dvbdebate.net, facebook.com/dvb.debate

“ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီ
အစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ သတင္းဌာနက စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူး
ၿပီး ဒီဗြီဘီရပ္သံလုိင္းမွာ အထက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း
ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕အေတြးအျမင္ အ
ယူအဆေတြကို လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲႏုိင္ဖို႔၊ အ
ျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖုိ႔၊ ျမန္
မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖုိ႔၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း
အတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖုိ႔၊ လူ
တုိင္းပါဝင္ႏုိ္င္ၿပီး မတူကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံေပးႏုိင္
ဖုိ႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ေပၚထြက္လာ
ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။
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Debate on DVB TV
Sunday: 19:15 (New), 21:00
Monday: 10:15, 15:15, 21:00
Wednesday: 10:15, 15:15
Friday: 15:15, 21:00

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖဲြ႔ေတြကိုလည္း အခု
လို လြတ္လပ္ပြင့္လင့္တဲ့ ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြး
ေႏြးပြဲမွာ ပါဝင္ဖုိ႔ကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ သတင္း
ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မ
ၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာနဲ႔
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။
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“ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ဘယ္သူေတြက
ကာကြယ္ေပးမွာလဲ”

အမွတ္ - ၄၅၄၊ ၇ လႊာ၊
ကုန္သည္လမ္းႏွင့္
ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ျဖစ္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ
အၾကံျပဳလိုတာ
ေမးျမန္းလိုတာေတြ ရွိပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔
debate@dvb.no ကို ဆက္သြယ္ၿပီး
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“ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ဘယ္သူေတြက
ကာကြယ္ေပးမွာလဲ” (သာလြန္ေဇာင္းထက္)
ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ႏုုိ္င္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒပါ  ႏုုိင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြ  ေပးထားေပမယ့္လည္း  အၿမဲလိုလို
အာဏာပုုိင္ေတြရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈေတြကို ေခတ္အဆက္ဆက္ ခံစားခဲ့ၾကရပါ
တယ္။ အထူးသျဖင္ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးစုုိးတဲ့ ေခတ္ေတြမွာ ျပည္သူ
ေတြဟာ ပုုိၿပီးေတာ့ ထိခိုက္ခံစားရၿပီး ကုုိယ့္အခြင့္အေရး ကုုိယ္ေတာင္းဆို
ဖို႔ မဆုုိထားဘိ ေၾကာက္ရြံ႕မႈေတြနဲ႔ အသံတိတ္ ခံစားခဲ့ၾကရပါတယ္။
ရွစ္ေလးလုုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီး မစတင္ခင္ အာဏာပိုင္ေတြက
ျပည္သူေတြကုိဖိႏွိပ္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြရွိခဲ့ၿပီး  အဲဒီအထဲကမွ စက္မႈတကၠသိုလ္
ေက်ာင္းသား ကုုိဖုန္းေမာ္ဟာ လုုံထိန္းရဲေတြရဲ႕ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ပြဲခ်င္းၿပီး
ေသဆုုံးသြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေခတ္အခါက ဖုုန္းေမာ္ေသဆုုံးသြားခဲ့တဲ့ေန႔
ကုုိ ဒီေန႔ေခတ္မွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေန႔  သတ္မွတ္က်င္းပမႈေတြ
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ကုုိဖုန္းေမာ္က်ဆုုံးသြားမႈဟာ  ႏုုိ္င္ငံသားေတြအေန
နဲ႔ အခ်ိန္မေရြး အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈေၾကာင့္ အသက္ေသသည္အထိ
ခံရနုုိင္တယ္ဆုိတာကို အၿမဲလိုလို သတိရွိေစသလို ႏုုိင္ငံသားအခြင့္အေရး
ကို ကာကြယ္သူရမယ့္သူေတြလုိ႔ဆုိရမယ့္ အာဏာပိုင္ေတြကုိယ္တုိင္က
ျပန္လည္ႏွိပ္ကြပ္ေနတာကို ထင္သာျမင္သာ ရွိေစပါတယ္။
ႏုုိင္ငံသားအခြင့္အေရးဆုုိတာ ဘာလဲ
၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၈ မွာ  ႏုုိင္ငံသားမ်ား၏
မူလအခြင့္အေရးနဲ႔ တာ၀န္မ်ားဟုု  ျပ႒ာန္းထားၿပီး  ပုုဒ္မ ၃၂ ခုု ပါပါတယ္။
အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ပုုဒ္မ ၃၅၃ မွာ မည္သူကိုမွ် တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္
အညီမွတစ္ပါး  အသက္ကုိျဖစ္ေစ၊  ပုုဂၢဳိလ္ဆုိင္ရာ  လြတ္လပ္မႈကိုျဖစ္ေစ
နစ္နာဆုုံးရႈံးမႈ မရွိေစရဆိုၿပီး ျပ႒ာန္းထားတဲ့အျပင္ မိမိ၏ ယုုံၾကည္ခ်က္၊
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို  လြတ္လပ္စြာ  ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိခြင့္၊ ေရးသား
ျဖန္႔ေ၀ခြင့္၊ လက္နက္မပါဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုုေ၀းခြင့္၊ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္၊
အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာ
ႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္မ်ားအျပင္ ႏိုင္
ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားစြာကို ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ျပည္သူ
လူထု ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့ NLD အစုုိးရလက္ထက္မွာေရာ၊ အရင္
သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာေရာ  ျပည္သူလူထုဟာ  ႏုုိင္ငံသားအခြင့္
အေရးကုုိ မရခဲ့ၾကပါဘူး။
ကုုိဖုန္းေမာ္၊ ကုုိစုိးႏုုိင္မွစ၍ ကုုိပါႀကီး၊ ေဒၚခင္၀င္း၊ ေျမာက္ဦးမွ
ရခိုင္တုိင္းရင္းသားေသဆုုံးမႈ
၁၉၈၈  ခုုႏွစ္   ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ  လက္ထက္မွာ
စက္မႈတကၠသိုလ္  ေက်ာင္းသားတခ်ဳိ႕နဲ႔  ရပ္ကြက္ေနျပည္သူတခ်ဳိ႕  ႀကိဳ႕
ကုုန္း၊ စႏၵာ၀င္းလက္ဖက္ရည္ဆုိင္မွာ  သီခ်င္းဖြင့္ခုိင္းရာကစၿပီး  ရန္ျဖစ္ခဲ့
ၾကပါတယ္။ သာမန္ရန္ပြဲေလးျဖစ္ေပမယ့္လည္း အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက  
အဂတိတရားလုုိက္စားမႈေတြ ႀကီးမားေနခ်ိန္မုိ႔ ေက်ာင္းသားေတြကုိ
ရုုိက္တဲ့တရားခံကုိ   သက္ဆုိင္ရာက   ျပန္လႊတ္ေပးလုုိက္ပါတယ္။   ဒီျပန္
ေပးမႈကုိ ကန္႔ကြက္ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား ၂၀၀ ခန္႔က ရပ္ကြက္ျပည္သူ႔
ေကာင္စီရုံးကို သြားေရာက္ကန္႔ကြက္ရာက ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ လံုထိန္း
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ရဲေတြ အဓိကရုုဏ္း ျဖစ္ပြားလာပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ရန္ကုန္စက္မႈ
တကၠသုိလ္ ေက်ာင္း၀င္းထဲအထိ  လုုံထိန္းရဲေတြရဲ႕ ၀င္ေရာက္  ပစ္ခတ္မႈ
မႈေၾကာင့္ ကုုိဖုန္းေမာ္၊ ကုုိစုိးႏုုိင္တုိ႔ က်ဆုုံးခဲ့ပါတယ္။ က်ဆုုံးခ်ိန္မွာေတာင္
အသုုဘကုုိ အက်ဥ္းခ်ဴံးက်င္းပခဲ့ရတာကလည္း ႏုုိင္ငံသားတစ္ဦးဟာ
အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ေသဆုုံးခဲ့ရင္ အသုုဘေတာင္ လြတ္
လပ္မႈမရွိဘူးဆိုတာ ေပၚလြင္ေစပါတယ္။ ကုုိဖုန္းေမာ္ဟာ  ႏုုိင္ငံသားတဦး
ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ႏုုိင္ငံသားအခြင့္အေရးကုုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္
အာဏာပုုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ လက္ခ်က္နဲ႔  ေသဆုုံးခဲ့ရၿပီး  သူေသဆုုံးမႈ
အတြက္ တရားမွ်တမႈ မရခဲ့ဘဲ ဘ၀ အဆုုံးသတ္ခဲ့ရပါတယ္။
အလားတူပါပဲ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္၊  စက္တင္ဘာလမွာ စစ္တပ္ရဲ႕ဖမ္း
ဆီးခံရၿပီး ေသနတ္ပစ္ခံရလို႔ ေသဆုုံးသြားတဲ့ သတင္းေထာက္ကိုပါႀကီး
အမႈမွာလည္း တရားမွ်တမႈ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ပါတယ္။ အေလာင္းကုုိေတာင္
ေဖ်ာက္ခံရလို႔ အေလာင္းျပန္ေဖာ္တို႔ေတာင္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရၿပီး
ပစ္သတ္ခံရၿပီး ေသဆုုံးမႈကို မွားယြင္းမႈဟု ဆုုိကာ အမႈပိတ္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။
၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းမွာ မုုံရြာေၾကးနီစီမံကိန္းကို
ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေနစဥ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းမႈေၾကာင့္ ေဒၚခင္၀င္း
ဦးေခါင္းကို ေသနတ္ထိမွန္ ေသဆုုံးသြားပါတယ္။ ဒီေသဆုုံးမႈကုိလည္း
အာဏာပုုိင္ေတြက ေသမႈေသခင္းအျဖစ္သာ အမႈဖြင့္ၿပီး အမႈပိတ္သိမ္း
သြားပါတယ္။
NLD အစုုိးရသစ္လက္ထက္ ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၆ ရက္
ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ အလယ္ေစ်း ရပ္ကြက္ရိွ နန္းေတာ္ရာကုန္းမွာ
ရခိုင္ဘုရင့္္ႏိုင္ငံေတာ္  အခ်ဳပ္အျခာအာဏာက်ဆံုးျခင္း ၂ ၃၃ ႏွစ္ေျမာက္
အထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပဲြကုိ တားျမစ္မႈအေပၚ မေက်နပ္ရာမွ လူ
စုလူေဝး ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းမႈေၾကာင့္ ရခိုင္
တုုိင္းရင္းသား ၇ ဦး ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။  ဒီေသဆုုံးမႈျဖစ္စဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
စုုံစမ္းမႈလုပ္ေဆာင္မယ့္ဆိုေပမယ့္ အခုုအခ်ိန္အထိ ဘာမွ ထုုတ္ျပန္ျခင္း
မရွိပါဘူး။ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကေတာ့ ဒါကုုိ စုုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္
ဖြဲ႔စုံစမ္းဖို႔ လုုပ္ေဆာင္ေပမယ့္လည္း ရခုုိင္ျပည္နယ္အစုုိးရက စုုံစမ္းမႈမွာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမလုုပ္ဖို႔ ထုုတ္ျပန္ ထားျပန္ပါတယ္။

လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းစုုစီဥပေဒ ျပင္ဆင္ျခင္း
ႏုုိ္င္ငံသားတုုိင္းဟာ မိမိတုိ႔ရဲ႕အျမင္၊ သေဘာထားေတြကို
လြတ္လပ္စြာ  ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္  ရွိရမယ္ဆိုတဲ့   အေျခခံအခ်က္ဟာ
လက္ရွိမွာေတာ့ ေပ်ာက္ဆုံးမယ့္အေျခအေန ရွိပါတယ္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္
ေတာ္မွာ ၿငိမ္းစုုစီဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ မူၾကမ္းတစ္ခုကို မတ္လ ၇ ရက္ေန႔မွာ
အတည္ျပဳလိုက္တာမို႔ ဒီျပင္ဆင္ခ်က္ေၾကာင့္ ႏုုိင္ငံသားေတြဟာ လြတ္
လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ဖုိ႔ ခက္ခဲသြားပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒၾကမ္းရဲ႕ ပုဒ္မ ၁၈
မွာ မည္သူမဆို ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအး
ခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားအက်ိဳးတို႔ကို ပ်က္ျပား
ေစရန္  အၾကံျဖစ္ေစ၊  ထိုသို႔  ပ်က္ျပားတန္ရာေသာ အေျခအေန  ျဖစ္ႏိုင္
ေၾကာင္း သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ေငြ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းကိုလည္းေကာင္း
အျခားနည္းလမ္း တစ္ခုခုကိုေသာ္လည္းေကာင္း သံုးစြဲ၍ သူတဦးဦးအား
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းျပဳေအာင္
လံႈ႔ေဆာ္ျခင္း၊  ေသြးေဆာင္ျခင္း၊  ျဖားေယာင္းျခင္း  သို႔မဟုတ္ တိုက္တြန္း
ျခင္းကိုျပဳေၾကာင္း  ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလၽွင္  ထိုသူကို ၃ ႏွစ္ထက္
မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမယ့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္တယ္
လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီျပင္ဆင္ခ်က္ေၾကာင့္ ႏုုိင္ငံသားေတြရဲ႕လြတ္လပ္
စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ဟာ အရာမထင္ေတာ့တဲ့ အေနအထားပါပဲ။

ႏုုိင္ငံသားေတြဟာ လုုံၿခဳံရဲ႕လား
ႏုုိင္ငံသားအခြင့္အေရး မရရွိခင္မွာပဲ ႏုုိင္ငံသားေတြဟာ ဘယ္
ေလာက္ လုုံလုံၿခဳံၿခဳံ ေနႏုုိင္လဲဆုိတာက ေမးခြန္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါတယ္။
ႏုုိင္ငံသားအခြင့္အေရးကုုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ လုုံၿခဳံေရးအာဏာ
ပိုင္ေတြဟာ ႏုုိင္ငံသားေတြကို ဖိႏွိပ္မႈေတြရွိေနၿပီး လုုံၿခဳံေရးပုုိင္းဆုုိင္ရာ
လစ္ဟင္းမႈေတြေၾကာင့္ ျပည္သူေတြမွာ ဒုုစရုုိက္မႈခင္းေတြ ႀကဳံေတြ႔ခံစားရ
ျပန္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုုိင္ငံရဲ႕ လူဦးေရအမ်ားဆုုံး ေနထုုိင္ရာၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္တဲ့
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဟာThe Economist Intelligence Unit ရဲ႕ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္
ပုဂၢိဳလ္ေရး လုံၿခံဳမႈနယ္ပယ္စစ္တမ္းမွာ  ဟုိခ်ီမင္းစီးတီး၊ ကာရာကတ္စ္ႏွင့္
ကရာခ်ိၿမိဳ႕တို႔ၿပီးရင္ အႏၱရာယ္အမ်ားဆုုံးနဲ႔ လုုံၿခဳံမႈမရွိတဲ့ၿမိဳ႕အျဖစ္ အေဖာ္
ျပ ခံရပါတယ္။ လုုံၿခဳံေရးဆုုိင္ရာ အားနည္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ ႏုုိင္ငံသားေတြ
ဟာ ႏုုိင္ငံသားအခြင့္အေရး မဆုုိထားဘိ ေန႔ေန႔ညည လမ္းေတြေပၚမွာ
က်ီးလန္႔စာစား ေနသလုုိပါပဲ။

လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္နဲ႔ ႏုုိင္ငံသားအခြင့္အေရး
ျမန္မာႏုုိင္ငံသားေတြ  ျဖစ္ေပမယ့္လည္း   အစၥလမ္ဘာသာ၀င္
ေတြဟာ  လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္နဲ႔  ႏုုိင္ငံသားအခြင့္အေရး  ေပ်ာက္ဆုံး
ေနတယ္လို႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုုိျမေအးက မတ္လ
၄ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ Park Royal ဟိုတယ္တြင္ Social Alliance  လူမႈမ
ဟာမိတ္အဖြဲ႔က  ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ  ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး၊  ႏိုင္ငံသား
တာ၀န္၊  ႏိုင္ငံအက်ဳိးျပဳျခင္း  အခန္းက႑ဆိုင္ရာ  ေဆြးေႏြးပြဲမွာ  ေျပာပါ
တယ္။
လက္ရွိ အေျခအေနမွာ အစၥလမ္ဘာသာဝင္ေတြဟာ ႏုုိင္ငံသား
အခြင့္အေရး အျပည့္အဝ မရွိေသးဘဲ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။
လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ႏုုိင္ငံသားအခြင့္အေရး အျပည့္မရွိတဲ့အျပင္ ခ်ဳိးေဖာက္ခံ
ေနရပါတယ္။  ဥပမာအားျဖင့္  ႏုုိင္ငံကူးလက္မွတ္  ေလွ်ာက္တဲ့အခါ ႏိုင္ငံ
သား ျဖစ္ေနသည့္တုိင္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရၿပီး ႏုုိင္ငံကူးလက္မွတ္ ခ်က္ခ်င္း
မရတဲ့ အေျခအေနေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။  အျခားေသာ ႏုုိင္ငံသား အခြင့္အ
အေရးေတြမွာလည္း အစၥလမ္ဘာသာ၀င္ေတြက မရရွိႏုိင္တဲ့ အေနအ
ထား ျဖစ္ေနပါတယ္။
အမ်ဳိးသားေရးနဲ႔ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မႈေတြ ေခါင္းေထာင္
လာခ်ိန္မွာ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ကလည္း ထိခိုက္ေနၿပီး အထူးသျဖင့္
သျဖင့္ အစုုိးရရဲ႕ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းခ်က္ေတြက လြတ္လပ္
စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ကို ထိခိုက္ေနတဲ့အတြက္ အထူးစိုးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခအေန
လို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုုိင္ငံတကာ ဘာသာေရး လြတ္လပ္မႈ
ေကာ္မရွင္ (USCIRF) က ထုုတ္ျပန္ ေၾကညာထားပါတယ္။

