ေျမာက္ဦးျမိဳ႕မွ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဆႏၵျပပြဲကို လူအသက္ဆံုး႐ံႈးသည္အထိ အင္အားသံုးျဖိဳခြင္းမႈကို
စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ ျမန္မာအစိုးရသို႔ ေတာင္းဆိုပန္ၾကားခ်င္း
ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၂ ရက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္
ျပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵျပပြဲတစ္ခုကို
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔က လူေသဆံုးသည့္အထိ အင္အားသံုး ျဖိဳခြင္းခဲ့မႈကို တရားမွ်တ မွန္ကန္စြာ
စံစ
ု မ္းစစ္ေဆးျပီး၊ ထိုအျဖစ္အပ်က္တြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို အေရးယူေပးရန္ ျမန္မာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အာဏာပိုင္တို႔ကို ေတာင္းဆိပ
ု ါသည္။ လက္နက္မဲ့ ဆႏၵျပသူတို႔ကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္၊ ႐ိုက္ႏွက္၍
ျဖိဳခြင္းမႈေၾကာင့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က ေျမာက္ဦးျမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပသူ ၇ ဦး ေသဆံုးခဲ့ျပီး ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီ
ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။
ထို ပစ္ခတ္မႈကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည့္ မ်က္ျမင္သက္ေသႏွင့္ ေသကံမေရာက္ခဲ့သူ ၄ ဦးတို႔ႏွင့္ Fortify Rights
အဖြဲ႔ စကားေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ဤ ၄ ဦးအနက္ ၃ ဦးမွာ အျဖစ္အပ်က္အတြင္း ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့သည္။
“အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီ သတ္ျဖတ္မႈေတြကို ေသခ်ာေလ့လာစံုစမ္းျပီး တာဝန္ရွိတဲ့ ရဲအရာအရွိေတြကို
အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ တရားစြဲအေရးယူသင့္တယ္” ဟု Fortify Rights အဖြဲ႔၏ ဦးစီးအမႈေဆာင္အရာအရွိ
Matthew Smith က ေျပာသည္။ “ထိခိုက္ေသဆံုးခဲ့သူေတြ၊ အသက္ရွင္သူေတြနဲ႔ သူတို႔မိသားစုေတြ၊
ေနာက္ျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ တရားမွ်တမႈ ျမန္ဆန္စြာ ရရွိသင့္ပါတယ္။ အျပစ္ရွိသူေတြကို
အေရးမယူခဲ့ရင္ တိုင္းရင္းသားေတြအၾကား တင္းမာမႈေတြ ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါတယ္။”
ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ၁၇၈၄ ခုႏွစ္က ရခိုငႏ
္ ိုင္ငံေတာ္
ျမန္မာတပ္တို႔၏ လက္ေအာက္က်႐ံႈးခဲ့သည့္ေန႔ ႏွစ္ပတ္လည္အမွတ္ရေအာက္ေမ့ပြဲကို အစိုးရက
တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့သည့္အတြက္ ေျမာက္ဦးခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးတြင္ စုေဝးဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။
ထိုလူအုပ္စုထဲကို ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဆႏၵျပသူမ်ား ေခါင္း၊ ရင္ဘတ္ ႏွင့္ အျခား
အသက္အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ က်ည္ဆန္ထိမွန္ခံခဲ့ရသည့္။
အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ ခိုင္ေထြးဆိုသူက သူထြက္ေျပးေနစဥ္ ရဲက သူ႔ ေနာက္ေက်ာကို
ေသနတ္ႏွင့္ပစ္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုး ဧရိယာထဲကိုေရာက္ျပီးတဲ့ေနာက္ ရဲက ေလထဲကို ေသနတ္
သံုးခ်က္ပစ္လိုက္ျပီး တခ်ိဳ႕ဆႏၵျပသူေတြ ထြက္ေျပးသြားၾကတယ္။ တခ်ိန္ထဲမွာပဲ ရဲ ၄-၅
ေယာက္ေလာက္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အေဝးကေန လွမ္းပစ္တာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာမွာ
ေသနတ္မွန္ျပီး လဲက်သြားတယ္၊ သူငယ္ခ်င္းေတြက ကၽြန္ေတာ္ ထြက္ေျပးႏိုင္ေအာင္
လာကူညီခဲ့ပါတယ္။ လူ ၂ ေယာက္ ေနရာမွာတင္ ပြဲခ်င္းျပီးေသတာ ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။
ေနာက္ထပ္ ဆႏၵျပသူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာ္ထြန္း ဒူးေခါင္းတြင္ ေသနတ္မွန္ခဲ့သည္။
သူက Fortify Rights ကို ယခုလို ေျပာျပခဲ့သည္။
“လူ ၂ ေယာက္ ေသနတ္မွန္ျပီး ပြဲခ်င္းျပီးေသတာကို ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။ အဲဒီမွာေနာက္ထပ္ လူ ၅
ေယာက္ေလာက္က်န္ခဲ့ေသးတယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က အသက္ရွင္ရက္ပဲ။ တစ္ေယာက္က

ေခါင္းမွာ ေသနတ္ထိထားတယ္၊ ေနာက္တစ္ေယာက္က ကိုယ္မွာ၊ က်န္တဲ့လူေတြကေတာ့
ခႏၶာကိုယ္ ေအာက္ပိုင္းေတြမွာပဲ ထိတယ္၊ သူတို႔က အသက္ရွင္ပါတယ္။ ရဲက အေလာင္း ေတြကို
အဲဒီညက ေဆး႐ံုပို႔လိုက္ျပီး က်န္တဲ့သူေတြကိုေတာ့ ေနာက္ေန႔မနက္ ပို႔ ပါတယ္။”
ဆႏၵျပရာတြင္ ေရွ႕တန္းမွ ပါဝင္ခဲ့သည္ ၃၁ ႏွစ္အရြယ္ ေအာင္ေက်ာ္သည္ ဘယ္ဖက္ ေျခေထာက္တြင္
ေသနတ္ ၄ ခ်က္ ထိမွန္ခဲ့သည္။ သူက Fortify Rights ကို ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာျပခဲ့သည္။
“ေသနတ္သံကေတာ့ ႐ိုင္ဖယ္လိုလို စက္ေသနတ္လိုလိုပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ရဲ
ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေလာက္က ပစ္တာလဲဆိုတာကိေတာ့ မသိဘူး၊ အသံၾကားရတာေတာ့ ပစ္တဲ့သူ
၃-၄ ေယာက္ ထပ္ ပိုမ်ားတယ္နဲ႔ တူပါတယ္။ ရဲက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မပစ္ခင္ သတိေပးတာ
ေတြ႔လဲမေတြ႔ ၾကားလဲမၾကားခဲ့ပါဘူး။ သူတို႔က ေလထဲကို ေထာင္ပစ္ျပီးတာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို
ဆက္ပစ္တာပါ။ ေသနတ္မွန္ျပီးတဲ့ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္ကို လွည့္ေတာင္မၾကည့္ဘဲ
ထြက္ေျပးခဲ့ပါတယ္။”
ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး စီစဥ္သူ ေအာင္စိုးကလဲ ယခုလို ေျပာျပခဲ့သည္။
ရဲက ေသနတ္ကို ေလထဲေထာင္ေဖာက္ျပီး တစ္မိနစ္ေတာင္မၾကာဘူး လူအုပ္ထဲကို
ပစ္ေတာ့တာပါပဲ။ သူတို႔ ရာဘာက်ည္လံုးဝ မသံုးခဲ့ပါဘူး။ ေလထဲကို ပစ္တယ္၊ ေနာက္ျပီး
လူေတြကို စပစ္ေတာ့တာပဲ။ မပစ္ခင္သတိေပးတာလဲ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ရဲက ေလာ္စပီကာသံုးျပီး
သတိေပးတာလဲ မရွိဘူး၊ ေသနတ္နဲ႔ပဲ စပစ္တာပဲ၊ လူအုပ္ထဲကိုပစ္တာ တစ္ခ်က္ခ်င္းလဲ မဟုတ္ဘဲ
ဆက္တိုက္စြဲပစ္တာပါ။
ရဲက လက္နက္မဲ့ ဆႏၵျပသူတို႔ကို ႐ိုက္ႏွက္ခဲ့သည္ဟုလဲ ေသကံမေရာက္သူတို႔က ေျပာျပၾကသည္။
ေအာင္စိုးက “ရဲတစ္ခ်ိဳ႕က လူေတြကို ဆြဲျပီး ေသနတ္ဒင္ေတြနဲ႔ ထုၾကတယ္၊ တခ်ိဳ႕က ေျမၾကီးေပၚမွာလဲေနတဲ့
ဆႏၵျပသူေတြကို ကန္ေက်ာက္ျပီး ရင္ဘတ္ေတြေက်ာေတြကို ေျခေထာက္နဲ႔ နင္းထားၾကတယ္။”
ေသဆံုးခဲ့သူတို႔၏ ႐ုပအ
္ ေလာင္းမ်ားကို ေဆး႐ံုတြင္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္ဟု ေအာင္စိုးက Fortify Rights ကို
ေျပာျပခဲ့သည္။ ထိ႐
ု ုပအ
္ ေလာင္းမ်ားတြင္ ေသနတ္ဒဏ္ရာမ်ားတင္ မဟုတ္ဘဲ မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္
ထုရိုက္ခံထားရသည္ဟု ယူဆရသည့္ ဒဏ္ရာမ်ားကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္ဟူ၍လဲ ေျပာခဲ့သည္။
“႐ိုက္တဲ့အထဲမွာ ရဲ ၁၀ ေယာက္ ၁၅ ေယာက္ ေလာက္ပါတယ္၊” ဟု ေအာင္စိုးက ေျပာသည္။
“တခ်ိဳ႕ရဲေတြက ဆႏၵျပသူေတြကို ေသနတ္ဒင္ေတြနဲ႔ထုၾကတယ္၊ ဆႏၵျပသူတစ္ခ်ိဳ႕က ကိုယ့္ကိုယ္ကို
ခုခံကာကြယ္ၾကေပမယ့္ ရဲကို တိုက္ခိုက္တာမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။”
ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဤအျဖစ္အပ်က္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျပီး
ဥပေဒခ်ိဳးေဖါက္သူမ်ားကို အေရးယူသြားမည္ဟု ဆိုသည္။
“ဒီ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဟာ ဖံုးဖံုးဖိဖိနဲ႔ ျပီးသြားတဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမ်ိဳး ထပ္မျဖစ္ေအာင္ အစိုးရအေနနဲ႔
ေသခ်ာကိုင္တြယ္ဖို႔ အေရးၾကီးပါတယ္” ဟု Matthew Smith က ေျပာခဲ့သည္။
“ယူနီေဖာင္းဝတ္တဲ့သူျဖစ္ေစ မဝတ္တ့ဲသူျဖစ္ေစ တရားဥပေဒ အထက္မွာ ဘယ္သူမွမရွိဘူးဆိုတာကို
အစိုးရအေနနဲ႔ ျပဖို႔လိုအပ္ပါတယ္၊”

ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ က်ဆံုးမႈ ၂၃၃ ႏွစ္ျပည့္ အမွတ္ရအခမ္းအနားက်င္းပစဥ္
ေဒသခံအာဏာပိုင္တို႔က မီးျဖတ္ခဲ့သည့္အတြက္ အခမ္းအနားရပ္ဆိုင္းခဲ့ရျပီးေနာက္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ
ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ရခိုင္ဘုရင္ နန္းေတာ္ေဟာင္း တည္ရွိရာျဖစ္သည့္
နန္းေတာ္ရာကုန္းမွ ေျမာက္ဦးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးသို႔ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုမွ နာရီအနည္းငယ္အတြင္း
ဆႏၵျပသူ အေရအတြက္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီျဖစ္လာခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔က ဆႏၵျပသူတို႔သည္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ေက်ာက္ခဲႏွင့္ အုပ္ခဲက်ိဳးမ်ားႏွင့္ ပစ္ေပါက္၍
႐ံုးအတြင္းရွိ အစိုးရပိုင္ ပစၥည္းႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔အသံုးျပဳသည့္ ယာဥ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးျပီး ရဲဝန္ထမ္း ၂ ဦးထံမွ
ေသနတ္မ်ားကို လုယူရန္ၾကိဳးပန္းခဲ့သည္ဟု ထြက္ဆိုထားသည္ဟု သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
ထို႔အျပင္ လူအုပ္ထဲသို႔ ေသနတ္က်ည္အစစ္ျဖင့္ ၁၀ ခ်က္ မပစ္ခတ္မွီ နံပါတ္တုတ္ႏွင့္ ဒိုင္းမ်ားကို
အသံုးျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ရာဘာက်ည္ ႏွင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ သတိေပး ပစ္ခတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း
လူစုခြဲရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ျဖိဳခြင္းမႈအတြင္း ေသဆံုးသူႏွင့္ ဒဏ္ရာရမ်ားကို ေျမာက္ဦးေဆး႐ံုတြင္ ထားရွိသည္ဟုသိရသည္။
ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က ထိုျဖစ္စဥ္ျပီးေနာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေသဆံုးႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူတို႔၏
မိသားစုဝင္မ်ားကိုသာ ေဆး႐ံုသို႔ ဆက္သြယ္လာေရာက္ခြင့္ျပဳထားသည္။
ျဖစ္ရပ္အတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၂၀ ဦး ဒဏ္ရာရရွိခ့ဲသည္ဟု အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားသည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ရဲတပ္ဖြဲ႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔ႏွင့္ အျခားသူမ်ား တို႔၏ အသက္အႏၲရာယ္
သို႔မဟုတ္ အျပင္းအထန္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္မွသာ
လူေသေစႏိုင္ေလာက္သည့္ အင္အားကို အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအရာအရွိတို႔
လိုက္နာရန္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ၏ The United Nations Code of Conduct for Law
Enforcement Officials ႏွင့္ the U.N Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law
Enforcement Officials တို႔တြင္ အစိုးရ လံုျခံဳေရးအရာအရွိတို႔ကုိ မိမိတို႔ရင္ဆိုင္ရသည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္
အခ်ိဳးက်ျဖစ္သည့္ အင္အားကိုသာ သံုးခြင့္ျပဳထားျပီး၊ ယင္းကို ေနာက္ဆံုး နည္းလမ္းအျဖစ္သာ
အသံုးျပဳရမည္ဟု ျပဌာန္းထားသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ဗုဒၶဘာသာဝင္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔အေပၚ လူအ
႔ ခြင့္အေရးဆက္လက္ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားထက္
႐ိုဟင္ဂ်ာမူစလင္ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္တို႔အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအေပၚသာ အဓိက
အာရံုစူးစိုက္မႈရွိၾကသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္
အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ Arakan Army အဖြဲ႔ႏွင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားစဥ္က
ရခိုင္တိုင္းရင္းသား အရပ္သားမ်ားကို ေပၚတာဆြဲသည့္အေၾကာင္း Fortify Rights အဖြဲ႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္
မွတ္တမ္းတင္ထားမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ရခိုင္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ ခိုင္မ်ိဳးထြန္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းရွိ
အရပ္သားမ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္မွ အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ အျခားလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟူေသာ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ကို ယင္းႏွစ္
ဧျပီလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲသ
့ ည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ျမန္မာအာဏာပိုင္တို႔က
ေထာင္ဒဏ္ ၁၈ လ ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား လယ္သမားတို႔သည္ ၎တို႔၏

လယ္ယာေျမကို ဥပေဒမဲဲ့ သိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရေၾကာင္းလဲ
သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။
“ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ ပ႗ိပကၡနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈဒဏ္ကို
အခ်ိန္အရမ္းၾကာေအာင္ခံစားလာခဲဲ့ရပါတယ္” ဟု Matthew Smith က ေျပာခဲ့သည္။ “ရခိုင္ျပည္နယ္နဲ႔
တိုင္းျပည္ တျခားေဒသေတြမွာ ျငိမ္ခ်မ္းေရးက ေသနတ္ေျပာင္းဝကေနထြက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ဒီအေျခအေန အေပၚ အစိုးရရဲ႕တုန္႔ျပန္မႈက ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ဆက္လက္ၾကံဳေတြ႔လာရမယ့္
အျဖစ္အပ်က္ေတြအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိမွာျဖစ္ျပီး ေတာ္ေတာ္စုိးရိမ္စရာေကာင္းတ့ဲ
အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။”

