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ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လကတည္းက ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား 

ျပင္းထန္သည့္ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားရာ ေနရာျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဤလုပ္ငန္းခြင္စာတမ္းသည္ ယင္းပဋိပကၡေၾကာင့္ 

ေပၚေပါက္လာသည့္အရာမ်ားအေပၚပုိမုိနားလည္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ေဒသဆိုင္ရာ 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ထိုနားလည္မႈကိုပံ့ပိုးေပးရန္ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္ေသာသုေတသနစီမံခ်က္တစ္ခုမွ ရွာေဖြ 

ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအားတင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံ (၇၈) ဦးအား ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ 

အေပၚအေျခခံကာ အစၥလာမ္ဘာသာတရားအား လူမ်ိဳးႏွင့္ဘာသာတရားဆိုင္ရာ အတၱဘ၀အမွန္ဆန္ေသာ 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ မြတ္စလင္မ်ားသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ လူ ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအေပၚ 

ၿခိမ္ေျခာက္ရန္အလားအလာရွိသူမ်ားအျဖစ္ တင္ျပေျပာဆုိေနမႈကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔ေျပာဆိုမႈကို 

ႏိုင္ငံတကာျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအား ကိုးကားထားသည့္ 

အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈရိွေသာ ျငင္းခံုေျပာဆုိမႈသံုးခုျဖင့္ ခုိင္မာေအာင္အားျဖည့္ထားသည္။ ထိုရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားမွ 

“ေကာလာဟလမ်ား” ႏွင့္ “အမုန္းစကား” မ်ားအားလက္ရွိအာရံုစိုက္ေနမႈအေပၚေမးခြန္း ထုတ္ထားသည့္ 

ေကာက္ခ်က္ခ်သုံးသပ္မႈမ်ားတင္ျပထားကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အက်ယ္တ၀င့္ေရးသားခ်က္မ်ား၊ ကမာၻလံုး 

ဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးတိုက္ပြႏဲွင့္ဆက္စပ္ေနေသာေျပာဆုိေနပံုမ်ားအၾကားရွိ အေရးႀကီးေသာ 

ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ မြတ္စလင္မ်ား၏ 

အကဲစမ္းေနေသာ (သို႔) ေထာက္ခံအားေပးေနေသာပံုရိပ္အသြင္မ်ားျဖင့္ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာအမွတ္တရ 

တည္ေဆာက္ျခင္းအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္အျခားအာဏာပုိင္မ်ား၏အခန္းက႑မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ  အနာဂတ္ကာလ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္မ်ားအတြက္အေရးတႀကီးျဖစ္ေသာေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားပါသည္။ 
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နိဒါန္း 
 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပထမဆံုးအဓိကရုဏ္းမ်ားကတည္းက ဗုဒၶဘာသာ 

အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္မြတ္စလင္အသိုင္းအ၀ိုင္းအၾကား အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူေပါင္း (၁၄၆၀၀၀) ေက်ာ္ 

ေနအိမ္စြန္႔ခြာေရႊေျပာင္းခဲ့ရသည့္ ျပင္းထန္ေသာပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚရာေနရာျဖစ္လာခဲ့သည္။2 ယင္းအၾကမ္း 

ဖက္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာထုတ္အဂၤလိပ္ဘာသာမီဒီယာမ်ားတြင္ ပံုမွန္ေဖာ္ျပခံရသည့္အေၾကာင္းအရာတစ္ခု 

ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ တံခါးပိတ္ၾကားနာခဲ့ျခင္းအပါအ၀င္ သံတမန္မ်ားႏွင့္ကုလသမဂၢမွ 

တုန္႔ျပန္မႈမ်ားပါ ရိွလာခဲ့သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ 

မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပင္းထန္ေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ 

ေခါင္းေဆာင္တစ္ခ်ဳိ႕၏မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအစြန္းေရာက္လႈံ႕ေဆာ္ေျပာဆုိမႈမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာအသိုုင္းအ၀ိုင္း 

က အာရံုစိုက္လာၾကသည္။3 ၂၀၁၃ ႏွင့္ ၂၀၁၃မတုိင္ခင္အခ်ိန္အထိ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေလ့လာ 

ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားႏွင့္ လူစုလူေ၀းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သတိေပးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း 

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျမင့္တက္ေနခဲ့သည္။ ယင္းတို႔တြင္ လန္ဒန္တကၠသိုလ္ရွိ ‘International State Crime Initiative’ 

ပါ၀င္ရာ ၎တုိ႔၏ခိုင္မာေသာေတြ႔ရွိခ်က္အရ သတ္မွတ္ထားေသာအဆင့္ (၄) ဆင့္မွတစ္ဆင့္ လူမ်ိဳးတုံး 

သတ္ျဖတ္ရန္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္၍ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအားစုစည္းလႈ႔ံေဆာ္ကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းျဖစ္သည္။4 ၂၀၁၅ 

ေမလအတြင္း ေအာ္စလိုၿမိဳ႕တြင္ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံႏုိဗယ္ဆုခ်ီးျမွင့္ေရးအဖြဲ႔ (Norwegian Nobel Institute) က 

လက္ခံက်င္းပေသာညီလာခံတစ္ခုတြင္ ေဂ်ာ့ဆိုးေရာ့က “နာဇီတို႔၏လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ” ႏွင့္ဆင္တူသည္ဟု 

တက္ေရာက္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။5 အဆိုပါညီလာခံတြင္ ႏိုဗယ္ဆုရွင္သံုးဦး၏ ၎တို႔အေခၚ “မ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈေအာက္ 

မေလ်ာ့ေသာ”  (nothing less than genocide) အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ဖိႏွိပ္ညွင္းပန္းမႈတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ရပ္တန္႔ေရး 

အတြက္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားပါ၀င္ခဲ့သည္။6 

ျမန္မာအစုိးရသည္ ထိုသို႔အခိုင္အမာေျပာဆုိေနမႈကိုပယ္ခ်ရန္ လ်င္ျမန္စြာတုန္႔ျပန္ခဲ့ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာဟု 

သတ္မွတ္ခံရသူမ်ား၏ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို ေအးေဆးတည္ၿငိမ္စြာျငင္းဆန္ခဲ့သည္။7 ဥပမာအားျဖင့္ ေအာ္စလိုညီလာခံ 

ေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက အထက္ပါေျပာဆိုခ်က္အေနျဖင့္ မမွ်တေသာ၊ အႏႈတ္သေဘာ 
                                                           
2 ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈ အခ်က္အလက္အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအရ UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs၊ 
“Myanmar: Internal Displacement in Rakhine State (Jan 2015)” (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 
January 2015), http://reliefweb.int/sitesreliefweb.int/ files/resources/Affected_Map_IDP_Sites_Rakhine_OCHA_Jan2015 
_A4.pdf. ကုိၾကည့္ပါ။ 
3 Louis Charbonneau, “U.N. Council Has First-ever Briefing on Rights in Myanmar,” Reuters, May 28, 2015, http:// 
www.reuters.com/article/2015/05/28/us-myanmar-un-idUSKBN0OD2K320150528. 
4 “The Most Persecuted People on Earth?,” The Economist, June 13, 2015,http://www.economist.com/ news/asia/21654124-
myanmars-muslim-minority-have-been-attacked-impunity-stripped-vote-and-driven. 
5 George Soros, “As a Jew in Budapest, I Too Was a Rohingya,” Newsweek, May 31, 2015, http://www. newsweek.com/soros-
jew-budapest-i-too-was-rohingya-337443. 
6 “Burma Rejects ‘Unbalanced’ Rohingya Remarks by Nobel Prize Winners,” The Guardian, May 31, 2015, http:// 
www.theguardian.com/world/2015/may/31/burma-rejects-unbalanced-rohingya-remarks-by-nobel-prize-winners. 
7 ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွမြတ္စလင္မ်ား၏လူနည္းစုသာလွ်င္ ‘ဘဂၤါလီ’ အျဖစ္ သူတုိ႔ကုိယ္တိုင္သတ္မွတ္ၿပီး ၁၉၈၂ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံသားျပဳေရးဥပေဒအရ 
သတ္မွတ္ထားသည့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ျပည့္စုံသည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားျပသႏုိင္ပါက ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ရရိွခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎တုိ႔ကုိပင္ 
လြတ္လပ္စြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားရပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ အျခားအခြင့္အေရးမ်ား ေပးမထားပါ။ Nyein Nyein, “New Citizens Kept 
Grounded in Myanmar’s Rakhine State,” The Irrawaddy, June 16, 2015, http://www.irrawaddy.org/burma/new-citizens-kept-
grounded-in-arakan-state.html. ကုိၾကည့္ပါ။ 
 

http://reliefweb.int/sitesreliefweb.int/
http://www.economist.com/%20news/asia/21654124-myanmars-muslim-minority-have-been-attacked-impunity-stripped-vote-and-driven
http://www.economist.com/%20news/asia/21654124-myanmars-muslim-minority-have-been-attacked-impunity-stripped-vote-and-driven
http://www.irrawaddy.org/burma/new-citizens-kept-grounded-in-arakan-state.html
http://www.irrawaddy.org/burma/new-citizens-kept-grounded-in-arakan-state.html
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ေဆာင္ေသာေျပာဆုိခ်က္သာျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာထားေၾကညာခ်က္တစ္ခုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။8 ယင္းတုန္႔ျပန္မႈသည္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းမ်ားအေပၚ ျပည္ပမွေ၀ဖန္မႈမ်ားအား ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္ကတည္းကပင္ 

အစိုးရ၏တုန္႔ျပန္ခဲ့ေသာနည္းလမ္းကိုထင္ဟပ္ခဲ့ေစခဲ့ၿပီး ယင္းအျပဳအမႈသည္ ထူဆန္းသည္ဟုမဆိုႏိုင္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္က ရိုက္တာသတင္းဌာနအား  

“ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္မ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ရခုိင္လူမ်ိဳးဗုဒၶဘာသာမ်ားကိုသာျဖစ္လိမ့္မည္” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳ 

ေျပာဆုိခဲ့သည္။9 

ဦးေဇာ္ေအးေမာင္၏ေျပာဆုိခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတကာမွအက်ယ္တ၀င့္ေရးသားခ်က္မ်ားတြင္ျမင္ရေသာအရာ 

ႏွင့္လံုး၀ဆန္႔က်င္ေနသည့္ ခံစားရသူႏွင့္က်ဴးလြန္သူဆိုင္ရာအေတြးအျမင္တစ္ခုအား ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေနသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားစြာရိွၾကေသာ္လည္း10 

ဦးေဇာ္ေအးေမာင္၏ေျပာဆုိခ်က္သည္ ႏိုင္ငံတကာေရးသားခ်က္မ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အစြန္းတစ္ဖက္မွေပၚထြက္လာ 

ျခင္းျဖစ္ကာ ျပည္တြင္းအေျခအေနတြင္မူ ဤအရာသည္အဓိကအေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုမဟုတ္ေပ။11 

“အေၾကာက္တရားဟာ မြတ္စလင္ဘက္တစ္ခုတည္းမွာသာမဟုတ္ပါဘူး၊ ဗုဒၶဘာသာေတြဘက္မွာလည္းရွိေန 

ပါတယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ BBC ကိုရွင္းျပခဲ့သည္။ “မြတ္စလင္အင္အား၊ 

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာမြတ္စလင္အင္အားက အရမ္းႀကီးတယ္ဆိုတဲ့အျမင္လည္း ဒီမွာရွိေနပါတယ္”12 ။  ထိုအျမင္မ်ားက 

‘၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈ’ ႏွင့္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ မ.ဘ.သ အပါအ၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ 

အမ်ားျပည္သူကသိရွိၾကသူမ်ားနွင့္ ဗုဒၶဘာသာေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေျပာဆိုမႈမ်ားတြင္ ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ လူအမ်ားစု 

ကိုးကြယ္ေသာဗုဒၶဘာသာသည္ အစၥလာမ္ဘာသာ၏လွည့္စားေနရာယူမႈေၾကာင့္စိုးရိမ္စရာရိွေနၿပီး ထိခိုက္ခံရႏိုင္ေသာ 

ဘာသာျဖစ္ေန၍ အကာအကြယ္ေပးရန္လိုအပ္ေနသည္ဟူေသာၿခိမ္းေၿခာက္မႈတစ္ခုအတြက္ ျပင္ဆင္စုရုံးရာမွတစ္ဆင့္  

လြန္ခဲ့ေသာသံုးႏွစ္အတြင္း ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအထင္အရွားေပၚေပါက္လာခဲ့ၾကသည္။13 မြတ္စလင္မ်ားအား 

ေခြးရူးမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္သည့္လူမ်ိဳးမ်ားအျဖစ္ညႊန္းဆိုမႈအပါအ၀င္ ၎တို႔၏အစြန္းေရာက္ေသာ မိန္႔ခြန္း 

                                                           
8 “Burma Rejects ‘Unbalanced’ Rohingya Remarks by Nobel Prize Winners.” 
9 Timothy Mclaughlin and Aubrey Belford, “Myanmar Says Persecution Not the Cause of Migrant Crisis (Corrected),”  Reuters, 
June 5, 2015, http://www.reuters.com/article/2015/06/05/asia-migrants-wrapup-2-pix-tv-graphicsco-idUSL3N0YK51P20150605 
10 ဘာသာေရးဆုိင္ရာပဋိပကၡအျဖစ္မသတ္မွတ္သည့္အရာမ်ားလည္းပါ၀င္ေနပါသည္။ 
11 ႏွစ္လၾကာၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိ  ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ထုိ၀န္ႀကီးက ‘ျပည္နယ္တြင္ 
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေပၚခ့ဲေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ 
မ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈကို ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တစ္ရြားလုံးေပ်ာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားအပါအ၀င္ ရခုိင္လူမ်ိဳး ၂၀၀၀ ေက်ာ္ အသတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း။ ရခိုင္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ၎တုိ႔ကုိ ဆက္လက္ေၾကာက္ရြ႕ံ ေနေသးေၾကာင္း၊ 
သူတုိ႔ကိုုျမင္တုိင္းရခုိင္မ်ားကထြက္ေျပးၾကေၾကာင္း’ ေျပာခ့ဲသည္။ “‘There’s No Persecution, Just That Govt Will Not Use Rohingya In 
Official National Documents’,” Outlook India, July 13, 2015, http://www. outlookindia.com /article/theres-no-persecution-just-
that-govt-will-not-use-rohingya-in-official-national-documents/294782. ကို ၾကည့္ပါ။ 
12 “Suu Kyi Blames Burma Violence on ‘Climate of Fear’,” BBC News, October 24, 2013, http://www.bbc.co.uk/ news/world-
asia-24651359   
13 Nyi Nyi Kyaw, “Securitization and Islamophobia Analysis of the 969 Movement in Myanmar” (Islam, Law and the State in 
Myanmar, Centre for Asian Legal Studies, National University Singapore, 2014); Kyaw San Wai,  “Myanmar’s Religious Violence: 
A Buddhist ‘Siege Mentality” at Work,” S. Rajaratnam School of International Studies Commentaries No. 037/2014 (February 
20, 2014); Matthew J Walton and Susan Hayward, Contesting Buddhist Narratives: Democratization, Nationalism, and 
Communal Violence in Myanmar, Policy Studies (Southeast Asia), No. 71 (Honolulu: East-West Center, 2014), 
http://www.eastwestcenter.org /publications /contesting-buddhist-narratives-democratization-nationalism-and-communal-
violence-in-mya.   
 

http://www.reuters.com/article/2015/06/05/asia-migrants-wrapup-2-pix-tv-graphicsco-idUSL3N0YK51P20150605
http://www/
http://www.bbc.co.uk/


5 
 

မ်ားက ႏိုင္ငံတကာအတိုင္းအတာအရ မီဒီယာမ်ားကိုဆြေဲဆာင္ခဲ့သည္။14 ျပည္တြင္းအတိုင္းအတာအားျဖင့္လည္း 

၎တို႔သည္ ၄င္းတို႔ကိုယ္၄င္းတို႔ု ျပတ္သားၿပီးအင္အားေကာင္းေသာ လူမႈေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာလႊမ္းမိုးမႈရိွေသာ 

အင္အားစုမ်ားအျဖစ္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။15  

သို႔ေသာ္ ယင္းၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္မိမိကိုယ္ကိုယ္ကာကြယ္ေရးအေၾကာင္းေျပာဆိုေနမႈမ်ားသည္ 

ဆက္လက္ေပၚေပါက္ဆဲ ထြန္းကားကာစလုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ရာ ထိုအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားကိုယ္တိုင္က ယင္းအႏၱရာယ္ႏွင့္ 

မိမိကိုယ္ကိုယ္ကာကြယ္ေရးျဖစ္ေပၚေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၉၆၉ ႏွင့္ မ.ဘ.သ ကဲ့သို႔ေသာ 

အဖြဲ႔မ်ားအားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လူသိမ်ားမႈသည္ ၎တို႔၏ျမင္သာမႈႏွင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈမွျဖစ္သည္ဟု ဆင္ျခင္သံုးသပ္ 

ယူဆႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္းအဖြဲ႔မ်ားမွာသံုးႏွစ္သက္တမ္းသာရွိပါေသးသည္။16 ၉၆၉ ႏွင့္ မ.ဘ.သ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ 

ေဟာေျပာမႈမ်ားကိုေကာင္းစြာမွတ္တမ္းျပဳထားစဥ္ နားလည္မႈအကန္႔အသတ္ရွိေနသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိသာမန္ 

လူတန္းစားမ်ား၏ ေျပာဆိုေရးသားခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ၉၆၉ႏွင့္မ.ဘ.သေခါင္းေဆာင္မ်ားေဖာ္ျပသည့္ ဗုဒၶဘာသာကို 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈအေပၚ လူအမ်ားမည္သိ႔ုသိျမင္နားလည္သနည္း။ ႏိုင္င ့ံေနရာအႏံွ႔အျပား ယင္းသို႔ေျပာဆိုခ်က္မ်ား 

လက္ဆင့္ကမ္းပ်ံ႕ႏွံ႔ေနမႈနည္းလမ္းသည္ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနသည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားရွိသလား။ ယင္းသြင္ျပင္ 

လကၡဏာမ်ားအားေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ယင္းေျပာဆိုခ်က္မ်ားမည္သုိ ႔ေပၚေပါက္လာေၾကာင္း၊ မည္သူေတြက 

ထိုသို႔ေပၚေပါက္လာေအာင္ပ့ံပိုးေနေၾကာင္းအျပင္ ၎တို႔၏သက္၀င္လႈပ္ရွားမႈအင္အားကိုကူညီေပးသည့္ လူမႈေရးႏွင့္ 

သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစမည့္ ပထမအဆင့္ ျဖစ္သည္။ 

ျပည္တြင္းအတိုင္းအတာျဖင့္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံတကာအတိုင္းအတာျဖင့္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား 

ျဖစ္ေစ  အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေလ်ာ့နည္းေစရန္၊  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးကိုျမွင့္တင္ရန္ တုံ႕ျပန္မႈမ်ားအား 

လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုမႈမ်ားစတင္ေပၚေပါက္လာျခင္း 

အေပၚနားလည္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အလားတူပင္ ထိုေျပာဆုိမႈမ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ အားေကာင္း 

လာေစရန္အလို႔ငွာ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမႈမ်ားအားအသက္၀င္လႈပ္ရွားေစသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို နားလည္ျခင္းသည္ 

လည္းအေရးႀကီးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေရးသားခ်က္မ်ားသည္ ထိုအၾကမ္းဖက္မႈ 

မ်ားကိုလႈပ္ရွားသက္၀င္လာေစႏိုင္၍ အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္းေျပာၾကားသူအားလံုးသည္ ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္ေရးသား 

ခ်က္မ်ားႏွင့္ပဋိပကၡအၾကားရိွဆက္စပ္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ပါသည္။17 ယင္းသို႔ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈ 

                                                           
14 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင ္ Time မဂၢဇင္းက ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ကုိ ‘ ဗုဒၶဘာသာထိတ္လန္႔မႈမ်က္ႏွာ’ ဟု ပံုေဖာ္လ်က္ မ်က္ႏွာဖံုးသတင္းအျဖစ္ 
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ Hannah Beech, “The Face of Buddhist Terror,” Time Magazine, July 1, 2013, http://content.time. com/time/ 
magazine/article/0,9171,2146000,00.html. ကုိၾကည့္ပါ။ 
15 လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားက ၎တုိ႔သည္ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈျပဳေနၿပီး၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေနေၾကာင္း 
သတိေပးခ့ဲေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏ အေတြးအေခၚတင္ျပပုံကို္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္-၎တုိ႔သည္္ ‘အမ်ိဳးသာသာေစာင့္ေရွာက္ေရး’ 
ဥပေဒမ်ား၏ အပုိင္း ၄ ပိုင္းမွ ပထမတစ္ပုိင္းကုိ ပါလီမန္တြင ္အႏုိင္ရခ့ဲၿပီး ၎တုိ႔သည္ လက္မွတ္၀န္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ စုေဆာင္းခဲ့ ကာ ဥပေဒျပဳမႈကုိ 
လႊမ္းမုိးႏိုင္စြမ္းရိွသည္။ ၎တုိ႔သည္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ စစ္ေတြတုိ႔တြင္ စုစည္းေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ဆႏၵျပပြမဲ်ားလုပ္ေဆာင္ကာ ၎တုိ႔၏ 
ဥပေဒျပဳေရးေတာင္းဆိုမႈကုိ ေထာက္ခံျခင္း၊ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ Organzation for Islamic Conference ႏွင့္ INGO မ်ား၏ ‘ဘက္လုိက္ေသာ’ 
‘မြတ္စလင္ကိုေထာက္ခံေသာ’ ‘ရိုဟင္ဂ်ာကုိေထာက္ခံေသာ’ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ သိပ္မၾကာေသးခင္က 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေလးအျမတ္ထားေသာ ေရႊတိဂံုဘုရားအနီး စီစဥ္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္မ်ားကုိ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ 
စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ ရပ္တန္႔ေပးမည္ဆုိသည့္ ကတိေပးေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို လက္ခံရရိွကာ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ 
ရပ္တန္႔ေစခ့ဲသည္။ “Myanmar Military Promises Yangon Highrises ‘Will Be Stopped’: Nationalist Group,” The Irrawaddy, June 22, 
2015, http://www.irrawaddy.org/burma/military-promises-shwedagon-highrises-will-be-stopped-ma-ba-tha.html.  ကို ၾကည့္ပါ။ 
16 ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈ၏ အေၾကာင္းရင္း သံုးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္ သုိ႔ေသာ္ လႈပ္ရွားမႈသည္ ၂၀၁၂ အကုန္ပုိင္းတြင ္စတင္ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကား 
လာခ့ဲသည္။ ၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီတြင ္မ.ဘ.သ ကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ 
17 အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏အေနအထားတြင္ ယင္းျငင္းခံုေျပာဆုိမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေပၚေပါက္လာပုံအတြက္ Paul R. Brass, Theft of an Idol: Text and Context in 
the Representation of Collective Violence (Princeton University Press, 1997); Paul R. Brass, The Production of Hindu-Muslim 

http://content.time/


6 
 

မ်ားသည္ သာမန္လူတန္းစားမ်ား ဘာသာေရးပဋိပကၡအေၾကာင္းေဆြးေႏြးသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို နားမေထာင္ပဲႏွင့္ 

မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ နားေထာင္ျခင္းသည္ သေဘာတူျခင္းႏွင့္တူရန္မလိုသလို ဖယ္ၾကဥ္ခံရေသာလူနည္းစုမ်ား၏အသံမ်ားကုိ 

လစ္လ်ဴ႐ႈျခင္းျဖစ္ေပၚေစရန္အတြက္လည္းမဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ နားေထာင္ျခင္းသည္ လိုအပ္ေသာ ပထမဆံုး 

အဆင့္ျဖစ္သည္။ လိုအပ္သည္ဆိုရာ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ နားေထာင္ျခင္းက ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ တုံ ႔ျပန္မႈကုိ 

ျဖစ္ေစသလို နားေထာင္ျခင္းသည္ က်င့္၀တ္ႏွင့္ညီေသာကိစၥရပ္ျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား ႀကီးထြားလာသည့္ 

၎တို႔၏ေၾကာက္႐ြံ႕မႈႏွင့္၎တို႔၏ခံယူခ်က္မ်ား လစ္လ်ဴ႐ႈခံေနရသည္ဆိုေသာအသိအားေလွ်ာ့ခ်ရန္နည္းလမ္းလည္း 

ျဖစ္သည္။ 

ယခုစာတမ္းအတြက္သုေတသနတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၆) ၿမိဳ႕နယ္မွ ေဒသခံ (၇၈) ေယာက္ႏွင့္ 

“နားေထာင္ျခင္းစီမံခ်က္” အရ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားစြာပါ၀င္သည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိွ 

ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာႀကီး (၄) ခုမွ ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈအမ်ားစုကုိ 

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖင့္သာျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ နားေထာင္ျခင္းစီမံခ်က္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို ႔အားလက္ေတြ႕က်ေသာ 

ေမးခြန္းအားေျဖဆိုႏိုင္ရန္ကူညီေပးသည္။ အစၥလာမ္သည္ ဗုဒၶဘာသာအတြက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္အျဖစ္ ခံယူ 

ထားသူ၏အသိကို မည္သည့္္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ၫွိယူႏိုင္မည္နည္း။ သို႔ေသာ္ ပဋိပကၡသည္ ဆက္လက္တည္႐ွိ 

ေနၿပီး ယခုစီမံခ်က္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုအေရးႀကီးေသာ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာေမးခြန္းတစ္ခုကို ဆက္စပ္ 

ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ကူညီေပးရာ အၾကမ္းဖက္မႈ (သို႔) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို တိုက္႐ိုက္ (သို႔) 

သြယ၀္ိုက္ျဖစ္ေပၚေစသည့္/ေစႏိုင္သည့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားမွာ မည္သူမ်ားျဖစ္သနည္း။ 

သုေတသနနည္းလမ္းႏွင့္ အေျခခံေတြ႕႐ွိခ်က္မ်ားကို ပထမဆံုးမိတ္ဆက္ၿပီးေနာက္ ယခုစာတမ္းသည္ ဘာသာေရး 

ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမ်ားမည္သို႔ေျပာဆိုသည္ကို အေလးေပးထားပါသည္။  ဘာသာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ေဟာေျပာခ်က္မ်ားမွ ျမင္သာသည့္ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ႏွင့္ ကုိယ့္ကိုယ္ကိုယ္ကာကြယ္ေရး 

ေျပာဆုိမႈမ်ားသည္ အထက္တန္းလႊာမဟုတ္ေသာ သာမန္လူတန္းစားမ်ား၏ေျပာဆိုေရးသားခ်က္မ်ားတြင္ မည့္သည့္ 

နည္းလမ္းျဖင့္ ျဖန္႔ေ၀သြားသည္ဆိုသည့္အေၾကာင္း ပိုမိုေလးနက္ေသာနားလည္သေဘာေပါက္မႈကို ဤစာတမ္းက 

႐ွာေဖြတင္ျပထားပါသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ ေယဘုယ်သေဘာေပါက္ 

နားလည္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးႀကီးေသာေကာက္ခ်က္ႏွစ္ခုကိုဆြယဲူႏုိင္ခဲ့ၿပီး  မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္႐ွား 

သူမ်ား၊ ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡေလ်ာ့ခ်မႈ (သို႔) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ျမွင့္တင္မႈကိုစိတ္၀င္စား 

ႏိုင္သည့္သူအားလံုးအတြက္ အေရးႀကီးေသာေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းအဆင့္မ်ားကိုၫႊန္ျပသည့္ ေမးခြန္းသံုးခု၏သေဘာ 

သဘာ၀အား႐ွင္းလင္းေပးပါသည္။ 

သုေတသနနည္းလမ္းမ်ား - ျမန္မာႏုိင္ငံရွိၿမိဳ႕နယ္ (၆) ၿမိဳ႔နယ္တြင္နားေထာင္ၾကည့္ျခင္း 
 

ယခုစာတမ္းအတြက္သုေတသနသည္ Oxford University ၏ St. Antony’s College ႏွင့္ Myanmar ICT 

for Development Organization (MIDO) တို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ျမန္မာ့မီဒီယာႏွင့္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္း 

(M.MAS) Project ၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ 

စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ (M.MAS) Project တြင္ အျပန္အလွန္ ဆက္စက္ေနေသာအပုိင္း (၂) ပုိင္းတြင္ ပါ၀င္ရာ 

                                                                                                                                                                                     
Violence in Contemporary India (University of Washington Press, 2003). For an exploration of the relationship between 
discourses about Myanmar and politics within Myanmar, see Elliott Prasse-Freeman, “Fostering an Objectionable Burma 
Discourse,” Journal of Burma Studies 18, no. 1 (2014): 97–122, doi:10.1353/jbs.2014.0010.  ကုိၾကည့္ပါ။ 
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ပထမအပုိင္းမွာ အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာသုေတသနကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္း18ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၆) ၿမိဳ႕နယ္ - မၾကာေသး 

ခင္က အၾကမ္းဖက္မႈႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ၿမိဳ႕ (၄) ၿမိဳ႕ (စစ္ေတြ၊ မိတီၳလာ၊ မႏၱေလးႏွင့္ လား႐ိႈး) ႏွင့္ မႀကံဳဖူးသည့္ၿမိဳ႕ (၂) 

ၿမိဳ႕ (ပုသိမ္ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္)19 ႐ွိ တက္ၾကြလႈပ္႐ွားသူမ်ား20 အတြက္ အျခားအခ်ိန္မ်ားႏွင့္ေနရာမ်ားတြင္ 

စုေပါင္းအၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္21 သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဒုတိယအပိုင္းမွာ အဖြဲ႔ငယ္အလိုက္ 

ေဆြးေႏြးမႈေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ (၆) ၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လူေတြ႕ေမးျမန္းနားေထာင္ျခင္းစီမံခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ 

ယင္းအပိုင္းႏွစ္ပုိင္းသည္ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနပါသည္။ လူငယ္တက္ၾကြလႈပ္႐ွားသူအမ်ားအျပားကုိ 

၎တို႔ကိုယ္တိုင္ “နားေထာင္ျခင္းစီမံခ်က္”  လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ 

ေနာက္ဆက္တြသဲုေတသနႏွစ္ခုလံုးက ယခုအဖြဲ႔မ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ 

အေတြးအေခၚအသစ္မ်ားေဖာ္ထုတ္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ 

ဆက္စပ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေၾကာင္းက်ိဳးျပရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းတို႔အတြက္ သင္တန္းကာလအတြင္း၌ 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ေနရာေဒသတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားအားဆန္းစစ္ရာတြင္ ေဒသဆုိင္ရာ 

ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ား၊ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေပၚ နားလည္႐ွင္းလင္းေစျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔အားကူညီေပးခဲ့သည္။ 

M.MAS စီမံခ်က္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ထြန္းလာျခင္းကို ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ႏွင့္ 

၎နားလည္မႈက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္ 

ဆႏၵျဖင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ နည္းလမ္းအားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားျခင္းကိုစံုစမ္းေမးျမန္းရန္မွာ အခက္အခဲမ်ား 

ရိွႏုိင္ပါသည္။ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင ္းရိွ လက္ရွိကာလ၀ရုန္းသုန္းကားအေျခအေနမ်ားအရ 

ေပၚလြင္ထင္ရွားေနပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဗုဒၶဘာသာ-မြတ္စလင္ “အမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာပဋိပကၡ” သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား 

မ်ားအတြက္ အဓိကစိုးရိမ္ပူပန္မႈႀကီးျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္ယူဆျခင္းမျပဳရန ္ (သို႔) ယေန႔အထိျဖစ္ပြား 

ခဲ့သည့္အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ “အမ်ားႏွင့္ဆုိင္မႈ” အျဖစ္ ေသခ်ာေပါက္နားလည္ထင္မွတ္ယူဆျခင္းမျပဳလုပ္ရန ္ (သို႔) 

ပဋိပကၡကို “ဗုဒၶဘာသာ၀င္ႏွင့္မြတ္စလင္တို႔ထိပ္တိုက္ေတြ႔မႈ” အျဖစ္ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ဘာသာေရးအသံုးအႏႈန္း 

မ်ားျဖင့္ ထင္မွတ္ယူဆျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။22 ယင္းစိုးရိမ္ပူပန္မ်ားသည္ “နားေထာင္ျခင္းစီမံခ်က္” ၏ 

ခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းကိုအလ်င္အျမန္တု႔ံျပန္ေပးပါသည္။23 

                                                           
18 သင္တန္းမ်ားသည္ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ပါ၀င္သူမ်ားစူးစမ္းေလ့လာမႈဟူေသာ  အရည္အေသြးသုေတသန၏ဧရိယာႏွစ္ခု 
အေပၚတြင္ေဇာင္းေပးထားသည္။ 
19 စီမံခ်က္ကုိ လူမ်ားအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကုိ မည္သို႔မသိမသာ (သုိ႔) သိသိသာသာမွန္ကန္ေအာင္ရွင္းလင္းသင့္သည္ကုိ နားလည္ရန္ 
လုိအပ္ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ သုေတသနအား အၾကမ္းဖက္မႈႀကံဳေတြ႔ရေသာဧရိယာမ်ားတြင္ အေလးထားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ဗာရွေနး၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမႀကံဳခဲ့ရသည့္ ဧရိယာမ်ားမွ အနည္းဆုံးႏွစ္ခု (ေမာ္လၿမိဳင္နွင့္ ပုသိမ္) မွ 
အျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ ပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ ေမာ္လၿမိဳင္ကုိ ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈ စတင္ခ့ဲသည့္ေနရာ၊ မြန္ျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး၊ 
စီမံခ်က္အေနျဖင့္ ဗမာမ်ားေနထုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား မွ်တစြာပါ၀င္ေစျခင္းေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ ပုသိမ္ကို 
ေျခာက္ခုေျမာက္ ၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာေရးပဋိပကၡေဆြးေႏြးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ခ်န္လွပ္ပိတ္ပင္ 
ထားခံရသျဖင့္ သုေတသနအဖြဲ႔သည္ ပုသိမ္တြင္ဘာသာေရးဆုိင္ရာတင္းမာမႈအေျခအေနရိွေၾကာင္း ၾကားသိရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
20 သင္တန္းတြင္ပါ၀င္သူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဘာသာေရးယုံၾကည္မႈမ်ားၾကားဟန္ခ်က္ညီမႈ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရး၊ 
ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား၊ လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဥပေဒဆုိင္ရာအေထာက္အကူေပးျခင္းအပါအ၀င္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွအဖြ႔ဲ၀င္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ပါ၀င္သူအမ်ားစုသည္ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ဟိႏၵဴ၊ ခရစ္ယာန္ႏွင့္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားလည္းပါ၀င္ပါသည္။  
21 သင္တန္းမ်ားတြင ္စာေရးသူသုံးေယာက္၏သုေတသနမ်ားျဖစ္သည့္ - Jonathan Leader Maynard, “Rethinking the Role of Ideology in 
Mass Atrocities,” Terrorism and Political Violence 26 (2014): 1–21, doi:10.1080/09546553.2013. 796934; Brass,  The 
Production of Hindu-Muslim Violence in Contemporary India; Ashutosh Varshney, Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and 
Muslims in India, 2 edition (New Haven, CT: Yale University Press, 2003).   
22 Gyanendra Pandey, The Construction of Communalism in Colonial North India, 3rd ed. (Oxford University Press, 1998)  
အေပၚအေလးေပးခ့ဲသည္။ 
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၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီ၊ မတ္ႏွင့္ ဧၿပီလမ်ားအတြင္း သုေတသနဧရိယာ (၆) ခုတြင္ စုစုေပါင္းလူ (၇၈) 

ေယာက္ျဖင့္ လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈ (၆၈) ခုကိုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ခ်င္းစီ၌ 

တက္ၾကြလႈပ္႐ွားသူ (၇) ေယာက္မွ (၁၀) ေယာက္24 အထိပါသည့္အဖြဲ႔မ်ားအတြက္ သင္တန္းေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ 

သင္တန္းတက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ားသည္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈတြင္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္လုပ္အားေပးခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ားႏွင့္ 

လူေတြ႕ေမးျမန္းႏိုင္ရန္စီစဥ္မႈတြင္လည္း ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလကုန္တြင္ ထိုတက္ၾကြလႈပ္႐ွားသူ (၄၈) 

ဦးသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ျပင္႐ွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ ၎တို႔၏ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားမွ ေလ့လာသင္ယူလိုက္ရ 

သည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ကနဦးသင္တန္းမ်ားမွစကာ ယခုအခ်ိန္ထိ ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားေစာင့္ၾကည့္ 

ေလ့လာခဲ့ရသည္မ်ားကို ျပန္လည္ေေဆြးေႏြးရန္ အတူတကြစုရံုးခဲ့ၾကပါသည္။  

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားကို အပိုင္း (၃) ပိုင္းပါ၀င္ေနသည့္ လြတ္လပ္ေသာ္လည္း တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ေသာ 

ပံုစံတစ္ခုျဖင့္ေျဖဆိုသူမ်ား (ဤစာတမ္းအရေျပာၾကားသူမ်ားအျဖစ္ရည္ညႊန္းထား) အားေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ပထမပိုင္း 

တြင္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ေမးျမန္းသူအၾကား အလြယ္တကူခြျဲခား သိျမင္ႏိုင္ေသာ 

ခ်ိတ္ဆက္မႈကိုတည္ေဆာက္ရန္ အေျခခံေမးခြန္းတစ္စံုျဖင့္ ေမးျမန္းေစခဲ့ပါသည္။ ယင္းေမးခြန္းမ်ားသည္ 

အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းအျခားနယ္ေျမေဒသမ်ားသို႔ ခရီးသြားလာ 

ေနထိုင္ျခင္းအေတြ႕အႀကံဳမ်ား၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈ (ဆိုလိုသည္မွာ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ 

ဘာသာ၀င္မ်ား၊ အျခားဇာတိမ်ားအပါအ၀င္ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ဦးတည္ထားပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မိုဘိုင္းဖုန္း (လက္ကိုင္ဖုန္း) အသံုးျပဳမႈႏွင့္ မည့္သည့္ရင္းျမစ္မွသတင္းအခ်က္အလက္ရ႐ိွသည္ႏွင့္ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာၾကားခ်ိတ္ဆက္မႈကိုတည္ေဆာက္ရန္  ေမးျမန္းခဲ့ 

ပါသည္။25  ဒုတိယေမးခြန္းအစံုတြင္ ေျဖဆုိသူမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ ၎တို႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈအား ေမးျမန္း 

ခဲ့ပါသည္။ ေျဖဆုိသူမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ (၃) ခုမွ (၅) ခုအၾကားအတြက္ ဦးေႏွာက္မုန္တိုင္းဆင္ကာ စဥ္းစား 

ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုၿပီးေနာက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၎တို႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ပိုမိုျပည့္စံုစြာ႐ွင္းျပေပးရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ 

ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေနာက္ဆက္တြေဲမးခြန္းျဖင့္ေမးျမန္းခံျခင္းမွသည္ လံုး၀မသိပါအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 

တံု႔ျပန္မႈကိုေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သမား႐ိုးက် က်ယ္ျပန္႔ေသာေနာက္ဆက္တြေဲမးခြန္းမ်ားတြင္ “သင္စိုးရိမ္ 

ပူပန္ေသာအရာဘာျဖစ္ႏိုင္သလဲ” “သင္ ဤအရာကိုစိုးရိမ္ခဲ့သည္မွာ မည္မွ်ၾကာၿပီလဲ” (သို႔) “သင္ ဤအရာကုိ 

မည္သည့္အခ်ိန္ကစတင္စိုးရိမ္ခဲ့သလဲ” “ သင္ ဤအရာကိုမည္သည့္ေနရာမွသိရွိရသလဲ” “သင္ဤအရာကိုမည္သူႏွင့္ 
                                                                                                                                                                                     
 
23 အျခားအေျခအေနတစ္ခုတြင္ ယခုသုေတသနကုိ ႏႈတ္ေျပာသမုိင္း (oral history) ဟုေခၚႏုိင္ပါသည္။ Phnom Penh အေျခစုိက္ Center for 
Peace and Conflict Studies (CPCS) က နားေထာင္ျခင္းစီမံခ်က္မ်ားစြာကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ 
သုေတသနနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အမည္သည္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ရင္းႏီွးၿပီးျဖစ္သျဖင့္ နားေထာင္ျခင္းစီမံခ်က္ (Listening Project) ကုိ 
မူေဘာင္သတ္မွတ္ခ်က္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ CPCS သည္ Collaborative Development Action/Boston က ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ 
နည္းလမ္းမ်ားအေပၚ အေျခခံေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ http://www.centrepeaceconflictstudies.org/ and http://cdacollaborative. org/.  
ကုိၾကည့္ပါ။ 
24 သင္တန္းတြင္ပါ၀င္သူမ်ားကုိ သုေတသနအဖြ႔ဲ၏ ဧရိယာတစ္ခုခ်င္းတြင္ရိွေသာအဆက္အသြယ္ရွိေနမႈမ်ားေပၚ အေျခခံဖိတ္ေခၚခ့ဲသည္။ 
သုေတသနအဖြဲ႔ႏွင့္ယခင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖူးသူမ်ားအျပင္ သုေတသနအဖြဲ႔ကုိသိသူမ်ားက မိတ္ဆက္ေပးသူမ်ားလည္းပါ၀င္ပါသည္။  
25 သေဘာတူညီမႈေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည္။  ‘Myanmar Media and Society Research Project’၊ ‘Myanmar ICT for 
Development Organisation’ တုိ႔အေၾကာင္းရွင္းလင္းျခင္းအပါအ၀င္ မိမိကုိယ္ကုိ မိတ္ဆက္ျခင္း။ လြယ္ကူေသာ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ (အသက္၊ 
လုပ္ငန္းေတြ႔အႀကံဳ စသည္) စတင္ျခင္းသည္ ေျဖဆုိသူကုိ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစရန္ ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ မိမိကုိယ္ကုိ မည္သုိ႔မိတ္ဆက္သည္ကုိ 
ၾကည့္၍ အေျခအေနကုိအလြယ္တကူဆက္စပ္မိေစရန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေျဖဆုိသူတြင္ရိွႏိုင္သည့္ တိက်ေသာစိတ္၀င္စားဖြယ္ 
အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းကုိ ဆက္စပ္ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေမးျမန္းပါမည္။  ယင္းေမးခြန္းမ်ားကုိ 
ေစာပုိင္းအျပန္အလွန္ေျပာဆုိမႈမွ အမွတ္မထင္ရယူထားသည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္ေပးပါသည္။ အကယ္၍ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ 
ေနာက္ပိုင္းမွ ေမးမိလွ်င္ ေျဖဆုိသူသည္ ၎တုိ႔ကုိယိုးစြပ္သည္၊ ေျဖဆုိသူကုိ အခ်က္အလက္ေပးမႈအားနည္းသည ဟုယူဆႏုိင္သည္။ 
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ေဆြးေႏြးဖူးသလဲ” တို႔ျဖစ္သည္။ ဤေဆြးေႏြးမႈေနာက္ပိုင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ တူညီေသာလုပ္ငန္းစဥ္ကိုပင္ ထပ္မံ 

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေမးခြန္းအေနအထားကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးအစား ေျဖဆိုသူ၏ေဒသအျဖစ္ ပံုစံေျပာင္း 

ခဲ့ပါသည္။ တတိယေမးခြန္းအစံုတြင္ ေျဖဆိုသူ၏အနာဂတ္အတြက္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ကာ “ေနာက္သံုးႏွစ္ 

အတြင္းသင္ဘာကိုေျပာင္းလဲခ်င္ပါသလ” ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အေရးႀကီးသည္ဟုခံစားရေသာမည္သည့္အရာကိုမဆုိ 

ထည့္သြင္းေျဖၾကားႏုိင္ရန္ အခ်ိန္ပုိေပးကာေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ 

မည္သူ႔ကိုေမးျမန္းမည္အားဆံုးျဖတ္ရာတြင္ က်ား/မ၊ အသက္အရြယ္၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္ 

လူတန္းစားတို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ ကြျဲပားေသာ ရႈျမင္သံုးသပ္မႈပါ၀င္သည့္ ေမးျမန္းမႈမ်ားအျဖစ္ ေသခ်ာမႈ 

ရွိေစရန္ ခြတဲမ္းခ်သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား ကြျဲပားႏိုင္သေလာက္ကြျဲပားစြာပါ၀င္ရန္ ခံစားမိေသာ္လည္း 

ေယဘုယ်အားျဖင္း ဗမာႏွင့္ဗမာမဟုတ္ေသာေျဖဆိုသူမ်ားအျဖစ္ ကြျဲပားမႈကိုထိန္းသိမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

လူတန္းစားဆိုသည္မွာလည္း လက္ေတြ႔သေဘာအရ သတ္မွတ္ရခက္ခဲပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ပညာေရး 

ေနာက္ခံအေျခအေနကြျဲပားမႈကို လူတန္းစားအျဖစ္26 အစားထိုးစဥ္းစားကာေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူ 

ခဲ့ပါသည္။27 သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ ၄င္းတို႔၏ပညာေရးအေျခအေနမ်ား အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းေနသည့္ 

အေတြ႔အႀကံဳနည္းခဲ့သည့္ေျဖဆိုသူမ်ားကို ေမးျမန္းရန္အခက္အခဲရွိသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆံုးတြင္ 

ဤအခ်က္သည္ အျပည့္အ၀ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ္လည္း ရယူစုေဆာင္းခဲ့ရပါသည္။ သင္တန္းတြင္ပါ၀င္သူမ်ားသည္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေျဖဆိုသူမ်ားထံခ်ဥ္းကပ္၀င္ေရာက္ေပးျခင္း၊ မိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္ ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ပညာေရးေနာက္ခံအခ်က္အလက္ကိုမယူဘဲ ကြျဲပားသည့္ ရႈျမင္သံုးသပ္ပံုအားထည့္သြင္းရာတြင္ ကူညီ 

ေပးမည့္ ေဒသကနားလည္ႏုိင္မည့္ အျခားလူတန္းစားအေနအထားသတ္မွတ္မႈကိုအသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ စာေရးသူမ်ား၏ 

တစ္ဦးခ်င္းစီေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားမႈတို႔ကို ေအာက္ပါဇယား (၁) တြင္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သင္တန္းသားမ်ား 

ျပဳလုပ္သည့္ ေနာက္ထပ္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈ (၉၆) ခုကိုမူ ထည့္သြင္းမေဖာ္ျပထားပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 

၎ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ယခုစာတမ္းအတြက္ ဆန္းစစ္မႈမျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို ႔ေသာ္ ယင္းေမးျမန္းမႈ 

မ်ားသည္ မႏၱေလးအစည္းအေ၀းအတြင္း၌ အဖြဲ႔လိုက္ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္းပါ၀င္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ 

ပါသည္။ တစ္ဖန္ ယခုစာတမ္းအတြက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားပံ့ပုိးေပးခဲ့ပါသည္။ 

ဇယား- ၁ 

ၿမိဳ႕ လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈ က်ား မ 
၄၀ ႏွစ္ 

အထက္ 

၄၀ ႏွစ္ 

ေအာက္ 
ဗုဒၶဘာသာ ခရစ္ယာန္ ဟိႏၵဴ မြတ္စလင္ 

လားရႈိး ၁၃ ၈ ၈ ၄ ၁၂ ၇ ၂ ၃ ၄ 

မႏၱေလး ၈ ၄ ၇ ၄ ၇ ၆ ၂ ၁ ၂ 

ေမာ္လၿမိဳင္ ၁၃ ၈ ၅ ၃ ၁၀ ၅ ၂ ၃ ၃ 

မိတီၳလာ ၉ ၆ ၅ ၇ ၄ ၄ ၁ ၄ ၂ 

                                                           
26 Varshney သည္ တက္ေရာက္သင္ၾကားခ့ဲသည့္ အတန္းပညာေရးထက္တတ္ေျမာက္မႈကုိၾကည့္သည့္ ဆင္တူေသာနည္းလမ္းကုိအသုံးျပဳ 
ပါသည္။ Varshney, Ethnic Conflict and Civic Life, 19. ကုိၾကည့္ပါ။  
27 အမ်ိဳးအစားသုံးမ်ိဳးပိုင္းျခားသတ္မွတ္ထားရာ အထက္တန္းေက်ာင္းေအာင္သူ (သုိ႔) ေကာလိပ္ေအာင္သူမ်ား၊ ဘြဲ႔မရေသာ္လည္း 
အထက္တန္းအထိေက်ာင္းတက္ခဲ့သူမ်ား၊  ေက်ာင္းမေနသူမ်ား (သုိ႔) အထက္တန္းေအာက္အဆင့္ပညာအရည္အခ်င္းသာရွိသူမ်ားဟူ၍ျဖစ္သည္။ 
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စစ္ေတြ ၁၆ ၁၃ ၅ ၁၁ ၇ ၁၀ ၁ ၂ ၅ 

ပုသိမ္ ၉ ၅ ၄ ၄ ၅ ၇ ၀ ၁ ၁ 

စုစုေပါင္း ၆၈ ၄၄ ၃၄ ၃၃ ၄၅ ၃၉ ၈ ၁၄ ၁၇ 

 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာလူေတြ႔ေမးျမန္းမႈနည္းလမ္းသည္ ေျဖဆုိသူမ်ားအတြက္ထူးျခားေသာ 

အေၾကာင္းအရာျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္ဟုယူဆျခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္ရန္ႀကိဳးစားလ်က္ ဘာသာေရးပဋိပကၡႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ေသာစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအေၾကာင္း ပြင့္လင္းေသာအျပန္အလွန္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုျဖစ္ေစရန္ ပံုေဖာ္ 

ခဲ့ပါသည္။ အျပည့္အ၀ပြင့္လင္းမႈရိွေသာအျပန္အလွန္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ျဖစ္ေစ 

မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစအျပင္ ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုျခင္းသည္ အစဥ္အၿမဲျဖစ္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေစ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏စိတ္၀င္စားမႈအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း (သို႔) ေဒသတြင္းရိွစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ထူးျခားေသာအဆင့္ 

သတ္မွတ္ျခင္းကိုေသခ်ာေအာင္လုပ္ျခင္း (သို႔) ေရတြက္တိုင္းတာျခင္းႏွင့္ ဤေနရာတြင္ ဘာသာေရးပဋိပကၡကို 

ရွာေဖြေနျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ တကယ္ေတာ့ ပဋိပကၡျပႆနာအေၾကာင္း ပြင့္လင္းသည့္အျပန္အလွန္ေျပာဆုိ 

ေဆြးေႏြးမႈကိုျဖစ္ေစမည့္ အေထာက္အကူျပဳပတ္၀န္းက်င္တစ္ရပ္ကိုဖန္တီးလိုျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခု၌ 

တစ္စံုတစ္ဦး၏အတက္အက်ေျပာင္းလဲေနေသာစိုးရိမ္ပူပန္မ ႈတစ္ေထြၾကီးအတြင္း ပဋိပကၡမည္သို႔တည္ရွိေနေၾကာင္း 

ခံစားသိျမင္မႈကိုေပးအပ္ရန္သာျဖစ္သည္။ 

သုေတသနေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ 
 

ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာျပႆနာတစ္နံတစ္လ်ားကိုၾကားရသည္မွာ အ့ံၾသစရာမရွိေသာ္လည္း 

ကၽြႏု္ပ္တု႔ိသည္ ရွင္းလင္းေသာနမူနာပံုစံမ်ားကိုမူ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ဇယား (၂) ႏွင့္ (၃) တြင္ ေျဖဆိုသူမ်ား 

ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ ၎တို႔၏အႀကီးမားဆံုး (သို႔) နံပတ္ (၁) စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးကြျဲပားေနပံုကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ဤေနရာတြင္ေျပာလိုသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိသည္ ‘မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ/ ဗုဒၶဘာသာမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္း’ 

‘ဘာသာေရးဆိုင္ရာဟန္ခ်က္ညီမႈ’ ‘ဘဂၤါလီျပႆနာ’ အစရွိသည္တို႔္ကို ‘ဘာသာေရးဆိုင္ရာပဋိပကၡ’ ေခါင္းစဥ္အျဖစ္ 

ဆက္စပ္ေသာ (သို႔ေသာ္) ထူးျခားကြဲျပားေသာျပႆနာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုအမ်ိဳးအစားတစ္ခုစီခြထဲုတ္ကာ 

အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားအလိုက္ အမ်ိဳးအစားခြေဲဖာ္ျပထားပါသည္။ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္အမ်ိဳးအစား 

မ်ားျဖင့္စစ္တမ္းသဖြယ္သေဘာသက္ေရာက္ေသာ အတန္းအစားခြထဲားသည့္ျပႆနာမ်ားပါစာရင္းအစား 

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ၎တို႔၏တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကိုစိတ္၀င္စားမႈရွိကာပံုေဖာ္လိမ့္မည္ဟု ေျဖဆုိသူမ်ားကယူဆေနႏိုင္ေသာ္ျငား 

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေဆြးေႏြးရန္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုႀကံရြယ္ပံုေဖာ္ထားသည္ဟု ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားမျဖစ္ေပၚေစဘဲ 

အဆိုပါအစျပဳေမးျမန္ထားသည့္အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ထင္သာျမင္သာေသာ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ဆင္တူမႈ 

ရိွသည္မ်ား၊ ကြျဲပားမႈရိွသည္မ်ားကိုတင္ျပရန္သာ ေအာက္ပါဖယားမ်ားကရည္ရြယ္ပါသည္။ 

ဇယား -၂ ႏုိင္ငံအဆင့္အဓိကစုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား 

လားရႈိး မႏၱေလး မိတီၳလာ ေမာ္လၿမိဳင္ ပုသိမ္ စစ္ေတြ 
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ျပည္တြင္းစစ္/ 

ႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ျပည္တြင္းစစ္/ 

ႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ျပည္တြင္းစစ္/ 

ႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

 ျပည္တြင္းစစ္/ 

ႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ျပည္တြင္းစစ္/ 

ႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ 

ေရးကဒ္မ်ား/ 

ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ 

    ႏိုင္ငံသားစိစစ္ 

ေရးကဒ္မ်ား/ 

ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ 

ဘာသာေရး  

ပဋိပကၡမ်ား 

ဘာသာေရး 

ပဋိပကၡမ်ား 

ဘာသာေရး 

ပဋိပကၡမ်ား 

ဘာသာေရး 

ပဋိပကၡမ်ား 

 ဘာသာေရး 

ပဋိပကၡမ်ား 

က်န္းမာေရး   က်န္းမာေရး   

ပညာေရး ပညာေရး ပညာေရး   ပညာေရး 

အသက္ေမြး၀မ္း

ေက်ာင္းမႈ/ 

စီးပြားေရး 

အသက္ေမြး၀မ္း 

ေက်ာင္းမႈ/ 

စီးပြားေရး 

 အသက္ေမြး၀မ္း 

ေက်ာင္းမႈ/ 

စီးပြားေရး 

အသက္ေမြး၀မ္း

ေက်ာင္းမႈ/ 

စီးပြားေရး 

 

 ၂၀၁၅ 

ေရြးေကာက္ပြဲ/ 

ဒီမုိကေရစီ 

 ၂၀၁၅ 

ေရြးေကာက္ပြဲ/ 

ဒီမုိကေရစီ 

၂၀၁၅ 

ေရြးေကာက္ပြဲ/ 

ဒီမုိကေရစီ 

၂၀၁၅ 

ေရြးေကာက္ပြဲ/ 

ဒီမုိကေရစီ 

 မီးေဘး     

 

ေျဖဆုိသူမ်ားအေလးေပးေဖာ္ျပေသာအဓိကစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားသည္ ၎တို ႔ေနထိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ အက်ံဳး၀င္လႊမ္းၿခံဳ 

လ်က္ရိွေသာက်ယ္ျပန္႔သည့္ျပႆနာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုထင္ဟပ္ေနသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။ 

ဇယား - ၃ ေဒသအဆင့္အဓိကစုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား 

လားရႈိး မႏၱေလး မိတီၳလာ ေမာ္လၿမိဳင္ ပုသိမ္ စစ္ေတြ 

ျပည္တြင္းစစ္/ 

ႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ျပည္တြင္းစစ္/ 

ႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

 ျပည္တြင္းစစ္/ 

ႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

  

ႏိုင္ငံသားစိစစ္ 

ေရးကဒ္မ်ား/ 

ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ 

     

မူးယစ္ေဆး      
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ေျမယာ   ေျမယာ   

ပညာေရး ပညာေရး ပညာေရး ပညာေရး ပညာေရး ပညာေရး 

ဘာသာေရး 

ပဋိပကၡမ်ား 

 ဘာသာေရး  

ပဋိပကၡမ်ား 

ဘာသာေရး 

ပဋိပကၡမ်ား 

 ဘာသာေရး  

ပဋိပကၡမ်ား 

 အသက္ေမြး၀မ္း 

ေက်ာင္းမႈ/ 

စီးပြားေရး 

 အသက္ေမြး၀မ္း 

ေက်ာင္းမႈ/ 

စီးပြားေရး 

 

  

 လွ်ပ္စစ္ 

ဓာတ္အား 

 

    

   ၂၀၁၅ 

ေရြးေကာက္ပြဲ/ 

ဒီမုိကေရစီ 

၂၀၁၅ 

ေရြးေကာက္ပြဲ/ 

ဒီမုိကေရစီ 

 

   က်န္းမာေရး  က်န္းမာေရး 

   တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးေရး 

  

    လူငယ္မ်ား၏ 

ေျပာင္းလဲပ်က္စီး 

လာေသာတန္ဖိုး 

ထားမႈမ်ား 

 

     အစားအစာ 

     ေနစရာအုိးအိမ္ 

 

ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွလြ၍ဲၿမိဳ႕တိုင္းတြင္ေျဖဆိုသူမ်ားက ဘာသာေရးဆိုင္ရာပဋိပကၡကို အၿမဲအေလးထားၾကပါသည္။ 

ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ေျဖဆိုသူအားလံုးနီးပါးသည္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာပဋိပကၡကို အဓိကစိုးရိမ္ပူပန္မႈအျဖစ္မေရြးခ်ယ္ခဲ့ 

ေသာ္လည္း ပုသိမ္ဧရိယာ (သို႔) တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ ၎တို႔ကိုစိုးရိမ္ပူပန္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ 

ဘာသာေရးဆိုင္ရာပဋိပကၡကိုထည့္သြင္းေျပာဆိုၾကပါသည္။ သို ႔ေသာ္ ၿမိဳ႕ေျခာက္ၿမိဳ႕လံုးရွိလူမ်ားက ဘာသာေရး 

ဆိုင္ရာပဋိပကၡကဲ့သို႔ေသာအရာမ်ားသည္ ၎တို႔ကိုစိုးရိမ္ပူပန္ေစေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကခ်ိန္တြင္ မတူညီေသာ 
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အဓိပၸါယ္မ်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕အတြက္ ဤအရာသည္ ေနာက္ဆက္တြအဲဓိကရုဏ္းမ်ား ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ 

ေရြးေကာက္ပြေဲရႊ႕ဆိုင္းသြားႏိုင္သည္ (သို႔) စစ္တပ္မွျပန္လည္အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္စသည့္အေၾကာင္း 

ေၾကာင္းမ်ားကိုစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ပါသည္။ အျခားသူမ်ားကမူ ဘာသာေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွစ္ခုလံုးမွ 

ထိခိုက္ခံစားရသည့္လူမ်ားအတြက္ မွ်ေ၀ခံစားေပးျခင္း၊ စိုးရိမ္ပူပန္ေပးျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ လူအမ်ားအတြက္ 

ဘာသာေရးဆိုင္ရာပဋိပကၡမ်ားသည္ ေျဖဆိုသူတစ္ဦးခ်င္းအတြက္၊ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ဘာသာေရးအတြက္၊ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအတြက္ႏွင့္/ သို႔မဟုတ္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ အႏၱရာယ္/ၿခိမ္းေျခာက္မႈအျဖစ္ 

ခံစားရျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ အထက္ပါခံစားခ်က္မ်ားေပါင္းစပ္ထားသည့္၊ အထက္ပါခံစားခ်က္မ်ားကို 

ေက်ာ္လြန္သည့္ ဆန္႔က်င္ဘက္စိတ္ခံစားမႈမ်ားလည္းျဖစ္တတ္ပါသည္။  

ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ -ဥပမာ- ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြႏဲွင့္ 

ေဆြးေႏြးဆဲျဖစ္သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျဖစ္စဥ္၏အေရးႀကီးမႈကို ရွင္းလင္းစြာရွည္ရွည္ေ၀းေ၀းေျပာျပပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ေနာက္ဆံုးတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတြက္ သူ၏အဓိကစိုးရိမ္ပူပန္မႈအျဖစ္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာပဋိပကၡကို 

ေရြးခ်ယ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ - 

ေျဖ။ ဘာသာေရးဆိုင္ရာပဋိပကၡက အႀကီးဆံုးျပႆနာျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ 

ေမး။ ဘာသာေရးဆိုင္ရာပဋိပကၡက အႀကီးဆံုးျပႆနာျဖစ္တယ္လို ႔ ဘယ္အခိ်န္ကစၿပီးခံစားရတာလဲ။ 

ေျဖ။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ စျဖစ္ကတည္းကပါ။ မၾကာခင္မွာ တင္းမာမႈေတြကႀကီးထြားလာၿပီး အစၥလာမ္ေတြကို 
အလြန္မုန္းတီးမႈေတြပိုမ်ားလာခဲ့တယ္။ အလယ္ပိုင္းကလႈပ္ရွားမႈေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚလုပ္မွာကို 
စိုးရိမ္မိပါတယ္။ 

ေမး။ ‘အလယ္ပိုင္းက’ ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ။ 

ေျဖ။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းက ISIS ေလ။ အကယ္၍သာ သူတို႔ကျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဂ်ီဟတ္ (အစၥလာမ္ 
ဘာသာေရးစစ္ပြဲ) ေၾကညာလိုက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ေကာ အေရွ႕ေတာင္အာရွအသိုင္းအ၀ိုင္း 
တစ္ခုလံုးအတြက္ေကာျပႆနာျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကိုကၽြန္ေတာ္စိုးရိမ္ပါတယ္။28 

သူသည္ အေစာပိုင္းကသူ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚထားရိွသည့္သေဘာထားႏွင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ 

လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အျခားဘာသာမ်ားအေပၚ အလြန္အမင္း မုန္းတီးျခင္းအတြက္ စိုးရိမ္ 

ေၾကာင္းႏွင့္စစ္မွန္ေသာ/ရိုးသားေသာေၾကာက္ရြံ႕မႈအေၾကာင္းကိုေျပာျပခ့ဲပါသည္။ 

 

မြတ္စလင္မ်ားအားအႏၱရာယ္အျဖစ္ 
 

ကၽြႏု္ပ္တို႔စကားေျပာခ့ဲေသာ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေယဘုယ်အစၥလာမ္ဘာသာအေၾကာင္းႏွင့္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစၥလာမ္အေၾကာင္းကို ဆက္စပ္ေျပာျပၾကရာ အစၥလာမ္ဘာသာသည္ ပင္ကိုယ္သေဘာအားျဖင့္ 

အၾကမ္းဖက္ေသာဘာသာအျဖစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း မြတ္စလင္သည္ အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္သည့္အလားအလာ 

ရွိေၾကာင္း အခိုင္အမာေျပာဆုိၾကပါသည္။ ဤအေျပာမ်ားေသာအခ်က္ကို အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈရိွေသာၿခိမ္းေျခာက္ 

မႈထင္ျမင္ယူဆခ်က္ႏွစ္ရပ္အျဖစ္သို႔  အၾကမ္းဖ်ဥ္းစုဖြဲ႔ႏိုင္ပါသည္။ ပထမဦးစြာ မြတ္စလင္မ်ားသည္ လူမ်ိဳးႏွင့္ 
                                                           
28 က်ား၊ ၂၆၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ ျမန္မာ၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ March 2015 MSPT MLM 2.   
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ဘာသာအတြက္  အတၱဘ၀အမွန္ဆန္ေသာၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ တင္ျပခံရသည္။ ေျဖဆိုသူသည္ ဗုဒၶဘာသာ၏ 

ခုခံႏိုင္မႈအားနည္းျခင္းကို  (သို႔) ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဖ်က္ဆီးခံေနရေသာ၊ ပရိယာယ္ျဖင့္လွည့္စားေနရာယူျခင္း ခံေနရေသာ  

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုကို ထပ္ခါထပ္ခါကုိးကားေျပာဆိုခဲ့သည္။ ‘လူတစ္ဦးကအျခားလူတစ္ဦးကို 

၀ါးၿမိဳျခင္း’ ဟူသည့္စကားရပ္ကို ပံုမွန္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ဥပမာ- ‘ေျမၿမိဳလို႔လူမ်ိဳးမေပ်ာက္၊ လူၿမိဳမွလူမ်ိဳးေပ်ာက္’ 

ဆိုသည့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ လူဦးေရ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ က်ိဳးေၾကာင္းျပေျပာၾကားခဲ့သည္။29 

ဒုတိယအေနျဖင့္ မြတ္စလင္မ်ားသည္ ေျဖဆိုသူအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊  ေျဖဆုိသူေနထိုင္ရ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း 

အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ပုဂိၢဳလ္ေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ တင္ျပျခင္းခံရသည္။ 

ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ မြတ္စလင္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္ေသာ၊ မယံုၾကည္ထိုက္ေသာႏွင့္ ဘာသာေရးအေပၚ 

ေပးအပ္ျမဳပ္ႏွံထားသူမ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပခ့ဲၾကသည္။ ယင္းမွာအစၥလာမ္ကို တစ္စုတစည္းတည္းေသာသတ္မွတ္ခ်က္ 

အားျဖင့္ မ်ိဳးတူကာအားလံုးသက္၀င္လိုက္နာမႈရွိေသာအမ်ိဳးအစားတစ္ခုအျဖစ္ နားလည္သေဘာေပါက္မႈျဖစ္သည္။ 

အစၥလာမ္ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားက ေယဘုယ်သေဘာေရာ (‘အစၥလာမ္သည္ အၾကမ္းဖက္မႈသေဘာ 

တရားျဖစ္သည္’) သီးျခားသေဘာမွာပါ ထုိအခ်က္ကိုထင္ရွားေစရန္ ညႊန္းဆိုေနပါသည္။ ႏြားသတ္ျခင္းသည္ 

အေျပာမ်ားေသာဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာအခ်ိဳ႕အတြက္ႏွင့္ (ဟိႏၵဴအားလံုးအတြက္) 

ႏြားမ်ားသည္ ၾကည္ညိဳစရာျဖစ္ၿပီး အမဲသားသည္ ဘာသာေရးအရတားျမစ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။30 အမဲသားစားသည့္ 

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ပင္လွ်င္ ျမတ္ႏိုးစရာတိရိစာၦန္တစ္ေကာင္သတ္ျဖတ္ျခင္းကိုလိုအပ္သည့္အစၥလာမ္ 

ဘာသာသည္ ဘာသာတရားအတြင္းစြကဲပ္ေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ဆိုင္ရာအားေကာင္းသည့္ေဖာ္ျပခ်က္ 

တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အျခားအေပးမ်ားသည့္ဥပမာတစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အေနအထားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ 

၎တို႔ထင္ျမင္ေလ့လာမိၾကေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚျပဳမူဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာအတြင္းလြတ္လပ္မႈ 

မရိွျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ တိုက္ခိုက္တတ္ေသာဘာသာအျဖစ္အေတြးရွိျခင္းေၾကာင့္ 

ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ဘာသာတရားအေပၚေပးအပ္ျမွပ္ႏွံျခင္း/ကိုင္းရႈိင္းျခင္းက ရန္လိုတိုက္ခိုက္တတ္ျခင္းႏွင့္တူညီ 

ေနေၾကာင္း မြတ္စလင္မ်ား၏ပံုရိပ္ကိုတည္ေဆာက္ျပခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ‘မြတ္စလင္မ်ား’ ၏ပံုရိပ္သည္ ဘာသာေရး 

ယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာအျခားပုံရိပ္တစ္ခုလိုျဖစ္ေနသည္။ ဘုရားရွိခိုးသည့္အသံ၊ အ၀တ္အစား 

ေရြးခ်ယ္မႈ/ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈကဲ့သို႔ ဘာသာေရးကိုင္းရိႈင္းျခင္း၏ ျပင္ပလကၡဏာမ်ားသည္ ကြျဲပားျခားနားမႈ၏ 

အမွတ္အသားမ်ားသာမဟုတ္ဘဲ အစြန္းေရာက္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ အလားအလာရွိမႈ 

အမွတ္အသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚမွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ိဳးသားငယ္တစ္ေယာက္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု 

                                                           
29 ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ‘ေျမၿမိဳ၍လူမ်ိဳးမေပ်ာက္၊လူၿမိဳမွလူမ်ဳိးေပ်ာက္မယ္’ ျဖစ္သည္။ မွတ္သားရန္မွာ လူမ်ိဳးဟူသည္ကိ ု “nation”  ၊ “ethnicity” 
သုိ႔မဟုတ္ “people” ဟူ၍ဘာသာျပန္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဤေနရာတြင္မူ nation ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ဇူလုိင္အထိ ယင္းေဆာင္ပုဒ္ဆုိင္းဘုတ္ကုိ 
ၿမိဳ႕နယ္လ၀ူင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမႈးရုံးခန္းနံရံတြင္ ခ်ိတ္ဆြထဲားပါသည္။ အဆမ်ားစြာပုိႀကီးေသာ ယင္းေဆာင္ပုဒ္ဆုိင္းဘုတ္ကုိလည္း လူ၀င္မႈ 
ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္လူဦးေရ၀န္ႀကီးရုံးခန္းတြင္ ခ်ိတ္ဆြထဲားျပန္ပါေသးသည္။ Sai Latt, “Burma’s Ominous Political Debate over Ethnicity,” The 
Irrawaddy, June 25, 2013, http://www.irrawaddy.org/contributor/burmas-ominous-political-debate-over-ethnicity.html. ကုိ 
ၾကည့္ပါ။  
30 အမဲသားစားျခင္းသည္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမ်ားအတြက္ အယူ၀ါဒႏွင့္သက္ဆုိင္ျခင္းမရိွပါ။ အခ်ိဳ႕ဗုဒၶဘာသာမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏အမဲသား 
ေရွာင္ျခင္းကုိ ဘာသာေရးအားအေၾကာင္းျပေျပာဆုိတတ္သည္။ လူအခ်ိဳ႕အမဲသားေရွာင္ျခင္းမွာ ေဗဒင္ႏွင့္နတ္အယူအဆမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
အျခားမွာ ေက်းလက္ပတ္၀န္းက်င္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လယ္သမားမ်ားသည္ လုပ္အားႏွင့္အစားအစာ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ႏြားကုိ မီွခိုရသည္။ 
ယခင္က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏြားသတ္ျခင္းႏွင့္အမဲသားစားျခင္းကုိဆန္႔က်င္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေပၚေပါက္ခ့ဲသည္။ ပိုမုိသိရိွၾကေသာလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုမွာ  
၂၀ ရာစုဆန္းပုိင္းကေက်ာ္ၾကားေသာ လယ္တီဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး၏အားထုတ္မႈျဖစ္သည္။ ၎က ျမန္မာမ်ားသည္ ကုိလိုနီလက္ေအာက္မွ 
လြတ္ေျမာက္ရန္ေမွ်ာ္လင့္သည္ဆုိလွ်င္ ပုိမိုေသာ လုံ႔လ၀ီရိယျဖင့္ အက်င့္ေကာင္းမ်ားကုိေမြးျမဴရန္အႀကံျပဳခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္က လူမ်ားအား 
အမဲသားစားျခင္းကုိေရွာင္ၾကဥ္ရန္လည္း အႀကံျပဳခဲ့သည္။ Erik Braun, The Birth of Insight: Meditation, Modern Buddhism, and the 
Burmese Monk Ledi Sayadaw (Chicago: University Of Chicago Press, 2013). ကုိၾကည့္ပါ။    

http://www.irrawaddy.org/contributor/burmas-ominous-political-debate-over-ethnicity.html
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ေမးျမန္းမႈတစ္ခုမွ ေအာက္ပါေကာက္ႏႈတ္ခ်က္သည္ မြတ္စလင္ဘာသာေရးကိုင္းရိႈင္းသူမ်ား၏အျမင္မ်ားႏွင့္ 

အစြန္းေရာက္ ၀ါဒၾကားဆက္သြယ္ေနမႈကို သရုပ္ေဖာ္ျပရန္နီးစပ္ပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ့္အေဒၚရဲ႕ အမ်ိဳးသားကမြတ္စလင္ပါ။ အစမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အေဒၚရဲ႕အမ်ိဳးသားမို႔ ကၽြန္ေတာ္ 

တို႔ကသူ႔ကို ဦးေလးတစ္ေယာက္လိုျမင္ဖုိ႔ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ဘာျဖစ္ခဲ့သလဆဲိုေတာ့ 

သူတို႔က သူတို႔ဘာသာအတြက္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ရာမွာအရမ္းေတာ္ပါတယ္။ သူတို႔က ဘာသာေရးအရမ္း 

ကိုင္းရႈိင္းတဲ့သူေတြပါ။ သူတို႔အတြက္က ကေလးေတြကေနစၿပီးလူႀကီးအထိ သူတို႔ရ႕ဲဘုရားကိုသာ ယံုၾကည္ 

ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ သူတို႔ကကၽြန္ေတာ့္အေဒၚကို သူတို႔ဘာသာ၀င္ဖို႔ဆြေဲဆာင္စည္းရံုးပါတယ္။ 

ပထမေတာ့ အေဒၚကဗုဒၶဘုရားကိုသာရွိခိုးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာ အေဒၚကမရိွခိုးေတာ့ပါဘူး။ 

သူကအေဒၚ့ကိုနည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔သူလိုခ်င္တာရတဲ့အထိစည္းရံုးပါတယ္။ အခုေတာ့အေဒၚနဲ႔ အေဒၚေမြးတဲ့ 

ကေလးေတြကမြတ္စလင္ေတြျဖစ္လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း မြတ္စလင္တစ္ေယာက္နဲ႔သူငယ္ခ်င္း 

ေတြပါ။ ဒါေပမ့ဲ သူ႔ရ႕ဲအျပဳအမူနဲ႔ သူ႔ရ႕ဲယံုၾကည္မႈကိုေလ့လာၾကည့္ေတာ့ သူ႔ရ႕ဲဘာသာေရးယံုၾကည္မႈက 

ျပင္းထန္တယ္ဆိုတာသတိထားမိတယ္။ ရိုင္းရိုင္းေျပာရင္ အစြန္းေရာက္တစ္ေယာက္လိုပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ 

ဒီအေၾကာင္းကို သူနဲ႔မေဆြးေႏြးပါဘူး။ သူနဲ႔သာမန္ရိုးရိုးပံုစံပဲေနပါတယ္။ သူေမးတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္သူ႔ကုိ 

စကာေျပာပါတယ္။ သူေခၚရင္ျပန္ေခၚပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ သက္ေတာင့္သက္သာမျဖစ္ပါဘူး။ သူကဘာသာျခား 

တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး အစြန္းေရာက္ပါတယ္။ အဲဒီ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္သူ႔ကိုတစ္ခုခုလုပ္ခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာအဆင္ေျပသြားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သူ႔ကို 

လႊတ္ေပးထားၿပီး သူနဲ႔အမ်ားႀကီးမျငင္းခံုေတာ့ပါဘူး။31 

အစြန္းေရာက္၀ါဒႏွင့္အဓိပၸါယ္ဆင္တူသည္ဟုနားလည္သေဘာေပါက္လာပါက သတိထားမိဖြယ္ရာမြတ္စလင္ 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္၏သေဘာသဘာ၀ျဖစ္တည္လာမႈကို ဘာသာတရား၌ျမဳပ္ႏွံထားျခင္းက ကူညီေပး 

ေနျခင္းေၾကာင့္  ဘာသာေရးအလြန္ကိုင္းရႈိုင္းေသာ မြတ္စလင္အားလံုးသည္ အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္သည့္ အလားအလာ 

ရွိေပသည္။ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဆံုးအမအတြင္းမွအစျပဳရန္ျပတ္ျပတ္သားသားဆိုထားေသာ အေရးၾကီးသည့္ 

သိမ္းပိုက္ျခယ္လွယ္မႈလုပ္ငန္းတာ၀န္တစ္ရပ္ကဲ့သို႔ (သုိ႔မဟုတ္ပါက လက္သင့္ခံရန္စိတ္ဆႏၵမရွိျခင္း) မြတ္စလင္မ်ား 

အေနျဖင့္ဦးေရခ်႕ဲထြင္ရန္ႏွင့္ အျခားဘာသာမ်ားကိုလႊမ္းမိုးရယူရန္ႀကိဳးပမ္းရမည္ဆိုေသာအေတြးအေခၚမွာ 

ဤအခ်က္၏အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။  ေျဖဆိုသူတစ္ခ်ိဳ႕သည္ ဤအေၾကာင္းကို ဂ်ီဟတ္ (ဘာသာေရးစစ္ပြဲ) ၏ 

အဓိပၸါယ္အျဖစ္ (သို႔) မြတ္စလင္တို႔လိုက္နာက်င့္သံုးေသာ အစၥလာမ္ဘာသာေရးဥပေဒ (Sharia) 

အတြင္းရိွသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ရွင္းျပၾကသည္။ စကားလံုးႏွစ္ခုလံုး၏အဓိပၸါယ္အေပၚနားလည္မႈကြျဲပားႏိုင္ၿပီး 

ယင္းထင္ျမင္ယူဆခ်က္အေပၚ မြတ္စလင္တို႔၏ ေယဘုယ်နားလည္မႈႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရိွႏိုင္ေသာ္ျငား ယင္းစကားလံုး 

မ်ားသည္အေတြ႔ရမ်ားသည့္အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ေျဖဆိုသူအနည္းငယ္သည္ ယင္းအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား 

အတြက္ ယခင္ဗုဒၶဘာသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ မြတ္စလင္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေနသည့္ အာဖဂန္နစၥတန္ (သို႔) 

အင္ဒုိနီးရွားကဲ့သို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားကို ကိုးကား၍ သမိုင္းေၾကာင္းအေျခအေနျဖင့္ေျဖၾကားခ့ဲသည္။ ယင္းကဲ့သို ႔ မြတ္စလင္ 

မ်ား၏လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္းျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္အလားအလာရွိေၾကာင္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား 

ဘက္မွႏိုးၾကားမႈရွိရန္လိုအပ္ေသာနည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွတစ္ဆင့္ ရွင္းျပေနေသာအေျခအေနျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ 

အေျခခံအားျဖင့္ လူဦးေရဆိုင္ရာအျငင္းပြားစရာျဖစ္ၿပီး မိသားစုအရြယ္အစားႀကီးမားမႈေၾကာင့္ျဖစ္လာသည့္ မြတ္စလင္ 

ဦးေရအလ်င္အျမန္တိုးတက္မႈ၊ အျခားဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္လက္ထပ္ေပါင္းသင္းျခင္းအျပင္  ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသမီး 
                                                           
 
31 က်ား၊ ၂၀၊ ဗုဒၶ၊ ျမန္မာ၊ ပုသိမ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၀၁၅ MSPT 5.   
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မ်ားကို အတင္းအၾကပ္ဘာသာကူးေျပာင္းေစျခင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွတရားမ၀င္၀င္ေရာက္ေနထိုင္ျခင္းသာမက 

အၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးအင္အားကိုအသံုးခ်ျခင္းတို႔ႏွင့္လည္းပတ္သက္ပါသည္။ 

 

အေၾကာင္းျပေျပာဆုိမႈမ်ားအေပၚေၾကာင္းက်ိဳးျပရွင္းလင္းျခင္း  
 

က်ႏု္ပ္တို႔၏လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ လူမ်ားက အစၥလာမ္ဘာသာသည္တိုက္ခိုက္တတ္သည္၊ မြတ္စလင္ 

မ်ားသည္ လူမ်ိဳးႏွင့္ဘာသာတရားဆိုင္ရာအတၱဘ၀အမွန္ဆန္ေသာၿခိမ္းေျခာက္မႈကိုယ္စားျပဳသည္ဟူေသာ 

အေတြးအေခၚကိုသရုပ္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သိျမင္ႏိုင္ၿပီး ထပ္တလဲလဲေပၚေပါက္ေနေသာအေၾကာင္းျပေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ 

တင္ျပခ့ဲၾကသည္။ ဤသို႔အေၾကာင္းျပေျပာဆုိမႈမ်ားကို အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနသည့္စုေပါင္းအခ်က္အလက္ (၃) ပိုင္း 

အျဖစ္ အၾကမ္းဖ်ဥ္းခြျဲခားႏိုင္ပါရာ ႏုိင္ငံတကာာအျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ 

အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိကိုးကားျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဤေနရာတြင္ ‘အေၾကာင္းျပေျပာဆုိမႈ’ ေ၀ါဟာရကိုအသံုးျပဳရာ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ 

ေျဖဆုိသူမ်ားကို ၎တို႔၏အဓိကစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအားေရြးခ်ယ္ရန္ႏွင့္ ယင္းေရြးခ်ယ္မႈကိုရွင္းျပေပးရန္ေတာင္းဆို 

ျခင္းျဖင့္ လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈသည္ ေျဖဆိုသူမ်ားအား၎တို႔၏ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအတြက္ ထုေခ်ရွင္းလင္းေစခဲ့ပါသည္။ 

ေျဖဆုိသူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ မတူညီေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ခ်ည္းကပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆို 

ေပးျခင္းသာမက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုပါသေဘာတူေစရန္လည္း သိသိသာသာဆြေဲဆာင္အားထုတ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာ- 

လားရႈိးၿမိဳ႕တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ မ.ဘ.သ ရံုးခ်ဳပ္၌ အလုပ္လုပ္ေနေသာမိခင္ျဖစ္သူတစ္ဦးကိုလူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ရာ 

သူေျပာျပသည့္သတင္းအခ်က္အလက္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ခါတစ္ရံ သူသည္မ်က္ရည္မ်ားပင္ 

၀ဲလာသည္ဟုထင္ရၿပီး တိက်အေသခ်ာဆုံးအေနအထားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို ႔ကို စိတ္ပါလက္ပါျပန္လည္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 

ကၽြန္မအျမင္ကေတာ့ ပထမအခ်က္အေနနဲ႔ ဒါဟာဘာသာေရးျဖစ္တယ္။ သူတို႔ (မြတ္စလင္မ်ား) က 

ကၽြန္မတို႔ဘာသာကို ၀ါးၿမိဳေနတာ။ ကၽြန္မတို႔ရ႕ဲအနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ေတြ၊ သားသမီးေျမးျမစ္ေတြအတြက္ 

အရမ္းစိတ္ပူတယ္။ ကၽြန္မတို႔ေခတ္မွာ အခုလိုကၽြန္မတု႔ိဘာသာအတြက္ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ျခားစရာေကာင္းတဲ့ 

အရာေတြျဖစ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္မတို႔ကေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ကၽြန္မတို႔ဘာသာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာကို 

ကၽြန္မအရမ္းစိတ္ပူတယ္။ ကၽြန္မမွာအဲဒီစိုးရိမ္ပူပန္မႈရွိတယ္။ ဒီဘာသာကို ကၽြန္မတို ႔ရ႕ဲ အနာဂတ္ 

မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ မေပ်ာက္ကြယ္ေစခ်င္ဘူး။ ထာ၀ရတည္ရွိေနေစခ်င္တယ္။32 

သူမသည္ ဗုဒၶဘာသာကိုကာကြယ္ရန္ဆႏၵရွိသျဖင့္ မ.ဘ.သ တြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ယခင္အလုပ္မွ 

ထြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပသည္ကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ သူမ၏အျမင္ကို ခိုင္ခုိင္မာမာေဖာ္ျပေျပာဆုိျခင္းကို အံ့ၾသစရာမရွိပါ။ 

သူမသည္ အျခားေျဖဆိုသူမ်ားကြဲျပားစြာေျပာဆိုၾကသည့္ စုေပါင္းအခ်က္အလက္ (၃) ပိုင္းလံုးကို 

တစ္စုတစ္စည္းတည္းထပ္တလဲလဲေျပာဆိုႏုိင္သည့္၊ သရုပ္ေဖာ္ေျပာဆုိအားေကာင္းသူျဖစ္သည္ကိုလည္း အံ့ၾသစရာ 

မရိွပါ။ 

                                                           
32 မ၊ ၃၈၊ ဗုဒၶ၊ ျမန္မာ၊ လားရႈိး၊ မတ္ ၂၀၁၅ လားရႈိး MSPT 9.   
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ကၽြန္မတို႔အလုပ္နဲ႔ သိပ္မေ၀းတဲ့ေနရာမွာျဖစ္ခဲ့တာက ဘာသာျခားေတြက ရွင့္သမီးအသက္ေလာက္ပဲရွိမယ့္ 

ကေလးေတြကို အဓမၼျပဳက်င့္တယ္ဆိုတာ သတင္းထဲမွာလည္းဖတ္ရတယ္ ၊ အျပင္မွာလည္းသိလိုက္ 

ရတယ္။ သူတို႔ဘာသာကအၾကမ္းဖက္၀ါဒပဲ။ သူတို႔ကလူေတြကို သူတို႔ဘာသာကိုေျပာင္းဖို႔အင္အားသံုးၿပီး 

ေသြးေဆာင္ၾကတယ္။ သူတို႔ဘာသာမွာ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္မရိွဘူး။ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာတစ္ေယာက္က 

သူတို႔ထဲကတစ္ေယာက္ကို လက္ထပ္လိုက္ရင္အခြင့္အလမ္းအားလံုးဆံုးရႈံးသြားၿပီ။ သူတို ႔ဆီက 

ေသြးတစ္စက္ကေတာင္အရမ္းအႏၱရာယ္ရွိတယ္။ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ေသြးပဲ။ သူတုိ႔ကေလးဘ၀ 

ကတည္းကသူတို႔ကိုသင္ထားေပးတာ။ ဒါေၾကာင့္ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္။ ကၽြန္မတို ႔က 

‘အသက္မသတ္နဲ႔’ လို႔ေျပာတယ္။ သူတို႔က ‘သတ္...သတ္ရင္ေကာင္းခ်ီးေပးခံရမယ္ေျပာတယ္’။  အခုဆို 

သတင္းေတြမွာ အျခားႏိုင္ငံေတြကို ဘာသာေရးစစ္ပြေဲတြလုပ္ေနတာၾကည့္ရတယ္။ လူေတြရဲ႕ 

ေခါင္းကိုျဖတ္တယ္။ ထိတ္လန္႔စရာပဲ ။ လူေတြကိုအရွင္လတ္လတ္မီးရွိဳ႕တယ္။ ကၽြန္မတို႔ဗုဒၶဘာသာ၀င္ 

ေတြကိုအဲဒီလိုမခံစားေစခ်င္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္လူေတြကို သူတို ႔ဘာသာရဲ႕ေၾကာက္စရာေကာင္းပံုကိုျပခ်င္တယ္။ 

လူတိုင္းကိုသိေစခ်င္တယ္။33 

ဤေကာက္ႏႈတ္ခ်က္တြင္ ေျဖဆိုသူသည္ ႏိုင္ငံတကာအျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုကိုးကားကာ ပထမ အေၾကာင္းျပ 
ေျပာဆုိမႈကို အသံုးခ်ပါသည္။ သူသည္အစၥလာမ္ဘာသာကို အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတိုးပြားေစသည့္ ဘာသာဟုဆိုကာ 
သူေျပာသည့္အခ်က္ကိုရွင္းျပရန္ ဥပမာမ်ားစြာအသံုးျပဳခဲ့သည္။ သူသည္ အျခားေျဖဆိုသူမ်ားကဲ့သို ႔ပင ္ ISIS 
ကိုေထာက္ျပခဲ့သည္။ ယခုစာတမ္းအတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ ISIS ကို ကိုးကားမႈမ်ားၿပီး အျခား 
ႏိုင္ငံတကာျဖစ္ရပ္မ်ားအား ေျပာဆိုေနၾကသည္ကိုလည္းၾကားခဲ့ရသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေမာ္လၿမိဳင္မွ 
လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈေကာက္ႏႈတ္ခ်က္တြင္ ေျဖဆုိသူက သူသည္မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ဆက္ဆံရန္ေၾကာက္သည္ဟု 
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုေျပာျပပါသည္။ 

 ေမး။ အဲဒီကိစၥမွာ မြတ္စလင္ေတြနဲ႔ေျပာဆိုဆက္ဆံဖို႔ ခင္ဗ်ားဘာျဖစ္လို႔ေၾကာက္တာလဲ။ 

ေျဖ။ သူတို႔ကလူမ်ိဳးေရး၀ါဒအရမ္းျပင္းထန္တယ္။ ၿပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔သီးျခားေနတယ္။ သူတို႔ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီလာတယ္၊ ေျပာဆိုဆက္ဆံတယ္ဆိုရင္ေတာင္ သူတို႔ရ႕ဲစိတ္သေဘာကမရိုးသားဘူး။ 

ေမး။ ဥပမာတစ္ခ်ိဳ႕ေပးလုိ႔ရမလား။ 

ေျဖ။ ကၽြန္ေတာ္ကမာၻအႏွံ႔က ဥပမာအမ်ားႀကီးကို ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔က ကမာၻ႔ကုန္သြယ္မႈဗဟိုဌာန 

(World Trade Center) ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း ဥပမာအမ်ားႀကီးေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔က 

ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္ေတြရဲ႕ ရင္းျမစ္ျဖစ္တယ္။ အခုဆုိရင္ သူတို႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ပိုပိုေၾကာက္လာတယ္။ ISIS 

ရ႕ဲအေျခအေနကုိလည္း ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီ့ ISIS ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္က ျမန္မာႏုိင္ငံကအစၥလာမ္ေတြကို မယံုဘူး။ 

ဥပမာ- အင္ဒိုနီးရွားကမြတ္စလင္ေတြ ISIS မွာပါေနၾကတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက မြတ္စလင္ေတြလည္းမပါဘူးလို႔ 

ဘယ္သူမွမေျပာႏုိင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္သူတို႔ကိုေၾကာက္တယ္။34 

ဤေနရာတြင္ ေျဖဆိုသူသည္ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ သူ၏ေၾကာက္ရြံ႕မႈကိုရွင္းျပရန္ ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပမွ 

အျဖစ္အပ်က္မ်ားအားအတူတကြကိုးကားခဲ့သည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားထင္သည့္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေျခအေနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းပဋိပကၡမ်ားအေၾကာင္းေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေဆြးေႏြးေျပာဆို 

ေနသည့္ပုံစံႏွင့္ မည္မွ်ကြျဲပားေနေၾကာင္း ယင္းေကာက္ႏႈတ္ခ်က္က ေျပာျပေနပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာကထင္သည္မွာ 

                                                           
33 မ၊ ၃၈၊ ဗုဒၶ၊ ျမန္မာ၊ လားရႈိး၊ မတ္ ၂၀၁၅ လားရႈိး MSPT 9.   
34 က်ား၊ ၃၆၊ တရုတ္/ျမန္မာ၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ မတ္ ၂၀၁၅ MLM MSPT 13.   
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အေျခခံအားျဖင့္မြတ္စလင္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေျဖဆိုသူမ်ား၏အျမင္မွာ မြတ္စလင္မ်ားသည္ 

က်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အဆိုပါေမာ္လၿမိဳင္မွေျဖဆုိသူသည္ ဦးေဇာ္ေအးေမာင္ကဲ့သို ႔ ဗုဒၶဘာသာရခုိင္မ်ား 

လူမ်ိဳးတုံးတိုက္ခိုက္ခံရသည္ဟု အစြန္းေရာက္ေျပာဆုိျခင္းမျပဳေသာ္လည္း သူႏွင့္တကြေျဖဆိုသူမ်ားသည္ ရန္လိုေသာ 

(သို႔) အျခားတစ္နည္းနည္းျဖင့္ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ တုံ႔ျပန္အၾကမ္းဖက္တတ္ေသာ မြတ္စလင္တို႔၏ လႈံ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္ဟု 

မၾကာေသးခင္ကျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ ပဋိပကၡဥပမာမ်ားကုိေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ 

အေၾကာင္းျပေျပာဆုိမႈ၏ ဒုတိယပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း (သို႔) ေျဖဆုိသူ၏ေဒသတြင္းရိွ 

အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား ကိုးကားမႈမ်ားကိုၾကားခဲ့ရပါသည္။ အေၾကာင္းအရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လူစုလူေ၀း 

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္အျခားေနရာမ်ားရိွအဓိကရုဏ္မ်ားကိုေဖာ္ျပၾကသည္။ 

အျခားအေျပာမ်ားသည့္ ကိုးကားခ်က္မ်ားမွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ (သို႔) ဗုဒၶဘာသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား 

အတင္းအၾကပ္ဘာသာကူးေျပာင္းေစမႈ၊ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ားကဲ့သို႔ ဘာသာေရးဆိုင္ရာအထြတ္အျမတ္ထားေသာ 

အရာမ်ားကုိမေတာ္မေလ်ာ္ျပဳျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းတို ႔ျဖစ္သည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕လက္ဘက္ရည္ဆိုင္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ 

လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမွ ေအာက္ပါေကာက္ႏႈတ္ခ်က္တြင္ ေျဖဆုိသူသည္ သူ၏ေျပာဆိုခ်က္ကိုေသခ်ာေစရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 

ဥပမာမ်ားျဖင့္ရွင္းျပခ့ဲသည္။ အဓိကရုဏ္းႀကီးမ်ားျဖစ္ပြားစဥ္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ 

အရာမ်ားအၾကား ေရာေထြးေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို ႔ကိုၾကည့္ၿပီး ဤအေၾကာင္းမ်ားကိုရွင္းျပေနစဥ္ သူသည္ 

စိတ္ပါကာသက္၀င္လႈပ္ရွားမႈျမင့္တက္လာၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုေက်ာ္၍ၾကည့္ကာ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးမႈတြင္မပါ၀င္ေသးသည့္ 

ေဘးလူမ်ားကိုပါ ပါ၀င္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

သူတို႔အတြက္ေတာ့ ရခိုင္ေတြကသူတို႔ကိုဆိုးတယ္ဆိုရင္ သူတို႔က ရခိုင့္ေခါင္းကိုျဖတ္တယ္။ ဒါဟာ သူတို႔ 

ေျပာေဟာေနတဲ့ဟာပဲ။ ကၽြန္မတို႔ဒါကိုၾကားရတယ္။ သူတို႔ဘာသာေရးေဟာေျပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔က 

အဲဒီလိုမ်ိဳးေျပာတာ။ သူတို႔ေျပာတာက ‘အလႅာကၽြႏု္ပ္တို႔ကို သင္မျမင္ဘူးလား ၊ သင္ဘာလုပ္ေနသလဲ 

ဒီရခုိင္ေတြကိုသတ္ေပးပါ’ ။ သူတို႔ကအေျခအေနအရ အခြင့္အလမ္းရလာတာနဲ႔အဲဒီလိုလုပ္မွာ။ ညဘက္ 

ေတြဆို သူတို႔ကသူမ်ားပစၥည္းေတြကိုခိုးတယ္။ သူတို႔ (မြတ္စလင္ေတြေနတဲ့ေနရာနဲ႔နီးတဲ့သူေတြ) ဖိနပ္ကို 

ေတာင္အျပင္မွာခၽြတ္ထားလို႔မရဘူး။ ထားရင္အခိုးခံရတယ္။ အကယ္၍သူတို႔က အာရကန္35 

တစ္ေယာက္ကိုသတ္ၿပီး ကိုယ္ေတြကဖမ္းမိရင္ (သတ္တဲ့သူကို) ကိုယ္ေတြကသူ႔ကို မသတ္ဘူး။ ရဲကိုပဲ 

အပ္လိုက္တာ။ အကယ္၍သူတို႔က ရခိုင္တစ္ေယာက္ကိုဖမ္းမိရင္ လည္ပင္းကိုျဖတ္ၿပီးသတ္ပစ္တယ္။ 

ပဋိပကၡတစ္ခုျဖစ္တဲ့အခါ သူတို႔ကဒီလို (အၾကမ္းဖက္အမူအရာ) လုပ္ျပတယ္။ ‘မင္းတို႔ရခုိင္ေတြကို ငါတို႔ 

ဒီလိုလုပ္မယ္’ လို႔ ကၽြန္မတို႔ကိုေျပာတယ္။ အပိုင္း ( ) က လူတစ္ေယာက္အသတ္ခံရတယ္။ သူတို႔က 

အသတ္ခံရတဲ့သူအသားကိုလွီးၿပီးခ်က္တယ္၊ ၿပီးေတာ့စားတယ္။ အဲဒီေနာက္ေခါင္းကိုျဖတ္ၿပီး တျခားသူ 

ေတြကိုျပတယ္။ သူတို႔ကအရမ္းဒုကၡေပးတဲ့ဆိုးသြမ္းသူေတြပဲ။36 

လူမ်ားကမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ႀကံဳဖူးသည္မ်ားအားကိုးကားေျပာဆိုျခင္းသည္ အေၾကာင္းျပ 

ေျပာဆုိမႈတတိယပိုင္းျဖစ္လာပါသည္။ သို႔ေသာ္အေရးႀကီးသည့္မွတ္သားရန္မွာ ဤအပိုင္းသည္ အျခားအပိုင္း 

ႏွစ္ခုထက္လူေျပာနည္းျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ေျဖဆိုသူမ်ားပံုမွန္ေျပာဆိုတတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ (သို ႔) ျမန္မာႏုိင္ငံ 

အတြင္းအျခားေနရာမ်ားရိွျဖစ္ရပ္မ်ား (သုိ႔) ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ႀကံဳရသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားက လက္ေတြ႔ျဖစ္ေပၚသည့္ အရာမ်ား 

                                                           
35 ေျဖဆုိသူသည္ ရခုိင္ႏွင့္ အာရကန္ကုိ ေရွ႕ေနာက္ ေျပာင္း၍ ေျပာေနသည္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္း၏ အမည္ႏွစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။  
36 မ၊ ၄၉၊ ဗုဒၶ၊ ရခိုင္၊ စစ္ေတြ၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၀၁၅ Sittwe MSPT 9.   
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(သို႔) မ်က္ျမင္ေတြ႔ရသည့္အရာမ်ားႏွင့္တစ္ဆင့္ျပန္ၾကားရသည့္အရာမ်ားအၾကားျခားနားမႈကို မႈန္၀ါးသြားေစသည္။ 

သို႔ေသာ္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ/ကိုယ္တိုင္နစ္နာမႈကို ကိုးကားမႈလည္းၾကားခဲ့ရပါသည္။ ဥပမာ- 

အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ သူတို႔ကဆိုးတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ သူတို႔က မိန္းကေလးေတြကို 

ဖ်က္ဆီးတယ္။ သူတို႔မွာအ ဲဒီလို အက်င့္ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က သူတို႔ကိုညီလိုညီမလိုဂရုစိုက္တယ္၊ ဒါေပမ့ဲ 

သူတို႔ကဘယ္လိုအေျခအေနမွာမဆိုအခြင့္အေရးယူခ်င္တယ္။ လွဴဒါန္းမႈလုပ္တယ္ဆိုရင္ေတာင္ သူတို ႔ 

ဘာသာ၀င္ေတြကိုပဲေပးဖို႔ေတာင္းဆိုတယ္။ တျခားသူေတြကိုဂရုမစုိက္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ကအစၥလာမ္ေတြ 

ၾကားထဲမွာေနခဲ့တာ။ သူတို႔အေၾကာင္းအမ်ားႀကီးသိခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရေတာင္းေသာက္ရင္ သူတို႔က 

ေရခြက္ထတဲံေတြးအရင္ေထြးၿပီးမွ ေသာက္ခိုင္းတာ။ တကယ့္မုန္းစရာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ကုန္တင္ကားေမာင္းတဲ့ 

အလုပ္လုပ္တုန္းက သူတို႔၀န္းထဲမွာ ငွားေနဖူးတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။ 37 

အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ရုိးသားေျဖာင့္မွန္သည့္ကုိယ့္ကုိကုိယ္ကာကြယ္မႈ 
 

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ေျဖဆုိသူမ်ားက ကမာၻလံုးဆိုင္ရာအေျခအေနတြင္ ၎တို႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရွိေနသည့္ 
ပံုစံအားအေလးေပးရန္အလို႔ငွာ ဤေနရာေဒသအလိုက္လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားအေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈ 
အားစုစည္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုအခါ အင္အားႀကီးစိုးေသာ လူမ်ားစု (ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား) က 
လူနည္းစု (မြတ္စလင္မ်ား) ကိုမည္သို႔ေၾကာက္ရြံ႕ႏိုင္ေၾကာင္းရွင္းလင္းစြာသိျမင္နားလည္ေစရန္အတြက္ အေျခခံ 
စည္းမ်ဥ္းစုစည္းရယူမႈအျဖစ္ ေနရာလပ္အသံုးျပဳျခင္းကကူညီေပးသည္။ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ 
၀န္းရံေနမည့္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာၿခိမ္းေျခာက္မႈ၏ ျပည္တြင္းသရုပ္သကန္အျဖစ္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိမြတ္စလင္မ်ားအား 
တင္ျပလာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သူမ၏ ၂၀၁၃ ဘီဘီစီႏွင့္အင္တာဗ်ဴးေၾကာင့္ ျမန္မာမဟုတ္သည့္ 
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။38 သို႔ေသာ္ျပည္တြင္းရွိ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားကို ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ 
အေျခအေနအရေဖာ္ျပရာ၌ သူသည္ လက္ေတြ႔သရုပ္ေပၚလြင္စြာ တိက်မႈရွိခဲ့သည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေၾကာက္ရြံ႕မႈသည္ 
လူနည္းစုမ်ား၏ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕မႈသာမက ယင္းေၾကာက္ရြံ႕မႈသည္ႏိုင္ငံအတြင္းစိမ့္၀င္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနကာႀကီးထြားလာ 
ေနေၾကာင္းထိေတြ႔ခံစားႏိုင္သည့္ တစ္ကမာၻလံုး၏ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕မႈလည္းျဖစ္သည္။  

 
အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဟိႏၵဴႏွင့္ဆစ္ခ္လူမ်ိဳးတို႔၏အၾကမ္းဖက္မႈတြင္လည္း Veena Das က 

အေရးႀကီးေသာအေျပာင္းအလဲအတြက္သိမွတ္စရာကို အလားတူေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ရာ ‘အျခားသူမ်ားကိုေၾကာက္ရြံ႕မႈ’ 
သည္ ‘အျခားသူမ်ားကလည္းေၾကာက္ရြံ႕ေနသည္’ ဟူသည့္အယူအဆအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားသည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။39 
ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနတြင္လည္း အထက္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို ႔ ေလ့လာသေဘာေပါက္ထားေသာ ေျပာဆိုျငင္းခံုမႈမ်ားအရ 
ယင္းအယူအဆအေျပာင္းအလဲမ်ား ပါ၀င္ေနပါသည္။ မြတ္စလင္မ်ားအားအႏၱရာယ္အျဖစ္ ျပာဆိုခ်က္တြင္ 
လူမ်ားကေဖာ္ျပသည္မွာ ထိုထင္ျမင္ခ်က္ေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ မေရရာမႈမ်ား၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားျဖင့္ၾကည့္ေသာ 
အၾကည့္ကိုျဖစ္ေစသည္။ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမိဳ႕ ခရစ္ယန္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းထဲတြင္စကားေျပာခဲ့ေသာ ကရင္တိုင္းရင္းသူ 
အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးက ယင္းခံစားခ်က္ကိုသူမ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းေျပာျပပါသည္။ 
 

                                                           
37 က်ား၊ ၅၄၊ ဟိႏၵဴ-ဗုဒၶ၊ သီတဂူ၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ မတ္ ၂၀၁၅ MLM MSPT 12.   
38 David Blair, “How Can Aung San Suu Kyi – a Nobel Peace Prize Winner – Fail to Condemn anti-Muslim Violence?,” The 
Telegraph (UK), October 24, 2013, http://blogs.telegraph.co.uk /news/davidblair /100242929 /how-can-aung-san-suu-kyi-a-
nobel-peace-prize-winner-fail-to-condemn-anti-muslim-violence/.  
39 Veena Das, “Specificities: Official Narratives, Rumour, and the Social Production of Hate,” Social Identities 4, no. 1 (February 
1998): 125, doi:10.1080/13504639851915. (emphasis original)   
 

http://blogs.telegraph.co.uk/


20 
 

ေျဖ။ အျခားသူမ်ားထံမွၾကားရသည္မ်ားအရ ISIS က ကၽြန္မတို႔ကိုပတ္သက္လာမွာကိုစိုးရိမ္တယ္။ 
ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံထဲမွာ မြတ္စလင္အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ သူတို႔လူေတြကို ေခါင္းျဖတ္တာျမင္ရေတာ့ သူတို႔ေတြ ဒီကို 
ေရာက္လာရင္ျပႆနာပဲလို႔ထင္တယ္။ ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္းအခ်ိဳ႕က ကၽြန္မကိုေျပာတယ္ မြတ္စလင္ေတြရဲ႕စိတ္ထဲမွာ 
လူေတြရဲ႕ေခါင္းကို ျဖတ္ဖို႔အစီအစဥ္ရွိမေနႏုိင္ေပမ့ဲ မြတ္စလင္ေတြကို ေတြ႔ရင္သူတို႔ေၾကာက္တယ္။ သတင္းေတြထမဲွာ 
အဲဒီအေၾကာင္းေတြျမင္ရၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံထဲက မြတ္စလင္ေတြကိုၾကည့္တဲ့အခါ ေၾကာက္ေနတာျဖစ္မယ္။ 

 
ေမး။ ေၾကာက္တယ္လို႔ေျပာတယ္ဆိုေတာ ့ဘယ္အခ်ိန္ကစၿပီးအဲဒီလိုေၾကာက္တာလဲ။ 
 
ေျဖ။ အဲဒီသတင္းေတြကို ၾကည့္ၿပီးေနာက္ ရခုိင္ျပႆနာျဖစ္ၿပီး... အဲဒီကတည္းက အဲဒီအေၾကာင္း 

သတင္းေတြကအၿမဲေပၚလာတယ္။ ကၽြန္မက ISIS လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကကမာၻကိုေရာ ကၽြန္မတို႔ ႏိုင္ငံကိုေကာ 
ထိခိုက္လာမွာကိုစိုးရိမ္တယ္။40 
 

ဤအခ်က္သည္ ေယဘုယ်သေဘာဆန္သည့္အႏၱရာယ္ကို တိက်ရွင္းလင္းသည့္သေဘာေဆာင္ေစေသာ 

အေရြ႕တစ္ခုျဖစ္ေနရာ အျခားသူကိုေၾကာက္ရြံ႕ေအာင္လုပ္ထားေသာအခါ ထုိသူႏွင့္ျပန္လည္ရင္ဆိုင္မည့္သူအတြက္ 

အႏၱရာယ္ရွိသည့္အလားလားျဖစ္ေနပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔အႏၱရာယ္သိျမင္မႈအေျခအေနတြင္ မြတ္စလင္တစ္ေယာက္ကုိ 

သတိထားမိျခင္းသည္ သာမန္လူတစ္ေယာက္မဟုတ္သလိုျမင္ရန္ျဖစ္သည္။ သို ႔ေသာ္ အႏၱရာယ္တစ္ခုအားရုပ္လံုး 

ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္ - လူတစ္ေယာက္၊ အိမ္နီးခ်င္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ျဖစ္္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ျဖစ္၊ ရန္လိုမႈႏွင့္ 

အႏၱရာယ္ေပးမႈအလားအလာအၿမဲတမ္းရွိေနၿပီး ထို ႔ေၾကာင့္ပင္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္လာရန္အလားအလာရွိေနပါသည္။ 

Jonathan Leder Maynard က ယင္းကဲ့သို႔အဆိုမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာအေတြးအေခၚတစ္ရပ္ 

အျဖစ္ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ယင္းအေတြးအေခၚသည္ အျခားေသာအခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ 

လူစုလူေ၀းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုေၾကာင္းက်ိဳးျပရွင္းလင္းရာ၌ အေရးပါေသာအခန္က႑မွပါ၀င္ခဲ့သည္။ Maynard က 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာအေတြးအေခၚသည္ အၾကမ္းဖက္မႈကိုစံတစ္ရပ္သတ္မွတ္ကာခြင့္ျပဳထားသည့္ (သို႔) 

လိုအပ္ေနႏုိင္သည့္ ရိုးေသားေျဖာင့္မွန္ေသာကိုယ့္ကိုကိုယ္ကာကြယ္မႈအျမင္ႏွင့္ မၾကာခဏေပါင္းဖက္ရိွေန 

တတ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆိုထားသည္။41  

ဤအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ကာကြယ္မႈတြလဲ်က္အျမင္ကို ကၽြႏု္ပ္တို ႔၏လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ားမွ 

တစ္ဆင့္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ လားရႈိး မ.ဘ.သ ရံုးတြင္စကားေျပာခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးသည္ 

လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈအားလံုးၿပီးေနာက္ သူသည္မြတ္စလင္၏အႏၱရာယ္ကို အျခားဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအားသတိေပးရန္ 

သူတတ္ႏိုင္သည့္အရာအားလံုး လုပ္ေဆာင္ေပးေၾကာင္း ကၽြႏ္ပ္တို ႔ကိုေျပာျပခ့ဲသည္။ လူငယ္တက္ၾကြ 

လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔တြဖဲက္လုပ္ေနသလိုပင္ Maynard ၏ သုေတသနသည္လည္း ေန႔စဥ္ေျပာဆုိမႈမ်ား၊ 

လူသိမ်ားေသာမီဒီယာမ်ား၊ ၀တၳဳမ်ား၊ ဂီတႏွင့္ရုပ္ရွင္၊ လူမႈေရးမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအဆံုးအမမ်ားတြင္ 

ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ေဟာေျပာေရးသားခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္ရန္အကူအညီေပးသည့္ အဖိုးတန္ေသာ 

သင္ၾကားေရးနည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ခ်င္းတြင္ ယင္းေရးသားေဟာေျပာခ်က္မ်ားကုိ 

ဆန္းစစ္သည့္အပိုင္း၌ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူလူငယ္မ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ႏွင့္ ရိုးသားေျဖာင့္မွန္ေသာ 

ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ကာကြယ္ေရးထင္ျမင္ယူဆခ်က္အၾကားဆက္စပ္မႈကိုရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္ ဥပမာအမ်ားအျပား ဖန္တီး 

                                                           
40 မ၊ ၃၄၊ ခရစ္ယာန္၊ ကရင္၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ မတ္ ၂၀၁၅ MLM MSPT 11.   
41 Leader Maynard, “Rethinking the Role of Ideology in Mass Atrocities.”   
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ေပးခဲ့သည္။ ‘ကုလား’42 တစ္ေယာက္ကိုသတ္ျခင္းသည္အမွားတစ္၀က္သာရွိသည္’ ဟု ပါ၀င္ေနသူတစ္ေယာက္က 

လူသိမ်ားေသာစာအုပ္တစ္ခုကို ကိုးကားလ်က္မွတ္ခ်က္ျပဳခ့ဲသည္။ ‘မိမိလူမ်ိဳးကိုကာကြယ္ရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ 

ဗုဒၶအဆံုးအမႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိသည္’ ဟု ဗုဒၶဘာသာေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ကို ကိုးကား၍ အျခား 

ပါ၀င္သူတစ္ဦးကလည္းမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္လံုးမွအဖြဲ႔မ်ားသည္ ၎တို႔ေလ့လာခဲ့ရသည့္အရာ 

မ်ားကိုမွ်ေ၀ရန္ႏွင့္ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္အတူတကြေရာက္ရိွလာၾကေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို ႔သည္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ 

အတြင္း အေျပာအမ်ားဆံုး၊  ေတြ႔ရအမ်ားဆံုး၊ လႊမ္းမိုးမႈအရွိဆံုးႏွင့္ အေလးထားစရာအေကာင္းဆံုးအေတြးအျမင္ 

မ်ားကိုစုေပါင္းမဲဆႏၵေကာက္ခံခဲ့ပါသည္။ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ႏွင့္ရုိးသားေျဖာင့္မွန္ေသာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ကာကြယ္မႈ 

အေတြးအျမင္မ်ားသည္ အျငင္းပြားစရာမရိွဘဲ ထူးျခားစြာမဲအမ်ားဆံုးရရွိခဲ့သည္။  

မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအဓိကရုဏ္းမ်ားကိုက်ဴးလြန္သူမ်ားက ‘မြတ္စလင္မ်ားအလိုမရွိ’ (Muslims, be 

gone) ဟုေၾကြးေၾကာ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္း43 သီဆိုျခင္းႏွင့္  ‘ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ဗုဒၶဘာသာအာဇာနည္မ်ား 

ျဖစ္သည္’44 ဟုေၾကြးေၾကာ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပျခင္းမွာ အံ့ၾသစရာမရိွပါ။ ပါ၀င္သူမ်ား၏အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ 

ေျပာဆုိခ်က္မ်ားက ထိုသို႔ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားအားေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္ဟု ေျပာလုိျခင္းမဟုတ္ပါ။ လူစုလူေ၀းျဖင့္စုေပါင္း 

အၾကမ္းဖက္မႈသည္ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလိုျဖစ္ရာ လူမ်ိဳးစုတစ္ခုအားအစီအစဥ္ျဖင့္သတ္ျဖတ္သည့္ (သို႔) လူမ်ိဳးတုံး 

သတ္ျဖတ္ျခင္းကိုျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အဓိကရုဏ္းကဲ့သို႔အႀကီးစားအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ၿပီး ယင္းအဓိကရုဏ္းမ်ားသည္ 

ေကာက္ကာငင္ကာေပါက္ကြျဲဖစ္ေပၚသည့္ တစ္မူထူးျခားေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ားမဟုတ္ၾကဘဲ  ကာလရွည္ၾကာစြာ 

လူထုစည္းရံုး လႈံ႕ေဆာ္လႈပ္ရွားသည့္အခ်ိန္ကာလမ်ား၌ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။45 ဤျဖစ္စဥ္သည္ ယဥ္ေက်းမႈေရာ၊  

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပါ သက္ဆိုင္ပါသည္46-  အၾကမ္းဖက္မႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ပါ၀င္သည့္ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ 

စိတ္အားတက္ၾကြမႈမ်ား၊ လူအဖြဲ႔အစည္း၏က်ယ္ျပန္႔ေသာရစ္ပတ္ခ်ည္ေႏွာင္မႈအေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ 

ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အဓိကရုဏ္းမွာပင္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိပါ။ ဤေနရာတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ 

ေျပာဆုိခ်က္သည္ ခြျဲခားဆက္ဆံသည့္ဥပေဒမ်ား၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားႏွင့္ အျခားတစ္ဘက္မွ ဘာသာေရး 

ဆိုင္ရာထိခိုက္နစ္နာခံစားရမႈအေပၚဂရုမစုိက္ျခင္းတို ႔အတြက္ ေၾကာင္းက်ိဳးျပထုေခ်ရွင္းလင္းရမည္ျဖစ္သည္။ 

အႏၱရာယ္ႏွင့္ကိုယ့္ကိုကိုယ္ကာကြယ္မႈအေၾကာင္း ၾသဇာရွိရွိေျပာဆုိေရးသားခ်က္သည္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ 

မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ တိုးျမွင့္အသိအမွတ္ျပဳရန္ 

ႀကိဳးပမ္းျခင္းအေပၚ လူအမ်ား၏တု႔ံျပန္မႈၾကမ္းတမ္းပံုအားရွင္းျပရန္ ကူညီေပးသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိုျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 

‘အေနာက္ဘက္တံခါး’  အျဖစ္ရည္ညႊန္းေျပာဆိုၾကသျဖင့္ ယင္းေတာင္းဆိုမႈကိုျငင္းပယ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
                                                           
42 ‘ကုလား’ ဆုိသည့္ စကားလုံးသည္ ‘ႏိုင္ငံျခားသား’ ဟု ရိုးရွင္းေသာ အဓိပၸါယ္ေဆာင္ေသာ္လည္း ယခုအခါ အေျခအေနမ်ားစြာတြင္ နိမ့္ပါး 
သည္ဟူေသာသေဘာသက္ေရာက္သည့္ ေတာင္အာရွမွလူမ်ားႏွင့္တြဖဲက္ေပၚေပါက္လာသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္သူ၊ မည္းေသာအသားအရည္ ရိွသူ 
(သုိ႔) မြတ္စလင္ မည္သူ႔ကုိမဆုိ ခြျဲခားသတ္မွတ္ရန္ သုံးစြၾဲကသည္။ ယင္းစကားလုံးကို အသုံးျပဳမႈမ်ားအေပၚ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးမႈသည္ 
လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ယင္းသည္ရႈံ႕ခ်ခ်ဳိးႏွိမ္ေသာစကားမဟုတ္ေၾကာင္းေျပာဆုိျခင္းႏွင့္အတူ ယင္းအသုံးအႏႈန္းအတြက္ျငင္းခုန္မႈမ်ား ျပင္းထန္စြာ 
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေလသည္။ ယခုကိစၥတြင္ အသုံးအႏႈန္းမွာ အလားအလာရိွေသာအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားသည့္အရာဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ၿပီး 
စကားလုံးသက္သက္အားျဖင့္ ထုိသုိ႔သတ္မွတ္ခံရေသာလူတစ္ဦအေပၚအေလးတယူမရိွသည့္သေဘာသက္ေရာက္ေနသည္။ 
43 Than Naing Soe and Si Thu Lwin, “Curfew Announced after Rumour Sparks Violence,” The Myanmar Times, July 4, 2015, 
http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/10890-curfew-imposed-in-riot-hit-manda lay.html.   
44 Thomas Fuller and Wai Moe, “Buddhist-Muslim Mayhem Hits Myanmar’s No. 2 City,” The New York Times, July 3, 2014, http: 
//www.nytimes.com/2014/07/04/world/asia/buddhist-muslim-mayhem-hits-myanmars-no-2-city.html.   
45 Stanley Jeyaraja Tambiah, Leveling Crowds: Ethnonationalist Conflicts and Collective Violence in South Asia (University of 
California Press, 1996); Brass, The Production of Hindu-Muslim Violence in Contemporary India.   
46 Thomas Blom Hansen, The Saffron Wave: Democracy and Hindu Nationalism in Modern India (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1999).   
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လံုၿခံဳေရးကုိအေျခခံေၾကာင္းနားလည္ထားၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာကို ရခိုင္ျပည္နယ္အားႀကီးစိုးေသာ ဘာသာအျဖစ္ 

ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအားျပဳလုပ္၍ႏိုင္ငံကိုက်ဴးေက်ာ္မႈမွကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာ 

တစ္ခုဟု မၾကာခဏတင္စားေျပာဆိုပါသည္။ 

အခုသူတို႔က ရိုဟင္ဂ်ာဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရကုိသံုးေနၾကတယ္။ သူတို႔က အဲဒါအတြက္ စနစ္တက်စီမံခဲ့ၿပီး 

အစကတည္းကသံုးခဲ့တာ။ ဘူးသီးေတာင္/ေမာင္ေတာဧရိယာ (ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔နီးတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ 

ေျမာက္ပိုင္းကၿမိဳ႕နယ္မ်ား) ကို သူတို႔ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ေရာက္ဖို႔ သူတို႔ကလိုခ်င္တာ။ အဲဒီဧရိယာကိုရရင္ 

ဘာျဖစ္ႏိုင္သလဲ။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ပူးေပါင္းမွာ သူတို႔ကမ်ိဳးႏြယ္တူတယ္၊ ဘာသာတူတယ္ေလ။  သူတို႔ကဒါကို 

စနစ္တက်လုပ္ခဲ့တာ။ ဒီကလူအမ်ားစုက ဒီလိုပဲေတြးၾကတယ္။ 

ဒါဟာဒီေဒသတစ္ခုတည္းအတြက္မဟုတ္ဘူး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္စိုးရိမ္စရာပါ။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံေလးဘက္ေလးတန္မွာ နယ္စပ္ေတြရွိတယ္။ ေျမာက္၊ အေရွ႕၊ ေတာင္နဲ႔ အေနာက္ဘက္ေတြမွာ။ 

နယ္စပ္တစ္ဘက္က်ိဳးေပါက္သြားရင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတြက္ အႏၱရာယ္ရိွတယ္။ ပထမဆံုးဒုကၡေရာက္မွာေတာ့ 

အနီးဆံုးကလူေတြေပါ့။47 

အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ကိုယ္တိုင္မပါ၀င္ခဲ့သူမ်ား၏စံစားခ်က္သည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အၾကမ္းဖက္မႈအား 

စဥ္းစားႏုိင္ရန္အျပင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္ေရးထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္ေအာင္ 

လူတစ္ဦးခ်င္း၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္အစိုးရတို႔အားကူညီေပးသည္။ ဤအခ်က္ကိုၾကည့္လွ်င္ အထက္တြင္ေဆြးေႏြး 

ခဲ့ေသာေရးသားေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ကို လံုေလာက္စြာအသိအမွတ္မျပဳသည့္ (သို႔) 

မကာကြယ္သည့္သူမ်ားကိုစြခဲ်က္တင္ျခင္း (သို႔) တိုက္ခိုက္ျခင္းဦးေဆာင္ေနမႈတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ယင္းတိုက္ခိုက္မႈ 

မ်ားသည္ အျခားၾသဇာအရိွန္အ၀ါႀကီးေသာထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ားအျပင္ လူမႈမီဒီယာမ်ား၌ေတြ႔ရမ်ားလာသည့္ 

အရွက္ရေစေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေႏွာက့္ယွက္ျခင္းအပါအ၀င္ အမ်ားရံႈ႔ခ်ေ၀ဖန္ေစျခင္း 

ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအသြင္ေဆာင္ပါသည္ လူမႈေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊48 ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊49ႏွင့္အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ား50 

အပါအ၀င္ အစၥလာမ္ဘာသာကိုစာနာသည့္လကၡဏာရွိေသာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ားသည္ သာမန္ေန႔စဥ္ 

ဘ၀မ်ိဳးျဖင့္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ယင္းတိုက္ခိုက္မႈအားခံစားရသူမ်ားျဖစ္သည္။51  သတင္းသမားမ်ားသည္လည္း 

                                                           
47 က်ား၊ ၆၀၊ ဗုဒၶ၊ ရခုိင္၊ စစ္ေတြ၊ မတ္ ၂၀၁၅  MSPT 11.   
48 အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း ၁၅၀ က မ.ဘ.သ မွ တင္သြင္းသည့္ အမ်ိဳးဘာသာေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒကုိကန္႔ကြက္သည့္လက္မွတ္ထိုးၿပီးေနာက္ 
၎တုိ႔ကို ၉၆၉ ႏွင့္ မ.ဘ.သ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအေပၚသစၥာေဖာက္သူမ်ားအျဖစ္တံဆိပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး အသက္အႏၱရာယ္ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈအပါအ၀င္ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ Yen Snaing, “Myanmar Activists Face Threats After Opposing Interfaith 
Marriage Bill,” The Irrawaddy, June 4, 2014, http://www.irrawaddy.org/burma/activists-face-violent-threats-opposing-
interfaith-marriage-bill.html ကုိ ၾကည့္ပါ။ 
49 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ပုံမွန္အားျဖင့္ မြတ္စလင္ေထာက္ခံသူအျဖစ္ပံုေဖာ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အျခားႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကုိလည္း တုိက္ခိုက္ရန္ 
ႀကံရြယ္ခ့ဲသည္။ ၂၀၁၅ ေမ တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ၏ အဖြဲ႔၀င္ေဟာင္းတစ္ဦးကုိ ၎၏ေဟာေျပာမႈအတြင္းဗုဒၶဘာသာ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အမုန္းစကားမ်ားကုိေ၀ဖန္ခဲ့သျဖင့္ ဘာသာသာသနာေစာ္ကားမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္နွစ္ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ Naw Noreen, “Htin Lin 
Oo Sentenced to Two Years with Labour,” Democratic Voice of Burma, June 2, 2015, http://www.dvb.no/news/htin-lin-oo-
sentenced-to-two-years-with-labour-burma-myanmar/51679 ကို ၾကည့္ပါ။    
50 သုေတသနကာလအတြင္း ဥပမာ - ၉၆၉ Facebook တြင္ ၉၆၉ ဘုန္းႀကီးမ်ား၏ တရားပြမဲ်ားက်င္းပခြင့္ေပးရန္ျငင္းဆန္ခဲ့သည့္ ရပ္ကြက္ 
အာဏာပုိင္မ်ား၏ဓာတ္ပံုႏွင့္ဖုန္းနံပတ္မ်ားကုိတင္ထားခဲ့သည္။ စာေရးသူမ်ားႏွင့္အတူ အတုအေယာင္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ screenshot ပုံမ်ား ကိုလည္း 
ေတြ႔ရသည္။  
51 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတာင္းဆိုမႈမ်ားတြင္အမ်ားျပည္သူပါ၀င္မႈအားကန္႔သတ္ရန္ လူအမ်ားအားယင္းကဲ့သုိ႔တုိက္ခိုက္မႈကိုေၾကာက္ရြံ႕ေစသည့္နည္းလမ္း 
ဥပမာမ်ားအတြက္ Matt Schissler, “May Flowers,” New Mandala, May 17, 2014, http://asiapacific. anu.edu.au/newmandala 
/2014/05/17/may-flowers/ ကုိ ၾကည့္ပါ။    
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http://www.irrawaddy.org/burma/activists-face-violent-threats-opposing-interfaith-marriage-bill.html
http://www.dvb.no/news/htin-lin-oo-sentenced-to-two-years-with-labour-burma-myanmar/51679
http://www.dvb.no/news/htin-lin-oo-sentenced-to-two-years-with-labour-burma-myanmar/51679
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ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား က်ဴးလြန္သည့္အၾကမ္းဖက္မႈကိုဖံုးကြယ္မႈအတြက္ အျပင္းအထန္ေ၀ဖန္ခံရသည္။52 

ယင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ လူမ်ားကို တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအေပၚသစၥာေဖာက္သူမ်ားအျဖစ္ဖန္တီးလိုက္သျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ 

ကိုယ္တိုင္အားျဖင့္ မိမိဘာသာကိုကာကြယ္ရန္ပ်က္ကြက္သူအျဖစ္သာမက ဘာသာ၊ လူမ်ိဳးႏွင့္ႏိုင္ငံအား သစၥာေဖာက္ 

သူမ်ားအျဖစ္ျပဳလုပ္ထားသည္။ 

ေျပာဆုိမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ ကြျဲပားစြာဆန္႔က်င္ေျပာဆုိမႈမ်ားအားျပန္လည္ေပါင္းစပ္ၾကည့္ျခင္း  
 

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိျပည္သူမ်ား၏ အစၥလာမ္ဘာသာဘက္မွ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုိမႈ 

မ်ားကိုလက္ခံသည့္အတိုင္းအတာအားေရတြက္တိုင္းတာရန္ (သို႔) ၉၆၉ ႏွင့္ မ.ဘ.သ ကဲ့သို႔အဖြဲ႔မ်ား၏လူႀကိဳက္မ်ားမႈ 

ႏွင့္လႊမ္းမိုးမႈကိုသတ္မွတ္ပိုင္းျခားရန္မဟုတ္ေၾကာင္း ထပ္မံအေလးဂရုျပဳရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပ 

ခဲ့သည္မွာ အစၥလာမ္ဘာသာသည္အႏၱရာယ္ျဖစ္သည္ဟုယံုၾကည္သူမ်ားက ယင္းအဆိုကိုမွန္ကန္ေၾကာင္း ထုေခ် 

ရွင္းလင္းပံုႏွင့္ တစ္ဖန္ယင္းေျပာဆိုခ်က္က ျပန္လည္ေျဖရွင္းႏိုင္ပံုကို အေလးအနက္စူးစမ္းေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ အျခားလူမ်ားသည္ ယင္းသို႔အေၾကာင္းျပေျပာဆိုမႈမ်ားကို သိသိသာသာျငင္းဆို 

ခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္ဘက္အၾကား လံုး၀ဆန္႔က်င္ဘက္ခြျဲခားထားမႈအျဖစ္ျမင္မည့္အစား လူမ်ားသည္ အတိတ္ႏွင့္လက္ရွိ 

ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚသာမက မိမိတို႔၏ပတ္၀န္းက်င္ရွိလူမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးအေပၚ နားလည္မႈေျပာင္းလဲလာျခင္းအား 

စီမံခန္႔ခြရဲသည့္ေန႔စဥ္ဘ၀ကိုလမ္းညႊန္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားေနရေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳလွ်င္ ပုိမိုအသံုး၀င္မည္ျဖစ္သည္။ 

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွဆရာမတစ္ဦးႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈေကာက္ႏုတ္ခ်က္တြင္ ဤအခ်က္ကို 

ရွင္းျပထားသည္။ 

ရခုိင္ျပႆနာမွာ နယ္စပ္ကျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္လာတဲ့  သူေတြကို ကၽြန္မတို႔ဘယ္လိုေခၚႏုိင္သလဲ။ 

ဘဂၤလီလား။ သူတို႔..ႏိုင္ငံထဲကို၀င္လာၾကတယ္။ ကၽြန္မတို႔က အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ 

ေနတာေၾကာင့္ လူဦးေရစီးဆင္းမႈျပႆနာကရွိႏိုင္တယ္။ သို႔ေသာ္ကၽြန္မတို႔ဒါကို ပထမေနရာမွာပဲ 

စနစ္တက်မရပ္တန္႔ႏုိင္ရင္ ဒီမွာေရာက္လာၿပီးသားသူကို ျပန္ပို ႔ႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ေျပာလို႔ေတာ့ 

မေကာင္းေပမဲ့ ကၽြန္မကကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံကို သန္႔ရွင္းတဲ့ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ အျခား 

ဘာသာေတြကို  ကၽြန္မတို႔ခြင့္ျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲဗုဒၶဘာသာလူဦးေရကိုတိုးေစခ်င္တယ္။ လူသား 

တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကၽြန္မမွာမွ်ေ၀ခံစားႏုိင္မႈရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးက အျခားလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကို 

၀ါးၿမိဳသြားမွာကိုေတာ့စိုးရိမ္တယ္။ သို႔ေသာ္ဒီျပႆနာကို ဘယ္သူကစတယ္၊ ဘယ္သူကမွန္တယ္ဆိုတာ 

ကၽြန္မတို႔မသိႏိုင္ပါဘူး။ အခုေတာ့ ႏွစ္ဘက္စလံုးကအမွားေတြလုပ္ခဲ့တယ္လို ႔ထင္တယ္။ အကယ္၍ ကၽြန္မ 

သိတဲ့ရခိုင္တစ္ေယာက္က ကၽြန္မဒီလိုေျဖတာကိုၾကားရင္ ကၽြန္မကိုမုန္းလိမ့္မယ္။53 

လက္ရွိကာလႏွင့္အတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူျခင္းသည္အကန္႔အသတ္မရွိပဲ အလြန္မ်ားျပား 

ေသာအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား၏အသံုး၀င္မႈတစ္ခုျဖစ္ေသာ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ကိုယ္ပိုင္အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ သိရိွထားေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းထုတ္စရာျပႆနားမ်ားအေပၚ ကြျဲပားျခားနားၿပီးျပင္းထန္ေသာအျမင္မ်ား 

                                                           
52 ၂၀၁၃ မတ္လ မိတၳီလာ အဓိကရုဏ္းမ်ားျဖစ္ခ်ိန္တြင္ လူမႈမီဒီယာမ်ား၌ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည့္ အရာ -ဥပမာ- အၾကမ္းဖက္မႈကုိ သတင္းယူမည့္ သတင္း 
သမား ၏ကင္မရာကုိဖ်က္ဆီးရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးခ့ဲသည္။ ယင္းက့ဲသုိ႔ အတားအဆီးမ်ားကုိ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ Sean Gleeson, 
“For Burma’s Journalists, a Bumpy Road to ‘Discipline-Flourishing Democracy’,” The Irrawaddy, June 17, 2015, 
http://www.irrawaddy.org/burma/for-burmas-journalists-a-bumpy-road-to-discipline-flourishing-democracy.html ကုိၾကည့္ပါ။    
53 Woman, 42, Buddhist, Karen, Pathein February 2015 Pathein MSPT 6.   
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ရွိေနႏုိင္သည့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးျဖစ္ေနသည္။ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ႏွင့္မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး 

ရန္ၿငိဳးအယူအဆမ်ားကို အျခားသူမ်ား၏လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲေနေသာအေတြးအျမင္မ်ား၊ လူအဖြဲ ႔အစည္းအတြင္း 

ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ ေဟာေျပာေရးသားခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ေဆြးႏြးမႈမ်ား၊ ျငင္းခုန္မႈမ်ား သြက္လက္စြာျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ 

ယင္းေရးသားေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ေျပာဆုိမႈအားပံုေဖာ္ရန္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ႏိုင္သည့္ 

နည္းလမ္းကိုရွင္းျပရာတြင္ မႏုႆေဗဒပညာရွင္ Stanley Tambiah ၏ ‘ဦးတည္စုရံုးျခင္း (သို႔) အာရုံစိုက္မႈစုစည္း 

ထားျခင္း (focalization)’ ႏွင့္ ‘တန္ဖိုးထားမႈကူးေျပာင္းျခင္း (transvaluation)’ အယူအဆမ်ားအေနျဖင့္ အလြန္ 

အသံုး၀င္ပါသည္။ 

ယင္းသည္ ဘာသာေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး/စီးပြားေရး၊ မိသားစုမ်ားအျပန္အလွန္ (သို႔) အျခားကိစၥမ်ားႏွင့္ 

လူတစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မႈတြင္ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚသည့္ ေဒသတြင္း 

ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားႏွင့္အေသးစားအျငင္းပြားမႈမ်ားက စုေပါင္း၍ တျဖည္းျဖည္းႀကီးထြားလာသည့္ ခ်ိတ္ဆက္ 

ေနေသာျဖစ္စဥ္မ်ားျဖစ္သည္- ဦးတည္စုရံုးျခင္း (သို႔) အာရုံစိုက္မႈစုစည္းထားျခင္းသည္ အေျခအေနဆုိင္ရာ 

အေၾကာင္းအရာမ်ား၏ ေဒသတြင္းျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားႏွင့္အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုဖယ္ရွားေပးၿပီး တန္ဖိုးထားမႈမ်ား 

ကူးေျပာင္းျခင္းသည္ ပိုမိုႀကီးမားေသာအမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ (သို႔) လူမ်ိဳး၏အက်ိဳးစီးပြား 

ျပႆနာမ်ားအျဖစ္ ယင္းျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားကို ပံုသ႑ာန္ေျပာင္းေစသည္၊ အက်ဥ္းခ်ံဳးေစသည္၊ စုေပါင္း 

ေစပါသည္။54 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ားက ဘာသာေရးႏွင့္ဘာသာေရးကြျဲပားမႈမ်ားကို အေလးထားေနေသာေၾကာင့္ 

ဦးတည္စုရံုးျခင္း (သို႔) အာရံုစုိက္မႈစုစည္းျခင္းကိုျဖစ္ပြားေစပါသည္။ ယင္းမွာ ေျဖဆုိသူမ်ားက ဘာသာေရးကို 

ေဖာ္ျပပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား၏တိက်ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအစား ပုဂိၢဳလ္ေရးအဆိုးျမင္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ 

အေတြ႔အႀကံဳမ်ား (သို႔) ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား၏အေၾကာင္းရင္းအျဖစ္သတ္မွတ္သည့္အခါ အျမင္သာဆံုးျဖစ္ပါသည္။ 

အလားတူပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေျမယာ၊ လူဦးေရေရႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာပဋိပကၡမ်ားကို ဘာသာေရး 

အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ေဘာင္ခတ္ၾကည့္ခဲ့ေသာအခါ ရခုိင္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးေသာျပႆနာတစ္ရပ္ 

အျဖစ္စိတ္တြင္စြၿဲမဲကာ ကမာၻအႏံွ႔အစၥလာမ္ေၾကာက္ရြ႕ံမႈႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မိသည့္အခ်ိန္တြင္ တန္ဖိုးထားမႈ 

ကူးေျပာင္းျခင္းမွာျမင္သာလွပါသည္။ 

Tambiah ၏ယူဆခ်က္မ်ားသည္ ယင္းအႏၱရာယ္ရိွမႈအသိကိုျဖစ္ေပၚေစရန္ကူညီေပးေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

ျပည္သူမ်ား၏ ေန႔စဥ္ျပဳမူလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းတို႔ကအေလးထားေဖာ္ျပျခင္းေၾကာင့္၊ ၎တို႔၏ေန႔စဥ္ဘ၀ 

မ်ားမွဇာတ္လမ္းမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ား၏အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားကို 

ေရြးခ်ယ္အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူမႈမွတစ္ဆင့္ ယင္းအသိကိုရွင္းလင္းျပခဲ့ျခင္း ပိုမိုခိုင္မာေစခဲ့ျခင္းတို ႔ေၾကာင့္ 

တန္ဖိုးရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပိုမိုၾကီးမားေသာေျပာဆိုမႈမူေဘာင္ကိုစဥ္းစားၿပီးမွ ယင္းကဲ့သို႔အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူႏိုင္ေသာ 

လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစရမည္ျဖစ္သည္။ ‘ဇာတ္လမ္းငယ္ေလးမ်ားသည္ မိမိလူမ်ိဳးသာျမတ္သည္ဆိုေသာ 

အေတြးအေခၚဆိုင္ရာ အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ေျပာဆုိခ်က္တစ္ခုကိုျဖစ္ေစသည္။ သို႔ေသာ္ မၾကာခင္မွာပင္ ယင္းေျပာဆိုခ်က္ 

မ်ားကို ပိုမုိႀကီးမားေသာ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားက ေဘာင္ခတ္ခဲ့သည္’ ဟု Arjun Appudarai က ခိုင္မာစြာဆိုခဲ့သည္။ 

‘ထိုေျပာဆုိခ်က္မ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အရြယ္အစားႀကီးမားေသာ၊ ေကာင္းစြာဖြဲ ႔စည္းထားသည့္ 

ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားမွ လာပါသည္’။ ယင္းအင္အားစုမ်ားသည္ ၎တို႔၏ေျပာဆိုခ်က္အေပၚ တံု႔ျပန္မႈရယူရန္ 

                                                           
54 Tambiah, Leveling Crowds, 81.   
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အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ အေျခအေနကို မည္သည့္အခါမွဖန္တီးမထားပါ၊  သို႔ေသာ္ ယင္းအေျခအေနမရိွပါက 

မီးဖြားမ်ားသည္ မီးေတာက္ျဖစ္မလာခင္မွာပင္ တိတ္တဆိတ္ေသသြားလိမ့္မည္။55 ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္းတြင္ 

ပါ၀င္သူမ်ားကာလရွည္ၾကာစြာ ေလ့လာမႈမွအႀကိမ္ႀကိမ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ ေန႔စဥ္ဘ၀ႏွင့္ ၉၆၉ ၊ မ.ဘ.သ 

ကဲ့သို႔ေသာအဖြ႔ဲမ်ား၏ ေရးသားခ်က္၊ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားၾကား အျပန္အလွန ္အားၿပိဳင္ပ်႕ံႏွံ႔မႈကိုေဖာ္ျပေနပါသည္။56 

လူအေတာ္မ်ားမ်ားက အစၥလာမ္ဘာသာ၏အျမင္သေဘာထားမွာ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၱရာယ္ 

တစ္ခုျဖစ္ေန၍ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ညိွယူမရေအာင္ပင္ဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္း ေ၀မွ်ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ 

အျခားလူမ်ားသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္အမွတ္တရအေျခအေနမ်ား၊ ဘာသာေရးအရအတူယွဥ္တြေဲနထိုင္မႈ အေတြ႔အႀကံဳ 

မ်ားႏွင့္ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈမ်ားကို ယင္းေျပာဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရင္ၾကားေစ့ရန္ ရွာေဖြေနၾကသည္။ 

ပုသိမ္ၿမိဳ႕မွဆရာမကဆက္လက္ေျပာဆုိသည္မွာ - 

 ေမး။ ဒီကိစၥ (ဘာသာေရးပဋိပကၡ) နဲ႔ပတ္သက္လို႔ဘယ္အခ်ိ္န္ကစၿပီးစိုးရိမ္ခဲ့တာလဲ။ 
 ေျဖ။ ရခုိင္ပဋိပကၡစျဖစ္တုန္းက။ 
 ေမး။ အဲဒီအခ်ိန္မွာဘယ္လိုေျပာင္းလဲမႈမိ်ဳးကိုေတြ႔ခဲ့ရပါလဲ။ 

ေျဖ။ ကၽြန္မထင္တာေတာ့သူတို႔ (မြတ္စလင္န႔ဲဗုဒၶဘာသာ) အခ်င္းခ်င္းမႏွစ္သက္ၾကဘူး၊ တစ္ေယာက္ကုိ 
တစ္ေယာက္မုန္းေနၾကတယ္။ ဒါကၽြန္မျမင္တာပါ ဘယ္သူ႔ကိုမွေတာ့ ေမးမၾကည့္ခဲ့ပါဘူး။ ကၽြန္မရဲ႕အျမင္ပါ။ 
သူတို႔သတိအေတာ္ေလးထား၊ ဂရုစိုက္ေနၾကတယ္။ အရင္တုန္းကသူတို႔အခ်င္းခ်င္းအဆင္ေျပၾကတယ္။ 
အခုေတာ့သံသယေတြရွိေနၿပီ။ အရင္ကေတာ့ မိသားစုေတြမွာ နီးကပ္တဲ့ဆက္ဆံေရးေတြရွိခဲ့ႏိုင္ေပမ့ဲ ခုေတာ့ 
သူတို႔ဂရုစိုက္ေနၾကတယ္ ။ တစ္ေယာက္ေျခလွမ္းကို တစ္ေယာက္ကေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္။57 
 
အထက္ပါေကာက္ႏုတ္ခ်က္အတိုင္းပင္လူတိုင္းနီးပါးက အစၥလာမ္ဘာသာ(သို႔) ဘာသာအခ်င္းခ်င္းတင္းမာမႈ 

ႏွင့္ပတ္သက္၍၎တို႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမွာမၾကာေသးေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္အဓိကရုဏ္းမ်ားႏွင့္ မၾကာေသး 
ခင္ကထပ္မံျဖစ္ပြားေသာအျခားျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပၾကသည္။ မြတ္စလင္ဆန္ ႔က်င္ေရးခံစားခ်က္ 
မ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္ကျမန္မာႏုိင္ငံတြင္မရိွခဲ့ေၾကာင္း (သို႔) မြတ္စလင္မ်ားသည္လည္း အဲဒီ့အခ်ိန္က 
မည္သည့္အၾကမ္းဖက္မႈမွ်မခံခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။ သို ႔ေသာ္ ၿမိဳ႕ေျခာက္ၿမိဳ႕တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေမးျမန္းခဲ့သည့္ 
လူတိုင္းနီးပါးက ၎တို႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမွာမၾကားေသးေၾကာင္းေျပာသည္ကိုအသိအမွတ္ျပဳရန္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္းအတြက္ 
ဤကဲ့သို႔ရွင္းရွင္းလင္းလင္းယခင္ပူးတြဲေနထိုင္ခဲ့မႈအသိသည္ ၎တို႔ကိုေနာက္ဆက္တြအဲဓိပၸါယ္ရွိေသာအလုပ္မ်ားအား 
လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေစျခင္းေၾကာင့္အေရးႀကီးပါသည္၊ 

 
ကၽြန္မဒီအဖြ႔ဲ မ.ဘ.သ ကို မ၀င္ခင္က ကၽြန္မစိတ္ထဲမွာ ကၽြန္မတို႔အားလံုးဟာ လူသားေတြပဲ၊ အတူတူပဲလို႔ 
ခံစားခဲ့ရတယ္..ကၽြန္မစိတ္ထဲမွာခြျဲခားမႈလံုး၀မရွိခဲ့ဘူး။ ကၽြန္မမွဒီလိုခံစားမိတာမဟုတ္ဘူး၊ ဗုဒၶဘာသာ 
အားလံုးတူညီတဲ့ခံစားခ်က္ရွိခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ (၂၀၁၃ ေမလ အဓိကရုဏ္း) ၿပီးေနာက္ပိုင္း အေျခအေနက 
မတူေတာ့ဘူးဆိုတာသိခဲ့ရတယ္.. ဒါဟာ (ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြ) ရ႕ဲအားနည္းခ်က္ျဖစ္တယ္..သူတုိ႔ 
(မြတ္စလင္) ကၽြန္မတို႔ဘာသာကိုဘာေတြလုပ္ေနလည္း (သို႔) ကၽြန္မတို႔ဘာသာကိုေသးသိမ္ေအာင္ 

                                                           
55 Arjun Appadurai, Fear of Small Numbers: An Essay on the Geography of Anger (Durham: Duke University Press Books, 
2006), 91–92.   
56 ၾကည့္ပါ Matt Schissler, “New Technologies, Established Practices: Developing Narratives of Muslim Threat in Myanmar,” in 
Islam and the State in Myanmar: Muslim-Buddhist Relations and the Politics of Belonging, ed. Melissa Crouch (Forthcoming, 
Oxford University Press, 2015). See also a semi-regular series of essays reflecting on these observations published by the 
Australian National University blog New Mandala, http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/author/matt/.   
57 Woman, 42, Buddhist, Karen, Pathein February 2015 Pathein MSPT 6.   
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လုပ္ေနတာမသိခ့ဲဘူး..ကၽြန္မဒါကိုသတိမထားမိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မဒီအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္ေလ့လာ 
လိုက္တဲ့အခါ ဒါဟာအႏၱရာယ္ရွိတယ္ဆိုတာေတြ႔ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္မတို႔ဘာသာကိုကာကြယ္ဖို႔ 
နည္လမ္းေတြကို ကၽြန္မတို႔ရွာရမယ္။58 

 
လားရႈိး မ.ဘ.သ ရံုးရိွအမ်ိဳးသမီး၏ေျပာဆိုမႈေကာက္ႏုတ္ခ်က္က ၎တို႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမွာတစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ 

စတင္ခဲ့ေၾကာင္းလူအေတာ္မ်ားမ်ားကနားလည္ထားပံုအားသရုပ္ေဖာ္ျပေနပါသည္။ ထို႕ျပင္ယင္းၿခိမ္းေျခာက္မႈ 
အႏၱရာယ္ဆိုင္ရာေျပာဆုိမႈႏွင့္ ထိုသို႔ေျပာဆိုမႈမ်ားအားကိုက္ညီမႈမရိွေသာအတိတ္ကာလအေတြ႔အႀကံဳမ်ားအၾကား 
အျငင္းပြားမႈမ်ားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ရန္လူမ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည့္အလုပ္ကိုလည္း သရုပ္ေဖာ္ေပးေနပါသည္။ 
ေနာက္ထပ္ေဖာ္ျပသည္မွာ ဤလားရႈိးကာက္ႏႈတ္ခ်က္တြင္ ေျဖဆိုသူက သူသည္ အစၥလာမ္ဘာသာ၏အႏၱရာယ္ကုိ 
လားရိႈးအဓိကရုဏ္းေနာက္ပိုင္းႏွင့့္ မ.ဘ.သ ႏွင့္ဆက္လက္ေလ့လာရာမွသတိထားမိခဲ့ေၾကာင္းေျပာဆို၍ သူမ၏ 
ေျဖဆုိမႈကိုအဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ သိခဲ့ရသည့္(သို႔)လႈပ္ႏႈိးခံခဲ့ရသည့္လူမ်ား၏ေဖာ္ျပမႈမ်ား ကြျဲပားေနျခင္းမ်ားတြင္ 
ယင္းမွာေတြ႔ေနက်ျဖစ္ရာ ဘာသာေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွစ္ခုသည္ ယခင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြေဲနထိုင္ခဲ့ၾကသည္ 
ဆိုလွ်င္ ယင္းအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွစ္ခုသည္ ၎တို႔၏စိတ္ထဲ၌ အႏၱရာယ္ကိုမသိခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုဆိုလိုပါသည္။ 
၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္အေၾကာင္းစာအုပ္တစ္အုပ္၏59 လူသိမ်ား 
ထင္ရွားမႈ (သို႔) ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အေစာပုိင္းေလာက္က ၀တ္စားဆင္ယင္မႈႏွင့္ဘာသာေရးအေလ့အထမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
၎တို႔၏ကြဲျပားမႈအေပၚ မြတ္စလင္မ်ားစတင္အာရံုစုိက္လာသည္ဟူေသာအေတြးအျမင္အပါအ၀င္ အျခားအခ်က္ 
မ်ားကိုသတိျပဳမိခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းႏိုးၾကားမႈကို လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ၂၀၁၂ (သို႔) ေနာက္ပိုင္းမွစတင္ခဲ့ေၾကာင္း 
အခ်ိန္ပိုင္းျခားေျပာဆိုျခင္းသည္ လာမည့္အခန္းတြင္ စူးစမ္းရွာေဖြခဲ့သည့္အျခားအေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္လည္း ဆီေလ်ာ္ 
ပါသည္။ 

လူတိုင္းမဟုတ္ေသာ္ျငား လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွခဲ့ေသာအမွတ္ရဖြယ္အတိတ္မ်ားႏွင့္ မၾကာေသးခင္ကတင္းမာ 
မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ဤနည္းျဖင့္ ေပါင္းစပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

 
ကၽြန္ေတာ္သံသယရွိတယ္။ ဒီဘာသာေရးပဋိပကၡ (၂၀၁၄ ဇူလိုင္ အဓိကရုဏ္မ်ား) ကို အစိုးရကဖန္တီး 
ခဲ့တာ။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ဒါမ်ိဳး ေနာက္တစ္ခါထပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ လူေတြကသတိထားမိသြားပါၿပီ။ 
ဟိုေရွးေရွးက ဒါမ်ိဳးမျဖစ္ခဲ့ဖူးဘူး.. ဒါေပမ့ဲဘာေတြျဖစ္ေနခဲ့တယ္ဆိုတာကို (ဒါဟာဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာ) 
ကၽြန္ေတာ္နားလည္ခဲ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ မြတ္စလင္ေတြနဲ႔ဗုဒၶဘာသာအရင္ကအတူေနခဲ့ၾကတာ။ 
ဒါမ်ိဳး (ဇူလိုင္အဓိကရုဏ္း) ဘယ္မွာမွမျဖစ္ခဲ့ဘူး။60 
 
မၾကာေသးခင္ကအၾကမ္းဖက္မႈကို မြတ္စလင္၏ရန္လိုမႈႏွင့္မြတ္စလင္အႏၱရာယ္၏သက္ေသခံျဖစ္ရပ္အျဖစ္ 

လက္ခံမည့္အစား လူအခ်ိဳ႕သည္ယင္းအဆိုမ်ားကိုျငင္းဆန္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ယင္းကဲ့သို႔ 
ေျပာဆုိမႈမ်ိဳးကို ၿမိဳ႕ေျခာက္ၿမိဳ႕လံုးတြင္ၾကားခဲ့ရၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာအုပ္စုမ်ားအၾကားရွိ 
ဆက္ဆံေရး၏ ‘အမွန္တရား’ ကိုေဖာ္ျပသည္ဟူသည့္အေတြးအေခၚကုိေရာ ဘာသာေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္း 
ပဋိပကၡမ်ားကိုျဖစ္ပြားေစသည္ဟူသည့္အေတြးအေခၚကိုပါ ပယ္ခ်ခ့ဲသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဤအခ်က္သည္ 
အၾကမ္းဖက္မႈကို ဘာသာေရးဆိုင္ရာမုန္းတီးမႈ၏ ေဒသတြင္းထင္ရွားေသာျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဆိုသည့္အစား 
အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ျပင္ပမွမသမာေသာလွ်ဳိ႕၀ွက္ႀကံစည္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္ဟု ရွင္းျပသည့္ပံုစံျဖစ္သည္။ လူအေတာ္ 
မ်ားမ်ားက ၎တို႔၏သံသယကိုအမည္တပ္၍မေျပာေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕က အစိုးရ၊ စစ္တပ္ (သို႔) အစုိးရ/စစ္တပ္ 
အတြင္းမွလူတစ္ဦးခ်င္းအား ပဋိပကၡေနာက္ကြယ္တြင္ရွိလိမ့္မည္ဟု ပြင့္လင္းစြာအမည္တပ္ေျပာဆိုသည္။ 
                                                           
58 Woman, 38, Buddhist, Myanmar, Lashio, March 2015 Lashio MSPT 9.   
59 အမ်ိဳးေပ်ာက္မွာ စိုးေၾကာက္စရာ အမည္ျဖင့္ စာအုပ္ထုတ္ခ့ဲသည္။ ထုိစာအုပ္သည္ (တစ္ခါတစ္ရံ အပုိင္းငယ္ေလးမ်ားခြ၍ဲ) ကမာၻေပၚရိွ အျခား 
ေနရာမ်ားတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ပ်က္စီးသြားမႈႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာကုိ ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ၾကသည့္လုပ္ၾကံမႈမ်ားအပါအ၀င္ ဗုဒၶဘာသာ 
မ်ားရင္ဆုိင္ရသည့္ မြတ္စလင္အႏၱရာယ္မ်ားအေၾကာင္းပါ၀င္သည္။ 
60 က်ား၊ ၁၉၊ ဗုဒၶ၊ ျမန္မာ၊ မႏၱေလး၊ ဧၿပီ ၂၀၁၅  MSPT 6.   
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ေျဖ။ မၾကာေသးခင္ကျဖစ္ပ်က္မႈေတြနဲ႔ (၂၀၁၃ ေမလ အဓိကရုဏ္မ်ား) ပတ္သက္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပိုင္းျခား 
သံုးသပ္ဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔သိလာခဲ့တယ္။ ဒါ..လားရႈိးကလူေတြဖန္တီးခဲ့တာ 
မဟုတ္ဘူး။ ဒါကိုေလ့လာဖို႔ ရုပ္လံုးေပၚလာခဲ့တယ္။ ဒီျပႆနာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဒါမ်ဳိးေနာက္ထပ္  
ထပ္မျဖစ္ေအာင္ လားရိႈးၿမိဳ႕ခံေတြနဲ႔အတူေတြးၾကည့္၊ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ 
 
ေမး။ ဒါကိုဘယ္ကေနေလ့လာခဲ့တာလဲ။ 
 
ေျဖ။ ဘယ္ကမွေလ့လာခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ၿမိဳ႕လံုးကဒီအေၾကာင္းကိုသိပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ၾကားပါတယ္။ သူတို႔မွာအစီအစဥ္ရွိတယ္။ အဲဒီအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တယ္။ ေကာင္းတဲ့ 
အခ်က္က လားရႈိးကတစ္ေယာက္မွမပါ၀င္ခဲ့တာပါပဲ။ ဒီလိုအရာမ်ိဳးအနာဂတ္မွာမျဖစ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
ေစာင့္ၾကည့္ဂရုစုိက္ရံုသာရိွပါတယ္။61 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္နားေထာင္ျခင္းက ႏိုင္ငံအတြက္ႏွင့္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ မြတ္စလင္ 

မ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေၾကာင္းပံုေဖာ္ေျပာဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပေျပာဆိုတင္ျပခ်က္မ်ားကုိ 

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားကူညီေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုသုေတသနသည္ ယင္းၿခိမ္းေျခာက္မႈ 

အႏၱရာယ္အျပင္ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာမြတ္စလင္မ်ားအားမုန္းတီးရန္ၿငိဳးထားမႈအသိသာမက မေျပာင္းလဲေသာ 

ဆက္ဆံေရးအတြင္းယင္း၏တည္ရွိေနမႈဟူေသာအသိကိုပါ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းေပး 

ပါသည္။ ယင္းသည္ ေန႔စဥ္ေျပာဆိုေရးသားမႈမ်ား၊  အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမာၻကေရးသားေျပာဆိုမႈမ်ား 

အေပၚေကာက္ခ်က္ဆြယဲူထားသည့္ ေျပာဆိုမူေဘာင္၏အျပန္အလွန္ခိုင္မာအားေကာင္းေစသည့္ ထိေတြ႔သက္ေရာက္ 

မႈမွတစ္ဆင့္ထြက္ေပၚလာသည ့္အျပင္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိေနေသာသူမ်ားကလည္း တုိက္ရိုက္ 

ေရာသြယ္၀ိုက္၍ပါ ယင္းကိုျမွင့္တင္ေပးေနပါသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ဤအေနအထားပတ္၀န္းက်င္ကို 

နားလည္ရန္ အၿပိဳင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုအဓိပၸါယ္ေကာက္ယူျခင္းႏွင့္ အတိတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍သိထားခဲ့သည္ 

မ်ားကိုျပန္လည္ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္။ လူမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ ဘာသာေရးဆိုင္ရာဆက္ဆံေရး 

မ်ား၏မတူကြျဲပားေသာအမွတ္ရစရာမ်ားရွိေနၾကရာ ဤေနရာတြင္ယင္းတို ႔အေနျဖင့္ လက္ရိွအေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ကိုက္ညီမႈ 

မရိွၾကဘဲ ဤအမွတ္ရစရာမ်ားအေပၚေသာ္လည္းေကာင္း သုိ ႔မဟုတ္  လက္ရွိအခိုက္အတ့ံအေျခအေနအား ၎တို႔၏  

နားလည္မႈအေပၚေသာ္လည္းေကာင္း ျပန္လည္စီစဥ္မွတ္သားရမည္ျဖစ္သည္။ 

ေကာက္ခ်က္ခ်သုံးသပ္မႈမ်ားႏွင့္ေမးခြန္းမ်ား 
 

ပိုမုိနားေထာင္မႈလိုအပ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ႏွင့္ 

ကိုယ့္ကိုကိုယ္ကာကြယ္ေရးေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ အၿမဲမေျပာင္းလဲဘရဲွိမေနပါ။ ယင္းေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ ၎တို႔အား 

မွန္ကန္ေၾကာင္းရွင္းလင္းျပဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္၄င္းတို႔ကိုယ္၌အရလည္း ေျပာင္းလဲေနပါလိမ့္မည္။ အနည္းငယ္ထက္ပိုေသာ 

ေျဖဆုိသူမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္စိုးရိမ္ပူပန္မႈကိုလည္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ ‘ဒီမွာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကကုလားကိုပဲမုန္းေနတာ’ မြတ္စလင္တို႔၏ဘာသာေရးကိုင္ရိႈင္းမႈကို အစၥလမ္အစြန္းေရာက္၀ါဒတစ္ခု 

အျဖစ္ျမင္ခဲ့သည့္ လူငယ္ကေျပာပါသည္။ ‘ဒါေပမ့ဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကိုဖ်က္ဆီးေနတဲ့သူေတြက တရုတ္ေတြ 

                                                           
61 က်ား၊ ၃၈၊ ခရစ္ယန္၊ ကခ်င္၊ လားရႈိး၊ မတ္ ၂၀၁၅ MSPT 10.   
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ျဖစ္တယ္.. လူေတြကကုလားကိုမုန္းတယ္ေျပာေနၾကေပမဲ့ တရုတ္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တို ႔ႏိုင္ငံကိုကၽြန္လုပ္ေနတာဗ်’62 

သို႔ေသာ္ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ႏွင့္ ရိုးေသားေျဖာင့္မွန္ေသာကိုယ့္ကိုကိုယ္ 

ကာကြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေျပာဆိုခ်က္မ်ားေန႔စဥ္ဘ၀တြင္မည္သို႔ျဖစ္ေပၚလာသည့္အေပၚ (ယင္းသို႔ေျပာဆိုခ်က္ 

တစ္ခုကိုမွန္ကန္ေၾကာင္းရွင္းလင္းျပဆိုသည့္နည္းလမ္းမ်ားအပါအ၀င္) နားလည္သေဘာေပါက္မႈမသိမသာ 

ကြျဲပားေနမႈအား ေျဖရွင္းရန္ႀကိဳးပမ္းရွာေဖြခဲ့သည္။ ထိုနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းက ေကာက္ခ်က္ႏွစ္ခုႏွင့္ ပဋိပကၡကို 

ေလွ်ာ့ခ်ရန္ (သို႔) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ျပန္လည္ေပါင္းစည္ရန္အေရးႀကီးသည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို ႔ယံုၾကည္ေသာ 

ေမးခြန္းသံုးခုကိုေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္။ 

 

‘အမုန္းစကားမ်ား’ ႏွင့္ ‘ေကာလာဟလ’ မ်ားကုိေက်ာ္လြန္ကာအာရုံျဖန္႔က်က္စူးစုိက္ၾကည့္ျခင္း 
 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာအၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ ေယဘုယ်နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ားသည္ 

အမုန္းစကားမ်ားႏွင့္ေကာလာဟလမ်ားအေပၚအေလးထားေနရာ ယင္းအမုန္းစကားႏွင့္ေကာလာဟလမ်ားအတြက္ 

အဓိကက်ေသာအာရုံစိုက္မႈကိုျဖစ္ေစသည့္တုံ႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ျပန္လည္ေတြးေတာရန္လိုအပ္ပါသည္။ မြတ္စလင္ 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္အဆိုကို လက္ရွိကာလျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ‘အဓိကထင္ရွားေသာအဆို (master narrative)’ 

အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ မြတ္စလင္အႏၱရာယ္အဆိုကိုဖန္တီးရန္ အမုန္းစကားမလိုအပ္ေၾကာင္းလည္း 

အသိအမွတ္ျပဳခ့ဲပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး 

ခံစားခ်က္ကို သိသိသာသာမုန္းစရာေကာင္းေသာ (သို႔) လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကင္းမဲ့ေစေသာ စကားမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ 

ကမာၻ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုလႊမ္းၿခံဳသည့္ ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားကဲ့သို ႔ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ၊ ယံုၾကည္ေလာက္ေသာ 

ရင္းျမစ္မ်ားကိုကိုးကားခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။63 Appaduria မွတ္ခ်က္ျပဳသကဲ့သို႔ ပိုမိုၾကီးမားေသာေျပာဆုိ 

ခ်က္မူေဘာင္ကိုတည္ေဆာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ အမုန္းစကားကိုသံုးရန္မလိုပါ။ ‘ဇာတ္လမ္းငယ္မ်ား (little stories)” 

ကို ကိုးကားမႈမွတစ္ဆင့္ ေဖာ္ျပရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ ပိုမိုခိုင္မာေအာင္အားျဖည့္ေပးရန္သာ လိုအပ္ပါသည္။ 

 
အမုန္းစကားျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မရွိဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဦး၀ီရသူကဲ့သို႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ရန္လိုေသာ 

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ လူသိမ်ားထင္ရွားသူမ်ားသည္ ဤအမ်ိဳးအစားတြင္ ျမင္သာေသာက်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 

အမုုန္းစကားသည္ အေရးႀကီးသည့္ျပႆနာျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမုန္းစကားသည္ ႏိုင္ငံကုိ 

အခက္အခဲျဖစ္ေစၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္အျမင္ကိုကမ္းလွမ္းေျပာဆိုရန္လည္း အႏၱရာယ္ရွိပါသည္။ အမုန္းစကားကို 

အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ မီဒီယာျမင္ကြင္းမ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာႏွင့္ အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ားကတရား၀င္ျဖစ္ေစၿပီး 

ယင္းက အျခားတစ္ဖက္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေသာေရးသားေျပာဆိုမႈနယ္နိမိတ္အား ေျပာင္းေရႊ႕ 

ေစကာ ၎တို႔ိုေၾကာက္ရြံ႕သည့္၀ိေသသလကၡဏာမ်ားကိုလက္ခံေစလ်က္ ထက္မံဖယ္ၾကည္ခြျဲခားျခင္းႏွင့္ 

လူ႔ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းျခင္းတို႔ရွိလာေစပါသည္။ သို႔ေသာ္ ‘အမုန္းစကား’ ကိုကၽြႏု္ပ္တို႔ အဓိကအာရံုစုိက္မႈျပဳလိုက္လွ်င္ 

အစၥလာမ္မစ္အႏၱရာယ္ေျပာဆိုခ်က္ကို ျပဳလုပ္ေနသည့္၊ ပိုမုိခိုင္မာေအာင္အားျဖည့္ေပးသည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ား 

                                                           
62 က်ား၊ ၂၀၊ ဗုဒၶ၊ ျမန္မာ၊ ပုသိမ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၀၁၅ MSPT 5. 
63 Meddaugh and Kay ၏ ‘အေယာင္ေဆာင္လူမ်ဳိးေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ အေလးထားသည့္၊ ေနာက္ဆက္တြအဲေနျဖင့္ 
ပရိတ္သတ္ကုိစြေဲဆာင္ရာတြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာ စီမံဖန္တီးႏိုင္သည့္ အခ်ဳိးက်ေရာစပ္ထားေသာ ေရးသားေျပာဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္’ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေသာ 
‘က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ လူမ်ိဳးေရး၀ါဒ’၊ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳသည့္ စုရံုးလုပ္ေဆာင္ေသာ မုန္းတီးေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား အေပၚ 
စာေပမ်ားႏွင့္ ထပ္တူညီမႈမ်ား Priscilla Marie Meddaugh and Jack Kay, “Hate Speech or ‘Reasonable Racism?’ The Other in 
Stormfront,” Ournal of Mass Media Ethics: Exploring Questions of Media Morality 24, no. 4 (October 30, 2009): 251–68, 
doi:10.1080/08900520903320936 ကုိ ၾကည့္ပါ။   
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လြေဲခ်ာ္ႏုိင္ေခ်ရွိျခင္းအတြက္ စြန္႔စားရပါသည္။ အမုန္းစကား၏အဆိုးဆံုးဥပမာမ်ားအေပၚ ဦးစြာအာရုံစိုက္ေနျခင္းသည္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အႏၱရာယ္ရိွၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းခံစားသိမႈကိုထိေရာက္စြာလႈ႔ံေဆာ္စည္းရံုးေပးသည့္၊ က်စ္လစ္ခိုင္မာ 

ေစသည့္အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား မထင္ရွားေအာင္ဖံုးကြယ္လိုက္သည့္ စြန္ ႔စားရမႈရွိပါသည္။ ဤလိုအပ္ခ်က္ 

အတြက္ ပိုမိုဂရုျပဳအာရုံစိုက္မႈလိုအပ္သည္။ အလားတူပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚနားလည္မႈ 

တစ္ရပ္သည္ အလြန္မ်ားျပားလွေသာပံုစံမ်ားျဖင့္ မြတ္စလင္ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္အေၾကာင္းေျပာဆိုမႈမ်ားအနက္မွ 

တစ္ခုတည္းကိုသာအေလးေပးဦးတည္ေနေသာေကာလဟလမ်ားႏွင့္ (သို႔) သတင္းအခ်က္အလက္အမွားမ်ားအေပၚ 

အေျခတည္ေနပါသည္။ ဇာတ္လမ္းငယ္အခ်ဳိ႕၏လိမ္ညာျခင္းအေပၚအေလးထားျခင္းသည္ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္သည့္ 

ေျပာတုိင္းယံုေသာ၊ ရိုးစင္းေသာသတင္းအခ်က္အလက္သံုးစြသဲူႏွင့္အကဲျဖတ္သူမ်ားအျဖစ္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ 

ပံုရိပ္တစ္ခုကို ပိုမိုခုိင္မာေအာင္အားျဖည့္ေပးပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ ဥပမာအားျဖင့္ ‘မြတ္စလင္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ 

အႏၱရာယ္’အသိကို ေၾကာင္းက်ိဳးျပရွင္းလင္းသည့္ ယင္းျငင္းခံုေျပာဆိုမႈမ်ားအားစံုစမ္းစစ္ေဆးမည့္၊ မမွန္ကန္ေၾကာင္း 

ေတြ႔ရွိရသည့္ ေျဖရွင္းရန္ခက္ခဲေသာေျပာဆုိမႈမ်ားကိုအထူးျပဳေဖာ္ျပမည့္ ႀကိဳတင္ယူဆခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယခု 

သုေတသနအတြင္းအဓိပၸာယ္ေကာက္ယူခဲ့ေသာ ဤကဲ့သို႔စုစည္းထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုျဖင့္အသံုးခ်ျခင္းေၾကာင့္ 

အေၾကာင္းျပေျပာဆုိျငင္းခံုမႈမ်ားသည္ အေရးႀကီးသည္ဟုကၽြႏ္ုပ္တို႔ၾကားခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းျပရွင္းလင္းျပဆိုမႈ အမ်ား 

အျပားကိုအသံုးျပဳလာေစမည္ျဖစ္သည္။ ေျဖဆုိသူမ်ားတင္ျပလာသည့္ ဇာတ္လမ္းငယ္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ 

ေကာလာဟလႏွင့္အဆက္အစပ္မရိွ ေျပာဆုိမႈမ်ားမဟုတ္ပါ။ သို ႔ေသာ္ ISIS ၏သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ (သို႔) မြတစ္လင္မ်ား 

က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အျခားအၾကမ္းဖက္မႈအျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုကိုးကားခဲ့သည္။ အျခားကိစၥမ်ားတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားေနရာမ်ား၊ ၎တို႔၏ေဒသ (သို႔) ၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္ဘ၀မ်ားတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္၊ တကယ္ေတာ့ 

ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ကိုးကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 
အစၥလာမ္ဘာသာအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္အမွားမ်ား၊ ျပည္တြင္းမွေကာလာဟလႏွင့္ 

ႏိုင္ငံတကာမွျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနရာ အထူးသျဖင့္ လူမႈမီဒီယာမ်ားတြင္ ျမင္သာလွပါသည္။ 

ယင္းကိုအေရးႀကီးသည္ဟုျမင္သင့္ေသာ္လည္း ယင္းအမွားမ်ားႏွင့္ေကာလာဟလမ်ားအေပၚ အေလးထားျခင္းသည္ 

အေၾကာင္းျပခ်က္သံုးခုေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေစႏုိင္ရန္ လံုေလာက္သည့္အလားအလာရွိပါသည္။ ပထမအေၾကာင္း 

ျပခ်က္မွာ အျဖစ္အပ်က္ဇာတ္လမ္းငယ္တစ္ခုကိုေဆြးေႏြးေနျခင္းသည္ ယင္းဇာတ္လမ္းငယ္၏မွန္ကန္မႈ၊ 

မမွန္ကန္မႈကိုသိရန္အျပင္ ဇာတ္လမ္းငယ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္မွန္ကန္ေနပါက ထို ႔ေနာက္ အစၥလာမ္ 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ဟုေျပာဆိုမႈမ်ားသည္လည္းပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး အလားအလာအားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ 

အလားအလာရိွေသာတရား၀င္မႈအဆိုကို လိုက္ေလ်ာသလိုျဖစ္ေနမည္မွာ အဓိကျပႆနာျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သိုေသာ 

ရလဒ္သည္ ပံုမွန္ဆိုရလွ်င္ လိုအပ္ေနေသာ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ရလဒ္မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ လူအခ်င္ခ်င္းအျပန္အလွန္ 

ထိေတြ႔ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းေနာက္မွလိုက္ပါလာသည့္ရလဒ္ျဖစ္သည္။64 

 
ဒုတိယအခ်က္မွာ ယင္းဇာတ္လမ္းငယ္မ်ားကိုးကားထားသည့္ရင္းျမစ္မွာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 

မိသားစု၀င္မ်ား (သို႔) အိမ္နီးခ်င္းမ်ားျဖစ္ေနတတ္သည္။ ယင္းဇာတ္လမ္းငယ္ကိုမမွန္ကန္ေၾကာင္းေျပာဆိုရန္မုွာ 

ေျပာသူမ်ားကိုလိမ္လည္ေၾကာင္းစြပ္စြမဲွရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ အထူးသျဖင့္ ေျပာသူသည္ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ 

အေၾကာင္းအရာတစ္ရပ္ကိုေျပာေနေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနပါက ယုတၱိမတန္လွပါ။ 

                                                           
64 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္မႈကုိ ျငင္းဆုိျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ ဤ ေျပာင္းလဲမႈကုိ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ စူးစမ္းျခင္း။ Schissler, “New 
Technologies, Established Practices: Developing Narratives of Muslim Threat in Myanmar.” ကုိၾကည့္ပါ။ 
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ထိုအေျခအေနတြင္ ျပန္လွန္ေျပာဆုိမႈသည္ ပဋိပကၡကိုအမွတ္မထင္ ပိုမိုဆိုးသြားေစႏိုင္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ 

မဟုတ္သူမ်ားက ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကထုတ္ျပန္သည့္ေၾကညာခ်က္အားဆန္႔က်င္ျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာကုိ 

တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ေၾကာင္းအဓိပၸာယ္ေကာက္ယူႏိုင္သည္။65 အၾကမ္းဖက္မႈကိုရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ (သို႔) ဓားစာခံျဖစ္ရသူ 

မ်ားတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္ဟုခံစားရသူမ်ား၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကိုျငင္းဆန္ျခင္းအျဖစ္ သိျမင္နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ 

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းထိခိုက္ခံစားေနရသည့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ျငင္းဆန္မႈအားသတိထားမိျခင္းအရ 

ပဋိပကၡကိုျပင္ပမွဆန္းစစ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထပ္တလဲလဲေ၀ဖန္ေစာဒကတက္မႈတစ္ခုျဖစ္ေနသျဖင့္ လူတစ္ဦခ်င္း၏ 

အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ေျဖရွင္းေပးျခင္းကို ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးရန္ 

အထူးတလည္အေရးႀကီးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဥပမာ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ မ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ၏ဓားစာခံမ်ားျဖစ္ေနသည္ 

ဆိုေသာ ဦးေဇာ္ေအးေမာင္၏ေျပာဆုိခ်က္ကို လက္ခံရန္လိုအပ္သည္ဟု သေဘာမသက္ေရာက္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ 

မတူညီေသာဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားခံစားရသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ၏မညီမွ်ေသာ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ား 

(သို႔) ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ရိုးရွင္းစြာပင္အာရုံျပဳထားျခင္းသည္ ထိခိုက္ခံစားရသည့္လူတစ္ဦးခ်င္း၏ အေတြ႕အႀကံဳ 

မ်ားကို လံုေလာက္ေသာအသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖင့္ မွ်တေစရမည္ျဖစ္သည္။ 

အေရးႀကီးသည့္ေမးခြန္းမွာ ေျပာဆိုသည့္ဇာတ္လမ္းငယ္ မွန္ကန္သလား မမွန္ကန္သလားမဟုတ္ဘဲ 

ဇာတ္လမ္းငယ္ကို မည္သို႔အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္ႏွင့္ မြတ္စလင္ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ဆိုသည့္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ 

အဆိုကို ေဖးမေပးရန္ႏွင့္ လူမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားဆီသို ႔ ဦးတည္လႈပ္ရွားလာသည့္ သီးျခား 

ကာလတစ္ခုျဖစ္ေပၚရန္ အသံုးျပဳသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ အထက္ပါကိစၥ အရပ္ရပ္တြင္ 

ေပးထားေသာဇာတ္ေၾကာင္း/ပံုျပင္၏ အေျခခံအခ်က္မ်ားကိုသိႏိုင္သည္၊ မွန္ႏိုင္သည္ (‘လူတစ္ေယာက္သည္ အဲဒီ 

အခ်ိန္၊ အဲဒီေနရာတြင္အသတ္ခံရသည္’) ဆိုလွ်င္ ဒီအခ်က္မ်ားမွန္ျခင္း၊ သိျခင္းထက္ ပိုမိုႀကီးမားေသာေျပာဆိုမႈကုိ 

ခိုင္မာေအာင္အားျဖည့္ေပးေသာ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူခဲ့သည့္နည္းလမ္းသာျဖစ္သည္။ ၎မွာ Tambiah ၏ ဦးတည္ 

စုရုံးျခင္း (သို႔) အာရုံစုစည္းျခင္းႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈကူးေျပာင္းျခင္းအယူအဆျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း၊ 

ေကာလာဟလမ်ားကိုျပန္လွန္ေခ်ပျခင္းအေပၚအေလးထားျခင္း၏ အကိ်ဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ တန္ခိုးသတၱိသည္ 

အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေပၚျခင္းတြင္အေရးမပါေၾကာင္း ေျပာဆိုရန္မဟုတ္ပါ။ ဥပမာ - သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာ 

တစ္ခု၌ အလြန္ဆိုးရြားေသာျပစ္မႈတစ္ခုကို ဘာသာျခားမ်ားကက်ဴးလြန္ခဲ့သည္ (သို႔) တိုက္ခိုက္မႈတစ္ခုအတြက္ 

ျပင္ဆင္ေနၾကသည္ဟူသည့္ေကာလာဟလကို လက္စားေခ်တုံ႔ျပန္ျခင္း (သို႔) ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျပင္ဆင္ျခင္း 

                                                           
65 ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားကုိ တံု႔ျပန္ျခင္းသည္ -ဥပမာ၊ ေျပာဆုိသူ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ႏွင့္ ပတ္သက္ရႈပ္ေထြးသည့္ 
ေျပာဆုိမႈမ်ိဳးကိုတုံ႔ျပန္ရန္ႀကိဳးစားျခင္းသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ မၾကာခဏကုိးကားသည့္ ဥပမာတစ္ခုမွာ (အထက္တြင ္ အနည္းငယ္ေဖာ္ျပထားၿပီး 
ေျဖဆုိသူမ်ားလည္းေျပာၾကသည့္) အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္အင္ဒိုနီးရွားက့ဲသုိ႔အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား ယခင္ကဗုဒၶဘာသာျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခုမြတ္စလင္ျဖစ္ေနသည္ဟု 
ေျပာဆုိခ်က္မွာ ဗုဒၶဘာသာသည္အႏၱရာယ္ရွိေနသည္ဆုိသည့္အသိကုိခိုင္မာေအာင္ အားျဖည့္ေပးပါသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာကုိ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ 
အားလုံး၏သေဘာတူညီမႈအရအျငင္းပြားႏုိင္ပါသည္   ထုိႏုိင္ငံမ်ားကုိ ဗုဒၶဘာသာမ်ားျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း မည္သုိ႔သက္ေသျပမည္နည္း (မၾကာေသးခင္ 
အထိ ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးအစား၊ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ျခင္းမရိွေသးသည့္အခ်က္ကုိမေဖာ္ျပရန္) အမွန္ေျပာရမည္ဆုိေသာ္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား 
ပါ၀င္ေနျခင္း (သုိ႔)  ဗုဒၶဘာသာအမ်ားဆုံးလႊမ္းမုိးသည့္ႏုိင္ငံအျဖစ္သာေျပာႏုိင္ပါမည္။ (အင္ဒိုနီးရွား၊ ဆူနာၾတားကၽြန္း၏ ဘာသာေရးသမုိင္း - F.M. 
Schnitger, Forgotten Kingdoms in Sumatra (Leiden: E.J. Brill, 1939) ကုိၾကည့္ပါ။ သမုိင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ 
အျဖစ္အပ်က္အမွန္ႏွင့္ကုိက္ညီမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိအစၥလာမ္ဘာသာမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အဆိုမ်ားကုိေျပာင္းလဲရန္ႀကိဳးစားမႈကို တု႔ံျပန္မႈတုိင္း၏ 
အေရးႀကီးေသာအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္လိမ့္မည္ဟုအျငင္းပြားေနစဥ္ အျခားဘုန္းၾကီးမ်ားက့ဲသို႔ သက္ဆုိင္ေသာနယ္ပယ္တြင္လုံေလာက္ေသာ 
အခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားက ဂရုတစုိက္လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာေ၀ဖန္မႈမ်ား၏ 
ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္ေနသည္ဟု ခံစားခ်က္ကုိအားေကာင္းေစၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ႏွင့္ရိုးသားေျဖာင့္မွန္ေသာကုိယ့္ကုိယ္ကိုယ္ကာကြယ္မႈအဆုိကုိ 
အားေပးသည့္ခံစားမႈအား ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ တိက်မႈမရိွေသာသမုိင္းေၾကာင္းမ်ားသည္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာအခ်က္အလက္မ်ားစြာကုိလုိအပ္ေစ 
ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာဖဂန္နစၥတန္သည္ ယခင္ကဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံတစ္ခုမဟုတ္ခ့ဲေသာ္လည္း ႀကီးမားေသာဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ားတည္ရိွမႈႏွင့္ 
ေဒသတြင္းဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားရိွခဲ့သည့္သမိုင္းေၾကာင္းက ဤေဒသသည္ဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္ဆိုေသာအသိကိုေပးပါသည္။  
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အမည္ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကိုလႈံ႕ေဆာာ္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားဘာသာမွလူတစ္ေယာက္က ျပစ္မႈ 

တစ္ခုကိုက်ဴးလြန္ခဲ့သကဲ့သို႔ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို အလားတူအသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ထို ႔ေနာက္ ဇာတ္လမ္း၏တိက်မွန္ကန္ 

ျခင္းကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ ေပးထားေသာဇာတ္လမ္းတစ္ခုအသံုးျပဳမႈအေပၚတြင္သာ အေလးထားႏိုင္ပါသည္။ 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းအက်ယ္တ၀င့္ေရးသားေျပာဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး 

တုိက္ပြအဲၾကားတူညီမႈကုိအသိအမွတ္ျပဳပါ 
 

အထက္တြင္အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္သည့္ အစၥလာမ္ဘာသာအေၾကာင္းေရးသားေျပာဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ‘အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးစစ္ပြဲ’ ခဲ်႕ထြင္လာၿပီးကတည္းက ကမာၻအႏွံ႔အေတြ႔မ်ားလာေသာ 

ေရးသားေျပာဆိုခ်က္မ်ားအၾကား ရွင္းလင္းသည့္ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားပါရွိေနသည္။ အဆိုပါအေၾကာင္းျပေျပာဆုိခ်က္ 

အားလံုးသည္ ကမာၻ႔ေနရာအႏံွ႔အျပားတြင္ ‘မြတ္စလင္ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း (Islamophobia)’ ၏သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို 

အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ေပးေနေသာ အစၥလာမ္ဘာသာသည္ သီးျခားရပ္တည္သည္၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္တတ္သည္၊ 

ခ်႕ဲထြင္ရန္ႀကိဳးစားေနသည္ဆိုေသာၾကိဳတင္ယူဆခ်က္အရ  သက္၀င္လႈပ္ရွားေနပါသည္။66   ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း 

အဆိုပါေရးသားေျပာဆုိခ်က္မ်ားလည္ပတ္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနေၾကာင္း အေကာင္းဆံုးသရုပ္ေဖာ္ျပေနသည့္ တူညီေသာအခ်က္မွာ  

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလေနာက္ပုိင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္း၌ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး ေရးသားေျပာဆိုခ်က္တို႔ 

ျဖစ္ၾကသည္။ ၎ကာလအတြင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာကဲ့သို ႔ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အႏၱရာယ္အျဖစ္အစၥလာမ္ဘာသာအေပၚ 

သိျမင္နားလည္သူမ်ားခံစားမိၾကသည့္ အေရးႀကီးေနမႈတစ္ရပ္ရိွေနခဲ့သည္။  ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ မၾကာေသးခင္ 

က ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္အျခားေနရာမ်ားတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မြတ္စလင္ရန္လိုမႈမ်ား၏ဓားစာခံမ်ားျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု 

ယံုၾကည္သူမ်ားရိွေနေသာအခါ တိုက္ခိုက္ခံရေသာစိတ္ခံစားခ်က္ႏွင့္တြလဲ်က္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ၀န္းရံလိုေသာစိတ္ေန 

စိတ္ထားအျပင္ နီးနီးကပ္ကပ္လက္တြဲကာကြယ္ေပးရန္လိုအပ္ေနမႈျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ဤအခ်က္မွတစ္ဆင့္ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာသံုးခုထြက္ေပၚလာပါသည္။ 

 
ပထမတစ္ခုမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မြတ္စလင္ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ 

အစျပဳေပၚေပါက္ေနသည့္ေျပာဆိုမႈမ်ားအၾကားႏႈိင္းယွဥ္အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ ျပည္တြင္းမွေျပာဆုိမႈမ်ားကို ျပည္ပမွ 

ေျပာဆုိမႈမ်ားက မည္သို႔ခိုင္မာေအာင္အားျဖည့္ေပးေနသည္မွာအေရးႀကီးေၾကာင္း အေလးထားေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ 

‘အစၥလာမ္မစ္အၾကမ္းဖက္၀ါဒ (Islamic terrorism)’  အေၾကာင္းေရးသားျခင္းႏွင့္ေဟာေျပာျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေပၚ 

အမွန္တကယ္သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ မၾကာေသးခင္က နယူးစ္၀ိခ္(Newsweek) ႏွင့္အင္ဒီပန္းဒန္႔(Independent)67 

သတင္းစာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပခ့ဲသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈအႏၱရာယ္တစ္ခုအား ၀င့္ၾကြားေျပာဆိုလိုသည့္ 

အတည္မျပဳႏုိင္ေသာသတင္းေခါင္းႀကီးပိုင္းမ်ားသည္ အႏၱရာယ္ရွိၿပီး တာ၀န္မဲ့ရာက်ပါသည္။68 ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူမႈေရး 

                                                           
66 Andrew Shryock, ed., Islamophobia / Islamophilia: Beyond the Politics of Enemy and Friend (Bloomington, IN: Indiana 
University Press, 2010).   
67 See, Eilish O’Gara, “Isis Look to Recruit Rohingya Muslims Fleeing Myanmar,” Newsweek, June 2, 2015, 
http://europe.newsweek.com/isis-look-recruit-rohingya-muslims-fleeing-myanmar-328087; Peter Popham, “Burma’s ‘Great 
Terror’ Moves a Step Closer as Taliban Urges Rohingya to ‘Take up the Sword’,” The Independent (UK), June 14, 2015, 
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/burmas-great-terror-moves-a-step-closer-as-taliban-urges-rohingya-to-take-
up-the-sword-10319254.html.   
68 Carlos Sardiña Galache and Veronica Pedrosa, “In Myanmar, Muslims Arrested for Joining Terror Group That Doesn’t Exist,” 
The Intercept, May 25, 2015, https://firstlook.org/theintercept/2015/05/25/myanmar-muslims-arrested-joining-terror-group-
doesnt-exist/; Francis Wade, “The Dangers of Echoing Propaganda on Burma’s ‘terrorist Threat’,” Asian Correspondent, June 
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တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ေယာက္က စာေရးဆရာတစ္ေယာက္ကိုညႊန္း၍ေျပာဆိုသည္မွာ ‘ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ထိုကဲ့သို႔ 

အေတြးအေခၚပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းသည္လူသတ္လိုင္စင္တစ္ခုျဖစ္သည္’ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျမွင့္တင္ရန္ အဓိပၸာယ္ျပည့္၀ေသာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ဥပမာ ဖိႏိွပ္မႈႏွင့္ခြျဲခားဆက္ဆံမႈသည္ 

အစြန္းေရာက္မႈကိုမီးထိုးေပးႏိုင္သည္ဆိုသည့္သတိေပးမႈမွာ မြတ္စလင္တိုင္းသည္ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္အလားအလားရွိ 

အၾကမ္းဖက္သမားျဖစ္သည္ဆိုေသာေျပာဆုိခ်က္ကိုခိုင္မာေအာင္အားျဖည့္ေပးပါသည္။ 

 
အေနာက္တိုင္းေျပာဆိုေရးသားမႈမ်ားအတြင္းရိွ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္အၾကမ္းဖက္၀ါဒအေၾကာင္း ပရိယာယ္ 

ပိုၾကြယ္ေသာဦးတည္ခ်က္မ်ားသည္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ထူးဆန္းေသာျပည္ပေကာလာဟလမ်ားေပၚေပါက္ 

လာႏိုင္ေျခအပါအ၀င္ ျပည္တြင္းရိွမြတ္စလင္အႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပံုမွန္တင္ျပေတာင္းဆိုေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 

လူမ်ားသည္ ယင္းတင္ျပေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ား လႊမ္းမိုးေသာအေျခအေနတစ္ခုတြင္ အကဲျဖတ္ 

ၾကပါသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ မီဒီယာက်ယ္ျပန္႔ေရာက္ရွိမႈသည္ 

‘အစၥလာမ္ဘာသာကိုေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း’ အေပၚပုိမိုခုိင္မာေအာင္အားျဖည့္ေပးၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္းထိုကဲ့သို႔ပင္ 

ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာၿပိဳင္ဆိုင္ၾကရမည့္ ျပည္လံုးကၽြတ္ေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ 

ေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေရးသားေျပာဆိုခ်က္မ်ားတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံအၾကားရိွ 

တူညီမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ အလားတူခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ 

ေဟာေျပာခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား၏ ခြျဲခားမရေသာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ၿပီး 

အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္ကမာၻတစ္၀ွမ္းကမြတ္စလင္အသိုင္းအ၀ိုင္းကိုဆိုးသြမ္းသူမ်ားဟုအမည္တပ္ေနစဥ္ ႏိုင္ငံေရး 

အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္ရပ္မ်ား နည္းပါး 

သြားေရးကိုေမွ်ာ္လင့္စဥ္ အလားတူလႈပ္ရွားေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလည္းေမွ်ာ္မွန္းထားသင့္ပါသည္။ 

ဒုတိယတစ္ခုမွာ ယင္းႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ကတိက၀တ္ျပဳျခင္း၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာလြတ္လပ္ခြင့္ (သို႔) ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈမ်ား၏ 

ဟန္ခ်က္ညီမႈစသည္တို႔အၾကားထင္ရွားေသာအျငင္းပြားမႈတစ္ခုကိုမည္သို႔စီမံခန္႔ခြႏဲိုင္မည့္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပေပးသည္။ 

ယင္းအျငင္းပြားမႈမ်ားကို အကန္႔အသတ္မရွိေသာခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားမႈ (သို႔) ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကိုေၾကာင္က်ိဳးညီေစသည့္ 

အေမရိကန္ကဲ့သို႔ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္အလားတူသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္စီမံခန္႔ခြရဲန္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 

မ်ားကိုျခြင္းခ်က္ထားကာ ဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္ေစျခင္းျဖင့္ ယင္းနည္းႏွစ္ခုလံုးကို အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးသေဘာ 

သက္ေရာက္ေစပါသည္။ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ယင္းေရးသားေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ ယွဥ္တြ ဲ

တည္ရွိေနႏုိင္ရာ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ေၾကာက္ရြံ႕မႈ (သို႔) မသိျမင္ႏိုင္ျခင္းကိုေဖာ္ျပရာတြင္ ကိစၥ 

အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ၎တို႔အၾကားရိွဟန္ခ်က္ညီမႈႏွင့္ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမရွိေၾကာင္းလက္ခံမႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုေအာင္ 

တြဘဲက္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ‘ကၽြန္မစိတ္ထဲမွာ ကၽြန္မတို႔အားလံုးဟာလူသားေတြ အတူတူပဲျဖစ္တယ္၊ ကၽြန္မစိတ္ထဲမွာ 

ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမရွိဘူး’ ဟု အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား၏အႏၱရာယ္မ်ားအတြက္ လူအမ်ားအားအသိေပးရန္ ယခုအခါ 

သူမ၏ဘ၀ကိုျမွဳပ္ႏွံထားရန္ပင္လိုအပ္ေၾကာင္းကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာခင္းက်င္းတင္ျပျခင္းမတိုင္မီ မ.ဘ.သ ရံုးမွ 

အမ်ိဳးသမီးက ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားေျပာျပခ့ဲသည္။ 

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ယင္းႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္မ်ားအားအသိအမွတ္ျပဳျခင္းက မိခင္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ (သို႔) ေ၀ဖန္ေရး 

ယဥ္ေက်းမႈအတြင္း၌ေပၚလြင္ေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာေရးသားေျပာဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္အသံုးခ်မႈတို ႔သည္ ျမန္မာ 

                                                                                                                                                                                     
15, 2015, http://asiancorrespondent.com/133551/echoing-propaganda-on-burmas-terrorist-threat/; Elliott Brennan and 
Christopher O’Hara, “The Rohingya and Islamic Extremism: A Convenient Myth,” Policy Brief (Institute for Security & 
Development Policy, June 15, 2015), http://www.isdp.eu/publications/index.php?option=com_jombib&task=showbib&id=6642.   
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ႏိုင္ငံ၏ေ၀ဖန္မႈေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္စြၿဲမဲေနသည့္ ပရိယာယ္မာယာလုပ္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေနေၾကာင္း  သိသာ 

ထင္ရွားေစပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုႏိုင္ငံသားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခြင့္ျမွင့္တင္ေပးရန္ ႏိုင္ငံတကာကႀကိဳးပမ္းေနမႈကို 

ျပတ္ျပတ္သားသားတုံ႔ျပန္မႈသည္  အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကိုကာကြယ္မႈအျဖစ္နားလည္ရသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ 

နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။  သို႔ေသာ္ လူမ်ားသည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ‘ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာ’ ကို ႏိုင္ငံအတြင္း 

အၿမဲလာေရာက္ေနထိုင္မႈျပႆနာတစ္ရပ္အစား(အျပင္) ဘာသာေရးျပႆနာအျဖစ္ေဘာင္ခတ္ေသာေၾကာင့္ 

ယင္းအႏၱရာယ္ကို ကမာၻလံုးဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးစစ္ပြႏဲွင့္ဆက္စပ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ခံစားလာရေစသည္။ 

ယင္းခံစားမႈကို ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္၍ရေသာအခ်က္မွာ ထိုကဲ့သို ႔အႏၱရာယ္ကိုကာကြယ္ျခင္းအတြက္ ေ၀ဖန္ခံရသည့္ 

ခံစားမႈသည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ စံခိ်န္စံႏႈန္းတစ္ခုကိုစြကဲိုင္မထားေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ စံခိ်န္စံႏႈန္း 

တစ္ခုကိုစြကဲိုင္ထားသည္ဆိုေသာအခ်က္္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ယင္းကိုရွင္းလင္းရန္အတြက္ သမၼတ၏ေျပာေရး 

ဆိုခြင့္ရွိသူဦးရဲထြဋ္သည္ ဂြာတာနာမုိပင္လယ္ေအာ္အက်ဥ္းစခန္းအေနအထားစစ္ေဆးမႈတစ္ခုအားခြင့္ျပဳရန္ 

အေမရိကန္အစိုးရ၏ျငင္းဆန္မႈကို69 ေထာက္ျပ၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွ 

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးတစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈအားျငင္းဆိုခဲ့သည္။ ယင္းမွာ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းအတြက္ ျမန္မာအစုိးရကို 

မေ၀ဖန္သင့္ဟုဆိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ယင္းေ၀ဖန္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌မြတ္စလင္ 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ယူဆခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ေ၀ဖန္မႈမ်ားကိုရရိွေနၿပီး ကမာၻႏွင့္ခ်ီ၍ဆက္စပ္ေနသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားအား 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္းေျပာလုိျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

ေခတ္ၿပိဳင္ပဋိပကၡသမုိင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာဆက္ႏြယ္မႈုမည္သုိ႔တည္ေဆာက္လာခ့ဲသနည္း  
 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေျဖဆိုသူမ်ားစီမံလုပ္ေဆာင္ရမည့္ အတိတ္ကာလ အတူယွဥ္တြေဲေနထိုင္ခဲ့သည့္ အမွတ္ရ 

စရာမ်ားႏွင့္လက္ရွိတင္းမာေနမႈမ်ားအၾကား အျငင္ပြားစရာ မတူညီမႈအသိကိုသတိျပဳမိခဲ့သည္။ ဘာသာေရးပဋိပကၡ 

အေၾကာင္းစိုးရိမ္ပူပန္မႈကိုေဆြးေႏြးရာတြင္ ယင္းပူပန္မႈမ်ားသည္ မၾကာေသးခင္ကျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပႆနာ (ဇြန္ 

၂၀၁၂) ကို ေဖာ္ျပၾကသည္ (သို႔) မိမိေဒသမွအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုဥပမာေပး၍ အခုိင္အမာေျပာဆုိျခင္းမ်ားကို 

ေရွ႕ေနာက္ကိုက္ညီမႈရွိစြာၾကားခဲ့ရသည္။ ယင္းကိုရခိုင္ျပည္နယ္ျပင္ပတြင္ပိုမိုသတိထားမိခဲ့သည္။ သို ႔ေသာ္စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ 

ပင္လွ်င္ လက္ရွိပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာအတိတ္၏ပံုရိပ္မ်ားအၾကားႏႈိင္းယွဥ္မႈမ်ားကိုၾကားခဲ့ရသည္။ ေအာက္ 

ေဖာ္ျပပါေကာက္ႏႈတ္ခ်က္သည္ တကၠသိုလ္ပညာတတ္ဆရာမတစ္ေယာက္၏ေျပာဆုိခ်က္မွျဖစ္သည္။ သူမသည္ 

ကၽြႏု္ပ္တို႔မဖိတ္ေခၚရဘဲ အျခားသူမ်ားႏွင့္စကားေျပာေနသည္ကိုၾကား၍ သူမကိုယ္တိုင္လက္ဘက္ရည္ဆိုင္သုိ႔ 

လာေရာက္ကာေျဖဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

အရင္က ကၽြန္မတို႔မွာ မတူတဲ့လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ဘာသာေတြက ေက်ာင္းသားေလးေတြရွိတယ္။ အခုေတာ့ ကၽြန္မ 

တို႔မွာမရိွေတာ့ဘူး။ ကၽြန္မတို႔သူတို႔ကိုစာသင္ေပးခဲ့တယ္၊ ဒီမွာပဋိပကၡလံုး၀မရွိဘူး။ ဒီလိုအရာေတြျဖစ္လာ 

လိမ့္မယ္လို႔ကၽြန္မတို႔မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ဘူး။ ၂၀၁၂ မွာ ဘဂၤါလီျပႆနာျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါဟာအေရးႀကီးတယ္။ 

လူတစ္ေယာက္က အျခားလူတစ္ေယာက္ကို ၀ါးၿမိဳလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ဒါကိုရပ္တန္႔ရမယ္။ ျမန္မာ 

                                                           
69 Gemima Harvey, “Myanmar: The Worsening Plight of the Rohingya,” The Diplomat, March 19, 2014, http://thediplomat. 
com/2014/03/myanmar-the-worsening-plight-of-the-rohingya/.   
 



34 
 

ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကၽြန္မစိတ္ပူတယ္။ အရင္တုန္းက ကၽြန္မတို႔အတူတူေနခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ 

ကၽြန္မအရမ္းႀကီးမစိုးရိမ္ခဲ့ဘူး။ သူတို႔ (‘ဘဂၤါလီ’) 70 လည္း ဒီအပိုင္းမွာပဲ (ၿမိဳ႕မွာပင္) ေနတယ္။ လူေတြဟာ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာျပႆနာမရိွဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ပဋိပကၡကိုစလိုက္ၿပီဆိုရင္ သူတို ႔ဟာတစ္ဖက္ကိုတစ္ဖက္ 

ဆန္႔က်င္ေတာ့တာပဲ။ ရွင္အိမ္ထဲမွာပဲေနေနရင္ အိမ္နီးခ်င္းေတြနဲ႔ဆက္ဆံေရးရွိမွာမဟုတ္ဘူး၊ ဒါဟာ 

အႏၱရာယ္ရွိတယ္။ ရွင့္မွာေကာင္းတဲ့ဆက္ဆံေရးမရွိရင္ မေကာင္းတဲ့အရာကိုလုပ္လိမ့္မယ္။” 71 

ယခုေကာက္ႏႈတ္ခ်က္သည္ လက္ရွိပဋိပကၡ၏ယာယီအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ အရင္ကအမွတ္ရစရာမ်ားကုိ 

ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သတိထားႏိုင္သည့္ ဤယာယီအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မရွိခုိက္တြင္ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ 

မြတ္စလင္အႏၱရာယ္အသိကို မွန္ကန္ေၾကာင္းရွင္းလင္းရန္ ထပ္တလဲလဲအေၾကာက္အကန္ေျပာဆုိမႈမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲ 

ေသာ္လည္း ထိုသို႔ေျပာဆိုမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိမြတ္စလင္မ်ားအားနစ္နာရသည့္အခ်က္မ်ား၏သမိုင္းေၾကာင္းကို 

ကိုးကားမႈမ်ားမပါ၀င္ပါ။ ထိုသို႔အေၾကာင္းျပေျပာဆုိမႈမ်ားသည္ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားေျပာဆိုသလုိ 

သာျဖစ္ရန္ဦးတည္ေနျခင္းေၾကာင့္ အၿမဲဆိုသလို (သို႔)  လက္ရွိႏွင့္ယွဥ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ဗုဒၶဘာသာ 

၀င္မ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ားျဖင့္အၿမဲတမ္းေနခဲ့ၾကေၾကာင္း သက္ေသအျဖစ္မတင္ျပခ့ဲၾကေပ။ စင္စစ္တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ 

အႏၱရာယ္ေျပာဆိုမႈအားတင္ျပေသာေျဖဆိုသူမ်ားသည္ အတိတ္ကာလအတူယွဥ္တြေဲနထိုင္မႈကို မၾကာခဏေျပာဆုိ 

အသိအမွတ္ျပဳၾကသလုိ ယခုကိစၥမွာ မြတ္စလင္ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္မွန္ကန္ေၾကာင္းလံုေလာက္စြာသတိျပဳမိေစရန္ 

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ပ်က္ကြက္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ရွင္းျပေနခ့ဲပါသည္။ ဤအခ်က္မွာ မၾကာခဏေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအျခားလူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡမ်ားကိုေဖာ္ျပေသာနည္းလမ္းႏွင့္သိသာစြာကြာျခားသည့္ - ကရင္၊ မြန္ (သို႔) 

ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ စာေရးသူ၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ား - ဥပမာ - ဗမာမ်ား၏လက္အတြင္းခံစားခဲ့ရသည့္ 

သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္အမွတ္ရစရာအမွားအယြင္းမ်ားကို ေရးသားေျပာဆိုခ်က္မ်ားအတြင္း မၾကာခဏ အတိအလင္းေဖာ္ျပ 

ၾကပါသည္။72 

ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ရွည္လ်ားေသာသမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ မြတ္စလင္မ်ားကဒုကၡေရာက္ေစခဲ့သည္ 

ဆိုသည့္အသိကိုမေဖာ္ျပၾကပါ။ ယင္းမွာ မၾကာခင္ကအၾကမ္းဖက္မႈသည္ သမိုင္းေၾကာင္းမရိွပါ (သို႔) ပုိမိုရွည္ 

လ်ားေသာအခ်ိန္အပိုင္းအျခား၏ ယာယီပံုစံအေနအထားကို ေျဖဆုိသူမ်ားတင္ျပသည့္ ေၾကာင္းက်ိဳးျပရွင္းလင္းခ်က္ 

မ်ားတြင္မပါ၀င္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွမြတ္စလင္မ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မတိုင္မီကပင္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ 

မ်ားကိုရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ေယဘုယ်သေဘာပိုမိုတည္ရွိခ့ဲေသာ 

အစၥလာမ္ဘာသာ (သို႔) ဗုဒၶဘာဘာသာအေၾကာင္းကို လူမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တစ္ခိ်န္ကဗုဒၶဘာဘာသာျဖစ္ခဲ့ၿပီး 

ယခုအခါကြယ္ေပ်ာက္သြားသည့္ (သို႔) အၿပီးလာေရာက္ေနထိုင္မႈပုံစံမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ မြတ္စလင္လူဦးေရ တိုးတက္ 

လာမႈႏွစ္ခုလံုးသည္ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာကိုဆြဆဲန္႔ထားသည့္ယာယီအေျခအေနအား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ သို ႔ေသာ္ ယင္းသို႔ 

ျငင္းခံုေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္မြတ္စလင္မ်ားအၾကားအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ရွိေနသည့္ 

အမုန္း/ရန္ၿငိဳးသမိုင္းအေၾကာင္းကိုတင္ျပျခင္းမဟုတ္ရာ ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ ဘာသာေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွစ္ခုအၾကား 

ရွည္လ်ားသည့္သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ထိခုိက္နစ္နာေစေသာအခ်က္မ်ားကို ပါးနပ္စြာပင္ ကိုးကားေျပာဆိုျခင္းမရွိၾကပါ။ 

လက္ရွိၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ယူဆခ်က္ကိုရွင္းလင္းေျပာျပရန္ ပဋိပကၡသာဓကအေဟာင္းမ်ားရွိရာ တစ္ခုတည္းေသာ 

                                                           
70 ဤေနရာတြင ္သူမရည္ညႊန္းသည့္ ‘သူတုိ႔’ သည္ ‘ဘဂၤါလီ’ ကုိျဖစ္သည္။ ‘ရိုဟင္ဂ်ာ’ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရရန္ ေတာင္းဆုိ ေနသည့္ သူမ်ားကုိ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဤသုိ႔ ရည္ညႊန္းပါသည္။  
71 မ၊ ၅၄၊ ဗုဒၶ၊ ရခိုင္၊ စစ္ေတြ၊ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၀၁၅ Sittwe MSPT 12.   
72 ကရင္ျပည္နယ္အေျခအေနအရ ယင္းသုိ႔မေက်နပ္စရာအျမင္မ်ားအား ေန႔စဥ္မ်ိဳသိပ္ရမႈမ်ားအေပၚႏံွ႔စပ္စြာရွာေဖြစူးစမ္းျခင္းအတြက္  Stephen 
Campbell, “Articulating Grievance in Southeast Myanmar,” in Civil Wars in South Asia: State, Sovereignty, Development, ed. 
Aparna Sundar and Nandini Sundar (India: SAGE Publications, 2015) ကုိၾကည့္ပါ။    
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ေနရာကုိသာအသံုးျပဳခဲ့ရာ ယင္းမွာရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းသို ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္မွ၀င္ေရာက္ ေနထိုင္မႈႏွင့္ ၁၉၄၀ 

ခုႏွစ္မ်ားအေစာပုိင္းက ရခိုင္ရြာမ်ားတြင္ မူဂ်ာဟစ္ဒင္မ်ားက လူအေျမာက္အျမားသတ္ျဖတ္သြားျခင္းတုိ႔ကို ကိုးကား 

ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေျဖဆိုသူမ်ားသည္ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာနစ္နာေစသည့္အခ်က္မ်ားကို ၎တို ႔၏ 

အေၾကာင္းျပေျပာဆုိခ်က္မ်ားတြင္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းမရွိသကဲ့သို ႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏နည္းလမ္းမ်ားသည္လည္း 

ဤအခ်က္ကိုေယဘုယ်ေမးျမန္းသည့္လူဦးေရတြင္ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းရန္ခြင့္မျပဳထားေပ။ ထို႔အျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေတြ႔ဆံု                

ေမးျမန္းမႈအစီအစဥ္ေရးဆြရဲာတြင္ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာနစ္နာေစသည့္အခ်က္မ်ားကုိးကားရန္ အားမေပးႏိုင္ခဲ့ေပ။ 

သို႔ေသာ္ ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာနစ္နာေစသည့္အခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံပညာေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အေနအထားမွာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္၊ ၁၉၈၈ အလြန္ေခတ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္စသျဖင့္ အျခားအေရးႀကီးေသာ 

ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေဖာ္ျပခ့ဲၾကသည္။ ယင္းက အေရးပါေသာေမခြန္းတစ္ခုကိုေျဖရွင္းေပးပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေခတ္ၿပိဳင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င-္မြတ္စလင္မ်ားပဋိပကၡ၏ဆက္ႏြယ္မႈကို 

မည္သို႔တည္ေဆာက္ခဲ့သနည္းႏွင့္ ဘာသာေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအၾကား ျပန္လည္ရင္ၾကားမေစ့ႏိုင္မႈကို မည္သည့္ 

ယံုၾကည္မႈမ်ားက အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသနည္း။ ၎မွာ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွစ္ခုအတြက္ အေရးႀကီးေသာေမးခြန္း 

ျဖစ္သည္။ ပထမအေၾကာင္းျပခ်က္မွာ လူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အျခားအခ်ိန္မ်ာ၌ သိသာထင္ရွားခဲ့သည့္ 

အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား (သို႔) အမုန္းထားသည့္ကာလမ်ားကိုဂရုမျပဳဘဲ အတိတ္ႏွင့္ပစၥဳပၸန္ၾကားမတူညီမႈတစ္ခုကို 

အခိုင္အမာေျပာဆုိေနၾကသည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔အခိုင္အမာေျပာဆုိျခင္းသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ရာ 

ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ႏွင့္ကိုယ့္ကိုကိုယ္ကာကြယ္မႈအေတြးအေခၚမ်ားကုိ အျပိဳင္ 

အေၾကာက္အကန္ေျပာဆုိသည့္ အျခားတစန္ည္းျဖင့္ေျပာဆိုမႈမ်ားေပၚထြက္လာေစရန္ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခုကုိ 

ခ်ေပးႏုိင္သျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာနားလည္မႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္မႈသည္လည္း သိသာထင္ရွားလွ 

ပါသည္။ အကယ္၍ ယင္းကြျဲပားမႈကိုေဖာ္ျပရန္ရပ္တန္႔ခဲ့လွ်င္၊ အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွစ္ခုသည္ အၿမဲတမ္းဆန္႔က်င္ဘက္ 

ျဖစ္ေနမည္ဟုနားလည္ထားခဲ့လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ပိုမိုခက္လိမ့္ 

မည္မွာထင္ရွားပါသည္။ 

ဒုတိယအေၾကာင္းျပခ်က္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္း၏အမွတ္ရမႈမ်ားႏွင့္ အမ်ားစု၏သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ထင္ျမင္ 

ယူဆခ်က္မ်ားမွာ ေျပာင္းလဲတတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ျမန္မာႏိုင္ငံရွိဘာသာေရးပဋိပကၡအေပၚနားလည္ျခင္း၏ 

အေရးပါမႈကို အလ်င္က်ၿပီးဆိတ္သုန္းေနေသာဆက္ဆံေရးအေနအထားမ်ားအျဖစ္သာမက သမိုင္းေၾကာင္းအေၾကာင္း 

ႏွင့္၎၏လက္ရွိအခ်ိန္ထိယင္း၏ဆက္စပ္ပံုထင္ျမင္ယူဆျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ ေပးထားေသာကာလတစ္ခုအတြင္း 

ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာကိုးကားမႈမ်ားႏွင့္အတူ စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ခဲ့သည့္တစ္စံုတစ္ရာအျဖစ္အေလးထားပါသည္။ Veena 

Das သည္ အိႏၵိယတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ေပၚျခင္းကိုစနစ္က်ေသာေမ့ေပ်ာက္ျခင္း73 အျဖစ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ယင္းကို 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔စကားေျပာခဲ့သည့္လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ 

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာသေဘာတူညီမႈကိုအမွတ္ရျခင္းအေပၚ ေကာက္ခ်က္ဆြယဲူခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ 

အခ်ိဳ႕သည္ ယင္းအမွတ္ရစရာမ်ားကုိ အတိအလင္း၀န္ခံျခင္းမရွိေပ။ တစ္သက္တာ၏အခ်ိန္ကာလတြင္ 

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား-မြတ္စလင္မ်ား၏ အေျခခံအားျဖင့္မသကၤာမႈမ်ားႏွင့္အၾကမ္းဖက္မႈဆက္ဆံေရးကိုေတြ႔ႀကံဳရသည့္ 

မ်ိဳးဆက္တစ္ခုသည္ ယင္း၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ပထမဆံုးအခ်က္အျဖစ္တည္တံ့ေစရန္ ကူညီေပးလိမ့္မည္။ 

‘ဒါဟာလူႀကီးေတြအတြက္ေတာ့မွန္ေကာင္းမွန္ပါလိမ့္မယ္’ ဤဆန္႕က်င္ဘက္အသိအျမင္ (Sense of contradiction) 

ကိုေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ အသက္ (၂၀) အရြယ္ရွိတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ေယာက္က စာေရးသူတို႕ႏွစ္ဦးကိုေျပာဆိုပါ 

                                                           
73 Das, “Specificities,” 113.   
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သည္။ ‘ဒါေပမ့ဲကၽြန္မတို႔လူငယ္ေတြမွာဒီလိုဟန္ခ်က္ညီမႈကိုသတိရဖို႔အတြက္ အခြင့္အေရးမရွိခဲ့ဘူး’။ သိသာထင္ရွားစြာ 

ပင္သူသည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား-မြတ္စလင္မ်ားအၾကား ျပင္းထန္စြာ 

အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္းေဒသ၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕မွျဖစ္သည္။ 74 

ေမ့ေပ်ာက္ျခင္း၏တြဲဘက္မွာ ျဖစ္ရပ္ေဟာင္းမ်ားကို ပံုစံသစ္ျဖင့္ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ 

အမွတ္ရစရာအသစ္ကိုဖန္တီးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအရာသည္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာပဋိပကၡအျဖစ္ အမ်ားက သေဘာ 

မထားခဲ့သည့္ ယခင္ကအၾကမ္းဖက္မႈအျဖစ္အပ်က္မ်ားအား ျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္းဟုဆိုလိုပါသည္။ ျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခု 

လံုးသည္ မလႊဲေရွင္ႏိုင္ေသာသမိုင္းေၾကာင္းအရသတ္မွတ္ထားသည့္ လက္ရွိဘာသာေရးပဋိပကၡ၏ ထင္ျမင္ 

ယူဆခ်က္တစ္ခုကိုဖန္တီးရာတြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ ပညာရွင္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္မီဒီယာမ်ားက 

၎တို႔သည္ ပဋိပကၡကို အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာအရာျဖစ္သြားေအာင္ အမွတ္မထင္အားေကာင္းေစျခင္းမ်ိဳး မလုပ္မိ 

ေစရန္ဂရုစိုက္ရပါမည္ျဖစ္ရာ လက္ရွိအၾကမ္းဖက္မႈ၊ ဥပမာ - ၁၉၃၀ခုႏွစ္မ်ားက အင္ဒို-ဗမာ (Indo-Burman) 

အဓိကရုဏ္းမ်ားကိုတန္းတူျပဳေသာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမပါသည့္သမိုင္းျပဳစုျခင္းသည္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာရန္ၿငိဳးကို 

သမိုင္း၀င္အခ်က္အလက္တစ္ခုအျဖစ္ တင္ျပရန္ႀကိဳးစားမႈမ်ားအား ခိုင္မာေအာင္အားျဖည့္ေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

ျပန္လည္ရင္ၾကားမေစ့ႏိုင္ပါ။ ထိုအစား သီးျခားတိက်ေသာအၾကမ္းဖက္မႈကိုျဖစ္ေစသည့္တူညီသည့္အေျခအေနမ်ားကုိ 

စံုစမ္းျခင္းႏွင့္ေျပာဆုိခ်က္မ်ားမွာမွန္ကန္ေၾကာင္းရွင္းလင္းျခင္းကိုတြဖဲက္ျခင္းသည္ ဘာသာျခားမ်ားအၾကားအၿငိဳးထား 

မႈကိုအစိုင္အခဲျဖစ္ေစရန္ အားထုတ္မႈမ်ားကိုခက္ခဲေစလိမ့္မည္။ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ 

အေထာက္အကူျပဳေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

 

မြတ္စလင္ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ - မည္သူကဆန္႔က်င္ေျပာဆုိေနသနည္း- (သုိ႔) 

မည္သူကခုိင္မာ အားေကာင္းေအာင္ေထာက္ခံေျပာဆုိေနသနည္း။ 
 

ယခုစာတမ္းသည္ မြတ္စလင္ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ေျပာဆုိခ်က္ကို ေၾကာင္းက်ိဳးျပရွင္းလင္းေျပာဆိုရန္ 

မၾကာခဏအသုံးျပဳေသာအေၾကာင္းျပေျပာဆုိခ်က္မ်ားအားအေသးစိတ္ခ်ယ္မႈန္းထားသည္။ ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းသည္ 

ယင္းေျပာဆိုခ်က္ကို လူအဖြဲ႔အစည္းရိွ မည္သည့္ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိသူမ်ားကေထာက္ခံေျပာဆိုေနသည္ကို စံုစမ္း 

စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေမးခြန္းတစ္ခုကိုေျပာင္းျပန္သေဘာမ်ိဳးလည္း လူအဖြဲ႔အစည္းရိွမည္သည့္ၾသဇာ 

လႊမ္းမိုးမႈရွိသူမ်ားက ယင္းသို႔ေျပာဆုိမႈအေပၚဆန္႔က်င္ေျပာဆိုေနသနည္းဟူ၍ အသံုးျပဳႏိုင္ေသးသည္။ သာမန္ 

လူတန္းစားမ်ား၏ေရးသားေျပာဆိုခ်က္အေပၚဗဟုိျပဳထားသည့္စာတမ္းတစ္ေစာင္ျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို 

ေထာက္ခံအႀကံျပဳရန္မွာ မွားဟန္ရွိေသာ္လည္းမွန္ကန္သည့္သေဘာကိုေဆာင္သည္ဟုထင္ရေသာ္ျငား အေၾကာင္း 

ျပခ်က္ႏွစ္ရပ္အတြက္မဟုတ္ေသးပါ။ ပထမတစ္ခုမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အျခားသူမ်ားသတိျပဳမိခဲ့သလိုပင္ အထက္၌ 

အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ့ဲေသာဇာတ္လမ္းမ်ားသည္ ပိုမိုႀကီးမားေသာေျပာဆုိခ်က္မူေဘာင္ျဖင့္ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူရန္ 

လိုအပ္ပါသည္။ ယခုစာတမ္းတြင္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေၾကာင္းက်ိဳးသင့္ရွင္းလင္းျပဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ အလြန္႔အကၽြံ 

အမုန္းစကား (သို႔) လြန္ကဲလွေသာေကာလာဟလမ်ားအၾကားအခ်ိတ္အဆက္မ်ားသည္ ရွင္းလင္းေသာ္လည္း 

ဤသုေတသနကအႀကံျပဳသည္မွာ ယင္းတို႔သည္ ေျပာဆိုခ်က္မူေဘာင္ကိုတည္ေဆာက္ေနသည့္နည္းလမ္းမ်ား 

                                                           
74 For ထုိအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ေ၀ခ့ဲသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ သတင္းအစီရင္ခံမႈ “Muslim Minority Attacked in Myanmar,” Al Jazeera, 
November 3, 2003, http://www.aljazeera.com/archive/2003/11/200841011362824245.html. Notably, U Wirathu also hails from 
Kyaukse and was sentenced to 25 years in prison for inciting this violence. He was released in early 2012. 
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သာလွ်င္မဟုတ္ေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္ခုမွာ ျပင္ပလူမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း ေရးသား 

ေျပာဆုိခ်က္မ်ားသည္ ပဋိပကၡအေပၚလႊမ္းမိုးမႈရွိသည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုစဥ္းစားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ 

အေၾကာင္းရင္းကိုသတ္မွတ္ရန္ အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕၏စိတ္ထဲတြင္တည္ရွိေနသည့္ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား 

(သို႔) မုန္းတီးမႈမ်ားကို  လူအဖြဲ႔အစည္းရိွပဋိပကၡအတြင္းပါ၀င္ေနမႈအား ေယဘုယ်အမ်ိဳးအစားတစ္ခုအတြင္း 

ထည့္သြင္းရန္ႏွင့္ညီမွ်ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ၎မွာလူစုလူေ၀းျဖင့္အၾကမ္းဖက္မႈကို ေဘးဒုကၡအျဖစ္ 

နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုကဲ့သို႔နားလည္ျခင္းသည္ လူတိုင္းကိုတာ၀န္ခံမႈရိွေစသျဖင့္ မည္သူမွ်တာ၀န္ခံမႈ 

မရွိျဖစ္လာေစပါသည္။75 အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းတြင္ ပဋိပကၡအားေထာက္ပ့ံေပးေနသည့္ 

ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္မႈ 

ေပၚေပါက္လာမႈကိုလွ်ိဳ႕၀ွက္နက္နဲေအာင္လုပ္ရန္ (သို႔) အနည္းဆံုး ထိုအရာကိုေနာက္ထပ္ေမွးမွိန္ေအာင္လုပ္ျခင္းမွ 

ေရွာင္ၾကဥႏ္ိုင္ရန္ကူညီေပးေလသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သုေတသနရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရး(သို႔) ဘာသာေရးဆိုင္ရာ 

ဟန္ခ်က္ညီမႈစသည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ၊ ႏုိင္ငံအစိုးရႏွင့္အျခားလူသိမ်ား 

ေက်ာ္ၾကားေသာႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကကတိက၀တ္ျပဳေသာအခါ ယင္းကတိက၀တ္ျပဳမႈကို တည္ရွိေနေသာ 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ေျပာဆုိခ်က္တစ္ရပ္၏ဆက္လ်က္အေျခအေနတြင္ အထူးေလ့လာဖတ္ရႈသင့္သည္ဟု အၾကံဳျပဳ 

အပ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေျပာဆိုေၾကညာခ်က္မ်ားကို ဤေျပာဆိုမႈႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနသည္ဟု မယူဆသင့္သျဖင့္ 

ဤေျပာဆိုခ်က္၏ျဖစ္စဥ္သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္မာပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ ေလ့လာဖတ္ရႈမႈမ်ားကိုလြယ္ကူ 

ျမင္သာေအာင္ေဖာ္ျပေနေသာ္လည္း အျပင္လူမ်ားအတြက္မူ သိသာထင္ရွားမႈမရွိပါ။ ဥပမာ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူကိုကတိေပးခဲ့ၿပီး ‘ႏုိင္ငံတြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ၌ အစြန္းေရာက္၀ါဒကုိ 

ျဖန္ခ်ိေနသည့္’ သူမ်ားအားသတိေပးခဲ့သည္။76 သို႔ေသာ္ထိုကဲ့သို႔မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဦး၀ီရသူကဲ့သို႔ဘုန္းႀကီးမ်ားအား 

ကိုးကား၍ဖတ္ရႈေနႏိုင္သည္မွာ ယင္းကဲ့သို႔ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္အား မြတ္စလင္အစြန္းေရာက္သမားမ်ားကို 

ရည္ညႊန္းေျပာဆိုေနသကဲ့သို႔ ဖတ္ရႈေနရန္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်လည္းရိွေနပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ မြတ္စလင္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ 

အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရုိးသားေျဖာင့္မွန္ေသာကာကြယ္ေရးေျပာဆိုမႈတို႔ကိုဆန္႔က်င္ေျပာဆုိရန္လိုအပ္သည့္ ထိုသို႔ေျပာဆုိ 

ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ဘာမွ်မရိွပါ။  သမၼတ၏ေၾကညာခ်က္ကိုဆန္႔က်င္ဘက္လားရာမွ ဖတ္ရႈျခင္းသည္ 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ေျပာဆုိခ်က္ႏွင့္ဆီေလ်ာ္ေအာင္ (သို႔) အေထာက္အကူျဖစ္ေအာင္ မေျပာပေလာက္ေသာ 

အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူမႈေလာက္သာလိုအပ္ပါသည္။ တကယ္တမ္းတြင္ ထိုသို ႔ေလ့လာဖတ္ရႈျခင္းသည္ သူ၏ယခင္ 

ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္အမွန္တကယ္ပိုမိုအံ၀င္ခြင္က်ရိွလိမ့္မည္ျဖစ္ရာ - TIME မဂၢဇင္း၏မ်က္ႏွာဖံုးသတင္းတြင္ 

ဦး၀ီရသူကို ‘the face of Buddhist terror’ ဟူ၍ထည့္သြင္းေဖာ္ျပၿပီးေနာက္ပုိင္း သမၼတက ရဟန္းသံဃာသည္ 

‘ဘုရားသားေတာ္’ ျဖစ္သည္ဟုရည္ညႊန္းကာ မဂၢဇင္းေရာင္းခ်မႈကိုတားျမစ္ခဲ့၍ျဖစ္သည္။77 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏သုေတသနမွ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရွိသူမ်ားသည္ ပဋိပကၡကိုမည္သို႔ 

ျဖစ္ေပၚေစ/ေထာက္ပံေပးေနေၾကာင္းကူညီရွင္းလင္းေပးမည့္ ေမးခြန္းႏွစ္ခုကိုအႀကံျပဳထားပါသည္။ ပထမဦးစြာ 

                                                           
75 အိႏၵယတြင္ ဟိႏၵဴ-မြတ္စလင္ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲမႈ အေနအထားကုိ တုိးခ်ဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ Brass, The Production of 
Hindu-Muslim Violence in Contemporary India ကုိၾကည့္ပါ။    
76 Nirmal Ghosh, “Myanmar Alert to Extremism Threat,” The Straits Time, January 18, 2015, http://www.asianewsnet .net 
/news-70566.html.  
77 Hanna Hindstrom, “Burma President Backs anti-Muslim ‘hate Preacher’ Wirathu,” Democratic Voice of Burma, June 24, 2013, 
http://www.dvb.no/news/politics-news/burma-president-backs-anti-muslim-%E2%80%98hate-preacher%E2%80%99-
wirathu/28955.   
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ျပင္းထန္ေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ မည္သို႔ရွင္းလင္းထားသနည္းႏွင့္ မည္သူ႔ကိုဓားစာခံႏွင့္မည္သူ႔ကို 

ရန္လိုတိုက္ခိုက္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ထားသနည္းဟူ၍ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လူမ်ားက ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ 

မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္မ်ားအၾကားပဋိပကၡႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ၎တို႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈအတြက္ ၂၀၁၂ (သို႔) မၾကာေသးခင္ 

အျခားအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ရပ္မ်ားအားရည္ညႊန္းမည္ဆိုလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ယင္းကာလကဓားစာခံမ်ား 

ျဖစ္ၾကသည္ဆိုသည့္ ေယဘုယ်အသိမ်ိဳးရွိေနၾကၿပီး ယင္းက အဆိုပါအျဖစ္အပ်က္မ်ားအတြက္တင္ျပထားသည့္ 

ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအားထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္ေနေၾကာင္းညႊန္ျပေနသည္။ ယင္းသည္ မီဒီယာ၊ ဘာသာေရး 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားေျပာဆုိေဖာ္ျပသည့္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေနပါသည္။ 

အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုျဖစ္ပ်က္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ျခင္းကဲ့သို႔ အတိုင္းအတာတစ္ခုထိလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ေနရာ ယင္းကာလတြင္ တစ္ဖက္သည္ အျခားတစ္ဖက္ထက္လူဦးေရပိုမ်ားစြာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္- 

ဟူသည္မွာ မည္သူကတိုက္ခိုက္ခံရၿပီး မည္သူကတိုက္ခိုက္မႈကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဆိုသည့္ စြမ္းအားၾကီးေသာေၾကညာ 

ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ မည္သူကမည္သူ႔ကိုဘာလုပ္ခဲ့သည္ဟူေသာ ‘အမွန္တရား’ အေၾကာင္းေၾကညာခ်က္ 

တစ္ခုကဲ့သို႔ႏိုင္ငံေတာ္ကျပ႒ာန္းထားသည့္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္းေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ 

သို႔ေသာ္ မည္သူ၏အၾကမ္းဖက္မႈကိုအျပစ္ေပး၍ မည္သူ၏အၾကမ္းဖက္မႈကိုအျပစ္မေပးေၾကာင္း ထင္ရွားေစကာ 

မည္သူ၏အၾကမ္းဖက္မႈသည္တရား၀င္သည့္အေၾကာင္းေၾကညာခ်က္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ 

ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ားသည္ အတိုင္းအတာႀကီးမားေသာ ျပင္းထန္သည့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ 

သက္ဆိုင္ပါေသာလည္း္ ၎တို႔တြင္အမ်ိဳးသားေရးဆိုင္ရာပံုေဖာ္ဖန္တီးမႈမရွိေသာ္ျငား ေဒသတြင္းသိသာထင္ရွားေသာ 

အျခားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေနတတ္ပါသည္။ ဘာသာတစ္ခုကိုအျခားဘာသာတစ္ခုမွကာကြယ္ေပးရန ္

(သို႔) ဘာသာေရးအုပ္စုတစ္ခု၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အမ်ားျပည္သူကိုေဟာေျပာမႈႏွင့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

အတြက္အထူးအခြင့္အေရးေပးရန္နားလည္ထားသည့္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ၉၆၉ ႏွင့္ 

မ.ဘ.သတို႔အေၾကာင္းအက်ိဳးဆီေလ်ာ္မႈႏငွ့္ေဟာေျပာမႈတို႔ကို မသိမသာႏွင့္သိသိသာသာလစ္လ်ဴရႈလ်က္အေျခအေန 

ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္အသိအျမင္အား ခိုင္မာေအာင္အားျဖည့္ေပးေနသည့္ အျခားလႈပ္ရွားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ 

အားလံုးထဲမွအႏၱရာယ္အရွိဆံုးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ‘အစၥလာမ္မစ္အၾကမ္းဖက္မႈ (Islamic terrorism)’ ၏ 

အႏၱရာယ္ရွိမႈသေဘာသက္ေရာက္ေသာ အာဏာပုိင္မ်ား၏ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။78 

ဒုတိယတစ္ခုမွာ အစၥလာမ္ဘာသာသည္မည္သုိ႔ကိုယ္စားျပဳခံရသနည္းႏွင့္ ယင္းတြင္သီးျခားရပ္တည္မႈ 

ရိွေနသလား၊အျခားသူကိုထိန္႔လန္႔ေစမႈအျဖစ္ကိုယ္စားျပဳေနသလားဟူ၍ျဖစ္သည္။ မြတ္စလင္အႏၱရာယ္အသိအျမင္ကို 

ေၾကာင္းက်ိဳးသင့္ျဖစ္ေစရန္ကူညီသည့္ အစုိးရႏွင့္ လူမႈေရး၊ဘာသာေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားျပဳလုပ္ေနၾက 

ေသာ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ေထာက္ခံပံ့ပုိးမႈမ်ားကိုသိျမငန္ားလည္ေစရန္ ယခုေမးခြန္းက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုကူညီေပးသည္။ 

၉၆၉ ႏွင့္ မ.ဘ.သ သည္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာပံုရိပ္ကိုေဆာင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရသည္လႈံ႕ေဆာ္မႈ (ဗုဒၶဘာသာ၀င္ 

မ်ားကိုကာကြယ္ေပးမႈ)အားတရား၀င္ျဖစ္ေစရန္ မသိမသာႏွင့္သိသိသာသာလက္ခံထားစဥ္ အစြန္းေရာက္ 

ေျပာၾကားခ်က္/မိန္႔ခြန္းမ်ားအတြက္ စကားလံုးေရြးခ်ယ္မႈအေပၚမစုိးရိမ္တတ္္ေသာအခါ အစိုးရအာဏာပုိင္မ်ား 

သည္လည္းထိုကဲ့သို႔ျပဳမႈသည္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္ပရွိအၾကမ္းဖက္မႈကိုရွင္းျပေသာသတင္းဇာတ္လမ္း 

မ်ားသည္ သီးျခားရပ္တည္ေသာ၊ တိုက္ခိုက္တတ္ေသာ အစၥလာမဘ္ာသာ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ ပိုမုိႀကီးမားေသာ 

ေျပာဆုိေနမႈကို ခိုင္မာေအာင္အားျဖည့္ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ပုဂၢလိကပိုင္ႏငွ့္ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ား၏တည္းျဖတ္မႈဆိုင္ရာ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္လည္းအလားတူပင္ျဖစ္သည္။ အစၥလာမဘ္ာသာ၏ သီးျခားရပ္တည္ေသာ၊ တိုက္ခိုက္ 

တတ္ေသာပံုရိပ္သည္ ၎တို႔ထုတ္ေ၀မႈမ်ား၏ႏိုင္ငံတကာေရးရာက႑မ်ားတြင္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္၊ ထို႔ျပင္ပုံႏွိပ္ 

                                                           
78 Galache and Pedrosa, “In Myanmar, Muslims Arrested for Joining Terror Group That Doesn’t Exist.”   
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မေဖာ္ျပခဲသ့ည့္သတင္းမ်ားတြင္ျမင္သာပါသည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္မီဒီယာမ်ား၏ အစၥလာမဘ္ာသာႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ 

ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား၏အေရအတြက္ႏွင့္အရည္အေသြးကို အျခားေဒသတြင္းမီဒီယာမ်ား၏ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ 

က႑ႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းသည္ အလြန္တန္ဖိုးရွိမည္ျဖစ္သည္။  

အခိုက္အတ့ံပင္ျဖစ္ေစ ၿပိဳင္ဘက္မရိွ သက္ဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမ်ား၏ ယင္းၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ေျပာဆိုခ်က္ 

မ်ားအားထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမျပဳျခင္းမွာ အျခားတစ္နည္းအားျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီမႈ၊ သည္းခံႏိုင္မႈ (သို႔) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို 

ျမွင့္တင္ျခင္းဟု ဆင္ျခင္ေတြးေတာရာက်ပါသည္။ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ႏွင့္ ရိုးသားစြာကိုယ့္ကိုကိုယ္ကာကြယ္မႈ 

လက္ရွိေျပာဆုိေနမႈမ်ားကို တိုက္ရိုက္ (သို႔) သြယ၀္ိုက္ေပၚထြန္းေစသည့္၊ ခိုင္မာေအာင္လုပ္ေဆာင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား 

အေပၚသုံးသပ္ျခင္းျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈကိုတားဆီးကာကြယ္ရန္စိတ္၀င္စားေသာမည္သူမဆိုသည္ 

အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေၾကညာခ်က္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ယင္းအာဏာပိုင္မ်ားက မြတ္စလင္အႏၱရာယ္အေၾကာင္းကိုမတူညီ 

ေသာပံုစံျဖင့္ေျပာၾကားရန္အျပင္ ျပည္တြင္းမူ၀ါဒႏွင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွတစ္ဆင့္ တြန္းအားေပးေစသည့္ႀကိဳးပမ္း 

အားထုတ္မႈမ်ားအား စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္ႏွင့္ကိုယ့္ကိုကိုယ္ကာကြယ္မႈေျပာဆိုခ်က္ 

မ်ားအားကာကြယ္တုံ႔ျပန္ရန္အားထုတ္မႈအေပၚ ျပည္တြင္းအရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ 

ျပဳေပးျခင္း၏အေရးပါမႈကိုလည္း အေလးထားရမည္။ သို႔ေသာ္ ယခုသုေတသနသည္ ဤကမာၻတြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

တည္ေဆာက္သူမ်ားဟုသတ္မွတ္ေသာ (သတ္မွတ္ခံရေသာ) သူမ်ားသာပါ၀င္ေစရန္မဟုတ္ဘဲ အခက္ခဲဆံုးကာလ 

မ်ားတြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္ရန္ အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံႏိုင္မႈ၊ အဆက္အသြယ္ေကာင္းမႈႏွင့္ 

ရဲရင့္မႈရွိသူမ်ားရိွေနေသာ္ျငား အျခားဖက္တြင္အာရံုစိုက္ေနသူမ်ားပါ၀င္ေစရန္လည္းအေရးၾကီးေၾကာင္းအခ်က္ကုိ 

အေလးထားပါသည္။ ျပင္ပမွ၀င္ေရာက္ေဆာင္ရြကမ္ည့္သူမ်ား ပထမဆုံးသတ္မွတ္ထုတ္ေဖာ္ထားသည့္ ပါ၀င္ 

ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအၿမဲတမ္းမျဖစ္ေနေသာ္လည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည့္ ဤကဲ့သို႔ျပည္တြင္းမွလူမ်ားရွိေနပါသည္။ 

ျပည္တြင္းရိွအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လူတစ္ဦးခ်င္းတို႔သည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအေပၚၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္းေျပာဆိုမႈမ်ား 

စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားအျပင္ ၎တို႔မည္သို႔တုံ႔ျပန္ခရံႏိုင္မည္သာမက မည္သူကတုံ႔ျပန္ေနသည္ 

(သို႔မဟုတ္ မတုံ႔ျပန္ေနသည္)ကိုလည္း ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းႏွင့္ အကဲဆတ္ျခင္းမ်ိဳးရိွေနၾကသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔နားေထာင္သင့္ပါသည္။ 


