ္သြားေစႏုိင္တယ္။ ျပႆနာျဖစ္တဲ့အခါမွာ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ ျပႆနာရ႕ဲရင္းျမစ္ကုိ ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာရမယ္။ျပႆနာျဖစ္တဲ့
အခါ အသင္းအဖြဲ႕နဲ ႔ ဆုံးျဖတ္ရမယ္။ ဦးဇင္းတုိ႔ အတိတ္ကျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ 
သင္ခန္းစာရသြားၿပီ ဗုဒၶဘာသာတစ္ေယာက္က အမႈက်ဴးလြန္ရင္ ဗုဒၶဘာသာ
အသုိင္းအဝုိင္းက သူ႔ကုိအေရးယူလိမ့္မယ္။ အဲ့လုိပ ဲမြတ္စလင္တစ္ေယာက္က 
အမႈက်ဴးလြန္ရင္ မြတ္စလင္အုပ္စုက ကုိင္တြယ္လိမ့္မယ္

 - ဗမာဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းတစ္ပါး

ထုိနည္းျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားသည္ တရားဥပေဒအရာ စနစ္တက် ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္မည္ျဖစ္ၿပီး 
အဓိက႐ုဏ္း အဆင့္သုိ႔ တက္မသြားရန္ႏွင့္ လက္တုံ႔ျပန္ျခင္းမ်ားလည္း ေရွာင္ရွားႏုိင္
မည္ျဖစ္သည္။ အသုိင္းအဝုိင္းတစ္ခုရိွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္က ေျပာသည္မွာ
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ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ရြာသားေတြကုိ ထုိျပႆနာေတြျဖစ္ရျခင္းဟာ ဘာသာေရး
အုပ္စုႏွစ္ခုအၾကား ေသြးကြဲမႈ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနတဲ့ အရာေတြဆုိတာကုိ 
က်က်နန ရွင္းျပထားပါတယ္။ ျပႆနာရွာရင္ ရွာတဲ့လူကုိ တရားဥပေဒနဲ႔အညီ 
စီရင္မယ္။ ျပႆနာေျဖရွင္းဖုိ႔ တရားဥပေဒ ရိွေနၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ မြတ္စလင္
တစ္ေယာက္ကုိလည္း လက္တုံ႔ျပန္မွာမဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔ကုိလည္း ေျပာထား
တယ္။ ရုိက္ႏွက္သတ္ျဖတ္တဲ့နည္းန႔ဲ လက္တုံ႔ျပန္ရင္ လက္တုံ႔ျပန္တဲ့သူကုိပါ 
ဥပေဒအရအေရးယူမယ္လုိ႔

 - လူငယ္ဗုဒၶဘာသာ ရြာေခါင္းေဆာင္

အသိုင္းအဝုိင္းတုိ႔အား ဝါဒျဖန္႔ခ်ိျခင္းတုိ႔ကုိ အခ်က္က်က် ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ အသိုင္းအဝုိင္းတုိ႔အား ဝါဒျဖန္႔ခ်ိျခင္းတုိ႔ကုိ အခ်က္က်က် ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ 
သုံးသပ္ႏုိင္စြမ္းကုိ တုိးျမွင့္ေပးျခင္းသုံးသပ္ႏုိင္စြမ္းကုိ တုိးျမွင့္ေပးျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျခားေနရာမ်ားအတြင္းတြင္ မဟုတ္မမွန္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိျခင္းႏွင့္ ေကာလဟာ
လတုိ႔၏အဓိက႐ုဏ္းတြင္ မည္သည့္ေနရာမွ ပါဝင္သည္ဆုိသည္ကုိ အထင္အရွား 
ျပသၿပီးျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနႏွင့္လည္း အသိပညာေပးေရးႏွင့္ 
အသုိင္းအဝုိင္းရိွ သူတုိ႔အား ေကာလဟာလတုိ႔ကုိ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အသိပညာ 
တုိးတက္ေစႏုိင္ရန္တုိ႔ကုိ အထူးအေလးေပးလာၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းတစ္ပါးက 
ေျပာသည္မွာ “(ကုိယ္ၾကားရတဲ့ ေကာလဟာလေၾကာင့္) စိတ္ပူ႐ံုနဲ႔ အျခားသူတစ္
ေယာက္ဆီကုိ ဖုန္းနဲ ႔လွမ္းမေျပာပါနဲ ႔။ အဲ့ဒီသတင္း မွန္၊မမွန္ကုိ အရင္ဆန္းစစ္ပါ။ 
(အျခားသူေတြကုိေခၚလုိက္ရင္) ပ်ံ႕ႏွံ ႔သြားႏုိင္ၿပီး သင္ကုိယ္တုိင္က အဓိက႐ုဏ္းကုိ 
စတင္တဲ့လူ ျဖစ္သြားႏ္ုိင္တယ္။ အဲ့ဒီအေျခအေနရဲ႕ (အစစ္အမွန္) ကုိနားလည္ေအာင္ 
စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္ စုံစမ္းသင့္တယ္”ဟု ေျပာေလသည္။

စြဲခ်က္တင္ခံထားရသူမ်ားကုိ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ေနစဥ္တြင္ အေဝးပုိ႔ထားျခင္းစြဲခ်က္တင္ခံထားရသူမ်ားကုိ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ေနစဥ္တြင္ အေဝးပုိ႔ထားျခင္း

အသုိင္းအဝိုင္းေခါင္းေဆာင္တုိ႔ဘက္မွလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ျဖစ္ေသာ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားမွာ 
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္တုိ႔ၾကား ျဖစ္သြားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈတစ္ခုမွ 
စသည္ဆုိသည္ကုိ သိထားေလသည္။ထုိျဖစ္ရပ္သတင္းသာ လူမႈကြန္ယက္၊ ပါးစပ္စကား
တုိ႔မွ တဆင့္ပ်ံ႕ႏွံ ႔သြားပါက မသမာသူမ်ားကုိ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ျပန္လည္က်ဴးလြန္ရန္ 
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လႈ႕ံေဆာ္ေနသကဲ့သုိ႔ပင္ ရိွေခ်မည္။ ထုိမူလပထမ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ က်ဴးလြန္ပါသည္ဟု 
စြပ္စြဲခံထားရသူအား အသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ ေဝးရာတြင္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖင့္ အသုိုင္းအ
ဝုိင္းေခါင္းေဆာင္တုိ႔မွ လက္တုံ႔ျပန္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ၿခင္းတုိ႔ မျပဳလုပ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ထား
ေလသည္။

ညီညြတ္ေရးႏွင့္ စည္းလုံးေရးကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္းညီညြတ္ေရးႏွင့္ စည္းလုံးေရးကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္း

တျခားအသုိင္းအဝိုင္းေတြနဲ႔မတူဘဲ ကြ်န္မတုိ႔က အင္မတန္စည္းလုံးတယ္။ 
အဲ့ဒါေၾကာင့္ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ေတာ့ ကြ်န္မတုိ႔ ထိန္းသိမ္းလုိက္ႏုိင္တယ္။

 - လူငယ္မြတ္စလင္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦး

အသိုင္းအဝုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၄င္းတုိ႔အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရိွ မတူညီေသာ ဘာသာ
ေရးအုပ္စုမ်ားအခ်င္းခ်င္း ယုံၾကည္မႈႏွင့္ စည္းလုံးမႈကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း 
အေရးပါပုံကုိ ေျပာျပေလသည္။ သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းတြင္းမွ လူတစ္ေယာက္က 
သူႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ စည္းလုံးမႈကုိ ေျပာျပသည္မွာ-

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၿမိဳ႕ကုိျပန္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေစခ်င္ပါၿပီ။ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ျဖစ္၊ 
အစၥလာမ္ဘာသာျဖစ္ျဖစ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားတာကုိ မျမင္ခ်င္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ 
အစၥလာမ္ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြေရာ ဗုဒၶဘာသာအၾကီးအကဲေတြ၊ 
ရဟန္းေတြနဲ ႔ ဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူေတြေရာ တစ္ေယာက္တစ္လွည့္ 
အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းၿပီး ၿမိဳ႕ရြာကုိလည္း ေစာင့္ေရွာက္သလုိ ေခတ္သိပၸံေက်ာင္း
ေတြကုိလည္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါတယ္။ မြတ္စလင္ေရာ ဗုဒၶဘာသာေရာ 
အျပန္အလွန္တာဝန္ယူၿပီး ၿမိဳ႕လုံၿခံဳေရးေရာ၊ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူလုံၿခံဳေရးကုိပါ 
ေစာင့္ေရွာက္ၾကပါတယ္။ ျပႆနာအနည္းငယ္ေတာ့ ရိွခ့ဲပါတယ္။ အေစာပုိင္းက 
ေစ်းထဲမ ွာကေတာက္ကဆျဖစ္တာေလးေတြ အနည္းငယ္ ရွိခဲ့ေပမယ့္ 
ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းလုိက္ပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝိုင္းက လူေတြကလည္း 
မိမိေနထုိင္ရာကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္လုိ႔ စည္းစည္းလုံးလုံး ေနရမယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ဘာ
သာေရးဆုိင္ရာ ခြျဲခားမႈမ်ားကင္းစင္ၿပီး ယုံၾကည္မႈ ခုိင္ခုိင္မာမာ တည္ေဆာက္ႏုိင္
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မယ္ဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ အသုံးခ်ခံရ၊ခံရ ဘယ္လုိမွ ေသြးကြမွဲာ 
မဟုတ္ေတာ့ဘူး

 - သက္လတ္ပုိင္းမြတ္စလင္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး

အၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးရာတြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းသည္ သူတုိ႔၏ အတိတ္က ယွဥ္တြဲေနထုိ
င္ခဲ့မႈႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္လာေသာအခါ စည္းစည္းလုံးလုံးႏွင့္ ညီညီညြတ္ညြတ္ 
လုပ္ကုိင္ႏုိင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာရျခင္းျဖစ္သည္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ (ေသြးထုိးလႈံ႔ေဆာ္သူေတြ) မႈင္ိးတုိက္ဖုိ႔ ခယဲဥ္းတယ္။ ဒလုိီအဓိ
က႐ုဏ္းမ်ိဳး ေနာက္ထပ္တစ္ေခါက္ ထပ္အျဖစ္ခံလုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ ေနာက္ဆ
က္တြ ဲအက်ိဳးရလဒ္ေတြက လူမႈေရးဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈေတြ၊ ယုံၾကည္မႈပ်က္ျပား
ျခင္းေတြ၊ စီးပြားေရးဆုံးရႈံးတာေတြျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ဘာသာေပါင္းစုံက 
လူေတြက ၿမိ ဳ႕ထဲမွာ အဓိကရုဏ္းမျဖစ္ေအာင္လုိ ႔ ဝုိင္းဝန္းတားဆီးေပး
ၾကလိမ့္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူတကြ ယွဥ္တြဲေနလာၿပီးေတာ့ 
ညီညီမွ်မွ် ဆက္ဆံလာခဲ့ၾကတာ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေသြးခြဲလုိ႔မရဘူး။ မြတ္စ
လင္န႔ဲဗုဒၶဘာသာက (ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ၿမိဳ႕ထဲမွာ) အၿမဲတမ္းစည္းလုံးတယ္။

 - အသက္၅၀အရြယ္ရိွ မြတ္စလင္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး

ေနာက္ထပ္ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရွိ လူတစ္ေယာက္က အေသးစိတ္ေျပာသည္မွာ 
“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေတြသူတစ္ပါးကို ဒုကၡေပးတယ္ဆုိတဲ့ သမုိင္းေၾကာင္း ဘယ္တုန္းကမွ 
မရိွခဲ့ပါဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေတြ လုိအပ္လာရင္ ၿမိဳ႕ထကဲ အသင္းအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းယွဥ္တြ ဲ
လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ အစီအစဥ္ေတြရွိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေတြမွာ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ေတြ၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ လူမႈေရးအဖြဲ႕ေတြတုိ႔န႔ဲပါ ယွဥ္တြဲလုပ္ေဆာင္ေနတာ ရိွပါတယ္။ 
အဓိက႐ုဏ္းတားဆီးေရးအဖြဲ႕ေတြလည္း ဖြဲ႕စည္းၿပီးသြားပါၿပီ။ ဗုဒၶဘာသာ မ.ဘ.သ 
အဖြဲ႕နဲ႔လည္း သေဘာတူညီခ်က္ရယူကာ လုိအပ္လာလုိ႔ရွိရင္ အဓိက႐ုဏ္း တားဆီး
ေရးအဖြဲ႕ကုိ တယ္လီဖုန္းန႔ဲဆက္သြယ္ၿပီး အေၾကာင္းၾကားမယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။ 
သူတုိ႔နဲ႔လည္း ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္သူမည္သူမဆုိ ဗုဒၶဘာသာ/မြတ္စလင္မေရြး အျပစ္ေပး 
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ခံရမယ္လုိ႔လည္း ေျပာပါတယ္။ရိွရိွသမွ်ေသာအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြက သူတုိ႔ၿမိဳ႕ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အတူတကြ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။” ဟု ေျပာေလ
သည္။

အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း ရွိသူတုိ႔ကလည္း သူတုိ႔၏အားေကာင္းေသာ စည္းလုံးမႈကုိ 
အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း ဘာသာေပါင္းစုံ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးအတြက္လည္း အသုံးခ်ၾက
သည္။ ထုိအခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရိွ သူမ်ားကုိ အျခားဘာသာ၏ 
ပြဲေတာ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏုိင္ရန္အတြက္လည္း အားေပးေလသည္။ အသုိင္းအဝုိင္း
အတြင္းရိွ လူတစ္ေယာက္က ေၿပာသည္မွာ “ဒကီမြတ္စလင္ေတြလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာပဲ 
ေမြးတာပါဗ်ာ။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ လုပ္တဲ့အခန္းအနားေတြမွာ လွဴဒါန္းေပးကမ္း
တာမ်ိဳးေတြ လုပ္ၾကတယ္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြနဲ႔လည္း ကူးလူးသြားလာမႈရွိတယ္။ 
ဗုဒၶဘာသာေတြနဲ႔ မြတ္စလင္ေတြလည္း စီးပြားေရးအရ ညီတူညီမွ် ရွိၾကတယ္” ဟု 
ေျပာေလသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တုိ႔မွာလည္း စည္းလုံးညီညြတ္ျခင္းကုိ အားေပးေသာ 
တရားမ်ားေဟာေလသည္။ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရိွ လူတစ္ေယာက္က ေျပာသည္မွာ 
“ၿမိဳ႕အေရွ႕ဘက္ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းက ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ႏွစ္ပါးဆုိ 
ညီညီညြတ္ညြတ္ ေနၾကဖုိ႔ အၿမဲတမ္းေဟာတယ္” ဟုေျပာေလသည္။

မသမာသူတုိ႔ မႈိင္းတုိက္မည့္ရန္မွ ကာကြယ္ျခင္းမသမာသူတုိ႔ မႈိင္းတုိက္မည့္ရန္မွ ကာကြယ္ျခင္း

အထက္တြင္ အေသးစိတ္ျပထားေသာ ဗ်ဴဟာအမ်ားစုသည္ မသမာသူမ်ား အုပ္စုဖြ႕ဲျခင္းမွ 
ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တုိ႔က အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားရန္အတြက္ 
မသမာသူတုိ႔ ပါဝင္ေသာ အခန္းက႑အေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ထုတ္ၾကေလသည္။ အသုိင္း
အဝုိင္းရိွ လူတစ္ေယာက္ကေျပာသည္မွာ “လူေတြစုမိၿပီဆုိတာန႔ဲ သူတုိ႔ဘာမွမစဥ္းစားပဲ 
လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ေတာ့တာပဲ။ ဘယ္သူမွလည္းမတားရဲဘူး အဓိကအေရးအႀကီးဆုံးက 
လူမစုမိဖုိ႔ပဲ” ဟုေျပာေလသည္။
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မသမာသူမ်ားကုိ အုပ္စုဖြဲ႕ျခင္းမရိွေစရန္ တားျမစ္ရသည္မွာ အၿမဲတမ္း မျဖစ္ႏုိင္သကဲ့သုိ႔ 
ဗုဒၶဘာသာရဟန္းတစ္ပါးက မသမာသူမ်ားကုိလူစုခြဲရာတြင္ သူ၏ အေတြ႕အႀကံဳကုိ 
ေျပာျပခဲ့သည္။ “အဓိက႐ုဏ္းၿဖစ္ရင္လူမႈေရး-စီးပြားေရးဆုံးရႈံးမႈေတြ ျဖစ္လာမယ္။ 
အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းမွာလည္း စည္းလုံးမႈေတြ ေလ်ာ့ရဲကုန္မယ္။ အဲ့လုိအေျခအေနမ်ိဳး 
မေရာက္ရေအာင္လုိ႔ ဦးဇင္းတုိ႔ရြာန႔ဲ အနီးအနားက လူ၁၀၀၀ေလာက္ကုိ အုပ္စုခြဲလုိက္ရ
တယ္။ သူတုိ႔ကုိလည္း ေစတီကုိ ဖ်က္ဆီးတဲ့သူကုိ ဥပေဒန႔ဲအညီအေရးယူမယ္လုိ႔ေျပာ
လုိက္တယ္။” 
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နယ္ေျမမ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ဳဥ္း တင္ျပျခင္းနယ္ေျမမ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ဳဥ္း တင္ျပျခင္း

ဤအပုိင္းတြင္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ မတူညီေသာ အျဖစ္အပ်က္ ကြာျခားခ်က္မ်ားကုိ 
တင္ျပထားသည္။တစ္ေနရာခ်င္းစီအတြက္ အဓိကအေၾကာင္းအရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ 
တင္ျပထားပါသည္။

မိတီၳလာတြင္္ : အမ်ားဆုံးၾကားရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမိတီၳလာတြင္္ : အမ်ားဆုံးၾကားရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

၁။ အဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ လူတုိ႔ ဘဝပ်က္ခဲ့ရၿပီး လူေပါင္းမ်ားစြာ ၄င္းတုိ႔၏အိမ္မ်ားကုိ 
စြန္႔ခြာကာ ယခုလက္ရိွတြင္ IDP စခန္းမ်ားတြင္ေနထုိင္ေနရသည္။

၂။ အမုန္းတရားႏွင့္ ဝါဒမႈိင္ုးမ်ားမွာလည္း ပ်ံ႕ႏံွ႔လ်က္ရိွၿပီး ယခုလက္ရိွတြင္ ႀကံဳေတြ႕
ေနရေသာ ကိစၥၿဖစ္သည္။

၃။ မြတ္စလင္မ်ား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ကုိခံေနရသည္။

၄။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေနရေသာ သူတုိ႔သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ 
မိမိတုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားသုိ႔ျပန္လုိၾကသည္။

၅။ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔ကလည္း ေၾကာက္ရြံ႕လ်က္ရွိၿပီး ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ အၾကမ္း
ဖက္မႈကုိ ထပ္မံမျဖစ္ေစလုိေတာ့ေပ

၆။ IDP စခန္းမ်ားတြင္ အကူအညီမ်ား လုိအပ္လ်က္ရိွၿပီး အထူးသျဖင့္ အစားအစာႏွင့္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုိအပ္လ်က္ရိွသည္။

၇။ ဘာသာျခားသူမ်ားမွာလည္း တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ မုန္းတီးမႈမရွိ
ၾကသကဲ့သို႔ အတိတ္ကလည္းကေတာက္ကဆ ျဖစ္ျခင္းမရိွၾကပါ။

၈။ ျဖစ္ေပၚေသာ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ စနစ္တက်စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

၉။ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားေနစဥ္အတြင္း ေက်ာင္းသြားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား 
လူမႈေရးအရေရာ လုံၿခံဳေရးအရပါ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ့သည္။

၁၀။ ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ားမွ လူမ်ား ဆုံးရႈံးေၾကကြဲခံစားရသည္မ်ားကုိ လူအမ်ား
ကလည္း က႐ုဏာသက္ၾကသည္။
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၁၁။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ မြတ္စလင္ႏွင့္ ႐ုပ္ရည္သြင္ျပင္ဆင္တူေသာေၾကာင့္ 
အထင္အျမင္လြဲမွားၿပီးအသတ္ခံလုိက္ရသည္။

၁၂။ မိသားစုမ်ားအေနႏွင့္လည္း ၄င္းတုိ႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား ဆုံးရႈံးေသေၾကခဲ့ရ
ေသာေၾကာင့္ စိတ္ေသာကဖိစီးမႈမ်ားခံစားရသည္။ အထူးသျဖင့္ ရင္ေသြးငယ္မ်ား
ေသဆုံးရမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ခ်စ္ခင္သူတုိ႔ႏွင့္ ခြဲခြါေနရမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

၁၃။ အစုိးရအရာရွိတုိ႔ကလည္း ထုိအေျခအေနကုိ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းမ်ိဳး မလုပ္
ေပးခဲ့ေခ်။

၁၄။ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ား ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရၿခင္း၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ဘာသာေရး
အေဆာက္အဦးမ်ားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခြင့္ မရျခင္းေၾကာင့္ လူအမ်ား 
ဝမ္းနည္းေၾကကြဲရသည္။

၁၅။ လူတုိင္း က်ားမမေရြးလက္နက္မ်ားကုိ မိမိကုိယ္ကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ 
ကုိင္္ေဆာင္လာၾကသည္။

၁၆။ IDP စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူတုိ႔အဖုိ႔ စီးပြားရွာရသည္မွာ ခက္ခဲလာသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရေသာ မြတ္စလင္အသုိင္းအဝုိင္းမွလူတုိ႔အဖုိ႔ 
ပုိမုိခက္ခဲေလသည္။

၁၇။ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ကေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မိဘမ်ားကုိ ဆုံး႐ႈံးလုိက္ရ
သည္။

၁၈။ IDP စခန္းမ်ားတြင္ စီမံမႈည့ံဖ်င္းေသာေၾကာင့္ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရ
သည္။

၁၉။ မိတၳီလာတြင္ ဘာသာေရးအယူသည္းမႈမွာ မလႊမ္းမုိးႏုိင္ခဲ့ေခ်။ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား
အတြင္း ဖြင့္ေနေသာ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး သီခ်င္းမ်ားက လူအမ်ားကုိ 
ေၾကာက္လန္႔ေစသည္။

၂၀။ အၾကမ္းဖက္ဖ်က္ဆီးမႈႏွင့္ ဆူပူမႈအမ်ားစုကုိ ျပဳခဲ့သူမ်ားမွာ သူစိမ္းမ်ားျဖစ္ၾက
သည္။
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ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခ်က္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခ်က္

မိတီၳလာႏွင့္ ပတ္သတ္၍ တစ္ခုမွတ္သားထားရမည္မွာ စကားေျပာဆုိခဲ့ေသာ သူအမ်ား
စုသည္ IDP စခန္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေနသူမ်ားျဖစ္
သည္။ နားဆင္သူတုိ႔သည္ စခန္းေလးခုကုိ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္ (စခန္းႏွစ္ခုမွာ မြတ္စ
လင္သီးသန္႔ျဖစ္ၿပီး၊ စခန္းႏွစ္ခုမွာ ဗုဒၶဘာသာသီးသန္႔ၿဖစ္သည္) ေနာက္စခန္းတစ္ခုမွာ 
မြတ္စလင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ကုိ ေရာထားေသာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းတစ္ခု
ရိွသည္။ နားဆင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၅၁ဦးအထိကုိ စကားေျပာလုိက္ႏုိင္ၿပီး အမ်ားစုမွာ IDP 
စခန္းရိွ ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။

၂၃ ေယာက္ (၄၅%) မွာ မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၂၁ေယာက္ (၄၁%) မွာ ဗုဒၶဘာသာ
မ်ားျဖစ္ၾကကာ၅ေယာက္(၁၀%)၀မွာခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၂ေယာက္ (၄%) မွာဟိႏၵဴ မ်ား
ျဖစ္ၾကသည္။ ေအာက္ပါဇယားသည္ မိတီၳလာရိွအသုိင္းအဝုိင္းရိွ လူမ်ား၏ ကုိးကြယ္ရာကုိ 
ျပေသာဇယားျဖစ္သည္။

၂၅ ေယာက္ (၄၉%) မွာ ေယာက်ၤားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၂၄ေယာက္ (၄၇%) မွာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေျပာၾကားသူ ေလးေယာက္၏ လိင္အမ်ိဳးအစားကုိမူ မွတ္တမ္း
မတင္ထားမိေခ်။

၁၆ ေယာက္ (၃၁%) ေသာ ေျပာၾကားသူတုိ႔မွာ အသက္ ၂၀-၃၀ၾကားျဖစ္ၿပီး ၁၂ ေယာက္ 
(၂၃%) မွာ၃၁-၄၀ၾကားျဖစ္ကာ ၈ေယာက္ (၁၆%) မွာ၄၁-၅၀ၾကားျဖစ္ၿပီး ၃ေယာက္ 
(၆%) မွာ၅၁-၆၀ၾကားျဖစ္ကာ၁၀ေယာက္ (၂၀%) ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိမူ 
မွတ္တမ္းမတင္ထားမိေခ်။ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားကုိေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ထပ္မံ မျဖစ္ပြားလုိေတာ့ပါကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ထပ္မံ မျဖစ္ပြားလုိေတာ့ပါ

မိတီၳလာရိွ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းမွ လူတုိ႔သည္ အဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ မ်ားစြာ ထိခုိက္ခံစား
ခဲ့ရၿပီး သူတုိ႔၏ ဘဝမ်ားသည္ ထုိအဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ရသည္ဟု ထပ္ကာထပ္ကာ 
ေျပာဆုိသည္။ လူမ်ားလည္း က်ီးလန္႔စာစားေနေနရၿပီး ထုိအၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးကုိ ၄င္းတုိ႔၏
အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း ေနာက္ထပ္မျဖစ္ေစခ်င္ေတာ့ေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာသည္။ 
ၿခံဳငုံသုံးသပ္လွ်င္ မြတ္စလင္မ်ားမွာ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံရသူမ်ားဟု 
ထင္ႏုိင္ဖြယ္ရာရိွသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ဟိႏၵဴ ဘာသာဝင္မ်ား အေနႏွင့္လည္း မြတ္စလင္တုိ႔ႏွင့္ 
႐ုပ္ဆင္းအဂၤါသြင္ျပင္တူမႈေၾကာင့္ လူမွားၿပီး အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္မည္သူ
မဆုိက်ား၊မမေရြး မိမိကုိယ္ကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္လာေသာအခါ 
လက္နက္မ်ားေဆာင္လာၾကသည္။

မိသားစုဝင္မ်ား ေသၾကပ်က္စီးခဲ့ရသည္အတြက္ အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ား ေသၾကခဲ့ရ
သည့္အတြက္ လူအမ်ားမွာ စိတ္ဒဏ္ရာရဖိစီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။ ကေလးငယ္ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း မိဘမဲ့မ်ားျဖစ္သြားၾကရၿပီး မိသားစုမ်ားအေနႏွင့္လည္း 
ခ်စ္ခင္သူမ်ားႏွင့္ ေကြကြင္းရျခင္းေၾကာင့္ ခံစားခဲ့ရသည္။

အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ 
ေက်ာင္းသုိ႔ဆက္သြားၿမဲသြားေနၾကသည္။ ထုိျဖစ္ရပ္က လူငယ္မ်ားကုိ လူမႈေရးႏွင့္ 
လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ကြဲျပားေသာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳရေစသည္။ ဥပမာအားၿဖင့္ 
မြတ္စလင္ႏွင့္ ႐ုပ္ဆင္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားၿခိန္းေျခာက္ျခင္းခံရသည္။
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ကြ်န္ေတာ္ (အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရွိ မြတ္စလင္မ်ားအား) တုိက္ခုိက္ရာမွာ 
ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္သူတုိ႔လည္း လူေတြပ၊ဲ သူတုိ႔လည္း ေသရမွာေၾကာက္
တတ္တယ္ဆုိတာ သိလုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကြ် န္ေတာ္မလုပ္ေတာ့ဘ ဲရပ္လုိက္ပါ
တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ဒီအၾကမ္းဖက္မႈေတြကုိ ထပ္ၿပီးေတာ့ မျမင္လုိေတာ့ပါဘူး

 - ဗမာလူမ်ိဳး ေစ်းသည္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔မွ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းျဖစ္သည္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔မွ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းျဖစ္သည္

အဓိက႐ုဏ္းမျဖစ္မီက ဘာသာျခားသူမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ရင္းႏီွးၾကၿပီး ခ်စ္ခ်စ္
ခင္ခင္ ရိွၾကသည္။ ဘာသာျခားသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စီးပြားကူးသန္းေရာင္း
ဝယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကၿပီး တစ္ဦး၏ ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ားသုိ႔ တစ္ဦးတက္ေရာက္ေလ့ရိွ
သည္။ ဘာသာျခားသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း လက္ထပ္ယူျခင္းမ်ိဳးလည္း မၾကာခဏရွိၿပီး 
အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းတြင္ မည္သုိ႔ေသာ ျပႆနာမ်ိဴးမွ မျဖစ္ပြားခဲ့ေပ။စကားေျပာဆုိရင္း 
ခုိင္ခုိင္မာမာသိလာရသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာ အသုိင္းအဝုိင္း အတြင္းရိွသူမ်ားက ပစ္မွတ္ထား
ခံရေသာ သူမ်ားကုိ သြားေရာက္ကာ ကယ္တင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိအရာမ်ားတြင္ 
မြတ္စလင္မိတ္ေဆြမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ သူစိမ္းမ်ားကုိပင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ေနစဥ္
အတြင္းတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းေအာင္ ကူညီခဲ့ေလသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ လူအမ်ားက ထုိအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ စနစ္တက် ႀကိဳတင္စီမံထားျခင္း 
ျဖစ္သည္ဟု ေျပာျခင္းျဖစ္သည္ (အစုိးရ၊ စစ္တပ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအစြန္း
ေရာက္ အုပ္စုမ်ား) ဆူပူမႈကုိ လုပ္ေနသူအမ်ားစုမွာလည္း သူစိမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ဖ်က္ဆီးျခင္း
မ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ေနၿခင္းၿဖစ္သည္။ အစုိးရအာဏာပုိင္တုိ႔ဘက္မွလည္း ထုိအဓိ
က႐ုဏ္းကုိ ဘာမွ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳသည္ကုိေတြ႕ရသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ ထိခုိက္ေစသည္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ ထိခုိက္ေစသည္

ယခင္က ဘာသာျခားသူမ်ားသည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ရင္းရင္းႏီွးႏီွးရိွၾကၿပီး 
သူတုိ႔ၾကားတြင္ပဋိပကၡလည္း ျဖစ္ပြားျခင္းမရိွခဲ့ေခ်။ အမုန္းတရားမ်ားႏွင့္ ဝါဒျဖန္႔သီခ်င္း
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မ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း ပုိမုိပ်ံ႕ႏံွ႔လ်က္ရိွသည္။ ယခုကိစၥသည္ 
ဆက္လက္စုိးရိမ္ပူပန္ေနရေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မြတ္စလင္မ်ားမွာ သိသိသာသာ အႏွိမ္ခံေနရၿပီး မြတ္စလင္ေတာ္
ေတာ္မ်ားမ်ား ၿမိဳ႕ထဲတြင္ အလုပ္ရွာမရေတာ့ေခ်။ တစ္ခ်ိဳ႕လူမ်ားမွာ မြတ္စလင္မ်ားထံမွ 
ေစ်းဝယ္ျခင္း မျပဳေတာ့ေသာေၾကာင့္ ဘာသာကြအုဲပ္စုႏွစ္ခုၾကား ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္မႈ 
ထုိးက်သြားသည္။ ေဒသခံ အာဏာပုိင္မ်ားကလည္း ဗလီကဲ့သုိ႔ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာဘာ
သာေရး အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခြင့္ တားျမစ္ထားသည္။

IDP စခန္းတြင္ ေနထုိင္စဥ္ စိန္ေခၚမႈမ်ားIDP စခန္းတြင္ ေနထုိင္စဥ္ စိန္ေခၚမႈမ်ား

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြင္း မိမိေနအိမ္မ်ားကုိ စြန္႔ခြာၿပီးေျပးလာရသူတုိ႔သည္ IDP 
စခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကရသည္။ အိမ္ေဖာက္ထြင္းမႈအမ်ားစု၊ ခုိးမႈႏွင့္ မီးရႈိ႕မႈမ်ားတြင္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားပါ ေရာပါေလ့ရိွသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ IDP အမ်ားစုမွာ ၄င္းတုိ႔ပုိင္ဆုိင္
ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ဆုံးရႈံးရေလ့ရွိသည္။ လူမ်ားက အိမ္ျပန္ခ်င္ၿပီၿဖစ္ၿပီး အစုိးရက 
ျပန္ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း အမ်ားစုအတြက္မူ အိမ္ျပန္ေဆာက္စရာမရွိေတာ့သျဖင့္ 
အခက္အခဲေတြ႕လ်က္ရိွသည္။

IDP စခန္းတြင္ ေနထုိင္သူ အမ်ားစုသည္ လုိအပ္ေသာ အေထာက္အပ့ံမ်ား မရရိွသည္ကုိ 
သတိထားမိသည္။ အထူးသၿဖင့္ စားစရာမရိွျခင္းျဖစ္သည္။ ပထမလအနည္းငယ္တြင္ 
လုိအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ စားစရာမ်ားရရိွေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္အစုိးရက 
IDP စခန္းကုိ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ရပ္တ့ံလုိက္ေသာေၾကာင့္ IDP မ်ားအေနျဖင့္ ေစာင့္စား
ေနရေလသည္။

စခန္းအတြင္းတြင္ စီမံမႈည့ံဖ်င္းေသာေၾကာင့္ IDP စခန္းအတြင္း ေနထုိင္သူမ်ားမွာ 
လူမႈေရးျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရေလ့ရိွသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး 
စခန္းရွိ လူမ်ားအတြက္ကမူ ခန္းမက်ယ္ႀကီးထဲတြင္ အခန္းခြဲထားျခင္းမ်ိဳးမရွိဘဲ 
ေနထုိင္ရၿခင္းေၾကာင့္ ခုိးယူမႈမ်ားျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာရိွသည္။ေယာက်ၤားမ်ားႏွင့္ မိန္းမမ်ားပါ 
အတူတကြ ေနထုိင္ေနရေသာေၾကာင့္ ကုိယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္မရွိေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးမ်ား
လည္းရိွလာသည္။ သင့္ေတာ္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ မရိွျခင္းသည္လည္း 
လက္ရိွတြင္ ျဖစ္ေနေသာ စုိးရိမ္ရမည့္ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။
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 လားရႈိး : အမ်ားဆုံးၾကားရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား လားရႈိး : အမ်ားဆုံးၾကားရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

၁။ အစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ားအေနႏွင့္ ဝင္ပါရန္ အမိန္႔မက်ေသာေၾကာင့္ အၾကမ္း
ဖက္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရိွၾကေခ်။

၂။ အဓိက႐ုဏ္းၿဖစ္ၿခင္းေၾကာင့္ ဘာသာျခားအုပ္စုမ်ား အခ်င္းခ်င္း စီးပြားေရးအရ 
ဆက္ဆံမႈကုိထိခုိက္သြားသည္။

၃။ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ စီစဥ္တက်လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးေၾကာင့္ 
ျဖစ္ျခင္း မဟုတ္ေပ

၄။ မြတ္စလင္အသုိင္းအဝုိင္းမွ လူမ်ားလည္း စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ 
ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ား ခံရသည္။

၅။ အဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ဘာသာအုပ္စုမ်ား ဆက္ဆံေရးအေပၚ ဆုိးက်ိဳးမ်ား 
သက္ေရာက္ေစသည္

၆။ သူစိမ္းမ်ားက ၿမိဳ႕တြင္ရိွ ဗလီတစ္လုံးကုိ ဖ်က္ဆီးၿပီး ေစတီကုိလည္း ဖ်က္ရန္ႀကံ
သည္။

၇။ လာရႈိးတြင္ ျဖစ္သြားေသာ အဓိက႐ုဏ္းမွာ မည္သုိ႔မွ ထင္မွတ္မထားေသာ 
အေျခအေနျဖစ္သည္။

၈။ ဆူပူမႈျဖစ္သြားခ်ိန္တြင္ လူအမ်ားမွာ ကမၻာပ်က္သကဲ့သုိ႔ပင္ ထင္မွတ္ၾကရ၏

၉။ အာဏာပုိင္မ်ားက မြတ္စလင္မ်ားကုိ မိဘမဲ့ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ စာသင္
ေက်ာင္းေဆာက္ခြင့္မေပးေခ်။

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခ်က္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခ်က္

နားဆင္သူမ်ားသည္ လားရႈိးတြင္ မတူညီေသာ ဘာသာကြမဲ်ား စုစုေပါင္း ၂၅ေယာက္ႏွင့္ 
စကားေျပာဆုိခ့ဲၾကသည္။ ၁၅ေယာက္ (၆၀%) မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၈ေယာက္ 
(၃၂%) မွာ မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၁ေယာက္ (၄%) မွာခရစ္ယာန္ျဖစ္ကာ ၁ေယာက္ 
(၄%) မွာ ဟိႏၵဴျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါဇယားတြင္ ေျပာၾကားသူတုိ႔၏ ကုိးကြယ္ေသာ 
ဘာသာကုိ ျပသထားပါသည္။

82



ေျပာၾကားသူတုိ႔တြင္ ၁၆ေယာက္ (၆၄%) မွာ ေယာကၤ်ားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၉ေယာက္ (၃၆%) 
မွာ မိန္းမမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၈ေယာက္ (၃၂%) မွာ အသက္၂၀-၃၀ႏွစ္အရြယ္ လူမ်ား
ျဖစ္ၾကၿပီး ၄ေယာက္ (၁၆%) မွာ၃၁-၄၀ႏွစ္အရြယ္မ်ားျဖစ္ၾကကာ ၅ေယာက္ (၂၀%) 
မွာ ၄၁-၅၀မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၇ေယာက္ (၂၈%) မွာ၅၁-၆၀ႏွစ္အရြယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
ထုိေနာက္ ၁ေယာက္ (၄%) မွာ အသက္ ၆၀ႏွစ္အထက္ျဖစ္သည္။လားရႈိးရိွ အသုိင္း
အဝုိင္းမွ လူမ်ား၏ အသက္အရြယ္စာရင္းကုိ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမတုိင္မီက အသုိင္းအဝုိင္းတြင္း စည္းလုံးမႈအၾကမ္းဖက္မႈမတုိင္မီက အသုိင္းအဝုိင္းတြင္း စည္းလုံးမႈ

လူအမ်ားစုကလည္း လားရိႈးတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားလိမ့္မည္ဟု မထင္ထားခဲ့ေခ်။ 
ဘာသာေရးႏွင့္လူမ်ိဳးေရး ေနာက္ခံမတူ ကြဲျပားေသာ လူမ်ားသည္ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ 
ေနခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆုိလွ်င္ ငယ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။ 
အျခားနယ္မ်ားတြင္ အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ေနသည္ကုိၾကားေသာ္လည္း ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ 
ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ယခင္က မျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မထင္ခဲ့ေခ်။ ဆူပူမႈမ်ား 
ျဖစ္သည့္အခါ လူအမ်ားက ကမၻာပ်က္ေတာ့မလားပင္ ထင္မွတ္မွားခဲ့ရသည္။

Muslim
Religion

0                                   5                                   10                                15                                20
HinduChristianBuddhist

10 Age Range

86420 20-30                      31-40                       41-50                      51-60                    Above 60
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အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔မွ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးႏွင့္မဆုိင္ေခ်အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔မွ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးႏွင့္မဆုိင္ေခ်

အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားေသာ ရက္သတၱပတ္တြင္ သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွ 
ဝါဒျဖန္႔သီခ်င္းမ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝေနသည္ကုိ 
ေတြ႕ရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရိွ လူအမ်ားစုကမူ ထိအုၾကမ္းဖက္မႈသည္ 
အစုိးရ၊ စစ္တပ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 
စီစဥ္တက် လႈ႕ံေဆာ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ လူအမ်ားကလည္း သူစိမ္း
မ်ားက ဗလီမ်ားႏွင့္ ေစ်းဆုိင္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးေနသည္ကုိ ေတြ႕ရၿပီး ဆူပူေသာင္းက်န္း
သူမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးေသာသူမ်ားကုိ မေတြ႕ရဟုဆုိသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈက ဆက္ဆံေရးကုိ ထိခုိက္ေစသည္အၾကမ္းဖက္မႈက ဆက္ဆံေရးကုိ ထိခုိက္ေစသည္

ထုိအဓိက႐ုဏ္း မျဖစ္ခင္က ဘာသာျခားအုပ္စုမွသူမ်ားသည္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈက လူအမ်ား၏ ဆက္ဆံေရးကုိ သြားေရာက္ ထိခုိက္ေလသည္။  
မယုံၾကည္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ကုိ သူစိမ္းမ်ားကဲသုိ့႔ 
ျဖစ္သြားေစသည္။ မြတ္စလင္မ်ား ထုိကဲ့သုိ႔ ခံစားေနရမႈအေပၚ လူအခ်ိဳ႕မွာ အျပစ္ရိွသလုိ 
ခံစားရသည္။ မြတ္စလင္တစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာသည္မွာ ယခင္က သူငယ္ခ်င္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေသာ္
လည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကုိ ေၾကာက္လန္႔ လာသည္ဟုဆုိသည္။ တကၠသုိလ္ေက်ာင္း
သားမ်ားက ေျပာသည္မွာ ဘာသာျခားမ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းဖြဲ႕ရမည္ကုိလည္း တြန္႔ဆုတ္
ေနမိၿပီး သူတုိ႔အနားတြင္ အၿမဲသတိထားေနရမလုိ ခံစားေနရသည္ဟု ဆုိသည္။

ထုိအဓိက႐ုဏ္းသည္ ရိွရိွသမွ် ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ား၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဆက္ဆံမႈမ်ားကုိ 
သြား သက္ေရာက္ေလသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကမူ မြတ္စလင္ဆုိင္မ်ားတြင္ ေစ်းမဝယ္ေတာ့သကဲ့သို႔ 
ရွမ္းႏွင့္တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားကလည္း မြတ္စလင္တုိ႔ႏွင့္ ကုန္သြယ္ျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းလုိက္
သည္။ ညမထြက္ရ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီး ညေန၆နာရီမတုိင္မီ ဆုိင္ပိတ္ရျခင္းေၾကာင့္လည္း 
ေစ်းဆုိင္ပုိင္ရွင္တုိ႔ကုိ ထိခုိက္နစ္နာေစသည္။
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ထုိအၾကမ္းဖက္မႈၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ မြတ္စလင္မ်ားအား ခြျဲခားဆက္ဆံၿခင္းမ်ား ရိွလာသ
ည္ကုိ လူအမ်ားက သတိျပဳမိၾကေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မြတ္စလင္အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔က 
သူတုိ႔ ကေလးမ်ားအတြက္ မိဘမဲ့ကေလးစာသင္ေက်ာင္းကုိ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္လုိ
ေသာ္လည္း ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားက ခြင့္မျပဳေခ်။ ဆူပူမႈတြင္ ပ်က္ဆီးခဲ့ရေသာ 
ဗလီကုိမူ ျပန္ေဆာက္ခြင့္ ေပးသည္။ ဟိႏၵဴ ဘာသာဝင္အမ်ားစုမွာလည္း မြတ္စလင္တုိ႔ႏွင့္ 
ရုပ္ရည္သြင္ျပင္ ဆင္တူ ေနေသာေၾကာင့္ ခြျဲခားဆက္ဆံခံရျခင္းမ်ားကုိ ခံေနရေလသည္။
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 မႏၱေလး : အမ်ားဆုံးၾကားရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား မႏၱေလး : အမ်ားဆုံးၾကားရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

၁။ ဆူပူမႈမ်ားတြင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ေနသည္။ အစုိးရ၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါ
တီမ်ား

၂။ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ တရားဥပေဒႏွင့္ အညီမေျဖရွင္းၾကေပ။ ထုိ႔အျပင္ အေျခအ
ေနတစ္ရပ္ကုိ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွ အၾကမ္းဖက္ဆူပူၿခင္းျဖင့္ တုံ႔ျပန္ၾကသည္။

၃။ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွာ လည္း ေၾကာက္ရြံ႕ေနရၿပီး မည္သူမွ ထုိအဓိက႐ုဏ္းမ်ိဳ းကဲ့သုိ႔ 
အေျခအေနမ်ိဳးကုိ ထပ္မျဖစ္ေစလုိေတာ့ေခ်။

၄။ ဆူပူၿပီး အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ေနခုိက္တြင္ မင္းမဲ့တုိင္းျပည္ကဲ့သုိ႔ ခံစားေနရသည္။

၅။ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းအားလုံးမွ လူမ်ား၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား
သည္လည္း ထုိအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ထိခုိက္ခဲ့ရသည္။

၆။ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရိွ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ေနာက္လုိ
က္မ်ားအၾကားတြင္လည္း ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ယုံၾကည္မႈမ်ား၊ က်င့္ႀကံအား
ထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရိွရန္ 
လုိအပ္သည္။

၇။ လူအမ်ားသာ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကုိ နားလည္ခဲ့ပါက ထုိအဓိက႐ုဏ္းတြင္ 
ပါဝင္ျဖစ္ေအာင္ သိမ္းသြင္းခံရမည္မဟုတ္။

၈။ အသုိင္းအဝုိင္းသာ စည္းလုံးပါက ေသြးခြမဲႈသည္လည္း အရာေရာက္မည္မဟုတ္။

၉။ ဆူပူမႈမ်ားသည္ အသုိင္းအဝုိင္းျပင္ပမွလူမ်ား ျပဳလုပ္သြားၿခင္းျဖစ္သည္။ 
ထုိသူမ်ားသည္ မႏၱေလး၏အထင္ကရ အေဆာက္အအုံမ်ား၊ လမ္းမ်ားကုိ 
မသိေခ်။

၁၀။ အဓိက႐ုဏ္းသည္ အသုိင္းအဝိုင္း၏ ရႈေထာင့္ေပါင္းစုံ (စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး)
ကုိ ထိခုိက္ေလသည္။

၁၁။ အာဏာပုိင္မ်ားက လက္သည္တရားခံ မည္သူမည္ဝါမွန္း သိေသာ္လည္း 
တားဆီးရန္မလုပ္ေခ်။ ထုိ႔အျပင္ မိမိကုိယ္ကုိ ကာကြယ္ရန္ လက္နက္
ေဆာင္သူမ်ားကုိပင္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်သည္။
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ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခ်က္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခ်က္

နားဆင္သူတုိ႔သည္ မႏၱေလးရွိ ဘာသာေပါင္းစုံမွ လူေပါင္း၃၁ေယာက္ႏွင့္ စကား 
ေျပာျဖစ္ခဲ့ၾကေလသည္။ ၁၅ေယာက္ (၄၈%)မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကကာ 
၁၃ေယာက္ (၄၂%) မွာ မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၂ေယာက္ (၇%) မွာ ခရစ္ယာန္မ်ား
ျဖစ္ၾကကာ ၁ေယာက္ (၃%)မွာ ဟိႏၵဴ ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါဇယားသည္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ 
သူတုိ႔၏ ကုိးကြယ္ေသာ ဘာသာကုိ ျပသေလသည္။

၁၈ ေယာက္ (၅၈%) မွာ ေယာက်ၤားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၁၃ေယာက္ (၄၂%) မွာ မိန္းမမ်ား
ျဖစ္ၾကကာ၁၀ေယာက္ (၃၂%) မွာ ၂၀-၃၀ႏွစ္ၾကား ျဖစ္ၾကကာ ၆ေယာက္ (၁၉%) မွာ 
၃၁-၄၀ ၾကားျဖစ္ၾကသည္။၈ေယာက္ (၂၆%) မွာ ၄၁-၅၀ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ကာ ၁ေယာက္ 
(၃%) မွာ ၅၁-၆၀ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ၿပီး၁ေယာက္ (၃%) မွာ ၆၀ႏွစ္ႏွင့္အထက္ျဖစ္သည္။ 
မႏၱေလးရိွ ေျပာၾကားသူတို႔၏ အသက္အရြယ္ကုိ ေအာက္ပါဇယားတြင္ျပထားသည္။

Muslim
Religion

0                                     5                                   10                                   15                                 20
HinduChristianBuddhist

Age Range101286420 20-30                 31-40                  41-50                51-60              Above 60             No Data
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အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးႏွင့္ 
မသက္ဆုိင္ေပမသက္ဆုိင္ေပ

အသုိင္းအဝုိင္းတြင္းရိွ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ႀကိဳးကုိင္ လႈ႕ံေဆာ္ျခင္း 
ခံရသည္ဟုေျပာသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အသုိင္းအဝုိင္းရိွ လူမ်ားမွာ မည္သည့္အဖြ႕ဲအစည္းက 
ႀကိဳးကုိင္ေနေၾကာင္းကုိ ေရေရလည္လည္ မသိေခ်။သုိ႔ရာတြင္ အစုိးရ၊ စစ္တပ္၊ ႏုိင္ငံေရး
ပါတီမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ျဖစ္မည္ဟုယူဆသည္။ အခ်ိဳ႕က 
အၾကမ္းဖက္မႈ မျဖစ္ပြားမီတြင္ မႏၱေလးရိွသူမ်ားက ပုဒမ္၄၃၆ျပင္ဆင္ရန္ (လႊတ္ေတာ္ထရိွဲ 
တပ္မေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ မည္သည့္ျပင္ဆင္မႈမ်ိဳးကုိမဆုိ ဗီတုိအာဏာသုံးကာ 
ပယ္ခ်ႏုိင္ေသာ ပုဒမ္) ေထာက္ခံဆႏၵျပဳပြမဲ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိသူမ်ားက ဆူပူမႈမ်ား
သည္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ဆႏၵမဲေကာက္ခံမႈမွ လူအမ်ားအာ႐ုံလြဲေအာင္ ဘာသာ
ေရးကုိ ႏုိင္ငံေရးလက္နက္ တစ္ခုအေနႏွင့္ အသုံးခ်ေသာ ဗဟုိအစုိးရက လႈံ႕ေဆာ္ခ်
က္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ရႈျမင္ၾကသည္။ အမ်ားစု၏ အျမင္တြင္လည္း ျပင္ပမွလူမ်ားက 
ဆူပူမႈကုိစုေဝးၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ထုိအခ်က္သည္ ေသြးထုိးလႈံ႔
ေဆာ္သူမ်ားက မႏၱေလးၿမိဳ႕၏ အထင္ကရ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္လမ္းမ်ားကုိ 
မသိျခင္းဟူေသာ အခ်က္ကုိ အေျခခံၿပီး သိရိွလာျခင္းၿဖစ္သည္။

အသုိင္းအဝုိင္းမွလည္း သတိထားမိသည္မွာ မြတ္စလင္္တစ္ေယာက္က ဗုဒၶဘာသာ 
အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကုိ မုဒိန္းက်င့္လုိက္သည္ဟူေသာ ေကာလဟာလပ်ံ႕ရာမွ 
အၾကမ္းဖက္မႈ စတင္ျဖစ္ပြားသည္ကုိ သတိထားမိၾကေလသည္။ ထုိအခ်င္းအရာကုိ 
တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းရန္မႀကိဳးစားပဲ အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ရာတြင္ 
သုံးခဲ့သည္။ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားကလည္း မည္သူမ်ား အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ 
ပါဝင္ေနသည္ကုိ သိေသာ္လည္း တားဆီးရန္ မႀကိဳးစားခဲ့ေခ်။ ထုိ႔အျပင္ မိမိကုိယ္ကုိ 
ကာကြယ္ရန္ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ အသုံးျပဳသူမ်ားကုိ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈသည္ လူအားလုံးကိုိ ထိခုိက္သည္အၾကမ္းဖက္မႈသည္ လူအားလုံးကိုိ ထိခုိက္သည္

ဆူပူမႈျဖစ္ပြားေနစဥ္အတြင္းတြင္ မင္းမဲ့တုိင္းျပည္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သြားၿပီး တရားဥပေဒမ်ားလည္း 
မရွိေတာ့ေခ်။ ရဲမ်ားရွိေသာ္လည္း အထက္အမိန္႔မရေသာေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ 
တားဆီးျခင္းမရွိဟု လူအမ်ားကျမင္ေလသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ပင္ 
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အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွာ ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကရသည္။ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွာလည္း အၾကမ္းဖက္မႈ
ေၾကာင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာခံစားရၿပီး ထုိအၾကမ္းဖက္မႈကုိ ထပ္မံမျဖစ္ေစလုိေတာ့ေခ်။ 
အၾကမ္းဖက္မႈသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေနထုိင္မႈ၏ ဘက္ေပါင္းစုံကုိ စီးပြားေရးအရေရာ 
လူမႈေရးအရပါ ထိခုိက္သည္။ ပုဒမ္၁၄၄ ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာအခါ မည္သူမွ မနက္၉နာရီမွ 
ညေန၆နာရီအတြင္း အျပင္ထြက္ခြင့္မရိွေတာ့ေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ေစ်းထတဲြင္ နံနက္ေစာေစာ
စီးစီး ေစ်းေရာင္းသူတုိ႔အဖုိ႔ ၄င္းတုိ႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ နံနက္ေစာေစာတြင္ ေရာင္းခ်ခြင့္ 
မရိွေတာ့ေခ်။

အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔ဘက္မွလည္း ဘာသာေရးအုပ္စုအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔ဘက္မွလည္း ဘာသာေရးအုပ္စုအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ 
နားလည္ရန္လုိအပ္သည္နားလည္ရန္လုိအပ္သည္

လူအမ်ားက ေျပာသည္မွာ ၄င္းတုိ႔၏ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေနာက္လုိက္မ်ား
အၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္မႈကုိ တုိးျမွင့္သင့္သည္ဟု ဆုိသည္။အႀကံတစ္ခုေပးသည္မွာ 
မူလတန္းအဆင့္တြင္ဘာသာေရးမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ဓေလ့မ်ားရုိးရာမ်ား အေၾကာင္းကုိ 
ဘာသာေရး အသိပညာေပးေရး အေနျဖင့္ သင္ၾကားေပးရန္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္အႀကံ
ေပးခ်က္တစ္ခုမွာ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အုပ္စုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ညီညြတ္မွ်တစြာ 
ေနေစႏုိင္မည့္ ဘာသာေပါင္းစုံ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။

အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔ကလည္း အသိအမွတ္ျပဳသည္မွာ ေကာလဟာလတုိ႔ကလည္း အၾကမ္း
ဖက္မႈ လႈံ႔ေဆာ္ရာတြင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ပါဝင္ေနသည္ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး
အဖြ႕ဲအစည္း (စစ္တပ္၊အစုိးရႏွင့္ႏုိင္ငံေရးပါတီ) မွ လႈ႕ံေဆာ္လာေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ 
သူတုိ႔မတုံ႔ျပန္ႏိုင္ဟု ခံစားေနရသည္။သုိ႔ရာတြင္ သူတုိ႔ယုံၾကည္သည္မွာ ေကာလဟာလ 
ပ်ံ႕ပြားမႈကုိ နည္းပါးေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္လွ်င္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ဆူပူမႈမ်ားကုိ တားဆီး
ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ေလသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း သတိထားမိသည္မွာ အသုိင္း
အဝုိင္းတုိ႔မွ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကုိ နားလည္သင့္ၿပီး စည္းလုံးမႈကုိ တည္ေဆာက္ပါမွ 
ႏုိင္ငံေရးလွည့္ကြက္မ်ားသုံးကာ လွည့္စားၿပီး ဆူပူမႈမ်ားကုိ ေသြးထုိးလႈံ႕ေဆာ္ၿခင္းမ်ား 
လုပ္၍ရႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ဟူေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။
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 ပဲခူးအေနာက္ဘက္ : အမ်ားဆုံးၾကားရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပဲခူးအေနာက္ဘက္ : အမ်ားဆုံးၾကားရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

၁။ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားအားလုံးသည္အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔မွ လႈံ႕ေဆာ္ခဲ့
ျခင္းျဖစ္သည္။

၂။ တာဝန္ရိွသူတုိ႔ဘက္မွလည္း အေျခအေနကုိ ေကာင္းေကာင္း မထိန္းသိမ္းေခ်။

၃။ ထုိအရာသည္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ မရိွျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၄။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မြတ္စလင္မ်ားကုိလည္း ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ားလည္း 
ရိွလာသည္။အထူးသျဖင့္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပုိမ်ားသည္။

၅။ ၿပီးခဲ့ေသာ ဆူပူမႈမ်ားတြင္ ပ်က္စီးသြားေသာ ဗလီမ်ားကုိလည္း ျပန္လည္တည္
ေဆာက္ခြင့္မရေခ်။

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခ်က္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခ်က္

ပခူဲးအေနာက္ဖက္တြင္ နားဆင္သူတုိ႔အေနႏွင့္ လူေပါင္း၄၅ေယာက္ကုိ စကားေျပာဆုိခဲ့ၾက
သည္။ ၂၄ ေယာက္ (၅၃%) မွာ မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၉ေယာက္ (၂၀%) မွာ 
ဗုဒၶဘာသာမ်ားျဖစ္ၾကကာ၄ေယာက္ (၉%) မွာ ဟိႏၵဴမ်ားျဖစ္ၿပီး ၂ေယာက္ (၅%) မွာ 
ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၆ေယာက္မွာမူ၄င္းတုိ႔ကုိးကြယ္ေသာ ဘာသာကုိ ထည့္ေရး
မထားေခ်။ ေအာက္တြင္ျပထားေသာဇယားသည္ ပဲခူးတုိင္းအေနာက္ဘက္ရိွ အသုိင္း
အတြင္းရိွ လူတုိ႔၏ ကုိးကြယ္ရာဘာသာမ်ားကုိ ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

No Data

Muslim
Hindo

Buddhist

Religion

0                        5                       10                     15                    20                      25                    30
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ေျပာၾကားသူ ၃၅ ေယာက္(၇၈%)မွာ ေယာက်ၤားမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ၁၀ေယာက္ (၂၂%) မွာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၉ေယာက္ (၂၀%) မွာ အသက္၂၀-၃၀ ႏွစ္အရြယ္အတြင္း 
ျဖစ္ၿပီး ၁၃ေယာက္ (၂၉%) မွာ၃၁-၄၀ႏွစ္အတြင္း ရိွသည္။၆ေယာက္ (၁၃%) မွာ ၄၁-၅၀ 
ႏွစ္အၾကားရွိသည္။ ၁၁ေယာက္ (၂၅%) မာွ၅၁-၆၀ႏွစ္အတြင္း ရွိသည္။ ၄ ေယာက္ 
(၉%) မွာ အသက္၆၀ေက်ာ္မ်ား ျဖစ္ၾကကာ ႏွစ္ေယာက္ကမူ၄င္းတုိ႔၏ အသက္ကုိ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၿခင္း မရိွခဲ့ေခ်။ ထုိအသုိင္းအဝုိင္းရိွ လူမ်ား၏ အသက္အရြယ္အပုိင္း
အျခားကုိ ေအာက္ပါဇယားတြင္ ျပထားသည္။

လူအမ်ားသည္ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး ယုံၾကည္မႈ ရိွခဲ့ၾကသည္လူအမ်ားသည္ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး ယုံၾကည္မႈ ရိွခဲ့ၾကသည္

အၾကမ္းဖက္မႈ မျဖစ္ပြားခင္က လူတုိ႔သည္ ဘာသာျခားမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း 
အတူတကြ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ အသုိင္းအဝုိင္းတြင္းတြင္လည္း ယုံၾကည္မႈရိွခဲ့သည္။ 
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဘာသာမတူေသာ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ားပင္ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး 
ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ေငြေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ လူအမ်ား၏ 
ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားတြင္လည္း ေၾကာက္ရြံ႕ေနစရာမလုိေခ်။

ဆူပူမႈမ်ား မျဖစ္ပြားမီ အမုန္းစကားမ်ားကုိ ၾကားခဲ့ရသည္ဆူပူမႈမ်ား မျဖစ္ပြားမီ အမုန္းစကားမ်ားကုိ ၾကားခဲ့ရသည္

ဆူပူမႈမ်ားမျဖစ္ပြားမီတြင္ ျပႆနာအရိပ္အေရာင္မ်ားကုိ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အမုန္းစကားမ်ား
လည္း အၿမဲလုိလုိ ၾကားေနရၿပီး “မြတ္စလင္ေတြ ကမၻာႀကီးကုိ သိမ္းေတာ့မယ္” ဟူေသာ 
စကားမ်ားလည္း ပ်ံ႕ႏံွ႔လ်က္ရိွသည္။ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး သီခ်င္းမ်ားလည္း ၾကား
ေနရၿပီး မြတ္စလင္မ်ားကုိ စိတ္ဆုိးေစ၊ေၾကာက္ရြံ႕ေစသည္။

Age Range

101214
86420 20-30                 31-40                  41-50                51-60              Above 60             No Data
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အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔မွ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းျဖစ္သည္အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔မွ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းျဖစ္သည္

လူအမ်ားစုကခံစားရသည္မွာ ဆူပူမႈကုိစတင္ရန္အတြက္ စနစ္တက် အားထုတ္မႈမ်ား
ရိွခဲ့သည္ဟုခံစားရသည္။ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔က ယုံၾကည္ၾကသည္မွာ အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါ
တီတုိ႔ကုိသာ အျပစ္ဖုိ႔ရန္ရွိၿပီး သူတုိ႔ဝင္မပါပါက ထုိဆူပူမႈမ်ားလည္း ျဖစ္လာစရာ 
အေၾကာင္းမရိွဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားကလည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္ 
တုိင္းေဒသၾကီးအဆင့္ အာဏာပုိင္မ်ားပါ ပါဝင္သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ဘာသာေရးႏွင့္ မသက္ဆုိင္ပါအၾကမ္းဖက္မႈသည္ ဘာသာေရးႏွင့္ မသက္ဆုိင္ပါ

ထုိအဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ပြားေနစဥ္အတြင္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းတုိ႔မွာ က႑ႏွစ္မ်ိဳးတြင္ 
ပါဝင္ေနသည္။ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 
သူတုိ႔ကပင္ ဦးေဆာင္ျခင္းမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ ပဲခူးအေနာက္ဘက္ရွိ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ 
ဗုဒၶဘာသာရဟန္းမ်ားႏွင့္ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔က မြတ္စလင္မ်ားကုိ အႏၱရာယ္ကင္းေစရန္ 
ကူညီေပးၾကသည္။

တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ မရိွၿခင္းတရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ မရိွၿခင္း

လူအမ်ားက သတိထားမိသည္မွာ ၿမိဳ႕တြင္းရိွ ေဒသခံ အာဏာပုိင္မ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈကုိ 
ေကာင္းေကာင္း မထိန္းသိမ္းႏုိင္ၾကေပ။ အခ်ုိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ရဲမ်ားႏွင့္ အေစာင့္မ်ားကုိ 
အိမ္မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ရန္ တာဝန္ခ်ထားေသာ္လည္း လူအုပ္ႀကီးေပၚလာေသာအခါ 
သူတုိ႔က ေဘးထြက္ေနၿပီး မြတ္စလင္အိမ္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးသည္ကုိ ၾကည့္ေနသည္။ 
အခ်ိဳ႕မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကလည္း ေန႔ခင္းဘက္တြင္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ေနေသာ 
လူအခ်ိဳ႕ကုိ ညအခ်ိန္တြင္ လုံၿခံဳေရးတာဝန္က် ယူနီေဖာင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရသည္ဟုဆုိသည္။

မြတ္စလင္မ်ား ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည္မြတ္စလင္မ်ား ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည္

မြတ္စလင္မ်ားသည္ ပခူဲးအေနာက္ဘက္တြင ္ခြျဲခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ိဳးစုံ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ 
မြတ္စလင္တုိ႔ကလည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔၏ သာေရးနာေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သင့္
မဝင္သင့္ မသိေတာ့ေၾကာင္းေၿပာသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔၏ ပြဲလမ္းသဘင္တုိ႔တြင္ 
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ပါဝင္ေသာအခါ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးစကားမ်ား ၾကားရမည္ကုိ ေၾကာက္ေန
ေၾကာင္းေၿပာၿပသည္။

ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း မြတ္စလင္ကေလးငယ္မ်ားကုိ ခြျဲခားဆက္ဆံခံရပုံမ်ားအေၾကာင္း 
ေျပာျပေလသည္၊ အထူးသျဖင့္ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ ခရစ္ယာန္ေက်ာင္း
ဆရာ တစ္ဦးက ေက်ာင္းသုိ႔ ေထာက္ပံ႔ေရးပစၥည္းမ်ား သြားယူရာတြင္ ေက်ာင္းဆရာတစ္
ေယာက္က မြတ္စလင္ကေလးငယ္တစ္ဦးကုိ ေဘးသုိ႔တြန္းဖယ္လုိက္ၿပီး “ဒါမင္းအတြက္
မဟုတ္ဘူး”ဟု ေျပာသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

အသုိင္းအဝုိင္းတို႔မွာလည္း ၿပီးခဲ့ေသာ ဆူပူမႈမ်ားအတြင္း ပ်က္စီးခဲ့ေသာ ဗလီမ်ားကုိ 
ျပန္ေဆာက္ခြင့္ မရေခ်။ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေသာ ဗလီတစ္လုံးကုိ ျပန္ေဆာ
က္ခြင့္ မေပးသည့္အတြက္ မြတ္စလင္မ်ားမွာ ေသာၾကာေန႔ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းရန္အတြက္ 
ကီလုိမီတာ၂၀ခန္႔ေဝးေသာ ေနရာသုိ႔သြားရေလသည္။အခ်ိဳ႕အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရွိ 
လူမ်ားက ထုိအရာသည္ အသ္ုိင္းအဝုိင္း အတြင္း အမုန္းတရားပြားမ်ားေစရန္ ျပဳလုပ္
ထားေသာအစုိးရ၏လက္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွာလည္း ညီညီညြတ္ညြတ္ေနရန္ လုိအပ္သည္အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွာလည္း ညီညီညြတ္ညြတ္ေနရန္ လုိအပ္သည္

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ပညာေရးကို အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔အတြက္ အဓိကလုိအပ္ေသာ 
အရာျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရိွ လူတုိ႔မွာလည္း ျပည္သူ႔အခြင့္
အေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္း သိရန္လုိအပ္သည္။ လူအမ်ားတုိ႔ကလည္း ဘာသာ
ေရးအသိပညာေပးေရး အစီအစဥ္အေနႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစုံ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲကဲ့သုိ႔ 
အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ကာ ညီညြတ္စြာ ယွဥ္တြဲေနႏုင္ိေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈကုိ 
အားေပးရန္ လုိအပ္သည္။

အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရွိ လူမ်ားအေနႏွင့္လည္း မေသခ်ာေသာ ေကာလဟာလမ်ား 
ျဖန္႔ေဝမႈေၾကာင့္ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ အႏၱရာယ္တုိ႔ကုိ လူအမ်ားသိရွိရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း 
ေျပာျပေလသည္။
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 စစ္ေတြ : အမ်ားဆုံးၾကားရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား စစ္ေတြ : အမ်ားဆုံးၾကားရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

၁။ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔သည္လည္း ထုိအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ထိခုိက္ေၾကကြရဲသည္။ 
ယခုတြင္လူအမ်ားေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေၾကာက္ရြံ႕ေနရၿပီး မလုံမၿခံဳႏွင့္ ေနထုိင္
ေနရသည္။

၂။ သတင္းမီဒီယာမ်ားကလည္း အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားေစရန္ ဘက္လုိက္ေသာ 
အေရးအသားမ်ားျဖင့္ေဖာ္ျပသည္။

၃။ တရားဥပေဒလႊမ္းမုိးမႈလည္း မရွိေခ်။ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရွိ လူတုိ႔မွာ 
မည္သည့္ ဘာသာဝင္ပင္ ျဖစ္ေစ တရားဥပေဒကုိလုိက္နာသင့္သည္။

၄။ လူအမ်ားကလည္း ထုိဆူပူေသာင္းက်န္းမႈမ်ားကုိ ပ်ံ႕ႏံွ႔သြားေစရန္ မရည္ရြယ္ေခ်။

၅။ အစုိးရဘက္မွလည္း မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစရန္ ဆူပူမႈမ်ားႏွင့္ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားကုိ 
ဖန္တီးသည္။

၆။ အဓိက႐ုဏ္းသည္ ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝ၏ ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစုံကုိ ထိခုိက္ေလသည္။ 
ထုိအထဲတြင္ အျမင့္မားဆုံးမွာ ရွင္သန္ေနထုိင္ေရးခက္ခဲမႈ၊ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေရးလစ္ဟာမႈတုိ႔ ျဖစ္သည္။

၇။ ညမထြက္ရ အမိန္႔ထုတ္လုိက္ျခင္းသည္ စီးပြားရွာေဖြမႈကုိ ထိခုိက္ေစၿပီး အသုိင္း
အဝုိင္း၏ အျခားေသာ ေန႕စဥ္ေဆာင္ရြက္ဖြယ္ ကိစၥတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္မရႏုိင္ရန္ 
တားဆီးေလသည္။

၈။ ျပည္နယ္အစုိးရထံတြင္သာ အာဏာဗဟုိျပဳေနၿခင္းက အၾကမ္းဖက္မႈကုိ 
ကုိင္တြယ္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။

၉။ အသုိင္းအဝိုင္းအတြင္းတြင္သာမက အျပင္တြင္ပါ မယုံသကၤာျဖစ္မႈမ်ား ျမင့္တက္
လာၾကသည္။

၁၀။ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါဝင္ရန္ သူစိမ္းမ်ားက အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရိွ လူမ်ားကုိ 
ေသြးေဆာင္သည္။

၁၁။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္၏ သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ေျမေနရာမ်ားကုိ 
တူးေဖာ္အသုံးျပဳေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ လူထုအာရုံလြဲေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
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၁၂။ ဘာသာေရးအယူသည္းသူမ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစျခင္းျဖစ္သည္။

၁၃။ UN ကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံတကာေရးရာ လႈပ္ရွားသူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ရခုိင္ျပည္၏ 
အေျခအေနအေၾကာင္းကုိ ေကာင္းေကာင္း နားမလည္ၾကေခ်။

၁၄။ ရခုိင္ျပည္ရိွ ပညာေရးစနစ္သည္ အဆင့္ျမွင့္ရန္ လုိအပ္ေနေခ်ၿပီျဖစ္သည္။

၁၅။ အေျခအေနမ်ားကုိ ေကာင္းေကာင္း နားမလည္ေသာေၾကာင့္ အေစာက
တည္းက မြတ္စလင္တုိ႔အေပၚ ရိွႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ အမုန္းတရားႏွင့္ မေက်နပ္ခ်
က္မ်ားက လူတုိ႔အား ေကာလဟာလမ်ားႏွင့္ သတင္းအမွားမ်ားကုိ ပုိမုိယုံလြယ္
ေစသည္။

၁၆။ ယခုတြင္ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ႏုိင္ရန္ မျဖစ္ေတာ့ေခ်။ ခြဲျခားေနျခင္းသည္သာလွ်င္ 
တစ္ခုတည္းေသာ ေျဖရွင္းနည္းျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘာသာျခား
အုပ္စုမ်ားအၾကား မယုံၾကည္မႈမ်ား ႀကီးစုိးလာေသာေၾကာင့္ အတူတကြ 
ျပန္လည္ေနထုိင္ႏ္ုိင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။

၁၇။ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔ဘက္မွလည္း လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အျခားေသာ ဘာသာမ်ား
အေၾကာင္းကုိ ပုိမုိ သိနားလည္ရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိမွသာ ထုိအဓိက႐ုဏ္း၏ 
ေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္းရင္းကို နားလည္ႏုိင္မည္ ၿဖစ္သည္။

၁၈။ ရခုိင္ျပည္တြင္ အျခားေသာ လူနည္းစုမ်ား (ဟိႏၵဴ၊မရမႀကီး၊မ်ိဳ၊ႏွင့္အၿခားဘဂၤါ
လီတင္မဟုတ္) အေပၚတြင္လည္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ရိွလာသည္။

၁၉။ အဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ မိသားစုဝင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကြဲကြာသြားၾကသည္။
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ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခ်က္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခ်က္

စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ နားေထာင္သူမ်ားသည္ လူေပါင္း၄၈ဦးကုိ စကားေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ 
ေနရာေပါင္း ၉ေနရာမွလာေသာ သူတုိ႔ႏွင့္ စကားေျပာၿဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ အဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ 
ထိခုိက္ခံခဲ့ရေသာ ေနရာမ်ားလည္း ပါသကဲ့သုိ႔စစ္ေတြၿမိဳ႕အျပင္ဘက္ရိွ IDP စခန္းႏွစ္ခုမွ
လည္းပါသည္။

၃၅ ေယာက္ (၇၆%) မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၄ေယာက္ (၈.၅%) မွာ 
မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၾကကာ၄ေယာက္ (၈.၅%) မွာ ဟိႏၵဴမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၃ေယာက္ 
(၇%) မွာ ခရစ္ယာန္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ေအာက္ပါဇယားတြင္ေျပာၾကားသူတုိ ႔၏ 
ကုိးကြယ္ေသာ ဘာသာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၈ ေယာက္ (၆၁%) မွာ ေယာက်ၤားမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ၁၈ေယာက္ (၃၉%) မွာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားျဖစ္ၾကကာ၁ (၂%) မွာ အသက္၂၀ေအာက္ျဖစ္ေနသည္။ ၇ေယာက္ (၁၅%) မွာ 
အသက္ ၂၀-၃၀ ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ၿပီး၁၁ေယာက္ (၂၄%) မွာ အသက္၃၁-၄၀ ႏွစ္အတြင္း 
ျဖစ္သည္။ ၁၃ ေယာက္ (၂၈%) မွာ အသက္ ၄၁-၅၀ အတြင္း ျဖစ္ကာ ၉ေယာက္ (၂၀%) 
မွာ အသက္ ၅၁-၆၀ အတြင္း ျဖစ္ကာ ၅ေယာက္ (၁၁%) မွာအသက္၆၀ႏွစ္ႏွင့္
အထက္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါဇယားသည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရိွ ေျပာၾကားသူတုိ႔၏ အသက္အပုိင္း
အျခားကုိ ေဖာ္ျပသည္။
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အၾကမ္းဖက္မႈကုိ တြန္းပုိ႔လႈံ႕ေဆာ္ခဲ့ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအၾကမ္းဖက္မႈကုိ တြန္းပုိ႔လႈံ႕ေဆာ္ခဲ့ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား

လူအမ်ားက ယုံၾကည္ၾကသည္မွာ မုဒိန္းမႈကဲ့သုိ႔ သတင္းမ်ိဳးကုိ တင္ျပရာတြင္ မီဒီယာ 
ဘက္လုိက္မႈသည္(ရခုိင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကုိ ဘဂၤါလီအမ်ိဳးသားတစ္ဦးက မုဒိန္းက်င့္ 
အစရွိသည္ျဖင့္) အၾကမ္းဖက္မႈကုိ လႈံ႔ေဆာ္ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ လူအမ်ားက 
ေျပာၾကသည္မွာလည္း တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈမရိွျခင္း၊ အာဏာပုိင္တုိ႔က က်ဴးလြန္သူတုိ႔ကုိ 
အျပစ္ေပးျခင္း တစုံတရာမလုပ္ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ လူအမ်ားက သူတုိ႔လက္ႏွင့္ပင္ စီရင္မႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

အျခားအသုိင္းအဝုိင္းက ေျပာသည္မွာ ရခုိင္တုိ႔ သတ္ေသာေၾကာင့္ ေသခဲ့ရေသာ 
မြတ္စလင္ဆယ္ဦးတုိ႔အတြက္ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းရန္ မြတ္စလင္တုိ႔ စုရုံးျခင္းသည္ပင္လွ်င္ 
လြန္က်ဴးမႈတစ္ရပ္လုိ ထင္ျမင္ခံရၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဆူပူမႈအတြက္ စမွတ္တစ္ခုလုိ 
ျဖစ္သြားသည္။ လူအမ်ားကလည္း ေျပာသည္မွာ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ားႏွင့္ 
အယူသည္းသူမ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။

အဓိက႐ုဏ္း ဆူပူမႈမ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား အဓိက႐ုဏ္း ဆူပူမႈမ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား 
ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။

အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔ဘက္မွလည္း ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ထုိမွ်ၿမန္ၿမန္ဆန္ဆန္ ပ်ံ႕ႏံွ႔သြား
လိမ့္မည္ဟုထင္မထားခဲ့့ေခ်။ လူတုိ႔သည္လည္း ၄င္းတုိ႔အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းတြင္ 
လုံၿခံဳမႈမရိွေတာ့ဘဲ အေၾကာက္တရားႏွင့္ ရွင္သန္ေနရသည္။

ထိုအဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ လူတုိ႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားလည္း ထိခုိက္ခဲ့ရသည္။ ေန႔စဥ္ဝင္ေငြ၊ 
ပညာေရးႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈကိစၥမ်ားသည္ အဓိက႐ုဏ္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ၿမဲ 
ထိခိုက္လ်က္ရွိသည္။အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔ဘက္မွလည္း စီးပြားေရးဆုိင္ရာ သိသိသာသာ 
ဆုံးရႈံးနစ္နာမႈမ်ား ျပခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ မြတ္စလင္ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား 
ႀကိဳတင္ေငြမ်ား ထုတ္ေပးထားၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထုိလူမ်ား ထြက္သြား
ေသာအခါ ေငြမ်ားလည္း ဆုံးေလေတာ့သည္။ ညမထြက္ရ အမိန္႔မ်ားသည္လည္း ေန႔စဥ္
ေနထုိင္မႈဘဝကုိ သက္ေရာက္ၿပီး အျခားေသာ ျပဳဖြယ္ ေဆာင္ရာတုိ႔ကုိ ထိခုိက္ေလသည္။
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မိသားစုဘဝမ်ားသည္လည္း မ်ားစ ြာ ထိခုိက္ခဲ့ရသည္။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
စခန္းမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အိမ္မီးေလာင္ေသာေၾကာင့္ လာေရာက္ေနထုိင္ေသာ 
မိဘမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ အရြယ္ေရာက္ၿပီး သားသမီးမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ခြဲခြါေနရ
သည္။ ထုိ႔အျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ လူငယ္အခ်ိဳ႕ စစ္ေတြမွထြက္ခြါ သြားၾကရသည္။ 
ထုိသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အၿခားျပည္နယ္ မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ထုိင္းႏွင့္မေလး
ရွားတြင္လည္းေကာင္း သြားေရာက္ေနထုိင္ၾကသည္။

ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းမွလည္း နားမလည္ႏုိင္ၾကေပႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းမွလည္း နားမလည္ႏုိင္ၾကေပ

အသုိင္းအဝုိင္းတုိ ႔မ ွလည္း ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားျဖစ္ေသာ 
ကုလသမၼဂႏွင့္ႏုိင္ငံတကာ NGO တုိ႔မွ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားသြားေသာ အေျခအ
ေနတုိ႔ကုိ တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ မသိဟု ခံစားရေလသည္။ 
ထုိႏုိင္ငံတကာအေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ကလည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံတကာ NGO မ်ား၏ 
အစီရင္ခံစာေလာက္ကုိသာ ဖတ္ၿပီး အျခား ပါဝင္လႈပ္ရွားသူ (အသုိင္းအဝုိင္းမ်ား) ကုိ 
နားမေထာင္ေပ။ အျပင္လူသူစိမ္းမ်ားရွိေနၿခင္းေၾကာင့္ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းတြင္ 
မယုံသကၤာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထုိအျပင္လူဆုိသည္မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေဒသခံ 
မဟုတ္သူတုိင္းကုိ ဆုိလုိၿခင္းျဖစ္ၿပီး အစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ 
မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

ဗဟုိျပဳထားေသာ အစုိးရကအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။ဗဟုိျပဳထားေသာ အစုိးရကအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။

သက္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွလည္း ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ၿပည္နယ္အစုိးရတုိ႔ၾကား အာဏာမွ်
ေဝျခင္းမရွိ ျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးေစေသာ 
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ ပ်ံ႕ပြားသြားရၿခင္းမွာ 
ေဒသခအံာဏာပုိင္တို႔သည္ အေျခအေနကုိ တုံ႔ျပန္ရန္အတြက္ ဗဟုိအစုိးရ၏ တုိက္ရုိက္
အမိန္႔ကုိ ေစာင့္ေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
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အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ အာ႐ုံလႊဲေသာ ဗ်ဴဟာစနစ္တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ အာ႐ုံလႊဲေသာ ဗ်ဴဟာစနစ္တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္

ထုိအၾကမ္းဖက္မႈမၿဖစ္ခင္က ရခုိင္ျပည္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ 
ဆူပူမႈမ်ားမျဖစ္ခင္က ရဲစခန္းေရွ႕တြင္ လူမ်ားေစ်းကြက္ေနရာကိစၥ တင္ဒါေခၚယူျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သတ္ၿပီး ဆႏၵျပကန္႔ကြက္ေနေၾကာင္း ေၿပာၿပခဲ့သည္။ လူမ်ားက ေျပာျပခဲ့သည္မွာ
လည္း ေဒသတြင္း ရခုိင္ျပည္မွ ထြက္ေသာ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကုိ ထုတ္ယူေရာင္းချ်ခင္းမွ 
ရလာေသာ အျမတ္ေငြမ်ား ဘ႑ာမ်ားကို ဗဟုိအစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရ မွ်တစြာ 
ခြဲေဝယူရန္ ထုတ္ေဖာ္စည္းရုံးေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ေျမပုိင္နက္ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ျဖစ္ေနေသာ
ကိစၥမ်ားလည္းရိွသည္။

အခ်ိဳ႕လူမ်ားက ယုံၾကည္ၾကသည္မွာ အစုိးရကုိယ္တုိင္က ဆူပူမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေစကာ 
မင္းမဲ့စရုိက္ဆန္ဆန္ ျဖစ္ေစၿပီး အသုိင္းအဝုိင္းႏ ွ င့္ ျပည္သူ ႔လူမ ႈအဖြဲ ႕အစည္း/ 
အသုိင္းအဝုိင္းတစ္ခုကုိ အေျခခံထားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အထက္ပါ ရခုိင္ျပည္ႏွင့္ 
သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥမ်ားအား အာ႐ုံလြဲေစရန္ တမင္သက္သက္ လႈ႕ံေဆာ္ဖန္တီးသည္ဟု 
ယုံၾကည္ၾကသည္။

အေစာကတည္းက ရိွႏွင့္ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအေစာကတည္းက ရိွႏွင့္ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား

လူအမ်ားက ဘဂၤါလီမ်ား၊ ဟိႏၵဴ မ်ား ၊မရမႀကီးမ်ား ၊ၿမိဳလူမ်ိဴးမ်ားႏွင့္ အျခားအသုိင္းအဝုိင္းရိွ 
လူမ်ား ခြဲျခားဆက္ဆံခံရေၾကာင္းကုိ ေျပာျပသည္။ အေစာကတည္းက ရွိႏွင့္ေသာ 
‘အမုန္းတရား’ ႏွင့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားက တစ္ဖက္ဘာသာကုိ ေကာင္းစြာ သိနားလည္ျခင္း 
မရိွျခင္းႏွင့္ ေပါင္းလုိက္ေသာအခါ ေကာလဟာလမ်ားႏွင့္ သတင္းအမွားမ်ားကုိပ်ံ႕ပြား
ေစေလသည္။

အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္စဥ္ကုိ နားလည္ႏုိင္ရန္ အသိပညာေပးမႈ လုိသည္အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္စဥ္ကုိ နားလည္ႏုိင္ရန္ အသိပညာေပးမႈ လုိသည္

အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွလည္း ႏ္ုိင္ငံသားအခြင့္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ယုံၾကည္မႈတည္
ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္တုိ႔အေပၚတြင္ အေျခခံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရး 
လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုိအပ္သည္။ ထုိအစီအစဥ္မ်ားသည္ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔အား ပဋိပကၡ
ျဖစ္စဥ္၏ ေနာက္မွ အေၾကာင္းရင္းကုိ နားလည္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္သင့္သည္။
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အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔အား ခြဲျခားထားရမည္အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔အား ခြဲျခားထားရမည္

စစ္ေတြႏွင့္ အျခားနယ္မ်ားတြင္ လုံးလုံးမတူညီေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ စစ္ေတြၿမိဳ႕ခံမ်ားက 
ဗုဒၶဘာသာဝင္ႏွင့္ မြတ္စလင္တုိ႔အား ခြဲျခားထားရန္အတြက္ အျပင္းအထန္ ေတာင္း
ဆုိၿခင္းပင္ ၿဖစ္သည္။အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔ဘက္မွလည္း ေလာေလာဆယ္တြင္ အသုိင္းအဝုိင္း
တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု မယုံၾကည္မႈ ျမင့္တက္ေနေသာေၾကာင့္ အတူတကြေနထုိင္ႏုိင္ရန္ 
မျဖစ္ႏုိင္ဟု ခံစားမိေလသည္။ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ၿပီးမွ သူတုိ႔အကုန္ ယွဥ္တြဲ
ေနထုိင္ႏုိင္မည္ၿဖစ္သည္။

မွတ္မွတ္ရရအားၿဖင့္လည္း စစ္ေတြတစ္ၿမိဳ႕တည္းမွာပင္ ဘာသာမတူသူတုိ႔က အသုိင္း
အဝုိင္းမ်ားၾကားတြင္ ေရာယွက္ေနထုိင္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ရခုိင္ၿပည္၏အၿခားေနရာမ်ားတြင္ 
မြတ္စလင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာတုိ႔ က ခြဲၿခားေနထုိင္ေလ ့ရိွသည္။
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 ေရႊဘုိ : အမ်ားဆုံးၾကားရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေရႊဘုိ : အမ်ားဆုံးၾကားရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

၁။ သူစိမ္းမ်ားမရိွပါက အၾကမ္းဖက္မႈလည္း ျဖစ္မည္မဟုတ္ေခ်။

၂။ အသုိင္းအဝုိင္းတြင္းရွိ လူမ်ားကလည္း အျခားေသာ ဘာသာေရးအုပ္စု၏ 
ရုိးရာႏွင့္ ဘာသာေရးပြဲေတာ္မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ၾကသည္။

၃။ မည္သည့့္ဘာသာကုိးကြယ္ေစကာမူ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး 
ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ရိွၾကသည္။

၄။ ေဒသခံမ်ားကလည္း ဆူပူမႈမ်ားမျဖစ္ေအာင္ တားဆီးေပးႏုိင္မည့္ ဘာသာေပါင္းစုံ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိျပဳလုပ္ေပးၾကသည္။

၅။ လူတုိ႔ကလည္း သူတုိ႔အသုိင္းအတြင္းတြင္ အဓိက႐ုဏ္းကုိ မျဖစ္လုိသကဲ့သုိ႔ 
သူတုိ႔အတူတကြ ပူးေပါင္းကာကာကြယ္ႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းသည္။

၆။ အသုိင္းအဝိုင္းတုိ႔မွလည္း သူတုိ႔၏ပဋိပကၡ ျပႆနာမ်ားကုိ ေၿဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိလုိအပ္သည္ဟု ဆုိသည္။

၇။ လူငယ္မ်ားလည္း အျခားေသာ ဘာသာတရားမ်ားကုိ ေလ့လာရန္ လုိသည္။

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခ်က္ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာခ်က္

နားဆင္သူတုိ႔သည္ေရႊဘုိရိွ လူ ၂၂ ေယာက္ႏွင့္ စကားေျပာဆုိခဲ့သည္ ။မွတ္မွတ္ရရအားျဖင့္ 
ေရႊဘုိၿမိဳ႕ရွိရြာတစ္ခုတြင္ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔သည္၊ အထူးသျဖင့္ ဘာသာေရးေခါင္း
ေဆာင္မ်ားသည္ တင္းမာမႈမ်ားကုိ အဓိက႐ုဏ္းအသြင္ ေျပာင္းမသြားေအာင္ တားဆီး
လုိက္ႏုိင္ၾကသည္။ ေျပာၾကားသူ ၁၂ ေယာက္ (၅၅%) မွာ မြတ္စလင္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး 
၁၀ေယာက္ (၄၅%) မွာ ဗုဒၶဘာသာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေအာက္ပါဇယားသည္ ေျပာၾကား
သူတုိ႔၏ ကုိးကြယ္ေသာ ဘာသာမ်ားကုိ ျပသေလသည္။

Muslim

Buddhist

1          2           3           4          5          6          7           8           9         10        11        12        13

Religion
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၁၈ ေယာက္ (၈၂%) မွာ ေယာက်ၤားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၄ေယာက္ (၁၈%) မွာ မိန္းမမ်ား 
ျဖစ္ၾကသည္။ ၆ ေယာက္ (၂၇%) မွာ ၂၀-၃၀ ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ကာ ၃ေယာက္ (၁၄%) 
မွာ ၃၁-၄၀ ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ၾကၿပီး ၃ေယာက္ (၁၄%) မွာ ၄၁-၅၀ ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္သည္။ 
၁ေယာက္ (၄%) မွာ ၅၁-၆၀ ႏွစ္ၾကားရိွၿပီး ၉ ေယာက္ (၄၁%) မွာ သူတုိ႔၏အသက္ကုိ 
ေဖာ္ျပမထားေခ်။ ေရႊဘုိၿမိဳ႕ရိွ ေျပာၾကားသူတုိ႔၏ အသက္မ်ားကုိ ေအာက္ပါဇယားတြင္ 
ေဖာ္ျပထားသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ လႈံ႕ေဆာ္ရာတြင္ ျပင္ပသူစိမ္းမ်ား ပါဝင္ေနသည္။အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ လႈံ႕ေဆာ္ရာတြင္ ျပင္ပသူစိမ္းမ်ား ပါဝင္ေနသည္။

လူအမ်ားစုက ေျပာသည္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ လႈံ႔ေဆာ္ရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ ျပင္ပသူစိမ္းမ်ား 
ပါဝင္ေနသည္ဟုဆုိသည္။ ရြာတစ္ရြာတြင္မူ ရြာခံက ေျပာသည္မွာ အၾကမ္းဖက္မႈမတုိင္မီ 
တစ္ပတ္ႏွစ္ပတ္ အလုိအတြင္း ဝဘ္ဆုိက္မွ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး ဝါဒမ်ားကို ဗီဒယုိီမ်ား
ျဖင့္လည္းေကာင္း စီဒီအသြင္ျဖင့္လည္းေကာင္း ၄င္းတုိ႔ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း ျဖန္႔ခ်ိခဲ့
သည္ဟု ဆုိသည္။

ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္မႈရိွျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ တားဆီးရာတြင္ ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္မႈရိွျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ တားဆီးရာတြင္ 
ကူညီေပးသည္ကူညီေပးသည္

အၾကမ္းဖက္မႈ မတုိင္မီက လူအမ်ားသည္ အျခားဘာသာျခားတုိ႔၏ ရုိးရာႏွင့္ ဘာသာေရး
ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကသည္။ ထုိအရာသည္ ဘာသာျခားအုပ္စုမ်ား တစ္ခုႏွင့္
တစ္ခုအၾကားတြင္ ခုိင္ၿမဲေသာ ဆက္ဆံေရးကို ျဖစ္ေပၚေစကာ လူအမ်ားကလည္း 
သူတုိ႔သည္ အျခားဘာသာမွ သူမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ရြာတစ္
ရြာတြင္ မတူညီေသာ ဘာသာမ်ားမွ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ငယ္သူငယ္ခ်င္း

10 Age Range

86420 20-30                      31-40                       41-50                      51-60                    No Data
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မ်ား ျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ တစ္ဦး၏ အသုိင္းအဝုိင္းကုိ တစ္ဦးကာကြယ္ရန္ အတူတကြ 
လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ထုိအခ်က္ကပင္ သူတုိ႔ကုိ ဆက္သြယ္မႈ ျမွင့္တင္ေပးေသာ ေကာလ
ဟာလမ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးေသာ ၊ဆူပူမႈမ်ားကုိ တားဆီးေပးေသာ ဘာသာေပါင္းစုံ 
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ေတြ႕ဆုံရန္ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ေနရာႏွစ္ေနရာတြင္ အရွင္ေတဇာဓိပတိသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျဖန္ေျဖရာတြင္ 
အင္မတန္ ၾသဇာေညာင္းေလသည္။ သူကုိယ္တုိင္ကလည္း မြတ္စလင္ဘာသာေရးေခါ
င္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အတူအလုပ္ တြဲလုပ္ၿပီး ထုိေခါင္းေဆာင္မ်ားက သူတုိ႔အသုိင္းအဝုိင္း
အတြင္းရိွ လူမ်ားကုိ တင္းမာေနေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ လူတုိ႔အား 
ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ဝင္မပါေစရန္ သိမ္းသြင္းေျပာဆုိရသည္။

ထင္ထင္ရွားရွားပင္ မ.ဘ.သရဟန္းမ်ားသည္လည္း အျခားေသာ ဘာသာေရးေခါင္း
ေဆာင္မ်ားႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေဝျခင္း၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပဋိပကၡမ်ားကုိ 
ေျဖရွင္းရန္ ေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ တားဆီးရာတြင္ လႈပ္ရွားၾကသည္။

လူအမ်ားကလည္း အၾကမ္းဖက္မႈကုိ တားဆီးရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကသည္လူအမ်ားကလည္း အၾကမ္းဖက္မႈကုိ တားဆီးရန္ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကသည္

လူအမ်ားကလည္း အၾကမ္းဖက္မႈကုိ သူတုိ႔ေနထုိင္ရာ ေဒသအတြင္းတြင္ မျဖစ္ေစလုိၾကေခ်။ 
အသိုင္းအဝုိင္းအတြင္းရိွ လူမ်ားကလည္း ေကာလဟာလမ်ား ျဖန္႔ေဝၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈကုိ 
လႈ႕ံေဆာ္လုိေသာ သူမ်ားရိွေနသည္ကုိ သတိထားမိေသာ္လည္း သူတုိ႔ထုိက့ဲသုိ႔ အျဖစ္မခံပါဟု 
ေျပာေလသည္။ သူတုိ႔ဘက္မွ ဘာသာေရးအုပ္စုႏွစ္ခုအၾကား နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းကုိ 
ကာကြယ္ေပးႏုိင္ေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေပါင္းစုံ ေဆြးေႏြးေရး
ဂ႐ုမ်ားဖြဲ႕ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈကုိ တားဆီးႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။

အျခားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေကာလဟာလမ်ား ဇာတ္လမ္း
မ်ား ၾကားေသာေၾကာင့္ အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္းရွိ လူမ်ား ထိတ္လန္႔ရေသာ္လည္း 
သူတုိ႔တစ္ဦးကုိတစ္ဦး သိေသာေၾကာင့္ ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ 
သူတုိ႔အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးႏုိင္ခဲ့သည္။
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ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ သူစိမ္းမ်ားက ရပ္သိရြာသိ ေဆးစြဲေနေသာ မြတ္စလင္တစ္ေယာက္ကုိ 
ေစတီတစ္ခုအားဖ်က္ဆီးရန္ ေသြးေဆာင္သည္။ အသုိင္းအဝုိင္းတုိ႔မွ ထုိအေျခအေနကုိ 
ဆူပူေသာင္းက်န္းမႈ အဆင့္ထိ တက္မသြားေအာင္ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ စကားေျပာၿပီး 
အေျခအေနကုိ တည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ကာ ထိန္းသိမ္းလုိက္ႏုိင္သည္။

ဘာသာေပါင္းစုံ အသိပညာေပးေရး လုိအပ္သည္ဘာသာေပါင္းစုံ အသိပညာေပးေရး လုိအပ္သည္

အခ်ိဳ႕ရဟန္းမ်ားက ပညာေရးစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲရန္လုိေၾကာင္း၊ ထုိမွသာ လူငယ္မ်ား 
အၿခားဘာသာမ်ားအေၾကာင္းကုိ သိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေလသည္။ သူတုိ႔က ထုိသုိ႔လု
ပ္မွသာ ဘာသာျခားသူမ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကားထဲတြင္ ႀကီးမားေသာ နားလည္ႏုိင္မႈမ်ား 
ျဖစ္ထြန္းႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ အျခားသူမ်ားကမူ အဓိက႐ုဏ္း ထပ္မံျဖစ္ပြားမႈကုိ 
တားဆီးရန္ ပုိ၍ ပညာေပးရန္ လုိသည္ဟု ေျပာေလသည္။

တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈမရိွျခင္းသည္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈၿဖစ္ပြားရျခင္း၏ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈမရိွျခင္းသည္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈၿဖစ္ပြားရျခင္း၏ 
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခ်က္ျဖစ္သည္အေၾကာင္းရင္းတစ္ခ်က္ျဖစ္သည္

တစ္ေနရာတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားေသာအခါ လူအမ်ားက သတိထားမိသည္မွာ 
နယ္စပ္ေရးရာကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး ရွိေနေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈကုိ မတားဆီး
ႏုိင္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ထုိေၾကာင့္ သူတုိ႔နယ္တြင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ မရိွျခင္းေၾကာင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ရသည္ဟုထည့္သြင္းေျပာၾကားေလသည္။

လူအမ်ားကလည္း ဘာသာေပါင္းစုံဆက္ဆံေရးကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ၿပီး လူအမ်ားကလည္း ဘာသာေပါင္းစုံဆက္ဆံေရးကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ၿပီး 
အားေကာင္းေစလုိၾကသည္အားေကာင္းေစလုိၾကသည္

အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္သြားေသာ အသုိင္းအဝုိင္းတစ္ခုတြင္ အသုိင္းအဝုိင္းရိွ လူမ်ားက ၄င္းတုိ႔ 
ယခင္လုိညီညီညြတ္ညြတ္ ျပန္ေနေသာ အေျခအေနကုိ ျပန္ေရာက္ရန္အတြက္ ဆက္ဆံ
ေရးကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ အခ်ိန္ၾကာမည္ကုိ သိရိွသည္။ ထုိအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း 
ေနထုိင္သူမ်ားက ဘာသာျခားမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ၿပီး ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္လုိၾကသည္။ 
သူတုိ႔ဘက္မွလည္း ဘာသာျခားအုပ္စုမ်ား အၾကားတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ရွိေနေသး
ေသာေၾကာင့္ ဘာသာျခားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံမႈအားေကာင္းေစရန္ အေထာက္အပ့ံ
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ေပးမည့္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာျပေလသည္။ သူတုိ႔သည္လည္း ဘာသာ
ေရးအယူသည္းအဖြဲ႕မ်ား တည္ရိွေနမႈအေပၚတြင္ စုိးရိမ္ေနၾကသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း က႑တစ္ရပ္မွပါဝင္သည္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း က႑တစ္ရပ္မွပါဝင္သည္

အခ်ိဳ႕လူမ်ားက ယုံၾကည္ၾကသည္မွာ ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွာ တာဝန္ရိွသည္ဟုဆုိသည္။ 
ရြာတစ္ရြာတြင္ လူတုိ႔က ထင္ျမင္ခ်က္ ေပးသည္မွာ ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္လုိက္ပါက၊ 
အထူးသျဖင့္ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ေျပာင္းလဲလုိက္ပါက အဓိက႐ုဏ္းမၿဖစ္ေစရန္ တားဆီး
ေပးႏုိင္မည္ဟု ယူဆၾကသည္။
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ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ဤကဲ့သုိ႔မဟုတ္ရပါကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ဤကဲ့သုိ႔မဟုတ္ရပါ
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံခဲ့ရေသာျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ အဓိက႐ုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခုိက္ခံခဲ့ရေသာ
ႏွစ္ဖက္အသုိင္းအဝုိင္းမ်ား၏ စကားသံကုိ နားေထာင္ျခင္းႏွစ္ဖက္အသုိင္းအဝုိင္းမ်ား၏ စကားသံကုိ နားေထာင္ျခင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏ ွ င့္ပဋိပကၡအေရးေလ့လာမႈစင္တာ (CPCS) သည္ ၿ ငိမ္းခ်မ္းေရးႏ ွ င့္ပဋိပကၡအေရးေလ့လာမႈစင္တာ (CPCS) သည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ေလ့လာသင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ေလ့လာသင္
ယူမႈမ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ အေထာက္အကူ ျပဳသည့္ အျပန္အလွန္ ယူမႈမ်ားအား အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ အေထာက္အကူ ျပဳသည့္ အျပန္အလွန္ 
ခ်ိတ္ဆက္္လ်က္ရွိေသာ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ျဖန္႕ျဖဴးရာေနရာျဖစ္ခ်ိတ္ဆက္္လ်က္ရွိေသာ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ျဖန္႕ျဖဴးရာေနရာျဖစ္
သည္။ ဤေနရာသည္ လက္ေတြက်င့္သံုးသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ သည္။ ဤေနရာသည္ လက္ေတြက်င့္သံုးသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ 
အသိပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာသူမ်ားအား ဆက္စပ္အေျခအအသိပညာရွင္မ်ား ႏွင့္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာသူမ်ားအား ဆက္စပ္အေျခအ
ေနေပၚ၌ အေျခခံထားေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ အရင္းအေနေပၚ၌ အေျခခံထားေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ အရင္းအ
ျမစ္မ်ားအား လက္လွမ္းမီ ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျမစ္မ်ားအား လက္လွမ္းမီ ေလ့လာၾကည့္ရႈႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 

ဖန္တီးေပးလ်က္ရိွသည္။ ဖန္တီးေပးလ်က္ရိွသည္။ 
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