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မွ ျပင္ဆင္ေပးသည္

အသိအမွတ္ျပဳခ်က္မ်ား
ဤအစီရင္ခံစာကို the Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic at Yale Law
School ေရးလ္ဥပေဒေက်ာင္းမွ Alina Lindblom, Elizabeth Marsh, Tasnim Motala ႏွင့္ Katherine
Munyanတို႔မွ ေရးသားထားပါသည္။ the Lowenstein Clinic ၏ ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ ပါေမာကၡ James Silk
ႏွင့္ International Human Rights at Yale Law School ၏ the Robert M. Cover - Allard K.
Lowenstein ေက်ာင္းသားေဟာင္း Soo-Ryun Kwon မွ အထက္ပါ စာေရးသူ အသင္းအား ၾကီးၾကပ္၍
စာေစာင္

တည္းျဖတ္မႈကိုျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

ဥပေဒေရးရာေလ့လာဆန္းစစ္ေရးအဖြဲ၏
့

အဖြဲ၀
႔ င္ေဟာင္း

ျဖစ္သူ Veronica Jordan-Davis မွ ဤစာေစာင္အတြက္ ကနဦး သုေတသနကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။
စာေရးသူ အသင္းမွ ကိုးကားမႈ စာတမ္းမ်ားအား ကူညီစစ္ေဆးေပးသည့္ the Fall 2015 Lowenstein
Clinic ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။

မာတိကာ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

၁။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၁

၂။ သုေတသန နည္းစနစ္

၄

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ရိုဟင္ဂ်ာ အေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈသမိုင္း

၅

(က) စစ္အပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငလ
ံ ြတ္လပ္ေရးရသည့္အခ်ိန္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ ၅

၁။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းမွ ျငင္းပယ္ျခင္းခံရျခင္း

၆

၂။ အတင္းအဓမၼ ေနရာေျပာင္းေရႊ႔ခံရျခင္း

၈

၃။ အတင္းအဓမၼ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း

၁၀

၄။ ဘာသာေရးအရ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္း

၁၁

၅။ အိမ္ေထာင္ျပဳမွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ လူဦးေရးထိမ္းခ်ဳပ္ျခင္း

၁၁

(ခ) ဦးသိန္းစိန္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

၁၃

၁။ မတရား ထိမ္းသိမ္းခံရျခင္း

၁၄

၂။ အတင္းအဓမၼ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း

၁၄

၃။ လိင္ပိုင္းဆို္င္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း

၁၅

၄။ လြတ္လပ္စြာ သြားလာမႈကန္႔သတ္ခံရျခင္း

၁၆

၅။ အိမ္ေထာင္ျပဳမွတ္ပံုတင္ျခင္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူဦးေရထိမ္းခ်ဳပ္ျခင္း

၁၇

(ဂ) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဆူပူအၾကမ္းဖက္မွဳ

၁၈

(ဃ) ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ ဆက္လက္ခံစားရေသာ ဒုကၡ၊ ၂၀၁၃ မွ ယခုခ်ိန္ထိ

၂၉

၁။ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ စခန္းမ်ား၏အေျခအေန

၂၉

၂။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆန္႔က်င္ေရး အစိုးရ၏အေလ့အက်င့္မ်ား

၃၂

၄။ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ား၏ အမႈတြင္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္္ျဖတ္မႏ
ႈ ွင့္ ပါတ္သက္သည့္
ဥပေဒကို အသံုးျပဳျခင္း

၃၇

(က) လူမ်ိဳးတုန္းသတ္္ျဖတ္မႈ ဆိုင္ရာဥပေဒနိဒါန္း

၃၇

(ခ) လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ရာဇ၀တ္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ “အုပ္စ”ု

၃၈

၁။ ႏိုင္ငံသား၊ တိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ိဳးႏွင့္ ဘာသာတူအုပ္စု

၃၈

၂။ တစ္ခုခ်င္း စာရင္းျပဳစုထားေသာ အုပ္စ၀
ု င္ကဲ့သို႔ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား

၄၂

၃။ အုပ္စု အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ နိဂံုးခ်ဳပ္

၄၄

(ဂ) လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ရာဇ၀တ္မႈ၏ အခ်က္အလက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျပဳလုပ္မႈ “လုပ္ရပ္” အပိုင္း ၄၅
၁။ အုပ္စ၀
ု င္မ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္း

၄၅

၂။ အုပ္စုအဖြဲ၀
႔ င္မ်ားအား ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔တြင္ ျပင္းထန္စြာထိခုိက္မႈ
ကိုျဖစ္ေစျခင္း

၄၆

၃။ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတစ္ခုလံုး (သို႔) အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ပ်က္စီးေစရန္ အုပ္စုတစ္စု၏
ဘ၀အေျခအေနကို ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိ႐ွိ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အတင္းအၾကပ္လုပ္ျခင္း

၄၇

၄။ အုပ္စုအတြင္း ကေလးေမြးျခင္းကို တားဆီးရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ထားရွိျခင္း ၅၀
၅။ ျပဳလုပ္ျခင္း (လုပ္ရပ္)အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ နိဂံုးခ်ဳပ္
(ဃ) လူမ်ိဳးတုန္းသတ္္ျဖတ္မႈ အတြက္ ရာဇ၀တ္မႈ၏ “ရည္ရြယ္ခ်က္”၏ အခ်က္အလက္မ်ား
၁။ ရိုဟင္ဂ်ားဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး အေျပာအဆိုမ်ား

၅၁
၅၂

၅၄

၂။ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို ဖ်က္ဆီးရန္ တြက္ခ်က္္ျပီး သူတို႔ဘ၀၏ အေျခအေနမ်ားကို
တစ္ခုခုျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွေၾကာင္း ေဖၚျပေနသည့္ သက္ေသသာဓက

၅၄

၃။ ရိုဟင္ဂ်ာအေပၚ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ပစ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ရပ္မ်ား

၅၆

၄။ “ရည္ရြယ္ခ်က္” အစိတ္အပုိင္း၏ နိဂံုး

၅၈

၅။ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ၏ ရာဇ၀တ္မႈ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏တာ၀န္

၆၀

(က) အဂၤါရပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံမွတာ၀န္ရိွျခင္း

၆၁

(ခ) ႏိုင္ငံေတာ္၏ အဖြဲ႔အစည္း မဟုတ္သူတို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္

၆၂

(ဂ) လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈအား တားဆီးရမည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏တာ၀န္

၆၂

၆။ နိဂံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

၆၄

အမည္ အတိုေကာက္မ်ား စာရင္း

ICJ

International Court of Justice အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားခံရ
ု ံုး

ICTR

Inernational Criminal Tribunal for Rwanda
ရ၀န္ဒါ အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ခံုရံုး

ICTY

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
ယခင္ ယူဂိုဆလာဗီးယား အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ခံုရံုး

IDP

Internally Displaced Persons

ျပည္တြင္းရိွ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ရသူမ်ား

ILC

International Law Commission

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳ ေကာ္မရွင္

ILO

International Labor Organization အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္

MSF

Medecins Sans Frontieres (Doctors Without Borders)
(နယ္စည္းမျခား ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ)႔

NaSaKa

Nay-Sat Kut-Kwey Ye (Myanamr border security force)
နယ္စပ္ ကာကြယ္ေရး (ျမန္မာ နယ္စပ္လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ)႔

NLD

National League for Democracy

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္

RNDP

Rakhine Nationalist Development Party ရခိုင္အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ

SLORC

State Law and Order Restoration Council
ႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ျငိမ၀
္ ပ္ပိျပားေရး ေကာင္စီ

U.N.

United Nations

ကုလသမဂၢ

UNHCR

U.N. High Commissioner for Refugees
ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ မဟာမင္းၾကီးရံုး

၁။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ဤ

ဥပေဒေၾကာင္းအရ

လက္ရိွျဖစ္ပြားေနေသာ

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ

ေလ့လာမႈသည္

တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ

ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားသည္

ရိုဟင္ဂ်ာ
၁၉၄၈

မြတ္စလင္မ်ားအေပၚတြင္

ခုႏွစ္

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ

ရာဇ၀တ္မႈအား ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အျပစ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဟန္ ့တာေရး
ညီလာခံ၏

ဆံုးျဖတ္ခ်က္)မ်ားအားခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း

သတ္ျဖတ္မႈ

ျပဳလုပ္ေၾကာင္းကို

ရိွမရွက
ိ ို

စဥ္းစားထားပါသည္။

ခိုင္မာေသာသက္ေသမ်ားျဖင့္

ရိုဟင္ဂ်ာအေပၚ

လူမ်ိဳးတုန္း

ဤသုေသတနေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တြင္

အေသးစိတ္ျဖင့္ စတင္ထားျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရျပီးခ်ိန္မွစ၍ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လူ႔အခြင့္ေရး အေျခအေန
သမိုင္းေၾကာင္းကို
သတ္ျဖတ္မႈ

တင္ျပထားပါသည္။

အနက္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကို

ထို႔ေနာက္

အသံုးျပဳကာ

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဟန့္တားေရးညီလာခံ၏
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ

က်ဴးလြန္မွဳမ်ားအား

လူမ်ိဳးတုန္း

ေလ့လာဆန္းစစ္

ထားပါသည္။ ဤေလ့လာမႈသည္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ အမွန္အတကယ္ ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ် နိဂံုး
မခ်ဳပ္ထားပါ။ ထိုသို႔ေသာ ေကာက္ခ်က္သည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို အာဏာေပးအပ္ထားျပီး၊ စြပ္စြဲခံရသူမွ ျပန္လည္
တံု႔ျပန္ရန္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားရိွသည့္၊ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမွ အျပည့္အ၀လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ
ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း Lowenstein ဥပေဒေရးရာေလ့လာဆန္းစစ္ေရးအဖြဲ ့မွ ရရိွသည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ေျခအေနကို ေရာင္ျပန္ဟတ္ေသာ ျပည့္စံုတိက် ယံုၾကည္ထိုက္ျပီး၊
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားသည့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ခိုင္လံုေသာသက္ေသအေထာက္
အထားကို ဤသုေသတနေလ့လာခ်က္မွ ေတြ႔ရိွပါသည္။
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဟန္ ့တားေရးညီလာခံ၏သေဘာတူညီခ်က္(ကြန္ဗန္းရွင္း)1သည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ
အေထြေထြ ညီလာခံမွ ခ်မွတ္ခဲ့ျပီး ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္အသက္၀င္ခဲ့ပါသည္။ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈသည္
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ
တားဆီးရန္ႏွင့္

ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ေၾကာင္း

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ

ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

က်ဴးလြန္သူမ်ားအား

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ

အျပစ္ေပးရန္

ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္

မျဖစ္ေအာင္
အျပဳသေဘာ

ေဆာင္ေသာ ဥပေဒေရးရာ တာ၀န္မ်ား ခ်မွတ္ထားသည္။ ညီလာခံ သေဘာတူညီခ်က္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖစ္မႈရာဇ၀တ္မႈအား ဥပေဒအရတားျမစ္ထားသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဓေလ့ထံုးတမ္း၏အစိတ္အပိုင္း
တစ္ခုနည္းတူ

ျဖစ္လာသည္။2

ႏိုင္ငံအားလံုးအား

ထို႔အျပင္

ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည့္

သေဘာတူညီခ်က္အား
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

လက္မွတ္ထုိးျပီး၊

စံနိယာမ

ဥပေဒ

(jus

တာ၀န္မခံသည့္တိုင္
cogens

norm)3

တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဟန့္တားေရးညီလာခံ
ေအာက္ပါအတိုင္း

သေဘာတူညီခ်က္

အဓိပၸါယ္ဖြငဆ
့္ ိုထားပါသည္။

ႏိုင္ငံတခု၊

အပိုဒ္

လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊

(၂)အရ

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကို

တိုင္းရင္းသားတစ္မ်ိဳး၊

(သို႔မဟုတ္)

1

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ တားဆီးေရးႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား အျပစ္ေပးေရး ညီလာခံ သေဘာတူညီခ်က္ (ကြန္ဗန္းရွင္း)ကို
ဒီဇင္ဘာလ(၉)ရက္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြငခ
္ ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ 78 U.N.T.S. 277 (1951) [Genocide Convention].
2

Prosecutor v. Goran Jelisic, Case No. ICTY-IT-95-10-T, Judgment, para. 60 (Dec. 14, 1999) “ကြန္ဗန္းရွင္းသည္
လူ႔အခြင့္ႏွင့္ပါတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ၏အက်ယ္ျပန္႔ ဆံုးလက္ခံသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္အသံုးျပဳသည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္လာပါခဲ့ပါသည္။
၄င္း၏ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒေအာက္တြင္ က်ေရာက္သည္ကို သံသယျဖစ္ရန္မလိုပါ။ ထို႔အျပင္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားရံုးမွ အေစာဆံုးကာလျဖစ္သည့္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ တရားရံုးမွ ထိုထက္ပိုျပီး ရာဇ၀တ္မႈ၏
အဆင့္ကို jus cogens ျဖစ္ထားရိွ ထားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အလြန္ဆြဲေဆာင္မႈ ရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။”). အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒကို “ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေယွဘူရႏွင့္ တသတ္မွတ္ရိွ က်င့္သံုးမႈႏွင့္ ဥပေဒအရ လိုက္နာရမည့္ ရလဒ္မ်ား”ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းက သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးဥပေဒ ျပန္လည္ထုတ္ျပန္ခ်က္ (တတိယ) 1987()2(102) တြင္ေဖၚျပထားသည္။
(ICJ) အတြက္ အစိုးရ၏ အေျခအေနသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္း မ်ားသည္
ေယ်ဘူယ က်င့္သံုးရမည့္ သက္ေသတစ္ခု အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒသည္ တရားရံုးမွ အသံုးျပဳရမည့္ အမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားရံုး၏ ပညတ္ေတာ္ အျဖစ္ June 33 ,1945 ,26 U.N.T.S. 933, art. 1(38)(b) တြင္ေဖၚျပထားသည္။ (ICJ) မွ
ထပ္မံဖြင့္ဆိုထားရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးထမ္း ဥပေဒ၏ စည္းမ်ည္းတစ္ခုကို ျမင့္တင္ရန္လိုအပ္သည္၊ “ျပဳက်င့္မႈ တစ္ခုရရိွရန္
သတ္မွတ္ထားေသာ ပမာဏ အတိုင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ရန္ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ၊ ၄င္းနည္းတူ သို႔မဟုတ္ ၄င္းနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း
ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပဳက်င့္မႈသည္ ဥပေဒ၏ စည္းမ်ည္းတစ္ခု၏ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း ျပဳက်င့္ခဲ့ရမည္” ဟုဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ North Sea Continental
Shelf (Ger. v. Den., Ger. v. Neth.), 1969 I.C.J. 3, para. 44 (Feb. 20) တြင္ေဖၚျပထားသည္။
3
စာခ်ဳပ္မ်ားဥပေဒ အတြက္ ဗီယင္နာ ကြန္ဗင္းရွင္းမွ jus cogens norm စံနမူနာ တစ္ခုကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ “မည္သည့္ ေစာ္ကားမႈကို
မွခြင့္မျပဳသည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းစံနမူနာ တစ္ခုအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ႏိုင္ငံမ်ားမွ လက္ခံျပီး အသိအမွတ္ျပဳထားသည္”့ စံနမူနာျဖစ္သည္
ဟုေဖၚျပထားသည္။ Vienna Convention on the Law of Treaties, adopted May 23, 1969, 1155 U.N.T.S. 331, art. 53 [Vienna
Convention] တြင္ေဖၚျပထားသည္။
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ဘာသာေရးအုပ္စုတစ္ခုလံုး

(သို႔မဟုတ္)

တစ္စိတ္တပိုင္းအား

ဖ်က္ဆီးရန္

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္

က်ဴးလြန္သည့္

ေအာက္ပါ (မည္သည့္မဆို) လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (က) အုပ္စ၀
ု င္မ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊
(ခ) အုပ္စ၀
ု င္မ်ား၏ ရုပပ
္ ိုင္းဆုိင္ရာ (သို႔မဟုတ္) စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို ျပင္းထန္ေသာ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေစျခင္း၊
(ဂ) အုပ္စု၏ ဘ၀အေျခအေန ျဖစ္သည့္ ကိုယ္ခႏၶာတစ္ခုလံုး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တပိုင္းအား ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွစႊာျဖင့္
တမင္တကာ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊
(ဃ) အုပ္စုတြင္းရိွ ကေလးေမြးဖြားမႈအား တားဆီးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊
(င) အုပ္စုတစ္ခု၏ ကေလးမ်ားအား အျခားအုပ္စုတစ္ခုကို အင္အားအသံုးျပဳ၍ အတင္းလြဲေျပာင္းေစျခင္း၊
ဤအဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ ေအာက္တြင္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ရာဇ၀တ္မႈတြင္ မျဖစ္မေန အပိုင္း ၃ ပိုင္း ပါ၀င္ ပါသည္။
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ခံရေသာအုပ္စု၏ တည္ရိွမႈ၊ တားျမစ္ထားသည့္ လုပ္ရပ္အား တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ထိုထက္
ပိုေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ား ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ တို႔ပါ၀င္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ခဲ့သည္၊
သို႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ဆဲ ျဖစ္သည္ကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ရန္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုျဖင့္
စဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။
၁။ အျပဳခံရသူသည္ ကြန္ဗန္းရွင္းမွ သတ္မွတ္ထားေသာ အုပ္စုတစ္ခုခ၀
ု င္ ျဖစ္ပါသလား၊
၂၊ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ လုပ္ရပ္သည္ ညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ထဲတြင္ ပါ၀င္သည့္ လုပ္ရပ္
ျဖစ္ပါသလား ႏွင့္
၃။ အထက္ပါလုပ္ရပ္မ်ားသည္ အုပ္စု တစ္ခုလံုး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တပိုင္းအား ဖ်က္ဆီးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသလား၊
“လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈသည္
အသိအမွတ္ျပဳ

ရာဇ၀တ္မႈ…ကုလသမဂၢ၏

ယာဥ္ေက်းေသာ

ကမၻာၾကီးမွ

ပဋိဥာဥ့္၊
4

ရႈပ္ခ်ပါသည္”ဟု

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္

ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္၍

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဟန္

့တားေရးညီလာခံ

သေဘာတူညီခ်က္မွ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈသည္ ေပါ့ေပါ့အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အသံုးအႏႈန္း
မဟုတ္ပါ။ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈသည္ လူမ်ိဳးစုတစ္ခုလံုး၏ လူသားအျဖစ္တည္ရိွမႈ အခြင့္အေရးအား ျငင္းဆိုျခင္း
ျဖစ္သည္။ အျပဳခံရေသာသူ၏ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ တည္ရိွမႈ အေပၚ ျငင္းဆိုခ်က္ျဖစ္၍ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
ရာဇ၀တ္မႈအား က်ဴးလြန္သည့္ အျပည့္စံုဆံုး ကိုယ္စားျပဳ စံနမူနာျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ညီလာခံတြင္
ပါ၀င္ေသာႏိုင္ငံအားလံုးမွ

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကို

တားဆီးရန္ႏွင့္

အျပစ္ေပးရန္

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ

သေဘာတူညီခ်က္မွ ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ တာ၀န္မ်ား၊ ကတိျပဳခ်က္အျဖစ္ အျပဳသေဘာေဆာင္ ခ်မွတ္ထားပါသည္။
ရလဒ္အေနျဖင့္

အခ်ိဳ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္

ဤေ၀ါဟာရကို

သံုးစြဲရန္

တြန္႔ဆုတ္ေနပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း

ၾကီးေလးေသာ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ ေခ်ဖ်က္၍ မရႏိုင္ေသာ ရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္
စြပ္စြဲမႈအား အမွန္တကယ္ျဖစ္ျခင္း ရိွမရိွ အေလးအနက္ စဥ္းစားရန္ႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ဖက္ကမ္းေျခ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ေသာ မြတ္စလင္လူနည္းစု
အုပ္စု တစ္ခုျဖစ္သည္။ ခန္႔မွန္းေျခ တစ္သန္းခန္႔ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ေျမာက္ပိုင္းျမိဳ႔နယ္
မ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကသည္။5
4
5

ႏိုင္ငံသားဥပေဒ

၁၉၈၂

အား

အစိုးရမွ

အတည္ျပဳျပီးသည့္ေနာက္

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား

Genocide Convention, အထက္ပါ note 1, နိဒါန္း ကိုၾကည့္ပါ
ခန္႔မွန္းေျခစာရင္းမ်ား ကြဲျပားမႈရိွျပီး အစိုးရ၏ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ လတ္တေလာ သန္းေကာင္စားရင္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အားမထည့္သြင္းထားပါ။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အျပီးသတ္အစီရင္ခံစာ pp. 3, 78 (July 8, 2013)
[Rakhine Commission Report] (citing 968,218 Muslims in Rakhine State). Jason Szep & Andrew Marshall ၏ “ျမန္မာ၀န္ၾကီးမွ
ရိုဟင္ဂ်ာလူနဲစု အေပၚခ်မွတ္ေသာ ကေလး ၂ဦးမူ၀ါဒအား ေထာက္ခံ” အားလည္းၾကည့္ရန္၊ ျမန္မာ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား
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ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရန္ တူညီေသာ အခြင့္အေရးအား ျငင္းပယ္ျခင္းခံရသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္လည္း ျမန္မာအာဏာ
ပိုင္မ်ား၊ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ ရဲ ႏွင့္ေဒသခံရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား (ရခိုင္ျပည္ရိွ ဗုဒၶဘာသာလူမ်ားစု)၏ လက္မွ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ကိုလည္းခံၾကရပါသည္။ အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ က်ဴးလြန္မႈ
ေၾကာင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အသက္ေသဆံုး မႈမ်ားရိွေနသည္။ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္
ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းျခင္း၊ မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ မုဒိမ္းျပဳက်င့္ခံရျခင္းႏွင့္ၾကီးမားေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ထိခိုက္မႈ၏ သားေကာင္မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ခံစား ေနရသည္။ ရခုိင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္း ျမိဳ႔နယ္ (၃)ခု သို႔မဟုတ္
ျပည္နယ္တခြင္ရိွ

ျပည္တြင္းေန႔ရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားကို

ထားရိွသည့္ယာယီစခန္း

(၁)ဒါဇင္တြင္

ခ်ဳပ္ေႏွုာင္ထားျခင္း

ခံရသည္ဟု ဆိုရေလာက္ေအာင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာမႈႏွင့္ အစားအေသာက္၊ သန္႔ရွင္းေသာ
ေသာက္ေရ၊ မိလႅာစနစ္၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းနွင့္ ပညာေရး ရရိွမႈမ်ား ဆံုးရံႈးေန
ရသည္။
ဤဥပေဒေရးရာ ဆန္းစစ္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ရိွမရိွ ကိုအကဲျဖတ္ထားပါသည္။ အပိုင္း (၁) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
လြတ္လပ္ေရး ရျပီးမွစ၍ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ သမိုင္းေက်ာင္းအေျခအေနအေသးစိတ္ကို တင္ျပထားပါသည္။ အပိုင္း (၂)
တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာအေပၚ ဆက္ဆံမႈအား လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ဥပေဒကို အသံုးျပဳထားပါသည္။ ဤအပိုင္းတြင္ ေမးခြန္း
(၃) ခုကိုစဥ္းစားထားပါသည္။ ပထမေမးခြန္းမွာ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ေ၀ါဟာရအဓိပါယ္အရ ရိုဟင္ဂ်ာအုပ္စုသည္
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ရမည္အုပ္စု ဟုတ္ပါသလား၊ ဒုတိယေမးခြန္းမွာ ရိုဟင္ဂ်ာအေပၚလုပ္ရပ္မ်ားမွာ လူမ်ိဳးတုန္း
သတ္ျဖတ္မႈဟန့္တားေရးညီလာခံသေဘာတူညီခ်က္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို က်ဴးလြန္ပါသလား၊
တတိယေမးခြန္းမွာ ရိုဟင္ဂ်ာ၏ တည္ရိွမႈကို “ဖ်က္ဆီးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္” ရိွပါသလား။ ဤဆန္းစစ္မႈမွ ရိုဟင္ဂ်ာသည္
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္
ေကာက္ခ်က္ခ်

ရမည့္အုပ္စု

ထားပါသည္။

ျဖစ္ျပီး

အုပ္စု

ဤဆန္းစစ္မႈသည္

စာရင္း၀င္လုပ္ရပ္မ်ားကို
တတိယေမးခြန္းအတြက္

ခံစားရေသာ

အုပ္စုျဖစ္ေၾကာင္း

တိက်ေသာအေျဖကို

မေထာက္ပံ့

ေသာ္လည္း အခ်က္အလက္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွရိုဟင္ဂ်ာအေျခအေနအေပၚ ယံုၾကည္ေလာက္၍ ျပည့္စံုတိက်ေသာ
ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈမ်ား ျဖစ္သည္ဟု Lowenstein ဥပေဒေလ့လာဆန္းစစ္ေရးအဖြဲ ့မွ ယူဆစဥ္းစား ထားပါသည္။
၄င္းယူဆခ်က္သည္

လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊

အစိုးရအရာရိွမ်ား၊

ေဒသခံရခိုင္မ်ားႏွင့္အျခားတို႔မွ

ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ျပဳလုပ္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေသာ ခိုင္ခံ့သည္ အုပ္ျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဖၚျပထား ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍

ဤသုေသတနေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္သည္

ရာဇ၀တ္မႈ

က်ဴးလြန္ေၾကာင္း

ရိုဟင္ဂ်ာ

လက္ခံယံုၾကည္ႏိုင္ေသာ

မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ

သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား

ေတြ႕ရိွထားပါသည္။

ဤဥပေဒေရးရာ ဆန္းစစ္မႈသည္ ျပည့္စံုျပီး လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ရပ္အျမန္ုျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ျပီး
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခုိင္ျပည္ရိွ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားအား ပိုမ၍
ို ကာကြယ္မႈေပးရန္ မီးေမာင္းထိုးေဖၚျပထားပါသည္။

၂။ သုေတသန နည္းစနစ္
အေရွ႕ေတာင္အာရွ အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ေဖာ္တီဖိုင္းရိုက္ Fortify Rights
သည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားခံစားရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ဥပေဒေအာက္တြင္
ဥပေဒေရးရာ ဆန္းစစ္မတ
ႈ ခုျပဳလုပ္ေပးရန္ Lowenstein Clinic အားေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ေဖာ္တီဖိုင္းရိုက္ Fortify
Rightsသည္

လူ႔အခြင့္အေရး

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား

အဆံုးသတ္ရန္ႏွင့္

ကုစားရန္အတြက္

လုပ္ေဆာင္ေနေသာ

လြတ္လပ္သည့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔အစည္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ
မ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အား
ျပန္လည္တံု႔ျပန္မႈ အားေကာင္းလာေစရန္ သင္တန္းမ်ားေပးျပီး ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္ အေထာက္အပံ့မ်ား`ေပးပါသည္။
ဦးစီးဌာန၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီမွ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၁.၀၈ သန္းေနထိုင္ေၾကာင္းေျပာၾကားခ်က္ကို ကုိးကားထားသည့္ Reuters (June 11,
2013), http://www.reuters.com/article/2013/06/11/us-myanmar-rohingya-idUSBRE95A04B20130611
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ေဖာ္တီဖိုင္းရိုက္ Fortify Rights သည္ Lowenstein Clinic အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ
မ်ားတြင္

သံုးႏွစ္အတြင္း

မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၊

က်န္ရစ္သူမ်ား၏

ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား၊

ျမန္မာအစိုးရ

အတြင္း

ထုတ္ျပန္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အပါအ၀င္ သုေတသနႏွင့္ စာရြက္စာတမ္း ျပဳစုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။
Lowenstein Clinic မွ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စာတမ္းမ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈကို စတင္ခဲ့ပါသည္။
စာေရးသူမွ

တည္ဆဲပညာရွင္စာတမ္းမ်ား၊

သတင္းစာေဆာင္းပါးမ်ား၊

ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာမ်ား၊

အေမရိကန္

အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး အေလ့အက်င့္ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ပါတ္သက္ လူ႔အခြင့္အေရး
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ စာေရးသူမွလည္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား၊
ျမန္မာအစိုးရအတြင္းထုတ္ျပန္သည့္
ထုတ္ေ၀ေသာ

ရိူဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရး

စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္
၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရး

ရခိုင္သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္

လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား

အပါအ၀င္

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား
သတင္းအရင္းအျမစ္

အမ်ိဳးမိ်ဳးကို ေလ့လာျပီး ခြဲျခားစိတ္ျဖာခဲပ
့ ါသည္။
၄င္းက်ယ္ျပန္႔ေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္ အမ်ိဳးမိ်ဳးကို ေလ့လာခဲ့ေသာ္လည္း လြပ္လပ္ျပီး အေၾကာင္းရင္းအမွန္
အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ကိုမူ မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ စာေရးသူမွ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ အဓိပၸါယ္ကို လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ
ညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္၏

သတ္မွတ္ခ်က္၊ တရားရံုးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား၊ အျခားေသာ

အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရရိွခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ အျခအေနမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ၄င္းအေျခ
အေနမ်ားသည္ အဓိပၸါယ္၏ အဂၤါရပ္ စိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရိွမရိွ အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။

၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ရိုဟင္ဂ်ာအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈသမိုင္း
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ ထင္ရွားသည့္ မြတ္စလင္လူနည္းစု တစ္စုျဖစ္သည္။ ယခင္က
အာရကန္ Arakan ဟု ေခၚဆိုခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဖက္ကမ္းေျခတြင္ တည္ရိွသည္။
၄င္း၏အေနာက္ေျမာက္ဖက္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံႏွငန
့္ ယ္စပ္ျခင္း ထိစပ္ေနျပီး၊ အေနာက္ဖက္တြင္ ဘဂၤလား
ပင္လယ္ေအာ္ရိွသည္။ အေရွ႔ဖက္ရိွ ရိုးမတစ္ခုသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခား အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို
ကာျခားထားသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၁ သန္းခန္႔ ေနထိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။6 ျပည္နယ္ေျမာက္ဖက္
အစြန္ဆံုးရိွ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႔နယ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ လူဦးေရ အမ်ားစုသည္
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားျဖစ္သည္။7 ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ခုလံုး အေနျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား အတူတကြ
ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ဗမာလူမ်ိဳးကို ျမန္မာဟု ရည္ညႊန္းျပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားတြင္ ျမန္မာသည္ အမ်ားစု ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု အရည္အတြက္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦး၏ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွသည္။8 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
တိုင္းရင္းသားမတူကြဲျပားမႈသည္ ဘာသာေရး ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ေရာေႏွာမႈကိုလည္း ခ်န္မထားပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
လူဦးေရအမ်ားစုသည္ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္၍ အျခားဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ားမွာ လူနည္းစုျဖစ္သည္။9
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Rakhine Commission Report, ရခိုင္ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာ see above note 5.

Rohingya were excluded from the United Nations-supported 2014 national census, so reliable data is not available.
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ကုလသမဂမွေထာက္ပံ့သည့္ ႏိုင္ငံတ၀န္းသန္းေကာင္စာရင္း တြင္မထည့္သြင္းခဲ့သျဖင့္
ယံုၾကည္ရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမရိွပါ။
8
Ethnic minorities in Myanmar are widely cited as comprising 40 percent of the population. Despite the recent 2014 national
census, the Government has not yet released information collected on the ethnic and religious breakdown within the country.
ျမန္မာႏိုင္ငံရိွတိုင္းရင္းသားလူနည္းစုအရည္အတြက္သည္ လူဦးစုစုေပါင္း၏ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွသည္ဟု အမ်ာအားျဖင့္ကိုးကားၾကပါသည္။ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားသန္းေကာင္စာရင္းေကာက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရမွ ေကာက္ယူခဲ့ေသာႏိုင္ငံတြင္းရိွ
တိုင္းရင္းသားႏွင့္ဘာသာေရးအခ်က္အလက္အေသးစိတ္ကိုယခုထထ
ိ ုတ္ျပန္ျခင္းမရိွေသး ။ See Fiona MacGregor, “Census Ethnicity Data
Release Delayed Until After Election,” Myanmar Times (Aug. 4, 2014), ေရြးေကာက္ပြဲျပီးသည္အထိ
သန္းေခါင္းစာရင္း၏လူမ်ိဳးအခ်က္အလက္ကိုထုတ္ျပန္ရန္ေႏွာင့္ေနးေနဆဲ၊ ျမန္မာတိုင္းသတင္း (ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္)http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/11263-census-ethnicity-data-release-delayed-until-after-election.html.
9
John F. May & Thomas R. Brooke, . ျမန္မာႏိုင္ငံရ၏လူဦးေရဖြဲ႔စည္းမႈ၊ လူဦးေရစာရင္းကိုးကားမႈျဗဴရို (စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္)Deciphering the Demography of Myanmar, Population Reference Bureau (Sept. 2014),
http://www.prb.org/Publications/Articles/2014/myanmar-demography.aspx.
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(က) စစ္အပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရသည့္ အခ်ိန္မွ ၂၀၁၁
ခုႏွစ္အထိ
ျဗိတိသွ်လက္ေအာက္မွ

လြတ္လပ္ေရးရျပီး၊

၁၉၄၈
10

ျဖစ္လာသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀) ရိွျပီျဖစ္သည္။

ခုႏွစ္မွစ၍

ျပည္တြင္းစစ္၊

မျငိမ္သက္မႈႏွင့္

ပဋိပကၡမ်ား

အေတာ္မ်ားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားက တိုင္းျပည္ကို လ်င္ျမန္စြာ

ဆက္ခံ အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္း ဦးေဆာင္သည့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ စစ္တပ္သည္
အာဏာရွင္အစိုးရကို ထူေထာင္ျပီး အတိုက္အခံပါတီမ်ားကို ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရးမတည္ျငိမမ
္ ႈႏွင့္ စစ္တပ္
အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ၈ ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုၾကီး ျဖစ္ေပၚလာသည္။
တစ္ႏိုင္ငံလံုး လိုလားေသာ ဒီမိုကေရစီ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ၾသဂုတ္လ(၈)ရက္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အထြတ္အထိပ္ ေရာက္ရိွ
ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၈ ေလး လံုးဟု အမည္တပ္ခဲ့သည္။ အစိုးရမွ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသသူတို႔ကို ၄င္းဆႏၵျပမႈမ်ား
အတြင္းသတ္ခဲ့၍၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ(မာရွယ္ေလာ)ထုတ္ျပန္ကာ ယာယီဖြဲ႔စည္းေသာႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္
ျငိမ၀
္ ပ္ပိျပားေရးေကာင္စီ (SLORC)ကို ၾကီးၾကပ္ေစခဲ့သည္။11 ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း ဖိအားေအာက္တြင္ (SLORC)
သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ဖြဲစ
႔ ည္းခြင့္ေပးရန္ သေဘာတူခဲ့ျပီး အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ခုကို
က်င္းပခဲ့သည္။12 ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္တပ္ကို အတိုက္အခံ ျပဳေသာ ပါတီတစ္ခုျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီ(NLD)သည္ မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္တပ္သည္ NLD
အစိုးရထံ အာဏာလြဲေပးရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ျပီး အာဏာကို ထိေရာက္စြာ ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရသည္
NLD၏ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္မႈကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အႏွစ၂
္ ၀ ၾကာျပီးေနာက္မွသာ တရား၀င္ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္။13
ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အတြက္တိုက္တြန္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာႏုိဘယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုပိုင္ရွင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
အပါအ၀င္ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား စစ္တပ္မဖ
ွ မ္းဆီး ေထာင္ခ်ခဲ့သည္။14 စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တေလွ်ာက္လံုး
ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားမွ ေအာက္ပါအေသးစိတ္ အတိုင္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ပိုမိုဖိႏိွပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား
ျပဌာန္းခဲ့သည္။
(၁) ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းမွ ျငင္းပယ္ခံရျခင္း

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား
စတင္ခဲ့သည္။
သီးျခားေသာ

နိုင္ငံသားရရိွရန္ကို
၁၉၄၈

ခုႏွစ္
15

အားထုတ္ၾကိဳးပန္းမႈမ်ား

ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသား

တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုလည္း

ေဖၚထုတ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

တာဆီးသည့္

အက္ဥပေဒတြင္

ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္

ေပးသည့္

၄င္းစာရင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ မပါ၀င္ခဲ့ေပ။

မိသားစုဘိုးဘြားစဥ္ဆက္

(၂)

16

ဆက္ေနထိုင္ေသာ

ျမန္မာလြတ္လပ္ေရးရျပီး
ျမန္မာႏိုင္ငံသားကို

မၾကာခင္

သတ္မွတ္ထားျပီး

“ျမန္မာဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား”

အျဖစ္

ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသား အက္ဥပေဒသည္
မည္သူမဆိုကို

အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္

10

၄င္းအခ်ိန္တြင္ ၄င္းအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာကိုဗားမားဟုေခၚဆိုသည္။ စစ္အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒႏွင့္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးေကာင္စီ၊ သည္ဗားမားကို
ျမန္မာဟု ၁၉၈၉ ျမန္မာကိုဗားမားဟုေခၚဆိုသည္။ စစ္အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒႏွင့္ျငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးေကာင္စီ၊ သည္ဗားမားကို ျမန္မာဟု ၁၉၈၉
တြင္အမည္ေျပာင္းခဲ့သည္။ ဘန္းယန္၏ “ျမန္မာဟုေသာအမည္တစ္ခုမွာဘာေတြရိွလဲ” The Economist (ေမလ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္)
http://www.economist.com/blogs/banyan/2013/05/what-s-name-myanmar.
11
See Christina Fink, ၏ ျမန္မာစစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ျငိမ္သက္စြာေနရျခင္း Living Silence: Burma Under Military Rule p. 56
(2001); Bertil Lintner, ၏ ျမန္မာေတာ္လွန္ေရး၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွစခဲ့ေသာ ဘိန္းႏွင့္လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး (၁၉၉၉) Burma in Revolt:
Opium and Insurgency Since 1948 (1999); David Steinberg, ျမန္မာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ Burma: The State of Myanmar p. 2 (2001);
Philippa Fogarty, ၏ ျမန္မာ့ ၁၉၈၈ အေရးအခင္းသည္ အဘိုးရိွရဲ့လား “Was Burma’s 1988 Uprising Worth It?,” BBC News (Aug. 6,
2008), http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7543347.stm; “Myanmar Profile – Timeline,” BBC News (Aug. 19, 2015),
http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-12992883.
12
Fink, Living Silence, see above note 11, p. 65; Lintner, Burma in Revolt, see above note 11, p. 382; Derek Tonkin, ၏ ၁၉၉၀
ခုနွစ္ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ ကတိမ်ားခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္ေရးပ်က္စီးသြားျခင္း “The 1990 Elections in Myanmar: Broken
Promises or a Failure of Communication?,” Contemporary Southeast Asia: ၏ ႏိုင္ငံတကာမဟာဗ်ဴဟာေရးရာဂ်ာနယ္ A Journal of
International and Strategic Affairs v. 29, pp. 33, 34 (2007).
13
“Burma’s Leaders Annul Suu Kyi’s 1990 Poll Win,” BBC News (Mar. 11, 2010) ၏ ျမန္မာ့ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၁၉၉၀
ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္မႈ http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8561354.stm; ၏ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အေျခခံဥပေဒ
Constitution of the Union of Burma, Chapter II, para. 11(i) (1947).
14
Fink, Living Silence, see above note 11, pp. 10, 63, 78, 93, 94, 111; Lintner, Burma in Revolt, see above note 11, pp. 375,
384, 406.
15
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အေျခခံဥပေဒ အပိုင္း ၂ အပိုဒ္ ၁၁ (ဆ) (၁၉၄၇) Chapter II, para. 11(i) (1947)
16
Ibid.
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ေလွ်ာက္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။

ကနဦးတြင္

ဤခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္

အစိုးရသည္

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို

ႏိုင္ငံသား

သို႔မဟုတ္

မွတ္ပံုတင္ကတ္ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္းျပီး ေနာက္ပိုင္း အစိုးရမွ ရိုဟင္ဂ်ာ
ကေလးမ်ားအား အေထာက္အထား ထုတ္ေပးမႈ တေျဖးေျဖး နဲပါးလာခဲ့သျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူဦးေရ၏ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား
အား အျပည့္အ၀လက္ခံမႈအား ျငင္းပယ္ခဲ့ပါသည္။17

၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ ရရိွရန္ လိုအပ္မႈကို စတင္
ခဲ့ေသာ္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသား မွတ္ပံုတင္ကတ္မ်ား ကိုသာရေအာင္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ၄င္းကတ္မ်ားကို
ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္

အလုပ္ရွင္မ်ားမွ

အသိအမွတ္မျပဳေသာေၾကာင့္

ပညာေရးႏွင့္

အလုပ္အကိုင္

အခြင့္အေရးမ်ား

18

ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ရင္ဆိုငခ
္ ဲရ
့ ပါသည္။

၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ႏိုင္ငံသား အျပည့္အ၀ ရႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးကို ပိတ္ပင္သည့္
ႏိုင္ငံသား

ဥပေဒသစ္

လုပ္ခဲ့သည္။

19

သည္

၁၉၄၈

ကိုျပဌာန္းခဲ့ျခင္းျဖင့္

ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုသည္

ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္သြားရန္

ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္

ဤႏိုင္ငံသားဥပေဒအရ ႏုင
ိ ္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္ရန္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးသည္ သူ သို႔မဟုတ္ သူမ၏ မိသားစု
ခုႏွစ္မွစ၍

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္းကို

သက္ေသအေထာက္အထား

ျပႏိုင္ရမည္။20

ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ား အျပားသည္ မိမိတို႔ မိသားစုရာဇ၀င္၏ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား မရိွၾကပါ။21 ဥပေဒ အတည္ျပဳျပီးသည္ႏွင့္
အစိုးရမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားထံမွ မွတ္ပံုတင္မ်ားကို သိမ္းဆည္းလိုက္သည္။22 ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားခံယူရန္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား
ဘာသာ တစ္ခုခုကိုကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ “ရိုဟင္ဂ်ာ” ေဒသသံုး
စကားသာ ေျပာျပီး ပညာသင္ၾကားခြင့္ကို အနဲငယ္သာ ရသျဖင့္ အမ်ိဳးသားဘာသာ စကားတစ္ခုအား သင္ယူခြင့္
အနဲငယ္သာ ရခဲ့သည္။23 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းသည္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒကို ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး အျမင္ျဖင့္ ျပဌာန္းခဲ့သည္။
“မိမိကိုယ္ကုိ လံုျခံဳမႈရိွရန္အတြက္ လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားမႈအေပၚ အေျခခံျပီး သက္ညႇာမႈ မေပးႏိုင္ပါ။
လူသားျခင္း

စာနာေထာက္ထားေသာအားျဖင့္

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း

ျပဳႏိုင္ရန္

(တိုင္းရင္းသားလူနဲစုမ်ား)ကုိ

တရား၀င္ခြင့္ျပဳ

ထားပါသည္။

ႏိုင္ငံတြင္

သို႔ေသာ္လည္း

ကံၾကမၼာႏွင့္ ပါတ္သက္လာလ်င္ သူတို႔အားထားခဲ့ရမည္” ဟူ၍ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေနထိုင္ခြင့္

ႏိုင္ငံအေရးႏွင့္

ေပး၍

အနာဂါတ္
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17

Irish Centre for Human Rights ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းမွ လူ႔သားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚဆန္႔က်င္ေသာျပစ္မႈ၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏အေျခအေန Crimes
Against Humanity in Western Burma: The Situation of the Rohingyas, p. 95 (2010),
http://burmaactionireland.org/images/uploads/ ICHR_Rohingya_Report_2010.pdf. ၏ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ရိုဟင္ဂ်ာ အစီရင္ခံစာ
18
Human Rights Watch ၏ Burma: The Rohingya Muslims: Ending a Cycle of Exodus?, p. 29 (Sept. 1996),
http://www.hrw.org/reports/pdfs/b/burma/burma969.pdf.
19
U.N. လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Tomas Ojea Quintana ၏ Progress Report of the Special
Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar, U.N. Doc No. A/HRC/13/48, paras. 87, 88 (Mar. 10, 2010),
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/13session/A-HRC-13-48.pdf; Irish Centre ၏ Crimes Against Humanity,
အထက္ပါမွတ္ခ်က္ note 17, p. 26; Fortify Rights ၏အင္တာျဗဴး #82, ပီနန္၊ မေလးရွား (Sept. 2014); Fortify Rights ၏အင္တာျဗဴး #95,
စစ္ေတြ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ျမန္မာ (Mar. 2015); Fortify ၏အင္တာျဗဴး #98, စစ္ေတြ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ျမန္မာ (Mar. 2015).
20
Human Rights Watch ၏ “All You Can Do Is Pray”: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in
Burma’s Arakan State p. 112 (Apr. 22, 2013), https://www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes-againsthumanity-and-ethnic-cleansing-rohingya-muslims; International Federation of Human Rights Leagues (FIDH) ၏ Burma:
Repression, Discrimination and Ethnic Cleansing in Arakan p. 18 (Apr. 2000), https://www.fidh.org/IMG/pdf/arakbirm.pdf.
21
“၁၉၄၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း မွတပ
္ ံုတင္ကတ္ (National Registration Card, NRC) တစ္ခုကို ရရိွခဲ့ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာသည္ ဥပေဒ အသစ္အရ
ကတ္အသစ္တစ္ခု ရရန္ ၄င္းကတ္မ်ားကို အတင္းျပန္လည္ခိုင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားစြာတို႔ မည္သည့္အရာမွေသာ္၄င္း ၄င္းတို႔၏
မူရင္းကတ္မ်ားိကုိ ျပန္မရခဲ့ေပ။” FIDH, Burma, အထက္ပါမွတ္ခ်က္ note 20 ကိုၾကည့္ပါ။
22
ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒ ပုဒ္မ 44; Human Rights Watch ၏ All You Can Do Is Pray, အထက္ပါမွတ္ခ်က္ 20, p. 11; Irish Centre for
Human Rights ၏ Crimes Against Humanity, အထက္ပါမွတ္ခ်က္ 17, p. 96 ကိုၾကည့္ပါ။
23
Human Rights Watch ၏ “The Government Could Have Stopped This”: Sectarian Violence and Ensuing Abuses in Burma’s
Arakan State, p. 46 (July 31, 2012), https://www.hrw.org/report/2012/07/31/government-could-have-stopped/sectarianviolence-and-ensuing-abuses-burmas-arakan၊ Minority Rights Group International ၏ World Directory of Minorities and
Indigenous Peoples - Myanmar/Burma: Muslims and Rohingya (2008), http://www.refworld.org/docid/49749cdcc.html
ကိုၾကည့္ပါ။
24
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္း၏ ႏိုင္ငံသားဥပေဒ ေျပာင္းလဲစဥ္ မိန္႔ခြန္း (Oct. 9, 1982) (Fortify Rights တြင္ရိွေသာဖိုင္).
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS CLINIC . YALE LAW SCHOOL 6

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒ၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားသည္ ၄င္းျပဌာန္းကတည္းကစ၍ ရိုဟင္ဂ်ာ အေပၚ သက္ေရာက္မႈ
ရိွလာသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာတရားရံုးတြင္ အမႈ မရင္ဆိုင္ႏိုင္ျခင္းမ်ား၊ စီးပြားေရး
အခြင့္အလမ္း၊ ပညာေရးႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ကန္႔သတ္ခံရျခင္းမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရ
အရာရိွမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး၏ တည္ရိွမႈကို အလွည့္က်ျငင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။25 ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရး
၀န္ၾကီး ဦးအံုးေဂ်ာ္မွ ၁၉၉၂ တြင္ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ “သမိုင္းေၾကာင္းအရ ‘ရိုဟင္ဂ်ာ’ လူမ်ိဳးဆိုတာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ
မရိွခဲ့ပါဘူး” သူသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို “တရာမ၀င္ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူမ်ား” ဟုေဖၚျပခဲ့ပါသည္။26

(၂) အတင္းအဓမၼ ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႔ခံရျခင္း

စစ္အစိုးရမွ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားဟု ထင္ရသူမ်ားကို ရွာေဖြရန္ႏွင့္ အေရးယူရန္အတြက္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္
စစ္တပ္မွေန၍

စစ္ဆင္ေရးကိုစတင္ခဲ့သည္။27

နဂါးမင္း

ဤစစ္ဆင္ေရးသည္

ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို

ပစ္မွတ္ထားျပီး ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု အစိုးရမွ
ေျပာဆိုခဲ့သည္။ စစ္တပ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ားအျပားမ်ားကို ႏွိပ္စက္၊ အဓမၼျပဳက်င့္၍ သတ္ခဲ့သည္။28 ၄င္း၏ရလဒ္မွာ
ရိုဟင္ဂ်ာ ၂ သိန္းေက်ာ္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။29 ရိုဟင္ဂ်ာ
ဒုကၡသည္မ်ား

မိမိႏိုင္ငံထဲ

မ၀င္လာေအာင္

ဘဂၤလားေဒ့ခ်္အစိုးရမွ

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားထံသို႔

လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားျဖန္႔ေ၀မႈကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။

30

အစားအစာႏွင့္

အစာျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ဒုကၡသည္

၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ေသးဆံုးခဲ့ရသည္။ ႏိုင္ငံတကာ၏ ျပစ္တင္ရႈပ္ခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း
သည္

၄င္းဒုကၡသည္မ်ားကို

ျပန္လည္လက္ခံ

ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို ခံခဲ့ရသည္။

31

ခဲ့ေသာ္လည္း

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း

ဆက္လက္ျပီး

ထိုမွစ၍ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံသို႔ တဖြဲဖြဲ

ဆက္လက္ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္အစိုးရမွ အဓမၼျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ရန္ မၾကာေသးမီ ၂၀၁၀
ခုႏွစ္တြင္

အပါအ၀င္

တခ်ိန္ျပီးတခ်ိန္

ၾကိဳးစားခဲ့သည္။32

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္

25

Irish Centre for Human Rights, ၏ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ေပၚဆန္႔က်င္သည့္ျပစ္မႈ၊ အေပၚမွ မွတ္ခ်က္ကိုၾကည့္ရန္ Crimes Against Humanity, see
above note 17, p. 97. ေျပာင္းေရႊ႕မရႏိုင္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကန္႔သတ္ခ်က္ဥပေဒ အရ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ေျမယာ သို႔မဟုတ္

ေျပာင္းေရႊ႕မရႏိုင္ေသာပစၡည္းဥစာမ်ားအားပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရိွပါ Transfer of Immovable Property Restriction Act (1987).
26
Human Rights Watch, ၏ ျမန္မာ၊ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ား၊ အေပၚမွ မွတ္ခ်က္ကိုၾကည့္ရန္ Burma: The Rohingya Muslims, see above
note 18, p. 9.
27
On October 16, 1977, the Myanmar Ministry for Home and Religious Affairs stated that operation Naga Min (Dragon King)
was designed to “scrutinize each individual living in the State, designating citizens and foreigners in accordance with the law
and taking actions against foreigners who have filtered into the country illegally.” ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္ထဲေရးႏွင့္သာသနာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ
ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ခုႏွစ္တြင္ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ နဂါးမင္းစစ္ေဆးေရးကို ျပည္နယ္တြင္းရိွ လူပုဂိဳလ္တဦးတစ္ေယာက္တိုင္းကို
စိစစ္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ျခင္းကိုသတ္မွတ္ျပီး ႏိုင္ငံတြင္းတရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာသူ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို
အေရးယူရန္ရည္ရြယ္သည္ ဟုေဖၚျပထားပါသည္။ Human Rights Watch, ၏ ျမန္မာ၊ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ား၊ အေပၚမွ မွတ္ခ်က္ကိုၾကည့္ရန္
Burma: The Rohingya Muslims, see above note 18, p. 12; see also Human Rights Watch, ၏ သင္လုပ္ႏိုင္သည့္အရာမွာ
ဆုေတာင္းရန္တစ္ခုထဲျဖစ္သည္ All You Can Do Is Pray, see above note 20, p. 138.
28
Irish Centre for Human Rights, ၏ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ေပၚဆန္႔က်င္သည့္ျပစ္မႈ၊ အေပၚမွ မွတ္ခ်က္ကိုၾကည့္ရန္ Crimes Against Humanity, see
above note 17, p. 91; Martin Smith, ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈႏွင့္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ Burma: Insurgency and
the Politics of Ethnicity, p. 241 (2d ed. 1999).
29
Human Rights Watch, ၏ သင္လုပ္ႏိုင္သည့္အရာမွာ ဆုေတာင္းရန္တစ္ခုထဲျဖစ္သည္ All You Can Do Is Pray, see above note 20, p.
139.
30
Ibid.
31
Irish Centre for Human Rights, ၏ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ေပၚဆန္႔က်င္သည့္ျပစ္မႈ၊ အေပၚမွ မွတ္ခ်က္ကိုၾကည့္ရန္ Crimes Against Humanity, see
above note 17, p. 6; Human Rights Watch, ၏ သင္လုပ္ႏိုင္သည့္အရာမွာ ဆုေတာင္းရန္တစ္ခုထဲျဖစ္သည္ All You Can Do Is Pray, see
above note 20, p. 139.
32
အစိုးရမဟုတ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔အစည္း၏ အစီရင္ခံစာအရ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ လူျခံေရးတပ္မ်ားသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္
ရိုဟင္ဂ်ာဒုကသည္မ်ားအား ရိုက္ႏွက္၍အဓမျပန္ပို႔ခဲသည္ဟုေဖၚျပထားပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္အစိုးရသည္လည္း ကူတုူပါေလာင္းရိွ ဒုကသည္ ၃
ေသာင္းထံ ေပးပို႔မည့္လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားသည့္အကူအညီမ်ားအား ပိတ္ဆို႔ခဲ့ျပီး
ဒုကသည္စခန္းျပင္ပထြက္၍အစားအေသာက္ရွာေဖြသူမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသျဖင့္ စခန္းျပင္ပသို႔ထြက္ခြင့္မရဘဲ
အစာေရစာျပတ္လတ္ျခင္ သို႔မဟုတ္ ဖ်ားနာျခင္းျဖင့္ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ Physicians for Human Rights, ၏ ႏိုင္ငံမဲ့ႏွင့္ငတ္ျပတ္မႈ၊
ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းခံရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ေျပး၍ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္တြင္အစာငတ္ျပတ္ျခင္းခံရသည္၊ Stateless and Starving:
Persecuted Rohingya Flee Burma and Starve in Bangladesh, pp. 9-11 (Mar. 2010),
https://s3.amazonaws.com/PHR_Reports/stateless-and-starving.pdf.
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS CLINIC . YALE LAW SCHOOL 7

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
ဤခရီးကို

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံသို႔ေလွျဖင့္ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ ခဲ့ရသည္။ ေခါင္းပံုျဖတ္လူကုန္ကူးသူမ်ားသည္
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။33

အဆိုပါ

ပင္လယ္ျဖတ္သန္းသည့္

ခရီးစဥ္မ်ားသည္

အႏၱရာယ္မ်ားျပီး

ေရႏွစ္ေသဆံုးျခင္း၊ ေသာင္တင္ျခင္းမ်ား ျဖင့္ၾကဳံေတြ႔ရသည္။ ၂၀၀၈ မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း ခန္႔မွန္းေျခ ၆ ေထာင္
ထက္မနဲေသာ

ရိုဟင္ဂ်ာ

အမ်ိဳးသားႏွင့္ေယာက်ာၤးေလးမ်ား

ျဖတ္သန္းသြားရန္ၾကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။

34

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ

မေလးရွားသို႔

ပင္လယ္ျပင္မွ

၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာေလွမ်ားကို ထိုင္းမွ ပင္လယ္သို႔ ျပန္လည္ တြန္းပို႔

ခဲ့သျဖင့္ တစ္မိသားစုလံုးပါ၀င္ေသာ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။35
ျမန္မာအစိုးရမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမယာမ်ားအား သိမ္းပိုက္လိုက္သျဖင့္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာရသည့္
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား

ပိုမို၍မ်ားျပားလာသည္။36

ဥပေဒအရ

ျမန္မာအစိုးရသည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ

ကိုပိုင္ဆိုင္သည္ ဟုေဖၚျပထားျပီး ႏိုင္ငံသားျဖစ္မွသာ ေျမယာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္အသံုးျပဳခြင့္ရိွသည္။

ေျမာယာအားလံုး
37

ထိုရလဒ္ေၾကာင့္

ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္ေနသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား မိမိတို႔ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနေသာ ေျမယာမ်ားအား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရိွပါ။
၄င္းတို႔ရိွေနသည့္ ေနရာမ်ားအားအစိုးရမွ အခ်ိ္န္မေရြးျပန္လည္သိမ္းပိုက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရိွေနပါသည္။
အစိုးရသည္ ၄င္းအားဆန္႔က်င္ႏိုင္မည့္ သူမ်ားအား ခြဲျခားရန္ႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို ခ်ယ္လွယ္ႏိုင္ရန္အတြက္
ေျမယာမ်ားကို

သိမ္းယူခဲ့သည္ဟု

မွတ္ခ်က္ခ် ထားပါသည္။
မွတ္တမ္းမ်ားအရ

ကုလသမဂၢ၏

ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

အထူးကိုယ္စားလွယ္မွ

38

၁၉၉၅

ခုႏွစ္မွ

၂၀၁၀

ခုႏွစ္အတြင္း

ျမန္မာအစိုးရသည္

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို

အတင္းဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ၏ အစီရင္ခံစာ တစ္ခုမွ

ႏိုင္ငံတြင္း
အစိုးရသည္

ေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား တစ္ပါတ္အတြင္း မိမိတို႔ရြာမ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အေၾကာင္းၾကားသျဖင့္ သူတို႔၏
ပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို မယူေဆာင္သြား ႏိုင္ၾကဟု ေဖၚျပထားပါသည္။39 ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ တစ္ေယာက္အား
၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းရာတြင္ ရြာတြင္းရိွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ရခိုင္မ်ား၏ တင္းမာမႈကို ေလ်ာ့ပါးသြားရန္ အတြက္
ရခိုင္ရြာသူၾကီးမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ရြာထဲမွ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္ဟုေဖၚျပထားပါသည္။40 အဆိုပါ ျပည္တြင္း
ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားႏွင့္ အဓမၼလူအုပ္စုအလိုက္ ေျပာင္းေရႊ႕ေစမႈမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ
ပိုမိုအာရံုစိုက္ လာခဲ့သည္။
၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာလူမ်ိဳးစုမ်ား တရား၀င္ ေရာက္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာအစိုးရသည္ “စံျပရြာမ်ား” တည္ေထာင္ရန္
အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။41

၁၉၉၀

ခုႏွစ္ႏွင့္

၂၀၁၀

တည္ေဆာက္ရန္ အစိုးရမွညြန္ၾကားခဲ့သည္။

42

ခုႏွစ္အတြင္း

စံျပေက်းရြာေပါင္း

၄၀

ခုကို

ရခုိုင္ျပည္နယ္တြင္

အမ်ားစုမွာ ရိုဟင္ဂ်ာ လူဦးေရမ်ားျပားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။

အစိုးရမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ထိုစံျပရြာမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ အတင္းအဓမၼကူညီခိုင္းသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္

33

United States Senate Committee on Foreign Relations, Trafficking and Extortion of Burmese Migrants in Malaysia and
Southern Thailand, S. Prt-111-18 (Apr. 3, 2009).
34
Human Rights Watch ၏ Perilous Plight: Burma’s Rohingya Take to the Seas, p. 4 (May 26, 2009),
https://www.hrw.org/report/2009/05/26/perilous-plight/burmas-rohingya-take-seas.
35
Irish Centre for Human Rights ၏ Crimes Against Humanity, အထက္ပါမွတ္ခ်က္ 17, p. 15 ကိုၾကည့္ပါ။ မေလးရွားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ
တို႔သည္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဤေဒသတြင္းရိွ ဦးစားေပး ပစ္မွတ္ေနရာမ်ား ျဖစ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားသည္
ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယား၊ ပါကစ္စတန္၊ အိႏိၵယ၊ ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား အျခား ေနရာမ်ားတြင္လည္း တည္ရိွပါသည္။ Human Rights Watch ၏
Perilous Plight အထက္ပါမွတ္ခ်က္ 34, p. 8; United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), States of Denial: A Review
of UNHCR’s Response to the Protracted Situation of Stateless Rohingya Refugees in Bangladesh (Dec. 2011), para. 15
ကိုၾကည့္ပါ။
36
Irish Centre for Human Rights ၏ Crimes Against Humanity, အထက္ပါမွတ္ခ်က္ 17, pp. 11, 89 ကိုၾကည့္ပါ။
37
FIDH, Burma, အထက္ပါမွတ္ခ်က္ 20, p. 25 ကိုၾကည့္ပါ။
38
U.N. Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar, Paulo Sérgio
Pinheiro, U.N. Doc. A/HRC/4/14 (2007), para. 61; see also Irish Centre for Human Rights, အထက္ပါမွတ္ခ်က္ 17, p. 89.
39
U.N. Commission on Human Rights, Report on the Situation of Human Rights in Myanmar, Prepared by the Special
Rapporteur, Mr. Yozo Yokota,
40
Irish Centre for Human Rights ၏ Crimes Against Humanity, အထက္ပါမွတ္ခ်က္ 17, p. 102 ကိုၾကည့္ပါ။
41
FIDH, Burma, အထက္ပါမွတ္ခ်က္ 20, p. 22 ကိုၾကည့္ပါ။
42
Irish Centre for Human Rights ၏ Crimes Against Humanity, အထက္ပါမွတ္ခ်က္ 17, p. 100 ကိုၾကည့္ပါ။
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ရိုဟင္မ်ားေနထိုင္ေသာ၊

အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ

ေျမမ်ားကို

သိမ္းဆည္းခဲသ
့ ည္။43

ေနာက္ပိုင္းတြင္

ရခုိင္

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ၄င္းရြာမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္လာခဲ့သည္။

(၃) အတင္းအဓမၼ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း

နယ္စပ္ကြပ္ကြဲေရး(နစက)သည္ ရဲ၊ စစ္တပ္၊ ေထာက္လွန္းေရး၊ အေကာက္ခြန္ အရာရိွမ်ားႏွင့္ လံုထိန္းရဲမ်ား ျဖင့္
ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထိ
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း

လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။44

အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ေသာ

ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစု

ေပးႏိုင္စြမ္း

မရိွေသာ အပါတ္စဥ္ေၾကးေပးရန္ (နစက)မွ အဓမၼေတာင္းခံျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး
အလုပ္မ်ား၊

ေပၚတာဆြဲျခင္း၊

သို႔မဟုတ္

အေစာင့္အလုပ္မ်ားကို

ျပဳလုပ္ေစခိုင္းခဲ့သည္။45
46

ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား အတင္းအဓမၼ အလုပ္မ်ားခိုင္းေစခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္

၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ U.N အထူးကိုယ္

စားလွယ္မွ အတင္းအဓမၶ အလုပ္ခိုင္းေစမႈမ်ားကို ညႇင္းဆိုခဲ့သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို သတ္ျပစ္ခဲ့သည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား
ရိွသည္ဟုအစီရင္ခံခဲ့ပါသည္။47 ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ နစကမ်ားမွ အတင္းအဓမၼ ခိုင္းေစခံရသူမ်ားအား ရိုက္နက္ခဲ့သည္ဟု
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက ေျပာပါသည္။48
ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ နစကမ်ားသည္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ ေယာက်ာၤးေလးမ်ားကိုပါ ကိုယ္ခႏၱာျဖင့္လုပ္ရေသာ အလုပ္မ်ားကို
ခုိင္းေစခဲ့သည္။49 အိုင္းရစ္လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပထားရာတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာအိမ္ေထာင္စု တစ္စုစီ
အတြက္ ေယာက်ာၤတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ကေလးေယာက်ာၤးတစ္ဦးသည္ ေပၚတာအလုပ္ တစ္ခုထဲကို ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္
တစ္လလ်င္ ၁ ရက္မွ ၂ ရက္ထိ အလုပ္လုပ္ေပးရသည္။50 ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရအာဏာပိုင္ မ်ားသည္
ေက်းရြာမ်ားရိွ ရိုဟင္ဂ်ာမိသားစုအားလံုးနီးပါးကို မိသားစု၀င္ တစ္ဦးအား တစ္ပါတ္လ်င္ တစ္ၾကိမ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ၾကိမ္
ရြာလံုျခံဳေရးအေစာင့္

အျဖစ္ခိုင္းေစခဲ့သည္။51

မိသားစု၀င္မ်ာအား

အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားမွ

နစ္နာေၾကးမေပးဘဲ

အတင္းအဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျပီး၊ အခ်ိန္ကုန္ေစေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲေသာ မိသားစုမ်ားသည္ ေငြေၾကးအရ မိသားစုအား
မေထာက္ပံ့ႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားျဖင့္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။52
၁၉၉၀ ႏွစ္ တစ္ေလ်ာက္လံုး အတင္းအဓမၼ အလုပ္ခိုင္းေစမႈကို မျပဳလုပ္ေစခဲ့ဟု အစိုးရမွ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
တြင္ ျမန္မာတရားရံုးတစ္ခုမွ လူ ၃ ဦးအား ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈျဖင့္ တရားစြဲခံရျပီး ေသဒဏ္အျပစ္ေပးခဲ့သည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ သူတို႔သည္ အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ILO
ထံသို႔ ဆက္သြယ္သတင္းပို႔ခဲ့ေသာ တစ္စိတ္တပိုင္း ေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။53 အယူခံ၀င္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတရား
43

Ibid., p. 44.
Andrew Selth ၏ “Myanmar’s Police Forces: Coercion, Continuity and Change,” Contemporary Southeast Asia: A Journal of
International and Strategic Affairs v. 34, p. 49 (2012).
45
Irish Centre for Human Rights ၏ Crimes Against Humanity, အထက္ပါမွတ္ခ်က္ 17, pp. 41, 49 ကိုၾကည့္ပါ။
46
Fortify Rights ၏ အင္တာျဗဴး #05, ကြာလာလမ္ပူ၊ မေလးရွား (Aug. 10, 2014); Fortify Rights ၏ အင္တာျဗဴး #82, ပီနန္၊ မေလးရွား
(Sept. 16, 2014).
47
U.N. Human Rights Council ၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Paulo Sérgio Pinheiro ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး အစီရင္ခံစာ, U.N.
Doc. A/HRC/7/18 (2008), para. 60 ကိုၾကည့္ပါ။
48
Fortify Rights ၏ အင္တာျဗဴး #04, ကြာလာလမ္ပူ၊ မေလးရွား (Aug. 10, 2014) (ကၽြန္ေတာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလမွာ
ထြက္လာခဲ့ပါတယ္] အတင္းအဓမၼ အလုပ္လုပ္ခိုင္းလို႔ပါ။ တစ္ပါတ္အတြင္း စစ္တပ္အတြက္ ၄ ရက္ တခါတေလ ၅ ရက္ ကၽြန္ေတာ္
အလုပ္လုပ္ေပးရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံက ထြက္ခြါဖို႔ စိတ္ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ။ လမ္းေဖါက္တာ၊ စစ္တပ္စခန္းေဆာက္တာ ေတြလုပ္ေပးခဲ့ရပါတယ္။
တခါတရံ စစ္တပ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရြာ ေရာက္လာျပီး ရြာသားေတြကို ဖမ္းကာ အလုပ္လုပ္ခိုင္းပါတယ္။ တခါတရံ ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးထံ
လူဘယ္ႏွစ္ေရာက္လိုတယ္ ဆိုတာကို အမိန္႔ေပး ခိုင္းေစပါတယ္။ တခါတရံ နစက အတြက္၊ တခါတရံ စစ္တပ္ အတြက္ အလုပ္လုပ္ရပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ “မလုပ္ႏိုင္ဘူးလိ”ု႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ မလုပ္ဘူးလို႔ေျပာရင္ သူတို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ရိုကန
္ က္ပါတယ္။ တခါေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ သူတို႔ကို
ျငင္းဖို႔ၾကိဳးစားခဲ့လို႔ အရိုက္ခံရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္မထြက္လာခင္ တစ္ႏွစ္ေလာက္ကပါ။ လူ ၃ ေယာက္ (စစ္သားေတြ) ကရိုက္တာပါ။”
49
Irish Centre for Human Rights ၏ Crimes Against Humanity အထက္ပါမွတ္ခ်က္ 17, pp. 41-42 ကိုၾကည့္ပါ။
Fortify Rights ၏ အင္တာျဗဴး #74, ပူေခ်ာင္၊ မေလးရွား (Sept. 27, 2014).
50
Irish Centre for Human Rights ၏ Crimes Against Humanity အထက္ပါမွတ္ခ်က္ 17, p. 42 ကိုၾကည့္ပါ။
51
Ibid., p. 45.
52
Ibid., p. 50.
53
Ibid., p. 38; International Labour Office (ILO) ၏ Developments Concerning the Question of the Observance by the
Government of Myanmar of the Forced Labour, GB.291/5/1 (Nov. 2004) ကိုၾကည့္ပါ။
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ရံုးခ်ဳပ္မွ ျပစ္ဒဏ္ကို ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား ILO ထံသို႔ ဆက္သြယ္စကားေျပာျခင္းသည္ တရား၀င္
မ၀င္ကိုမူ ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္း မရိွခဲ့ေပ။54
(၄) ဘာသာေရးအရ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္း

ျမန္မာအစိုးရသည္

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ

လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရး

ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားထဲတြငပ
္ ါ၀င္ခဲ့သည္။

၂၀၁၂

ခုနွစ္

တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ
ဗလီမ်ားကို ဖ်က္ဆီးရန္ အစိုးရမွ စစ္အမိန႔္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။55 အစိုးရသည္ ဗလီမ်ား၊ အစၥလာမ္
ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားကိုပိတ္ျပီး၊

အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမ်ား

အျဖစ္အသံုးျပဳခဲ့သည္။56

အစိုးရသည္

ဗလီမ်ား

ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္း တို႔အားလည္း တားျမစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ လူအုပ္စုမ်ားက အနည္းဆံုး ဗလီ
၂၈

လံုး

ႏွင့္

ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားကို

တိုက္ခို္က္ခဲ့သည္။57

တာ၀န္ရိွသူမ်ားမွ မဟန္႔တားသည့္အျပင္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။

အဆိုပါတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို

ျပည္နယ္လံုျခံဳေရး

58

(၅) အိမ္ေထာင္ျပဳမွတ္ပံုတင္ျခင္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္လူဦးေရ ထိမ္းခ်ဳပ္ျခင္း

၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္သူတိုင္းသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳ မွတ္ပံုမတင္မီ ၾကိဳတင္ခြင့္
ျပဳခ်က္ ေတာင္းရမည့္္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့သည္။ ဤဥပေဒသည္ ၄င္းေဒသရိွ မြတ္စလင္လူဦးေရ
အတြက္သာ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာလူဦးေရတိုးပြားႏႈန္းသည္ “ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ား” ထက္ပိုမိုျမန္ဆန္စြာ
တိုးပြားေနေၾကာင္း အေၾကာင္းျပ၍ နယ္စပ္ေဒသ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဌာနခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ေမာင္ေတာ
ျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးေကာင္စီမွ လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူ၀ါဒကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အသီးသီး
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။59 အဆိုပါအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား မွန္ကန္ေၾကာင္း အာဏာပို္င္မ်ားမွ သက္ေသအေထာက္အထား
မျပႏိုင္ခဲ့ေပ။60
လက္ထပ္ထိမ္းျမားခြင့္ လိုင္စင္မ်ားရရန္ ေယာကၤ်ားႏွင့္ မိန္းမတို႔သည္ ရိုဟင္ဂ်ာ၏ ဘာသာေရး ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားျဖင့္
ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္

စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို

လိုက္နာရသည္။61

စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ

လုိင္စင္ဓါတ္ပံု

ရိုက္ရန္အတြက္

ေယာကၤ်ားမ်ား မိမိတို႔၏ မုတ္ဆိတ္ကို ရိတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထုိနည္းတူစြာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘာသာေရး အရ
၀တ္ဆင္ေသာ ေခါင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာဖံုးမ်ားကို မ၀တ္ဆင္ရန္ တားျမစ္ထားသည္။62
ရိုဟင္ဂ်ာ

အမိ်ဳးသမီးမ်ား၏

ကိုယ္ခႏၶာကို

ကိုင္တြယ္

စစ္ေဆးသည္ဟု

(နစက) သည္ ကိုယ္၀န္ ရိွမရိွ

မွတ္တမ္းမ်ားက

ေဖၚျပထားသည္။63

အာဏာပိုင္မ်ားက အိမ္ေထာင္ျပဳမွတ္ပံုတင္ မထုတ္ေပးမီ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္၀န္ ရိွမရိွ စစ္ေဆးရန္

54
55

ILO ၏ Developments Concerning Observance of Forced Labour အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 53, p. 1. ကိုၾကည့္ပါ။

Human Rights Watch ၏ Crackdown on Burmese Muslims, p. 11 (July 2002) ကိုၾကည့္ပါ။
https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/asia/burmese_muslims.pdf; Human Rights Watch ၏ Burma: Rape, Forced Labor
and Religious Persecution in Northern Arakan, p. 17 (1992) ကိုၾကည့္ပါ။
http://www.hrw.org/reports/pdfs/b/burma/burma925.pdf.
56
FIDH ၏ Burma အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 20, p. 26 ကိုၾကည့္ပါ။
57

Ibid.
Human Rights Watch ၏ All You Can Do is Pray, see above note 20, p. 142; Human Rights Watch ၏ Crackdown on Burmese
Muslims, အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 55, p. 11.
59
Fortify Rights, ၏ Policies of Persecution: Ending Abusive State Policies Against Rohingya Muslims in Myanmar, pp. 19-20, 36
(Feb. 2014), http://www.fortifyrights.org/downloads/Policies_of_Persecution_Feb_25_Fortify_Rights.pdf.
60
Ibid.
61
Ibid., p. 30.
62
Ibid.
63
Irish Centre for Human Rights ၏ Crimes Against Humanity, အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 17, p. 127.
58
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လိုအပ္သည္။64 (နစက) သည္ အိမ္ေထာင္ျပဳ မွတ္ပံုတင္ျခင္း အဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ စုစုေပါင္း ၃ လ လစာႏွင့္ ညီမွ်
သည့္ လာဘ္ေငြကို ေတာင္းဆိုခဲ့ ၾကသည္။65
အခ်ိဳ႕ေသာ စံုတြဲမ်ားသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ဥပေဒမျပဌာန္းမီ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ အစၥလာမ္ ပညတ္တရားအတိုင္း ဆက္လက္
လက္ထပ္ထိ္မ္းျမား ၾကေသာ္လည္း အာဏာရိွသူမ်ား သိရိွပါက အဖမ္းခံရႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရိွပါသည္။66 တရား၀င္
လက္ထပ္ထိမ္းမ်ားျခင္း မျပဳဘဲအတူေနသူမ်ားႏွင့္ အတူမေနေသာခ်စ္သူမ်ားပင္လ်င္ အဖမ္းခံရႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မွာ
လည္းရိွသည္။67
အနည္းဆံုး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မစ
ွ ၍ အိမ္ေထာင္ျပဳမည့္ အခ်ိဳ႕ေသာရိုဟင္ဂ်ာ စံုတြဲမ်ားကို ကေလး ၂ ေယာက္ထက္ ပိုမယူ ဟု
သေဘာတူမွသာ အစိုးရက အိမ္ေထာင္ျပဳ မွတ္ပံုတင္ကို ထုတ္ေပးပါသည္။68 ကေလး ၂ ေယာက္ထက္ ပိုရိွေသာ
အမ်ိဳးသမီးသည္
ေထာင္ဒဏ္က်ခံ

တရားမ၀င္

လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းျဖစ္ျပီး၊
69

ႏိုင္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ

အိမ္ေထာင္မျပဳဘဲ

ျပည္နယ္အဆင့္

ကေလးရပါက

အာဏာပိုင္မ်ားသည္

ေဒသႏၲရေဆးခန္းမ်ား၊ ျမိဳ႕နယ္ေဆးရံုမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏ ေဒသႏၲရေဆးရံမ
ု ်ားတြင္

၁၀

ႏွစ္အထိ
(နစက)၏

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဥပေဒစိုးမိုးေရး

အရာရိွမ်ားက ျပည္သူမ်ားအား “သေႏၶတား စားေဆးမ်ား၊ ထိုးေဆးမ်ားႏွင့္ ကြန္ဒြန္မ်ားအသံုးျပဳရန္” အတင္းအၾကပ္
ခိုင္းေစရမည္ဟု ဥပေဒမွ မည္သို႔သတ္မွတ္ ထားသည္ကို ေဖၚျပထားေသာ “လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ရွားမႈ“
ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ စာတစ္ေစာင္ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။70 ဤမူ၀ါဒ အမိန္႔သည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အိမ္ေထာင္
မျပဳရန္ႏွင့္ တရား၀င္လက္ထပ္ထား ေသာ္လည္း ကေလးမ်ား မေမြးရန္ အစိုးရ၏ တားျမစ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို
ေဖၚျပေနပါသည္။

(ခ) ဦးသိန္းစိန္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္သည္ ဦးသိန္းစိန္အား သမၼတအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။
ဦးသိန္းစိန္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္ျပီး စစ္အစိုးရ၏ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ
သမၼတရားထူး လက္ခံသည္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ ျမန္မာျပည္သူလူထုက
ဦးသိန္းစိန္အား စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး သန္းေရြႏွင့္ နီးစပ္ေသာ စစ္တပ္၏
ဗ်ဴရိုကရက္ျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳသူတစ္ဦးဟု သေဘာထားခဲ့ၾကသည္။71 အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အာဏာ
လႊဲမည့္ စစ္အစိုးရသည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲအား ျခယ္လွယ္ခဲ့ၾကျပီး အရပ္သားအစိုးရသစ္ကို စစ္တပ္မွ
ဆက္လက္၍ ထိေရာက္စြာ ထိမ္းခ်ဳပ္မည္ကို ေလ့လာသူမ်ားက ေမ်ာ္လင့္ထားခဲ့သည္။72
အစိုးရသစ္ဖြဲ႕စည္းျပီးသည္ႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္တိုက္
ျပဌာန္းႏိုင္ရန္

တြန္းအားေပးခဲ့သည္။

ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ျပဌာန္းခဲ့သည္။
64
65

73

အစိုးရသစ္မွ

အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

မွတ္ပံုတင္ခြင့္

ေပးႏိုင္သည့္

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၅၀၀ ေက်ာ္ကို ၂၀၁၁ ခုွႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ႏွင့္ ၂၀၁၂

Fortify Rights ၏ Policies of Persecution အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 59, p. 24. ကိုၾကည့္ပါ။
Irish Centre for Human Rights ၏ Crimes Against Humanity အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 17, pp. 127-28; Fortify Rights ၏ Policies of

Persecution အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 59, p. 31 ကိုၾကည့္ပါ။
66
Myanmar Penal Code ျမန္မာရာဇသတ္ၾကီး § 188.
67
Irish Centre for Human Rights ၏ Crimes Against Humanity အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 17, pp. 125-31; Fortify Rights ၏ Policies of
Persecution အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 59, p. 31 ကိုၾကည့္ပါ။
68
Fortify Rights ၏ Policies of Persecution အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 59, p. 24 ကိုၾကည့္ပါ။
69
Ibid., p. 28.
70
Ibid., p. 29.
71
Thomas Fuller ၏ “Parliament Picks Insider as President,” N.Y. Times (Feb. 4, 2011),
http://www.nytimes.com/2011/02/05/world/asia/05myanmar.html.
72
Priscilla Clapp, United States Institute of Peace, Myanmar: Anatomy of a Political Transition, Special Report No. 369, p. 2
(Apr. 2015) ကိုၾကည့္ပါ။ http://www.usip.org/sites/default/files/SR369-Myanmar-Anatomy-of-a-Political-Transition.pdf.
73
အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမား ဗ်ဴရို၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး
အေလ့အက်င့္ အစီရင္ခံစာ p. 25,
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?dlid=186263#sthash.yL8W1ZL0.dpuf.
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ခုႏွစ္

ဇႏၷ၀ါရီလအတြင္း

ျဖတ္မႈကိုလည္း

လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္

အေလ်ာ့ေပးျခင္းမ်ား

ေပးခဲ့ျပီး၊74

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။75

သတင္းမီဒီယာမ်ားအား

သို႔ေသာ္လည္း

အစိုးရမွ

တခ်ိန္တည္းမွာပင္

ဆင္ဆာတည္း
အစိုးရသစ္သည္

76

တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအေပၚ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္က်ဴး လြန္ခဲ့သည္။

ယခင္စစ္အစိုးရႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အသစ္လက္ေအာက္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္
သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း၊ အဓမၼလုပ္အားေပး ခိုင္းေစျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရန္ ျငင္းပယ္ခံရျခင္း၊
ေရႊ႔ေျပာင္းခံရျခင္းႏွင့္

လုပ္ရွားသြားလာမႈ၊

အိမ္ေထာင္ျပဳမႈႏွင့္

ဘာသာေရး

ကန္႔သတ္ခံရျခင္း

အပါအ၀င္

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားကို ခံခဲ့ရသည္။ ၄င္းမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ စစ္အစိုးရ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ အစျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန၏
္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္အထိ ဆက္လက္တည္ရိွ ခဲဲသ
့ ည္။

(၁) မတရား ထိမ္းသိမ္းးခံရျခင္း

ဦးသိန္းစိန္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ နစက အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံ၏ လံုျခံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား မတရား
ဖမ္းဆီးျပီး ထိန္းသိမ္းခဲ့ၾကသည္။77 အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားရိွရာ ရြာထဲသို႔
78

စစ္သားမ်ား ၀င္လာတတ္ၾကသည္။

မခြဲျခားဘဲ ဖမ္းဆီးရန္

ဥပမာအားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ Human Rights Watch မွ

မွတ္တမ္းတင္ ထားရာတြင္ ၂၀၁၁ တြင္ နစက သည္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၂၀၀၀ မွ ၂၅၀၀ ဦးကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ မိမိအိမ္မ်ား
ျပင္ဆင္ခဲ့မႈအတြက္ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။79 ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးမွ ေဖၚျပရာတြင္ စစ္သားမ်ားက သူ၏မိသားစုႏွင့္
အိမ္နီးနားျခင္းမ်ားအား မိမိကိုယ္ကို “ဘဂၤါလီ” ဟု သန္းေခါင္းစာရင္း ပံုစံတြင္ ေဖၚျပရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး
ခဲ့သည္။80

ႏိုင္ငံ၏လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားသည္

မၾကာခဏ

မေပးမခ်င္း ျပန္လြတ္ေပးရန္ျငင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားအား

ေရြးႏုတ္ေၾကး(ျပန္ေရြးေငြ)

81

(၂) အတင္းအဓမၼ အလုပ္ခိုင္းေစျခင္း

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈကို တားျမစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဥပေဒတြင္
ပိုမိုခိုင္မာစြာ ျပဌာန္းႏိုင္ရန္ ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အတင္းအဓမၼ
လုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈ ပေပ်ာက္ေရး ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္ တစ္ရပ္ေဆာင္ရြကရ
္ န္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၆
ရက္ ေန႔တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ILO) ႏွင့္ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။82
ဤလုပ္ငန္းစဥ္အား စတင္အေကာင္အထည္ေဖၚ ျပီးေနာက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ (ILO) အစီရင္ခံစာအရ တစ္ႏိုင္ငံလံုး

74

Testimony by Kurt M. Campbell, United States Assistant Secretary of State, Bureau of East Asian and Pacific Affairs,
Statement Before the House Committee on Foreign Affairs Subcommittee on Asia and the Pacific, U.S. Policy Toward Burma
(Apr. 25, 2012).
75

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ၊ အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 73, p.16 ကိုၾကည့္ပါ။
အစိုးရသစ္၏ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ား အလြန္အမင္း ပိုမိုဆိုး၀ါးလာခဲ့သည္။
ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ အမ်ားစုကိုးကြယ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူနဲစု တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္
တို႔အၾကားခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ အျပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္သည္က်ိဳးပ်က္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္
ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ ကခ်င္အရပ္သားမ်ားကို တိုက္ခိုက္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္။ Fortify Rights ၏ “I Thought They
76

Would Kill Me”: Ending Wartime Torture in North Myanmar, pp. 27-28 (June 2014) ကိုၾကည့္ပါ။
http://www.fortifyrights.org/downloads/Fortify%20Rights_Myanmar_9_June_2014.pdf.
77
The Arakan Project ၏ Forced Labour Still Prevails: An Overview of Forced Labour Practices in North Arakan, Burma, p. 2
(May 30, 2012), http://www.burmalibrary.org/docs13/AP-Forced_Labour_prevails.pdf ကိုၾကည့္ပါ။
78
Ibid., pp. 11, 13.
79
Human Rights Watch ၏ The Government Could Have Stopped This အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 23, p. 16 ကိုၾကည့္ပါ။
80
Fortify Rights ၏ Confidential Research and Report, p. 12 16 ကိုၾကည့္ပါ။
81
The Arakan Project ၏ Forced Labour Still Prevails အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 77, p. 2 ကိုၾကည့္ပါ။
82
Testimony by Kurt M. Campbell, U.S. Policy Toward Burma အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 74 ကိုၾကည့္ပါ။
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အတိုင္းအတာျဖင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအား အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈမ်ား သိသိသာသာေလ်ာ့ပါး သြားေသာ္
လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ဆက္လက္ရိွေနေၾကာင္းေဖၚျပထားပါသည္။83
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အဓမၼလုပ္အားေပး ခိုင္းေစမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စနစ္တက်ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနသည္။84
ႏိုင္ငံ၏လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို

ကင္းေစာင့္တာ၀န္ေပးျခင္း၊
85

ပါတ္သက္ေသာ အလုပ္မ်ား” အပါအ၀င္ အဓမၼလုပ္အားေပး ခုိင္းေစခဲ့သည္။
ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသား

၆၀၀၀

ေက်ာ္ႏွင့္

ကေလး

၂၀၀၀

ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား အတြက္ အဓမၼလုပ္အားေပးခဲရ
့ သည္။

လမ္းျပင္ခိုင္းျခင္း၊ႏွင့္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလမွ ဇြန္လ အတြင္း

ေက်ာ္တို႔သည္

86

“စခန္းႏွင့္

ရခိင
ု ္ျပည္နယ္

ေျမာက္ပိုင္းတြင္

“ကၽြန္ေတာ္ငယ္ငယ္ေလးနဲ႔ ေက်ာင္းတက္ ေနခ်ိန္

ကတည္းက ရဲ (ႏွင့္စစ္သားမ်ား) မွ လုပ္အားေပးရန္ အဓမၼေခၚေဆာင္သြား တတ္ပါတယ္” မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ယခု
ေနထိုင္ေနသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာက ေဖၚျပခဲ့သည္။ ဤအရာမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။87
ထို္အဓမၼခိုင္းေစမႈမ်ား၏ ၉၈% ကိုျမန္မာစစ္တပ္က က်ဳဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။88 ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ၏
Universal Periodic Review ထံ တင္ျပခဲ့ေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ Fortify Rights မွ ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္
အျခားလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္

၂၀၁၂

ခုႏွစ္မွစ၍

ရခုိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္

ကေလးမ်ား

အပါအ၀င္

89

ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို အဓမၼခိုင္းေစခဲ့ ပါသည္ဟု စြပ္စြဲထားပါသည္။

(၃) လိင္မႈဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ

ျမန္မာတပ္မေတာ္၊ နစက၊ ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႔ ႏွင့္ ရခိုင္ရြာသားမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားကို
အဓမၼျပဳက်င့္ျပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။90 သူတို႔သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အဓမၼလုပ္အား
ေပးခိုင္းေစရန္ ေခၚေဆာင္သြားသည့္အခ်ိန္တြင္ မၾကာခဏ တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အကာအကြယ္
ေပးမည့္ ေဆြးမ်ိဳးေယာကၤ်ားမ်ား အဓမၼလုပ္အားေပးသြားသည့္ အခ်ိန္တို႔တြင္ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့သည္။91 သူႏွင့္အတူ
ကင္းေစာင့္ေနခ်ိန္တြင္ နစက အဖြဲ၀
႔ င္တစ္ဦးမွ မိမိကေလးေရွ႕မွာပင္ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ေၾကာင္း ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီး
တစ္ဦးက ေဖၚျပခဲ့သည္။92 မိမိတို႔အိမ္ေထာင္မွ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဓမၼခိုင္းေစမႈတာ၀န္မ်ားကို မလုပ္ေပးႏိုင္ပါက
ဂလဲ့စားေျခသည့္အေနျဖင့္
ျမန္မာစစ္တပ္သည္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို

83
84

စစ္တပ္အုပ္စုမ်ားမွ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို

မြတ္စလင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား
စစ္စခန္းတြင္

အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သည္။93

လိင္ေက်းကၽြန္အျဖစ္

ရက္သတၱပါတ္ေပါင္း

မ်ားၾကာစြာ

၁၉၉၀
94

အသံုးျပဳခဲ့သည္။

ထိန္းသိမ္းခ်ိန္အတြင္း

ခုႏွစ္မွစ၍

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက

အဓမၼျပဳက်င့္ခံရျပီး၊

ILO ျမန္မာဆက္ဆံေရးရံုး ၏Report on ILO Activities in Myanmar, GB.320/INS/6(Rev.) (Feb. 20, 2014), para. 20 ကိုၾကည့္ပါ။
Reuters (July 2, 2015) သတင္း၏ Aubrey Belford ႏွင့္ Soe Zeya Tun တို႔ေရးသားေသာ“Forced Labor Shows Back-Breaking Lack of

Reform in Myanmar Military” http://www.reuters.com/article/2015/07/02/us-myanmar-rohingya-forcedlabouridUSKCN0PC2L720150702 ကိုၾကည့္ပါ။
85
Human Rights Watch ၏ All You Can Do Is Pray အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 20, p. 63 ကိုၾကည့္ပါ။
86
Internal U.N. Document on Forced Labor (Jan. 2014 - June 2014) (with Fortify Rights ၏ ဖိုင္တြင္ရိွသည္).
87
Fortify Rights ၏ Confidential Research and Report အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 80, p. 15 ကိုၾကည့္ပါ။
88

Ibid.

89

Fortify Rights ၏ ကုလသမဂၢ Universal Periodic Review တြင္ တင္သြင္းေသာ Myanmar, 23 Session, November 2015 (Mar. 21,

rd

2015), http://www.fortifyrights.org/downloads/FR_UPR%20Submission_September_2015.pdf.
90
Human Rights Watch ၏ All You Can Do Is Pray အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 20, pp. 16 ကိုၾကည့္ပါ။ 143; Human Rights Watch, The
Government Could Have Stopped This, see above note 23, p. 30 ကိုၾကည့္ပါ။
91
Irish Centre for Human Rights ၏ Crimes Against Humanity, see above note 17, p. 74 ကိုၾကည့္ပါ။
92

Ibid. (citing a Bangladeshi’s testimony collected by the organization); U.N. Commission on Human Rights ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ
လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ အစီရင္ခံစာ, U.N. Doc. E/CN. 4/1993/37 (1993), para. 77 (reporting that women have
been raped in front of their family members).
93
Irish Centre for Human Rights ၏ Crimes Against Humanity အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 17, p. 74 ကိုၾကည့္ပါ။
94
U.N. Commission on Human Rights ၏ Report of the Special Rapporteur (1993) အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 92, para. 77 ကိုၾကည့္ပါ။
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အျခားႏွိပ္စက္မႈမ်ား ခံရသည္ဟု ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖင့္ ေဖၚျပထားပါသည္။95 အုပ္စုလိုက္ အဓမၼမုဒိမ္းျပဳက်င့္မႈေၾကာင့္
အမ်ိဳးသမီးတစ္ခ်ိဳ႕ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။96
ျပည္နယ္လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏
ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။
တိုင္တန္းေသာ

97

အဓမၼျပဳက်င့္ခံရမည္ကို

ေၾကာက္ရြံ႕၍

ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

စစ္တပ္မွ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို

သူမ်ားအားရိုက္နက္ျခင္း၊

သူမ်ားအား အျပစ္ေပးျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းမ်ား

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။98

အဆိုပါျပစ္မႈက်ဴးလြန္

99

(၄) လြတ္လပ္စြာ သြားလာမႈ ကန္႔သတ္ခံရျခင္း

ျမန္မာအစိုးရသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ကို တင္းက်ပ္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငအ
ံ တြင္း ခရီးသြား
လာခြင့္ေပးရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားဆဲျဖစ္သည္။100
စာေတြ႔အရ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္

၁၉၄၀ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံျခားသား ဥပေဒကိုလိုက္နာရမည္။ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံအတြင္း

လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏိုင္ရန္အတြက္ သူ သို႔မဟုတ္ သူမ၏ အမည္ႏွင့္ဓါတ္ပံုပါ ေသာ ေထာက္ခံစာတစ္ေစာင္ လိုအပ္
သည္။101

ထိုေထာက္ခံစာျပဳလုပ္ရန္အတြက္
102

ေငြေၾကးမတတ္ႏိုငၾ္ ကေပ။

သို႔ေသာ္လည္း

အခေၾကးေငြႏွင့္
လက္ေတြ႔တြင္မူ

လာဘ္ေငြေပးရန္
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား

မ်ားစြာေသာရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္
မည္သည့္အေထာက္အထားမ်ား

ကိုင္ေဆာင္ထားပါေစ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၄င္းတို႔၏သြားလာမႈကို လံုး၀ကန္႔သတ္ ထားပါသည္။103
ႏိုင္ငံႏွင့္

ျပည္နယ္အဆင့္

ေဒသဆိုင္ရာ

အာဏာပိုင္မ်ားသည္

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္

ပို၍လိုအပ္ခ်က္မ်ား

သတ္မွတ္ထားသည္။ ေဒသဆုိင္ရာအမိန္႔ အမွတ္ ၁/၂၀၀၉ အရ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ခရီးမသြားမီ
ရက္သတ္တစ္ပါတ္ ၾကိဳတင္ခြင့္ေတာင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။104 လက္ေတြ႔တြင္မႈ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေပးခဲျပီး၊
အနဲငယ္သာ

95
96

တတ္ႏိုင္ေသာတန္ဖိုး(လာဘ္ေငြ)ျဖင့္

လဲလွယ္ရပါသည္။

အခေၾကးေငြႏွင့္

ရိုဟင္ဂ်ာ

လာဘ္ေငြေပးရန္

Fortify Rights ၏ Confidential Research and Report အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 80, pp. 12-13 ကိုၾကည့္ပါ။
U.N. Commission on Human Rights ၏ Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and

Consequences, Yakin Ertürk, U.N. Doc. E/CN.4/2006/61/Add.1 (2006), para. 118. ကိုၾကည့္ပါ။
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အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာရာတြင္ “စစ္သားမ်ားသည္ တစ္ခါတရံ ကၽြန္မတို႔ရြာကိုလာျပီး အိမ္ထဲ၀င္လာပါတယ္။
အိမ္ထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးေတြကို ေတြ႔တယ္ဆိုရင္ သူတို႔စခန္းေတြဆီကိုေခၚသြားပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႔အမ်ိဳးသမီးေတြဆို ျပန္မလြတ္ခင္
တစ္လေလာက္ဖမ္းထားခံရပါတယ္။ ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳး ကၽြန္မတို႔ရြာက အမ်ိဳးသမီး ၁၀ ေယာက္ေလာက္ၾကံဳေတြ႔ရတယ္လို႔ ၾကားဖူးခဲ့ပါတယ္။
စစ္သားေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ထိတယ္၊ ႏွိပ္စက္ၾကပါတယ္။ သူတို႔အထဲက သံုးေယာက္ကေတာ့ အခါမွျပန္မလာေတာ့ပါဘူး၊ သူတို႔ရဲ့
အေလာင္းေတြကို ပင္လယ္ထဲျပစ္လိုက္ၾကတယ္ လို႔ကၽြန္မၾကားရခဲ့ပါတယ္။ ျပန္လြတ္လာတဲ့ တျခားအမ်ိဳးသမီးေတြ ေျပာတာက ေတာ့
စစ္သားေတြက အဓမၼလိင္ဆက္ဆံခိုင္းျပီး ရိုက္နက္ပါတယ္ လို႔ေျပာပါတယ္။ အဲဒီအမ်ိဳးသမီးေတြက ၁၉ ကေန ၂၂ ႏွစ္အရြယ္ေတြျဖစ္ျပီး
တစ္ေရာက္ကေတာ့ ကၽြန္မအိမ္နဲ႔ မေ၀းတဲ့ေနရာမွာ ေနပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳး ကၽြန္မကို ျဖစ္လာမွာ ကိုအျမဲတမ္း ပံုပင္ခဲ့ရပါတယ္။ စစ္တပ္ဟာ ရြာကို
အျမဲလာျပီ လူေတြကို ဖမ္းေနခဲ့တဲ့အတြက္ ကၽြန္မရဲ့ရြာမွာ မေနရဲပါဘူး။” Fortify Rights ၏ အင္တာျဗဴး အမွတ္ #77 ကြာလာလမ္ပူ၊ မေလးရွား
(Sept. 2014).
98

U.N. Commission on Human Rights ၏ Report of the Special Rapporteur on Violence Against Women, အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 96,
para. 123 ကိုၾကည့္ပါ။
99
U.N. Committee on the Elimination of Discrimination against Women ၏ Concluding Observations of the Committee on the
Elimination of Discrimination against Women - Myanmar, U.N. Doc. CEDAW/C/MMR/CO/3 (2008), para. 24.
100
Fortify Rights ၏ အင္တာျဗဴး အမွတ္ #05, ကြာလာလမ္ပူ၊ မေလးရွား (Aug. 2014); Fortify Rights ၏ အင္တာျဗဴး အမွတ္ #28 ,
ဘာစာရာရြာ၊ စစ္ေတြ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ျမန္မာ (Oct. 2013); Fortify Rights, Interview #74, Puchong, Malaysia (Sept. 2014); Fortify
Rights, Interview #77, Kuala Lumpur, Malaysia (Sept. 2014); Fortify Rights ၏ အင္တာျဗဴး အမွတ္ #81, ပူေခ်ာင္၊ မေလးရွား (Sept.
2014); Fortify Rights ၏ အင္တာျဗဴး အမွတ္ #92, စစ္ေတြ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ျမန္မာ (Mar. 2015); Fortify Rights ၏ အင္တာျဗဴး အမွတ္ #93,
စစ္ေတြ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ျမန္မာ (Mar. 2015); Fortify Rights ၏ အင္တာျဗဴး အမွတ္ #95, စစ္ေတြ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ျမန္မာ (Mar. 2015).
101

Myanmar Foreigners Act §§ 10, 12 (1864).
Irish Centre for Human Rights ၏ Crimes Against Humanity အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 17, p. 99 ကိုၾကည့္ပါ။
103
See, for example, Fortify Rights ၏ အင္တာျဗဴး အမွတ္ #123-136, စစ္ေတြ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ျမန္မာ (2013-2015) ကိုၾကည့္ပါ။
104
Confidential U.N. Internal Memorandum (Apr. 2013) (Fortify Rights တြင္ရိွေသာဖိုင္); Fortify Rights ၏ Policies of Persecution,
အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 59, p. 33 ကိုၾကည့္ပါ။
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တတ္ႏိုင္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာသည္ ျမိဳ႕နယ္ ၂ ခုအတြင္း ခရီးသြားခြင့္ကို “ပံုစ-ံ ၄“ ဟုေခၚေသာ ေလ်ာက္လႊာျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္
ေတာင္းရသည္။105
သူတို႔သည္

အျခားျမိဳ႕သစ္တစ္ခု
106

မွတ္ပံုတင္ရသည္။

ေရာက္သည္ႏွင့္

ေရာက္ရွိေၾကာင္းကို

လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးအရာရိွမ်ားထံ

လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး အရာရိွမ်ားထံ သတင္းပို႔ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက ျပစ္မႈတခုျပစ္ျဖစ္သည္။107

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစအ
္ ထိ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား မိမိရြာမ်ားျပင္ပသို႔ ခရီးထြက္မည္ဆိုပါက ခြင့္ေတာင္းရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို
အစိုးရမွ ဆက္လက္ကန္႔သတ္ထားခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိႈင္လ
၀န္ၾကီးဌာန၀န္ၾကီး

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးကိုကိုမွ

လြတ္ေတာ္သို႔

၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္ထဲေရး

ေျပာၾကားရာတြင္

“ဥပေဒအရ

ခရီးသြားလာျခင္းကို ကို္င္တြယ္ရန္ နစကမွ စည္းမ်ဥ္းမ်ား(ရိုဟင္ဂ်ာအား) တင္းက်ပ္ေနသည္”။

108

ဘဂၤါလီမ်ား

ရန္ကုန္သသ
ို႔ ြားရန္

အတြက္ တရား၀င္ ခရီးသြားခြင့္ ကိုေတာင္းခံႏိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၅ သိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၆၇)
အထိ

အာဏာပိုင္မ်ားအား

ေပးေဆာင္ရသျဖင္၊့

၄င္းျမင့္မားလွေသာ
109

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသာမက အလယ္အလတ္ တန္းစားမ်ားအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

ေငြေၾကးပမာဏအတြက္

သာမန္

ဤသို႕အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ရိုဟင္မ်ားကို

ညိွႏိုင္းခြင့္ေပးထားေသာ္လည္း ရန္ကုန္တြင္ အခ်ိန္တိုတိုသာ ေနရျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္လာရန္ လိုအပ္သည္။110

(၅) အိမ္ေထာင္ျပဳမွတ္ပံုတင္ျခင္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္လူဦးေရ ထိမ္းခ်ဳပ္ျခင္း

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ အပါအ၀င္ ရိုဟင္ဂ်ာလူဦးေရ၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ ကေလး
ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္

အျခားေန႔စဥ္တဓူ၀လုပ္ရွားမႈမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္

International

Crisis

ၾကီးမားလာေသာ

Groupမွသတင္း

မြတ္စလင္လူဦးေရက

ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးလွမင္းမွ

111

ဆက္လက္ျပဌာန္းခဲ့သည္။

ရခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္

ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစုလူဦးေရ၏

လုယူမည္ကို ေၾကာက္ရြ႔ံ႕ၾကသည္ဟုေဖၚျပထားသည္။
၀န္ၾကီး

မူ၀ါဒမ်ားကို

The

အစိုးရအရာရိွမ်ားသည္

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္

စီးပြားေရးအာဏာကို

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန

လြတ္ေတာ္တြင္

ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားရာတြင္

ရိုဟင္ဂ်ာ

လူဦးေရသည္

အလြန္သိပ္သည္း မႈရိွလာျပီး၊ သူတို႔(ရိုဟင္ဂ်ာ)၏ ကေလးေမြးဖြားႏႈန္းမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ႏႈန္းထက္
ေက်ာ္လြန္ကာ အလြန္အမင္း အႏၱရာယ္ရိွစြာ ျမန္ဆန္ေနသည္ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။112 စစ္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း
power point ဆလိုက္ တစ္ခုတြင္ ”လူမ်ိဳးေပ်ာက္မွာကို ေၾကာက္သည္” ေခါင္းစဥ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မြတ္စလင္
လူဦးေရသည္

ဗုဒၶဘာသာ

ဆလိုက္တခုတြင္

လူဦးေရထက္

ေက်ာ္လြန္သြားမည့္

“ဘဂၤါလီမြတ္စလင္…သူတို႔၏

ဘာသာတရား

ေၾကာက္စိတ္ကို္ေဖၚျပထားသည္။113
ျပန္႔ပြားရန္

လူဦးေရျဖင့္

အဆိုပါ

ထိုးေဖါက္ေနသည္ဟု

ေဖၚျပထားသည္။ သူတို႔၏ လူဦးေရကို မတရားေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းျဖင့္ တိုးတက္ေစသည္။
သူတို႔၏ လူဦးေရမ်ားသည္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္အျခားျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ တိုးပြားေနသည္။114

ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစု

ေနထိုင္သည့္ ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အစိုးရမွ ကေလး ၂ ဦးသာ ယူရမည့္ မူ၀ါဒ အပါအ၀င္
လူဦးေရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ကိုခ်မွတ္ထားသည္။
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Fortify Rights ၏ (2013-2015) တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ကမန္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ျဖင့္ အင္တာျဗဴး ထားသည္။
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Ibid.
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Fortify Rights ၏ အင္တာျဗဴး အမွတ္ #126, စစ္ေတြ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္(Aug. 18, 2015) ၏ နမူနာကို ၾကည့္ပါ။
Ibid.
111
International Crisis Group ၏ Myanmar: The Politics of the Rakhine State, p. 15 (Oct. 22, 2014),
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state.pdf.
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ကေလး ၂ ဦး မူ၀ါဒသည္ ကေလး ၂ ဦးရထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တရား၀င္ လက္မထပ္ ရေသးေသာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ရန္ ျဖစ္ေစသည္။115 ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားမ၀င္
ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို မလံုျခံဳေသာအႏၱရာယ္ရိွ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈကိုျပဳလုပ္ေစရန္ ျဖစ္ေနသည္။116 ဤကဲ့သို႔
ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ေသာအမိ်ဳးသမီးမ်ား

အသည္းအသန္

ေနထိုင္မေကာင္းျခင္း

ျဖစ္ၾကရသည္။117

အခ်ိဳ႕ေသာ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကိုယ္၀န္ မဖ်က္ခ်လိုသျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ ကေလးေမြးျပီး ၄င္းေနရာတြင္
ထားရစ္ခဲ့ၾကကာ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လာၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လာသည့္အခါ နစက
အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ မလိုလားအပ္သည့္ ေနာက္တြဲရန္မွ ေရွာင္ရွားရန္ျဖစ္သည္။118 ရိုဟင္ဂ်ာ ကေလးေမြးႏႈန္းကို
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ လူဦးေရေလ်ာ့ခ်ရန္ အစိုးရ၏ ပန္းတိုင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရမွ သေဘာေပါက္ နားလည္မႈကို အဆိုပါ
သာဓကမ်ားမွ ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစပါသည္။

(ဂ) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ရခို္င္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မွဳ ့ျဖစ္စဥ္
ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ တင္းမာမႈမ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပြက္ပြက္ဆူသည့္ အဆင့္တစ္ခသ
ု ို႔ ေရာက္ခဲ့သည္။ ေမလ ၁၈
ရက္ေန႔

တြင္

အသက္

၂၇

ႏွစ္အရြယ္

ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သူ

မသီတာေထြးသည္

ရမ္းျဗဲျမိဳ႔နယ္တြင္ လုယက္၊ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရျပီး အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ ေဒသခံမ်ားမွ မြတ္စလင္ ၃ ဦးအား သံသယရိွခဲ့ျပီး
အာဏာပိုင္မ်ားမွ သူတို႔အားခ်က္ခ်င္း ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ေဒသခံရခုိင္ လႈပ္ရွားသူမ်ားက ရာဇ၀တ္မႈ အေသးစိတ္ကို
ေဖၚျပသည့္

လက္ကမ္းစာေစာင္

လက္စားေခ်ရန္

တစ္ေစာင္

ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

တစ္ေလွ်ာက္လံုး

အင္တာနက္

အျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုၾကသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားကို

ေဒသခံသာမန္ရခိုင္မ်ားမွ

ျဖန္႔ေ၀ခဲၾ့ ကသည္။119

ေသဆံုးေနသည့္ပံုအား

ထုတ္ေ၀ခဲ့ျပီး
အမည္မသိ

ေပၚတင္လိုက္ကာ
120

၄င္းလက္ကမ္း

စြပ္စြဲအျပစ္တင္ထားကာ

စာေစာင္မ်ားကို

အင္တာနက္အသံုးျပဳသူသံုးမ်ားမွ
ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ

ျပည္နယ္

မသီတာေထြး၏

မြတ္စလင္မ်ားအား

ျပန္လည္

အစိုးရသတင္းစာမ်ားက တႏိုင္ငံလံုးရိွ မြတ္စလင္မ်ားကို ေဖၚျပရန္အတြက္

ေတာင္အာရွသားမ်ားအား ေခၚေ၀ၚသည့္ မေလးစားသည့္ အသံုးအႏႈန္း ျဖစ္သည့္“မြတ္စလင္ ကုလား”121ဟူေသာ
ေ၀ါဟာရကို အသံုးျပဳခဲ့သည္။122
ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ မသီတာေထြးအသတ္ခံရမႈအတြက္ ဂလဲစ
့ ားေျခရန္ ရခိုင္အေယာက္၃၀၀ ရွိ လူစု တစ္စသ
ု ည္
ေတာင္ကုတ္

အစိုးရ

စစ္ေဆးေရး

ဂိတ္တစ္ခုတြင္

မြတ္စလင္ခရီးသည္မ်ားပါ၀င္သည့္

ဘတ္စ္ကားတစီးကို

၀ိုင္းရံခဲသ
့ ည္။ ၄င္းလူစုမွ ကားေပၚတြင္ ပါလာသည့္ မြတ္စလင္ ၁၀ ဦးအား ကားေပၚမွ ဆင္းခိုင္းကာ ေသသည္အထိ
ရိုက္ႏွက္ခဲ့သည္။123 အနီးရိွ ရဲႏွင့္စစ္သားမ်ားအပါ၀င္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာလူမ်ား ၄င္းတိုက္ခိုက္မႈအား သက္ေသအျဖစ္
ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကသည္။ ရဲႏွင့္စစ္သားမ်ား ၀င္ေရာကစြက္ဖက္ျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။124 ၃ ရက္ၾကာျပီး ေနာက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ
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Fortify Rights ၏ Policies of Persecution အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 59, p. 28 ကိုၾကည့္ပါ။
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Ibid.
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Ibid.
119
Human Rights Watch ၏ The Government Could Have Stopped This အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 23, p. 18 ကိုၾကည့္ပါ။
120
Rakhine Commission Report ၏ အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 5, p. 8. ကိုၾကည့္ပါ။
121
ကလာ ႏွင့္ ကုလား ကို အျပန္အလွန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အစိုးရ၏ ရခိုင္ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာမွ ေဖၚျပပါအတိုင္း ရွင္းလင္းတင္ျပထားရာတြင္
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အသံုးအႏႈန္းကို အိႏိၵယ တိုက္ဇင္းျမစ္မွလာေသာ (အထူးသျဖင့္ အိႏိၵယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ႏွင့္ ပါကစၥတန္) တို႔မွ လာသူမ်ားကို ေခၚဆိုပါသည္”
Ibid., p. 9, fn. 7.
122
Ibid.
123
Reuters သတင္းဌာန၏ (June 8, 2012) တြင္ “Four Killed as Rohingya Muslims Riot in Myanmar: Government,”
http://www.reuters.com/article/2012/06/08/us-myanmar-violence-idUSBRE85714E20120608.
124
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117

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS CLINIC . YALE LAW SCHOOL 16

အစိုးရအဆင့္ေကာ္မတီဖြဲ႕ျပီး၊

ရခိုင္ျပည္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္

ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသည့္

“ၾကိဳတင္စီစဥ္ထားသည့္

ဥပေဒမဲ့၊ မင္းမဲ့စရိက္ အျပဳအမူမ်ား” ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။125
အၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ေလွ်ာက္ လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံႏွံ႕သြားခဲ့သည္။ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာရိွ
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ေသာၾကာေန႔ ဆုေတာင္းပြဲအျပီးတြင္ လူအုပ္ျဖင့္ ဆူပူကာ ရခုိုင္လူမ်ိဳး၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျပီး
အနဲဆံုး ရခိုင္ ၇ ဦးကို သတ္ခဲ့သည္။126 ရိုဟင္ဂ်ာ ႏိုင္ငံေရးသမားႏွင့္ လႈပ္ရွားသူတစ္ဦးက ၄င္းအဓိကရုဏ္းအား
လံုျခံေရးတပ္ဖြဲမ
႕ ်ားမွ

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားသတ္ခဲ့သည့္

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္

စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္အထိ

အေပၚတံု႔ျပန္မႈဟုေခၚဆုိခဲ့သည္။127

ျပန္ႏလ
ွံ႔ ာခဲ့ျပီး၊

အဓိကရုဏ္းမ်ားႏွင့္

ရခိုင္ႏွင့္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအၾကား

ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား

ျဖစ္ခဲ့သည္။ လူသတ္မႈမ်ား၊ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ရခိုင္မ်ားပိုင္ဆုိင္သည့္ အိမ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မီးရိူ ့တိုက္ခိုက္
ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။ ျပည္နယ္လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားသည္ ၄င္းဆူပူမႈမ်ားအား ၀င္ေရာက္တားဆီးျခင္း၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အား
အကာအကြယ္

မေပးသည့္အျပင္

မြတ္စလင္မ်ားကို

ဆန္႔က်င္သည့္

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။128

ထိုအခ်ိန္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသားေရး ၀ါဒီမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တေလွ်ာက္
ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဆႏၵျပသူဦးေရ ၆၀၀ သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရိွ ေရြတိဂံုဘုရားတြင္
စုေ၀းျပီး ဘဂၤါလီမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဖယ္ရွားေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။129
ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အေရးေပၚအေျခေန အျဖစ္ေၾကညာျပီး ၄င္းေဒသ၏
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ားကို စစ္တပ္မွ တာ၀န္လြဲယူရန္ အာဏာေပးခဲ့သည္။ စစ္ေတြ၊ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္
ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္

ေန၀င္မွ

မိုးေသာက္အထိ

ညမထြက္ရအမိန္႔တစ္ခု

ဦးထက္မပိုေသာ အမ်ားျပည္သူ စုရံုးျခင္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။

130

ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး၊

လူဦးေရ

၅

သို႔ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္

ရိွေနခဲ့သည္။ Human Rights Watchမွ ေဖၚျပရာတြင္ ရခုိင္ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ႏွစ္ဖက္စလံုး၏ လူစုလူေ၀းမ်ားမွ အိမ္မ်ား၊
ေစ်းဆိုင္မ်ား၊ ၀တ္ျပဳရာေနရာမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။131 အဓိကရုဏ္းမ်ားေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ရခုိင္ ၁ သိန္း
ေက်ာ္ အိုးမဲ့အိ္မ္မဲ့ျဖစ္ေစကာ ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ခံခဲ့ရသည္။132
အေရးေပၚအုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြငး္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခားလံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕မႈ ရိွလာ
ေစခဲ့သည္။ Human Rights Watchမွ ေဖၚျပရာတြင္ အဓိကရုဏ္းရဲႏွင့္ အရံတပ္ဖြဲ၀
႔ င္မ်ားသည္ Paramilitary
ရခိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ရိုဟင္ဂ်ာ အသိုင္းအ၀ို္င္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။133 စစ္တပ္၊ ေဒသခံရဲႏွင္ နစက
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ လူအင္အားျဖင့္ သိမ္းၾကံဳးျပီး၊ ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈ မရွိေသာ အင္အားကို အသံုးျပဳကာ
ရိုဟင္ဂ်ာလူဦးေရ

ထူထပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္

အစိုးရတပ္မ်ားမွလည္း

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္

ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားႏွင့္ေယာကၤ်ားေလး

သံသယရိွသူမ်ားကို

ရာေပါင္းမ်ားစြာကို

ဖမ္းဆီးခံရသူမ်ားအား ဆက္သြယ္၍မရႏိုင္ေသာ ေနရာတြင္ထားရိွျပီး ႏွိပ္စက္ခဲ့သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္

ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးဦးေရ

၁၀၀

ေက်ာ္အား

135

ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။134
မတရားဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢအဖြဲU
႕ .N မွလည္း

လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ

အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သည့္

125

Reuters ၏ “Rohingya Muslims Riot,” အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 123. ကိုၾကည့္ပါ။
Human Rights Watch ၏ All You Can Do Is Pray, အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 20, p. 21 ႏွင့္ Associated Press ၏ “Deadly Riots Raise
Muslim-Buddhist Tensions in Myanmar ကိုၾကည့္ပါ။” N.Y. Times (June 9, 2012) ၏
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127
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Associated Press, ၏ “Burma Ethnic Violence Escalates As Villagers Flee,” ႏွင့္ The Guardian (June 12, 2012) ၏
http://www.theguardian.com/world/2012/jun/12/burma-ethnic-violence-escalates.
129
Radio Free Asia (June 10, 2012) မွ Kyaw Kyaw Aung ႏွင့္ Parameswaran Ponnudurai တို႔၏ “Emergency Declared in Rakhine,”
သတင္း http://www.rfa.org/english/news/myanmar/emergency-06102012151543.html.
130
Al Jazeera သတင္းဌာန၏ (June 11, 2012) တြင္ “Emergency In Myanmar State Following Riots,”
http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2012/06/2012610144345611570.html.
131
Human Rights Watch ၏ The Government Could Have Stopped This, အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 23, p. 18. ကိုၾကည့္ပါ။
132
Ibid., p. 19.
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ယံုၾကည္ဖြယ္ရာ

ခုိင္လံုေသာ

မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည္။136

အေထာက္အထားမ်ားကို

အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္

ရခိုင္အရပ္သားမ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ၾကသည္။ အဓမၼက်င့္မႈအား မိမိတအ
ို႕ သိုင္းအ၀ိုင္း
၀င္သူမ်ားမွ တုိင္ၾကားရန္ ၾကိဳးစားပါကအဖမ္းခံရမည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္။137 ေမာင္ေတာ ရပ္ရြာ
လူၾကီးမ်ားမွ အမ်ိဳးငယ္ ၂ ဦးအား နစကမွ အဓမၼျပဳက်င့္သည္ကို နခစ အရာရွိၾကီးမ်ားထံ တိုင္ၾကားရာတြင္ နစက မွ ၃
ရက္ၾကာ ဖမ္းဆီးခဲ့ျပီး၊ ရပ္ရြာမွ လာဘ္ေငြ မေပးမခ်င္း ျပန္လြတ္ေပးရန္ျငင္းဆိုခဲ့သည္။138
ေဒသခံရခိုင္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားလြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ကို တင္းက်ပ္စြာ ပိတ္ပင္ထားခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္
ရခုိင္ျပည္နယ္၏ ၁၇ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေျမပံုတြင္ ရခိုင္မ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား အမ်ားျပည္သူ
ေနရာမ်ား၊

ျမိဳ႕၏တစ္ခုတည္းေသာ

သေဘၤာဆိပ္ကမ္းႏွင့္

သူတို႕၏ငါးဖမ္းေလွမ်ား၊
139

ေက်ာင္းမ်ားအား သံုးစြဲခြင့္မျပဳဟု မြတ္စလင္မ်ားက ေဖၚျပခဲ့သည္။
အသံုးျပဳပါက

ရခိုင္မ်ားမွတိုက္ခိုက္မည္ကို

အခ်ိဳ႕ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္

ရခိုင္လူစုလူေ၀းမ်ားမွ

ယခုထိ

သူတို႔အိမ္ထဲမွ

ရပ္ကြက္တစ္ခုလံုး လူသူကင္းမဲ့ျဖစ္ျဖစ္သြားျပီး သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္။
ခန္႔မွန္းေျခအရ

စစ္ေတြႏွင့္ေမာင္ေတာ

ခရိုင္မ်ားတြင္

စာသင္

အခ်ိဳ႕မြတ္စလင္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူေနရာကို

ေၾကာင့္ရြ႔ံေသာေၾကာင့္
မြတ္စလင္မ်ားကို

ေဆးရံုမ်ားႏွင့္

141

ပုန္းေအာင္းေနၾကရသည္။140
အတင္းထြက္ခြာ

ခိုင္းသျဖင့္

ၾသဂုတ္လအထိ UNHCR မွ

ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္

လူဦးေရ

၈

ေသာင္း

142

အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ကာ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရသည္။

အစိုးရမူ၀ါဒမ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာ အိုးအိမ္မဲ့ျဖစ္မႈကို တရား၀င္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အၾကမ္ဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အိုးအိမ္ဖ်က္ဆီး
ခံလိုက္ရေသာ

မြတ္စလင္မ်ားကို

သတ္မွတ္ထားေသာ

ျပည္တြင္းေဘးဒဏ္ခံရသူမ်ား

အတြက္ခ်ေပးထားေသာ

ဒုကၡသည္စခန္း (IDP) မ်ား တြင္သာ ေနခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အစိုးရက အိုးအိမ္စြန္႔ခြာရေသာ စစ္ေတြမွ
မြတ္စလင္မ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရိွ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ၾကိဳစားခဲ့သည္။ မေျပာင္းေရႊ႕ေသာ
သူမ်ားကို အစိုးရမွ မွတ္ပံုတင္ရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သျဖင့္ ၄င္းတို႔ အတြက္ အစားအစာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား မရေစခဲ့ပါ။143
ရခိုင္အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ (RNDP)144 ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေရး ၀ါဒီမ်ားမွ တည္ေထာင္
ခဲ့သည္။145 ၄င္းပါတီသည္ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းႏွင့္ေနာက္ပိုင္း ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈ
ျပန္႔ႏွံ႔ေစေသာ အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ၾသဇာအရိွဆံုးအဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည္။ (RNDP) သည္ စတင္ တည္ေထာင္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း

နုိင္ငံေရးအာဏာရိွလာခဲ့သည္။

၂၀၁၅

ခုႏွစ္

ေအာက္တိုဘာလမွစ၍

ယခုအခ်ိန္ထိ

ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္၏ အမတ္ေနရာ ၃၅ ခုတြင္ ၁၈ ေနရာ ရရိွထားျပီး ၂၀၁၀ ႏိ၀
ု င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲမွ စ၍
အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္၏ အမတ္ေနရာ စုစုေပါင္း ၆၆၄ ေနရာတြင္ ၁၆ ေနရာရရိွထားသည္။146 ပါတီသည္ ဘာသာေရး
အေျခမခံဟုဆိုေသာ္လည္း
နီးစပ္မႈရိွသည္။

147

၂၀၁၂

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းရိွ

ေဒသခံအဆင့္လိုက္

ဗုဒၶဘာသာ

သံဃာေတာ္ၾကီးမ်ားျဖင့္

ခုႏွစ္ အၾကမ္းဖက္မႈအား တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ (RNDP) မွ “လက္ရိွအေျခအေနတြင္

ဘဂၤါလီလူဦးေရသည္ ရခိုင္တစ္မ်ိဳးသားလံုးႏွင့္ အျခားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ျခိမ္းေခ်ာက္မႈ ျဖစ္ေစသည္” ဟုဆိုေသာ
ေၾကညာခ်က္
136
137
138
139
140

တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္

ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္

အတူေနထိုင္ေသာ

“ျမန္မာႏိုင္ငံသား

U.N. မွ မထုတ္ေ၀ေသာ ရံုးအတြင္း ျမန္မာ အစီရင္ခံစာ p. 2 (April 2013) (Fortify Rights တြင္ရိွေသာဖိုင္).
Ibid., pp. 24-25.
Ibid., p. 25.
Ibid., p. 11.

Human Rights Watch ၏ The Government Could Have Stopped This, အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 23, p. 3. ကိုၾကည့္ပါ။
BBC သတင္းဌာန၏ (Aug. 14, 2012), “Muslim Homes Razed in Burma’s Rakhine State - Report,”
http://www.bbc.com/news/world-asia-19263926.
142
Ibid.
143
U.N. မွ မထုတ္ေ၀ေသာ ရံုးအတြင္း ျမန္မာ အစီရင္ခံစာ၊ အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 136, p. 12 ကိုၾကည့္ပါ။
141

144

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ RNDP သည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သည္။
လက္ရိွတြင္ ၄င္းပါတီ ႏွစ္ခုလံုးသည္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီအျဖစ္လူသိမ်ားျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အရိွန္အဟုန္ ဆက္လက္ရရိွေနသည္။
Myanmar Times, Election Parties (Sept. 2, 2015) http://www.mmtimes.com/index.php/election-2015/parties.html.
145
Human Rights Watch ၏ Burma: End ‘Ethnic Cleansing’ of Rohingya Muslims (Apr. 22, 2013),
https://www.hrw.org/news/2013/04/22/burma-end-ethnic-cleansing-rohingya-muslims.
146
Myanmar Times ၏ Election Parties, အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 144. ကိုၾကည့္ပါ။
147
The Independent (Dec. 5, 2012) တြင္ Andrew Buncome ေရးသားသည့္ “Homeless and Helpless: The Rohingya Muslims of the
Rakhine State,” http://www.independent.co.uk/news/world/asia/homeless-and-helpless-the-rohingya-muslims-of-rakhine-state8386822.html.
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မဟုတ္ေသာ

ဘဂၤါလီမ်ား”

ကို

ေ၀းကြာေသာ

ေနရာသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းရန္

ေတာင္းဆိုသည္သာမက

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

အားလံုးထြက္သြားရန္ အစိုးရထံ ေတာင္းဆုိ ခဲ့သည္။148
ဗုဒၶဘာသာ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ေသာ စိတ္ဓါတ္ျပင္းထန္သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္
မြတ္စလင္

ဆန္႔က်င္ေရး

အေျပာအဆိုတို႔တြင္

တက္ၾကြေသာ

အခန္းဂ႑တစ္ခုမွ

ပါ၀င္ၾကသည္။

“၉၆၉”

လုပ္ရွားမႈသည္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး အရွင၀
္ ီရသူမွ အထင္ရွားဆံုး ကိုယ္စားျပဳသည့္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ိဳးသား၀ါဒီ
လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၄င္းလုပ္ရွားမႈသည္ မြတ္စလင္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံကို လြမ္းမိုးရန္ ၾကိဳးစားေနေသာ အျမင္ကို
ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျပီး မြတ္စလင္မ်ား၏ ခ်ိန္းေျခာက္မႈကို ဖယ္ရွားပစ္ရန္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ အတူတကြ စည္းလံုးမႈ
ရိွရမည္ဟု

ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုထားသည္။

လက္ရိွတြင္

အရွင၀
္ ီရသူသည္

၉၆၉

လုပ္ရွားမႈအေပၚ

ႏိုင္ငံေရး

ၾသဇာအာဏာၾကီးမားသည့္ မဘသ (အမ်ိဳးသား၊ ဘာသာႏွင့္သာသနာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီ) ကို
ဦးေဆာင္ေနျပီး၊ မြတ္စလင္မ်ားကို “ေျမြဆိုးမ်ား၊ ေခြးရူးမ်ား” ဟုေခၚဆိုခဲ့ျပီး149 “သင္သည္ မြတ္စလင္တစ္ဦး၏ ဆိုင္မွ
ပစၥည္းတစ္ခုကို ၀ယ္ပါက သင္၏ေငြသည္ ၄င္းေနရာတြင္ ရပ္မသြားဘဲ ၄င္းေငြမ်ားကို ေနာက္ဆံုးတြင္ သင့္လူမ်ိဳးႏွင့္
ဘာသာကို ဖ်က္ဆီးရန္အတြက္ အသံုးျပဳလိမ့္မည္။ ထိုေငြကိုအသံုးျပဳကာ ဗမာအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ရယူကာ မၾကာမီ
ထိုအမ်ိဳးသမီးအား အတင္းအက်ပ္ သို႔မဟုတ္ အတင္းအဓမၼ အစၥလာမ္ဘာသာထဲ ေရာက္ေအာင္ သိမ္းသြင္းလိမ့္မည္”
စသည့္

ယံုၾကည္မႈကိုေထာက္ခံခဲ့သည္။150

အရွင၀
္ ီရသူမွလည္း

“မြတ္စလင္မ်ား

လူဦးေရ

တိုးပြားလာသည္ႏွင့္

သူတို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔အား လႊမ္းမိုးကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ တိုင္းျပည္ကို လႊဲယူျပီး၊ မေကာင္းဆို၀ါး ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေအာင္
ျပဳလုပ္လိမ့္မည္” ဟုေျပာဆိုခဲ့သည္။

151

ေဒသခံ ရခိုင္ရဟန္းသံဃာမ်ားသည္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္
လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား

ရခိုင္ျပည္သူလူထုအားတိုက္တြန္းခဲ့သည္။152

ေ၀ခဲ့ျပီး၊

ရခိုငသ
္ ံဃာဟုလူသိမ်ားေသာ

ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္ရိွ ဘာသာေရးအဖြဲ႔မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေသာ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိူင္လ ၅
ရက္ေန႔တြငစ
္ ုရံုးကာ
သံဃာေတာ္မ်ားမွ
ေၾကညာကာ၊

ျဖစ္ပြားေနေသာ
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္

“၁၂ခ်က္ပါသည့္

“ဆိုးသြမ္းသည့္

ပဋိပကၡအား

“ရခိုင္လူမ်ိဳးျပဳတ္ေရး

ထုတ္ျပန္ခ်က္”

ဘဂၤါလီ(ကုလား)မ်ားထံမွ

တသမတ္တည္း

အစီအစဥ္”

လက္ကမ္းစာေစာင္ကို

ေ၀းေ၀းေရွာင္”

ရန္အတြက္

စုရံုးခဲ့ၾကသည္။153

တံု႔ျပန္မႈျပဳလုပ္ရန္
တစ္ခုကို

လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု

ေ၀ငွခဲၾ့ ကသည္။154
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား

ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား

အလုပ္ေပးျခင္းမ်ား၊

ေစ်းေရာင္း ၀ယ္ျခင္းမ်ား၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား စက္ေလွ၊ ကူးတို႔၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုက္ကယ္မ်ားေပၚတြင္ တင္ေဆာင္ျခင္းမ်ား
မျပဳလုပ္ရန္

အၾကံျပဳခဲ့သည္။

ေတာင္ဆိုခဲ့ၾကသည္။

155

ရခုိင္လူငယ္သံဃာမ်ား

ကုန္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္းႏွင့္
ခဲ့ၾကသည္။

156

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား
ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ား

ေျမာက္ဦးသံဃာမ်ားအသင္းမွလည္း

အလုပ္သမားအျဖစ္

မခန္႔ရန္၊

အစားအေသာက္မ်ား

ေထာက္ပ့ံေနသည့္
အသင္းမွလည္း
မျပဳလုပ္ရန္၊

မ်ား

ရုပ္သိမ္းသြားရန္လည္း

ရခုိုင္လူမ်ိဳးမ်ားကို

“ကုလားမ်ား”ႏွင့္

အလားတူထုတ္ျပန္ခ်က္

တစ္ခုကိုျပဳလုပ္

ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအား
မေပးရန္ႏွင့္

NGO

ဘဂၤါလီမ်ားအား

သဘာ၀အားျဖင့္

ေစ်းမေရာင္းရန္ႏွင့္

ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းေသာ

သူတို႔ႏွင့္ဆက္ဆံေရး မလုပ္ရန္ သူတို႔၏ အဖြဲ၀
႔ င္မ်ားထံသို႔ အီးေမးလ္စာေပးပို႔ျပီး ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။157
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ရခိုင္အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ၏ “RNDP Post-Conflict Declaration Related to Relocation” (June 26, 2012) (Fortify Rights
တြင္ရိွေသာဖိုင္).
149

Los Angeles Times (May 24, 2015) တြင္ Shashank Bengali ေရးသားသည့္ “Monk Dubbed ‘Buddhist Bin Laden’ Targets
Myanmar’s Persecuted Muslims,” http://www.latimes.com/world/asia/la-fg-ff-myanmar-monk-20150524-story.html.
150
The Atlantic (Apr. 9, 2013) တြင္ Alex Bookbinder ေရးသားသည့္ “969: The Strange Numerological Basis for Burma’s Religious
Violence,” http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/04/969-the-strange-numerological- basis-for-burmasreligious-violence/274816.
151

Ibid.
သံဃာေတာ္မ်ားအသင္း၏ ၁၂ ခ်က္ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ရေသ့ေတာင္ရိွ အဖြဲ႔ေပါင္းစံုမွ သံဃာေတာ္မ်ား အစည္းအေ၀းမွ သေဘာတူညီဳျပီး
ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္သည္ (July 5, 2012) (Fortify Rights တြင္ရိွေသာဖိုင္) [၁၂ ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခ်က္].
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Ibid.
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ရခိုင္ရဟန္းပ်ိဳမ်ားအသင္း၏ “ရခိုင္အမ်ိဳးသားအားလံုးသို႔ ေၾကညာခ်က္” (July 2012) (Fortify Rights တြင္ရိွေသာဖိုင္)
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ေျမာက္ဦး သံဃာေတာ္မ်ားအသင္းမွ အသင္းသားမ်ားထံ ေပးပို႔ေသာ အီးေမးလ္ (July 9, 2012) (Fortify Rights တြင္ရိွေသာဖိုင္)။
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၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ ေကာ္မတီ၀င္ သံုးဦးသည္ အေျခအေနကို စံုစမ္းရန္
ရခိုင္ျပည္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ဇူလိႈင္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေကာ္မတီမွ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။
ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ အစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ
ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈမ်ားကို
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္

ေဖၚျပထားျခင္းမရိွေပ။

ျမန္မာအစိုးရ၊

အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္

NGO

အစားအစာ၊

မ်ားႏွင့္

ကုလသမဂၢ

အ၀တ္အစား၊

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ

ယာယီေနရာထိုင္ခင္း၊

က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖန္႔ေ၀ေပးေနသည္ဟုသာ နိဂံုးခ်ဳပ္အစီရင္ခံ ေဖၚျပထားသည္။

ႏွင့္

158

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လိႈင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ ရိုဟင္ဂ်ာအားလံုးကို UNHCR ၏ စခန္းမ်ားတြင္ ထားရန္
သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ပို႔ရန္ UNHCRအား ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ “ဤျပႆနာအေျဖမွာ သူတို႔အား
UNHCRမွ စီမံခန္႔ခြဲေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ထားရိွျပီး၊ UNHCRမွ အကူအညီေပးရန္ျဖစ္သည္။159 အကယ္၍
အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ လက္ခံမည္ဆိုပါက သူတို႔အား ထိုႏိုင္ငံသို႔ပို႔ႏိုင္သည္” “ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘာသာ ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္မည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္
လာသူမ်ားျဖစ္ျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ တိုင္းရင္းသားမ်ား မဟုတ္သျဖင့္ သူတို႔ကို ဒီမွာလက္မခံႏိုင္ပါ” ဟုေၾကညာခဲ့ပါသည္။160

ရခုိုင္အုပ္စုမ်ားမွ ဦးသိန္းစိန္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ရခိုင္ဒုကၡသည္မ်ား
ေကာ္မတီအားလံုး၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေရး ၀ါဒီအုပ္စတ
ု စ္ခမ
ု ွ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအေပၚ အဆိုျပဳ
ေၾကညာရာတြင္ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ သမၼတၾကီး၏ ေနာက္မွရပ္တည္ကာ UNHCR ၏ အၾကီးဆံုးအရာရိွႏွင့္ ေဆြးေႏြးစဥ္
တရားမ၀င္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအေပၚ သူ၏ျပတ္သားေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို လံုး၀ေထာက္ခံပါသည္”။161
ဗုဒၶဘာသာ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အၾကံျပဳခ်က္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး ခ်ီတက္ဆႏၵျပ ေထာက္ခံ
ခဲ့ၾကသည္။

သံဃာေတာ္တစ္ပါးမွ

အဆိုပါဆႏၵျပေထာက္ခံမႈမ်ားသည္

“ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

တိုင္းရင္းသားမ်ားထဲတြင္ လံုး၀မပါတာကို ကမၻာမွသိေစတာ” ျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္ေဖၚေျပာခဲ့သည္။162
အစိုးရႏွင့္ ရခိုင္မ်ား၏ခံစားမႈသည္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား မ်က္နွာသာေပး အကူအညီေပးသည္ဟု ထင္သည့္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္ၾကသည္။ ရခိုငအ
္ ဖြဲ႔အစည္း ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားမွလည္း ရိုဟင္ဂ်ာ
ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြါသူမ်ားအား သနားညာတာမႈျပကာ အကူအညီေပးေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ မယံုၾကည္
ေၾကာင္းေဖၚျပၾကသည္။163 ရခိုင္ဒုကၡသည္မ်ား ေကာ္မတီအားလံုးမွ U.N သို႔မဟုတ္ NGO အဖြဲ႔မ်ား၏အကူအညီ
ေပးမႈမ်ားကို ျငင္းဆိုလိမ့္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။164 ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားမွလည္း လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားသည့္
အကူအညီေပး ၀န္ထမ္းမ်ားအား ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၾကသည္။165 ခရိုင္အတြင္း ျဖန္႔ခ်ီခဲ့သည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္တစ္ခုမွ
U.N ႏွင့္ အကူအညီေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအား ဆန္႔က်င္သည့္ လွ်ိ႕၀ွက္ၾကံစည္မႈမ်ား
ရိွေၾကာင္းေဖၚျပခဲ့သည္။

“ကုလားမ်ား၏

တိုးတက္မႈအတြက္

တိုက္ရိုက္ေသာ္၄င္း၊

သြယ္၀ိုက္၍

ေသာ္၄င္း

လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ သစၥာေဖါက္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရန္သူျဖစ္သည္” ဟု အဆိုပါ လက္ကမ္းစာေစာင္မွ
U.Nႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ NGO မ်ားျဖင့္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ရခိုင္အားလံုးကို အၾကမ္းဖက္ရန္ ျခိမ္းေျခာက္
ထားပါသည္။166
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အျခား

လက္ကမ္းစာေစာင္တစ္ခုမွ

“ေဟာ္လန္ႏွင့္

ျပင္သစ္

NGOတစ္ခသ
ု ည္

ရခိုင္ျပည္ကုိ

သိမ္းပိုက္ႏိုင္ရန္

(ကုလားမ်ား) အတြက္ လက္နက္မ်ား ယူေဆာင္လာၾကသည္”ဟု စြပ္စြဲထားသည္။167 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိႈင္လတြင္
အစိုးရတပ္မွ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔မ်ား၏ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုပိုင္ရွင္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ Médecins Sans
Frontières

(နယ္ခ်ားမဲ့

ဆရာမ်ားအသင္း)အပါအ၀င္

လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈ

၀န္ထမ္း ၁၀ ဦးကို ဆူပူလုပ္ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲသ
့ ည္။

အကူအညီေပးေနသည့္
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ႏိုင္ငံသားဥပေဒပါလိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္

တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ကိုညီမႈရိွမရိွ

အတည္ျပဳျပီးမွသာ

ရသင့္ေၾကာင္း

ရခိုင္မ်ားမွ

171
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၄င္းအုပ္စု ႏွစ္ခုအၾကား ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆက္လက္ထိ္မ္းသိန္းထားႏိုင္မည္ဟုဆိုသည္။172 ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား မိမိေနထိုင္ရာ
ေဒသမွ မထြက္ခြါေစရန္ ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ မြတ္စလင္ရပ္ရြာမ်ားအား ရဲမ်ားက ေစာင့္ၾကပ္ထားခဲ့သည္။ အဆိုပါ
ကန္႔သတ္လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသည္ “ရဲႏွင့္ စစ္တပ္တို႔က အၾကီးအက်ယ္ တင္းၾကပ္ထားေသာ
ရပ္ကြက္မ်ားႏွငတ
့္ ူသည္”ဟု သတင္းေထာက္တစ္ဦးက ေဖၚျပထားသည္။173 ေဖာ္တီဖိုင္းရိုက္မွ ဗုဒၶဘာသာရြာသားမ်ား
သည္

အိမ္မ်ားႏွငဒ
့္ ုကၡသည္

စခန္းမ်ားမွ

ထြက္ေျပးရန္

ၾကိဳးစားသည့္

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို

ရိုက္နက္ျခင္းႏွင့္
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ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ

ရခိုင္ေနရာေဒသတြင္

အခ်ိဳ႕ေသာရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက
ေက်ာင္းမ်ား

မတက္ေရာက္

ေရာက္ရိွျပီး

ထုတ္ေဖၚေျပဆိုသည္။
ႏိုင္ေအာင္
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အဖမ္းခံရပါက
ခြဲျခားေရးမူ၀ါဒသည္

ျဖတ္ေတာက္ထားသည္။
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ရဲမ်ားက

ပိုက္ဆံေတာင္းေၾကာင္း

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား

မိမိတို႔

ေဆးေပးခန္းမ်ားႏွင့္
ကန္႔သတ္ထားရာ

ေနထိုင္ရာနယ္ေျမမွ ျပင္ပသို႕ ထြက္ခြါကာ ဆန္ႏွင့္အျခားရိကၡာမ်ား မ၀ယ္ယူႏိုင္ပါ။
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ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ မင္းျပားျမိဳ႕နယ္အတြင္း ဆူပူမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တာ၀န္ရိွသူမ်ားမွ ေျပာၾကားရာတြင္
ရခိုင္ႏွင့္

ရိုဟင္ဂ်ာအၾကား

တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္

လူသံုးဦးေသဆံုး၍

တစ္ေက်ာင္းႏွင့္ ဗလီတစ္လံုးတို႔ ျပာက်သည္အထိ မီးရိႈ႕ခခ
ံ ဲ့ရသည္။
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အိမ္ေပါင္း

၄၀၀၊

ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း

အဆိုပါအၾကမ္းဖက္မႈသည္ ေျမာက္ဦး၊ ေျမပံ၊ု

ရေသ့ေတာင္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴ အပါအ၀င္ ေျမာက္ပိုင္းရိွ ျမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ကူးစက္သြားခဲ့သည္။178 ရခုိင္လူငယ္မ်ားသည္
လက္နက္မ်ားကိုင္ေဆာင္ကာ အဆိုပါျမိဳ႕မ်ားသို႔ အေျပးအလြားသြားေရာက္ကာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ရွားမႈ
မ်ားတြင္ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။179 အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးလ်င္ျမန္စြာ ျပန္႔ႏွႈံ႕သြားသည္။ ေအာက္တိုဘာလ
၂၅ ရက္ေန႔တြင္ Human Rights Watch လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ မွေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕၏ ယခင္ႏွင့္လက္ရိွ
ေ၀ဟင္ဓါတ္ပံုမ်ားျဖင့္ မြတ္စလင္ေနထိုင္သည့္ ေဒသမ်ားအား မီးရႈိ႕ထားသည့္ သက္ေသအား ထုတ္ေဖၚခဲ့သည္။180 The

New

York

Time

သတင္းစာမွ

ျမိဳ႕တစ္ခုလံုး

ထားသည္ရိႈ႕မီး” ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ဟု ေဖၚျပခဲ့သည္။
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ျပာက်ေစသည့္အရာသည္

“စနစ္တက်ႏွင့္

ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္

၄င္းျမိဳ႕သည္ ကာမန္မြတ္စလင္လူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ေသာ ျမိဳ႕ျဖစ္၍ ၃၅

ဧကေက်ာ္ရိွ အေဆာက္အဦေပါင္း ၆၃၃လံုး၊ လူေနေလွေပါင္း ၁၇၈ စီးႏွင့္ စက္မဲ့ေလွမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း Human
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ဦးသာရိွေၾကာင္းေလ်ာ့၍

ေဖၚျပခဲ့သည္။185

Human
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ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို
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“ရာထူးအဆင့္

ေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း

အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွသူမ်ား”
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စစ္တပ္ထံမွ

အေပၚအထင္ေသးစြာ
ရည္ညြန္းထားသည္။
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ေပါက္ၾကားလာေသာ

စာရြက္စာတမ္းမ်ားအရ

ေခၚေဆာင္ေသာအသံုးအႏႈံးျဖစ္သည့္

ယခင္က

“ကုန္ထမ္းကုလား”ကို

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား
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လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ထပ္မံေဖၚျပရာတြင္ ရဲမ်ားသည္ မြတ္စလင္မ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားတိုက္ခိုက္ေသာအခါ
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အခြငအ
့္ ေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားမွ ျမန္မာအစိုးရသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ရႈပ္ေထြးေစျပီး ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ရခိုင္ျပည္မွ
အင္အားသံုးဖယ္ရွားရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခတ
ံ င္ျပထားသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား ၄င္းတို႔အိမ္မွ
ထြက္ခြါသြားရန္

ေနာက္ဆံုးရက္မ်ား

ေဖၚျပခ်က္မ်ားအရသိရသည္။200

သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း

သို႔ေသာ္လည္း

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသြားရန္ေနရာမရိွပါ။ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္အျခား တိုင္းရင္းသားမြတ္စလင္မ်ား ေလွမ်ား
အျပည့္ျဖင့္

၀ိုင္းရံထားျခင္း

ခံရေသာသူတို႔၏

ရြာမ်ားမွ

ထြက္ေျပးရန္

ၾကိဳးစားခဲ့သည္။

ခိုလံုခြင့္ေတာင္းခံေသာ

ရိုဟင္ဂ်ား ၈၀၀ ေက်ာ္ လိုက္ပါလာေသာ ေလွမ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အာဏာပိုင္မ်ားမွျပန္လည္ႏွင္ထုတ္ခဲ့သည္။201
ျမန္မာအစိုးရမွ ရိုဟင္ဂ်ာ ၃၀၀၀ ဦးအား စစ္ေတြျမိဳ႕သို႔ ေလွျဖင့္မေရာက္ႏိုင္ရန္ တားဆီးခဲ့ျပီး202 လက္နက္ျဖင့္ ပစ္ကာ
သူတို႔အား

ျပန္လွည့္သြားေစခဲ့သည္။203

စစ္ေတြဆိပ္ကမ္းသို႔

အ၀င္မခံေသာ

ေလွမ်ားေပၚပါ

ရွစ္ဦးသည္
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ေရဓါတ္ခန္းေျခာက္မႈ သို႔မဟုတ္ အစာေရစာျပတ္လတ္မႈ ေၾကာင့္ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

ေသနတ္မ်ားႏွငဓ
့္ ားမ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ စစ္သားမ်ားမွလည္း လမ္းမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ကာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို သူတို ့
သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားသို႔ေရာက္ေအာင္ လမ္းလြဲေပးၾကသည္။205 အျခားရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ေတာင္ကုန္းမ်ား
ေပၚတြင္ ပုန္းေအာင္းကာ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ရခိုင္လူအုပ္မ်ားထံမွ လႊတ္ေျမာက္ရန္ၾကိဳးစားခဲ့ရသည္။
ဇြန္လႏွင့္

ေအာက္တိုဘာလ
206

လူသူကင္းမဲ့ေစခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္

မြတ္စလင္မ်ား

တစ္ျမိဳ႔လံုးနီးပါး

ေနထိုင္ခဲ့ေသာ

ျမိဳ႕အား

အာဏာပိုင္မ်ား၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ေအာက္တိုဘာလ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ

၃၅၀၀၀ေက်ာ္ သူတို႔၏အိုးအိမ္မ်ားမွ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။207 ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ေနာက္ဆံုးတြင္
ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ

သံဆူးၾကိဳးအကာအရံႏွင့္

အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။
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ခြင့္ေတာင္းယူရျပီး၊

စစ္ေဆးဂိတ္မ်ား

၀န္းရံထားေသာ

ထိုးတဲရြာမ်ားတြင္

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား စခန္းမ်ားမွ ယာယီထြက္ခြါရန္ အတြက္ ေဒသရိစ
ွ ခန္းလံုျခံဳေရး ရဲမ်ားထံမွ
ရဲအရာရိွမ်ားမွ

သတ္မွတ္ထားေသာေနရာတြင္
ခရီးမသြားႏိုင္ရန္

စစ္တပ္၏

ျမိဳ႕သို႔လိုက္ပို႔ရန္

သာေနထိုင္ရန္

ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ

အတြက္

ေစာင့္ၾကပ္ေသာ

လမ္းမ်ားတြင္

ေငြေၾကးပမာဏ
ရဲမ်ားအျပင္

ရဲစစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား

အခ်ိဳ႕ကို

ေပးရသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား

ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ

209

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏

ခ်ထားသည္။

သြားလာမႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အစိုးရအရာရိွမ်ားမွ ထုတ္ျပန္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
၂၄ ရက္ေန႔တြင္ သန္တြဲခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမွ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရာတြင္ သန္တြဲမွ ေတာင္ကုပ္၊ ဂိုအ၊ ႏွင့္
ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔ေျပးဆြဲေနေသာ
ဟုေဖၚျပထားသည္။
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ယာဥ္မ်ားအားလံုး

“မြတ္စလင္မ်ား

မပါေစရန္

တင္းၾကပ္စြာထိန္းခ်ဳပ္ရမည္”
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203

Fortify Rights အင္တာျဗဴး #03, ကြာလာလမ္ပူ၊ မေလးရွား (Aug. 11, 2014).
Dean Nelson ၏ The Telegraph တြင္ေရးသားထားေသာ “ရိုဟင္ဂ်ာ အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ျမန္မာျပည္အား ေသဆံုးမႈမႈမ်ားရပ္တန္႔ေအာင္
မလုပ္ေဆာင္ႏို္င္ဟု စြပ္စြဲထား” “Rohingya Campaigners Accuse Burma of Failing to Stop Deaths,”
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/burmamyanmar/9636161/Rohingya-campaigners-accuse-Burma-of-failingto-stop-deaths.html.
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Al Jazeera စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ယူနစ္, အင္တာျဗဴး Abdul Munaf.
Jason Szep & Andrew R.C. Marshall တို႕၏ အထူးအစီရင္ခံစာ“Special Report,” အထက္ပါမွတ္စု 174. ုအားၾကည့္ပါ။
Ibid.
Andrew Buncome ၏ “အိမ္မဲ့ႏွင့္အကူအညီမဲ့” “Homeless and Helpless,” အထက္ပါမွတ္စု 147. အားၾကည့္ပါ။

Al Jazeera စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ယူနစ္, အင္တာျဗဴး Abdul Munaf; Graeme Wood ၏ New Publication တြင္ေရးသားထားေသာ
“ေက်းလက္ေဒသက ေခၽြးတပ္စခန္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေနာက္ထပ္ ကမၻာ၏ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ေနရာျဖစ္လာမည္လား” “A Countryside of
Concentration Camps: Burma Could Be the Site of the World’s Next Genocide,” New Republic (Jan. 21, 2014),
http://www.newrepublic.com/article/116241/burma-2014-countryside-concentration-camps.
210
သံတြဲျမိဳ႕ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနထံမွစာ (Oct. 24, 2012) (စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ယူနစ္ ဖိုင္မွရယူသည္).
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စစ္တပ္မွပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္လည္း

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား

IDP

စခန္းမွ

အတင္းထြက္ခိုင္းကာ

အႏၲရာယ္ၾကီးမားေသာ

သမုဒၵရာျဖတ္ေက်ာ္ေသာ ခရီးမ်ားကို ႏွင္ေစသည္။ နစကႏွင့္ လံုထိန္းမ်ားမွ သူတို႔အား IDP စခန္းမွ ဖမ္းဆီးကာ နစက
စခန္းအနီးရိွ

ေလွဆိပ္သို႔

မည္သို႔ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္းကို

တတိယႏိုင္ငံမ်ားတြင္

ေရာက္ေနေသာ

ရိုဟင္ဂ်ာ

ဒုကၡသည္မ်ားက ေဖၚျပၾကသည္။ သူတို႔သည္ “ကုလား” မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ရခိုင္တြင္ ေနခြင့္မရိွဟု နစက က
သူတို႔ကိုေျပာသည္။ နစကမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ေလွေပၚသို႔သြားရန္ ညြန္ၾကားျပီး မသြားေသာ သူမ်ားကို သတ္ပစ္ျပီး
ေလွကိုပင္လယ္ျပင္သို႔
သင့္ႏိုင္ငံမဟုတ္၊

ေမာင္းထုတ္လိုက္သည္။211

(၄င္းအရာမ်ား)

သည္လည္း

လံုျခံဳေရး
သင္တို႔

ၾကိဳက္တဲ့ေနရာသြားဟု” သူတုိ႔ကိုေျပာေၾကာင္း ေဖၚျပၾကသည္။

212

တပ္မ်ားမွ

“ဤေနရာသည္

ပိုင္ဆိုင္သည့္

သင့္ေနရာမဟုတ္၊

အရာမဟုတ္၊

ဒီမွာမေနနဲ႔၊

ဒုကၡသည္မ်ားက ေျပာရာတြင္ ျမန္မာ တပ္မေတာ္၏

ေရတပ္သေဘၤာမ်ားမွ သူတို႔ေလွမ်ားအား ပင္လယ္ျပင္တြင္ ၀ိုင္းရံျပီး ထိုင္းေရပုိင္နက္ထဲသြားရန္ ညြန္ၾကားခဲ့သည္။213
၂၀၁၂ ဇႏၷ၀ါရီလ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရိွ ရိုဟင္ဂ်ာ ၁၃၀၀၀၀
ေက်ာ္ အႏွင္ထုတ္ခံခဲ့ရသည္ဟု UNHCRမွ ေဖၚျပထားသည္္။214 ဤဦးေရသည္ IDP စခန္းမ်ားမွ ထြက္ေျပးၾကေသာ
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား တိုက္ရိုက္ ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားမွ အိုးအိမ္စြန္႔ခြါသူမ်ား မပါေသးပါ။

(ဃ) ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ ဆက္လက္ခံစား ရေသာဒုကၡ၊ ၂၀၁၃ မွ ယခုခ်ိန္ထိ
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႏ
ႈ ွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ျမန္မာအစိုးရ၏ ခြဲျခားဆက္ဆံေရး မူ၀ါဒမ်ား
သည္

ရိုဟင္ဂ်ာအသိုင္းအ၀ိုင္းကို

ႏိုင္ငံမဲ့အေျခအေနႏွင့္

စနစ္တက်

ညွင္းပန္းျခင္းမ်ားရင္ဆိုင္ျခင္းမ်ားကိုျဖစ္ေစ

ပါသည္။
(၁) ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာစခန္း (IDP) မ်ား၏ အေျခအေန

၂၀၁၂

ခုႏွစ္

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏

ေနာက္ဆက္တြဲတြင္

ျမန္မာအစိုးရမွ

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား

မိမိတို႔အိမ္သို႔

ျပန္ရန္

ခြင့္မျပဳ၍ေသာ္၄င္း၊ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေအာင္ မစီစဥ္ေပးသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားအျပားသည္ ပိတ္ဆို႔၊ ေစာင့္ၾကပ္ထားျပီး
ညံ့ဖ်င္းစြာ စီစဥ္ထားေသာ စခန္းမ်ား215 သို႔မဟုတ္ ၀မ္းစာလံုေလာက္မႈမရိွဘဲ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ
ဆိုင္ရာ

အကူအညီေပးသည့္

အဖြဲ႔မ်ား

မေရာက္ႏိုင္သည့္

ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား

ရြာမ်ားတြင္

ေနထိုင္ၾကရသည္။216

“သူတို႔လံုျခံဳေရးအတြက္” စခန္းမ်ားတြင္ အတင္းေနခိုင္းရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တပ္မွ ေရးသား ေဖၚျပထားသည္။217
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏိ၀
ု င္ဘာလအတြင္း ခန္႔မွန္းေျခ ၁၄၀၀၀၀ ရိုဟင္ဂ်ာဦး တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ဒါဇင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ
စခန္းမ်ားတြင္ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။218
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Al Jazeera စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ယူနစ္, အင္တာျဗဴး Abdul Munaf, p. 6; Al Jazeera စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ယူနစ္, အင္တာျဗဴး Halima Hatu,

pp. 1-2.
212
Al Jazeera စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ယူနစ္, အင္တာျဗဴး Abdul Munaf, p. 15.
213
Ibid., p. 7; Al Jazeera စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ယူနစ္, အင္တာျဗဴး Halima Hatu, p. 4.
214
U.N. High Commissioner for Refugees, Regional Office for Southeast Asia, Irregular Maritime Movements in Southeast Asia—

2014 ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရံုး၊ အေရွ႔ေတာင္အာရွ ေဒသဌာေနရံုးမွ ထုတ္ျပန္ေသာ အေရွ႔ေတာင္အာရွ၏
သာမန္မဟုတ္ေသာ ပင္လယ္ျပင္လုပ္ရွားမႈ (Apr. 2015), http://storybuilder.jumpstart.ge/en/unhcr-imm.
215
Human Rights Watch ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ ျမန္မာႏိုင္ငံ (Jan. 2014), http://www.hrw.org/world-report%5Bscheduler-publish-yyyy%5D/world-report-2014-burma.
216
U.N. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) ၏လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ၊ ျမန္မာ Humanitarian
Bulletin: Myanmar, p. 3 (June 2013),
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Myanmar%20Humanitarian%20Bulletin%20June%202013.pdf.
217
Jonah Fisher ၏ BBC News တြင္ေရးသားထားေသာ “အကူအညီမ်ား ရပ္တည့္ခံရေသာေၾကာင့္ ျမန္မာအိုးအိမ္စြန္႔ခြါ
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားခံစားေနရသည္” “Burma’s Displaced Rohingya Suffer as Aid Blocked,” BBC News (Dec. 13, 2012),
http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-20694414.
218
U.N. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Myanmar: Internal Displacement in Rakhine State As of
November 30, 2013, (UNOCHA) ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ျပည္တြင္း ဒုကၡသည္မ်ား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္ထိရရိွေသာ အခ်က္အလက္
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IDPMap_OCHA_MMR_0131_Rakhine_IDP_locations_A3_30Nov2013.pdf;
Rushanara Ali ၏ The Guardian တြင္ေရးသားထားေသာ “ျမန္မာရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး၊ ခြဲျခားမႈႏွင့္စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ ဇတ္လမ္းတစ္ပုဒ”္ “Burma’s
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ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ IDPစခန္းမ်ား၏ အေျခအေနသည္ လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈ၏ အၾကပ္အတည္း
တစ္ခုျဖစ္သည္။

စခန္းမ်ားကို

လွည့္လည္ၾကည့္ရႈျပီးေနာက္

U.N၏အေထြေထြ

အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ေအာက္ရိွ

လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈ ေရးရာမ်ားဆိုင္ရာအရာရိွမွ (U.N ၏ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး ညွိႏိႈင္းေရးမႈး)
သက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ စခန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဤစခန္း၏အေျခအေနမွာ အဆိုး၀ါးဆံုး
အဆင့္တြင္ရိွသည္” ဟု ေၾကညာခဲ့ပါသည္။219
ရိုဟင္ဂ်ားမ်ားသည္ IDP စခန္းမ်ားတြင္ ၾကပ္သိပ္စြာေနရျပီး ၀င္ေငြရရန္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အစားအစာ၊ ပညာေရး ႏွင့္
အသက္ကယ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ေစာင့္ေရွက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ႏွင့္ အေျခခံအရင္းအျမစ္မ်ားရရိွရန္
အၾကီးအက်ယ္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္သည္။220 ေနာက္ထပ္ပိုမို ဆိုး၀ါးေစေသာ ျပႆနာမွာ IDP စခန္း
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေျမနိမ့္ေဒသမ်ားတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ မိုးရာသီတြင္ ေရးၾကီးႏိုင္သည့္ အားနည္းခ်က္
အေျခအေနတြငရ
္ ိွသည္။
ပစၥည္းထိမ္းသိန္းေရး

စခန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္

အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္

လံုေလာက္ေသာ

ေရဆိုးစနစ္တို႔မရိွဘဲ

အိမ္သာ၊

မိလႅာေရမ်ားက

ေသာက္ေရ၊

စြန္႔ပစ္

ေခ်ာင္းမ်ားသဖြယ္၀ိုင္းရံ

221

ေနသည္။
IDP

စခန္းမ်ားတြင္

ႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ရသည္။

ေနထိုင္ၾကသည့္
အိုးအိမ္စြန္႔ခြာရေသာ

အစိုးရမွအလွဲ႔က်ျငင္းဆိုခဲ့သည္။
မ်ားအေပၚ

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္

သူ႔အထင္အျမင္ကိုေျပာခဲ့သည္။

222

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္

IDPစခန္းတြင္

လက္တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္၊

ၾကာျမင့္ျပီျဖစ္ေသာ

သူတို႔၏

ေနထိုင္သည့္

အစားအစာျပတ္လတ္မႈမ်ား

အစားအစာျဖန္႔ေ၀ေပးရန္
ရိုဟင္ဂ်ာတစ္ဦးက

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို

အစိုးရက

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို

၂၀၁၂ခုႏွစ္
ျငင္းပယ္ျခင္း

အၾကမ္းဖက္မႈ
ျဖစ္ေၾကာင္း

အစားအစာမ်ားျဖန္႔ေ၀သည့္ စာရင္းတြင္ တရား၀င္အမည္ရိွသူမ်ား အစားအစား

မရၾကေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲၾ့ ကသည္။223 ဒိန္းမတ္ဒုကၡသည္ေကာင္စီ၏ Danish Refugee Council ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
အစားအစာမွတ္တမ္းအရ အစားအစာျပတ္ေတာက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ တစ္ပါတ္အတြင္း အစားအစာ ေဈးႏႈန္း
ငါးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္သြားျခင္း၊ ေရအလံုအေလာက္မရိွျခင္း၊ ေငြေၾကးခ်မ္းသာ သူမ်ားမွ ေရကိုအဆမတန္
ေဈးေပး၀ယ္ယူျပီး၊

ဆင္းရဲသားမ်ားမွ

ပင္လယ္ေရေသာက္ရျခင္း၊

ေရသန္လ
႔ ံုေလာက္မႈ

မရိွျခင္း၊

အိမ္သားမ်ား

သံုးမရျခင္း၊ ေဆး၀ါးကုသေပးမႈ မလံုေလာက္ျခင္း၊ စေသာျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းမႈမရိွဘဲ တစ္ပါတ္ထက္တစ္ပါတ္ပိုမို
တိုးပြားလာရသည္ဟု အစီရင္ခံထားသည္။224 ထို႔နည္းတူ Save the Children၏ေန႔စဥ္ IDPစခန္းမွတ္တမ္းတြင္
အဆိုပါအခ်ိန္အတြင္း အစားအစာ၊ ေရႏွင့္ ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ား မလံုေလာက္မႈမရိွဟု မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ Save
the Children၏ ၄င္းမွတ္တမ္းတြင္ အစုိးရမွ စားနပ္ရိကၡာမ်ားေ၀ငွရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္၊ ေန႔စဥ္ ဆန္အိတ္ ၃၉၀၀

Rohingya People: A Story of Segregation and Desperation,” The Guardian (June 3, 2013), http://www.theguardian.com/globaldevelopment/poverty-matters/2013/jun/03/burma-rohingya-segregation;
အေမရိကန္ႏိုင္ငံလူအစုလိုက္အျပံဳလုိက္အသတ္ခံရသူမ်ားအတြက္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ရာျပတိုက္၏ “ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ ဆင္းရဲဒုက”ၡ “The Plight of the
Rohingya,” United States Holocaust Memorial Museum, http://www.ushmm.org/confront-genocide/cases/burma
(အဆိုပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား မွတ္ပံုတင္ရာတြင္ မိမိကိုယ္ကို ဘဂါလီဟု သတ္မွတ္ရန္လိုအပ္ခ်က္သည္ သူတို႔အား
တရားမ၀င္အေျခအေနသို႔ေရာက္ေအာင္ တြန္းပို႔သည္ဟု ျမင္ႏိုင္ပါသည္)“These efforts, however, included a registration drive that
required Rohingya to identify themselves as ‘Bengali,’ which many viewed as forcing them to accede to illegal status.”).
219
Associated Press ၏ U.N. လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ဦးစီးခ်ဳပ္မွ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားဒုကၡသည္မ်ား၏ အေျခအေန

အလြန္ဆိုး၀ါးေန”“U.N. Humanitarian Chief Says Conditions Dire for Some Refugees from Myanmar Ethnic Strife,” Associated
Press (Sept. 12, 2012) http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refdaily?pass=52fc6fbd5&id=50c58b225.
220
220 For example, see, Thomas H. Andrews & Daniel Sullivan, Marching to Genocide in Burma, see above note 187, p. 2.
ဥပမာ အားျဖင့္ Thomas H. Andrews & Daniel Sullivan ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆီသို႔ခ်ီတက္ေနသည္။ အထက္ပါမွတ္စု
187, p. 2 အားၾကည့္ပါ
221

ရခိုင္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာ၊ အထက္ပါမွတ္စု 5, pp. 41, 54 အားၾကည့္ပါ; BBC News သတင္းမွ
ျမန္မာရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ လႈပ္ရွားမႈသည္ ဆိုး၀ါးေနျပီ “Burma Camp for Rohingyas ‘Dire’ – Valerie Amos,” BBC News (Dec. 5, 2012),
http://www.bbc.com/news/world-asia-20615778.
222
Unpublished Internal U.N. Myanmar Report, see above note 136, p. 17.
223

223 Al Jazeera စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ယူနစ္, အင္တာျဗဴး Nurul Hakim; Al Jazeera စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ယူနစ္, အင္တာျဗဴး Red Bearded
Man, p. 1.
224
224 Danish Refugee Council ၏ ရခိုင္ရိွေနရာမ်ားမွ ေန႔စဥ္အခ်က္အလက္မွတ္တမ္း DRC မွရယူထားပါသည္ Daily Record of
Information from DRC Program Locations in Rakhine (Apr. 2014) (Al Jazeera စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ယူနစ္ ဖိုင္မွရယူသည္).
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လိုသည့္ေနရာတြင္ ၉၀၀အိတ္သာ ေ၀ေပးခဲ့ျပီး ၁၂ အိတ္သည္ ဘာမွမပါဘဲ ေရာက္သြားသည္ ဟုမွတ္တမ္း
တင္ထားသည္။225 ၄င္းအဖြဲ႔အစည္းမွ ရိုဟင္ဂ်ာအခ်ိဳ႕သည္ ေကာ္ေရသာ ေသာက္ရသည္ဟု အစီရင္ခံခဲ့သည္။226
ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္

ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔သည္

လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားသည့္

အကူအညီမ်ား

စခန္းမ်ားဆီသို႔

မေရာက္ႏိုင္ရန္ တားဆီးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား
မသြားႏိုင္ေအာင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တင္းက်ပ္ထားသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ အသက္ကယ္ ေဆး၀ါးကုသမႈ
အရင္းအျမစ္မ်ားကို

ကန္႔သတ္ရာေရာက္သည္။227

ကိုယ္၀န္ေဆာင္

ကာလအတြင္း

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

လံုေလာက္စြာ မရႏိုင္ျခင္းသည္ ကေလးမေမြးရန္ တားဆီးရာေရာက္ေၾကာင္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက ေဖၚျပၾကျပီး ေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ားသည္ ေရွာင္ရွားႏိုင္သည့္ မီးတြင္းေသဆံုးမႈမ်ားရိွခဲ့သည္ဟုေဖၚျပထားသည္။228 စခန္းအျပင္ဖက္ရိွ က်န္းမာေရး
ဌာနမ်ားသို႔

သြားေရာက္ေဆး၀ါးကုသရန္

ဤအရာႏွင့္ဆန္႔က်င္ဘက္မွမူ

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို

ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာမ်ားေနထိုင္ေသာ

အစားအစာႏွင့္ေဆး၀ါးမ်ား ပံုမွန္ေပးပို႔မႈကရ
ို ေနသည္။

ကန္႔သတ္ထားျပီး
စခန္းမ်ားတြင္

ေစ်းအလြန္

ေရဆိုးစနစ္မ်ား

ၾကီးသည္။
ေကာင္းျပီး

229

ျမန္မာအစိုးရ၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဌာေနရခိုင္တို႔၏ အေလ့အက်င့္မ်ားေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုမွာ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ေန
သည္။

လြတ္လပ္စြာသြားလာမႈကို

ကန္႔သတ္ထားျခင္းသည္

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား

အလုပ္မရေအာင္၊

မိမိစြမ္းရည္ကို

အသံုးျပဳျပီး အသက္ေမြးမႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးေနသည္။ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ ေျမယာကို
အစိုးရမွ သိမ္းယူျပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးမလုပ္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးအား ျငင္းဆိုခဲ့သည္။230 ရခိုင္ေျမယာပိုင္ရွင္မ်ားသည္
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား
ေနာက္ဆံုးတြင္

ေျမယာငွားရမ္းခြင့္ျပဳျခင္မ်ားႏွင့္
သေဘာတူၾကရသည္။

ရခိုင္ပိုင္ေျမယာမ်ားတြင္

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္

အလုပ္လုပ္ကိုင္

ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္မ်ား

ျပင္ပတြင္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကပါ။

မရိွသျဖင့္

ေစျခင္းမ်ားျဖင့္
ရခိုင္ျပည္နယ္

231

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလအတြင္း အၾကမ္းဖက္္မႈ တစ္ခုတြင္ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ကုသေပးခဲ့သည္ကို
အဖြဲ႔မွ လူသိရွင္ၾကား ေျပာဆိုခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျမန္မာအစိုးရမွ Médecins Sans
Frontières (MSF) သို႔မဟုတ္ နယ္ျခားမဲ့ ဆရာ၀န္မ်ားအသင္း Doctors Without Borders အား ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ
၄င္းတို႔၏လုပ္ငန္းအားလံုး ရပ္ဆိုင္းရန္ တြန္းအားေပးခဲ့သည္။232 ၄င္းအဖြဲ႔သည္ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုပါ၀င္ေသာ လူဦးေရ
၅၀၀၀၀၀ ဦးအား အေရးၾကီးေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသည့္အျပင္ IDP စခန္းမ်ားႏွင့္ ပါတ္၀န္းက်င္ရိွ
ရိုဟင္ဂ်ာ ၂၀၀၀၀၀ အား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ “ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ က်န္းမားေရး
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အၾကီးဆံုးအဖြဲ႔” ျဖစ္သည္။233 ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လူေပါင္း ၁.၂
သန္းအား

ကုသမႈေပးေနသည့္

ငွက္ဖ်ားေရာဂါ

ကုသေရးအစီအစဥ္

အစရိွသည့္

ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ

(MSF)၏

225

Save the Children ၏ ေန႔စဥ္အခ်က္အလက္မွတ္တမ္း Daily Status Update (ရခိုင္၏အဓိကစစ္ဆင္ေရးဧရိယာမ်ား) (Apr. 8, 2014)
(စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ယူနစ္ ဖိုင္မွရယူသည္).
226
226 Save the Children ၏ ေန႔စဥ္အခ်က္အလက္မွတ္တမ္း Daily Status Update (ရခိုင္၏အဓိကစစ္ဆင္ေရးဧရိယာမ်ား) (Apr. 1, 2014)
(စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ယူနစ္ ဖိုင္မွရယူသည္).
227
227 Human Rights Watch၏ ျမန္မာ၊ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ား လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားသည့္အကူအညီ
အၾကပ္အတည္းမ်ားၾကံဳေနရသည္ (Mar. 26, 2013), http://www.hrw.org/news/2013/03/26/burma-rohingya-muslims-facehumanitarian-crisis.
228

228 Unpublished Internal U.N. Myanmar Report, see above note 136, p. 20. U.N မွမထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာအတြင္းေရး
အစီရင္ခံစာ
229
“Burma Camp for Rohingyas ‘Dire’ – Valerie Amos,” BBC News, see above note 221. BBC News သတင္းမွ
ျမန္မာရိုဟင္ဂ်ာမ်ားစခန္း ဆိုး၀ါးေနျပီ
230
Rohingya Eye ၏ “ရခိုင္ရိွမ်ားအတြက္ ရိုဟင္ဂ်ာ လယ္ေျမမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရမွ သိမ္းယူေပး” “Myanmar Government Confiscates
Rohingyas’ Agricultural Lands for Rakhines,” (July 2, 2014), http://www.rvisiontv.com/myanmar-govt-confiscate-rohingyasagricultural-lands-rakhines/.
231
အထက္ပါေဆြးေႏြးခ်က္ အပိုင္း III.A. ကိုၾကည့္ပါ။ Rakhine Commission Report ကိုလည္းၾကည့္ပါ။ အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 5, pp. 29-31
ကိုၾကည့္ပါ။
232

,” L.A. Times (Feb. 28, 2014) တြင္ Alexandra Zavis မွ ေရးသားသည့္ “Myanmar Orders Doctors Without Borders to Cease
Operationshttp://www.latimes.com/world/worldnow/la-fg-wn-myanmar-orders-doctors-without-borders-to-cease-operations20140228,0,2115340.story.
233
N.Y. Times (Mar. 13, 2014) တြင္ Jane Perlez မွ ေရးသားသည့္ “Ban on Doctors’ Group Imperils Muslim Minority in Myanmar,”
http://www.nytimes.com/2014/03/14/world/asia/myanmar-bans-doctors-without-borders.html; ibid.
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အၾကာျမင့္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ရပ္နားခဲ့ရသည္။234 ထို႔ျပင္ (MSF) ၏ ၀န္ထမ္း ၅၀၀ ေက်ာ္
ဆုတ္ခြာရျခင္းမွာ ရခိုင္ျပည္တြင္းရိွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ အလားအလာရိွ ျပင္ပမ်က္ျမင္သက္ေသ အေရအတြက္
ေလ်ာ့နည္းသြားေစျခင္းျဖစ္သည္။235 အျခား NGO မ်ားလည္း ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ထပ္ခါတလဲလဲ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။236
ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရသည္ (MSF)ကို၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။237
အဆိုပါအေျခအေနမ်ားမွ

လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္

ရိုဟင္ဂ်ာ

၁၅၀၀၀၀

ဦးသည္

၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ

စ၍

ထိုင္း၊

မေလးရွားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ေၾကာင္း UNHCR ကခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ ၄င္းႏိုင္မ်ားတြင္ လူကုန္ကူး
သူမ်ား၏

လက္ေအာက္သို႔

ခုႏွစ္ေႏြရာသီတြင္

ေရာက္ခဲ့ရသည္။238

အက်ပ္တည္းဆံုး

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

ထြက္ခြာရေသာ

အေျခအေနသို႔ေရာက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၄

ဒုကၡသည္မ်ားသည္
ခုႏွစ္မွ

၂၀၁၅

၂၀၁၅
ခုႏွစ္ထိ

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာရာတြင္ အမ်ားစုမွာ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ ပင္လယ္ျပင္
ခရီးကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။239 စစ္ေတြမွ လာျပီး ရန္ကုန္တြင္ေနထိုငသ
္ ည့္္ ရိုဟင္ဂ်ာ တစ္ဦးကေျပာရာတြင္ အစိုးရ၏ စီမံကိန္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လူမ်ိဳးအားလံုး ျပီးျပတ္သြားေအာင္ ေသသြားေအာင္ လုပ္ေနတာပါ။
ဒါေပမဲ့ သူတို႔က်ည္ဆံမ်ားျဖင့္ အားလံုးကို မသတ္ႏိုင္ပါ။ သူတို႔လုပ္ႏို္င္တာက အစားအစာနဲ႔ေဆး၀ါးမ်ား
မေပးဘဲထားမယ္။ လူေတြမေသရင္ ႏိုင္ငံထဲက ထြက္သြားမယ္။ အစိုးရက မတူတဲ့နည္းလမ္းေတြကို
အသံုးျပဳျပီး လူေတြကိုသတ္ေနတယ္။240
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ရလဒ္အျဖစ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား သတ္ျဖတ္ရန္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္
မ်ား၏ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား မ်ားျပားလာေနေသာ္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္ အစိုးရ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ
ဦး၀င္းျမိဳင္မွ

၂၀၁၃

ခုႏွစ္တြင္

“တိုင္းရင္းသား

ရွင္းလင္းသုတ္သင္တယ္လို႔

ဘယ္လိုေျပာလို႔ရသလဲ၊

သူတို႔

(ရိုဟင္ဂ်ာ)က တိုင္းရင္းသားတစ္စု မဟုတ္ဘူး” ေျပာဆိုျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသား ရွင္းလင္း သုတ္သင္သည့္
စြပ္စြဲခ်က္ကို ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။241

(၂) ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရး အစိုးရ၏ အေလ့အက်င့္မ်ား

ဗုဒၶဘာသာသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္

ေဒသခံရခိုင္မ်ား၏

အသံုးအႏႈန္းကို

ေရာင္ျပတ္ဟတ္သည့္

ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္

ပါတ္သက္ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ စကားအသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည့္ “ျခိမ္းေျခာက္မ”ႈ ကို ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ အၾကီးတန္း
အရာရိွၾကီးမ်ားမွ

အသံုးျပဳၾကသည္။

၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္

ယခင္လြတ္ေတာ္

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ

သူရေရြမန္းမွ

သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံ “ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စဥ္းစားရန္” စာတမ္းတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။
၄င္းစာတမ္းကို ေဖာ္တီဖိုင္းရိုက္မွ ရရိွခဲ့သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ မွ ရခိုင္သုိ႔ “ခိုး၀င္” လာသူ မ်ားျဖစ္ျပီး
လက္နက္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားကာ ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္
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Médecins Sans Frontières (MSF) ၏ Myanmar: MSF Restarts Basic Medical Activities in Parts of Myanmar’s Rakhine State
After Nine-month Absence (Jan. 20, 2015), http://www.msf.org/article/myanmar-msf-restarts-basic-medical-activities-partsmyanmar%E2%80%99s-rakhine-state-after-nine-month.
235
Perlez ၏ “Ban on Doctors’ Group,” အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 233 ကိုၾကည့္ပါ။
236
Myanmar: Minutes of the Area Security Management Team Meeting (June 6, 2014) (Al Jazeera စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ယူနစ္တြင္
ရိွဖိုင္မွ) (အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ၀
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ခ်ိန္းေျခာက္မႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ပြားေနသည္ကို ေဖၚျပထားသည္).
237
Al Jazeera America (Jan. 21, 2015) တြင္ Wilson Dizard မွ ေရးသားသည့္ “Doctors Without Borders Resume Work in Myanmar
After Government Shutdown,” http://america.aljazeera.com/articles/2015/1/21/rohingya-muslims.html.
238
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239
Eleanor Albert ၏ The Rohingya Migrant Crisis, Council on Foreign Relations (June 17, 2015),
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240
အင္တာျဗဴး #02, ကြာလာလမ္ပူ၊ မေလးရွား (Aug. 10, 2014) .
241
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အား သိမ္းပိုက္ရန္ ၾကံစဥ္ေနသည္ဟု ေဒသခံအစိုးရအရာရိွမ်ားမွ ထြက္ဆိုထားသည္။242

၄င္းစာတမ္းတြင္လည္း

“ဘဂၤါလီမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ျပဳုျခင္းႏွင့္ကေလးယူျခင္းတို႔ကို စနစ္တက် နည္းမ်ားျဖင့္ မကိုင္တြယ္သျဖင့္ သူတို႔၏
လူဦးေရ အဆမတန္ တိုးပြားလာျပီး လူသားတို႔၏
ထားသည္။

243

ယဥ္ေက်းမႈ စံခ်ိန္စံညြန္း ေတြနဲ႔မသင့္ေတာ္”ဟု ေၾကညာ

၄င္းတင္ျပခ်က္စာတမ္းသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား က်ဴးေက်ာ္သူမ်ားႏွင့္ ရခိုင္မ်ားအား “တိုင္းျပည္၏

အခ်ဳပ္အာဏာကို အခ်ိန္တိုင္း အသက္ေပး ကာကြယ္ေပးမည့္ သူမ်ား” အျမင္တစ္ခုအား ခိုင္မာေစပါသည္။244
အစိုးရ၏ ရခိုင္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္မွ အၾကံျပဳခ်က္ထုတ္ျပန္ျပီး တစ္ႏွစ္ခြဲအၾကာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရ၏
တံု႔ျပန္ေသာ

မူၾကမ္းတစ္ခု
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သတင္းဌာနသို႔

၄င္းမူၾကမ္းတြင္

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား

မိမိတို႔

မူလေနရာသို႔ ျပန္ပို႔ရန္ မေဆြးေႏြးထားပါ။ ျပန္ပို႔မည့္အစား ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား IDPစခန္းမ်ားမွ ျပည္နယ္တြင္းရိွ
မသတ္မွတ္ရေသးသည့္ အျမဲတမ္းျပန္လည္ခ်ထားေရးဇုန္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အစီအစဥ္ တစ္ခုအားေဖၚျပထားသည္။
၄င္းမူၾကမ္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈကို ခြာခ်ေသာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒကို အေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံသား
စိစစ္နည္းကို အသံုးျပဳမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္းေဖၚျပထားသည္။ “ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္” သည္
“ဘဂၤါလီမ်ား”
မည္ျဖစ္သည္။

အျဖစ္မွတ္ပံုတင္မည္ျဖစ္ျပီး၊
“ဘဂၤါလီ”ဟု

၄င္းအသံုးအႏံႈးအား

မိမိကိုယ္ကို

လက္မခံေသာ

လက္ခံသူမ်ားကို

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္

ခြင့္ျပဳသြား

ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းမွ

ျငင္းပယ္၍

“ယာယီစခန္းမ်ား” တြင္အခ်ိန္အတိုင္းအတာမရိွထားမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းအစီအစဥ္ကို “သူတို႔အား (ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား)
တိုင္ျပည္မွ ထြက္ခြာသြားေအာင္ ဖိအားေပးေသာ အျမဲတမ္းခြဲျခားမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံမဲ့ျဖစ္ရန္ အေသးစိတ္ အစီအစဥ္ဆြဲထား
ေသာပံုတစ္ခ”ု ဟု လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ Human Rights Watchမွ ေခၚဆိုခဲ့ပါသည္။246
အဆိုပါ ေပါက္ၾကားခဲ့ေသာ မူၾကမ္းေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ႏိုင္ငံသား မေပးရန္ ဆန္႔က်င္သည့္ ရခိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္
“ဘဂၤါလီ”ဟု မွတ္ပံုရန္ မလိုလားသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။247 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလတြင္
ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းမွ မူၾကမ္းအရ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အစီအစဥ္မ်ား ေႏွာက္ေနးရသည့္
အေၾကာင္းကို ရိုဟင္ဂ်ာထံအျပစ္ပံုခ်ခဲ့သည္။ သူက“ႏိုင္ငံကလက္မခံနုိင္သည့္ အမည္တစ္ခုအား ေတာင္းဆိုသည့္
အတြက္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။ ထိုရလဒ္ေၾကာင့္ တိုးတက္မႈမရိွေၾကာင္း ျမင္ေတြ႔ရသည္။
ယခင္က

စိိစစ္ေရးကို

ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျပီးဆံုးေအာင္လုပ္ေဆာင္ျပီး

သူတို႔ကို

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္

စီစဥ္ထားခဲ့သည္။”ဟု
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အေစာပိုင္းက

ေဒသဆိုင္ရာ

အဆင့္တြင္သာရိွသည္။

လူဦးေရထူထပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္

ဥပမာအားျဖင့္

ကေလးႏွစ္ဦးကန္႔သတ္ခ်က္ကို
249

မိသားစုမ်ား အေပၚသီးသန္႔ ခ်မွတ္ထားခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ေလ်ာက္

မၾကာေသးမီ

ႏွစ္မ်ားအတြင္း

ရိုဟင္ဂ်ာ
ရိုဟင္ဂ်ာ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား လြတ္ေတာ္မွ ၄င္းဥပေဒမ်ားအား
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ဥပေဒမ်ားကိ”ု

အတြဲလိုက္

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၄င္းတို႔ထဲမွ
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Szep & Andrew Marshall ၏ “Myanmar Minister Backs Two-Child Policy for Rohingya Minority,” အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 5 ကိုၾကည့္ပါ။
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ဥပေဒတစ္ခုသည္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကေလးေမြးဖြားမႈကို ၃၆ လျခား ရိွရမည့္
အင္အားသံုး ပိတ္ပင္မႈ အခြင့္အာဏာကို ေပးထားသည္။ ဥပေဒမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ဟု မေဖၚျပ ထားေသာ္လည္း
အစိုးရမွ ဥပေဒကို ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားအား “ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ အမ်ားအျပား ေနထိုင္သည့္ ဧရိယာမ်ား၊
လူဦးေရၾကီးထြားမႈျမင့္မားျပီး ကေလးေမြးဖြားႏႈန္း ျမင့္မားသည့္ ေနရာမ်ားတြင”္ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳ ခြင့္ေပးထားသည့္
အတြက္
ခဲ့သည္။

အဆိုပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို

250

လႈပ္ရွားသူမ်ားမွ

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ

အသံုးျပဳ

ဗုဒၶဘာသာ သံဃာေတာ္ အရွင၀
္ ိသူရမွ ရွင္းျပရာတြင္ ၄င္းဥပေဒသည္ “ႏိုင္ငံကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္

ၾကိဳးစားေနၾကေသာ
ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားဟု

မိမိကိုယ္ေခၚဆိုေနေသာ

ဘဂၤါလီမ်ားကို

ရပ္တန္႔ႏိုင္လိမ့္မည္”ဟုေျပာဆို

251

အဆိုပါဥပေဒမ်ားသည္လည္း တိုင္ျပည္၏ ဘာသာေရး အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ား ဘာသာ ကူးေျပာင္းမႈကို
ထိမ္းခ်ဳပ္ထားသည္။252

ထိုဥပေဒမွ

လူမ်ားဘာသာ

ကူးေျပာင္းရန္

စီစဥ္ေနသူမ်ားအေပၚ

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

ထားရိွသည္။ ဘာသာကူးေျပာင္းျခင္းကို ေဒသခံဘုတ္အဖြဲ၀
႔ င္မ်ားမွ ၾကီးၾကပ္ျပီး၊ ၄င္းတို႔သည္ တင္သြင္းလာေသာ
ေလ်ာက္လႊာကို ျငင္းပယ္ခြင့္ အာဏာရိွသည္။ ထိုဥပေဒသည္ ဘာသာကြဲျဖင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳမည့္ အသက္ တစ္ဆယ္
ရွစႏ
္ ွစႏ
္ ွင့္ တစ္ဆယ္ရွစ္ႏွစ္အထက္ရိွ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚသာ အက်ံဳး၀င္ ကန္႔သတ္ထားသည္။
ဥပေဒမွ ျမိဳ႕နယ္အရာရိွမ်ားအား ဘာသာကြဲ အိမ္ေထာင္ျပဳမည့္ အတြဲမ်ား၏ ေလ်ာက္လႊာအား ရက္သတ္တပါတ္
ႏွစ္ပါတ္အတြင္း

လူသိရွင္ၾကား

ထားသည္။
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တစ္လင္

တစ္မယားစနစ္

ေၾကညာႏုိင္ျပီး၊

ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ကန္႔ကြက္ျခင္းကို

တရားရံုးသို႔

တင္ျပရန္ခြင့္ျပဳ

ဥပေဒတြဲတြင္ တစ္ဦးထက္ပို၍ သို႔မဟုတ္ မယားမ်ားစြာ ယူထားသူအား ဒဏ္ခတ္ရန္ျပဌာန္းထားသည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ဥပေဒလည္းပါ၀င္သည္။

တရားမ၀င္ဘဲ

ဤဥပေဒသည္

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

အျခားဥပေဒမ်ားႏွင့္

မယားမ်ားစြာ

ေပါင္းစပ္ထားသည့္

ယူထားျခင္းသည္
“လူမ်ိဳးႏွင့္ဘာသာ

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒမ်ား”သည္ မယားမ်ားစြာ ယူထားသည့္ စနစ္ကို က်င့္သံုးေနသည့္ မြတ္စလင္မ်ား
အေပၚ တိုက္ရိုက္ သက္ေရာက္သည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။254
စစ္တပ္မွပါ၀င္ပါတ္သက္ေသာ ရုိဟင္ရ်ာဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ အစိုးရ၏
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားမွာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ကာကြယ္မႈမေပးဘဲ ျငင္းဆိုမႈမ်ားသာေဖၚျပထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္

ဇႏၷ၀ါရီလတြင္

၄င္းျဖစ္ရပ္ေနာက္တြင္

ဒူခ်ားရာတန္

ေက်းရြာတြင္

ေဒသခံရဲတပ္ၾကပ္ၾကီးအား

ေဒသခံရခိုင္မ်ားမွ
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွ

ရိုဟင္ဂ်ာရွစ္ဦးအား
သတ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း

သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။
ေဒသခံသတင္းမ်ားမွ

အစီရင္ခခ
ံ ဲ့သည္။ ေလးရက္အၾကာတြင္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားသည္ ဓါး၊ သားလွီးဓါးႏွင့္ တုတ္မ်ားအသံုးျပဳကာ ဌာေန
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္တြင္ ေဒသခံရဲမ်ားက ၀င္ေရာက္တားဆီးျခင္း မျပဳေသာေၾကာင့္ လူေပါင္း
မ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။255 ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားမွ ၄င္းေနရာတ၀ိုက္ရိွ ၁၀ ႏွစ္ အထက္
ေယာက်ၤားေလးမ်ား
စစ္သားမ်ားသည္

အပါအ၀င္

ရိုဟင္ဂ်အမ်ိဳးသားမ်ားအား

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို

သတ္ျဖတ္ျပီး၊

ဖမ္းဆီးရန္

၄င္းတို႔၏

လံုထိန္းမ်ားအား

ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို

အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။256

သိမ္းဆီးျခင္းႏွင့္

ေနအိမ္မ်ားကို

250

The Guardian (May 24, 2015) တြင္ Sara Perria မွေရးသားသည့္ “Burma’s Birth Control Law Exposes Buddhist Fear of Muslim
Minority,” http://www.theguardian.com/world/2015/may/25/burmas-birth-control-law-exposes-buddhist-fear-of-muslimminority.
251

Ibid.
Amnesty International and International Commission of Jurists ၏ Myanmar: Parliament Must Reject Discriminatory ‘Race
and Religion’ Laws (March 3, 2015), https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/1107/2015/en; Human Rights Watch,
Burma: Discriminatory Laws Could Stoke Communal Tensions (Aug. 23, 2015), https://www.hrw.org/news/2015/08/23/burmadiscriminatory-laws-could-stoke-communal-tensions.
253
Human Rights Watch ၏ Burma: Reject Discriminatory Marriage Bill (July 9, 2015),
https://www.hrw.org/news/2015/07/09/burma-reject-discriminatory-marriage-bill.
254
Ibid.
255
N.Y. Times (Jan. 24, 2014) တြင္ Gerry Mullany မွ ေရးသားသည့္ “Report on Unrest is at Odds with Account of Myanmar,”
http://www.nytimes.com/2014/01/25/world/asia/un-says-muslims-were-massacred-in-tense-myanmar- region.html၊ N.Y. Times
(Mar. 1, 2014) တြင္ Jane Perlez မွ ေရးသားသည့္ “Rise in Bigotry Fuels Massacre Inside Myanmar,” ကိုလည္းၾကည့္ပါ။
http://www.nytimes.com/2014/03/02/world/asia/rise-in-bigotry-fuels-massacre-inside-myanmar.html.
256
Fortify Rights ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္: Myanmar: End Mass Arrests of Muslim Men and Boys in Rakhine State, Protect At-Risk
Communities (Jan. 23, 2014), http://www.fortifyrights.org/publication-20140123.html.
252
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မီးရႈိ႕ခဲ့ေၾကာင္းကို မ်က္ျမင္ေတြ႕ရိွခဲ့သူ ဒူခ်ားရာတန္ ရြာသားတစ္ဦးကေျပာသည္။257 အဆိုပါအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ျပီး
ေနာက္ ဓါးႏွင့္အထိုးခံရေသာလူနာႏွင့္ေသႏွပ္ဒါဏ္ခံရေသာ လူနာ ၂၂ ဦးအား ေဆးကုသေပးခဲ့ရေၾကာင္းကို MSF
အဖြဲ႔မွ

အစီရင္ခံထားသည္။

မွယံုၾကည္ပါသည္။

258

အဆိုပါလူနာအားလံုးမွာ

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏

တိုက္ခံမႈကို

စုရံုးခဲ့သည္။

ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္

260

၄င္းေနရာမ်ားတ၀ိုက္ရိွ

ဒူခ်ားရာတန္ရြာမွ

ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။

MSF

အနဲဆံုး လူ ၄၀ ဦးေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း ေဖၚျပထားေသာ U.N လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၏

အစီရင္ခံစာ တစ္ခုတြင္ ေဖၚျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။259 ေဖာ္တီဖိုင္းရိုက္၏ အဆိုအရ
သတ္ျဖတ္မႈ

ခံခဲ့ရသူမ်ားဟု

261

ကေလးမ်ားအပါအ၀င္

ရိုဟင္ဂ်ာရြာသားမ်ားစြာ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊

အမ်ိဳးသား

ထိုင္းႏွင့္

အားလံုးကုိ

မေလးရွား

စတင္

ႏိုင္ငံမ်ားသိ႔ု

ထိုအေတာအတြင္း ျမန္မာအစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ “ခိုင္လံုေသာ သက္ေသ

အေထာက္အထားမရိွ”ဟု ဒူခ်ားရာတန္ရြာ တိုက္ခိုင္မႈမ်ားအား ဆက္လက္ျငင္းဆိုခဲ့သည္။
“ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ားသည္
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏

အဓိကရုဏ္းရဲမ်ားသည္

သတင္းအမွားမ်ားကိုေဖၚျပသည္”ဟု

သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား

သတင္းေထာက္မ်ားကို IDPစခန္းမ်ားသို႔ ၀င္ခြင့္မျပဳပါ။

264

262

အစိုးရသတင္းဌာနမ်ားအား

အေပၚျငင္းဆိုေနေသာ္လည္း၊

အသံုးျပဳ၍263

ျမန္မာအစိုးရသည္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာတိုင္းမ္

သတင္းစာ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္မွ အတြင္းေရးမွတ္စုစာထုတ္ျပန္၍ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ပါတ္သက္ျပီး မည္သည့္သတင္းမွ မတင္ရန္
ညြန္ၾကားခဲ့ျပီး၊
တင္ျပပါက
“ကၽြန္ေတာ္ကို

ဒါမွမဟုတ္လ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ “လက္ရိွ အေျခအေနမ်ား”ကို သူ၏တိုက္ရိုက္ခြင့္ျပဳခ်က္ မပါဘဲ
“မိမိတို႔၏ေခါင္းမ်ားကို
သမၼတရံုးမွတဆင့္

ပိတ္ပင္မႈအေပၚတြင္
ေအာက္ေျခအဆင့္ရိွ

တင္ထားသည္ႏွင့္တူလိမ့္မည္”ဟုေဖၚျပထားသည္။

အင္အားမ်ားက

၀ိုင္းရံထားသည္”ဟုေျပာၾကားခဲ့ေသာ

သူ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေခ်ရာေကာက္ရာတြင္ ထိရွလြယ္ေသာ ဤျပႆနာအေပၚ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ေနရာမ်ားထံမွ
ဖိအားမ်ား ေပးျခင္းခံရေၾကာင္းကို ေတြ႔ရိွရသည္။265
ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္

အၾကပ္အတည္းသည္

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ

၄င္းတို႔၏လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္

၂၀၁၅

ခုႏွစတ
္ ြင္

ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာကို ပိုမိုဖိအားေပးလာသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ရံုး၏ ညြန္ၾကားေရးမႈးျဖစ္သူ ဗိုလ္မႈးေဇာ္ေဌးမွ
“အခ်ဳိ႕တို႔က

စြပ္စြဲေသာ

ျပႆနာအစသည္

ျမန္မာျဖစ္သည္ကို

လက္မခံႏိုင္ပါ”ဟု

ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖိတ္စာတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖၚျပထားပါက ထိုင္းႏိုင္မွ လက္ခံက်င္းပသည့္ ေဒသဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းကို ျမန္မာ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တက္ေရာက္မည္မဟုတ္ ဦးေဇာ္ေဌးမွ ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။266

257
258

Fortify Rights ၏ အင္တာျဗဴး အမွတ္ #81, ပီနန္၊ မေလးရွား (Sept. 15, 2014).
The Guardian (Jan. 24, 2014) တြင္ ေရးသားသည့္ “UN Urges Burma to Investigate Rohingya Deaths After Latest Violence,”,

http://www.theguardian.com/world/2014/jan/24/un-burma-investgate-rohingya-deaths-violence.
259
Human Rights Watch ၏ World Report 2015: Burma (Jan. 2015) https://www.hrw.org/world-report/2015/ countrychapters/burma.
260
Ibid.
261
Fortify Rights ၏ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏွင့္မေလးရွားတြင္ အင္တာျဗဴးမ်ား (2014-2015).
262

The Diplomat (Mar. 19, 2014) တြင္ Gemima Harvey မွေရးသားထားေသာ “Myanmar: The Worsening Plight of the Rohingya,”,
http://thediplomat.com/2014/03/myanmar-the-worsening-plight-of-the-rohingya.
263
Human Rights Watch ၏ World Report: Burma, အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 259 ကိုၾကည့္ပါ။ Fortify Rights သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ Myanmar:
End Mass Arrests of Muslim Men and Boys in Rakhine State, Protect At-Risk Communities, အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 256 ကိုၾကည့္ပါ။
264

New Light of Myanmar (Jan. 25, 2014) ၏ “Deaths of Women, Children in Rakhine State are False Reports of Foreign News
Agencies,”, http://www.networkmyanmar.org/images/stories/PDF16/NLM-Extract-250114.pdf.
265
Myanmar Times အယ္ဒီတာခ်ဳပ္၏ စာခၽြန္လႊာ Memorandum (Mar. 27, 2014) (Al Jazeera ၏စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာနတြင္ ရိွသည့္ဖိုင္).
266
Al Jazeera (May 17, 2015) ၏ “Myanmar Deflects Blame for Rohingya Migrant Crisis,”
http://www.aljazeera.com/news/2015/05/myanmar-deflects-blame-rohingya-migrant-crisis-150516223643074.html.
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(၄) ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ား၏အမႈတြင္၊ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္
ဥပေဒကို အသံုးျပဳျခင္း။
(က) လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒနိဒါန္း
ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း၊

ပိုလန္ႏိုင္ငံပညာရွင္ႏွင့္တရားသူႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ

ရပ္(ဖ)လဲလမ္ကင္ဆိုသူက

ပထမဆံုး

အေနျဖင့္ “လူမ်ိဳးျပဳန္းတီးေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း” ဟူေသာေ၀ါဟာရကို ေပါင္းစပ္သံုးစြဲခဲ့သည္။267 ဂရိဘာသာ စကားတြင္
လူမ်ိဳး၊ ႏိုင္င(ံ သို႔)လူမ်ိဳးအုပ္စုဟု အဓိပၸါယ္ရေသာ၊ ဂ်ီႏို (Genos)ႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရေသာ
လက္တင္ဘာသာစကား ေကဒီရ(ီ caedere)တို႔ ေပါင္းစပ္ထားေသာ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ လမ္ကင္အေနျဖင့္
အဆိုပါအသံုးအႏႈန္းကို
လူမ်ိဳးအုပ္စုတစ္စုကို
ဖ်က္ဆီးရန္က်ဴးလြန္ေသာ
ရာဇ၀တ္မႈကို
ရည္ၫႊန္းသံုးစြဲျခင္း

ျဖစ္သည္။268 ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၉)ရက္ေန႕တြင္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္
အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ညီလာခံႀကီး တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
ဤညီလာခံႀကီးမွ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကို တာ၀န္အရျပဳလုပ္သူ၊ အျပစ္က်ဴးလြန္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူ၊
အျပစ္က်ဴးလြန္ရန္
အျပစ္က်ဴးလြန္ရန္

တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
လူထုအားလႈပ္ေဆာ္၍ေသာ္လည္းေကာင္း
ျပဳလုပ္သူ၊
ႀကိဳးစားအားထုတ္သူႏွင့္ ပါ၀င္က်ဴးလြန္သူတို႔အား တားျမစ္ရန္ ဥပေဒျပ႒ာန္းပါသည္။269

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာလ (သို႔) စစ္ျဖစ္ပြားေနသည့္ကာလ၊ မည့္သည့္ကာလတြင္မဆို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ
ဤကဲ့သို႔ေသာ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းသည္၊ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္၊ လူမ်ိဳးျပဳန္းတီး

ေအာင္ျပဳလုပ္သည့္ ရာဇ၀တ္က်ဴးလြန္ျခင္းကို ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္ ေပးျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။270 ညီလာခံႀကီးမွ
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကို အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုရာတြင္ ၊ႏိုင္ငံသား၊ တိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ိဳး (သို႔) ဘာသာတူအုပ္စုတစ္စုအား
ဖ်က္ဆီးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ က်ဴးလြန္လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္ခုတိုင္းစီကို၊ စာရင္းျပဳစု၍၊ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ
ျပဳလုပ္ျခင္း၏ အဓိပၸါယ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အမ်ိဳးအစား (၅)မ်ိဳးျဖင့္ ေဖာ္ျပပါသည္။271
(က) အုပ္စုတစ္စု၏ အဖြဲ၀
႕ င္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္း၊
(ခ) အုပ္စုတစ္စု၏ အဖြဲ၀
႕ င္မ်ား၏ ကိုယ္ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔ကို ဆိုး၀ါးစြာ ဥပဒ္ျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊
(ဂ) အုပ္စုတစ္စု၏ ဘ၀အေျခအေန တစ္ခုလံုး ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကို ေသာ္
လည္းေကာင္း ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈမ်ားရိွရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ အဓမၼ ခိုင္းေစမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊
(ဃ) အုပ္စုတစ္စု၏ ကေလးေမြးျခင္းကိုဟန္႔ တားရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားထားရွိျခင္း၊
(င) အုပ္စုတစ္စု၏ ကေလးမ်ားကို အဓမၼအျခားအုပ္စုသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္း၊
ဤသို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ အစိတ္အပိုင္း (၃)ပိုင္း ပါ၀င္ပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ
(လုပ္ရပ္)အပိုင္းႏွင့္
စိတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ထားရွိျခင္း အပိုင္းတို႔
လံုးပါ၀င္မွသာ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္

ပတ္သတ္ေသာညီလာခံႀကီး၏

ျဖစ္ပါသည္။

အနက္အဓိပၸါယ္

အုပ္စုအပိုင္း၊ ေဆာင္႐ြက္မႈ

အဆိုပါ

အစိတ္အပိုင္း

ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို၊

(၃)ပိုင္း

ေနာက္ပိုင္းတြင္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားလက္စြဲမ်ားတြင္ မၾကာခဏဆိုသလို္ ထပ္မံထည့္သြင္းေဖာ္ျပၿပီး အတည္ျပဳျခင္းကို
ရယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ံုးမ်ားႏွင့္ ခံု႐ံုးမ်ား၏ အႀကံေပးခ်က္မ်ားကိုပါ ရယူခဲ့ပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္၊ ယခင္ ယူဂိုဆလားဗီးယားႏိုင္ငံအတြက္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈခံု႐ံုး (ICTY)၏ ႏိုင္ငံမ်ား
အၾကား သေဘာတူညီခ်က္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ရိ၀
ု န္ဒါႏိုင္ငံအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈခုံရံုး (ICTR) ၏
ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား သေဘာတူညီခ်က္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေရာမၿမိဳ႕တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

267
268
269
270
271

phael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress (1944).
Ibid. အထက္ရည္ၫွြန္းပါအတိုင္း
Genocide Convention, art. III ကိုၾကည့္ပါ။
အထက္ရည္ၫွြန္းပါအတိုင္း art. I.
အထက္ရည္ၫွြန္းပါအတိုင္း art. II.
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တရားရံုး၏ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား သေဘာတူညီခ်က္တြင္လည္းေကာင္း အဆိုပါအနက္အဓိပၸါယ္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။272
အဆိုပါအနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ဂ်ပ္(စ)ကိုဂင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္273 မ်ားတြင္၊
ထံုးတမ္းစဥ္လာ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ပါ၀င္ပါသည္။ (ဂ်ပ္(စ)ကိုဂင္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ျပဳလုပ္ေနၾကအတိုင္း
ကတိက၀တ္မ်ားမထားရွိေသာ္လည္း ႏိုင္ငမ
ံ ်ားစုစည္းပါ၀င္သည့္ တိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကအသိအမွတ္ျပဳေသာ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖစ္သည္။)274
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ညီလာခံႀကီးက
ႏိုင္ငံမ်ားမွ
လူမ်ိဳးျပဳန္းတီးေအာင္ ျပဳလုပ္သည့္ရာဇ၀တ္ က်ဴးလြန္သူမ်ား၊ ျပည္သူ႕၀န္ထမ္း (သို႕) ပုဂၢလိကတစ္ဦးခ်င္းးအား
အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းကို မလုပ္မေန ေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္းအားေပးပါသည္။275

(ခ) လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ရာဇ၀တ္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ “ အုပ္စုတစ္စ”ု (အုပ္စ)ု
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္

ပတ္သက္သည့္ညီလာခံမွ

အုပ္စုတစ္စု၏ကြဲျပားျခားနားမႈရွိေသာ

အေျခခံအခ်က္

အလက္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုရာတြင္ ႏိုင္ငံသား၊ တိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ိဳးႏွင့္ ဘာသာေရးတို႔ ပါ၀င္သည္။ မည္သူကမွ
ညီလာခံ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပးရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္အလက္ကို ယခင္ကေရာ၊
ယခုလက္ရွိ အေျခအေနတြင္ပါ ရွင္းလင္းစြာမသိရပါ။276 ရပ္(ဖ)ဖဲကမ္လင္အေနျဖင့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း၏

အနက္အဓိပၸါယ္ကို ဖြင့္ဆိုစဥ္က၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ (သို႔) တိုင္းရင္းသားအုပ္စု တစ္စုကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးျပဳလုပ္ျခင္း
အေပၚသာ အဓိကပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ပါသည္။ သူ၏ေရးသားခ်က္တြင္ လူနည္းစု ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္
တိုင္းရင္းသား၊ လူမိ်ဳးႏွင့္ ဘာသာတူ၊ ဥပမာအားျဖင့္၊ လူနည္းစုျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား အုပ္စုအတြင္း က်ေရာက္ေသာ
အုပ္စုကို ရည္ၫႊန္းေျပာဆိုပါသည္။ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ ညီလာခံတြင္၊ ဥပေဒေရးဆြဲၾကသူမ်ား အေနျဖင့္
လူနည္းစုျဖစ္သည့္
ႏိုင္ငံသားမ်ားဟူေသာ
အသံုးနႈန္းကိုေရြးခ်ယ္ရန္
ေၾကာက္႐ြ႕ံသျဖင့္
အုပ္စုမ်ားဟူေသာ
အေခၚအေ၀ၚကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။277 လူနည္းစု ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ၾသဇာအာဏာရွိေသာ လူအုပ္စုတစ္စုက၊
လူမ်ားစုကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဘာသာေရး ကြဲလြဲမႈေၾကာင့္၊ မတရားႏွိပစ
္ က္အႏိုင္ယူျခင္းစေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္
အႀကံဳးမ၀င္ပါ။ ဤအေျခခံအခ်က္ ေလးခ်က္၏ နယ္နိမိတ္ကို တိတိက်က် အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ သည့္အျပင္
အခ်က္တစ္ခ်က္ႏွင့္တစ္ခ်က္ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕သည္
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳလွ်က္ရွိပါသည္။

တူေနၿပီး၊ အခ်က္တစ္ခ်က္က၊ အျခားတစ္ခ်က္၏
ညီလာခံႀကီး၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေအာက္တြင္ရွိေသာ

မ်ားျပားလွစြာေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အႀကံဳး၀င္သည့္နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ရာတြင္ အဆိုပါအခ်က္ေလးခ်က္သည္
ေထာင့္ေလးေထာင့္တြင္ ရွိေသာ တိုင္ႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ သီးျခားစြာ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္မႈရွိၾကပါသည္။278
၁။ ႏိုင္ငံသား၊ တိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ိဳးႏွင့္ ဘာသာတူ အုပ္စု

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာခံုရံုးမွ ႏိုင္ငံသား၊ တိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ိဳးႏွင့္ ဘာသာ အုပ္စုမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္
ဖြင့္ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ဤအခန္းငယ္တြင္ ခံုရံုးမ်ားက တစ္ခုခ်င္းစာရင္းျပဳစုထားေသာ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိသည့္
အမ်ိဳးအစား ၄ မိ်ဳးကို ခြဲျခားသိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္မႈေပးသင့္ေသာ အုပ္စုမ်ားဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ခက္ခဲေၾကာင္း
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။279 ညီလာခံႀကီးမွအစဥ္အလိုက္ စာရင္းျပဳစုခဲ့သည္အ
့ တိုင္း၊ အုပ္စုတစ္စုတိုင္းအတြက္၊
ဤအခန္းငယ္တြင္ေဆြးေႏြးတင္ျပမည္ျဖစ္သည္။
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Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, U.N. Doc. S/RES/827 (May 25, 1993), annex, art.
4(2); Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, U.N. Doc. S/RES/955 (1994), annex, art. 2(2); Rome Statute of
the International Criminal Court, U.N. Doc. A/CONF.183/9, art. 6. ကိုၾကည့္ပါ။
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For a definition of jus cogens, see above note 3. ကိုၾကည့္ပါ။
Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Advisory Opinion), I.C.J.
Reports 16, p. 21 (May 28, 1951). ကိုၾကည့္ပါ။
275
Genocide Convention, note 1, arts. IV, V. ကိုၾကည့္ပါ။
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Lemkin, Axis Rule, note 267, p. 79. ကိုၾကည့္ပါ။
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William A. Schabas, Genocide in International Law: The Crime of Crimes, pp. 119-21 (2d ed. 2009).
အထက္ရည္ၫွြန္းပါအတိုင္း p. 129.
279
အုပ္စု၏အနက္အဓိပၸါယ္ကို
ခံုရံုးမ်ားက
ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းနည္း၂နည္းျဖင့္
လက္ခံအသံုးျပဳပါသည္။
လူအမ်ား
လက္ခံႏိုင္ေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အေျခခံနည္း၊ ဤနည္းတြင္ အုပ္စုအဖြဲ႕၀င္ မ်ားသည္ တည္ၿငိမ္မႈရွိသည္။ ေမြးဖြားလာရသည့္ ေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္
278

ေျပာင္းလဲရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အျခား တစ္နည္းမွာ တကယ့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံျခင္းမရွိသည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္း ျဖစ္သည္။
ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္
အာရံုခံစားမႈအေပၚ
အမွီသဟဲျပဳသည္။
အုပ္စုအဖြဲ႕၀င္မ်ား
အေနျဖင့္
ကိုယ္တိုင္ခံယူမႈႏွင့္
အျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားက
သူတို႕အေပၚထားသည့္ သေဘာထားတို႕အေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ အျခားေသာ ခံုရံုးမ်ားက အဆိုပါ နည္း၂နည္းစလံုးကို အသံုးျပဳသည္။
အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အေျခခံနည္း၊ ဤနည္းတြင္ အုပ္စုအဖြဲ႕၀င္ မ်ားသည္ တည္ၿငိမ္မႈရွိသည္။ ေမြးဖြားလာရသည့္ ေၾကာင္းအရင္းေၾကာင့္
ေျပာင္းလဲရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အျခား တစ္နည္းမွာ တကယ့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ား အေပၚတြင္ အေျခခံျခင္းမရွိသည့္ ခ်ဥ္းကပ္နည္း ျဖစ္သည္။
ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္

အာရံုခံစားမႈအေပၚ

သူတို႕အေပၚထားသည့္

အမွီသဟဲျပဳသည္။

သေဘာထားတို႕အေပၚတြင္

အုပ္စုအဖြဲ႕၀င္မ်ား

အေျခခံသည္။

အျခားေသာ

အေနျဖင့္
ခံုရံုးမ်ားက

ကိုယ္တိုင္ခံယူမႈႏွင့္
အဆိုပါ

အျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားက

နည္း၂နည္းစလံုးကို

အသံုးျပဳသည္။
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၁၉၄၈ခုႏွစ္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ ညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ရပ္(ဖ)ဖဲလမ္ကင္၏
ေရးသားခ်က္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားအုပ္စုအေခၚအေ၀ၚကို တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္၊ အသိအမွတ္ျပဳ
ျခင္းခံရေသာအုပ္စုဟု ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပပါသည္။280 ထိုနည္းတူစြာ အတူ ေနထိုင္ၾကၿပီး ထင္ရွားေသာသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈတို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းရွိေသာ ႏိုင္ငံသားလူနည္းစုအုပ္စုမ်ားဟုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။281
ဤဆက္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ လူမ်ိဳး၊ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာတို႕ပါ၀င္သည္။282 ICTR က

ႏိုင္ငံသားအုပ္စုဟု သတ္မွတ္ရာတြင္ ၊ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားတို႔ အျပန္အလွန္ေပါင္းစည္းမႈရွိေသာ ႏိုင္ငံသား
အျဖစ္ခံယူထားေသာသူမ်ား အေပၚအေျခခံ၍၊ တူညီေသာတည္ဆဲဥပေဒတြင္ အႀကံဳး၀င္သည့္သူမ်ားအား စုစည္းထား
ေသာအုပ္စုဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။283 အျခားတဘက္တြင္၊ ပညာရွင္မ်ားကႏိုင္ငံသားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္၊
ႏိုင္ငံသားတစ္ခုတည္းကိုသာ စြဲၿမဲကိုင္ေဆာင္ၿပီး၊ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းထက္ လူမႈေဗဒ (သို႔) မူလဗီဇတို႕ကိုလည္း
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသင့္ေၾကာင္း ေစာဒကတက္ခဲ့ဘူးသည္။ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ညီလာခံႀကီးတြင္
ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ တင္းၾကပ္စြာသတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အေပၚသာအေျခခံၿပီး
ႏိုင္ငံသားေပးမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔ ေရာေထြးမႈမရွိသင့္ေၾကာင္း၊ ပိုၿပီးရွင္းလင္းႏိုင္ရန္အတြက္၊ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ
ဟုသတ္မွတ္ရန္၊ ႏိုင္ငံသားသတ္မွတ္ခ်က္သည္၊ ႏုိ္င္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏
လူမ်ိဳးဟူ၍
284
ျဖစ္ရပါမည္။
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒတြင္ ထင္ရွားေသာပညာရွင္

သိရွိႏိုင္ေသာ
အဖြဲ၀
႔ င္မ်ား
တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေ၀လီယမ္

စကားဘ(စ)က၊
ႏိုင္ငံသားႏွင့္ပတ္သတ္၍
မ်ားျပားလွစြာေသာ
အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ
အနက္အဓိပၸါယ္
ဆိုခ်က္မ်ားက၊ ရပ္(ဖ)ဖဲလမ္ကင္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ၊ လူနည္းစုကို ပစ္ပယ္ထားႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္
ရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။285

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရတြင္ ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအတူတူျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စု တစ္စုထဲသာ
ပါ၀င္သည္ဟူေသာ ေတြ႕ရွိခ်က္မွာ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အဓိပၸါယ္ကို ေဆာင္ပါသည္။286 သို႕ရာတြင္ ICTR ၏ အမႈကို
စစ္ေဆးၾကားနာေသာ ႐ံုးအဖြဲ႕က၊ မိမိတို႕ကိုယ္တိုင္ကြဲျပားျခားနားမႈရွိျခင္း (ကိုယ္တိုင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း) (သို႔)
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား (အျခားသူမ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္း) အပါအ၀င္ အျခားသူမ်ား၏ သတ္မွတ္ျခင္းကို ခံရေသာ

အုပ္စုတစ္စုဟုေဖာ္ျပပါသည္။287 ဥပမာအားျဖင့္ ICTR၏ တုဆီ (Tusi) လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
ခ်ရာတြင္၊ အစိုးရက တရား၀င္မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္ ထုတ္ေပးထားေသာေၾကာင့္၊ ယင္းတို႔သည္ တိုငး္ ရင္းသား

အုပ္စုျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။288 အကရီဆု (Akayesu) အမႈတြဲတြင္ ICTR က တိုင္းရင္းသား အုပ္စုသည္
ကိုယ္ပိုင္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အုပ္စုတစ္စုျဖစ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခဲ့ပါသည္။ ခံု႐ံုးတစ္ခုက ကၽြမ္းက်င္သူ
တစ္ဦး၏ အႀကံျပဳခ်က္ကို ေရးသားေဖာ္ျပရာတြင္၊ အေျခခံအားျဖင့္သိရွိရမည့္အခ်က္မွာ အုပ္စုတစ္စုသည္ မိမိတသ
ို႔ ည္
ဤအုပ္စုတြင္ ပါ၀င္သည္ဟုခံယူခ်က္ရွိရမည္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါသည္။ ဤသို႔ေသာခံယူခ်က္သည္ အခ်ိန္အလိုက္
ေျပာင္းလြဲႏိုင္သည္။289 ခံု႐ံုးမ်ားက တိုင္းရင္းသားအုပ္စုတစ္စု၏ အဓိပၸါယ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္၊ ေလာေလာဆယ္တြင္
လူသိမ်ားေသာ ဘာသာစကားႏွင့္
အမ်ားသေဘာတူ ေဖာ္ျပပါသည္။290

လူမႈေရးသိပၸံဆိုင္ရာတို့ကို

လက္ခံသံုးစြဲမရ
ႈ ွိျခင္း

အေပၚတြင္

ဆံုးျဖတ္ရန္

အမည္တပ္ေခၚေ၀ၚေသာအုပ္စုမ်ားကို သိပၸံနည္းက်ေသာ ပထမနည္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ ခြဲျခားရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္
ကိုက္ညီျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ညီလာခံႀကီး၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ႏွင့္လည္း ကြဲလြဲႏိုင္သည္။
280

Matthew Lippman, “The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide: Fifty Years Later,” Arizona
Journal o International & Comparative Law v. 15, pp. 415, 456. ကိုၾကည့္ပါ။
281
Schabas, Genocide in International Law, above note 277, p. 120. ကိုၾကည့္ပါ။
282
Prosecutor v. Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, Judgement, para. 512 (Sept. 2, 1998). ကိုၾကည့္ပါ။
283
Schabas, Genocide in International Law, see above note 277, pp. 116-17; U.N. Economic & Social Council, Study of the
Question of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Progress Report by Mr. Nicodeme Ruhashyankiko,
Special Rapporteur, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/L.583 (June 25, 1973), paras. 56-61; U.N. Economic & Social Council, Study of the
Question of the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Study Prepared by Mr. Nicodeme Ruhashyankiko, Special
Rapporteur, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/416 (July 4, 1978), paras. 59-64. See also International Convention on the Elimination of
All Forms of Racial Discrimination, adopted Dec. 21, 1965, 660 U.N.T.S. 195. ကိုၾကည့္ပါ။
284
Robert Jennings & Arthur Watts, Oppenheim’s International Law, v. II, p. 857 (9th ed. 1996). ကိုၾကည့္ပါ။
285
Schabas, Genocide in International Law, above note 277, p. 118. ကိုၾကည့္ပါ။
286
Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana, Case No. ICTR-95-1-T, Judgment, para. 98 (May 21, 1999). ကိၾု ကည့္ပါ။ Akayesu,
above note 282, para. 513. ကိုၾကည့္ပါ။
287
Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana, Case No. ICTR-95-1-T, Judgment, para. 98 (May 21, 1999).
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၁၉၄၈ခုႏွစ္ အဂၤလိပ္အဘိဓါန္မ်ားက၊ လူမ်ဳိးစုကို အမ်ားနားလည္သိရွိသည့္၊ အဓိပၸါယ္တူေ၀ါဟာရမ်ား ျဖစ္သည့္
ႏိုင္ငံသား၊
တိုင္းရင္းသားႏွင့္
ဘာသာကိုးကြယ္မႈအုပ္စုဟု
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့ပါသည္။291
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
တရားသူႀကီးမ်ား (ဂ်ဴရီလူႀကီးမ်ား) အေနျဖင့္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္၏ လူမ်ိဳးဟူေသာ ယူဆခ်က္ကို ေလာေလာဆယ္

ယူဆခ်က္ႏွင့္
မ်ိဳးရိုးမွ
ဆင္းသက္ေပါက္ဖြားလာသည္ဟူေသာ
အခ်က္တို႔ကို
မည္သို႔
ေျပာင္းလဲရမည္ကို
ခက္ခဲစြာႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ လူမ်ိဳးစုအေပၚထားရွိသည့္ အယူအဆ (သေဘာထား)ကို ျပဳသူ (ကရိယာပုဒ)္ ႏွင့္ျဖစ္သူ
(ကံပုဒ)္

ႏွစခ
္ စ
ု လံုးအတြက္

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္သည္။

ကရိယာပုဒ္ႏွင့္

ပတ္သတ္၍

လူမ်ိဳးစုတစ္စုကို

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အုပ္စုတစ္စုသည္ အျခားအုပ္စုႏွင့္ မိရိုးဖလာဆင္းသက္လာေသာ ခႏၶာကိုယ္ တည္ေဆာက္ပံု
(အသြင္အျပင္လကၡဏာ)ကို ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာစေသာ အခ်က္တို႕ကို ထည့္သြင္း

စဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ၊ ပထ၀ီအေနအထားအရ အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္သည္။292 လူမ်ိဳး ျပဳန္းတီးေအာင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္၊ ျပစ္မႈ
က်ဴးလြန္သူမ်ားအေနျဖင့္၊ က်ဴးလြန္ျခင္း ခံရသူမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ သဘာထားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အသိအမွတ္
ျပဳႏိုင္သည္။293 ဤအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ လူမ်ိဳးစုမ်ားအေပၚ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံေသာ ပံုစံအားလံုး အဆံုးသတ္ရန္
အတြက္က်င္းပခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ညီလာခံႀကီး၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိပါသည္။
ညီလာခံံႀကီး၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ လူမ်ိဳးျပဳန္းတီးျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သီးျခားရပ္တည္မႈအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား
ထားရွိျခင္း (သို႔) လူမ်ိဳးစု၊ အေသြးအေရာင္၊ မ်ိဳးရိုးဆင္းသက္မႈ၊ ႏိုင္ငံသား (သို႔) တိုင္းရင္းသား စေသာ အခ်က္မ်ားကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။ ဤအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ မိရိုးဖလာ (မ်ိဳးရိုး) ဆင္းသက္ ေပါက္ဖြားလာရာတြင္
ကြဲျပားမႈရွိႏိုင္ျခင္းကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။294 စကားဘ(စ)၏အဆိုအရ၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တရားေရး
၀န္ထမ္းတို႔ကလည္း လူမိ်ဳးႏွင့္တိုင္းရင္းသား အုပ္စုတို႔ကို အတူတကြ စစ္ေဆးရန္ လမ္းၫႊန္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဤကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အုပ္စ(ု ၂)စုကို ခြဲျခားသိႏိုင္ရန္အတြက္ အခက္အခဲ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။295
တိုင္းရင္းသားအုပ္စုႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားသူႀကီးမ်ားက၊ လူမ်ိဳးဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္
ေျပာဆိုေသာထင္ရွားသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးသိပၸံပညာႏွင့္ ေခတ္မီွ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာရမည္ဟု
ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း ဆိုင္ရာညီလာခံတြင္ စာရင္းျပဳတင္ျပခဲ့ေသာ ေနာက္ဆံုးအုပ္စုမွာ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ
အုပ္စုမ်ားျဖစ္သည္။ ICTR က ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (သို႔) ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္မႈ လုပ္ပံုလုပ္နည္း တို႔
ပါ၀င္သည္။296 အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဥပေဒတြင္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ဘာသာေရးအုပ္စုကို
လူအမ်ား ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕၏ အယူ၀ါဒ၊ ယံုၾကည္ခ်က္၊ သင္ၾကား ပိခ
ု႔ ်ခ်က္မ်ား၊ လုပပ
္ ံုလုပ္နည္းႏွင့္ အခမ္းအနား
က်င္းပံုစေသာ ထူးျခားသည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားတို႔ကို ေလ့လာ သံုးသပ္ပါသည္။297

ICTR အေနျဖင့္ အကရီဆု(Akayesu)အမႈတြဲကိုစစ္ေဆးရာတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပဳစုထားသည့္ အဖြဲ(႕ ၄)ဖြဲ႕အား၊

ထူးျခားမႈႏွင့္ သီးျခားမႈရိွေသာအပိုင္းမ်ား၊298 ေနာက္ခံသမိုင္း၊ ဘာသာစကားႏွင့္ လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ
ညီလာခံႀကီးမွ ေလးနက္စြာအႀကံျပဳခ်က္ တစ္ခုလံုးကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိတ္အပိုင္း အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္မႈရွိပံု
ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ခြဲျခားစိပ္ျဖာေလ့လာျခင္း (ဘက္စံု ေလ့လာျခင္း)သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ဤအတန္း
အစား(၄)မ်ိဳးသည္၊ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အေၾကာင္းအရာ အခ်ိဳ႕တြင္ တူညီေနၿပီး၊ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ တူညီမႈရွိသည္။
ဤအတန္းအစားမ်ားတြင္
သတ္မွတ္ထားေသာ
မူေဘာင္အတြင္း၌ရွိေသာ
မ်ားစြာေသာအုပ္စုမ်ားတို႔သည္
299
ညီလာခံႀကီးႏွင့္
အႀကံဳး၀င္မရ
ႈ ွိပါသည္။
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈျပဳလုပ္သည္ဟု
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရာတြင္၊
အုပ္စုတစ္စုသည္ ညီလာခံႀကီးမွ ခ်မွတ္ထားေသာ အခ်က္မ်ားအနက္၊ အခ်က္တစ္ခ်က္ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးအစား
(၄)မ်ိဳးမွ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ဟု ေျပာရန္မလိုပါ။ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ ေထာင့္ေလးေထာင့္ အေၾကာင္း
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနေၾကာင္းကို သက္ေသျပႏိုင္ပါက ပိုၿပီးသင့္ေတာ္မႈ
ရွိပါသည္။300 ဤခ်ဥ္းကပ္နည္းသည္ အမ်ိဳးအစား (၄)မ်ိဳး ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံသား၊ တိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ိဳးႏွင့္ဘာသာ
အမ်ိဳးအစားတစ္ခုခု၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ဟုတ္၊ မဟုတ္ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေပးျခင္းမရွိသည့္ လူမ်ိဳးတစ္စု၏အဖြဲ႕၀င္
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အထက္ရည္ၫွြန္းပါအတိုင္း p. 140. ကိုၾကည့္ပါ။
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(tribe)မ်ား အတြက္ပါ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။301 ICTY အေနျဖင့္ အုပ္စုတစ္စုအား ဘက္စံုေလ့လာျခင္းျပဳလုပ္ရန္
အားေပးပါသည္။
ႏိုင္ငံသား၊ တိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ိဳး (သို႕) ဘာသာအုပ္စုတူတို႕၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ညီလာခံႀကီးႏွင့္
အျခားေသာ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ အျခားတဘက္တြင္၊ ညီလာခံ
အႀကိဳျပင္ဆင္
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ႏွင့္
လူနည္းစုမ်ားအား
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈႏွင့္
ပတ္သတ္ၿပီး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္မႈကို ေပးရမည့္အုပ္စုႏွင့္ ႏိုင္ငံသား လူနည္းစုမ်ားအေပၚ အယူအဆ ထားရွိမႈ၏ အခ်ိဳ႕ေသာ
အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ တစ္စုႏွင့္တစ္စု တူညီမႈမ်ား ရွိၾကသည့္အျပင္၊ ရံဖန္ရခ
ံ ါအဓိပၸါယ္ဖြင့္
ဆိုျခင္းပါတူေနၾကသည္။ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ ညီလာခံႀကီး၏ အႀကိဳျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္
ခ်က္မ်ားတြင္၊ တစ္ခုခ်င္းအတြက္ စာရင္းဇယား ေရးဆြဲရျခင္းမွာ၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုတည္း
အတြက္ေဖာ္ျပရန္မဟုတ္ဘဲ၊ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ဒုတိယကမာၻစစ္ မတိုင္မီက မ်ားျပားလွစြာေသာ
ကြဲျပားျခားနားမႈရွိသည့္ ပုံစံတူလူသားအုပ္စုမ်ားကို ရည္ၫႊန္းျခင္း မျပဳလုပ္ဘဲ၊ ႏိုင္ငံသား
လူနည္းစုကို ရည္ၫႊန္းပါသည္။302

အမႈတြဲဆိုင္ရာဥပေဒ (case law)၏ ေနာက္ခံသမိုင္းႏွင့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ညီလာခံႀကီး၏ ပန္းတိုင္ကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက၊ ဤစာတမ္းသည္ အမ်ိဳးအစား(၄)မ်ဳိး၏အခ်က္အလက္မ်ားကို အေသးစိတ္ တိက်စြာႏွင့္
သီးျခားခြဲစိပ္သံုးသပ္ျခင္း ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ ဥပေဒဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္မွသာ၊ အမ်ိဳးအစား တစ္မ်ိဳးနွင့္တစ္မ်ိဳး
ဆက္စပ္မႈရွိေသာသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကိုစစ္ေဆးၿပီးလွ်င္၊
ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္္ျခင္း
ဆိုင္ရာညီလာခံၾကီး၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရမည့္ အုပ္စုတြင္ ပါ၊ မပါကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ပါမည္။

၂။ တစ္ခုခ်င္း စာရင္းျပဳစုထားေသာ အုပ္စ၀
ု င္ကဲ့သို႔ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ

ညီလာခံႀကီးမွ

မူခ်မွတ္ေရးဆြဲခဲ့သူမ်ား၏

ရည္႐ြယ္ခဲ့သည့္အတိုင္း

လူမ်ိဳးျဖစ္စဥ္

တစ္ခုလံုး၏ အေရးပါမႈႏွင့္ ယင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအျပန္အလွန္ အမီွသဟဲ
ျပဳေနသည္ဟူေသာ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ရုိဟင္ဂ်ာတို႔သည္ ေထာင့္ေလးေထာင့္တြငရ
္ ွိေသာ တိုင္ႀကီးမ်ား၏ စာရင္း
ျပဳစုထားေသာ အုပ္စုေလးစု၏ သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ က်ေရာက္ေနသည့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မက
ႈ ို ေပးရမည့္
အုပ္စုျဖစ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ သြင္ျပင္လကၡဏာတို႔ႏွင့္ ေနာက္ခသ
ံ မိုင္းတို႔က သူတို႔သည္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္
မႈဆိုင္ရာ ညီလာခံႀကီး၏ ေအာက္တြင္ရွိေသာ ႏိုင္ငံသား၊ တိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ိဳး (သို႔) ဘာသာတူ အုပ္စုတြင္
အႀကံဳး၀င္ေၾကာင္း ၫႊန္ျပေနပါသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေနာက္ခံသမိုင္းက၊ သူတို႔သည္ ညီလာခံႀကီး၏ အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္အညီ ကြဲျပားမႈရွိေသာ
အုပ္စုတစ္စုျဖစ္သည္ဟုေဖာ္ျပပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိ
ေနထိင
ု ္သည့္ သမိုင္းေၾကာင္းကို ျငင္းဆိုထားပါသည္။ သမိုင္းေလ့လာသူမ်ားက၊ အေစာဆံုး ၉ ရာစုႏွစ္ ေလာက္
ကတည္းက ေရာက္ရွိခဲ့ေေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။303 ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ကို အဂၤလိပ္စာျဖင့္ ရည္ၫႊန္း ေရးျခင္းကို
ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ၁၇၉၉ခုႏွစ္ ၿဗိတိသွ် ကိုလုိနီလူမ်ိဳးစုဆုိင္ရာ ေဗဒစာရင္းတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုသို႕
ေဖာ္ျပရာတြင္ မိုဟာေမဒင္ဟဆ
ု ိုသူမ်ားသည္ အာရကန္ (ယခုရခိုင္ျပည္နယ္)တြင္ ကာလရွည္ၾကာစြာ ေနထိုင္ခဲ့သူမ်ား
ဟုဆိုပါသည္။ ထိသ
ု ူတို႕သည္ မိမိတို႕ကိုယ္ကို ရိုဟင္ဂ(သို႕) အာရကန္သားမ်ားဟုေခၚသည္။304 ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း
ရိုဟင္ဂ်ာတို႕သည္ ၿဗိတိသွ်မ်ားဘက္မွရပ္တည္၍ က်ဴးေက်ာ္သူဂ်ပန္မ်ားကို ဆန္႕က်င္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုနည္းတူစြာ
ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ခဲ့ၾကသည္။305 ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေနာက္ခံသမိုင္းကို အေစာဆံုး ၉ရာစုႏွစ္မ်ားမွ
၂၀ရာစုအလယ္ပိုင္းအထိ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ဤအုပ္စုသည္ ထင္ရွားေသာေနာက္ခံသမိုင္းႏွင့္
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ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိသည္ကို
က်ေရာက္ေနပါသည္။

ၫႊန္ျပေနျခင္းေၾကာင့္

ထိုသူတို႕သည္

ညီလာခံႀကီး၏

အမ်ိဳးသား

အုပ္စုအတြင္း

ထို႕အျပင္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ ျခားနားမႈရွိေသာ ဘသာသာစကားကို ေျပာဆိုၾကသျဖင့္ သူတို႕သည္ တိုင္းရင္းသား
အုပ္စုတစ္စုဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသူတို႕သည္ ရိုဟင္ဂ်ာ (သို႕) ရူအာအင္ဂါ ဘာသာစကားကို ေျပာဆိုၾကသည္။
ဤစကားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေျပာၾကေသာ အျခားဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ သိသိသာသာ
ကြဲျပားမႈရွိပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာစကားကို ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသာ ေျပာဆိုၾကသည္။ သို႔ပါ၍ ထိုသူတို႕သည္
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပးျခင္းခံရေသာ
ျပဳပါသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာတို႕

ကိုးကြယ္ေသာဘာသာေရးအေပၚ

ညီလာခံႀကီး၏

တိုင္းရင္းသားမ်ားအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္းကို အေထာက္အကူ

အေျခခံ၍လည္း၊

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို

ေပးျခင္းခံရေသာ

အုပ္စုတစ္စု၏
အေနအထားတြင္ရွိပါသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုမွာ
မြတ္စလင္ဘာသာ၀င္မ်ား
ျဖစ္ၾကသည္။
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေဒသခံရခိုင္မ်ားသည္ မြတ္စလင္ဆန္က
႔ ်င္ေသာ သေဘာထားမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ထားၾကသည္။
ဤသို႔ေသာ သေဘာထားရွိေၾကာင္းကို၊ အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ထင္ရွားေသာပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား ေဟာေျပာခ်က္မ်ားႏွင့္
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အလြန္ရက္စက္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္လာသည့္သူမ်ား၏ သက္ေသ
ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ စစ္တပ္သင္တန္း ပိခ
ု႔ ်မႈတစ္ခုတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ Power
Point တစ္ခုကို အယ္ဂ်ာဇီယာ သတင္းဌာနမွ ရရွိခဲ့ရာတြင္၊ မြတ္စလင္ဦးေရ မ်ားျပားလွသည့္အတြက္

အႏၳရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း
သတိေပးခ်က္ပါ၀င္ပါသည္။306
ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုးရွိ
သံဃာေတာ္မ်ားသည္၊ မြတ္စလင္မ
္ ်ားအား ႏိုင္ထက္စီးနင္း လုပ္ရပ္မ်ား၊ အႀကမ္းဖက္မႈ မ်ားလုပ္ရန္ မီးထိုးေပးသည့္
ေနရာတြင္ အဓိကပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ထင္ရွားေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ၀ီရသူက၊ မြတ္စလင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား
မြတ္စလင္ႏိုင္ငံသို႕ ေျပာင္းလဲရန္ အစီစဥ္တစ္ရပ္ကို၊ ေသခ်ာစြာ ႀကံစည္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာၾကားခဲ့သည္။
၀ီရသူက
မြတ္စလင္မ်ားအား
ေခြးအမ်ားႏွင့္တူေၾကာင္း၊
ဗုဒၶဘာသာကိုဖ်က္လိုဖ်က္စီး
ႀကံစည္ေနေၾကာင္း
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ေျပာၾကားထားပါသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာသံဃာေတာ္မ်ားက၊ အစိုးရအေနျဖင့္ ၀ီရသူကိုေျမႇာက္ေပးေနေၾကာင္းႏွင့္
သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ သူတို႕၏ ဒကာမ်ားအား မြတ္စလင္မုန္းတီးေရး သေဘာထားမ်ားထား ရွိရန္အားေပးအားေျမွာက္
ျပဳေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။308 မြတ္စလင္မ
္ ုန္းတီးေရးေျပာဆိုခ်က္မ်ားသည္၊ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အလႊာတိုင္း
လိုလိုတြင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ဘာသာေရးကို နိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္ခံရျခင္းမွာ အဓိကျဖစ္သည္။
သို႕ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားေသာမြတ္စလင္မ်ားသည္လည္း ႏွိမ့ခ
္ ်ဆက္ဆံမႈကို ခံၾကရေသာ္လည္း ေစာ္ကားျခင္း
ႏွငရ
့္ က္စက္စြာ ျပဳလုပ္ျခင္းခံရသည့္အထိ မေရာက္ေသးပါ။ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာတစ္ခုတည္းကို အေျခခံ၍၊
ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ႏိုင္ထက္စီးနင္း လုပ္ခံရသည္ဟုမဆိုႏိုင္ပါ။ မည္သပ
ို႔ င္ဆိုေစကာမူ၊ ယခုေဖာ္ျပသည့္
အေၾကာင္းအရာသည္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႕သည္ ဘာသာေရးေၾကာင၊့္ ကြဲျပားမႈရွိေသာ အုပ္စုတစ္စုအျဖစ္ သီးျခားရပ္တည္မႈ
ရွိေသာ အုပ္စုတစ္စုျဖစ္သည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာခံုရံုးမ်ားကုိ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳလုပ္တဲ့သူမ်ား၏က်ဴးလြန္မႈကို ခံရျခင္းေၾကာင့္၊ ကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္မႈေပးရန္ သင့္၊ မသင့္ကို ဆံးု ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္အတြက္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အကရီဆု (Akayesu) အမႈတြဲတြင္၊
တြတ္ဆီ(Tutsi)လူမ်ိဳးမ်ား၏၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို႕သည္ အျခားေသာ ရ၀မ္ဒါ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ သီးျခားစြာ
ရပ္တည္မႈရွိသည္ကို တိက်စြာမသိရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊ ထိုသူမ်ားသည္ အေျခတက်ရွိၿပီး၊ အၿမဲတမ္းရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ေသာ
အုပ္စုတစ္စုျဖစ္ေၾကာင္းကို အားလံုးကအသိအမွတ္ ျပဳသည့္အတြက္၊ ညီလာခံႀကီး၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို
ေပးရမည့္အုပ္စုျဖစ္သည္ဟု ICTRတရားေရးစီရင္မအ
ႈ ဖြဲ႕ကေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။309 ျပဳသူ(ကရိယာပုဒ)္ အျဖစ္၊ထိုသူတို႕သည္
ညီလာခံႀကီး၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈ မရွိေသာ အုပ္စုတစ္စုအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကို ခံရေသာ
အုပ္စုျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ျပဳလုပ္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈကို ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားက အျခားအုပ္စုတစ္စုကို
ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီးျပဳလုပ္လိုေသာ ဆႏၵအေပၚအေျခခံ၍ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားပါသည္။ သို႔ပါ၍ အျပစ္ က်ဴးလြန္သူတို႕၏
အျခားအုပ္စုတစ္စုအေပၚ ခံယူခ်က္မ်ားသည္ ခံုရံုးမ်ား၏ ခြဲျခားစိပ္ျဖာ သံုးသပ္မႈတြင္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။
ခံုရံုးမ်ားအေနျဖင့္ အျပစ္က်ဴးလြန္သူတို႕သည္၊ က်ဴးလြန္ျခင္းခံရေသာ အုပ္စုအေပၚ၊ သီးျခားရပ္တည္မႈရွိေသာ
အုပ္စုတစ္စုအျဖစ္ ထင္ျမင္ခ်က္ကို၊ လိုအပ္ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ အေနျဖင့္ စစ္ေဆးပါသည္။
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Military Headquarters Presentation, above note 198. ကိုၾကည့္ပါ။
Jonah Fisher, “Anti-Muslim Monk Stokes Burmese Religious Tensions,” BBC News (Aug. 29, 2013),
http://www.bbc.com/news/world-asia-23846632. ကိုၾကည့္ပါ။
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Al Jazeera Investigative Unit, Interview with Monk B, Tha Kha Na, Ven Pannasiha. ကိုၾကည့္ပါ။
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Akayesu, above note 282, paras. 122-24. ကိုၾကည့္ပါ။
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ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔သည္၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ျခားနားမႈရွိေသာ အုပ္စုတစ္စုကဲ့သို႔ ဆက္ဆံလ်က္ရွိသည္။
အစိုးရအေနျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာဟု အမည္တပ္ေခၚေ၀ၚျခင္းမရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တိုင္းရင္းသားအေနျဖင့္
အသိအမွတ္ျပဳရာ ေရာက္မည္ကို မလိုလားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ မၾကာေသးမီက တရားမ၀င္
ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊
ထင္ရွားေစရန္အတြက္
ရိဟ
ု င္ဂ်ာအစား
ဘဂၤါလီဟုေခၚၾကသည္။310
ကုလသမဂၢအဖြဲ၏
႔
အေထာက္အကူျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၄ခုႏွစ္သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဟူေသာ
သတ္မွတ္ခ်က္မပါခဲ့ပါ။311
ထိုသို႕မပါႏိုင္ရန္အတြက္
ခၽြင္းခ်က္မရွိဘဲ
ဟန္႔တားမႈမ်ားကို
ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။312
ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီး၏ အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေသာ နမ္ဘီယာက အစိုးရကမဟုတ္ဘဲ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက

ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ မိမိတို႔ဘာသာ အမည္တပ္ေခၚေ၀ၚေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ခ်န္လွပ္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာပါသည္။313
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးဟု သံုးစြဲေခၚေ၀ၚၾကသည္။ အစိုးရက သူတို႔အား သီးျခားအုပ္စု
တစ္စုအျဖစ္ ဆက္ဆံသည္။ ေဒသခံျပည္နယ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားက၊ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား
မဟုတ္ဟု ျငင္းဆိုၾကသည္။ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ပစ္မွတ္ထား၍ မူ၀ါဒမ်ား
ေရးဆြဲခဲ့ ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ရွိ သံဃာေတာ္မ်ားက
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ တရားမ၀င္ ခိုး၀င္လာသူမ်ားႏွင့္ ကုလားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို ယံုၾကည္လက္ခံရန္ အခ်က္ ၁၂ခ်က္
ပါသည့္ ေၾကျငာစာတမ္းကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို လူပုဂၢိဳလ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္
လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ အထီးက်န္ေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ပါ၍ အစိုးရႏွင့္ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာ
အသံုးအႏႈန္းကို လက္မခံဘဲ၊ သူတို႔၏အသံုးအႏႈန္းအတိုင္း ဘဂၤါလီဟုေခၚေ၀ၚသည့္အတြက္
သီးျခားရပ္တည္မႈရွိေသာ အုပ္စုတစ္စုဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္

၃။ အုပ္စု အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ နိဂံုးခ်ဳပ္

ဘက္စံုၾကည့္႐ႈ

ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းအရ၊

ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ

ညီလာခံႀကီး၏

ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ခံယူထိုက္ေသာ အုပ္စုျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာ
စကားမ်ားသည္ အတူတူျဖစ္ေနၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔အား သီးျခားမႈရွိေသာ
အုပ္စုတစ္စ ုဟုျမင္ၿပီး သူတို႔၏ အေနအထားေပၚတြင္ ပစ္မွတ္ထားရွိၾကသည္။

(ဂ) လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အခ်က္အလက္တစ္ခုျဖစ္သည့္
ျပဳလုပ္မႈ “လုပ္ရပ္” အပိုင္း
၁။ အုပ္စုအဖြဲ၀
႔ င္မ်ား အားသတ္ျဖတ္ျခင္း

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ

ညီလာခံႀကီးမွ

အုပ္စုအဖြဲ၀
႕ င္မ်ားအား

သတ္ျဖတ္ျခင္းကို

တားဆီးရန္အတြက္

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒတစ္ခု အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ICTR မွ သတ္ျဖတ္ျခင္းတြင္ အခ်က္အလက္
၂ခုရွိေၾကာင္းအဓိပၸါယ္ျပန္ယူပါသည္။ (၁)ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူသည္ ေသဆံုးၿပီးျဖစ္သည္။ (၂)ဤသို႕ေေသဆံုး

ရျခင္းသည္ စြပ္စြဲေျပာဆိုသူက မတရား(တရားမ၀င္)အျပစ္က်ဴးလြန္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။314 ICTRသည္ တမင္သက္
သက္ျဖစ္ေစ မေတာ္တဆျဖစ္ေစ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈျဖစ္ေအာင္ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္မႈအတြက္ တာ၀န္ရွိသူ
(တရားခံ)ကို သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ အုပ္စုအဖြဲ၀
႕ င္မ်ားအား သတ္ျဖတ္ရန္ က်ဴးလြန္မႈတြင္ အခ်က္ (၂) တို႔ ပါ၀င္
ပါသည္။ (၁) ႀကိဳတင္ႀကံစည္မႈ မရွိဘဲႏွင့္ျဖစ္ေစ အုပ္စုအဖြဲ၀
႕ င္မ်ားအား၊ အျပစ္က်ဴးလြန္သူက တမင္တကာ
သတ္ျဖတ္ျခင္း။ (၂) သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရသူမ်ားသည္ ပစ္မွတ္ထားရွိေသာ တိုင္းရင္းသား အႏြယ္၀င္ လူမ်ိဳးစု၊

310

Submission on the Development of Rakhine State, above note 242, p. 4 (“Using the illegal migrants, some Bengali educated

people who reached different countries created a new name ‘Rohingya’ for themselves and they encroach upon our history of
Arakan, Rakhine land and the sovereignty of Rakhine and Myanmar.”); Human Rights Watch, All You Can Do Is Pray, see
above note 20, p. 110; Human Rights Watch, The Government Could Have Stopped This, above note 23, p. 45. ကိုၾကည့္ပါ။
311
Human Rights Watch, All You Can Do Is Pray, see above note 20, p. 115. ကိုၾကည့္ပါ။
312

Timothy McLaughlin, “Myanmar Releases Census Data, but Excluded Rohingya Minority,” Reuters (May 29, 2015),
http://in.reuters.com/article/2015/05/29/asia-migrants-myanmar-idINL3N0YK2ZW20150529; Human Rights, All You Can Do Is
Pray, above note 20, p. 115. ကိုၾကည့္ပါ။
313
McLaughlin, “Myanmar Releases Census Data,” above note 312 ကိုၾကည့္ပါ။
314
Akayesu, above note 282, para. 589. ကိုၾကည့္ပါ။
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အမ်ိဳးသား (ႏိုင္ငံသား) (သုိ႕)ဘာသာအုပ္စုတစ္စုတြင္ ပါ၀င္ရမည္။315 ICTY က ႀကိဳတင္ႀကံစည္မႈ မရွိဘဲႏွင့္ျဖစ္ေစ
တမင္တကာ ျပဳလုပ္ပါက သတ္ျဖတ္ျခင္းဟု တျခားေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးရန္မလိုဘဲ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။316
အစိုးရလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို

ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္မႈတြင္ပါ၀င္ျခင္းသည္

စံုစမ္းေရး

ေကာ္မရွင္၏

ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေပးေသာအုပ္စုအဖြဲ၀
႕ င္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖစ္၍ တားျမစ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
(အျပဳအမူ)၏ လိုအပ္ေသာအခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၊ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ား၊ ပုဂၢလိက
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက၊ ျမန္မာစစ္တပ္၊ နစက ႏွင့္ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔သည္၊
ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ေသေစေလာက္သည္အထိ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း
သတင္းမ်ား ေပးပို႔ထားပါသည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏အဆိုအရ၊ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ေဒသတြင္ျဖစ္ေပၚေသာ
သတ္ျဖတ္မႈမ်ားနွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း ထြက္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ လံုၿခံဳေရး
တပ္ဖဲြ႕မ်ား အေနျဖင့္ ထိုသူတို႔အား အကာအကြယ္ေပးရမည့္အစား ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ ခဲ့ၾကသည္ဟုလည္း ထြက္ဆို
ခဲ့ၾကသည္။
အစိုးရလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားကိုရပ္ရန္ စံုစမ္းမႈျပဳလုပ္ရန္ (သို႔)
အျပစ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းသည္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ ညီလာခံႀကီးမွ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားကို
ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ပါသည္။
အမ်ိဳးသားအစိုးရအေနျဖင့္
ေဒသခံရခိုင္မ်ားသည္လူမ်ိဳးေရး
အၾကမ္းဖက္
လုပ္ေဆာင္ျခင္း အတြက္ တာ၀န္ရွိသူဟု ခံယူထားသည္။ ေဒသခံရခိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ မွစ၍၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား

သတ္ျဖတ္မႈ အမ်ားအျပားတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ျငင္းဆို၍မရပါ။317 သို႔ရာတြင္ ဥပေဒအျပင္မွ တမင္တကာ
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မေတာ္တဆ ေသာ္လည္းေကာင္း အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္ ပ်က္ကြက္
ခဲ့သည္။ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ ညီလာခံႀကီးမွ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္သည္။318
ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္း၂ခုလံုးႏွင့္ တမင္တကာ ေသာ္လည္းေကာင္း မေတာ္တဆ ေသာ္လည္းေကာင္း အၾကမ္းဖက္
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ ညီလာခံႀကီးမွ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈအတြက္
တာ၀န္ရွိေၾကာင္း
ICTY ႏွင့္ ICTR အဖြဲ႕မ်ားက ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။319 မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက၊ ျမန္မာစစ္တပ္၊
ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ နစကတို႔သည္ ေဒသခံရခိုင္မ်ားဘက္မွရပ္တည္ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္း
ေပးပိထ
ု႔ ားပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖြဲ႕က၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ေဒသ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ရက္စက္စြာသတ္ျဖတ္မႈသည္၊ ေသခ်ာစြာ စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒါကို အစိုးရအေနျဖင့္
ျဖစ္လာမည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္သိရွိထားၿပီး၊ အျပစ္က်ဴးလြန္မႈတြင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား တားဆီးရန္
ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။

ေက်းရြာအမ်ားအျပားတြင္

တုိက္ခိုက္မႈမ်ားသည္၊

တခ်ိန္တည္းမွာလိုလိုျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

တိုက္ခိုက္သူမ်ားသည္ လက္နက္အျပည့္အစံု တပ္ဆင္ထားၾကသည္။ အစိုးရလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို
သတ္ျဖတ္ေနသည္ကို ရပ္ၾကည့္ေနျခင္း (သို႔) ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သတ္ျဖတ္ၿပီး ေသာအခါ
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားရွိေအာင္၊ ရိုဟင္ဂ်ာ အေလာင္းမ်ားကို အစိုးရလံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားက
ေဖ်ာက္ဖ်က္ၾကသည္။320 ၂၀၁၂ခုႏွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အေရးအခင္းတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသာ
အမ်ားအားျဖင့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းခံခဲ့ရေသာ္လည္း အစုိးရအာဏာပိုင္မ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈ အတြက္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားကို
အျပစ္မေပးဘဲ၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုသာအျပစ္ေပးခဲ့သည္။
အစိုးရ၏

အၾကမ္းဖက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊

ထိုနည္းတူစြာ

ေဒါသအလိုက္

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈကို

ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္

မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း တို႔သည္၊ အုပ္စုအဖြဲ၀
႕ င္မ်ားအားသတ္ျဖတ္ျခင္း အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ
ရွိပါသည္။
၂။ အုပ္စုအဖြဲ၀
႔ င္မ်ားအား ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔တြင္ ျပင္းထန္စြာထိခုိက္မႈ ကိုျဖစ္ေစျခင္း

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ညီလာခံႀကီး၏ ဒုတိယေျမာက္တားျမစ္ထားေသာ အက္ဥပေဒ အမွတ္ ၂
သည္ အုပ္စုအဖြဲ၀
႕ င္မ်ားအား ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔တြင္ ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္မႈကို ျဖစ္ေစျခင္း ျဖစ္၏။
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Prosecutor v. Semanza, Case No. ICTR-97-20-T, Judgment and Sentence, para. 319 (May 15, 2003). ကိုၾကည့္ပါ။
Prosecutor v. Stakić, Case No. ICTY-IT-97-24-T, Judgment, para. 515 (July 31, 2003). ကိုၾကည့္ပါ။
above Part III.C, III.D. ကိုၾကည့္ပါ။

Prosecutor v. Kambanda, Case No. ICTR-97-23-S, Judgement and Sentence, para. 40(1) (Sept. 4, 1998); Prosecutor v.
Kovacevic and Drljaca, Case No. ICTY-IT-96-24, Indictment, para. 9 (Mar. 13, 1997); Schabas, Genocide in International Law,
above note 277, p. 156 (discussing the omission). ကိုၾကည့္ပါ။
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Human Rights Watch, All You Can Do Is Pray, above note 20, p. 125. ကိုၾကည့္ပါ။
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ဤအခ်က္ကို ICTRက ကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈမရွိဘဲ (သို႔) သိကၡာက်ဆင္းေစရန္၊ ရုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔ကို
ညႇင္းပန္း ႏိုပ္စက္ေသာအျပဳအမူဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။321 ICTR ၏ အျခားတရားစီရင္ေရး အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မွ
က်န္းမာေရးကို ဆိုး၀ါးစြာဥပဒ္ေရာက္ေစျခင္း၊ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ျခင္း (သို႔)ကိုယ္ခႏၶာ၏ အျပင္ပိုင္းႏွင့္ အတြင္းပိုင္းရွိ
အဂၤါမ်ား (တိုက္ရိုက္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္) သို႔မဟုတ္ အသိဥာဏ္မ်ားကို ဆုိး၀ါးစြာ ဥပဒ္ေရာက္ေစျခင္းဟု
အဓိပၸါယ္ျပန္ဆိုပါသည္။322 လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ ညီလာခံႀကီးမွ ဥပဒ္ေရာက္ေစသည့္ အခ်က္မ်ားကို
တားျမစ္ထားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ တစ္ခ်က္ခ်င္းတိက်စြာ စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပျုခင္း မရွိေသာ္လည္း ICTY ႏွင့္
ICTRတို႕က

အသက္ေသေလာက္သည္အထိ

မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံမွ
ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။323

ႏွင္ထုတ္ျခင္းႏွင့္

မျဖစ္ပ်က္ေသာ

ရက္စက္စြာ

လုပ္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားတြင္

ျပဳမူျခင္းတို႔သည္

ႏိုပ္စက္ျငင္းပန္းျခင္း၊

ဤသတ္မွတ္ခ်က္တြင္

ပါ၀င္ေၾကာင္း

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားျပင္းထန္စြာ ႏိုပ္စက္ၫွင္းပန္းျခင္း၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ရုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔ကို ဥပဒ္
ေရာက္ေစသည္ဟူေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္အႀကံဳး၀င္ပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္က ရိုဟင္ဂ်ာေယာကၤ်ားႏွင့္ မိန္းမမ်ားအား
ရိုက္ႏွက္ျခင္းနွင့္ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။324 ၁၉၇၀ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ား၊ ၁၉၉၀ခုႏွစ္
ေရွ႕ပိုင္းႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တစ္ခုၿပီး၊ တစ္ခုႀကံဳ
ေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈတိုင္းတြင္ နစက၊ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တ၏
ို႔
ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မ်ားကို
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။325 အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား အေနႏွင့္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ ရပ္တည္ရွိမႈကို ေဖ်ာက္ဖ်က္
ပစ္ရန္အတြက္၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း
တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည့္
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို

လူမ်ိဳးျပဳန္းတီးေအာင္ သတ္ျဖတ္ျခင္းကာကြယ္ရန္ဖြဲ႕ထားသည့္ စင္တီနယ္ပေရာဂ်က္အဆိုအရ
နစကအဖြဲ႕မွ ဘဂၤါလီအမည္ကို အသံုးျပဳ၍ စာရင္းသြင္းရန္ သေဘာတူသည္အထိ ညႇင္းပန္း

ႏွိပ္စက္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း326
အဆိုပါပေရာဂ်က္၏အစီရင္ခံစာတြင္
နစကႏွင့္
ျမန္မာစစ္တပ္တသ
ို႔ ည္
မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းႏွင့္
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းစေသာ
စစ္ရာဇ၀တ္ေနာက္ခံသမိုင္းမ်ား
ကာလအေေတာ္ၾကာကပင္
ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ႏွိပ္စက္ၫွင္းပန္းမႈမ်ားသည္ ရုပ္ပိုင္းႏွင့္စိတ္ပိုင္းတိက
ု႔ ို ဆုိး၀ါးစြာဥပဒ္ေရာက္ေစသည္
ဟူေသာ တားျမစ္ထားသည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အက္ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိပါသည္။
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Akayesu, above note 282, para. 504. ကိုၾကည့္ပါ။
Kayishema and Ruzindana, above note 287, para. 109. ကိုၾကည့္ပါ။
Prosecutor v. Muhimana, Case No. ICTR-95-1B-T, Judgment and Sentence, para. 502 (Apr. 28, 2005)

(“ဥပမာေပးခ်က္ကိုၾကည့္ပါ။ ႏိုပ္စက္ျခင္းႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္းစသည္ျဖင့္ အျပစ္က်ဴးလြန္ျခင္း ခံရသူ၏ ကိုယ္ခႏၶာကို ဆိုး၀ါးစြာ
အနာတရျဖစ္ေစျခင္းသည္ ကိုယ္ခႏၶာကို ဥပဒ္ေရာက္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ျဖစ္ျခင္းသည္ ျပန္လည္ကုသမႈ မခံယူႏိုင္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထိုနည္းတူစြာ
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဥပဒ္ေရာက္မႈကိုလည္း Prosecutor v. Muhimana, Case No. ICTR-95-1B-T, Judgment and Sentence, para. 502 (Apr.
28, 2005) (“ဥပမာေပးခ်က္ကိုၾကည့္ပါ။ ႏိုပ္စက္ျခင္းႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္းစသည္ျဖင့္ အျပစ္က်ဴးလြန္ျခင္း ခံရသူ၏ Prosecutor v.
Muhimana, Case No. ICTR-95-1B-T, Judgment and Sentence, para. 502 (Apr. 28, 2005) (“ဥပမာေပးခ်က္ကိုၾကည့္ပါ။ ႏိုပ္စက္ျခင္းႏွင့္
လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္းစသည္ျဖင့္ အျပစ္က်ဴးလြန္ျခင္း ခံရသူ၏ ကိုယ္ခႏၶာကို ဆိုး၀ါးစြာ အနာတရျဖစ္ေစျခင္းသည္ ကိုယ္ခႏၶာကို ဥပဒ္ေရာက္ေစျခင္း
ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ျဖစ္ျခင္းသည္ ျပန္လည္ကုသမႈ မခံယူႏိုင္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထိုနည္းတူစြာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဥပဒ္ေရာက္မႈကိုလည္း
ျပန္လည္ကုစားႏုိင္သည္။ ထိုနည္းတူစြာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ပါ၀င္မႈမ်ား (သိ)ု႕ လူနာ၏စိတ္ပိုင္းအေျခအေနကို ဆိုး၀ါးစြာ
အနာတရျဖစ္ေစေသာ အမ်ိဳးအစားကဲ့သို႕ပင္ ျပန္လည္ကုစားႏိုင္သည္။ အုပ္စုတစ္စု (သိ)ု႕ အုပ္စုအဖြဲ႕၀င္္မ်ားကို ကိုယ္ခႏၶာဆိုး၀ါးစြာ
အနာတရျဖစ္ေစျခင္း၊ လူမဆန္စြာ ဆက္ဆံျခင္း၊ ၫွင္းပန္းႏိုပ္စက္ျခင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းႏွင့္ ႏွင္ထုတ္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားမႈ
ျဖစ္ရသည္။ ကိုယ္ခႏၶာကို ဆိုး၀ါးစြာ (သိ)ု႕ စိတ္ကိုဥပဒ္ေရာက္ေစျခင္းတြင္ ႏိုပ္စက္ၫွင္းပန္းျခင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ လူသားမဆန္စြာဆက္ဆံျခင္း၊
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း (သိ)ု႕ သိကၡာက်ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းတို႕ပါ၀င္သည္။ သို႕ရာတြင္ ဤအခ်က္မ်ားကို တင္းၾကပ္စြာထားျခင္းမဟုတ္ပါ။
အုပ္စုတစ္စုကိုပ်က္စီးျခင္းသို႕ေရာက္ေအာင္ ျပဳလုပ္သည္ဟု တြက္ခ်က္ယူႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဘ၀တစ္ခု၏ အေျခအေနပ်က္စီးရန္
ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ အဓမၼေစခိုင္းျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အက္ဥပေဒတြင္ တကယ့္ျဖစ္ပ်က္မႈမွ သက္ေသသာဓကမလိုပါ။ အျပစ္က်ဴးလြန္သူအေနျဖင့္
အုပ္စုတစ္စုလံုး (သိ)ု႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ေၾကာင္း ျပသႏိုင္ရန္ အေရးတႀကီးမလိုအပ္ပါ။.”) International
Criminal Court, Elements of Crimes, entered into force Sept. 9, 2002, ICCASP/1/3, fn. 3 (“[An act causing serious bodily or
mental harm] may include, but is not necessarily restricted to, acts of torture, rape, sexual violence or inhuman or degrading
treatment.”). ကိုၾကည့္ပါ။
324
above Parts II.C & II.G; see also U.N. Commission on Human Rights, Report of the Special Rapporteur on Violence against

Women, Its Causes and Consequences, Yakin Ertürk, U.N. Doc. E/CN.4/2006/61/Add.1 (Mar. 27, 2006), paras. 118-26.
ကိုၾကည့္ပါ။
325
Human Rights Watch, Burma: Rohingya Muslims: Ending a Cycle of Exodus?, p. 12 (Sept. 1996),
http://www.hrw.org/reports/pdfs/b/burma/burma969.pdf; The Equal Rights Trust, Burning Homes, Sinking Lives: A Situation
Report On the Violence Against Stateless Rohingya in Myanmar and Their Refoulement From Bangladesh (June 2012),
http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/The%20Equal%20Rights%20Trust%20%20Burning%20Homes%20Sinking%20Lives.pdf; Human Rights Watch, All You Can Do Is Pray, see above note 20, p. 53.
326
for example, The Sentinel Project, Burma Risk Assessment, pp. 13, 28-29 (Sept. 2013), https://thesentinelproject.org/wpcontent/uploads/2013/09/Risk-Assessment-Burma-September-2013.pdf. ကိုၾကည့္ပါ။
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ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာတိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ားကို နစက၊ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္
ရဲတပ္ဖြဲ႕တမ
ို႔ ွ က်ဴးလြန္ျခင္းသည္ ရုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔ကို ဥပဒ္ေရာက္ေစသည္ဟူေသာ အက္ဥပေဒႏွင့္
အႀကံဳး၀င္ပါသည္။ ICTRက ညႇင္းပန္းႏွိုပ္စက္ျခင္းႏွင့္ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းတို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပရာတြင္၊ ညႇင္းပန္း
ႏွိုပ္စက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ပင္ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း၊ ႏွိမ့္ခ်
ဆက္ဆံျခင္း၊ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ ခ်ဳပ္ျခယ္ျခင္း
ညႇင္းပန္ႏွိပ္စက္ျခင္းကဲ့သပ
ို႔ င္ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းသည္

(သို႔) လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္းျဖစ္သည္။
လူတစ္ဦး၏ဂုဏ္သိကၡာကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ပါသည္။327

ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို နစက၊ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲတ
႔ ို႔က စစ္စခန္းမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းထားစဥ္အတြင္း
မိသားစု တစ္ဦးဦးက အတင္းအၾကပ္ အလုပ္လုပ္ခိုင္းျခင္းကို ပ်က္ကြက္သည့္အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ခတ္သည့္အေနျဖင့္
အလုပ္အတင္းအၾကပ္လုပ္ခိုင္းေနစဥ္အတြင္းႏွင့္
သူတို႔၏ေနအိမ္မ်ားတြင္
မုဒိမ္းက်င့္ေၾကာင္း
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက
သတင္းေပးပို႔ပါသည္။
ဤသို႔ရိုဟင္ဂ်ာမိန္းမမ်ားကို
တိုက္ခိုက္မႈျပဳလုပ္ျခင္းသည္
ICTYႏွင့္
ICTRတို႕၏
မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းသည္ ရုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔ကို ဆိုး၀ါးစြာ ဥပဒ္ေရာက္ေစသည္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
ႏွင့္ကိုက္ညီပါသည္။
၃။

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတစ္ခုလံုး

(သို႔)

အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု

ပ်က္စီးေစရန္

အုပ္စုတစ္စု၏

ဘ၀အေျခအေနကို

ပ်က္စီးယိုယြင္းေအာင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိ႐ွိ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အတင္းအၾကပ္လုပ္ျခင္း

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ ညီလာခံႀကီး၏ တတိယေျမာက္ တားျမစ္ထားေသာ အက္ဥပေဒ အမွတ္ ၃ သည္
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတစ္ခုလံုး (သို႔) အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုပ်က္စီးေစရန္၊ အုပ္စုတစ္စု၏ ဘ၀အေျခအေနကို ပ်က္စီးယိုယြင္း
ေအာင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိ႐ွိ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အတင္းအၾကပ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။328 အကရီစု (Akayesu) အမႈတြဲတြင္
ICTRက
ဤျပ႒ာန္းခ်က္တြင္
အျပစ္က်ဴးလြန္သူတို႔အေနျဖင့္
အုပ္စုအဖြဲ၀
႕ င္မ်ားအား
ခ်က္ခ်င္းမသတ္ဘဲ၊
ေနာက္ဆံုးတြင္ ထိုသူမ်ား၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတို႔ ပ်က္စီးရန္ႀကိဳးစားသည့္အခ်က္ ပါ၀င္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပ

သင့္သည္ဟု လက္ခံပါသည္။329 ဤသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ႏွိပ္စက္ျခင္းခံရသူ (သို႔) အုပ္စုတစ္စလ
ု ံုးသည္ တေျဖးေျဖး
ေသဆံုးသည္အထိ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္နည္းတြင္ အုပ္စုအဖြဲ၀
႕ င္မ်ားကို မေသရံုတမယ္ အစာေႂကြးျခင္း၊
စနစ္တက်ေနအိမ္မ်ားကို စြနခ
္႔ ြာေစျခင္းႏွင့္ ေဆးကုသမႈေပးရာတြင္ အနိမ့္ဆံုးလိုအပ္ခ်က္ထက္ ေလ်ာ့နည္းၿပီး
330
ေပးျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။
ဤတားျမစ္ခ်က္တြင္ အတင္းအၾကပ္ အလုပ္လုပ္ခိုင္းျခင္းႏွင့္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္
အတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကို ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရိွျဖင့္ ပ်က္စီးယိုယြင္းေစျခင္း၊331 ဥပမာအားျဖင့္ အစားအစာ
(သို႔) ေဆးကုသျပဳေပးျခင္း (သို႔) ေနအိမ္မ်ားမွ စနစ္တက် စြနခ
္႔ ြာေစျခင္းတို႕ပါ၀င္သည္။332

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို မိမိတို႔၏ေနအိမ္မွထြက္ခြာေစၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္ ခစန္းမ်ားသို႔ပ႔ျို ခင္း (သို႔) ႏိုင္ငံမထ
ွ ြက္ခြာေစျခင္း
တို႔အျပင္ ေဆး၀ါးကုသမႈ၊ မိလႅာသိမ္းစနစ္၊ အစားအစာႏွင့္ လက္ခံရရွိေသာ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းတို႔ကို
ျငင္းပယ္ျခင္း တို႔သည္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတစ္ခုလံုး (သို႔) အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပ်က္စီးေစရန္ အုပ္စုတစ္စု၏ ဘ၀အေျခ
အေနကို ပ်က္စီးယိုယြင္းေအာင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိ႐ွိနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အတင္းအၾကပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အႀကံဳး၀င္ပါသည္။
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ မီး႐ိႈ႕မႈမ်ားေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေနအိမ္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ကိုပ်က္စီးေစပါသည္။ ေဒသခံရခိုင္
လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာဖ်က္ဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္၍
စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကတ
ို ိုင္ၾကားေသာ္လည္း ထိုလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ၀
႕ င္တို႔သည္ ရပ္ၾကည့္ျခင္း (သို႕) ျပစ္မႈက်ဴး လြန္ရာတြင္
တက္ႂကြစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ မီးသတ္ရန္ ႀကိဳးစားေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ကိုယ္ထိ
လက္ေရာက္ ပိတ္ပင္တားဆီးၾကသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ရခိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အတင္းအဓမၼ လိုက္လံ တိုက္ခိုက္ျခင္း
ခံရမည္ကိုစိုးရိမ္၍ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ၀န္းက်င္သို႔ မျပန္ရဲၾကပါ။ ေနအိမ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးခံရၿပီးေနာက္၊ ျမန္မာစစ္တပ္၊
ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္

နစကတို႔သည္၊

လမ္းတေလွ်ာက္တန္းစီၿပီး

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား၊

စစ္ေဘးေရွာင္

စခန္းမ်ားသို႔သြားရန္

327

Akayesu, above note 282, para. 597. ကိုၾကည့္ပါ။
The prohibited act of deliberately inflicting conditions of life calculated to bring about the destruction of a group does not
require evidence of actual destruction. Whether the perpetrators succeed in destroying the group, even in part, is immaterial.
See Attorney-General of the Government of Israel v. Eichmann, 36 ILR 5 (District Court, Jerusalem), p. 340 (1968).
328
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Akayesu, above note 282, para. 505. ကိုၾကည့္ပါ။
အထက္ရည္ၫွြန္းပါအတိုင္း para. 506. ကိုၾကည့္ပါ။
331
Prosecutor v. Stakic, Case No. ICTY IT-97-24-T, Judgment, para. 517 (July 31, 2003) (including “excessive work or physical
exertion” under the act). ကိုၾကည့္ပါ။
332
International Criminal Court, Elements of Crimes, entered into force Sept. 9, 2002, ICC-ASP/1/3, p. 114. ကိုၾကည့္ပါ။
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လမ္းျပခဲ့ေၾကာင္းေျပာပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ကုလသမဂၢႏွင့္ လူလူခ်င္းစာနာ ေထာက္ထား
ေရး ေအဂ်င္စီမ်ားမွ ရိကၡာေထာက္ပံ့မႈမ်ားရယူရန္ စခန္းမ်ားသို႔ မေျပာင္းမေရႊ႕ မခ်င္း၊ စာရင္းေပးရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။
စာနယ္ဇင္း သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ လူမႈအခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက၊ ေနရပ္စြန္႔ခြါသူမ်ား ေနထိုင္သည့္ IDP
စခန္းမ်ားတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ၁၄၀,၀၀၀ခန္႕ ေနထိုင္ခ်င္စရာ မရွိေသာရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကေၾကာင္း ေရးသား
ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။333 အစိုးရတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အနီးတ၀ိုက္တြင္ရွိေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြါသူမ်ား ေနထိုင္သည့္
စခန္းမ်ားကို

တင္းၾကပ္စြာအုပ္ခ်ဳပ္သည္။334

ဒိန္းမတ္ဒုကၡသည္ေကာင္စီႏွင့္

Save

the

Children

တို႕၏

ေနရပ္စြန္႔ခြါသူမ်ား ေနထိုင္သည့္ စခန္းမ်ား၏ ေန႔စဥ္အစီရင္ခံစာတြင၊္ အစိုးရအေနျဖင့္ လံုေလာက္ေသာ အစား
အေသာက္ရာရွင္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း၊ ေရျပတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ မိလႅာသိမ္းစနစ္ႏွင့္ ေဆးကုသမႈမရွိျခင္းတို႔ကို ေန႔စဥ္

မွတ္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။335
အခ်ိဳ႕ေသာလူသူမနီးေသာစခန္းမ်ားတြင္
ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားက
စစ္တပ္ႏွင့္
ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံမွ တရား၀င္အမိန္႕မရရွိဘဲ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို စခန္းမွ ထြက္ခြာခြင့္မျပဳပါ။ စခန္းအတြင္း ေနထိုင္ေသာ
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ယခင္က မိမိတို႔ အစဥ္အဆက္က ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ခဲ့ေသာ ေျမမ်ားကို
ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရွိပါ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စ၍ ရခိုင္အလုပ္ရွင္မ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာကို မိမိတ႔ပ
ို ိုင္ ေျမမ်ားတြင္ ငွားရမ္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို
အဆံုးသတ္ခဲ့ပါသည္။ အစဥ္အဆက္က မိမိတို႔ေနထိုင္ခဲ့ေသာေျမမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခြငမ
့္ ရွိျခင္း၊ ျပင္ပတြင္ လုပ္ခရရွိေသာ
အလုပ္ အကိုင္လုပ္ကိုင္ရန္ အခြင့္အေရးမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ မိမိတရ
ို႔ ရွိေသာရာရွင္မ်ားအျပင္၊
လိုအပ္ေသာ အစားအစာႏွင့္ ေရတိက
ု႔ ို မ၀ယ္ယူႏိုင္ၾကပါ။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔
သည္လည္း ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတစ္ခုလံုး (သို႔) အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပ်က္စီးေစရန္ အုပ္စုတစ္စု၏ ဘ၀အေျခ အေနကို
ပ်က္စီးယိုယြင္းေအာင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိ႐ွိ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အတင္းအၾကပ္လုပ္ျခင္းကို ႀကံဳေတြ႕ ခံစားေနၾကရသည္။
ထိုသူတို႔သည္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္မရွိပါ။ သို႔ပါ၍ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ မိမိတ၏
ို႔
ေက်းရြာမ်ားတြင္သာ ေနထုိင္
လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ၾကရပါသည္။ အဆိုပါေက်းရြာမ်ားတြင္ လံုေလာက္ေသာ အစားအေသာက္၊ သန္႔ရွင္းေသာ
ေသာက္သံုးေရ၊ မိလႅာသိမ္းစနစ္ႏွင့္ ေဆးကုသမႈမ်ားမရွိပါ။ ထိုသတ
ူ ို႔၏ အေျခအေနသည္လည္း၊ စစ္ေဘးေရွာင္
စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ရွိၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ အေျခအေနပိုမိုဆိုး၀ါးပါသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ နစကအပါအ၀င္ ျမန္မာလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
တစ္ခုလံုး(သို႔)အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ပ်က္စီးေစရန္၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို လုပ္ခေပးျခင္းမရွိေသာ အလုပ္မ်ားကို အတင္း
အၾကပ္ခိုင္းပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အတင္းအၾကပ္ အလုပ္လုပ္ခိုင္းျခင္း (သို႔)
မလုပ္မေနရ အလုပ္လုပ္ခိုင္းျခင္းဆိုင္ရာ ညီလာခံႀကီး (IOL ညီလာခံ ၂၉)မွ အတင္းအၾကပ္ အလုပ္လုပ္ျခင္း၏
အနက္အဓိပၸါယ္ကို ‘‘အလုပ္ (သို႔) ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း အားလံုးသည္ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္အား ၿခိမ္းေျခာက္မႈ
ရွိေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ အျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္အေနျဖင့္၊ လုပ္ကိုင္ေစျခင္းႏွင့္ ထိုသူအေနျဖင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္း
အေလ်ာက္ လုပ္ကိုင္သည္မဟုတ္ေသာအလုပ္ျဖစ္သည္’’ဟုဖြင့္ဆိုခဲ့ပါသည္။336 အတင္းအၾကပ္အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း
တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈရွိေသာ ပတ္၀န္းက်င္၌၊ အျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ အေနအထားႏွင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမဟုတ္ဘဲ
လုပ္ကိုင္ျခင္းတို႔ပါရပါမည္။ တနည္းအားျဖင့္၊ အလုပ္သမားတစ္ဦးသည္၊ အဓမၼခိုင္း၍သာလုပ္ကိုင္ရၿပီး၊ သို႔တည္း
မဟုတ္ ထိုအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္မည္မဟုတ္ပါဟု ဆိုႏိုင္ပါမည္။337
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Francis Wade ၏ “Burma’s Rohingya Are Now Being Forced to Live in Sqaulid Ghettos Watched by Guards,” Time (Feb. 4,
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European Commission on Humanitarian Aid and Civil Protection ၏ The Rohingya Crisis, p. 2 (Apr. 2015),
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/rohingya_en.pdf. ကိုၾကည့္ပါ။
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Danish Refugee Council ၏ Daily Record of Information from DRC Program Locations in Rakhine (Apr. 2014) (on file with Al
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Convention Concerning Forced or Compulsory Labor, adopted June 28, 1930, 39 U.N.T.S. 55, art. 2(1). ကိုၾကည့္ပါ။ ၃၃၇
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၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစၿပီး၊ ကုလသမဂၢႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက နစကႏွင့္ ျမန္မာလံုၿခံဳေရး
တပ္ဖြဲ၀
႔ င္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို အေစာင့္၊ ေပၚတာ (ပစၥည္းသယ္ျခင္း)၊ လမ္းျပင္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ
အလုပ္မ်ားႏွင့္ အေျခခံလိုအပ္မႈရွိေသာ အလုပ္မ်ားကို အဓမၼခိုင္းေၾကာင္း စာရြက္စာတမ္းမ်ားျပဳစုခဲ့ပါသည္။338
အမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏အဆိုအရ ျမန္မာလံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ၀
႕ င္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာ

ေယာကၤ်ားမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားကို၊ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ ေၾကာက္လန္႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္
အၾကမ္းဖက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အဓမၼအလုပ္လုပ္ခိုင္းေၾကာင္း၊339 ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ
မ်ားက

ျမန္မာလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ၀
႕ င္မ်ားသည္၊

ေလာေလာဆယ္ႏွင့္

ေနရာအႏွံ႕အျပားတြင္

သူတို႕လုပ္ကိုင္ရမည့္

အလုပ္မ်ားတြင္၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေစသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။340 အဆိုပါတပ္ဖြဲ၀
႕ င္မ်ားသည္ စစ္မႈမထမ္း
မေနရဟု အတင္းအၾကပ္လုပ္ခိုင္းၿပီး၊ မ်ားျပားလွေသာ အလုပ္မ်ားကို ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား လုပ္ခိုင္းျခင္း၊ ဤသို႔ျပဳလုပ္
ျခင္းသည္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တစ္ခုလံုးကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊
ပ်က္စီးေစသည္ ဟူေသာ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာအစိတ္အပိုင္းကို

ေသာ္လည္းေကာင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ IDPစခန္းမ်ားရွိ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ၀
႕ င္မ်ား၊ ေဒသခံ အရာရွိမ်ားႏွင့္
ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အတင္းအၾကပ္ အလုပ္လုပ္ခိုင္းျခင္းကို ခံရေသာေၾကာင့္ သူတို႔၏ဘ၀အေျခအေန
ယိုယြင္းေအာင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရိွ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္အတင္းအၾကပ္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။341

ပ်က္စီး

၄။ အုပ္စုအတြင္း ကေလးေမြးျခင္းကို တားဆီးပိတ္ပင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထားရွိျခင္း

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ထားရွိျခင္းသည္

အုပ္စုအတြင္း

ကေလးေမြးျခင္းတားဆီးပိတ္ပင္ရန္

ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္

လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္၍ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ ညီလာခံႀကီးမွ ခ်မွတ္ေသာ အက္ဥပေဒႏွင့္ အႀကံဳး၀င္
ေနပါသည္။ အကရီစု (Akayesu)အမႈတြဲတြင္၊ ICTRက၊ ကေလးေမြးျခင္းကို တားဆီးပိတ္ပင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ ပဋိသေႏၶတားရန္ တြန္းအားေပးျခင္း၊ က်ား၊ မ ခြဲျခားၿပီးထားျခင္းႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို
ပိတ္ပင္ျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။342 ဤသုိ႔ပိတ္ပင္မႈသည္ ရုပ္ပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွစ္ခုစလံုးအတြက္ ထိခိုက္မႈ
ရွိေသာလုပ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ICTRက မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းသည္လည္း ကေလးေမြးျခင္းကို တားဆီးပိတ္ပင္ရန္ရည္႐ြယ္ခ်က္
ျဖင္လ
့ ုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ မုဒိမ္းက်င့္သူက၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ထားေသာ ကေလးကိုေမြးရန္ ျငင္းဆိုေသာ
အခါတြင္ျဖစ္သည္။ ထုိနည္းတူစြာ အုပ္စုအဖြဲ၀
႕ င္မ်ားသည္လည္း၊ ကေလးကို ေပးမေမြးေသာေၾကာင့္၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္
က်ျခင္းႏွင့္ စိတ္ေခ်ာက္ျခားျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေစပါသည္။343 လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္တြင္ ဤသို႔
သတ္မွတ္ခ်က္ထားရွိျခင္းကို ျဖည့္စြက္ေဖာ္ျပထားပါက ညီလာခံႀကီးအေနျဖင့္ ကေလးေမြးရန္ တားဆီး ပိတ္ပင္ျခင္းကို
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တစ္ခုလံုး (သို႔) အခ်ိဳ႕ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ပ်က္စီးေစသည့္ တြက္ခ်က္ သတ္မွတ္မႈတြင္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ မလိုပါ။344
ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ကေလးေမြးျခင္းကို တားဆီးပိတ္ပင္ရန္၊ သတ္မွတ္ခ်က္ ၂ခု ကိုထားရွိခဲ့ပါသည္။
ယင္းတို႔မွာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း အေပၚကန္႔သတ္မႈမ်ားထားျခင္း၊ (ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္သာ ထားရွိ
သည္)ႏွင့္ ကေလးအေရအတြက္ကို သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားလိုပါက ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ ႏိုင္ငံ၏
ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုရယူရမည္။ ဤသို႔ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္အတြက္ ရိုဟင္ဂ်ာဇနီးေမာင္ႏွံတက
ို႔
အခေၾကးေငြ၊ ရံဖန္ရံခါ လာဘ္ထိုး
ရသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုမွာ အဆိုပါအခေၾကးေငြကို မေပးေဆာင္ႏိုင္ၾကပါ။ ဤကဲ့သို႔လက္ထပ္ ထိမ္းျမားရန္
ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္းမွာ သူတို႔၏ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ဘာသာေရးကို ေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္ပါသည္။ ေယာကၤ်ားျဖစ္သူက
မုတ္ဆိတ္ေမႊးမပါေသာႏွင့္ မိန္းမျဖစ္သူကေခါင္းအုပ္ပ၀ါမပါေသာဓါတ္ပံုကို ပူးတြဲတင္ျပ ရပါသည္။ လက္ထပ္
ထိမ္းျမားခြင့္မရွိဘဲ အတူေနေသာရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကို ခံၾကရၿပီး၊ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ႏွစအ
္ ထိ
က်ခံႏိုင္သည္။
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၂၀၀၅ ခုႏွစ္ မွစၿပီး၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားခြင့္ကို ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ ကေလး၂ဦး ထက္ပို၍မယူပါ ဟူေသာ
ကန္႔သတ္ခ်က္ကို၊ သေဘာတူမွသာ ရရွိႏိုင္သည္။ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ မိန္းမမ်ားကို ေဆးရံုတြင္
ကိုယ္၀န္ေဆာင္တားေဆး(သို႔)ထိုးေဆးကို အတင္းအဓမၼ သံုးစြဲေစပါသည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ လူထု
စည္းေ၀းပြဲတြင္ ေဒသခံရခိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ အသိုင္း
အ၀ိုင္းမ်ားအေနျဖင့္၊ ေမြးဖြားႏႈန္းကိထ
ု ိန္းခ်ဳပ္ရန္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေမလတြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက အမ်ိဳးဘာသာေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား လက္ထပ္
ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္

ကေလးေမြးဖြားျခင္းကို

ကန္႔သတ္ထားသည့္

ဥပေဒတစ္ခုကိုအတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဥပေဒ

ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားဟု ရွင္းလင္းစြာ မေဖာ္ျပထားဘဲ၊ တစ္သားႏွင့္ တစ္သား ၃၆ လျခား ရန္ လိုအပ္သည္ဟု
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္
ဤသို႔ကန္႔သတ္ခ်က္သည္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္သူမ်ား ျပားေသာေဒသ၊ လူဦးေရ
တိုးပြားမႈ ျမင့္မားၿပီး၊ ကေလးေမြးႏႈန္း ျမင့္မားေသာေဒသဟု ေဖာ္ျပထားသျဖင့္၊ ျမန္မာႏွင့္ ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက
ရိုဟင္ဂ်ာကို ရည္ၫႊန္း ေျပာဆိုေၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။
၅။ ျပဳလုပ္ျခင္း (လုပ္ရပ္)အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ နိဂံုးခ်ဳပ္

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ ညီလာခံႀကီး၏ သေဘာတူညီခ်က္အမွတ္ (၂)တြင္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ
ရာဇ၀တ္မႈ၏ျပဳလုပ္ျခင္း(လုပ္ရပ္) အခ်က္အလက္မ်ားကိုခန္ခ
႔ ြဲသည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။ စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပထားေသာ အက္ဥပေဒ တစ္ခုတိုင္းကို တာ၀န္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ တမင္တကာ (သို႔)
မေတာ္တဆေသာ္လည္းေကာင္း က်ဴးလြန္ႏိုင္သည္။ လို၀င္စတိန္းကလင္နစ္၏ ေတြရ
႔ ွိခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈ
ရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရ၊ စစ္တပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲႏ
႔ ွင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔တို႔၏ လုပ္ရပ္အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ အႀကံဳး၀င္
ေနပါသည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ရုပ္ပိုင္းႏွင့္စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာတို႔ကို ဆိုး၀ါးစြာ
ဥပဒ္ေရာက္ေစျခင္း၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ အဓမၼေစခိုင္းျခင္းႏွင့္ ကေလးေမြးဖြားျခင္းကို တားဆီးပိတ္ပင္ရန္ ရည္႐ြယ္
ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားထားရွိျခင္းတို႔သည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို ပ်က္စီးေစသည္ဟု တြက္ခ်က္
ယူဆႏိုင္ပါသည္။ ခိုင္မာေသာႏွင့္ တသမတ္တည္းေသာ သက္ေသသာဓကမ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚေစာ္ကားမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ေနျခင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသျဖင့္၊ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကို ျပဳလုပ္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈကို ျပဳလုပ္ျခင္း (လုပ္ရပ္)ႏွင့္
ကိုက္ညီမႈရွိပါသည္။

(ဃ) လူမ်ိဳးတုန္းသတ္္ျဖတ္မႈ အတြက္ ရာဇ၀တ္မႈ၏ “ရည္ရြယ္ခ်က္”၏ အခ်က္အလက္မ်ား
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္္ျဖတ္မႈ၏ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္ရန္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူသည္ ဥပေဒမွတားျမစ္ထားသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္သာမက ကာကြယ္မႈေပးထားေသာ အုပ္စတ
ု စ္ခုလံုး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအား ဖ်က္ဆီးျပစ္ရန္
သူတုိ႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္ပါရိွရမည္။345 လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ညီလာခံ၏ သေဘာတူညီခ်က္ ေအာက္တြင္ ရည္ရြယ္
ခ်က္မွာ တိက်သတ္မွတ္မရ
ႈ ိွမည္။ ထို႔အတြက္ သတ္ျဖစ္ရန္ ေယဘူယ်ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္ခုထဲမဟုတ္ရ။ လူမ်ိဳးတုန္း
သတ္ျဖတ္မႈအတြက္ တာ၀န္ယူမႈကို ေဆာက္တည္မည္ဆိုပါက၊ အျခားစားသားအားျဖင့္၊ အျပစ္က်ဴးလြန္သူသည္
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ရာဇ၀တ္မႈ၏ အဓိပၸါယ္အသံုးအႏႈံးေအာက္တြင္ အကာအကြယ္ေပးထားေသာ လူတစ္စုအား
ဖ်က္ဆီးျပစ္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာတားျမစ္ထားသည့္ အျပဳအမႈတစ္ခုသို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ အျပဳအမူမ်ားကို
က်ဴးလြန္ရမည္။
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္္ျဖတ္မႈ
ၾကိဳးစားခဲ့ရသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္

နာဇီစစ္အစိုးရႏွငမ
့္ တူဘဲ

ဥပေဒစံညႊန္းတည္ေဆာက္ရာတြင္

အလြန္နည္းပါးေသာ

ခံုရံုးသည္နားလည္မႈရေအာင္

အစုလိုက္အျပံဳလိုက္

ရက္စက္ယုတ္မာမႈအား

က်ဴးလြန္သူမ်ားသာ ေရးသားထားေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ထားရစ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔မဟုတ္ စာရင္းရိွအုပ္စုမ်ားအား
ပေပ်ာက္သြားေအာင္

စီစဥ္မႈမ်ားအားေဖၚျပထားသည္။346

က်ဴးလြန္သူ၏

ရည္ရြယ္ခ်က္ကို

တားျမစ္ထားေသာ

345

Akayesu ၏ အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 282, para. 498 တြင္ (“လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကို အထူး ရည္ရြယ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ dolus specialis
ထိုမ်ေလာက္အထိ တကယ္ျဖစ္မွန္ ေပၚမူတည္ျပီး အျခားရာဇ၀တ္မႈမ်ား ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားသည္။ ရာဇ၀တ္မႈတစ္ခုအတြက္ အထူး
ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရိွေသာ ၾကံစည္မႈ၊ ျပစ္မႈတစ္ခု၏ အေျခခံျဒပ္စင္ အျဖစ္လိုအပ္ျပီး က်ဴးလြန္သူမွ ရွင္းလင္းေသာ တရားေသာ
စြဲဆိုမႈကို ရွာေဖြေတာင္းဆိုတတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ရာဇ၀တ္မႈတြင္ သီးသန္႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို “ႏိုင္ငံသားတစ္ခု၊
လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ တိုင္းရင္းသားတစ္စု၊ ဘာသာေရး အုပ္စုတစ္စု စသည္တို႔ကို တစ္ခုလံုး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအား ဖ်က္ဆီးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္”
ေပၚတြင္ တည္ရိွပါသည္။
346
Ibid., para. 523.
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အျပဳအမူမ်ားအား ျပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ပါတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနအားလံုးအေပၚ စစ္ေဆးမႈတစ္ခု
အေပၚမူတည္ႏိုင္သည္ဟု

ႏိုင္ငံတကာ

ICTY

ေကာက္ခ်က္ခ်ထားပါသည္။

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ

ညီလာခံ

သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ အမႈဥပေဒကို အခ်က္အလက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ခုျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ရည္ရြယ္
ခ်က္ျဖင့္

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈအား

က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္

ဖြဲ႔စည္းပံရ
ု ိွမရိွ

သတ္မွတ္ခ်က္ခ်ရန္

သင့္ေလ်ာ္သည့္

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ခံုရံုးျဖင့္သာ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ICTY မွ ေဖၚျပရာတြင္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရိွ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို သက္ေသျပရန္၊ တိုက္ရိုက္ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ
သက္ေသအေထာက္အထား မရိွျခင္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားအေပၚ တဆင့္
မူတည္ျခင္း၊ ေယဘူရအေျခအေနတြင္ အျခားအျပစ္ တင္သင့္သည့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ား တူညီေသာ
အဖြဲ႔ထံစနစ္တက်
အတိုင္းအတာ၊

တိုက္ရိုက္က်ဴးလြန္ေနျခင္း၊
သီးသန္႔အဖြဲ႔၏

က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္

အဖြဲ၀
႔ င္ျဖစ္သည့္အတြက္

ရက္စက္ယုတ္မာမႈ

စနစ္တက်

ပစ္မွတ္ထား

တိုက္ခိုက္ခံရျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ပ်က္ဆီးမႈ ျဖစ္ေစသည့္ ခြဲျခားမႈ လုပ္ရပ္မ်ားအား ထပ္ခါတလဲလဲ
က်ဴလြန္ျခင္း မ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။347
ႏိုင္ငံတကာခံုရံုးမွ ႏိုင္ငံ၏ စီမံကိန္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ မူ၀ါဒတစ္ခု၊ ျပည္သူလူထု၏ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ အေျခအေနတစ္ခု၊
အမ်ားျပည္သူအား ေျပာၾကားသည့္မိန္႔ခြန္မ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ အစည္းအေ၀းမ်ား၏ သက္ေသအရ လူမ်ိဳးတုန္း
သတ္ျဖတ္မႈအား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုေတြ႔ရိွခဲ့ပါသည္။348 ကာကြယ္မႈေပးထားေသာ လူအုပ္စုတစ္ခုအား
အစုလိုက္အျပံဳလိုက္

တားျမစ္ထားသည့္

လုပ္ရပ္မ်ားသည္လည္း

လူအုပ္စုအာဖ်က္ဆီးရန္

ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခု

ဟုလည္း ခံုရံုးမွေတြ႔ရိွရပါသည္။
အကရီဆု (Akayesu)တြင္ ICTRက ရည္ရြယ္ခ်က္ကို

“၄င္းျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမွေသာ္၄င္း သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားမွ

ေသာ္၄င္း ထိုအုပ္စုအေပၚ အျပစ္တင္ထိုက္ေသာ စနစ္တက်တိုက္ရိုက္ ဆန္႔က်င္သည့္ က်ဴးလြန္မႈ ေယဘူယ်
အေျခအေန”၊ “က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရက္စက္မႈအတိုင္းအတာ”၊ “တျခားအုပ္စုမ်ား၏ အဖြဲ၀
႔ င္မ်ားအား မတိုက္ခိုက္ဘဲ၊
သီးသန္႔အဖြဲ႕တစ္ခု၏

အဖြဲ၀
႔ င္အားသားေကာင္အျဖစ္

တမင္တကာႏွင့္

စနစ္တက်ပစ္မွတ္ထားသည့္

အခ်က္”၊

“၄င္းလုပ္ရပ္မ်ား က်ဴးလြန္ရန္ ေယဘူယ် ႏိုင္ငံေရးအဆံုးအမ၀ါဒ”၊ ႏွင့္ “၄င္းအုပ္စု၏ အျခခံအုတ္ျမစ္ကို ခ်ိဳးဖ်က္ရန္
က်ဴးလြန္သည့္လုပ္ရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္သူမ်ားမွ ခ်ိဳးေဖာက္ရန္ စဥ္းစားမႈ - စာရင္းမ်ားတြင္ မပါေသာ္လည္း
တူညီေသာ လုပ္ရပ္ပံုစံ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအား က်ဴးလြန္ေသာ မိမိကိုယ္တိုင္လုပ္ရပ္မ်ား”ဟု တိက်စြာ ရည္ညြန္း
ထားပါသည္။349
အလားတူ Kayishema and Ruzindana၏ အမႈတြင္ ICTR ၏ အမႈစစ္ေဆးသည့္ အဖြဲ႔မွ “ပစ္မွတ္ထားသည့္ အုပ္စု၏
အဖြဲ၀
႔ င္မ်ားအေပၚ ဖ်က္ဆီးမႈျဖစ္ေစေသာ စကားသံုးျခင္း” ရည္ရြယ္ခ်က္အား ညြန္ျပေနသည့္အရာ ျဖစ္သည္ကို
ေတြ႔ရိွခဲ့ပါသည္။350

၄င္းအေျခအေနမ်ားသည္

ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္

လိုအပ္ေသာ

ျပည့္စံုသည့္

သို႔မဟုတ္

ေသခ်ာေသာသက္ေသဟု နားလည္သေဘာေပါက္ထားရန္ မဟုတ္ပါ။ ICTR ၏ အေျခအေနမ်ား စာရင္းသည္
ရည္ရြယ္ခ်က္အား မည္ကဲ့သို႔တိက်စြာ ရည္ညြန္းမည္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည့္ လမ္းညြန္မႈသာ ျဖစ္သည္။
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ တစ္ခုျဖစ္မျဖစ္ ရွာေဖြရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ အေျခအေန အားလံုးကို
တင္ျပရန္မလိုပါ။

ထို႔အျပင္

ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားအား

အကဲျဖတ္သည့္

အေပၚမူတည္သည္။

မည္သည့္

အဆိုပါ

အေျခအေနမ်ား အေပၚေတြ႔ရိွမႈ တစ္ခုတည္းသာ သို႔မဟုတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေျခအေနအား ေပါင္းစပ္မႈမ်ားျဖင့္
ရည္ရြယ္ခ်က္ ရိွေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ လံုေလာက္သည္။
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Prosecutor v. Jelisic၏ အမႈ နံပါတ္ ICTY IT-94-10-A, Judgment, para. 47 (July 5, 2001).
Akayesu ၏ အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 282, para. 555 ကိုၾကည့္ပါ။ Prosecutor v. Niyitegeka ၏ အမႈနံပါတ္ ICTR-96-14-T, para. 427 (May
16, 2003) ကိုၾကည့္ပါ။ Kayishema and Ruzindana ၏ အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 287, paras. 292-313, 531-40 ကိုၾကည့္ပါ။
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Akayesu ၏ အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 282, paras. 523-24 ကိုၾကည့္ပါ။
အျခား ပါတ္သက္ေနေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ “ထိခိုက္ခံရသည့္ အုပ္စု၀င္ အရည္အတြက”္ ; “အုပ္စု သို႔မဟုတ္ သူတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအား
ပစ္မွတ္ အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္း”; “အသံုးျပဳသည့္ လက္နက္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ခႏၱာ ဒါဏ္ရာရရိွမႈ အေျခအေန”; “စီမံကိန္းေရးဆြဲသည့္နည္းစနစ္”;
“စနစ္တက်သတ္ျဖတ္မ”ႈ ႏွင့္ “အုပ္စု၏ အမွန္တကယ္ သို႔မဟုတ္ ၾကိဳးစားထားသည္ ပ်က္စီးမႈအခ်ိဴးအစားစေကး အတိုင္းအတာ ဆက္ႏြယ္မ”ႈ
အပါအ၀င္ တို႔ျဖစ္သည္။ Kayishema and Ruzindana, ၏ အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 287, paras. 93, 527 ကိုၾကည့္ပါ။
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လက္ရိွ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ဥပေဒ အျမင္မွၾကည့္မည္ဆိုပါက လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ညီလာခံ ကိုယ္တိုင္ကသာ
ပါ၀င္မႈမဟုတ္ဘဲ သင့္ေလ်ာ္သလို သီးသန္႔ဖြႊဲ႔ထားေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈခံုရံုး၏ ဘာသာျပန္ႏိုင္သည့္
အခြငအ
့္ ာဏာ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေဒသခံပါ၀င္သူမ်ားမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ
ျဖစ္ေစသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ရရိွႏိုငသ
္ ည့္သက္ေသအေထာက္အထား အက်ဥ္းခ်ဳပ္တစ္ခု တို႔
လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ျပည့္စံုသည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ မရိွေသးေသာ ဤေယဘုယ် ေတြ႕ရိွခ်က္သည္ မြတ္စလင္မ်ား
အထူးသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ေျပာဆိုေနမႈ အေထာက္အထား၊ သူတို႔အုပ္စု၏ ၀ိေသသ
လကၡဏာေၾကာင့္ ပစ္မွတ္ထားခံရေသာ အေထာက္အထား၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ တိုက္ရိုက္ခ်မွတ္ထားသည့္ အစိုးရ၏
ကေလးေမြးဖြားမႈႏွင့္

လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈ

ကန္႔သတ္ေရးမူ၀ါဒမ်ား၊

ရိုဟင္ဂ်ာအကူအညီမ်ားအေပၚ

အစိုးရ၏

ျငင္းဆိုေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား လူစုလူေ၀းျဖင့္ ရက္စက္ယုတ္မာမႈကို က်ဴးလြန္ေသာ သက္ေသ
အေထာက္အထားမ်ား

အေပၚအေျခခံထားသည္။

အားလံုးကိုစုေပါင္းလိုက္ပါက

ဤအေထာက္အထားသည္

ျမန္မာအစိုးရမွ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွစြာျဖင့္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း အၾကံျပဳေနပါသည္။

၁။ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး အေျပာအဆို

အစိုးရ၏

ရာထူးၾကီးအရာရိွမ်ား၊

စစ္တပ္အရာရိွမ်ား၊

ဗုဒၶဘာသာသံဃာေတာ္မ်ား

ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓါတ္မ်ား အဓြန္႔ရွညတ
္ ည္တံ့ရန္ အားေပးပန္႔ပိုးခဲ့သည္။
သည္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏
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ႏွင့္ရခုိင္ေဒသခံမ်ားမွ

၄င္းတို႔၏ အေျပာအဆိုမ်ား

လူသားသိကၡာက်ေစကာ လူမ်ိဳးအျခင္းျခင္းမုန္းတီးမႈ ခံစားခ်က္ကိုျဖစ္ေစျပီး အုပ္စုအေပၚ

ဆန္႔က်င္သည့္ အၾကမ္းဖက္မ်ားကို မီးေမြးရာေရာက္သည္။ ဤရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရး ခံစားခ်က္ႏွင့္ အစိုးရကအားေပး
ပန္႔ပိုးေပးေနေသာ ေနရာတြင္ရိွျခင္းကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အျခားပါ၀င္သူမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာအား
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ရန္

ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွျဖင့္

တားျမစ္ထားေသာ

လုပ္ရပ္ကိုက်ဴးလြန္ခဲ့သည္ကို

ဆံုးျဖတ္ရန္

အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေစပါသည္။
မြတ္စလင္ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေၾကာင္း ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ ဆူပူမႈျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ေစသည့္ အေျပာအဆိုမ်ား
ျမန္မာျပည္တြင္

ျပန္႔ႏွ႔ံေနသည္။

ျခိမ္းေျခာက္ေနမႈ

တစ္ခုျဖစ္ျပီး

၄င္းအေျပာအဆိုမ်ားသည္
ရခိုင္ျပည္မွ

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္

ေရႊ႔ေျပာင္းပစ္ရမည္ဟု

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ယံုၾကည္ေစပါသည္။

အခ်ဳပ္အခ်ာကို

ရိုဟင္ဂ်ာအေၾကာင္း

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ လုပ္ရပ္ အတိုင္းအတာႏွင့္ အၾကိမ္မ်ားကို ျပည္သူလူထု၏ ေျပာဆိုေရးသားခ်က္ အေျခအေန
အေပၚတြင္ ဆက္စပ္ဆန္းစစ္ေလ့လာရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ရခုိုင္ပါ၀င္သူမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာအား ဖ်က္ဆီးရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွျဖင့္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။
၂။ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို ဖ်က္ဆီးရန္ တြက္ခ်က္္ျပီး သူတို႔ဘ၀၏ အေျခအေနမ်ားကို တစ္ခုခုျဖစ္ေစရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွေၾကာင္း ေဖၚျပေနသည့္ သက္ေသသာဓက

အစိုးရႏွင့္ ေဒသခံသူတို႔၏ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဦးေရၾကီးထြားမႈ ကန္႔သတ္သည့္
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို ဖ်က္ဆီးရန္ တြက္ခ်က္္ျပီး သူတို႔ဘ၀၏ အေျခအေနမ်ားကို
တစ္ခုခုျဖစ္ေစရန္ ဖန္တီးေနၾကာင္း သက္ေသအေထာက္ျဖစ္သည္။
ရိုဟင္မ်ား ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းခံရသူမ်ား အျဖစ္ရိွေနခ်ိန္တြင္ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္သည္

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ

ေဒသခံသံဃာမ်ားမွ

အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ

ႏိွပ္စက္မႈမ်ား၏

ဖ်က္စီးမႈရလဒ္ျဖစ္ေစမည့္

အဆင့္အသစ္တစ္ခု
မူ၀ါဒမ်ားကို

ျဖစ္လာခဲ့သည္။

အျပည့္အ၀ျပဌာန္းႏိုင္ရန္

အားေပးအားေျမာက္ျပဳလာသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရေသ့ေတာင္ သံဃာမ်ားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၂ ခ်က္သည္
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား

မိမိကိုယ္ႏွင့္မိသားစုကို

ေထာက္ပ့ံရန္၊

သာမာန္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကိုအသံုးျပဳ၍

ေဆး၀ါးႏွင့္

အစားအစာမ်ား သယ္ယူရန္ႏွင့္ အကုူအညီေပးေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္မ်ား၏ အကူအညီမ်ားကို ဟန္႔တားခဲ့သည္။352
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အထက္ပါ III.C, III.D အပိုင္းကို ၾကည့္ပါ။
Rathedaung Monks, 12 Point Statement ၏ အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 152 ကို ၾကည့္ပါ။
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၄င္းအစီအစဥ္မ်ား၏ ရလဒ္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ရပ္တည္ရန္ အနည္းငယ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္သာ ထားရိွေၾကာင္း
ေတြ႔ရသည္။
၂၀၁၂

ခုႏွစ္

စက္တင္ဘာလတြင္

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ

ေရးဆြဲရန္ သံဃာေတာ္တစ္စု ရေသ့ေတာင္တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ျပႆနာေျဖရွင္းရန္အတြက္

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

၄င္းအုပ္စုမွ “ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္

အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ကေလးေမြးဖြားႏႈန္းအား ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္” “ဘဂၤါလီ ရြာသားတစ္ခ်ိဳ႕အား ေရႊ႕ေျပာင္းရန္” ႏွင့္ “U.N ႏွင့္
INGO တို႔၏ လုပ္ရွားမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ရန္” စည္းကမ္းခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။353
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လြမ္းမိုးမည္ဟူေသာ သူတို႔၏ေၾကာက္စိတ္ကို တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ “ေညာင္ပင္က
ေစတီေတာ္အား

တက္မ်ိဳခ်…”

သကဲ့သို႔

ရခိုင္ျပည္တြင္ေနထိုင္ျပီး၊

ရခိုင္ေရေသာက္ကာ၊

ရခိုင္အရိပ္

ခိုနားျပီး

ရခိုင္လူမ်ိဳးကို ဖ်က္ဆီးရန္ၾကီးစားေနသည္ဟုဆိုကာ အဆိုပါအစီအစဥ္မ်ားကို သံဃာေတာ္မ်ားက ေရးဆြဲခဲ့သည္။354
ဘ၀အေျခအေနမ်ား ၾကမ္းတမ္းလာေစရန္
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား

ပို၍တင္းၾကပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ သံဃာေတာ္မ်ားက ေတာင္းဆိုၾကသည္။

ေၾကာင့္ရြ႔ံရန္လႈံေဆာင္မႈျခင္းမ်ားႏွင့္

ေပါင္းစပ္လိုက္ပါက

ရိုဟင္ဂ်ာအား

ဖ်က္ဆီးရန္

ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွေၾကာင္း ပိုျပီးခိုင္မာေသာ သက္ေသအေထာက္အထားတစ္ခု အျဖစ္ေဖၚျပေနပါသည္။
ေဒသခံဗုဒၶဘာသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားထံ
ေရာက္ေအာင္ အားမေပးခဲ့ၾကပါ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ရခုိင္သံဃာေတာ္မ်ား ညီညြတ္ေရး ညီလာခံမွ
All-Arakanese

Monks

Solidarity

Conference

“U.N

ေအာက္တြင္မရိွေသာ၊

စိတ္၀င္စားမႈမရိွေသာ” NGO အားလံုးကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။
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ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား

ရခုိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္နယ္တြင္း

လုပ္ေဆာင္ေနေသာ NGO စာရင္းပါသည့္ လက္ကမ္းစားေစာင္တစ္ခု ကိုျဖန္႔ေ၀ခဲ့ျပီး ရခိုင္ျပည္သူမ်ားသည္ NGO
မ်ားကို သတိထားရန္ သတိေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မည္သူမဆို “ကုလားမ်ား တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါက
သစၥာေဖာက္ ျဖစ္သျဖင့္ ငါတို႔၏ရန္သူျဖစ္သည္”ဟု အသိအမွတ္ျပဳထားခဲ့သည္။356 ရိုဂ်င္မ်ားထံ လူသားျခင္းစာနာ
ေထာက္ထားသည့္ အကူအညီအား တမင္သက္သက္ဟန္႔တားမႈသည့္ အထူးသျဖင့္ ဆက္လက္တည္ရိွေနသည့္
ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရး ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရးႏွင့္အတူ ၄င္းအုပ္စုအား ဖ်က္ဆီးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုကို ေရွ႕ေမွာက္တြင္
ေဖၚထုတ္ေနသကဲ့သို႔ဟု စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ေနထိုင္လ်က္ ရိွေသာ ဆိုး၀ါးေသာအေျခအေနရိွ IDP
စခန္းမ်ားႏွင့္

အထီးက်န္ျဖစ္ေနေသာရြာမ်ားသို႔

လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားသည့္

အကူအညီမေရာက္ေအာင္

တားဆီးျခင္းသည္ သူတို႔အား ဖ်က္ဆီးရန္ၾကိဳးစားျခင္း ျဖစ္သည္။
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ မလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ဖ်က္ဆီးျပစ္ရန္
အေျခအေနမ်ားကို

ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ

ဖန္တီးေနေသာ

အေလ့အက်င့္တစ္ခုကို

ျပသေနသည္။

အစိုးရမွ

ေနရပ္စြန္႔ခြါရသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား မိမိအိမ္သို႔ျပန္ရန္ တားဆီးရန္အတြက္ မူ၀ါဒတစ္ခု ကိုလိုက္ေလ်ာက္ခဲ့သည္။
၄င္းရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ

IDP စခန္းမ်ားတြင္ အတင္းအဓမၼ ေနထုိင္ခိုင္းသည္။ အထက္တြင္

ေဆြးေႏြးခဲ့သလို IDP စခန္းမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားသည္ ဆိုး၀ါးလွသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၄င္းစခန္းမ်ားတြင္
ပိတ္ေလွာင္ထားျပီး လိုအပ္ေသာ ေဆး၀ါးကုသမႈရရိွရန္၊ အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ အစားအစာမ်ားရွာေဖြရန္ လြတ္လပ္စြာ
သြားလာခြင့္မျပဳ။ ထို႔အျပင္ အစိုးရမွလည္း လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီမ်ား စခန္းသို႔ေပးပို႔မႈအား
တင္းက်ပ္ထားသည္။ IDP စခန္းမ်ား၏ အေျခအေနသည္ ပိုမိုဆိုး၀ါးလာျပီး အဟာရခ်ိုဳ႕တဲ့မႈ၊ ေရာဂါႏွင့္ ထပ္ဆင့္
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးၾကရသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာဦးေရလည္း မ်ားလာသည္။ မထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ U.N ၏
အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တြင္

“ရိုဟင္ဂ်ာ

မိသားစုမ်ားအၾကား

မီးတြင္းေသဆံုးမႈႏွင့္

ေမြးကင္းစ

ကေလးမ်ား

ေသဆံုးမႈျမင့္မား ရျခင္း၏ တုိက္ရိုက္အေၾကာင္းရင္းမွာ (IDP စခန္းမ်ားအတြင္း) က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို
မရေသာေၾကာင္”့ ဟုေဖာ္ျပထားသည္။357 ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား IDP စခန္းမ်ားတြင္ထားရိွျခင္း၊ အစားအစာ၊ ေဆး၀ါးႏွင့္
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ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ လူထုအစည္းအေ၀းမွ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား
(Sept. 29 - Oct. 5, 2012) (Al Jazeera ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ယူနစ္တြင္ရိွေသာဖိုင္).
354

စစ္ေတြ ရဟန္းပ်ိဳမ်ား အသင္း (July 2012 တြင္ရရိွခဲ့သည္) (Fortify Rights တြင္ရိွေသာဖိုင္).
စစ္ေတြျမိဳ႕၊ ဒေကာင္း ေက်ာင္းတိုက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ရခုိင္တစ္မ်ိဳးသားလံုး သံဃာေတာ္မ်ား စီးလံုးညီညြန္ေရး ညီလာခံ၊(Oct. 18, 2012)
(Fortify Rights တြင္ရိွေသာဖိုင္).
356
၀န္သာႏု တိုင္းရင္းသာမ်ား “သတိျပဳရန္” လက္ကမ္းစာေစာင္၊ အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 166 ကိုၾကည့္ပါ။
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ကုလသမဂၢ အတြင္းတြင္သာ ေပးပို႔သည့္စာ (Apr. 2013) (Fortify Rights တြင္ရိွေသာဖိုင္).
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ေဆးကုသမႈ မရေအာင္ ထားရိွျခင္း၊ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းမႈရန္အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား မေပးျခင္းစသည့္ အစိုးရ၏
မူ၀ါဒတစ္ခု ကိုလိုက္ေလ်ာက္ခဲ့ျခင္းတို႔သည္ ရိုဟင္ဂ်ာအုပ္စုအား ဖ်က္ဆီးရန္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရလဒ္ကို ျဖစ္ေစပါသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ားအျပားတုိ႔သည္ IDP စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ရသည့္ဘ၀ကို မရင္ဆိုင္ႏိုင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ ေလွျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ေျပးၾကသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ IDP စခန္းမ်ားမွ ထြက္ေျပးရင္း ေလွမ်ားေပၚတြင္ လူကုန္ကူးႏွင့္
အသက္အႏၱရာယ္ရိွသည့္
ရိုဟင္ဂ်ာတစ္ခ်ိဳ႕အား
ေရပိုင္နက္ထဲသို႔

အေျခအေနမ်ားႏွင့္

ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။

ေလွေပၚသို႔အတင္းတင္ေဆာင္ျခင္း၊

ဆြဲေခၚသြားေၾကာင္း

အစိုးရ၏

ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္

အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ရပ္တြင္

အစီရင္ခံထားသည္။
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ေလွမ်ားကို

အိမ္နည္းခ်င္းႏိုင္ငမ
ံ ်ားသို႔

ႏိုင္ငံတကာ

ေလွျဖင့္သြားသည့္

ခရီးစဥ္သည္ ပ်က္စီးရန္ အလားအလာရိွျပီး၊ ေရနစ္ေသဆံုးရန္အႏၱရာယ္ရိွ၍ သို႔မဟုတ္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေမ်ာပါသြား
ႏိုင္ျပီး သို႔မဟုတ္ ခရီးစဥ္တြင္ ဆက္လက္အသက္ရွင္ပါကလည္း လူကုန္ကူးသူမ်ား၏လက္ထဲတြင္ ၾကမ္းတမ္းသည့္
ဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္။359 အစိုးရမွ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား ေသျခင္းအႏၱရာယ္တြင္း ပင္လယ္သို႔တြန္းပို႔ျခင္းသည္
အစိုးရမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ပ်က္ဆီးရန္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရလဒ္ကို ျဖစ္ေစသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျပေနပါသည္။
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ရခိုင္တို႔၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာအုပ္စု၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ပ်က္စီးေစသည့္
ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ

ရလဒ္ရိွပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္၏

လိုအပ္ခ်က္ကိုျပည့္မီရန္

သူတို႔၏လုပ္ရပ္သည္

အုပ္စတ
ု စ္ခုလံုး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ပ်က္စီးေစေသာ ရလဒ္ ရိွႏိုင္သည္ဟု က်ဴးလြန္သူမ်ားမွ သိထားလ်င္
လံုေလာက္မႈရိွပါသည္။ သိထားမႈ၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ICTR မွရွင္းျပရာတြင္ “က်ဴးလြန္သူသည္ သူသိ၍ ေသာ္၄င္း
သို႔မဟုတ္

က်ဴးလြန္သည့္

သိသင့္ပါက”

အျပစ္တင္ထိုက္သည္ဟု

အေျခအေနမ်ားသည္
ခြဲျခားျခင္း၊

လုပ္ရပ္သည္

အုပ္စုတစ္ခုလံုး
ဆိုပါသည္။

ေကာင္းစြာမွတ္တမ္းတင္ထားျပီး

လႈပ္ရွားမႈအားတားျမစ္ျခင္း၊

လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားသည့္

သို႔မဟုတ္

360

ရိုဟင္ဂ်ာတို႔

အမ်ားသိေအာင္

ငတ္မြတ္ျခင္းႏွင့္

အကူအညီမ်ားအား

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို
မခံနိုင္ေသာ

ေနေရးထိုင္ေရး
361

အတင္းအဓမၼ

ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊

ေဆး၀ါးမ်ား၊

ေဖၚျပထားခဲ့သည္။

က်န္းမာေရး

ပ်က္စီးေစမည္ဟု

ျဖတ္ေတာက္ျပစ္ျခင္းတို႔သည္

လူကိုေသေစသည့္

ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္သည့္ ရလဒ္ျဖစ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား IDP စခန္းမ်ားတြင္ထားရိွျပီး စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏွင့္
ႏိုင္ငံေရးမူ၀ါမ်ား

လိုက္ေလ်ာက္ျခင္းျဖင့္

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား

ခြဲျခားထားရိွျခင္းသည္

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ေဒသခံတို႔မွ

နင္းတို႔၏လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာ တစ္ခုလံုး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း၏ ပ်က္စီးေစသည္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ကို
သိရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
၃။ ရိုဟင္ဂ်ာအေပၚ အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ ပစ္မတ္ထားေသာ လုပ္ရပ္မ်ား

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ အဓိကထားေသာ အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ က်ဴးလြန္သည္ ရက္စက္မႈသည္လည္း ျမန္မာအစိုးရမွ
၄င္းအုပ္စုအေပၚ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရွိ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ခုိင္မာသည့္ သက္ေသအေထာက္ထား
ကို ေဖၚျပေနသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြင္း ေဒသခံရြာသားမ်ား၊ နစက၊ ရဲႏွင့္ စစ္တပ္တုိ႔သည္
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဦးတည္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ရခုိုင္ျပည္နယ္၏လူမ်ားစုမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာ
မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏သားေကာင္ျဖစ္ခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ ျမန္မာလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ၀
႔ င္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားမွ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ႏွိပ္စက္မႈ
မ်ားသည္ ထိခိုက္ခံရသည့္ရိုဟင္ဂ်ာအရည္အတြက္ႏွင့္ တိက်မႈရိွသည့္အတြက္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ရန္ ရည္ရြယ္
ခ်က္ရိွရလ
ွိ ုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွာေဖြရန္အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သည္။
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Fortify Rights ၏ Myanmar: Authorities Complicit in Rohingya Trafficking, Smuggling (Nov. 7, 2014), သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ
http://www.fortifyrights.org/publication-20141107.html.
359

Human Rights Watch ၏ Southeast Asia: Accounts from Rohingya Boat People (May 27, 2015),
https://www.hrw.org/news/2015/05/27/southeast-asia-accounts-rohingya-boat-people.
360
Prosecutor v. Kristic ၏ အမႈနံပါတ္ ICTY-IT-98-33, Judgment, paras. 569 (Aug. 2, 2001) (finding it persuasive that the
defendant “consciously desired” the destruction of the group or “knew his acts were destroying” the group).
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Akayesu အထက္ပါမွတ္ခ်က္ 282, para. 519 ကိုၾကည့္ပါ။
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Jelsic

တြင္ေဖၚျပရာတြင္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ရာဇ၀တ္မႈခံု႐ံုး(ICTY)၏ကိုင္စြဲမႈအရ

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ

ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုရွာေဖြရန္ အုပ္စု၏အေရးၾကီဆံုးအပိုင္းတစ္ခုကို ပစ္မွတ္ထားဖ်က္ဆီးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရမည္။362
ရာဇ၀တ္မႈခံု႐ံုးမွ “အေရးၾကီဆံုးအပိုင္း”ကိုသတ္မွတ္ရာတြင္ စိတ္ေၾကနပ္ေလာက္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းမည္မ်ကို တိက်စြာ
မေဖၚျပထားဘဲသင့္ေလ်ာ္စြာဟုသာသတ္မွတ္ထားသည္။

မည္သို႔ေပဆိုေစကာမူ

ရိုဟင္ဂ်ာအေပၚ

အၾကမ္းဖက္မႈ

အတိုင္းအတာသည္ အုပ္စု၏အေရးၾကီဆံုးအပိုင္းတစ္ခုကို ပစ္မွတ္ထားခံရသည္ဟု ေကာက္ခ်က္တစ္ခုခ်နိုင္သည့္
အတိုင္းအတာကိုေရာက္ရိွခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မတိုင္မီတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဦးေရ ခန္႔မွန္းေခ် ၁.၀၈
သန္းခန္႔ေနထိုင္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္င၏
ံ
ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ေသဆံုးသူ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာရသူစာရင္း မွတ္တမ္း
တင္ရန္ကိုျမန္မာအစိုးရမွ ခရီးသြားခြင့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တားဆီးထားသည္။

ျပည္နယ္တြင္း လြတ္လပ္စြာ

သြားလာမႈကိုကန္႔သတ္ထားျခင္းနွင့္ အေလာင္းမ်ားအား ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားမွ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္
မ်ားတြင္အစုလိုက္အျပံဳလုိက္

ျမဳပ္ႏွံထားေသာတြင္းမ်ားကို

ျပန္လည္တူးေဖၚႏိုင္ျခင္းမရိွေသးပါ။

တိုက္ခိုက္မႈကို

ခံခဲ့ရေသာ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရေသာသူ အမ်ားအျပားထြက္ေျပးခဲ့ၾကသျဖင့္ ေသဆံုးသူ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာရသူ စာရင္း
မွတ္တမ္းမတင္နိုင္ခဲ့ပါ။ U.Nအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ုားအရ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာအၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၊ ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႔၊ နစက ႏွင့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား ရိုဟင္ဂ်ာ
အမ်ိဳးသား၊
သည္။

363

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္

ကေလးငယ္ရာေပါင္းမ်ားစြာကို

ပစ္မွတ္အျဖစ္တိုက္ခိုက္ျပီး

သတ္ခဲ့ၾကဟုေဖၚျပထား

သို႔ေသာ္လည္း ၄င္းမွတ္တမ္းမ်ားသည္ တစ္ခုမွျပီးျပည့္စံုမႈမရိွပါ။ အခ်ိဳ႕ရြာမ်ားတြင္ တုိက္ခိုက္သုူမ်ားသည္

ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကေလးမ်ားကို ဓါးျဖင့္ထိုးသတ္ျပီး အေလာင္းမ်ားကို မီးပံုထဲသို႔ပစ္ခဲ့ၾကသည္။364 ထို႔အျပင္
မေရတြက္ႏိုင္ေသာ

ေသဆံုးမႈမ်ားသည္

ေရွာင္ရွားႏိုင္ေသာ

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းႏွင့္

IDP

စခန္းမ်ားႏွင့္ အိုးအိမ္တြင္ က်န္ရိွေနသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားသည္ လူသားျခင္းစာနာ ေထာက္ထားသည့္
အကူအညီ မရရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္။365 ၂၀၁၂ခုႏွစ္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ခန္႔မွန္းေျခ ရိုဟင္ဂ်ာ
အမ်ိဳးသား၊

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္

ကေလးငယ္ဦးေရ

၁၆၀၀၀၀ေက်ာ္သည္

ျမန္မာႏို္င္ငံမထ
ွ ြက္ေျပးခဲၾ့ ကသည္။366

အတိအက်မသိရေသာ အဆိုပါခိုလံုခြင့္ေတာင္းသူမ်ားသည္ ေရလမ္းခရီးႏွင့္ လူကုန္ကူးေနသည့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္
ရာဇ၀တ္သားမ်ား၏
ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔

လက္ထဲတြင္ေသဆံုးခဲ့ရသည္။

ခန္႔မွန္းရာတြင္

ပင္လယ္ထဲတြင္ ေသဆံုးခဲ့သည္။

Amnesty

၂၀၁၅ခုႏွစ္တစ္ခုအတြင္းမွာပင္

International

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလြတ္ျငိမ္း

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္

367

တစ္ေထာင္မေက်ာ္ပါက ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ အစုလိုက္အျပံဳလုိက္
ျမဳပ္ႏွံျခင္းခံခဲ့ရသည္။368 ထုိ႔အျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရအ
္ွ စိုးရ၏ ေဖၚျပခ်က္အရ ႏိုင္ငံမဲရ
့ ိုဟင္ဂ်ာ ၃၀၀၀၀၀ မွ ၅၀၀၀၀
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Prosecutor v. Jelisic ၏ အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 2, para. 82 ကိုၾကည့္ပါ။ Prosecutor v.Krstic, အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 279, para. 634
ကိုလည္းၾကည့္ပါ။ (“[A]n intent to destroy only part of the group must nevertheless concern a substantial part thereof, either
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ဦးသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပထမ ပိုင္းတြင္ ထြက္ခြါသြားခဲ့ၾကသည္ ဟု ေဖၚျပထားပါသည္။ High Commissioner for Refugees Regional Office for
Southeast Asia, Irregular Maritime Movements in Southeast Asia—2014 (April 2015), http://storybuilder.jumpstart.ge/en/unhcrimm; U.N. High Commissioner for Refugees, Mixed Maritime Movements (April - June 2015),
http://www.unhcr.org/53f1c5fc9.pdf ကိုၾကည့္ပါ။
367
Amnesty International ၏ Southeast Asia: Persecuted Rohingya Refugees From Myanmar Suffer Horrific Abuses at Sea (Oct.
21, 2015), https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/10/southeast-asia-persecuted-rohingya-refugees-from-myanmarsuffer-horrific-abuses-at-sea/; Voice of America (Oct. 21, 2015) တြင္ Steve Herman မွေရးသားေသာ “Rights Group: Thousands of
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အၾကားသည္

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွနုိင္ငံတြငရ
္ ိွေနျပီး၊

အမ်ားစုမွ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

ထြက္ေျပးလာၾကသူမ်ား

သို႔မဟုတ္

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွနုိင္ငံတြင္ ႏို္င္ငံမဲ့ေမြးဖြားလာသူမ်ားျဖစ္သည္။369 ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွအစိုးရမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား လံုေလာက္
သည့္ အကူအညီမ်ားေပးရန္ ျငင္းပယ္သည္ကို ျမန္မာအစိုးရက ေသခ်ာစြာသတိထားမိပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား
အစုလိုက္အျပံဳလိုက္

ညႇင္းပန္းႏိွပ္သက္ျခင္း၊

တုိက္ခိုက္ျခင္းမ်ား၊

သတ္ျခင္းႏွင့္

ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

မ်ားသည္ အုပ္စုအား တစ္ခုလံုး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ဖ်က္ဆီးရန္ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေဖၚျပေနပါသည္။
၄။ “ရည္ရြယ္ခ်က္” အစိတ္အပုိင္း၏ နိဂံုး

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားဆန္႔က်င္သည့္ လုပ္ရပ္္တစ္ခုျခင္း သို႔မဟုတ္ အတြဲလိုက္လုပ္ရပ္မ်ားသည္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ
ျဖစ္ေၾကာင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာသည္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ အဓိပၸါယ္၏ ေအာက္တြင္ရိွေသာ
အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေၾကာင္း

အနည္းငယ္သာသံသယ

ရိွႏိုင္ေစလိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး၊

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား

ထိခိုက္ေအာင္

ပစ္မွတ္ထားေသာ စနစ္တက် ပံုစဆ
ံ င္လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အုပ္စု၏အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကို ပ်က္စီးျခင္းသို႔
ေရာက္ေစပါသည္။

ေရွာင္ရွား၍

မရႏိုင္ေသာရလဒ္သည္

ထင္ရွားစြာရိွေနျပီး၊

ျမန္မာအစိုးရမွ

အဆိုပါဖ်က္ဆီးမႈ

လုပ္ရပ္မ်ားအား တားဆီးရန္ သို႔မဟုတ္ ရပ္တန္႔သြားရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားမရိွခဲ့ေပ။ ဤပံုစံဆင္လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္
မျပဳလုပ္သည့္

အရာမ်ားသည္(ပ်က္ကြက္သည့္အျပဳအမူမ်ား)

အပိုဒ္တြင္ေသာ္၄င္း၊
ထားသည့္

အစိုးရ၏အရင္းအျမစ္မ်ားအပါအ၀င္၊

ထင္ရွားစြာဖန္တီးထားသည့္

ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရး

ရိုဟင္ဂ်ာ

မူ၀ါဒမ်ားသည္၊

စကားမ်ားက်ယ္ျပန္႔ေနျခင္း

ဘ၀အေျခအေနကို

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈအား

ဖ်က္ဆီးရန္တြက္ခ်က္
ရွာေဖြရန္လိုအပ္သည့္

ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ျပသဖို႔ရန္ အလားအလာရိွပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို တြန္းအားေပးမႈ ႏွင့္ စိတ္မေရာေထြးသြားေစရ။
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ

ျဖစ္မျဖစ္ကို

အဆံုးအျဖတ္ေပးရာတြင္

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ

ခံုရံုးမွတြန္းအားေပးမႈႏွင့္

ရည္ရြယ္ခ်က္အၾကား ထင္ရွားစြာ သတ္မွတ္ထားသည္။ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ကိစၥတြင္တြန္းအားေပးမႈ သို႔မဟုတ္
“အစြပ္စြဲခံရသူသည္ ခံရသူအုပ္စုအား group[,] ဖ်က္ဆီးရန္ ျပဳလုပ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းသည္ အျပစ္မရိ”ွ ။370
ဥပမာအားျဖင့္

ဒါဖာ(Darfur)အမႈတြင္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး

ေကာ္မရွင္မွ

ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္

တြန္းအားေပးမႈ အၾကား ထင္ရွားစြာ သတ္မွတ္ထားသည္။ ၄င္းအစီရင္စာတြင္ ေကာ္မရွင္မ-ွ
ဟုတ္ပါတယ္။ ဤအထူး ရည္ရြယ္ခ်က္ကို တြန္းအားေပးမႈ ႏွင့္ စိတ္မေရာေထြး သြားဖို႔ လိုပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ရန္ လူတစ္ဦးအား ေသြးေဆာင္ျခင္းအလို႔ငွာ အေၾကာင္းအရာ
ထူးထူးျခားျခား ရိွပါလိမ့္မည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ အမႈကိစၥတြင္ ကာကြယ္မႈ
ေပးထားေသာ အုုပ္စုတစ္ခုရိွ လူမ်ားကိုသတ္ရန္ လူတစ္ဦးမွ ရည္ရြယ္ထားပါလိမ့္မည္။ တိက်ေသာ
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္္ အုပ္စုအား (တစ္ခုလံုး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း) အားဖ်က္ဆီးရန္ ရည္ရြယ္ထား
ပါလိမ့္မည္။ တြန္းအားေပးမႈ ရိွေကာင္းရိွလိမ့္မည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထုိအုပ္စု သို႔မဟုတ္ လူတစ္စု၏
ပစၥည္းမ်ားအား သင့္ေလ်ာ္ေသာ အလိုဆႏၵျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ အဆိုပါ အုပ္စ၀
ု င္မ်ားမွ
တိုက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ ျပန္လည္ဂလဲ့စားေျခရန္ လုပ္ခိုင္းျခင္း ခံရလ်င္ေသာ္လည္ေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္
အဆိုပါအုပ္စုအားရြံရွာသည့္
တို႔ျဖစ္သည္။

သူ၏အထက္အရာရိွအား

ရာဇ၀တ္မႈဥပေဒ၏ရႈေထာင့္မွၾကည့္လ်င္

စိတ္ေက်နပ္ေစေသာဆႏၵျဖင့္
မည့္သည့္အရာမ်ားသည္

ျပဳလုပ္ျခင္း

တြန္းအားေပးမႈ

ဟုတ္မဟုတ္ သို႔ေသာ္လည္း အုပ္စုတစ္ခုကို ဖ်က္ဆီးလိုေသာ အထူးရည္ရြယ္ခ်က္ တည္ရိွမႈ ရိွမရိွ
ကိုသာ ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။371
က်ဴးလြန္သူတစ္ဦးသည္ ၄င္း၏ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာတြန္းအားေပးမႈ ရိွေကာင္း ရိွပါလိမ့္မည္။ ဥပမာ
ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရန္၊ စစ္ေရးနည္းဗ်ဴဟာႏွင့္ ပါတ္သက္မႈမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ေျမတကြက္အား
လိုခ်င္မႈတို႔သည္
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လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈညီလာခံသေဘာတူညီခ်က္၏

ရည္ရြယ္ခ်က္

လိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္း

U.N. High Commissioner for Refugees ၏ Bangladesh Factsheet (Aug. 2015), http://www.unhcr.org/50001ae09.pdf.

Prosecutor v. Stakic, Case No. ICTY-IT-97-24-T, Judgment, para. 45 (July 31, 2003); see also Jelisic, see above note 2,
para. 49 (noting the “irrelevance” of motive to criminal intent); Prosecutor v. Tadic, Case No.: ICTY-IT-95-1-A, Judgment, para.
269 (July 15, 1999); Kayishema and Ruzindana ၏ အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 287, para. 161 ကိုၾကည့္ပါ။
371
International Commission of Inquiry on Darfur ၏ Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the U.N.
Secretary-General Pursuant to S.C. Res. 1564, para. 493 (Sept. 18, 2004). ကိုၾကည့္ပါ။
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ထားဆဲျဖစ္သည္။372

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ျပဳလုပ္သူအစိုးရႏွင့္

ေဒသခံရခုိင္မ်ားသည္

နယ္ေျမရရန္

ဆႏၵရိွမႈႏွင့္

လူမ်ိဳးျခင္းမုန္းတီးမႈ စေသာတြန္းအားေပးမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွေကာင္းရိွပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူတို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားတြင္
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား

ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး

အေျခအေနရိွသည့္

IDPစခန္းမ်ားတြင္း

အတင္းအဓမၶေရာက္ေစျခင္း၊

အသက္အႏၱရာယ္ရိွ ခရီးလမ္းမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္သို႔ တြန္းပို႔ျခင္း တို႔အပါအ၀င္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးတို႔အား ဖ်က္ဆီးရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ သိလ်က္ႏွင့္ပင္ ျပလုပ္ျခင္းသည္ အဆိုပါျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္ ရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည့္ အေရးပါေသာအပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
ရရိွႏိုင္သည့္အေထာက္အထားမ်ားအရ
အျခားသူမ်ား၊
တစ္ခုခုျဖစ္ေစရန္

ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရးစကားမ်ား

ျပန္႔ႏွံေအာင္လုပ္ေနသည့္

အရာရိွႏွင့္

ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကို ဖ်က္ဆီးရန္ တြက္ခ်က္္ျပီး သူတို႔ဘ၀၏ အေျခအေနမ်ားကို
ဖန္တီးေနသည့္

လုပ္ရပ္မ်ား၊

ႏွင့္

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ

ၾကီးမားေသာအတိုင္းအတာျဖင့္

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ရပ္မ်ား စသည္တို႔ကို ပူးေပါင္းလိုက္ပါက ျမန္မာအစိုးရ၏ ရိုဟင္ဂ်ာအား
ဆန္႔က်င္သည့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
တစ္ခုကို ေထာက္ပံ့ေနပါသည္။373

(၅) လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ၏ ရာဇ၀တ္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏တာ၀န္
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈညီလာခံ သေဘာတူညီခ်က္ ေအာက္တြင္ အျပစ္ေပးႏိုင္ မည္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ မဆို
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္တိုင္တာ၀န္ရိွေၾကာင္း အပိုဒ္ ၃ တြင္သတ္မွတ္ထားရာတြင္ (က) လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ
(ခ) လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ရန္ လွိဳ႕၀ွက္စြစီစဥ္ျခင္း၊
(ဂ) တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူထုအားလႈပ္ေဆာ္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ
က်ဴးလြန္ျခင္း၊
(ဃ) လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ရန္ ၾကိဳးစားျခင္း၊
(င) လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ရန္ အတူပါ၀င္ ၾကံစဥ္ျခင္း၊
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ညြန္ၾကားမႈႏွင့္ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ရိွေသာ အဂၤါရပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံပိုငမ
္ ဟုတ္
သည့္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွ အထက္ပါအျပစ္ေပးႏိုင္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့ပါက ၄င္းႏိုင္ငံတြင္လည္း တာ၀န္
ရိွႏိုင္သည္။ ျမန္မာတပ္မေတာ္၊ ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲႏ
႔ ွင့္ နစကအပါအ၀င္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ
ဆန္႔က်င္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာ၀န္ရိွႏိုင္သည္။
ထို႔အျပင္ ညီလာခံ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေအာက္တြင္ မိမႏ
ိ ိုင္ငန
ံ ယ္နမိတ္အတြင္း လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ား မျဖစ္ေအာင္္
တားဆီးေပးရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ အတြက္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာ၀န္ရိွႏိုင္သည္။ ညီလာခံ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အပိုဒ္ ၁
တြင္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ား မျဖစ္ေအာင္တ
္ ားဆီးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက က်ဴးလြန္သူ
ပုဂိၢဳလ္မ်ားကို အျပစ္ေပးရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ထားသည္။ မိမိရိွသမ် စြမ္းရည္အားလံုး အသံုးျပဳ၍ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ
မ်ား မျဖစ္ေအာင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ တြင္တာ၀န္ရိွသည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ဆိုင္ရာ တရာရံုး (ICJ)မွ ေဖၚျပထားသည္။374
ထို႔ေၾကာင့္

ႏိုင္ငံသည္

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကို

တိုက္ရိုက္မက်ဴးလြန္ေသာ္လည္း

တားဆီးရန္ပ်က္ကြက္သည့္
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“[လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္] က်ဴးလြန္သူအား စိတ္တြန္းအားေပးသည့္ ဤအေၾကာင္းအရာတြင္ တရား၀င္
မသက္ဆိုင္ေနေသာ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား ေၾကာင့္ က်ဴးလြန္သည့္ အမႈတစ္ခု တြင္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈအား ျပစ္မႈထင္ရွားေသာ
အမႈတစ္ခုအျဖစ္ မတားျမစ္ထားေပ” Niyitegeka v. Prosecutor, အမႈနံပါတ္ ICTR-96-14-A, Judgment, para. 49 (July 9, 2004).
373

Jane Perlez ၏ “Ban on Doctors’ Group Imperils Muslim Minority in Myanmar,” အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 233 ကိုၾကည့္ပါ။ BBC News
တြင္ Valerie Amos မွ ေရးသားထားေသာ “Burma Camp for Rohingyas ‘Dire’ –,” အထက္ပါ မွတ္ခ်က္ 221 ကိုၾကည့္ပါ။
374
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ရာဇ၀တ္မႈ အတြက္ တားဆီးရန္ႏွင့္ အျပစ္ေပးရန္ ညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္အား အသံုးျပဳျခင္းအေပၚ သက္ဆိုင္ေသာ အမႈ
Case Concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and
Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, 2007 I.C.J. 43, paras. 165,
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အတြက္

တာ၀န္ရႏ
ိွ ိုင္သည္။

ရိုဟင္ဂ်ာအေပၚ

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကို

က်ဴးလြန္ခဲ့ပါက

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

တားဆီးေပးရန္ ပ်က္ကြက္သည့္အတြက္ တာ၀န္ရိွႏိုင္သည္။

(က) အဂၤါရပ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံမွတာ၀န္ရိွျခင္း
လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈလုပ္ရပ္မ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အစိုးရတြင္ တာ၀န္ရိွႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မိမိႏိုင္ငံ၏ အဂၤါရပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ လုပ္ရပ္မ်ား
က်ဴးလြန္ခဲ့လ်င္တာ၀န္ယူရမည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ဆိုင္ရာတရာရံုး(ICJ)မွ

မိမိႏိုင္ငံ၏အဂၤါရပ္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ဆိုသည္မွာ “အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံဥပေဒႏွင့္အညီ ရာထူးအဆင့္အတန္းရိွေသာ မည္သည့္လူပုဂိၢဳလ္ သို႔မဟုတ္
အဖြဲ႔အစည္း”တို႔ပါ၀င္ပါသည္။375 ႏိုင္ငံ၏တာ၀န္၀တၱရားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေဖၚျပရာတြင၄
္ င္း၊
ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ

အမွားျပဳလုပ္မႈမ်ားကို

ႏိုင္ငံေတာ္မတ
ွ ာ၀န္ယူရမည္ဟု

ILC၏မူၾကမ္းစာခ်ဳပ္ပါ

အခ်က္မ်ား

ျပဌာန္းထားရာတြင၄
္ င္း၊ ႏိုင္ငံ၏အဂၤါရပ္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏လုပ္ရပ္သည္ ၄င္းႏိုင္ငံႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ဟု သတ္မွတ္
ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကဲ့သို႔ တားျမစ္ထားေသာ အျပဳအမူကို ႏိုင္ငံ၏အဂၤါရပ္အဖြဲ႔အစည္း
တစ္ခုမွ ျပဳလုပ္ပါက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္မွ တာ၀န္ယူရမည္။376
ျမန္မာ

တပ္မေတာ္၊

ျမန္မာျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔

အစိတ္အပိုင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။
(ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္)။

၁၉၆၂ခုႏွစ္

ထို႔ေၾကာင့္

ႏွင့္

နစက(၄င္းတည္ရိွခ်ိန္တြင္)တို႔သည္

၄င္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္

စစ္အာဏာသိမ္းျပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍

“ျမန္မာဗဟိုအစိုးရ၏ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားသည့္ အဓိကလက္ရံုး” ျဖစ္သည္။
Rights

Watchအဖြဲ႔

အဆိုအရ

နစကတြင္

အေကာက္ခြန္၊

ျမန္မာလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၏

ႏိုင္ငံ၏အဂၤါရပ္မ်ား

တပ္မေတာ္ဟုေခၚေသာ
377

ျဖစ္ၾကသည္

ျမန္မာစစ္တပ္သည္

လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရး Human

လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး၊

စစ္တပ္ႏွင့္

ရဲမ်ားပါ၀င္ျပီး

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း “မြတ္စလင္အမ်ားစု ေနထိုင္သည့္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ စစ္တပ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အာာဏာရိွသည္”။378
ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္

သမၼတဦးသိန္းစိန္မွ
ဗဟိုအစိုးရသည္

နစကကို

၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္

နစကအေပၚခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္ကို

တဖက္သတ္ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္ကို

ေဖၚျပေနပါသည္။

ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ နစကတို႔သည္ ႏိုင္ငံ၏အဂၤါရပ္မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ၄င္းတို႔လုပ္ရပ္မ်ားသည္

ျမန္မာစစ္တပ္၊
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္

သက္ဆိုင္ေနပါသည္။
ကုလသမဂၢႏွင့္

လူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏

ေဖၚျပခ်က္အရ

အထူးသျဖင့္နစကအဖြဲ၀
႔ င္မ်ားသည္

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ရက္စက္ယုတ္မာမႈကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚလူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္
နစကကို

စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အေရးယူအျပစ္ေပးရန္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငလ
ံ ူ႔အခြင့္

အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ ေသာမတ္ အိုဂ်ီ ကြန္တာနာ Tomás Ojea Quintanaမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အစိုးကိုတိုက္တြန္းခဲ့သည္။379 “နစကမွ အထူးသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ မတရား
ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ခ်ဳပ္ေနွာင္မႈမ်ား ႏွင့္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္မႈမ်ားတြင္
ပါ၀င္ပါတ္သက္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲမ်ား လက္ခံရရိွခဲ့ေၾကာင္း” သူကေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။380
လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီသို႔ တင္သြင္းသည့္ သူ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပထားရာတြင္
သူ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္တာ၀န္တစ္ေလွ်ာက္လံုး နကစ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ပါတ္သက္၍
စြပ္စြဲခ်က္ မ်ားစြာကို အထူးကိုယ္စားလွယ္မွ လက္ခံရရိွခဲ့သည္။ ဆက္လက္ျဖစ္ပြား ေနေသာ အဆိုပါ
စြပ္စြဲခ်က္မ်ား၏ ေလးနက္မႈအျမင္အရ အထူးသျဖင့္ မၾကာျမင့္မီက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မြတ္စလင္
375

Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Report of the International Law Commission on
the Work of its Fifty-Third Session, U.N. Doc. A/56/10, art. IV (2001) [Articles on State Responsibility].
376
Ibid., p. 202.
377
Andrew Selth ၏ “Myanmar’s Police,” အထက္ပါမွတ္ခ်က္ 44, pp. 53-54 ကိုၾကည့္ပါ။
378

Human Rights Watch, ၏ The Government Could Have Stopped This အထက္ပါမွတ္ခ်က္ 23, p. 16 ကိုၾကည့္ပါ။
ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရံုး၏ UN Expert Greets Abolition of Notorious Border Security Force in Rakhine
State and Calls for Accountability (June 16, 2013),
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13542&.
380
Ibid.
379

INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS CLINIC . YALE LAW SCHOOL 52

အသိုင္းအ၀ိုင္းအေပၚ

ဆန္႔က်င္သည့္

အၾကမ္းဖက္မ်ားအတြက္

ဤနယ္စပ္လံုျခံဳေရးအဖြဲ႔အား

အေျခခံအဆင့္မွ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႏွင့္ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ နစက၏
စစ္ဆင္ေရးအားလံုးကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္ အစိုးရကို သူေတာင္းဆိုပါသည္။381
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ညီလာခံဆံုးျဖတ္ခ်က္ ပုဒ္မ ၁ ေအာက္တြင္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို
အျပစ္ေပးရန္ ႏိုင္ငံတြင္ တာ၀န္ရိွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နစက၏လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုက္ရိုက္
တာ၀န္ရိွျပီး

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ

လုပ္ရပ္မ်ားကို

က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္

နစကအဖြဲ၀
႔ င္မ်ားအား

အျပစ္ေပးရန္

ပ်က္ကြက္သည့္ အတြက္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုက္ရိုက္တာ၀န္ရိွပါသည္။

(ခ) ႏိုင္ငံေတာ္၏ အဖြဲ႔အစည္း မဟုတ္သူတို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အဖြဲ႔အစည္း မဟုတ္သူတို႔မွ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကို က်ဴးလြန္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္မွ မွားယြင္းေၾကာင္း
တာ၀န္ယူရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွသည္။
လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး

သို႔မဟုတ္

ILC၏ ေဖၚျပခ်က္အရ ႏိုင္ငံေတာ္၏အဖြဲ႔အစည္း မဟုတ္သူတို႔၏ “အကယ္၍

လူမ်ားစုစည္းထားေသာ

အုပ္စုသည္

၄င္းႏိုင္ငံ၏

ညြန္ၾကားမႈမ်ားေၾကာင့္၊

ညြန္ျပ

ခ်က္ေအာက္ သို႔မဟုတ္ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ အမွန္တကယ္ျပဳလုပ္ခဲ့လ်င္”လုပ္ရပ္သည္ ၄င္းႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္
ႏိုင္သည္။382

ေဘာ္စနီးယားႏွင့္

ဆာဗီးယားအမႈတြင္

ႏိုင္ငံေတာ္မတ
ွ ာ၀န္ယူႏိုင္ရန္

ႏိုင္ငံေတာ္၏

အဖြဲ႔အစည္း

မဟုတ္သူတို႔သည္ “ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ မရိ”ွ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေပၚတြင္ “လံုး၀မီွခိုေန” ရမည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားရံုးမွ
သတ္မွတ္သည္။383

၄င္းသတ္မွတ္ခ်က္သည္

ႏိုင္ငံေတာ္၏အဖြဲ႔အစည္း

မဟုတ္သည့္

ေဒသခံရခိုင္ႏွင့္ေဒသခံ

သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏လံုေလာက္ေသာ ညြန္ၾကားမႈ သိ႔ုမဟုတ္ ကြပ္ကြဲမႈ ေအာက္တြင္ ရိွသည္ဟု
သက္ေသျပရန္မ်ားစြာျဖစ္ႏိုငသ
္ ည္။
က်ဴးလြန္သူအားလံုးကို

သို႔ရာတြင္

ျမန္မာအစိုးရသည္

အျပစ္ေပးရန္တာ၀န္ရိွသျဖင့္

တိုက္ရိုက္မသက္ဆိုင္သည့္

အျပဳအမူကို

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကို

ႏိုင္ငံေတာ္၏အဖြဲ႔အစည္း

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း

တားဆီးရန္

မဟုတ္သူ၏

ႏွင့္

ႏိုင္ငံေတာ္သို႔

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကို

တားဆီးရန္

ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ တာ၀န္ရိွသည္ကို ေတြ႔ရိွနိုင္သည္။

(ဂ) လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္
မိမန
ိ ယ္နမိတ္အတြင္း လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ား မျဖစ္ေအာင္္ ကာကြယ္ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာ၀န္တစ္ရပ္
ရိသ
ွ ည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒႏွင့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အပိုဒ္ ၁ အရ
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားမျဖစ္ေအာင္္

ကာကြယ္ေပးရန္

ႏိုင္ငံအားတာ၀န္ေပးထားသည္။

“ျငိမ္းခ်မ္းမႈရိွစဥ္

ျဖစ္ပြားသည္ျဖစ္ေစ၊ စစ္ပြဲအတြင္းျဖစ္ပြားသည္ ျဖစ္ေစ”ကာကြယ္မႈ မေပးႏိုင္ပါက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ
လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာႏိုင္ငံမ်ားသည္
ေဖၚျပထားသည္။

384

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာေရာက္ျပီး၊ အျပစ္ေပးရမည္ဟု”

အပိုဒ္ ၁ တြင္

သို႔ျဖစ္ပါ၍ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ မျဖစ္ပြားေအာင္ ႏိုင္ငံမသ
ွ င့္ေလ်ာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ရိွသည္။385 လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ လုပ္ရပ္မ်ား မျဖစ္ေအာင္ တားဆီးရန္
မိမိအာဏာကိုအသံုးျပဳကာ နည္းလမ္းမ်ားအားလံုး အသံုးျပဳ လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါက
တာ၀န္ယူရမည္ဟု

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရားခံုရံုးမွ

“လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈက်ဴးလြန္ေတာ့မည္ဟု

386

ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။

ၾကီးမားေသာအႏၲရာယ္ရိွသည္ကို

၄င္းႏိုင္ငံမွ စတင္

ခံုရံုးမွလည္း
သိရသည္ႏွင့္

ႏိုင္ငံေတာ္မွ
သို႔မဟုတ္

381

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Tomás Ojea Quintana ၏ U.N. Report of the U.N. Special
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ပံုမွန္အားျဖင့္ သိထားသင့္သည့္” အခ်ိန္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ စတင္ျဖစ္ပြားသည္ႏွင့္ တားဆီးရန္ တာ၀န္ရိွသည္ဟု
ေၾကညာထားပါသည္။387
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ညီလာခံ သေဘာတူညီခ်က္ အပိုဒ္ ၃ အရ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈတြင္ ပါ၀င္ၾကံစဥ္သည့္
ျပစ္မႈမွ

အကာအကြယ္ေပးရန္ ႏိုင္ငံတြငတ
္ ာ၀န္ရိွေၾကာင္းခံယူခ်က္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရားရံုးမွ ထင္ရွားစြာ

သတ္မွတ္ထားခဲ့သည္။388

ပါ၀င္ၾကံစဥ္သည္ဟုဆိုရာတြင္

ေထာက္ပံ့ျခင္း

သို႔မဟုတ္

က်ဴးလြန္သူမ်ားအား

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ရန္ သို႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ထူးျခားေသာ အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးျခင္း
တို႔ပါ၀င္သည္။389 လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈတြင္ ပါ၀င္ၾကံစဥ္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရွိ ျပဳလုပ္သူမ်ားကို မိမိတို႔
ေထာက္ပံ့ေပးေနေၾကာင္း
ပ်က္ကြက္သည့္

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္မသ
ွ ိထားရမည္။

ရလဒ္မလ
ွ ူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈအား

ဆန္႔က်င္ဖက္တြင္မူ

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငမ
ံ ွ

တားဆီးရန္တာ၀န္တစ္ရပ္ကို

လုပ္ေဆာင္ရန္

ပ်က္ကြက္ျပီး၊
390

သတ္ျဖတ္မႈက်ဴးလြန္မည့္ ၾကီးမားေသာအႏၲရာယ္” လုပ္ေဆာင္ခ်က္သာ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။

“လူမ်ိဳးတုန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ

သည္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈအားတားဆီးရန္ ပ်က္ကြက္ပါက တာ၀န္ရိွႏိုင္ျပီး၊ အစိုးရ၏ ျပလုပ္သူမ်ားလည္း တစ္ဦး
တစ္ေရာက္၏ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ လုပ္ရပ္ကို သိလ်က္ ကူညီေထာက္ပံ့ေနပါက ပါ၀င္ၾကံမႈတြငပ
္ ါ၀င္ႏိုင္သည္။

၆၊ နိဂံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ျမန္မာႏိုိင္ငရ
ံ ခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားသည္ အလြန္ဆိုး၀ါးျပီး? ဆက္တိုက္ၾကာရွည္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ခံစားခဲၾ့ ကရသည္။ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား၊ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲမ်ား၊ ရဲႏွင့္ေဒသခံပါ၀င္သူမ်ားသည္
ေလးနက္ေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္မႈ ျဖစ္ေစသည့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊
မတရားခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း၊ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ အျခားရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။
ဤရက္စက္ရုပ္မာမႈမ်ားသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

၂၀၁၂ခုႏွစ္မွစ၍

ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုသည္

တဟုန္ထိုးျမင့္မားလာခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ

ရြာမ်ားတြင္

သို႔မဟုတ္

၂၀၁၂ခုႏွစ္ပဋိပကမ်ားအျပီးတြင္
ျပည္တြင္းေနရာစြန္႔ခြါရသူမ်ား

စခန္းမ်ားတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခံရျခင္း ကိုခံေနရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းစခန္းမ်ားရိွ
အေျခအေနမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္မရိွျခင္း၊ အစားအစာ၊ ေသာက္ေရသန္၊႔ မိလႅာစနစ္၊
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရးႏွင့္ ပညာေရးရရိွမမ
ႈ ရိွျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ဆိုး၀ါးသည့္ အေျခအေန
တြင္ရိွၾကသည္။

၄င္းတို႔အားဖ်က္ဆီးရန္

ရိုဟင္ဂ်ာတစ္ဦးျခင္းအေပၚေသာ္၄င္း၊

ရည္ရြယ္တြက္ခ်က္ထားသည့္
အမ်ားႏွင့္ေသာ္၄င္း၊

အေျခအေနမ်ားတြင္

အားဆန္႔က်င္သည့္

ေနထိုင္ၾကရသည္။
လုပ္ရပ္မ်ားသည္

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖစ္မႈညီလာခံ သေဘာတူညီခ်က္၏ လုပ္ရပ္ရွာေဖြမႈ စာရင္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွ၍ ကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္ျခင္းခံရေသာ အုပ္စုအေပၚက်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ရပ္မ်ားသည္

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ

က်ဴးလြန္ရာေရာက္မေရာက္၊

ရိုဟင္ဂ်ာအုပ္စု

တစ္ခုလံုး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအား ဖ်က္ဆီးရန္ သူတို႔မွရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရွိ က်ဴးလြန္ခဲ့ပါသလား ဆုိေသာ
ေမးခြန္းေပၚတြင္ မူတည္သည္။ အနည္းစုေသာ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားမွ မိမိတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို
ေဖၚျပခဲ့မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့သည္ျဖစ္သျဖင့္ သူတို႔က်ဳးလြန္ခဲ့ၾကသည့္ ဆက္စပ္မႈရိွေသာ အေျခအေန
အပါအ၀င္ က်ဴးလြန္သူ၏ လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေကာက္ခ်က္ခ်ရမည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ဖ်က္ဆီးရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွေၾကာင္းကို
စြာရိွသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ေကာက္ခ်က္တစ္ခုခ်ႏိုင္ေၾကာင္း မွန္ကန္သည့္ သက္ေသအေထာက္အထား ခိုင္လံု
ဤစာအုပ္တြင္

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ၏

ပါ၀င္ေသာအစိတ္အပိုင္း

၃

မ်ိဳးျဖစ္သည့္

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈညီလာခံ၏ သတ္မွတ္ထားေသာ လူမ်ိဳးစုတစ္စု ျဖစ္နုိင္ဖြယ္ ရိွေၾကာင္း
387
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စဥ္းစားထားျခင္း၊

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းလုပ္ရပ္မ်ားသည္

ရိုဟင္ဂ်ာတစ္အုပ္စုလံုး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တပိုင္းအားဖ်က္ဆီးျပစ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရိွမရိွ စသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား
ဆန္႔က်င္သည့္
ပါသည္။

ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအတြက္

လြတ္လပ္ေသာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

စိတ္ေက်နပ္ဖြယခ
္ ိုင္လံုသည့္

အေထာက္အထားမ်ားေတြ႔ရိွထား

အာဏာရိွသူမ်ား၏အျပည့္အစံုႏွင့္

တစိတ္တပိုင္းမဟုတ္ေသာ

စံုးစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခုမွ အမွန္ျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္ခိုင္မာမာသက္ေသျပႏိုင္ျပီး၊ the Lowenstein Clinic ထံတြငရ
္ ိွေနေသာ
လက္ရိွအေထာက္အထားကိုၾကီးထြားေစကာ the Lowenstein Clinic၏ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာအေျခ
အေနကိုခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာေနမႈကို
ျမန္မာႏိုင္ငံ

ရခိုင္ျပည္ရိွ

ပိုမိုၾကီးထြားေစမည္ဆိုပါက

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားဆန္႔က်င္သည့္

၄င္းအထူးလုပ္ငန္းစဥ္

ေကာ္မရွငတ
္ စ္ခုမွ

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း

သို႔မဟုတ္

က်ဴးလြန္ေနျခင္း ရိွမရိွ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
နိဂံုးခ်ဳပ္တင္ျပရမည္ဆိုလ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငရ
ံ ခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အထူး
လုပ္ငန္းေကာ္မရွင္တစ္ရပ္

တည္ေထာင္ရန္

ကုလသမဂၢမွ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခ်သင့္သည္။

ယခင္အထူးစံုစမ္း

စစ္ေဆးေရး လုပ္ငန္းေကာ္မရွင္မ်ားကို U.N.၏ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္သူအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။391
သို႔ေသာ္လည္း လက္ရိွအေျခအေနတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္ ထိုအထူးလုပ္ငန္းေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း၏
အသင္းအဖြဲ႔

တစ္ခုျဖစ္လိမ့္မည္။

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏တာ၀န္မွာ

“ေယွဘူယႏွင့္

စနစ္တက်

ခ်ိဳးေဖာက္မႈ

အပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အေျခအေနမ်ား”အတြက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း အပါအ၀င္ႏွင့္ “ဆက္လက္ျပီး
အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္” တို႔ပါ၀င္ပါသည္။392
လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ က်ယ္ျပန္႔စြာႏွင့္ စနစ္တက် ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအား
အျမန္ဆံုးႏွင့္

ျပည့္စံုျပီးလြတ္လပ္ေသာ

ုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ

တစ္ခုျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္

ေကာက္မရွင္

တာ၀န္ကို

အတည္ျပဳခ်မွတ္သင့္ပါသည္။ ေကာ္မရွင္အား လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ပြားေနျခင္း ရိွမရိွ
ေဖၚျပႏိုင္သည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္တစ္ခုလံုးႏွင့္

အေျခအေနမ်ားအားလံုးကို တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေပးသင့္

သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေကာ္မရွင္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာတြင္ ၄င္းရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ က်ဴးလြန္သူမ်ား အားလည္း
ရွာေဖြအတည္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ထပ္မံေဆာက္ရြက္ရန္ တာ၀န္ေပးသင့္သည္။ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္
ျခင္းျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အေျခအေနမ်ားကိုစံုလင္ျပီး လြတ္လပ္စြာ
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ

တစ္ခုျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားဆန္႔က်င္သည္

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ

က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္း ရိွမရိွ အထူးသျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွစြာျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ရိွမရိွကို စိတ္ေက်နပ္စြာ

သိရိွနိုင္ရန္

လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြစုေဆာင္းရန္ ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ရန္ ေကာ္မရွင္တြင္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ
စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အာဏာရိွရမည္။ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ဆက္လက္မျဖစ္ပြား ေစႏိုင္ရန္
၄င္းတြင္ အေရးယူ တံု႔ျပန္ရန္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို အၾကံေပးႏိုင္သည့္ အာဏာရိွရမည္။
ေကာ္မရွင္မွ

အဓိကလုပ္ငန္းေလးခုကို

ျပီးျပည့္စုံရန္

အားတက္သေရာ

ၾကိဳးပမ္းသင့္သည္။

၄င္းတို႔မွာ

၁) အဖြဲ႔အားလံုး၏ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈ
ဥပေဒမ်ားကို က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို ေဖၚျပထားသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္၊ ၂) လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ
ျဖစ္ပြားျခင္း

ရိွမရိွ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္၊
ရာဇ၀တ္မႈ

၃)

ဥပေဒမ်ားအား

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္
က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ရွာေဖြသတ္မွတ္ရန္၊

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္
၄)

ရာဇ၀တ္မႈ

က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အျပစ္ေပးႏိုင္မည့္ ေသခ်ာသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အၾကံျပဳရန္ တို႔ျဖစ္သည္။ ရခုိုင္လူမ်ိဳးမ်ား အေပၚ
လူ႔အခြင့္အေရး

က်ဴးလြန္မႈမ်ားအပါအ၀င္

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္

ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္

ပါတ္သက္ေသာ အျဖစ္အပ်က္အားလံုးကိုျပန္လည္သံုးသပ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္
စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္
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မျငိမ္သက္မႈမ်ား၏

အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုသာ

အေလးအနက္ထားအာရံစ
ု ိုက္သင့္သည္။

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ကို လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၊ အေထြအေထြညီလာခံ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၊ ၄င္း၏ ေနရာကိုဆက္ခံသူ၊

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး မဟာမင္းၾကီး တို႔မွ ဖြဲ႔စည္းထားျပီးျပီျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး
ေကာ္မရွင္ မဟာမင္းၾကီးရံုး၏ Commissions of Inquiry and Fact-Finding Missions on International Human Rights and Humanitarian
Law, p. 2 (2015), http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoI_Guidance_and_Practice.pdf. ကိုၾကည့္ပါ။
392
ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၏ Resolution Establishing U.N. Human Rights Council, U.N. Doc. A/RES/60/251 (Mar. 15, 2006),
para. 3. ကိုၾကည့္ပါ။
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၄င္းအဓိကလုပ္ငန္း ေလးခုကို ျပီးျပည့္စုံရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္မွ ၾကားနာမႈ၊ အျပဳက်င့္ခံရသူမ်ား၊ က်န္ရစ္သူမ်ားႏွင့္
အျခားမ်က္ျမင္

သက္ေသမ်ားအား

ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္

က်ယ္ျပန္႔ေသာသတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားမွ

အခ်က္အလက္

စုေဆာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ကၽြမ္းက်င္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားစိတ္ျဖာ ေလ့လာမႈျပဳသူမ်ားမွ
ေကာ္မရွင္၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ကူညီပံ့ပိုးသင့္သည္။ ေကာ္မရွင္မွ ၄င္း၏ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္
အျမန္ဆံုး ျဖစ္ႏိုင္မည့္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာအတြင္း ျပန္လည္တင္ျပ အစီရင္ခံသင့္သည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္
U.N. ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ အာဏာတစ္ခု ရရိွထားသည့္ လြတ္လပ္စြာ ေမးျမန္းႏိုင္ေသာ ေကာ္မရွင္မွ
သာလ်င္

ရခုိင္ျပည္နယ္တြငအ
္ တြင္းရွိ

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ

လူ႔အခြင့္အေရး

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္

လူမ်ိဳးတုန္း

သတ္ျဖတ္မႈ ဟုတ္မဟုတ္ကို အာဏာရိွစြာ ဆံုးျဖတ္ေပးနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
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