
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

သတင္းအစီရင္ခံစာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးတုံးလုပ္ေဆာင္မႈ၏ 

သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ၾကီးထြားလာျခင္း။ 

သတ္ျဖတ္မႈ ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြရန္ ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္၊ 

၀ါရွင္တန္ဒီစီ ႏွင့္ ေကာဘ့ဇား၊ ႏိ၀ုင္ဘာလ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ။္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံရိ ွ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္သည္လ့ူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈမ်ားသည ္ “အေထာက္ 
အထားမ်ားၾကီးထြား”ေနေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္င ံ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားအစုလိကုသ္တ္ျဖတ္မႈ အထိမ္းအမွတ ္
ျပတိုက ္ the United States Holocaust Memorial Museum ႏွင့္ ေဖာ္္တီိဖို္င္းရိုက ္Fortify Rights တို႔၏ 
အစီရင္ခံစာအရ ေဖၚျပထားပါသည္။  

ျမန္မာလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ အရပ္သားက်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင္စ့စ္ေသြးၾကြမ်ား က်ဴးလြန္ေနၾကသည့္  
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ လူ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မွဳမ်ား ရပ္တန္႔သြားရနႏ္ွင္ ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား 
အျပစ္ေပးရန္  ျမန္မာအစိုးရတြငတ္ာ၀န္ရိွပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွလည္း ရက္စကယ္ုတ္မာမႈမ်ား 
ရပ္တန့္သြားရန္ ေသခ်ာေအာင္ မွ်ေ၀မႈရိွေသာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုအား တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည ္
ေဖၚရန္ ႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ တာ၀န္ယူမႈ ရိွသင့္သည္။  

“ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင္စ့နစ္တက် ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားကို ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ ခံစားခဲ့ၾကရသည့္ 
အတြက္ သူတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္တည္ရိွရန္ ျခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည့္ ယခအုခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ 
အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ သူတို႔အားမက်ရႈံးေစသင့္ပါ”ဟု အေမရကိန္ႏိငု္ငံ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား အစုလိုကသ္တ္ျဖတ္မႈ 
အထိမ္းအမွတ္ျပတိုက္ရိွ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ တားဆီးေရးစင္တာ (Simon-Skjodt) ၏ ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ 
ကင္မရြန္းဟတ္စန္ Cameron Hudson ကေျပာၾကားပါသည္။ “အေရးေပၚလုပ္ေဆာင္မႈ မရိွလ်င္ 

ပိုျပီးအစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ရက္စက္ယုတ္မာေသာ လူအ့ခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ရန ္ အႏၲရာယ္ၾကီး 
တစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္သည။္” 

“ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးကို သတ္ျပစ္ရန္ သူတို႔ၾကိဳးစားခဲ့သည”္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ရိုဟင္ဂ်ာ 

မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ရက္စက္ယုတ္မာသည့္ ျပစ္မႈမ်ား - အစီရင္ခံစာသည္ ေဖာ္တီဖိုင္းရိုက ္
ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင္ ့ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏  အစုလိုက္သတ္ျဖတ္မႈ 
အထိမ္းအမွတ္ျပတိုက္တို႔ တစ္ႏွစ္တာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာသုေတသန ေပၚတြင္အေျခခံပါသည္။  
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းႏွင့္ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ နယ္စပ္ရိွ  ရက္စက္ယုတ္မာသည့္ျပစ္မႈမ်ားအား  ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသ ူ
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား 
အပါအ၀င ္လူဦးေရ၂၀၀ ေက်ာ္အား ကိုယ္ေတြ႔ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္မႈမ်ားအား တင္ျပထားသည္ ့ 
အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္။  



အစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္
ၾသဂုတ္လ၂၅ရက္ေန႔မွ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ား၊ ရဲႏွင့္ ျပည္သူမ်ားမွ  ရိုဟငဂ္်ာ 
ျပည္သူမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအား က်ယ္ျပန္႔စြာႏွင့္စနစ္တက်  မွတ္တမ္းတင ္
ထားပါသည္။  

 “ကၽြႏ္ပု္တို႔အားလံုးကို သတ္ျပစ္ရန္ သူတို႔ၾကိဳးစားခဲ့သည”္  ေမာင္ေတာျမိဳ႔နယ္၊ မင္းၾကီးေက်းရြာမွ 

“မိုဟာမက္္ ရာဖစ္ Mohammed Rafid” အသက္ ၂၅ ႏွစ္ က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင ္

စစ္သားမ်ားမွ ရြာသားမ်ားကို အုပ္စုလုိကဖ္မ္းဆီး၍ ေသနပ္ျဖင္ ့  ပစ္ခဲ့ေသာ  အျဖစ္အရပ္ကို 
ျပနလ္ည္ျမင္ေရာင္ျပီး  ေျပာပါသည္။ “ဘာမွမက်န္ေတာ့ပါဘူး။ လူေတြဟာ ရင္အုပ္၊ ဗိုက္၊ ေျခေထာက္၊ 

မ်က္ႏွာ၊ ေခါင္း၊ ေနရာတိုင္းမွာ အပစ္ခံခဲ့ရတယ”္ 

ပထမ အၾကိမအ္ျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ရိွ  ေက်းရြာဒါစင္ေပါင္းမ်ားစြာရိ ွ ျပည္သူမ်ားႏငွ့္ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ ၂၅ရက္ ေန႔မစွ၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဖက္ရိွျမိဳ႕နယ္ သံုးခုမ ွ ရြာမ်ားရိ ွ  ျပည္သူမ်ားအား 
ျမန္မာလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ မည့္သို႔သတ္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္စာမ ွ ေဖၚျပထားပါသည္။ 
ျမန္မာတပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ ျပည္သူမ်ား မ ွ ေမြးကင္းစႏွင္ ့ကေလးမ်ားအပါအ၀င္ 
ျပည္သူမ်ားအားလည္လွီးျခင္းမ်ား၊ အရွင္လိုက္မီးရႈိ႔မႈျခင္းမ်ား  ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး၊  ျပည္သူမ်ားအားေသသည္ 
အထိရိုက္နက္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးမ်ားအား အုပ္စုလိုက္ အဓမၼျပဳျခင္းမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။ အစိုးရ 
လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးႏွင္ ့  ကေလးမ်ားအား အနီးကပ္ေသာလ္ည္းေကာင္း၊ ေျမျပင္ႏွင္ ့
ရဟတ္ယာဥ္မ်ားမွ တဆင့္ပစ္ခဲ့သည္အ့တြက္ မေျပာျပႏိုင္သည္ ့  ျပည္သူအေရအတြက္ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ 
က်ဴးလြန္သူမ်ားမွ မည္ကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရငသ္ားအား လွီးျဖတ္ခဲ့သည၊္ ကိုယ္ခႏၲာမ်ားကိ ု
အပိုင္းပိုင္းျဖစ္ေအာင္ ခုတသ္တ္သည္ႏွင္၊့ ကေလးမ်ားအပါအ၀င္ ခံရသူတို႔၏ ေခါင္းမ်ားျဖတ္ေတာက္သည ္
တို႔ကို အခ်ိဳ႔ရြာမွ က်န္ရိွသူမ်ားမွ  ေျပာျပပါသည္။  

 “ဤျပစ္မႈမ်ားသည္ ျပစ္ဒဏ္မေပးမႈႏွွင့္အေရးမယူမႈ တို႔ေၾကာင့္ ပိုၾကီးထြားလာရသည”္ ဟု ေဖာ္တီဖိုင္းရိုက ္
၏ အမႈေဆာင္အရာရိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ မက္သရူး စမစ္ ကေျပာသည္။ “အျပစတ္ငရ္ႈပ္ခ်မႈမ်ားျဖင္ ့မလံုေလာက္ပါ။ 
ႏိုင္ငံတကာမ ွအေရးေပၚတာ၀န္ယမူႈမရိွပါက အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားဆက္ျဖစ္ေနဖို႔ မ်ား သည္” 

သန္းတ၀က္ေက်ာ္ေသာ ျမန္မာရိုဟင္ဂ်ာမ်ား လြန္ခဲ့ေသာ ကိုးပါတ္တာအတြင္း ႏိငု္ငံမ ွ  ထြက္ေျပးခဲ့ရျပီး  
ရိုဟင္ဂ်ာ ၇၀၀၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ႏိုင္ငံရိွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္  လက္ရိွ ေနထိငု္ၾက  ရသည္။ 
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ သည္လည္း အပါတ္စဥ္တိုင္း ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွတြင္ ဆက္လက္ေရာက္ရိွေန သည္။ ၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာအစိုးရမ ွရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ေလ်ာက္ရိွ စခန္းေပါင္း ၃၅ ခုေက်ာ္တြင္  ရိုဟင္ဂ်ာ  ၁၂၀၀၀၀ 
ေက်ာ္အား အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္။  

ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဦးေဆာင္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာျပည္သူမ်ားအေပၚ တိုက္ခိုက္မႈကို ျပန္လည္တံု႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္  
ရိုဟင္ဂ်ာစစ္ေသြးၾကြအုပ္စု ျဖစ္သည့္ ရခိုင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ကယ္တင္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (ARSA) မွ ရဲစခန္း သံုးအား၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ အတြက္ ကိုးဦးေသဆံုခဲ့ျပီး 
ေနာက္ထပရ္ဲစခန္း ၃၀ ခုႏွင့္ စစ္တပ္ အေျခစိုက္စခန္း တစ္ခုကို  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ 



တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ အတြက္ ၁၂ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။ ARSA အဖြဲ႔၀င္မ်ားလည္း လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖါက္ခဲ့ျခင္းမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရိွသည္။ 

ျမန္မာအစိုးရမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာသြားလာျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ ႏွင့္ 
အျခားေန႔တဓ၀ူ လုပ္ရွားမႈမ်ားကိ ု ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာတင္းက်ပ္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ကာ  
ကန္႔သတခ္ဲ့သည္။ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ကို ဥပေဒအရ ျငင္းဆိုခဲ့ျပီး  သူတို႔၏ 
တိုင္းရင္းလကၡဏာကိုလည္း ျငင္းဆိုကာ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံမွ က်ဴးေက်ာ္လာသူမ်ားဟု ဆိုျပီး  ဗုဒၡဘာသာ 
ယာဥ္ေက်းမႈအား ခ်ိန္းေျခာက္သဟူု ပံုခ်ၾကသည္။ အစားအစာႏွင့္အဟာရမ်ား အပါအ၀င္ လိုအပ္ေသာ 
လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈ  အကူအညီမ်ားကို ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းရိွ ေဒသမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေရး ကို 
အစုိးရမွ ဆက္လက္ျငင္းဆိုခဲ့သည္။  

“၄င္ျပစ္မႈမ်ားသည ္ မိမိဘာသာ မရပ္သြားပါ”  ဟု ေဖာ္တီဖိုင္းရိုက္၏ အမႈေဆာင္အရာရိခွ်ဳပ ္ ျဖစ္သ ူ 
မက္သရူး စမစ္ ကေျပာသည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံရိ ွအသိတရားၾကြယ၀္ေသာ  ျပည္သူေတြဟာ  တိုင္းျပည္မွာ 
ျဖစ္ေနတဲ့ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးေသာ ယာဥ္ေက်းမႈအား ရပ္တန္႔ သြားဖို႔ 
ျဖစ္ႏိုင္သမွ်အရာ အားလံုးကို လုပ္ဖို႔လိုပါတယ”္ 

ျမန္မာအစိုးရ အေပၚအၾကံေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ အတူ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသိငု္းအ၀ိုင္းမွ လည္းရခုိင္ျပည္နယ္ 
တြင ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ပုဂိဳၢလ္မ်ား အားပစ္မွတ္ထားေသာ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၊  လက္နက္တင္ပို႔ 
ေရာင္းခ်မႈအား ရပ္တန္႔ျခင္းႏွင္ ့ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရမွ အေရးယူရန္ စိတ္မ၀င္စားပါက သို႔မဟုတ္ 
အေရးယူရန္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက  ရက္စက္ယုတ္မာေသာ ျပစ္မႈမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆး၊ တရားစြဲဆိ၊ု 
အျပစ္ေပးရန္တည္ ေထာင္ထားေသာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရာဇ၀တ္မႈခံရုံုးသို႔ အေျခအေနအား လြဲဲေျပာင္းျခင္း၊  
စေသာလုပ္ေဆာင္ရန္ အေသးစိတ္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားအား အစီရင္ခံထားပါသည္။  


