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"ကၽြန္ုပ္တုိ႔ အားလံုးကို သတ္ျပစ္ရန္ ၾကိဳးစားၾကသည္"
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ရိုဟင္ဂ်ာ အေပၚ ရက္စက္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား

SIMON-SKJODT လူမ်ိဳးတုးံ သတ္ျဖတ္မႈ ကာကြယတ
္ ားဆီးေရးအဖြ႔ဲ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အစုလ္က
ို အ
္ ျပံဳလုိက
ု သ
္ တ္ျဖတ္မႈ ေအာက္ေမ့ဘယ
ြ ္ ျပတိက
ု ္
Washinton, DC
www.ushmm.org

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္္စု အစုလိုကအ
္ ျပံဳလုိက္သတ္ျဖတ္မႈ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ျပတိက
ု ္မွ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈနွင့၊္ ၎နွင့္ ပတ္သက္သည့္
လူသားျခင္းစာနာမႈကင္းမဲ့ေသာ မႈခင္းမ်ား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ SIMON-SKJODT လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ ကာကြယတ
္ ားဆီးေရးအဖြ႔၏
ဲ
ဦးေဆာင္မႈျဖင့္
လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။
SIMON-SKJODT
အဖြ၏
႔ဲ အဓိကလုပင
္ န္းမွာ
နုိင္ငံတကာလုပေ
္ ဆာင္မွဳမ်ားအား
အားၾကီးလာေစျပီး၊ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက နုိင္ငံတကာတုန႔ျ္ ပန္မႈမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္တာဆီးရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ုပ္တ႔၏
ို
အဓိကရည္မန
ွ ္းခ်က္မွာ
လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ
ကာကြယတ
္ ားဆီးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို
သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊
ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူထုပါ၀င္မႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ နုိင္ငံတကာ မူ၀ါဒမ်ားအား နုိင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ား ဦးစားေပးလိ္က
ု ္နာရန္
ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါသည္။
ကၽြနုပ
္ ္တ႔သ
ို ည္
အေရးပါေသာ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်နုိင္သူမ်ားျဖစ္သည့္
အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုမွ
အရာရွိမ်ားျဖင့္စတင္ခဲ့ျပီး၊
အျခားေသာအစိုးရနွင့္
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားပါ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။
ထုိသ႔ေ
ို သာအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကို
အသိပညာမ်ား၊
ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊
အေထာက္အကုူပစၥည္းမ်ားနွင့္
အဖြ႔အ
ဲ စည္းနွင့္
သက္ဆိင
ု ္ေသာေထာက္ပံ့မမ
ႈ ်ားကို
လူသားျခင္းစာနာမႈကင္းမဲ့ေသာ
လူမ်ိုးတုံးသတ္ျဖတ္မႈနင
ွ ့္
သက္ဆိင
ု ္ေသာ
ျပစ္မမ
ႈ ်ားကို
ကာကြယတ
္ ားဆီးရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ လုိအပ္ပါက ရပ္စဲရန္ ကူညီေထာက္္ပံ့လ်က္ ရွိပါသည္။

FORTIFY RIGHTS
အေရွ႔ေတာင္အာရွ
www.fortifyrights.org

Fortify Rights အဖြ႔အ
ဲ စည္းမွာ လူသားတုိင္း လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ရရွရ
ိ န္နွင့္ ကာကြယ္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွပ
ိ ါသည္။ ကၽြနုပ
္ ္တိ႔သ
ု ည္
လူ႔အခြင့ခ
္ ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို
စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊
အဓိကပါ၀င္ပတ္သတ္သူမ်ားနွင့္
ညိႇနိင
ွု ္းေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းနွင့္
လူ႔အခြင့အ
္ ေရး
ကာကြယသ
္ ူမ်ား၊
အခ်ိဳးေဖာက္ခံရေသာ
အသိ္င
ု ္းအ၀ိုင္းမ်ားနွင့္
လူထအ
ု ဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား
ဦးေဆာင္သည့္
ကနဦး
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပလ
ံ့ ်က္ရွိပါသည္။ သက္ေသမ်ားကိအ
ု ျခခံသည့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊ တိက်ေသာ အမွနတ
္ ရားမ်ား၏
အင္အားမ်ား၊
အဓိကက်သည့္
တစ္ဦးခ်င္းစီနွင့္
နီးကပ္စြာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားနွင့လ
္ ႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္
ေျပာင္းလဲမႈရရွရ
ိ န္အတြက္ တြန္းအားေပးနုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ကၽြနုပ
္ ္တ႔သ
ို ည္ လြတ္လပ္ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စန
ု ွင့္
ဆြစ္ဇာလန္္နိင
ု ္ငံမ်ားတြင္ မွတ္ပုတ
ံ င္ထားေသာ အေရွ႔ေတာင္အာရွ တြငအ
္ ေျခစုိုက္ေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းျဖစ္ပါသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္္စု အစုလက
ို ္ အျပံဳလုိက္သတ္ျဖတ္မႈ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ ျပတိုက္ မွာ “ဗမာ” ဟုအသံုးျပဳျပီး Fortify Rights မွာ
“ျမန္မာ”ဟု သံုးသည့္စကားလံုးသည္ တစ္နိင
ု ္ငံတည္းကို ေခၚေ၀ၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ ထိန
ု ိင
ု ္ငံကို “ျမန္မာ”ဟု
အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။

မ်က္နွာဖံုး။ ။ အဘူဂ်ာဖာဟာ စခန္းတြင္း စာရင္းသြင္းဖုိ႔ရန္ေစာင့္ေနေသာ လူတန္းၾကီးနွင္အ
့ ျပိဳင္ ၂၀၁၇ ရက္ ေအာက္တိဘ
ု ာ ၁၆ ေန႔ တြင္
ျမန္မာျပည္မွ နာဖ္ျမစ္မွျဖတ္ကူးျပီး အန္ဂၽြန္မန္ပါရာ၊ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ကိုျဖတ္ကူးျပီးခ်ိန္ ဆုေတာင္းေနပံုျဖစ္သည္။ သူသည္ ၁၉၉၂ ခုနွစ္တင
ြ ္
ယခုကဲ့သ႔ပ
ို င္ျဖတ္ကူးလာခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္မ်ားမွ သူအား အသစ္ေရာက္ရလ
ွိ ာသူဟု မွားယြင္း သတ္မတ
ွ ္ျပီး
လမ္းတစ္ဘက္ကမ္းတြင္ရွိေသာ ဗလီေက်ာင္း အတြင္း ဆုမေတာင္းခိင
ု ္းဘဲ လယ္ကြင္းတြင္သာ အတင္းဆုေတာင္းခုိင္းခဲ့သည္။ ဓါတ္ပ-ုံ

အန္ဒရီမာလဘာ

မာတိကာ
အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၁

ေနာက္ခသ
ံ မုိငး္ ေၾကာင္း
ျမန္မာ့နိင
ု င
္ ေ
ံ ရးအေျပာင္းအလဲ

၅
၅

ရိဟ
ု င္ဂ်ာစစ္ေသြးၾကြမ ႈ

၆

ရိဟ
ု င္ဂ်ာ အရပ္သားမ်ားအား တိက
ု ခ
္ က
ို ျ္ ခင္းမ်ားႏွင"့္ သုတသ
္ င္ရင
ွ း္ လင္းေရး စစ္ဆင္ေရး"
လူသတ္မ ႈ

၈
၈

အဓမျၼ ပဳက်င့္မန
ႈ င
ွ ့ ္ လိငပ
္ ္င
ို း္ ဆုိငရ
္ ာအၾကမ္းဖက္မ ႈ
အစုလိက
ု အ
္ ျပံဳလုိကမ
္ တရားဖမ္းဆီးျခင္းနွင့ ္ အတင္းအဓမၼေဖ်ာက္ဖ်က္ခရ
ံ ျခင္း

၁၀
၁၁

အတင္းအဓမၼ ေနရာေျပာင္းေရႊခရ
ံ ျခင္း

၁၂

နိင
ု င
္ တ
ံ ကာ တရား၀င္ မူေဘာင္မ်ား၊ ရက္စက္ေသာမႈခင္းမ်ား

၁၃

လူသားမ်ိဳးႏြယအ
္ ား ဆန္႔က်င္သည့္ မႈခင္းမ်ား
လူမ်ိဳးတံုးရွငး္ လင္းမႈ

၁၃
၁၅

လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မ ႈ

၁၆

ျမန္မာအစုိးရ နွင့ ္ နုိငင
္ တ
ံ ကာအသိင
ု း္ အ၀ိင
ု း္ မွ တုန႔ျ္ ပန္မမ
ႈ ်ား
စံုစမ္းေရးနွင့ ္ အၾကံေပးေကာ္မရွင ္
လူအခြင့အ
္ ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မမ
ႈ ်ား ျငင္းပယ္ခရ
ံ ျခင္း
ေရွ႔ဆက္လပ
ု ္ငန္းစဥ္မ်ား

၁၇
၁၇
၂၀
၂၂

လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ စစ္ဆင္ေရးမ်ားသည္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လံုျခံဳေရးနွင့္ ဆံုးရွံုးသြားေသာ လက္နက္မ်ားျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္
စခန္းမ်ားအား တိုက္ခိက
ု ္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ဖမ္းဆီးရန္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သည္။
္ င္ရင
ွ း္ လင္းေရး စစ္ဆင္ေရး"
-ျမန္မာအစိုးရ ရခုိင္ျပည္နယ္ "သုတသ

အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ေအာက္တိဘ
ု ာလ ၉ရက္ ၂၀၁၆ ခုနစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ယခင္က အမည္မသိရေသာ
ရိဟ
ု င္ဂ်ာ စစ္ေသြးၾကြ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔မွ ၎တုိ႔၏အမည္ကို ဟရကာ

အယ္လ္ရကင္
Harakah
al-Yaqin
ဟုေခၚဆိုျပီး၊
ျမန္မာနုိင္ငံ
ေျမာက္ပိုင္း
ရခိုင္ျပည္နယ္
ေမာင္ေတာနွင့္
ရေသ့ေတာင္ ျမိဳ႔နယ္မ်ားရွိ ရဲစခန္း သံုးခုအား တုိက္ခိက
ု ္ခဲ့ၾကပါသည္။
တုတ္၊
ဓါး၊
ကိယ
ု ္တိင
ု ္လုပ္
ေပါက္ကြဲ
ပစၥည္းမ်ားျဖင့္
ထုိအဖြ႔မ
ဲ ွ ျမိဳ႔နယ္လုျံ ခံဳေရး အရာရွိ ၉ ဦးအား သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။
၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ အာရကန္ ရိဟ
ု င္ဂ်ာ ကယ္ဆယ္ေရး တပ္မေတာ္
(ARSA)အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရေ
ွိ နျပီး ျသဂုတလ
္
၂၅ ရက္ ၂၀၁၇
ခုနွစ္တြင္ ဒုတိယအၾကိမ္ ရဲစခန္း ၃၀ နွင့္ စစ္စခန္းတစ္ခုကို
ထပ္မတ
ံ ိက
ု ္ခိက
ု ္ျပီး အရာရွိ ၁၂ ဦးအား သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါသည္။ ARSA
၎တုိ႔၏ တိုက္ခိက
ု ္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာနုိင္ငံမွ ရိုဟင္ဂ်ာမူစလင္ မ်ားအား
နွစ္ရွညလ
္ မ်ား
ခြဲျခားဆက္ဆံခဲ့မႈမ်ားနွင့္
နွိပ္ကြပ္ျခင္းမ်ားကို
တုန္႔ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟအ
ု တိအလင္း ေၾကညာခဲပ
့ ါသည္။
ထုိကဲ့သ႔ို တုိက္ခိက
ု ္မႈမ်ားျပီးသည္နွင့တ
္ စ္ျပိဳင္နက္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ
သုတ္သင္ရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရး စတင္ခပ
ဲ့ ါသည္။ ထိအ
ု သံုး
အနႈန္းမွာ
စစ္တပ္မွ
ရိုဟင္ဂ်ာစစ္ေသြးၾကြမ်ားအားဖမ္းဆီးရန္
ဆက္တိက
ု ္စုေပါင္းစစ္ဆင္ျခင္းကို
ရည္ညြန္းရန္
ျဖစ္ပါသည္။
လက္ေတြ႔တြင္
ျမန္မာစစ္တပ္မထ
ွ ိက
ု ဲ့သို႔
စစ္ဆင္ေရးမ်ား
လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား နွင့္
ကေလးငယ္မ်ားအား ၾကီးမားေသာ ရက္စက္မမ
ႈ ်ား က်ဴးလြန္သည့္
ယႏၱရားပင္ျဖစ္ပါသည္။

ယခင္နွစ္မွစ၍ Fortfy Rights နွင့္ Simon-Skjodt အဖြ႔အ
ဲ စည္းတုိ႔မွ
ျမန္မာစစ္တပ္၏
ေလတပ္၊
ရဲတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားနွင့္
လက္နက္ကိုင္
ျပည္သူမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး ရက္စက္စြာ အရွိနအ
္ ဟုန္ျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္
အတြင္းရွိ
ရိဟ
ု င္ဂ်ာ
ျပည္သူမ်ားအား
မည္သ႔စ
ို တင္ခဲ့ျခင္း
ျဖန္႔က်က္ခဲ့ျခင္း စနစ္တက် တိက
ု ္ခိက
ု ္ခဲ့မႈမ်ားအား မွတ္တမ္းရယူ
ခဲ့ၾကပါသည္။
ဤအစီရင္ခံစာအတြင္းရွိ
မွတတ
္ မ္းရရွထ
ိ ားေသာ
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား သည္ ျမန္မာလံုျခံဳေရး
တပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားနွင့္ အရပ္သား က်ဴးလြန္သူမ်ား၏ အစုလိ္က
ု ္အျပံဳလုိက္
သတ္ျဖတ္ျခင္းကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ေနပါသည္။ စစ္သားမ်ား
နွင့္ ဓါးမ်ားကိ္င
ု ္ေဆာင္ထားေသာ အရပ္သား မ်ားမွ ရိဟ
ု င္ဂ်ာ
ျပည္သူမ်ားအား ဓါးျဖင့္ခုတ္သတ္ျခင္း၊ လည္လွီးျခင္းနွင့္ အရွင္လတ္
လတ္ မီးရွိဳ႔ျခင္းမ်ားကို က်ဴးလြနခ
္ ဲ့ၾကသည္။ စစ္သားမ်ားမွ ရိုဟင္ဂ်ာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင့္
အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအား
မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊

1

အဖြ႔လ
ဲ ုိ္က္မုဒ္န
ိ ္းက်င့္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္ အမ်ိဳးသားငယ္မ်ားအား
အတင္း အဓမၼ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါသည္။
"ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုး သတ္ျပစ္ဖိ႔ၾု ကိဳးစားၾကတယ္"ဟုမဟ
ို ာမက္ရာဖစ္
ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
၂၀၁၇
ခုနွစ္
ျသဂုတ္လ
၃၀
ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာျမိဳ႔နယ္ မင္းၾကီးရြာအတြင္း စစ္သားမ်ားမွ
ရြာသားမ်ားကိုစုျပီး၊
ပစ္သတ္ခဲ့ၾကပါသည္။
"အဲဒီမွာဘာမွကို
မက်န္ေတာ့ဘူး။ ရင္ဘတ္ေတြ၊ ဗိ္က
ု ္၊ ေျခေထာက္၊ မ်က္နာွ ေတြ
နဲ႔ေခါင္းေတြ
ေနရာတိုင္း
အပစ္ခံခဲ့ရတယ္"
ျသဂုတလ
္
၂၅
ရက္ေန႔မတိုင္ခင္အထိ
ရိုဟင္ဂ်ာလူဦးေရမွာ
တစ္သန္းေက်ာ္
ရွိခဲ့ပါသည္။ စစ္တပ္၏တိုက္ခ္က
ို ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုနွစအ
္ တြင္း
အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရြ႔ခံရသည့္ ဦးေရ ၇၀၀၀၀၀ နီးပါးရွိခပ
ဲ့ ါသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ တစ္၀က္ေက်ာ္ရွိပါသည္။
ဤအစီရင္ခံစာေရးသားေနစဥ္အခ်ိနအ
္ တြင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ
တိုက္ခိုကမ
္ ႈမ်ားမွ
လြတ္ေျမာက္လာသည့္
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္
ဘဂၤလားေဒ့ရ္န
ွ ိင
ု ္ငံအတြင္းသိ႔ု ျဖတ္ကူးေနရပါသည္။ ရ၀န္ဒါ လူမ်ိဳးတံးု
သတ္ျဖတ္မႈေနာက္ပိုင္း
ဒုကၡသည္အမ်ားဆံုး
လွ်ံထြကလ
္ ာသည့္
ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ဤအစီရင္ခံစာအတြင္းရွိ သက္ေသမ်ားမွ ျမန္မာနုိင္ငံ လံုျခံဳေရး
တပ္မ်ားနွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ျပည္သူမ်ားမွာ တုိက္ခုိက္မႈ နွစ္ခု
ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၆ ေအာက္တိဘ
ု ာ ၉ရက္ နွင့္ ၂၀၁၇ ျသဂုတလ
္ ၂၅ရက္
အတြင္း က်ဴးလြနခ
္ ဲ့သည့္ လူသားျခင္းစာနာမႈကင္းမဲ့သည့္ ျပစ္မႈမ်ား နွင့္
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခေ
ဲ့ ၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာ
လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္သည့္
လုပ္ရပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္ သက္ေသေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။
Fortfy Rights နွင့္ Simon-Skjodt အဖြ႔အ
ဲ စည္းတိ႔သ
ု ည္ ရိုဟင္ဂ်ာ
လူမ်ိဳးမ်ားအား တိက
ု ္ခိက
ု ္သည့္ နွစ္ၾကိမ္ မတိုငမ
္ ွီနွင့္ တုိက္ခိုကေ
္ နခ်ိန္
အတြင္း ရခုိ္င္ျပည္နယ္ နွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္-ွ ျမန္မာ နယ္စပ္တစ္ေရွာက္
သြားေရာက္ေလ့လာခဲပ
့ ါသည္။ Fortify Rights အဖြ႔မ
ဲ ွ ထြကေ
္ ျပး
လႊတ္ေျမာက္လာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ခိလ
ု ံႈ
ေနထုိင္ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရ္-ွ ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ နာဖ္ျမစ္ကမ္းတစ္
ေလွ်ာက္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအား သြားေရာက္ေလ့လာခဲပ
့ ါသည္။
ဤအစီရင္ခံစာသည္
ထြက္ေျပးလႊတေ
္ ျမာက္ခဲ့ေသာ
ရိုဟင္ဂ်ာ
လူမ်ိုးမ်ား၊ ရက္စက္သည့္မႈခင္းမ်ားအား ကိုယတ
္ ိင
ု ္

ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ ေတာင္ပိုင္းရိွ ေတာင္ကုန္း မ်ားအား ဖံုးလြမ္းထားသည့္ ဘာလူကာလီ ဒုကၡသ ည္မ်ား ေနထိုင္သ ည့္ တဲအိမ္မ်ား။ ရိူဟ င္ဂ်ာ မ်ားစြာသည္ ၄င္းကဲ့သို႔ေသာ
၀ါးႏွင့္ ပလပ္စတစ္ျဖန္ရြက္မ်ား ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ တဲမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနရသည္။ Greg Constantine for the US Holocaust Memorial Museum

ျမင္ေတြ႔ခဲ့သည့္
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားနွင့္
ေထာက္ပံ့ေပးေသာ
၀န္ထမ္းမ်ား စုစုေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္အား အတြင္းက်က် လူေတြ႔
ေမးျမန္းမႈ ၂၀၀ ေက်ာ္၊ Fortify Rights ၏ မူလ မွတတ
္ မ္းမ်ား ျဖင့္
အေျခခံထားပါသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္
ျမန္မာျပည္အတြင္း
လူနည္းစု
မူစလင္ဘာသာ၀င္မ်ား
ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ
ျမန္မာျပည္
အနာက္ဘက္ရွိ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း နွစေ
္ ပါင္းမ်ားစြာ ေနထုိင္
လာခဲ့ရာ လူမ်ားစုျဖစ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ဆယ္စန
ု ွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားလာခဲ့ရပါသည္။
ျမန္မာအစိုးရမွ လြတ္လပ္စြာသြားလာျခင္း၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊
ကေလးေမြးဖြားျခင္းနွင့္
အျခားေန႔စဥ္
လုပ္ေဆင္မႈမ်ားကိလ
ု ည္း
တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္ထားပါသည္။ ၁၉၈၂ မွစ၍ ဥပေဒျဖင့္လည္း
နုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္
အခြင့အ
္ ေရးကိုလည္း
ပိတ္ပင္ထားပါသည္။
ျမန္္မာအစိုးရအျပင္ နုိင္းငံသားမ်ားမွလည္း ရိဟ
ု င္ဂ်ာလူမ်ိဳး မ်ားအား
လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ဘဂၤလားေဒ့ရ္မ
ွ ွ လာေသာ
နုိင္ငံျခားသား "ဘဂၤါလီ" မ်ားအျဖစ္သာ လက္ခံၾကျပီး ထိုသ႔ို
ရွိေနျခင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာအား အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစ လာနုိင္သည္ဟုလည္း
လက္ခံထားၾကသည္။
ရိုင္ျပည္နယ္သည္ ဥပေဒအရ အဓိကအားျဖင့္ လူမ်ားစုျဖစ္သည့္
ဗုဒၶဘာသာ
ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား
အဓိက
အမ်ားဆံုးေနထုိင္ေသာ
ေနရာျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရိုဟင္ရ်ာ နွင့္ ရခုိင္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းနွစ္
ခုအၾကား တင္းမာမႈမ်ား ခြဲျခားဆက္ဆမ
ံ ႈမ်ား ရွိပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္
ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားနွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတဆ
္ လင္ဘာသာ၀င္မ်ား
ပဋိပကၡ အျပီး ရခိင
ု ္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ ရြာ ၁၇
ရြာမွ ၁၃ ရြာ ကို တိုကခ
္ ိက
ု ္မိန္႔ေပးခဲ့သည္။
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ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ ရြာ ၁၇ ရြာမွ ၁၃ ရြာ ကို
တိုက္ခိက
ု ္မိန႔္
ေပးခဲ့သည္။
ထို
၂၀၁၂
ခုႏွစ္
ပဋိပကၡမွ
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားစြာ ေျပာင္းေရႊ႔ခဲ့ရျပီး ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျမိဳ႔နယ္
ရွစ္ခုရွိ
ဆုိးရြားေသာ
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား
ေျပာင္းေရႊ႔
ေနထုိင္ခဲ့ရပါသည္။ ယခုအခါ အစိုးရမွ ယာယီစခန္း ၃၈ ခုတြင္
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး ၁၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု သတ္မွတထ
္ ားပါသည္။
ထို ၂၀၁၂ ခုနစ
ွ ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရမွ လက္ရွိပဋိပကၡမ်ားကို ကာကြယ္
ရန္ Simon-Skjodt, Fortify Rights နွင့္ အျခားအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား အျပင္
ရိုဟင္ဂ်ာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ပဋိပကၡဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေဖာ္ျပသည့္
သတိေပးသံမ်ားကို အာရံုစိုက္ခဲ့သင့္ေပသည္။ ထုိကဲ့သ႔ို ပဋိပကၡျဖစ္ျပီး
သည့္နွစ္မွစ၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္္စု အစုလိုကအ
္ ျပံဳ လုိက္သတ္
ျဖတ္မႈ ေအာက္ေမ့ဘယ
ြ ္ ျပတိုက္မွ ျမန္မာနုိင္ငံအား အစုလိုက္
အျပံဳလုိက္သတ္ျဖတ္ရန္ ဦးေဆာင္သည့္နုိင္ငံတစ္နိင
ု ္ငံအျဖစ္ ၁၆၂
နုိင္ငံတြင္ တတိယ အျဖစ္ အဆင့္သတ္မတ
ွ ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
တြင္ ျပတုိ္က္မွ အစီရင္ခံစာတြင္ လူသားျခင္းစာနာမႈကင္းမဲ့ေသာ
မႈခင္းမ်ား နွင့္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ရေ
ွိ နေၾကာင္း
ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ နုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ေဆးနခန္း၊ Yale
ဥပေဒေက်ာင္းမွ Allard K. Lowenstein၏ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ထုတ္ေ၀ေသာ
ဥပေဒအေၾကာင္းအရ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္း စာအုပ္ နွင့္ Fortify
Rights တိ႔မ
ု ွ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ မႈခင္းမ်ား
ျဖစ္ပြားခဲ့မႈသည္
သက္ေသအခိင
ု ္အမာ
ေတြ႔ရွိထားပါသည္။
ျမန္မာအစုိးရမွ ၾကီးမားသည့္ ၾကမ္းတမ္းရက္စက္မႈမ်ား အတြက္
သတိ ေပးခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရွဳထားသည္သာမက ထုိကဲ့သ႔ို
ျပစ္မႈမ်ားကို ကိယ
ု ္တိုင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဥပမာ ရိုဟင္ဂ်ာ
လူမ်ိဳးမ်ားအား နွစေ
္ ပါင္းၾကာရွည္စြာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းနွင့္ ျပစ္မႈက်ဴး
လြန္သူမ်ားကိလ
ု ည္း လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးျခင္းတိ႔ျု ဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိဘ
ု ာလမွ စ၍ အရပ္သားမ်ားနွင့္ စစ္တပ္
ဦးေဆာင္သည့္
ျမန္မာနုိင္ငံ
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း
က်ဴးလြန္
ထားေသာျပစ္မႈမ်ား ျပတ္္ျပတ္သားသားျငင္းဆုိထားျပီး ထိခိုက္ခံ
ရေသာေဒသမ်ားသိ႔သ
ု ြားေရာက္ဆက္သယ
ြ ္မႈမ်ားကို
ျဖတ္ေတာက္ထားျပီး၊
အခ်ိဳ႔ေသာ
သတ္မတ
ွ ္ေနရာမ်ားသိ႔သ
ု ာ
သံတမန္မ်ားနွင့္
သတင္းေထာက္မ်ား
ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားျဖင့္သာ
သြားေရာက္နိင
ု ္ပါသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ထြက္ရွိေသာ ထုတ္ျပန္
ေၾကညာခ်က္တြင္ နုိင္ငံေတာ္အတိ္င
ု ္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ
ထုိကဲ့သိ႔ေ
ု ကာလဟာလသတင္းျဖစ္သည့္မုဒိန္းက်င့္
ေစာ္ကားသည္ဟုစြပ္စခ
ြဲ ်က္မ်ားသည္ တစ္ဘက္သတ္ စြပစ
္ ြဲခ်က္မ်ား
ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
နုိင္ငံျခားေရးဌာနမွ
ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ
စိုးစိုးမွလည္း
ထုိကဲ့သ႔စ
ို ြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္
လူထအ
ု ၾကားျပန္႔ပြားလာသည့္
လုပ္ၾကံဇာတ္လမ္းမ်ားျဖစ္ျပီး
ထုိခဲ့သ႔ို
စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္
ဘယ္ေသာအခါမွမွ် ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမရွဟ
ိ ု ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၆ခုနွစ္ ေအာက္တိဘ
ု ာလ ပထမအၾကိမ္ ရခိုငျ္ပည္နယ္အတြင္းရွိ
ရိုဟင္ဂ်ာေနအိမ္မ်ားအား
စစ္တပ္မဥ
ွ ီးေဆာင္ေသာ
တုိက္ခိက
ု ္မႈ
အျပီးတြင္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးေကာင္စမ
ီ ွ ရခုိင္ျပည္နယ္နွင့္
အျခားေသာေဒသမွ ဆိုးရြားေသာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား
ရွာေဖြသည့္လုပ္ငန္း
တစ္ခုကို
စတင္လုပေ
္ ဆာင္ခဲ့ပါသည္။
ျသဂုတလ
္
၂၀၁၇
ခုနွစ္တြင္
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ
လံုျခံဳေရးေကာင္စမ
ီ ွ
အဖြ႔၀
ဲ င္နိင
ု ္ငံမ်ားနွင့္
ရခုိင္ျပည္နယ္အေျခအေနမ်ားအား ရွခ
႕ံ ်သည့္ လူထေ
ု တြ႔ဆံုပြဲတစ္္ရပ္
က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ေအာက္တဘ
ို ာလ ၂ ၃ ရက္ေန႔တြင္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စအ
ု စိုးရမွ "တာ၀န္ယူမန
ႈ ွင့ပ
္ ဋိပကၡအဆံုးသတ္
1
မႈရရွိေရး" အတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္္ လုိအပ္ေသာ စီမံခ်က္မ်ားနွင့္
ပိတ္ဆ႔မ
ို ႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ပါသည္။
မည္သ႔ပ
ို င္
ၾကား၀င္ေစကာမူူ၊
နုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ
ရခုိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ရက္စက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္
နုိင္ရန္ ျမန္မာအစိုးရအား ထိေရာက္စြာ ဖိအားေပးနုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။
အစုလက
ို အ
္ ျပံဳလုိက္သတ္ျဖတ္ျခင္းနွင့္ တုိက္ခိ္က
ု ္မႈမ်ားသည္ နုိင္ငံ
တကာ၏
အာရံုစိုက္ျခင္းကိုခံရေသာ္လည္း
ျမန္မာနုိင္ငံ၏
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ဖိနိပ္ရက္စက္မႈမ်ားသည္ အျမစ္တယ
ြ ္ကာ
ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိပါသည္။
လုိအပ္သည့္ ဖိအားေပးမႈမ်ား အေစာတလွ်င္ လုပ္ေဆာင္နိင
ု ္ျခင္း
မရွိပါက ရခိုငျ္ ပည္နယ္နင
ွ ့္ ျမန္မာျပည္၏ အျခားေဒသမ်ားအတြင္း
ၾကီးမားသည့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား၏ ဆုိးၾကိဳးမ်ားသည္ ပိမ
ု ို
ျဖစ္ပြား လာနိင္ပါသည္။

3

ေနာက္ထပ္ေျခလွမး္ မ်ား အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ျမန္မာအစိးု ရ အေနျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအား တုိက္ခိက
ု ္ျခင္း
မ်ားအား
အဆံုးသတ္ရန္နင
ွ ့္
လူ႔အခြင့အ
္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊
ရက္စက္ေသာ ျပစ္မက
ႈ ်ဴးလြန္သူမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ အျပစ္ေပး

သင့္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ရိုဟင္ဂ်ာ
လူမ်ိဳးမ်ားအား
တိက
ု ္ခိ္က
ု ္
မႈမ်ားအား
ရွံဳ႔ခ်ျပီး
ရိုဟင္ဂ်ာပေပ်ာက္ေရး ေျပာဆုိမႈမ်ားနွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားအား ခ်က္ျခင္း
ဆန္႔က်င္တုန႔ျ္ ပန္္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထိ႔ျု ပင္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္
လူသာျခင္း
စာနာမႈဆိင
ု ္ရာ
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊
လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ား
အား
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ
ထိုခိ္က
ု ္ခံရေသာ
ေနရာမ်ားသိ႔ု
လြတ္လပ္စြာသတင္းရယူနိင
ု ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။
နုိငင
္ တ
ံ ကာအသိင
ု း္ အ၀ိင
ု း္ တြငလ
္ ည္း ထုိကဲ့သ႔ို ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္
မႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ရန္ အေရးပါသည့္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ နိုင္ငတ
ံ စ္နိင
ု ္ငံ

ခ်င္းစီမွ အစိုးရနွင့္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ နွင့္
ကုလသမဂၢ
အေထြေထြညီလာခံမွ
အစုလိက
ု ္အျပံဳလုိက္
ရက္စက္မမ
ႈ ်ားအား ရပ္တန္႔ေစရန္ အားသြန္ခြန္စိုကလ
္ ုပ္ေဆာင္သင့္
ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွာ (က) အရပ္သားမ်ားအား တိက
ု ္ခိက
ု ္ျခင္း
မ်ားကို ရွခ
ံ႕ ်ရန္၊ (ခ) ၂၀၁၇ခု မတ္လတြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ
ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းအား လုိအပ္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို အားမေလွ်ာ့ဘဲဆက္လက္ရွာေဖြရန္၊
(ဂ)
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ပာြ းခဲ့သည့္
ျပစ္မႈမ်ားနွင့္သက္ဆိင
ု ္ေသာ
တာ၀န္ရွိသမ
ူ ်ားအား အျပစ္ေပးရန္ သက္ဆိင
ု ္သည့္ ဥပေဒမ်ား
ျပဌာန္းရန္၊ (ဃ) စစ္ဘက္ဆိင
ု ္ရာပိတဆ
္ ႔မ
ို ႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တိ႔ျု ဖစ္သည္။
ကုလသမဂၢ
လံုျခံဳေရးေကာင္စီမလ
ွ ည္း အေျခအေန မ်ားအား
နုိင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈ ခုံရုးံ သို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္၊ ၾကိဳးစားၾကည့္ရန္နွင့္
အျပစ္ရွိသမ
ူ ်ားအား အျပစ္ေပးနုိင္ရန္ အေလးေပး ေတာင္းဆုိသင့္
ပါသည္။
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ေနာက္ခံသမုိငး္ ေၾကာင္း

၁၂၀၀၀၀ ေက်ာ္အား ရခုိင္ျပည္နယ္ ျမိဳ႔နယ္ ၈ခု အတြင္းရွိ ယာယီစခန္း
၃၈ခု တြင္ ကန္႔သတ္ေနထုိင္ ေစပါသည္။9

သိနး္ ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရိဟ
ု င္ဂ်ာမ်ားအား အဓမၼထြကေ
္ ျပး ေစသည့္
လက္ရွိ
အၾကမ္းဖက္မႈ
မျဖစ္ပြားမွီ
ရခုိင္ျပည္
နယ္အတြင္း

ျမန္မာ့အာဏာပိင
ု ္မ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား၏
လူ႔အခြင့အ
္ ေရးမ်ားအား ကာကြယ္ရန္နွင့္ တုိးျမင့္ေပးရန္ ပ်က္ကက
ြ ္ခဲ့ျပီး
ပဋိပကၡမ်ားနွင့္ ျပစ္ဒဏ္ ကင္းလႊတ္ခြင့္ စက္၀န္းသည္ လည္ပတ္လ်က္
ရွိပါသည္။

ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာ့စစ္အုပခ
္ ်ဳပ္ေရး၏
၁၉၈၂ နုိင္ငံသားဥပေဒအရ နုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့တ
္ န္းတူမရရွသ
ိ ည့္အျပင္
နုိင္ငံသားအခြင့္ အေရးမ်ားဆံုးရွံဳးျပီး နုိင္ငံမဲ့မ်ားအျဖစ္ ခ်န္လွပထ
္ ားျခင္း
ခံရကာ2 ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရိဟ
ု င္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မိမိေနအိမ္ မွ
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နုိင္ငံ အတြင္း ခိလ
ု ဳံ ွရန္ ဖိအားေပးျခင္းခံခဲ့ ၾကရပါသည္။3

ျမန္္မာအစိုးရမွ နိင္ငံသားျဖစ္ခင
ြ ့မ
္ ရွိျခင္းကုိ အသံုးျပဳကာ အျခားေသာ
အျခားေသာ အေျခခံအခြင့အ
္ ေရးမ်ားနွင့္ လြတ္လပ္ခြင့မ
္ ်ားကို ပိတ္ပင္
ထားပါသည္။ လြတလ
္ ပ္စြာ သြားလာခြင့မ
္ ်ာ၊ လက္ထပ္ထိန္းျမားျခင္း၊
ကေလးေမြးျခင္း၊ ဘာသာေရးအခြင့အ
္ ေရးမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္
ေရွာက္မွဳရယူနိင
ု ္သည့္ အခြင့အ
္ ေရးမ်ား၊ အသက္ရင
ွ ္လႈပ္ရွားခြင့မ
္ ်ား
နွင့္ ပညာေရး စသည္တ႔က
ို ိုလည္း ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ အစုိးရ၏
ခြဲျခားဆက္ဆံေသာျပည္တြင္း အမိန႔အ
္ ာဏာမ်ားေၾကာင့္ ရခုိင္နယ္
အတြင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ာ၏ ေန႔စဥ္လပ
ု ္ရွားမႈ က႑မ်ားသည္လည္း
4
ပိုမို တင္းက်ပ္လာပါသည္။ အခြင့အ
္ ေရးမ်ားနွင့္ လြတ္လပ္ခြင့မ
္ ်ား
ကင္းမဲ့မႈေၾကာင့္
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္
ကန္႔သတ္ထားသည့္
ဆင္းရဲေသာ ရြာမ်ား၊ ျမိဳ႔မ်ားနွင့္ ယာယီစခန္းမ်ားတြင္သာ ေနထုိင္ခြင့္
ရၾကပါသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ အဆင္းရဲဆ
့ ုးံ ျပည္နယ္ တစ္ခု
ျဖစ္ပါသည္။ ျမိဳ႔နယ္ ၁၇ ခုတင
ြ ္ ၁၃ ခုအတြင္း အဓိက အမ်ားဆံုး
ေနထုိင္သူမ်ားမွာ ဗုဒၶဘာသာ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ျပီး လူဦးေရ ၂
သန္းေက်ာ္ေနထုိင္ေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္ပါသည္။5 ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ွားနွင့္
ကြျဲ ပားစြာ
ျမန္မာျပည္အတြင္း
လူနည္းစုရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္
ျမန္မာျပည္၏ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ သတ္မွတခ
္ ံထားရသည့္အျပင္
နုိင္ငသ
ံ ားျဖစ္ခြင့္ လည္းရရွထ
ိ ားပါသည္။6 ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္
စစ္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မအ
ႈ တြင္း လူ႔အခြင့အ
္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားစြာကို
ခံစားရခဲ့ရျပီး၊
လက္ရွိ
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုလည္း
ယေန႔တုိင္
ေတြ ့ၾကံဳေနရပါသည္။
ျမန္မာအစိုးရ၏
လက္ကိုင္တတ
ု ္အျဖစ္
အသံုးျပဳျခင္းခံရျပီး၊ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားကိုဆိုးရြားစြာဆက္ဆံမမ
ႈ ်ားသည္
ရခိုင္နွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး အၾကား တင္းမာမႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာ့အာဏာရွသ
ိ မ
ူ ်ား၏ အႏၱရာယ္ရွိေသာ၊
နွိမ္ခ်ဆက္ဆံေသာ၊
လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားျခင္းမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္မ်ားအား ရခိင
ု ္
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားနွင့္
ခြဲျခားထားျခင္းျဖစ္ျပီး၊
လူမ်ိဳးနွစ္ခုအၾကား
တင္းမာမႈကို အေထာက္အကူျပဳေနပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဇြန္လတြင္
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားနွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္
တို႔အၾကား ပဋိပကၡေၾကာင့္ နွစဘ
္ က္လုးံ တြင္ ဆံုးရွံဳးမႈ မ်ားစြာ ရွိပါသည္။
နွစ္ဘက္တင္းမာမႈမ်ားသည္ မြတဆ
္ လင္မ်ားအား
ပစ္မွတထ
္ ားျပီး
ေသေစနုိင္ေလာက္သည့္ တုိက္ခိက
ု ္မႈမ်ားအျဖစ္သ႔တ
ို ြန္းပို႔ခဲ့ပါသည္။7
၂၀၁၇ ခုနွစ္ ေအာက္တိဘ
ု ာလအတြင္း လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားနွင့္ ရခုိင္
လက္နက္ကိင
ု ္အရပ္သားမ်ား
တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္
ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ျမိဳ႕နယ္ ၁၇ ခုမွ ၁၃ခု အတြင္း အေရအတြက္
မသိရေသာ ေသဆံုးမႈမ်ားအျပင္ ရိဟ
ု င္ဂ်ာ ၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္
ထပ္မံ ေျပာင္းေရႊ႔ခဲ့ရပါသည္။8 ယခုအခါ ျမန္မာအစိုးရမွ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး
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ု င
္ ေ
ံ ရးအေျပာင္းအလဲ
ျမန္မာ့နိင
၂၀၁၅ ခုနွစ္ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ ွ အမ်ိဳးသားဒီမက
ို ေရစီအဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ NLD
အနုိင္ရရွိသြားျခင္းသည္ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ေျပာင္းလဲလာေသာ
ပထမေျခလွမ္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ နွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ေအာင္ျမင္လာ
ခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအား ျပည္သ႔အ
ူ စိုးရအျဖစ္ အမည္ခံထား
သည့္
သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္မွ
ျငိမ္းခ်မ္းေရး
နုိ္ဘယ္ဆုရွင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ NLD အစိုးရသိ႔ု အဏာလြဲအပ္
ခဲ့ပါသည္။10 ထုိကဲ့သို႔ေျပာင္းလဲမသ
ႈ ည္ ေခတ္သစ္ ျမန္မာနုိင္ငံ
ေျပာင္းလဲမႈ
အတြက္
ၾကီးမားေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။
လႊတ္ေတာ္အတြင္း NLD မွ ၇၅ ရာခုိင္နွဳန္းနွင့္ စစ္ဘက္မွ ၂၅ ရာခိ္င
ု ္နႈန္း
ေနရာရရွိပါသည္။ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ လြတ္ေတာ္အတြင္း ၇၅
ရာခုိင္နႈန္းေက်ာ္ မွသာ ျပင္ဆင္ နိငသ
္ ည္ ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ စစ္တပ္မွ
ထို ၂၅ ရာခုိင္နႈန္းကို ရယူထားပါသည္။ စစ္အစိုးရမွ အဓိကက်ေသာ
၀န္ၾကီးမ်ားကိုလည္း ခန္႔အပ္ထားပါသည္။ ဥပမာ- ကာကြယ္ေရး
၀န္ၾကီး၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး နွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ၾကီးတိ႔ျု ဖစ္ပါသည္။11
ျမန္မာရဲတပ္ဖ႔မ
ြဲ ွ
အစီရင္ခစ
ံ ာမ်ားကို
ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနသို႔
ပို႔ရေသာေၾကာင့္ အဓိကအားျဖင့္ NLD မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ
စစ္တပ္မသ
ွ ာ အုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၆ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ သမၼတအိဘ
ု ားမားမွ ျမန္မာျပည္
အေျခအေနကို "ေခတ္တစ္ခအ
ု တြက္ သတင္းေကာင္းျဖစ္ေသာ္ လည္း
အခ်ိဳ႔ေသာ
နုိင္ငံမ်ားမွာ
ေနာက္ျပန္သြားေနပါတယ္"12ဟုေျပာ
ၾကားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ့နိင
ု ္ငံေရးအေျပာင္းအလဲအား နုိင္ငံတကာမွ
"သတင္းေကာင္းအျဖစ္" ပံုသြင္းခဲ့ၾကပါသည္။ နုိင္ငံ၏ နုိင္ငံေရး
အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ နုိင္ငံတကာ မူေဘာင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္
လူ႔အခြင့အ
္ ေရးအား အာရံုစုိက္မႈမွ
နုိင္ငံ၏
တုိးတက္ေျပာင္းလဲ
ျခင္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါသည္။
ျမန္္မာနုိင္ငအ
ံ ားပိတ္ဆ႔မ
ို ႈမ်ားစြာ
ကိုလည္းပယ္ဖ်က္ခဲ့ၾကပါသည္။13
NLD
အစိုးရ၏ဦးေဆာင္္မႈတြင္
ထုိသ႔ေ
ို သာ နုိင္ငံတကာစကား၀ုိင္းမ်ားမွ အေကာင္းဘက္သ႔ို ဦးေဆာင္
ေနသည္ဟဆ
ု ိေ
ု သာ္လည္း
ျမန္မာစစ္တပ္မွ
ေျပာင္းလဲျခင္းမရွဘ
ိ ဲ
ျပည္သူမ်ားနွင့္
ရိဟ
ု င္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ
လူ႔အခြင့အ
္ ေရးဆုိင္ရာ
တာ၀န္ယူမမ
ႈ ်ား
ကင္းမဲ့လ်က္ရွေ
ိ နပါသည္။
အေျခခံဥပေဒအရ
စစ္တပ္မွ
ဦးေဆာင္ေသာဌာနမ်ားမွ
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း
ျဖစ္ေပၚေနေသာ
အေျခအေနမ်ားအား
ထိန္းခ်ဳပ္ထားရမည္ျဖစ္ျပီး
ထိုေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားအားအကာအကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။
NLD
အေနျဖင့္
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား၏
အခြင့အ
္ ေရးမ်ားအား
အမွနတ
္ ကယ္ ေပးအပ္ လုိေသာဆဒၵရွိေသာ္ျငားလည္း ထိအ
ု ာဏာရွင္
မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ မရွလ
ိ ွ်င္ နုိင္ငံတကာအဆင့္တြင္ ျပည္နယ္နွင့္
ေဒသေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ အျပည့္အ၀လုပ္ေဆာင္နိင
ု ္မည္မဟုတ္ပါ။
နုိင္ငံတကာဥပေဒမွ နုိင္ငံအား အရပ္သားမွာျဖစ္ေစ၊ စစ္တပ္မွျဖစ္ေစ၊
ပူးေပါင္း၍ျဖစ္ေစ မည္သ႔ပ
ို င္အုပ္ခ်ဳပ္ေစကာမူ အစိုးရမွျပည္သူမ်ားအား
ကာကြယ္ရန္မွာ
အဓိကတာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု
ခ်မွတ္ထား

ပါသည္္။ ျမန္မာျပည္၏ အရပ္သားအစိုးရအေနျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား
အပါအ၀င္ျဖစ္သည့္
ျမန္မာတစ္နိင
ု ္ငံလုးံ ရွိ
လူနည္းစုမ်ားအား
ဖိနွိပ္ညင
ွ ္းဆဲမႈမ်ားအား ရပ္တန္႔နုိင္ရန္ ဆႏၵနွင့္ နုိင္ငံေရးလြြတ္လပ္မႈ
မရွေ
ိ သာ္ျငားလည္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစနုိင္
သည့္အစုလိုကအ
္ ျပံဳလုိက္ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားအား အစြမ္းကုန္
ၾကိဳးစားသင့္ေပသည္။
ရိဟ
ု င္ဂ်ာ စစ္ေသြးၾကြမႈ

၂၀၁၆ ခုနစ
ွ ္ ေအာက္တိဘ
ု ာလ နွင့္ ၂၀၁၇ ခုနစ
ွ ္ ၾသဂုတ္လ၊ လမ်ား
အတြင္း ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ နွင့္ ရေသ့ေတာင္ ျမိဳ႔နယ္မ်ားရွိ
ရဲစခန္းမ်ားအား တိုကခ
္ ိက
ု ္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ
စစ္ေသြးၾကြအဖြ႔ဲ မွာ ယခင္က ဟာရကာ အယ္လ္-ရကင္15 ဟုိေခၚဆုိခဲ့
ၾကျပီး ေနာက္ပိင
ု ္းတြင္ အာရကန္ရိုဟင္ဂ်ာကယ္ဆယ္ေရး တပ္မေတာ္
(ARSA)ဟုေျပာင္းလဲေခၚဆုိခဲ့ၾကသည္။14
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ
ရိဟ
ု င္ဂ်ာမ်ားမွာ ယင္းအဖြ႔အ
ဲ ား အယ္လ္-ရကင္ ဟုရည္ညြန္းၾကသည္။
ျမန္မာအစိုးရမွ ARSAသည္ ရဲအရာရွိ ၉ဦးအား ေအာက္တိဘ
ု ာလ ၉
ရက္ေန႔တြင္သတ္ျဖတ္ခဲ့ျပီး၊ ျပည္နယ္လုျံ ခံဳေရး အရာရွိ ၁၂ ဦးအား
ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ တိက
ု ္ခိက
ု ္မႈတြင္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု
16
ေၾကညာခဲပ
့ ါသည္။ ၾသဂုတလ
္ ၂၅ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ျမန္မာအစိုးရမွ ARSA
ကို ျမန္မာဥပေဒအရ အၾကမ္းဖက္အဖြ႔အ
ဲ စည္းအျဖစ္ သတ္မွတခ
္ ဲ့
ပါသည္။17
ARSA သည္ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္း ပထမဦးဆံုး စစ္ဆင္သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖ႔ျြဲ ဖစ္ပါသည္။18၂၀၁၆ ခုနွစ္ ေအာက္တိဘ
ု ာလ ၉
ရက္ေန႔ ပထမဦးဆံုး တုိက္ခုိက္မအ
ႈ ျပီး၊ ယင္းအဖြ႔မ
ဲ ွ သိသာေသာ
ေခါင္းေဆာင္မ်ာမွလံ႔ေ
ႈ ဆာ္မႈ
ရုပသ
္ ံမွတတ
္ မ္းမ်ား
ထုတ္လင
ြ ့ခ
္ ဲ့ျပီး
ေနာက္ပိုင္းတြင္ အက္တာအူလာမွ ရခုိင္ျပည္အတြင္း လက္နက္က္င
ို ္
19
ပဋိပကၡ၌
ပါ၀င္ရန္
ဆႏၵရွိသူမ်ားအား
ေခၚယူခဲ့ပါသည္။
လူေတြ႔ ေမျမန္းမႈမ်ားအရ ARSAမွာ ေကာင္းစြာဖြ႔စ
ဲ ည္းထားျခင္း၊
အေထာက္အပံ့မ်ားနွင့္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားမရွိပါ။20 အခ်ိဳ႔ေသာ အဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားမွ
၎တိ႔သ
ု ည္္ အဖြ႔၀
ဲ င္ျခင္းအတြက္ တုတ္မ်ား၊ ဓါးမ်ားနွင့္ ေငြေၾကး
အနည္းငယ္သာ ၂၀၀၀၀က်ပ္ (20$) ရရွိေၾကာင္း ေျပာပါသည္။21
အခ်ိဳ႔ေသာအဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားမွ မည္သည့္အရာမွ် ရရွိျခင္း မရွပ
ိ ါ။22သိ႔ေ
ု သာ္
ယင္းအဖြ႔မ
ဲ ွ အသက္ေသေစနုိင္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား လႈပရ
္ ွား
နုိင္ေၾကာင္းသက္ေသျပခဲ့ပါသည္။
ယင္းအဖြ႔အ
ဲ စည္းမွ မည္သည့္ အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္ အဖြ႔အ
ဲ စည္း
မ်ားနွင့္ ဆက္စက္မႈမရွိေၾကာင္းနွင့္ ၎တိ႔၏
ု ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာ
အခြင့အ
္ ေရးမ်ားအတြက္ အကန္႔အသတ္မ်ားၾကားထဲမွ လူမႈေရးနွင့္
နုိင္ငံေရးအရ ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု
ထုတ္ျပန္ေၾကည ာ
23
ခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအား တိက
ု ္ခိက
ု ္မႈမ်ား အျပီး
အယ္လ-္ ကိင
ု ္ဒါ
အစရွသ
ိ ည့္
နုိင္ငံတကာ
အစြန္းေရာက္
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွ
ျမန္မာအစိုးရအာဏာရွိသမ
ူ ်ားအား
အၾကမ္း
ဖက္တိက
ု ္ခိ္က
ု ္ရန္ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း
ထိုျခိမ္းေျခာက္
မႈမ်ားသည္ အကူအညီေတာင္းခံထားျခင္းမဟုတ္ပါ။
ျမန္မာအစိိးု ရမွ သုတသ
္ င္ရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရး အတြင္း ရုိဟင္ဂ်ာ
စစ္ေသြးၾကြမ်ားမွ ရခိင
ု ္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အစိုးရနွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူ
မ်ားနွင့္
သတင္းမီဒယ
ီ ာမ်ားနွင့္
ဆက္သြယစ
္ ကားေျပာခဲသ
့ ည့္

6

အရပ္သား ၅၉ ဦးအား သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခပ
ဲ့ ါသည္။24 Fortify
Rights မွ ARSAအား မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ရာ ရိဟ
ု င္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအား
သတ္ျဖတ္မႈမ်ားဆက္တိက
ု ္ရွိခဲ့ျပီး
ၾသဂုတလ
္
ဒုတိယအၾကိမ္
တိုက္ခိက
ု ္မႈ ျဖစ္ပြားခ်ိန္ အထိျဖစ္ပါသည္။25
ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုမွ
ရိဟ
ု င္ဂ်ာလက္နက္ကိုငအ
္ ဖြ႔ဲ
တည္ရွိျခင္း
နွင့္ပတ္သတ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို Fortify Rights
ႏွင့္
Simon-Skjodt
တိ႔အ
ု ားေျဖၾကားခဲ့ျပိး
၂၀၁၆-၂၀၁၇
ခုနွစ္တင
ြ ္
တက္ၾကြေသာ ရုိဟင္ဂ်ာလက္နက္ကိုင္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား အေၾကာင္း
ၾကားဖူးျခင္းမရွိေၾကာင္းေျဖၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႔သာ ရွင္းလင္းေသာ
စိတ္ဓါတ္နွင့္ အျခားသာ ေထာက္ခံမႈမ်ားကိေ
ု ျဖၾကားခဲ့ၾကသည္။26
ၾသဂုတ္လ ၂၅ရက္ေန႔မတို္င္မွီ ရက္သတၱပတ္မ်ားတြင္ Fortify Rights
မွ ARSA၏ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူငယ္မ်ားစြာအား တပ္သား
အသစ္သြင္းျခင္းမ်ား တိုးပြားလာသည္ကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။27
အရပ္သားမ်ားနွင့္ ARSA အဖြ႔၀
ဲ င္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ
ျမန္မာအစိုးရ၏
အရပ္သားမ်ားအားတုိက္ခုိက္ခဲ့သည့္
၂၀၁၆
ခုႏွစ္ ေအာက္တိဘ
ု ာနွင့္ နုိ၀င္ဘာလ အျဖစ္အပ်က္သည္ တပ္သားသစ္
စုေဆာင္းေစရန္၊
အရပ္သားမ်ား၏
အသက္အႏၱရာယ္ကိုပင္
ထိခိက
ု ္ေစမည့္ ARSA၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈ ဗ်ဴဟာျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အဓိက
အေၾကာင္းအရာပင္ျဖစ္ပါသည္။28
ARSA အဖြ႔၀
ဲ င္တစ္ေယာက္မွ Fortify Rights အား ရိုဟင္ဂ်ာ
အမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္
လူငယ္မ်ားအား
နုိင္ငံမွထြက္ခြာျခင္းမွ
ကာကြယ္ေပးျပီး မည္သ႔ို တပ္တသားသစ္စုေဆာင္း သည္ကေ
ို ျပာျပခဲ့
ပါသည္။ "ဟုတ္ပါတယ္ အဲ့ဒါအမွန္ပါဘဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူေတြကို
အဖြ႔ထ
ဲ ဲ၀င္ရန္ ရပ္ခိုင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခါင္းေဆာင္ကလည္း
ထိုလူမ်ားကို ဒီကိုမလာေစဖိ(႔ု ဘဂၤလားေဒ့ရ္)ွ ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။29
တစ္နွစ္တာအတြင္း ARSA မွ ၎တိ႔၏
ု
တိုက္ခိက
ု ္ေရးသမားမ်ား
စုေဆာင္းျခင္း၊
အစိုရအေဆာက္အအံုမ်ားအား
တုိက္ခိက
ု ္ျခင္း၊
လူ႔အခြင့အ
္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း (သတ္ျဖတ္ျခင္း) လုပ္ေဆာင္နိင
ု ္မႈမ်ား
ကိုျပသခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာအာဏာရွမ
ိ ်ားမွ ARSA လုပရ
္ ပ္မ်ားအား
အခြင့ေ
္ ကာင္းယူ၍ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအား တုိက္ခိုက္ျခင္း နွင့္ ၎တိ႔ု
အေပၚ လူထု၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအား ပံုသြင္းျခင္း မ်ားကို
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာစစ္တပ္မွ
ထုိကဲ့သ႔ို
တာ၀န္ယမ
ူ ႈ
ကင္းမဲ့သည့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ မ်ားသည္ ARSA၏ တပ္သား
သစ္စုေဆာင္းေရးနွင့္
ေနာက္ဆက္တြဲ
ပ႗ိပကၡ
စက္၀န္းကို
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ ေကာ့စ္ဘဇား အနီးရိွ ဒုကသည္စခန္းတစ္သို႔ သြားေရာက္ရန ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က စစ္ တပ္ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္ ေပၚသို႔
တက္ေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား။ Photo by Lauren DeCicca
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"သုတ္သင္ရွငး္ လင္းေရး စစ္ဆင္ေရး" နွင့္ ရိဟ
ု င္ဂ်ာ အရပ္သားမ်ားအား တုိကခ
္ ိက
ု ျ္ ခင္း

ေကာ့စ္ဘဇား ႏွင့္ တာနာဖ္ၾကားရိွ ေျမာက္-ေတာင္
အေ၀းေျပးလမ္းမ တစ္ေလ်ာက္ သြားေနေသာ
ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကသည္မ်ား၊
reg Constantine
for the US Holocaust Memorial Museum

၂၀၁၆ ခုနစ
ွ ္ ေအာက္တိဘ
ု ာလနွင့ ္ ၂၀၁၇

ၾသဂုတလ
္ မ်ား အတြငး္

ARSA၏
တိက
ု ခ
္ က
ို မ
္ မ
ႈ ်ားအား
တံုျပန္သည့္အေနျဖင့္
လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားမွ
သုတ္သင္ရင
ွ ္းလင္းေရး
စစ္ဆင္ေရးကို
စတင္ခဲ့ပါသည္။ ကုလသမဂၢနင
ွ ့္ ဆက္သြယသ
္ ည့္ ၂၃ ရက္

ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျမန္မာအစိုးရမွ "သုတသ
္ င္ရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရး၏
အဓိကရည္ရြယ္ ခ်က္မွာ ရဲစခန္းမ်ား အားတုိက္ခိုက္ သူမ်ားအား
ဖမ္းဆီးရန္နွင့္ ဆံုးရွံဳးသြားေသာ လက္နက္မ်ား ျပန္လည္္ရရွိေရး
အတြက္ျဖစ္သည္"30ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
အမွန္စင္စစ္
လံုျခံဳေရး တပ္ဖမ
ြဲ ်ားမွ
ရိုဟင္ဂ်ာ
လူမ်ိဳးမ်ားအား
က်ယ္ျပန္ျပီး
စနစ္တက်
တိုက္ခိ္က
ု ္ခဲ့
ျခင္းျဖစ္သည္။
စစ္တပ္၊
ရဲနွင့္
ျပစ္မႈၾကဴးလြနသ
္ ည့္ လက္နက္ကိင
ု ္ အရပ္သားမ်ားသည္ (က)
ရြာလံုးကၽြတ္ ဖ်က္ဆီးၾကသည္။ (ခ) အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး မ်ားနွင့္
ကေလးငယ္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ၾကသည္။ (ဂ) ရိဟ
ု င္ဂ်ာ အမ်ိဳသမီးမ်ား၊
အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအား
မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊
အဖြ႔လ
ဲ ုိက္
မုဒိန္းက်င့္ခဲ့ၾကသည္။ (ဃ) အမ်ိဳးသားနွင့္ လူငယ္မ်ားစြာကို ဖမ္းဆိီးခဲ့
ၾကျပီး အမ်ားစုမွာ မိသားစု၀င္ မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေပ်ာက္ဆုးံ
ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
ကုလသမဂၢ
ေစာင့္ၾကည့္ေလလာေရးအဖြ႔မ
ဲ ွ
တာ၀န္ရသ
ွိ တ
ူ စ္ဦးမွ
"လက္နက္ကိုင္မ်ားကို မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူမ်ားကို မတရားအလြဲသုစ
ံ ား
ျပဳတဲ့အေျခအေနျဖစ္တယ္"31ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူလူထု
သည္တစာခံျဖစ္ခရ
ဲ့ ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ကုလသမဂၢ
လူ႔အခြင့အ
္ ေရးဆုိင္ရာ
မဟာမင္းၾကီးရံုးမွ
ျမန္မာစစ္တပ္အား
"လူသားျခင္းစာနာမႈကင္းမဲ့သည့္ ျပစ္မႈ အမွနတ
္ ကယ္ က်ဴးလြန္ျခင္း"32
ျဖစ္သည္ဟု အျပစ္တင္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ
တြင္
ကုလသမဂၢ
လူ႔အခြင့အ
္ ေရးဆုိင္ရာ
မဟာမင္းၾကီးရံုးမွ
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ရခုိင္ျပည္၏အေျခေနကို
"လူမ်ိိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း
သင္ရိုးစာအုပ"္ 33အျဖစ္ရည္ညန
ြ ္းခဲ့ပါသည္။

ဆိုင္ရာ

ဤအစီရင္ခံစာမွအေရးအသားမ်ာသည္ ၂၀၁၆ ေအာက္တိဘ
ု ာလနွင့္
၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီလ မ်ားအတြင္း ျမန္မာ စစ္တပ္မွ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း
က်ဴးလြန္ခေ
ဲ့ သာ သုတသ
္ င္ရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရး ျဖစ္ေပၚေစသည့္
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ
ျပစ္မမ
ႈ ်ားနွင့္
သက္ဆိင
ု ္သည့္
သက္ေသခံ ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရးသားထားျခင္ျဖစ္ပါသည္။ ရရွိလာေသာ
သက္ေသခံသူမ်ား၏ ေျပာၾကားမႈမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း
ျမန္မာစစ္တပ္ဦးေဆာင္ေသာ
ပထမအၾကိမ္နွင့္
ဒုတိယအၾကိမ္
သုတ္သင္ရွင္း လင္းေရးစစ္ဆင္ေရး မ်ားသည္ မေျပာင္းလဲနိင
ု ္ေသာ
သဘာ၀ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပဳေနပါသည္။

လူသတ္မႈ
Fortify Rights မွ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ နွင့္ ရေသ့ေတာင္
ျမိဳ႔နယ္မ်ားမွ ရြာေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္တြင္ ေနထိုငသ
္ ည့္ ကိုယ္တိင
ု ္
ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသား၊ အမ််ိးသမီး ၈၀ ေက်ာ္မွ
သုတ္သင္ရွင္းလင္းေရး
စစ္ဆင္ေရး
နွစ္ခလ
ု ုးံ တြင္
ျမန္မာ
လံုျခံဳေရးတပ္နွင့္ အရပ္၀တ္ အမ်ိဳးသားမ်ားမွ မင္းမဲ့စရိက
ု ္ဆန္စြာ
သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း
သက္ေသခံခ်က္မ်ားကို
မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ရ
ပါသည္။
ျမန္မာစစ္တပ္ မွ စစ္သားမ်ားသည္ နုိ႔စိ႔က
ု ေလးနွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား
ပါမခ်န္လည္လွီးျခင္း၊ အရွငလ
္ တ္လတ္ မီးရွိဳ႔ျခင္း၊ ျပဳလုပ္ပါသည္။
ထုိ႔ျပင္ ေသသည္အထိ ရုိက္နွက္ျခင္းမ်ား က်ဴးလြနခ
္ ဲ့ၾကပါသည္။ ထုိ႔ျပင္

စစ္တပ္မွ အေ၀းမွျဖစ္ေစ အနီးမွျဖစ္ေစ ေျမျပင္မွ၎၊ ေ၀ဟင္မွ
ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္၎
ေသနတ္မ်ားျဖင့္
အေရအတြက္
မသိရွိနိင
ု ္
ေလာက္သည္အထိ
ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။
အခ်ိဳ႔ေသာ လႊတ္ေျမာက္လာသည့္
သက္ေသမ်ား၏ ေျပာၾကား
ခ်က္အရ ျမန္မာအစိုးရမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရင္သားလွီးျဖတ္ျခင္း၊
ခႏၶာကိုယ္
အပိင
ု ္းပိုင္းလွီးျဖတ္ျခင္းနွင့္
ေခါင္းျဖတ္ျခင္းမ်ားကို
ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ လေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြငထ
္ ိက
ု ဲ့သို႔
ျပစ္မႈမ်ားနွင့္
မင္းမဲစ
့ ရုိက္ဆန္မႈမ်ားနွင့စ
္ ပ္ဆိင
ု ္သည့္
ရက္စက္
ၾကမ္းၾကဳုတ္မႈမ်ားျပန္႔ပြားလာျခင္းသည္ အလြန္စိးု ရိမ္ဖြယ္ရာ
ျဖစ္ပါသည္။
မ်ားစြာေသာ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားမွ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္
ဒုတိယအၾကိမ္
တိုက္ခိက
ု ္မႈတင
ြ ္
ေမာင္ေတာ၊
ဘူးသီးေတာင္နွင့္ ရေသ့ေတာင္ ျမိဳ႔နယ္အသီးသီးတြင္ အစုလိက
ု ္
အျပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကိုေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။
"ရာရွိဆလင္" ၄၈နွစ္ ၏သက္ေသခံခ်က္မွာ ၾသဂုတလ
္
၂၇ ရက္ေန႔
"ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႔နယ္
ေမာင္နုေက်းရြာအတြင္း
ရြာသားမ်ားစြာ
ပုန္းေအာင္းေနေသာ
ထင္ရွာသည့္
ရိုဟင္ဂ်ာမိသားစုေနအိမအ
္ ား
၀န္္းရံထားခဲ့ၾကပါသည္္။
ထုိ႔ေနာက္
အိမထ
္ ဲသ႔ို
အတင္းအဓမၼ
၀င္ေရာက္လာျပီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္ လူငယ္မ်ားအား ဆြထ
ဲ ုတ္ခဲ့ၾက
ပါသည္။"34 “ရာရွိဆလင္မ"ွ ၎တုိ႔အား အိမ္ထမ
ဲ ွ ဆြထ
ဲ ုတ္သာြ းၾက
ေၾကာင္းေျပာျပပါသည္။ မ်က္လုးံ မ်ားအားပိတ္ျပီး ေျမၾကီးေပၚတြင္
လွဲေလ်ာင္းေစျပီး ျမန္္မာစစ္သားမ်ားမွ ပစ္သတ္ခဲ့ၾကပါသည္။"35
"ဖလုိရာ ဘီဂမ္" ၅၀ နွစ္ မွလည္း " စစ္တပ္မွ အခ်ိဳ႔ကို ပစ္သတ္ျပီး
အခ်ိဳ႔ကို ကန္ေက်ာက္ပါသည္။ အခ်ိိုဳ႔ကို ေအာ္ဟစ္ ျခိမ္းေျခာက္ပါ သည္။
ေျမၾကီးေပၚမွ အမ်ိဳးသားမ်ားအား ရိက
ု ္နက္ျခင္း ပစ္သတ္ျခင္း မ်ားျပဳ
လုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။36"ကၽြန္မ၏ ဖခင္ ဘာသာေရးဆရာ၊ သူ၏ေယာက္ဖ
နွင့္ သားနွစ္ေယာက္ (၁၆နွစ္ နွင့္ ၁၇ နွစ)္ တိ႔မ
ု ွာ ထုိသတ္ျဖတ္မႈ
အတြင္းေသဆံုးခဲ့ရပါသည္။"37
လႊတ္ေျမာက္လာေသာ
ဒုကၡသည္မ်ား၏
ခန္႔မွန္းခ်က္အရ
ေမာင္နုရြာအတြင္း အမ်ိဳးသားနွင့္ လူငယ္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ကို
သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကျပီး ၎တိ႔မ
ု ွာ အသက္ ၁၂ မွ ၉၀ ၾကားရွိပါသည္။
ၾသဂုုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္လည္း ေမာင္းေတာျမိ႔န
ု ယ္၊ မင္းၾကီး
ရြာအတြင္း ျမန္မာအစိုးရမွ ပါးမာ ျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ စုရုးံ ေနေသာ
ရုိဟင္ဂ်ာအရပ္သားမ်ား အျပင္ ကေလးငယ္မ်ား ရာေပါင္းမ်ားစြာ အား
သတ္ျဖတ္ခသ
ဲ့ ည္ဟု အစီရင္ခံမႈမ်ားလည္းရွပ
ိ ါသည္။38
"မိုဟာမတ္" ရာဖစ္၊ ၂၅ နွစမ
္ ွလည္းထြက္ေျပးလႊတေ
္ ျမာက္လာျပီး
တုိက္ခိက
ု ္မႈမ်ားအေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ "သိပ္မၾကာခင္မွာပင္ စစ္သားမ်ားမွ
စတင္ပစ္ခတ္ခဲ့ပါသည္။ တပ္သားဦးေရ ၇၀ ခန္႔ ရွိမည္ထင္ပါသည္။
ဆူညသ
ံ ံမ်ား၊ က်ည္ဆံမ်ား အၾကားတြင္ အားလံုးနီးပါး ေသဆံုးခဲ့ၾက
ပါသည္။"39
"အန္ အစၥလမ္" ၅၁ႏွစ္မွ ပါးမာ ျမစ္ကမ္းေဘးမွသတ္ျဖတ္မအ
ႈ ား
ကိုယ္တိုင္ မ်က္ျမင္သက္ေသမွ ကေလးငယ္မ်ားလည္း ထုိသတ္ျဖတ္မႈ
တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ရပါသည္ဟု ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ "ကေလးငယ္မ်ားအား
ေရထဲသ႔ို ပစ္ခ်ခဲ့ၾကပါသည္။ အသက္ရွင္ေသးေသာကေလးငယ္မ်ား
အားခုတသ
္ တ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုကေလးငယ္မ်ားမွာ နုိ႔စို႔အရြယ၊္ နွစ္နွစ္
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အရြယ၊္ သံုးနွစ္အရြယ္၊
ပါသည္”။"40

ငါးနွစအ
္ ရြယ္

ကေလးငယ္မ်ား

ျဖစ္ၾက

သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျပီးသည့္ေနာက္တြင္ စစ္သားမ်ားသည္ ခႏၶာကိုယမ
္ ်ား
41
အား ပံုထားျပီး မီးရႈ႔ိ ခဲ့ၾကပါသည္။
ျမန္မာစစ္တပ္နင
ွ ့္ ၎တိ႔န
ု ွင့္ပူးေပါင္းထားေသာ လက္နက္ကိုကအ
္ ရပ္
သားမ်ားသည္ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ က်ိဳ႔ျပင္ ေက်းရြာတြင္ အစုလိက
ု ္
အျပံဳလုိက္သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို က်ဴးလြနခ
္ ဲ့ၾကပါသည္။ လႊတ္ေျမာက္
လာေသာ ရိဟ
ု င္ဂ်ာလူမ်ိဳမ်ားေျပာၾကားခ်က္အရ စစ္တပ္မွ RPG
လက္နက္အေျမာက္မ်ားျဖင္
ေနအိမမ
္ ်ားအား
ပစ္ခတ္ဖ်က္ဆီး
ေနခ်ိန္တြင္
လက္နက္ကင
ို ္
အရပ္သားမ်ားမွ
ဓါးမ်ားျဖင့္
လုိက္လသ
ံ တ္ျဖတ္ၾကပါသည္။42 စစ္သားမ်ားမွ အမ်ိဳးသားမ်ားအား
ေခါင္မိုးေပၚသိ႔ု တက္ေစ ျပီး အရွငလ
္ တ္လတ္ မီးရွိသတ္ျဖတ္
43
ခဲ့ၾကပါသည္။
ကေလးနွစ္ဦးအားလည္း ေခါင္းျဖတ္ သတ္ျဖတ္
ခဲ့ပါသည္။44
ထုိကဲ့သ႔တ
ို ိက
ု ္ခိုက္မႈမ်ားသည္
လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားမွ
၂၀၁၆
ခုနွစ္ ေအာက္တဘ
ို ာလ၌ ေမာင္ေတာျမိဳ႔နယ္အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္မွ
က်ဴးလြန္ခသ
ဲ့ ည့္ တုိက္ခိက
ု ္မႈနွင့္ ဆင္တူေနပါသည္။ "စန္ဂ်ဴလာ"
၂၅နွစ္မွ ၂၀၁၆ခုနွစ္ နုိ္၀င္ဘာလတြင္ ဖား၀ပ္ေတာင္ေက်းရြာမွေန၍
သူ၏ အသက္ ၆၀ေက်ာ္ အိမ္နီးခ်င္းတစ္ဦးအား စစ္သားမ်ားမွ
ရက္စက္စြာ စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း၊ ရိဟ
ု င္ဂ်ာတုိက္ခိက
ု ္သူမ်ားအား
ေထာက္ပံ့သည္ဟုစပ
ြ ္စြဲျခင္းနင့္
ေခါင္းျဖတ္သတ္ျခင္းမ်ားအား
မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိခဲ့ပါဟု ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
စစ္သား ၅ ေယာက္ ၆ ေယာက္ခန္႔မွ ၎အား ဆင္၀င္မွ
ဆြဲခ်ခဲ့ပါသည္။
တစ္ ေယာက္မွာ
ပခံုးအားမထာသည္ ။
တစ္ေယာက္မွာ ေျခေထာက္ အားမထားသည္။ တစ္ ေယာက္မွာ
လက္မ်ားကိုမထားပါသည္။
၎စစ္သားမ်ား
သူ၏
ပါစပ္ကို
ပိတ္ထားေသာ္လည္း
သူဆက္လက္
ေအာ္ေနခဲ့ပါသည္။
စစ္သားတစ္ေယာက္ မွ
ဓါးျဖင့္
လည္ပင္းမွ
တစ္ ခ်က္တည္း
လွီးျဖတ္ျပီးေနာက္
ေခါင္းအား
ဆံ ပင္မွဆုတ္ကို င္
ကာ
လယ္ကြင္းထဲသို႔ လြင့္ပစ္ လုိက္ပါသည္။ ခႏၶာကိယ
ု ္အား လမ္း ေပၚသို ႔
ပစ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။
ထုိခႏၶာကိုယ္မ်ာ
လမ္းေပၚတြင္
တစ္ပါတ္မွ်ရွိေနျပီး မည္ သူမွ်အနားသို႔ မသြားရဲေခ်။45

Fortify
Rightsမွ
ျမန္မာအစိုးရမွ
အရပ္သားမ်ားအား
ရက္စက္စြာ
ေလေၾကာင္း
ဟက္လေ
ီ ကာ္ပတာျဖင့္
ပစ္ခတ္
သတ္ျဖတ္မႈမ်ား အား မ်က္မင္ၾကံဳေတြ႔သူမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆုံ စကားေျပာရာ
အသက္ ၃၀ ရွိ "ဖာတီမာ ဇူဟန္" လည္းပါ၀င္ပါသည္။ သူမက..
ေသနတ္က်ည္ဆံမ်ားပ်ံ၀ဲေနပါသည္ ။ ကၽြန္ုပ္တို႔မည္သည့္အ ရာကိုမွ်
မျမင္ရပါ။ ဒဏ္ရာကို ေတြ႔မွသာ ေသနတ္ ဒဏ္ရာဟုေျပာနုိင္ပါသည္။
တစ္ဦးမွာ
ေျခေထာက္တ စ္ေခ်ာင္းလံုးထိ မွန္ခဲ့ပါသည္။46
တစ္ဦးမွာ ေဘးမွထိမွန္ခဲ့ပါသည္။ တစ္ဦးမွာ ေခါင္း၌ထိမွန္ခဲ့ပါသည္ ။

မ်က္ျမင္သက္ေသ အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ၂၀၁၆ခုနွစ္ နုိ၀င္ဘာ
တြင္ ျမန္မာစစ္သားမ်ားမွ ခႏၶာကိုယ္မ်ားအား မည္သ႔ို ေဖ်ာက္ဖ်က္
သည္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႔ေနရာမ်ားတြင္ အစိတအ
္ ပိုင္း
မ်ားစြာျဖတ္ေတာက္ျပီး
ၾကီးမားေသာတြင္းနက္မ်ားထဲတြင္
မီးရွိဳ႔
ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကပါသည္။ လႊတ္ေျမာက္လာေသာ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား

အရ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ၾသဂုုတန
္ ွင့္ စက္တင္ဘာလမ်ား တြင္ စစ္တပ္မွ ခႏၶာ
ကိုယ္မ်ားအား ပံုထားျပီး မီးရႈိ႔ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္းသိရရ
ွိ ပါသည္။
စစ္ဆင္ေရးျဖစ္စဥ္နွစ္ခုလုးံ မွထြကေ
္ ျပးလႊတ္ေျမာက္လာသူမ်ားမွ
အဓိကျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ စစ္တပ္ျဖစ္ျပီး အစိမ္းေရာင္၀တ္ဆင္
ထားပါသည္။ အခ်ိဳ႔မွာ လည္ပါတ္အနီ၀တ္ဆင္ထားၾကျပီး၊ လံုထိန္းမ်ား
အၾကမ္းဖက္ နွိမ္နင္းေရးရဲမ်ားမွာ ေျပာက္က်ား၀တ္စုမ
ံ ်ားအား ၀တ္ဆင္
ထားၾကပါသည္ဟု
ျပစ္မႈက်ဴးလြနသ
္ ူမ်ား၏
ပံုသ႑ာန္မ်ားကို
ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ျဖစ္စဥ္နွစ္ခလ
ု ုးံ မွထြက္ေျပးလႊတ္ေျမာက္လာေသာ
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားမွ သုတသ
္ င္ရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရးတြင္
အရပ္သား လက္နက္ကိုင္မ်ားမွလည္း ဓါးတို ဓါးရွညမ
္ ်ား ကိုင္ေဆာင္
လ်က္ စစ္တပ္နွင့္ လံုထိန္းရဲမ်ားဘက္မွ ကူညီတက
ို ္ခိ္က
ု ္ၾကသည္ဟု
ေဖာ္ျပၾကပါသည္။

အဓမၼျပဳက်င့္မန
ႈ င
ွ ့ ္ လိငပ
္ ္င
ို း္ ဆုိငရ
္ ာအၾကမ္းဖက္မ ႈ
Fortify Rightsမွ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ အဓမၼမမ
ႈ ွ အသက္ရွင္က်န္
ရစ္ေသာရိဟ
ု င္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ၎တိ႔၏
ု
အေတြ႔အၾကံမ်ား
ကိုေ၀မွ်ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ Fortify Rights မွ ေမာင္းေတာ ျမိဳ႔နယ္
ရွိ ေက်းရြာ ၇ ရြာမွ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရေသာ အမ်ိဳးသမီး ၇ ဦးအျပင္
အျခားေသာ မ်က္ျမင္သက္ေသ ၁၇ ဦးျဖင့္လည္း စကားေျပာခြင့္ ရရွိခဲ့
ပါသည္။ စစ္သားမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အဖြ႔လ
ဲ ိ္က
ု ္ အဓမၼျပဳက်င့္
ျခင္းမ်ားကို အိမ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ အျခားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊
လယ္ကြင္းမ်ားနွင့္ ေတာျခံဳမ်ား၊
တစ္ခါတစ္ရံ
အရပ္သားမ်ား
အျခားေသာ စစ္သားမ်ားရွိေသာ ဟင္းလင္းျပင္တြင္လည္း က်ဴးလြန္
ခဲ့ၾကပါသည္။47 ကုိယ္တိင
ု ္ၾကံဳေတြ႔ရသူမ်ား မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား နွင့္
အျခားေသာ သတင္းမ်ားမွ စစ္သားမ်ား၏ အဓမၼျပက်ဴးလြနပ
္ ုမ
ံ ်ားကိုသိ
ရွိရပါသည္။
ရြာမ်ားစြာတြင္
စစ္သားမ်ားမွာ
အိမမ
္ ်ားအတြင္းသိ႔ု
စနစ္တက်
၀င္ေရာက္ျပီး ရြာသားမ်ားအား ကြင္းျပင္မ်ား ေက်ာင္းမ်ား၊ နွင့္
အျခားေသာ ေနရာကြက္လပ္မ်ားတြင္ အတင္းအဓမၼ စုရုးံ ေစ ပါသည္။48
အသက္ရွင္
က်န္ရစ္သူမ်ားနွင့္
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏
ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ၎တုိ႔ဖမ္းထားေသာသူမ်ားမွ က်ားမခြဲျခားျခင္း
နွင့္ အခ်ိဳ႔ေသာေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီမ်ားအား အတင္းအဓမၼ
ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း နွင့္ အခ်ိဳ႔မွာမူ အဓမၼျပဳျပီး သတ္ျဖတ္ျခင္း
ကိုပါခံခဲ့ၾကရသည္။
အခ်ိဳ႔ေသာစစ္သားမ်ားမွာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင့္
အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအား ၎တိ႔၏
ု
ခင္ပြန္းမ်ားနွင့္ ညီအစ္ကမ
ို ်ား၏
တည္ေနရာကိေ
ု မးျမန္ျပီး အသက္အႏၱရာယ္ကိုပါ
ျခိမ္းေျခာက္ျပီး
အဓမၼျပဳက်င့္ၾကပါသည္။49 Fortify Rightsမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
ခႏၶာကိုယ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားကိ္လ
ု ည္ မွတ္တမ္း တင္ထားပါသည္။50
ဥပမာအားျဖင့္ ေမာင္ေတာ ျမိဳ႕နယ္ ဦးရွည္က်ာရြာမွ "လခ" အမည္ရွိ
၂၇ နွစအ
္ ရြယက
္
၂၀၁၆ ခုနွစ္ နို၀င္ဘာလတြင္ သူမနွင့္ သူမ၏
ကေလးတုိ႔အား
ရုိက္နွက္ျပီး ရိဟ
ု င္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးမွ
၎နွင့္
အျခားအမ်ိဳးသမီး ၃ ဦး အား မည္သ႔ို အဓမၼျပဳက်င့္ေၾကာင္းကို
ရွင္းျပထားပါသည္။
ကၽြန္မရဲ့ေျခေထာက္ကိုဆု တ္ကို္င္ထားျပီး

"ကၽြန္မကို ဒီလုိ

မလု ပ္ပါနဲ႔၊

ကၽြန္မမွာ ခင္ပြန္းရွပ
ိ ါတယ္၊ မလု ပ္ပါနဲ"႔ ဟု စစ္သားမ်ားအား ေျပာပါသည္။
သိုေသာ္စစ္သားမ်ားမွာ
သနားၾကင္ နာမႈမရွိ ပါ။
စစ္သားမ်ားမွ
အျခားမိသားစု၀င္မ်ားအား
အျခားေသာအခန္းထဲသို ႔
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ေခၚေဆာင္သြားပါသည္ ။ စစ္သားနွစ္ဦးမွာ ကၽြန္မအား အဓမၼျပဳက်င့္ျပီး
အျခားစစ္သား နွ စ္ဦးမွာ ကၽြန္မ၏ အိမ္အတြင္း မွာပင္ အျခားအမ်ိဳး
သမီးနွစ္ဦးအား အဓမၼျပဳက်င့္ပါသည္ ။51

ဘဂၤလားေဒ့ရ္န
ွ ိ္င
ု ္ငံရိွ လီဒါ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္း ကုလသမဂၢအတြက္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ
ဆရာ၀န္မွ
ေအာက္တိဘ
ု ာလနွင့္
နုိ္၀င္ဘာလမွ
သုတ္သင္ရွင္းလင္းေရး
စစ္ဆင္ေရးအတြင္း
လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားနွင့္ စပ္ဆိင
ု ္သည့္ ထိခိက
ု ္ဒဏ္ရာ
ရရွိထားေသာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာအား
ကုသေပးခဲရ
့ သည္ဟု
အစီရင္ခခ
ံ ဲ့ပါသည္။ Fortify Rightsမွ ၂၀၁၆ နို၀င္ဘာလတြင္
ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရ္န
ွ ုိ္င္ငံသ႔ို လြတ္ေျမာက္္ လာသည့္
အဓမၼျပဳက်င့္ခံရသူမ်ားအား
ကုသေပးေသာ
ဆရာ၀န္မ်ားနွင့္
သမားေတာ္ စုစုေပါင္း ၅ ဦးအား လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ရာ မ်က္ျမင္
သက္ေသ ၁၇ ဦးနွင့္ အျခားေသာ အဓမၼျပဳျခင္းနွင့္ ဆုိင္သည့္
အခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖာ္ျပသူ ၁၄ ဦး ရွိခဲ့ပါသည္။53
Fortify
Rights
မွ
ၾသဂုတလ
္ နွင့္
စက္တင္ဘာလအတြင္း
အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားနွင့္
အဓမၼေခၚေဆာင္သြားျခင္း
ခံရေသာ
အမ်ိဳးသမိီးမ်ားအေၾကာင္း
သတင္းေပးသည့္
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး
၉ ေယာက္နွင့္ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။54 ၾသဂုတ္လ
မင္းၾကိီး အစုလ
ု ိက
ု ္အျပဳံလိက
ု ္ သတ္ျဖတ္ျခင္းမွ လႊတေ
္ ျမာက္လာေသာ
"အန္ အစ္ဆလမ္" 51 နွစ္ မွ….
"၎တို႔သ ည္
အမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္လူ ငယ္ေယာက်ၤားေလးမ်ားအား
ပစ္သတ္မႈအျပီးတြင္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား
ေရြးခ်ယ္ျပီးေတာင္ကုန္း ေပၚ
တြင္ထားလုိက္ပါသည္။
စစ္သားမ်ားမွ
သတ္္ျဖတ္ မႈမ်ား
ျဖတ္ေတာက္
မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္
ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္
ျမစ္က မ္းနားသို႔
ေခၚေဆာင္သြာျခင္းခံ ရသည္ ။ စစ္သား ၁၀ဦးခန္႔ မွ အမ်ိဳးသမီး ၆ ဦးခန္႔ ၃
ၾကိမ္ေခၚေဆာင္သြားပါသည္။
ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား
ျခံဳမ်ားအတြင္း
သိ႔ေ
ု ခၚေဆာင္သြားၾကပါသည္။ ထိ႔ေ
ု နာက္ျပန္လ ည္ေရာက္ရွလ
ိ ာျပီး ေနာက္ထပ္
၆
ဦးအား
ထပ္မေ
ံ ခၚေဆာင္သြားပါသည္။
မည္သ႔ျို ဖစ္ပ်က္
သည္က ို
ကၽြႏ္ုပ္တ႔မ
ို ျမင္ရပါ။ သိ႔ေ
ု သာ္လ ည္း ထိအ
ု မ်ိဳးသမီးမ်ား ျပန္မေရာက္လာ ခဲပ
့ ါ။
သူတ႔ ို အဓမၼျပဳက်င့္ခံရသည္ ဟုထင္ပါသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံ ေကာ့စ္ဘဇားရိွ ကူတာပါလံု ဒုကသည္ စခန္းတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ရိုဟ င္ဂ်ာဒုကသည္မ်ား အစားအစာ
ျဖန္႔ေ၀သည့္ေနရာတြင္ ေစာင့္ဆိုင္း ေနပံု။ Photo by Andre Malerba

အစုလက
ို အ
္ ျပံဳလုိကမ
္ တရားဖမ္းဆီးျခင္းနွင့ ္
အတင္းအဓမၼေဖ်ာက္ဖ်က္ခရ
ံ ျခင္း
၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢနွင့္
ဆက္သယ
ြ ္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစိုးရမွ ၂၀၁၆ ခု နုိ၀င္ဘာ ၂၁ရက္ ေန႔တြင္
သုတ္သင္ရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရး ေဒသျဖစ္သည့္ ျမန္မာနုိင္ငံ
ေျမာက္ပိင
ု ္း ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ျပစ္မႈ ၃၆ မႈ အတြက္ သံသယရွိသူ ၄၀၆
ဦးအား ဖမ္းဆီးထားသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။56 ျပစ္မႈမ်ားမွာ
လူသတ္မန
ႈ ွင့္ တရားမ၀င္ လက္နက္ ကိုငေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ားျဖစ္ပါသည္။
သက္ေသခံခ်က္မ်ားအရ မတရားဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ခံရသူမ်ားသည္
ျပည္သူမ်ားနွင့္ ကေလးငယ္မ်ားပါပါ၀င္ျပီး၊ ၂၀၁၆ ခု ေအာက္တိုဘာ
အေစာပိင
ု ္း ရဲစခန္းမ်ားအား ၀င္ေရာက္တိက
ု ္ခို္က္မႈနွင့္ သက္ဆိက
ု ္မႈ
မရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
Fortify Rights ၏ ေက်းရြာေပါင္း ၇ ရြာမွ မ်က္ျမင္ သက္ေသ ၂၉ ဦး၏
သက္ေသခံခ်က္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ ခြဲျခမ္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ
အားလံုးမွ
ေအာက္တဘ
ို ာလနွင့္
နုိ၀င္ဘာလမ်ားအတြင္း
ေမာင္ေတာျမိဳ႔နယ္တြင္ ျဖစ္ပာြ း ခဲ့သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ ဦးေဆာင္သည့္
အရပ္သားမ်ားအား
တိုက္ခိက
ု ္မႈတြင္
ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္
လူငယ္အျမာက္အမ်ား မတရားဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
စစ္သားမ်ားမွ ခိုင္းေစနုိင္သည့္ခႏၶာကိုယ္ရေ
ွိ သာ အမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္
လူငယ္မ်ားအား စုေဆာင္းထားပါသည္။ အခိ်ဳ႔မ်ာ အျခားေသာရြာမွ
ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္္လာျခင္းခံရသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ တခ်ိဳ႔မွာ မ်က္လုးံ မ်ား
အုပ္ထားျပီး
လက္မ်ားကို
ေနာက္ေက်ာတြင္
ခ်ည္ေနွာင္ျခင္း
ခံထားရပါသည္။
သက္ၾကီးရြယအ
္ ိုမ်ား၊
အမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင့္
ကေလးသူငယ္မ်ားကို
ခ်န္ထားပါသည္။
ထိုကဲ့သ႔ို
သက္ေသ
ထြက္ဆိုမမ
ႈ ်ားအား စုေဆာင္းထားရျခင္းမွာ ၄၀၆ ဦးထက္ ပိုေသာ
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မတရားဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း
မရွိသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရွိသည့္ မတရားဖမ္းဆီး
ခံရသူမ်ား ဘယ္သ႔ို ေရာက္ေနသည္ အေျခအေန မည္သ႔ရ
ို ွိ
သည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ရန္လအ
ို ပ္ပါသည္။
"ံႏွင္း အာရ္" ၂၃ ႏွစ္ ကေလး ၃ ေယာက္မခ
ိ င္ ရိဟ
ု င္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးမွ
၎၏အမ်ိဳးသားနွင့္ အျခားေသာ ရြာသားမ်ားအား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္
မႈမ်ားကို ျပန္လည္ေျပာျပခဲပ
့ ါသည္။
"စစ္သားမ်ားမွ ထိုအမ်ိိဳးသားမ်ား ညေန ၃ နာရီ ခန္႔တြင္ ျပန္လာ
မည္ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သူ႔ကို မွ် လႊတ္ေပး ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။
အားလံုးကိုေခၚေဆာင္္သြားခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မ၏ အမ်ိဳးသားမွာ အျခားေသာ
အမ်ိဳးသား ၃၅ ေယာက္ နွင့္ အတူ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ သြားျခင္းခံခဲ့ရပါသည္ ။
ကၽြန္မအမိ်ဳးသားအား
ေနာက္ဆံုးေတြ႔ခဲ့ခ်ိန္မွာ လယ္ကြင္း ထဲတြင္ျဖစ္ျပီး
မည္သို႔ဆက္ျဖစ္ လာမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ ေနခဲ့ရပါသည္။ ကၽြန္မတို ႔
ကုန္တင္ကား၅စီးျဖင့္ကၽြန္မတို႔အမ်ိဳးသားမ်ားအားေခၚေဆာင္ သြားသည္ကို
ျမင္ေတြ႔ ခဲ့ရပါသည္။"57

"ႏွင္းအာရ္" မွာသူ၏ အမ်ိဳးသားအား မတရားဖမ္းဆီးျခင္းခံရျပီးသည့္
အခ်ိန္မွစ၍ မေတြ႔ရေတာ့ပါ။

၂၀၁၆ခုနွစ္ ေအာက္တိဘ
ု ာလ မွစ၍ မတ္လ ၂၀၁၇ ခုနွစအ
္ ထိ
ျမန္မာအစိုးရမွ
နုိင္ငံတကာ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားနွင့္
လူသားျခင္းစာနာမႈ လုပ္သားမ်ားအား ထိန္းသိန္းေရး စခန္းမ်ားသိ႔ု
သြားေရာက္ေလ့လာမႈကိုပိတပ
္ င္ခဲ့ပါသည္။
သုတ္သင္ရွင္းလင္းေရး
စစ္ဆင္ေရး စတင္ျပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားအတြင္း
ေဖာ္ထုတ္ရွင္းျပ၍ မရနုိင္သည့္ ၆ လၾကာျမင့္ေသာ “အေမွာင္က်မႈၾကီး”
ျဖစ္ပြားခဲ့ ရပါသည္။
၂၀၁၇ ခုနွစ္ ၾသဂုတလ
္ တြငစ
္ တင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒုတိယအၾကိမ္
စစ္တပ္ဦးေဆာင္သည့္
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး
အရပ္သားမ်ားအား
တိုက္ခိက
ု ္မႈတြင္
မတရားဖမ္းဆီးျခင္းနွင့္
ျဖစ္နိင
ု ္ေျခရွိသည့္
ေဖ်ာက္ဖ်က္မမ
ႈ ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။58
ဥပမာ
ေမာင္ေတာျမိဳ႔နယ္
သမန္သားေက်းရြာတြင္
ေနထုိင္ ေသာ
"ေက်ာ္၀င္း" ၃၅နွစ္မွာ ၎၏ အစ္ကအ
ို ား လံုထိန္းမ်ားမွ မည္သ႔ို
ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည္ကို ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
"ပထမဦး စြာ၊ လံုထိ န္းမ်ား အိမ္သိ႔ေ
ု ရာက္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္
အစ္ကို၏ ဦး ေခါင္းအား ေသနတ္ ျဖင့္ရို္ကနက္ၾကျပီး၊ လက္ေကာက္

၀တ္အား ခ်ည္ ေနွာင္လုိက္ ပါသည္။ အျခားေသာ ရြာ မွ အမ်ိဳးသား ၁၀
ဦးအားလည္း
ဖမ္း ဆီးေခၚေဆာင္
သြားၾကပါသည္။
အျခားေသာရြာ
သားမ်ားအားေခၚေဆာင္သြားျခင္းမရွိ ပါ။
ကၽြန္၏ဖခင္ မွာ
ရဲစခန္းသို ႔
သြားေရာက္ခဲ့ေသာ္လ ည္း
ေတြ႔ဆံု ခြင့္
မရခဲ့ပါ။
ကၽြန္ုပ္၏အစ္ကိုမွာ
မည္သ ည့္ေနရာသို႔ ေရာက္ေနသည္ကို
လည္ေျပာခဲ့ပါသည္။" 59

၎တို႔လ ည္း

မသိ ပါဟုျပန္

အတင္းအဓမၼ ေနရာေျပာင္းေရႊ႔ခရ
ံ ျခင္း
အစုလိက
ု အ
္ ျပဳံလိက
ု ္ သတ္ျဖတ္္ျခင္း၊ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းနွင့္ အျခားေသာ
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ားမ်ားအေပၚ ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
ေၾကက္ရ႔ံမ
ြ ႈမမ်ားအျပင္ ထပ္မံေပါင္း ထည့္ရမည့္ စိုးရိမ္ဖြယအ
္ ႏၱရာယ္
တစ္ခုမွာ
ျမန္မာအစိုးရမွ
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ
ရိုဟင္ဂ်ာ
လူမ်ိဳးမ်ား၏
ေနအိမ္ေပါင္းမ်ားစြာနွင့္
ဗလီေက်ာင္းဒါဇင္ေပါင္း
မ်ားစြာအား ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ရွိရွိ တုိက္ခုိက္မႈ နွစ္ခလ
ု ုးံ တြင္ RPGs
လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကပါသည္။ စစ္တပ္မွ
စစ္သားမ်ားမွလည္း ရြားသားမ်ားအား ထြကခ
္ ြါေစျပီး၊ ျမန္မာနုိင္ငံမွ
မြတ္ဆလင္မ်ားအား
သုတသ
္ င္မည္ဟု
ျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုိမႈ
မ်ားရွိပါသည္။60
ယခုစာေရး
ေနစဥ္အခ်ိနအ
္ တြင္း
၂၀၁၆
ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွစ၍ တုိက္ခိက
ု ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အတင္း
အဓမၼေျပာင္းေရႊ႔ခံခဲ့ရသူေပါင္း ၇၀၀၀၀၀ နီးပါး ရွိေနျပီး အမ်ားစုမွာ
ဘဂၤလားဒစ္ရ္ွ
နုိင္ငံနယ္စပ္နွင့္
လယ္ကြက္မ်ားနွင့္
ေ၀းရာသိ႔ု
အတင္းေျပာင္းေရႊ႔ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။
စစ္ဆင္ေရး
မတုိင္ခင္
ျမန္မာျပည္အတြင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာလူဦးေရ တစ္သန္းခန္႔ရွိခဲ့ရာ ၁၁
လအတြင္း လူမ်ိဳးတစ္စုလုးံ ၏ လူဦးေရတစ္၀က္က်ာ္ အတင္းအဓမၼ
ေနရာေျပာင္းေရႊ႔ျခင္း ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
"ရာရွီဒါ"
အသက္၂၀နွစ္
အရြယ္
ေမာင္ေတာျမဳိ႔နယ္
ေရခပ္ေခ်ာင္းဂြဆုရ
ံ ြာ
တြင္ေနထုိင္ေသာ
ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးမွ
စစ္သားမ်ားသည္
အဓိကအားျဖင့္
ဗလီေက်ာင္းမ်ားအား
ပစ္မွတ္ထားခဲေ
့ ၾကာင္းျပန္လည္ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ "ဤရြာအတြင္း
ဗလီေက်ာင္း ၁၅ ေက်ာင္းရွိပါသည္။ အားလံုးမီးရွိဳ႔ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။
ရြာထဲတြင္ အစိမ္းေရာင္အရြက္တစ္ရြက္ မွ်ပင္ က်န္ရစ္ခဲ့ျခင္းမရွပ
ိ ါ။
ထိုသူတ႔ို
(ျမန္မာစစ္တပ္မွစစ္သားမ်ား)
ေလာင္ခ်ာတစ္ခုျဖင့္
ပစ္ခတ္မီးရွိဳ႔ခဲ့ၾကပါသည္။"61
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"ခူမာဘီဂြန"္ ၂၀နွစ္ ပြင့ျ္ ဖဴေခ်ာင္းရြာတြင္ေနထုိင္ေသာ ကေလး ၃ဦး၏
မိခင္မွာ တူညီေသာျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေျပာျပျပီး ၎၏ေနအိမက
္ ို လည္း
မီးရွႈိ႔ဖ်က္ဆီးခဲၾ့ ကပါသည္ဟုေျပာျပခဲ့ပါသည္။ "အိမ္ကို မီးျဖင့္ ပစ္ခတ္
ခဲ့ၾကပါသည္….အသံမွာလည္းအလြန္က်ယ္ေလာင္ပါသည္။
စစ္သား
၁၀၀ခန္႔မွ အနီးတြင္ ရပ္ေနၾကပါသည္……စစ္သားမ်ားမွ အိမမ
္ ်ား
ျပာက်သြားသည္အထိေစာင့္ၾကည့္ေနၾကျပီး ညေန ၄နာရီခန့္တြင္
ထြက္ခြာသြားၾကပါသည္။ ကၽြန္မတိ႔၀
ု တ္ထားေသာ အ၀တ္မ်ားသာက်န္
ခဲ့ပါသည္။"62
Fortify Rightsမွ ေမာင္ေတာျမိဳ႔နယ္ ေက်းရြာ ၁၆ ရြာမွ ရုိဟင္ဂ်ာ
အမ်ိဳးသား ၅၁ ေယာက္နွင့္ စကားေျပာခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ေအာက္တိဘ
ု ာလ
တြင္စတင္ခဲ့ေသာ
သုတသ
္ င္ရွင္းလင္းေရး
စစ္ဆင္ေရးအတြင္း
မီးရွိဳ႔ဖ်က္ ဆီးတိုက္ခိ္က
ု ္မႈမ်ားအား မ်က္ျမင္ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္းေျဖၾကား
ၾကပါသည္။63 အျခားေသာ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ျမန္မ့ာလံုျခံဳေရး
တပ္ဖ႕မ
ြဲ ွ ၂၀၁၆ ခု ေအာက္္တုိဘာလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ရြာေပါင္း ၂၆
ရြာအားမီးရွိဳ႔ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္ဟု
ေတြ႔ရွိရျခင္းမွာ
ပထမအၾကိမ္
တုိက္ခင္မမ
ႈ ွာပင္ ေမာင္းေတာျမိဳ႔နယ္ရွိ အနည္းဆံုးရြာေပါင္း ၄၂ ရြာ
အထိ တိုက္ခိက
ု ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခေ
ဲ့ ၾကာင္းေဖာ္ျပေနပါသည္္။ Fortify
Rightsမွ ထပ္မံျပီး အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူ ၅၁ ဦးနွင့္ စကားေျပာရာ
၂၀၁၇ခုနွစ္
ၾသဂုတ္လ
စစ္ဆင္ေရးတြင္လည္း
ေမာင္းေတာ၊
ဘူးသီးေတာင္နွင့္ ရေသ့ေတာင္ ျမိဳ႔နယ္မ်ားရွိ ရြာေပါင္း ၃၁ ရြာအား
ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ရွိရွိ မီးရွိဳ႔ဖ်က္ဆီးတိက
ု ္ခက
ို မ
္ ႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္းေဖာ္ျပ
ၾကပါသည္။ ၾသဂုတလ
္
၂၅ရက္ေန႔ မွစျပီး စစ္တပ္မွ ဦးေဆာင္သည့္
တုိက္ခိုကမ
္ ႈမ်ားသည္ ရာနွင့ခ
္ ်ီေသာ ရြာမ်ားအား အဓိကပစ္မတ
ွ ္ထား
ခံခဲ့ရပါသည္။
အသက္ရွငက
္ ်န္ရစ္သအ
ူ မ်ားစုမွ
စစ္တပ္၏
အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႔ျခင္း
ျဖစ္ေပၚေစရန္
အစားအေသာက္
သိုေလွာင္ ရာေနရာမ်ားအား မည္သ႔ဖ
ို ်က္ဆီးသည္ကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾက
ပါသည္။ ျဂိဳလ္တမ
ု ွ ရရွိေသာ ရုပ္ပုမ
ံ ်ားအရ ရြာေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္
မီးရႈိ႔ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္ ဟုေဖာ္ျပေနပါသည္။64
အဖ်က္ဆီးခံရေသာေနရာမ်ား၏
ပ်က္စီးမႈအဆင့္သည္
စစ္တပ္မွ
ရြာသားမ်ား မိမိ၏ ကိယ
ု ္ပိုင္ေနရာတြင္ ေနထုိင္ရန္ ျဖစ္နိင
ု ္ေျခမရွိသည့္
သို႔မဟုတ္
ေနထုိင္ရန္အလြန္ခက္ခသ
ဲ့ ည့္
အေျခအေနျဖစ္ေစရန္
ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အေမွာင္အမဲေအာက္တြင္ ခိုကုိးရာမဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား (အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ား) နာ့ဖ္ျမစ္ကိုေလွျဖင့္ ျဖတ္ကူးျပီး ၂၀၁၇ ခု
စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ေရာက္ လာခဲ့သည္။ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႔နယ္ရိွ သူတို႔၏ ရြာမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရျပီး ျမစ္သို႔ေရာက္ရန္
ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ လမ္းေလ်ာက္လာခဲ့ရသည္။

Greg Constantine for the US Holocaust Memorial Museum

အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာ ဥပေဒေရးရာလမ္းေၾကာင္း - ရက္စက္ယတ
ု မ
္ ာေသာ ရာဇ၀တ္မမ
ႈ ်ား
စိုငမ
္ ြန-္ စကီေဂ်ာ့ စင္တာ The Simon-Skjodt Center ႏွင့ ္ ေဖာ္တ ီဖင
ို း္ ရိက
ု ္
Fortify Rights တိ႔သ
ု ည္ ျမန္မာ့စစ္တပ္ႏင
ွ ့ ္ အရပ္သား ဦးေဆာင္ေဆာင္မႈ
တိ႔သ
ု ည္

လူသားမ်ိဳးႏြယႏ
္ င
ွ ့္

လူမ်ိဳးစုအေပၚ

က်ဴးလြနသ
္ ည့္

လူမ်ိဳးတုးံ သုတ ္

သင္ရင
ွ း္ လင္း သည့္ ရာဇ၀တ္မႈ အပါအ၀င္ ရက္စက္ယတ
ု ္မာေသာ ရာဇ၀တ္မႈ
အေပၚ တာ၀န္ယရ
ူ န္ ရိွသ ည္က ို မ်ားစြာ စိးု ရိမမ
္ ိပါသည္။ ရိဟ
ု င္ဂ်ာမ်ား အေပၚ
လူမ်ိဳးတုနး္

သတ္ျဖတ္မႈ

သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား

ၾကီးမားလာျခင္း

အေၾကာင္း ႏွင့ ္ ပါတ္သက္၍ လည္း စိးု ရိမ္ မိပါသည္။

လူသားမ်ိဳးႏြယအ
္ ေပၚ
ရက္စက္ယတ
ု မ
္ ာသည့္
ရာဇ၀တ္မ၏
ႈ
အျပည္ျပည္ဆင
ို ရ
္ ာ ဥပေဒေရးရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မမ
ႈ ်ား

ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တဘ
ို ာ မွ ဒီဇင္ဘာလ
အထိႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လမွ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ျပည္သူမ်ား
အေပၚ ျမန္မာလံုျခံေရး တပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ား၏ တိုက္ခိုက္ ရွင္းလင္းသုတသ
္ င္မႈ
စစ္ဆင္ ေရးမ်ားသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ ဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈ
သ႑ာန္ျဖစ္ေနပါသည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဓေလ့ထုးံ တမ္းဥပေဒ ေအာက္တင
ြ ္ ႏိင
ု ္ငအ
ံ ားလံုး
သည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ အေပၚဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈ မျဖစ္ပာြ းရန္
တားဆီးရမည္ျဖစ္ျပီး ၄င္းရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြနသ
္ ူမ်ားအား အျပစ္ေပးရန္
ျခည္ေနာင္ထားသည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ
ဥပေဒေရးရာ
65
တာ၀န္တခုရွပ
ိ ါသည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာ တရားရံုး (ICC)
၏ ေရာမ ပညတ္ေတာ္ဥပေဒ Rome Statute မွ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ အေပၚ
ဆန္႔က်င္သည့္
ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၏ ျပဌာန္းဥပေဒကို မၾကာေသးမွီ
ကထုတ္ျပန္ခပ
ဲ့ ါသည္။66 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရာမ ပညတ္ေတာ္ဥပေဒကို
လက္မွတ္
မထိုးထားသည့္
ႏိုင္ငတ
ံ စ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ္လည္း
၄င္းပညတ္ေတာ္ ဥပေဒမွ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ အေပၚဆန္႔က်င္သည့္
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ရာဇ၀တ္မႈ တစ္ခု၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အနက္အဓိပါယ္ႏွင့္ အခြင့အ
္ ာဏာ
ကို ေဖၚျပထားပါသည္။67
ေရာမ ပညတ္ေတာ္ဥပေဒ Rome Statute ပုဒ္မ ၇ တြင္ လူသား
မ်ိဳးႏြယ္အေပၚဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈတစ္ခု “မည္သည့္ျပည္သလ
ူ ဥ
ူ ီး

ေရကို က်ယ္ျပန္႔ေသာ တိုက္ခက
ို ္မႈ၏ တစ္စတ
ိ ္တစ္ပိုင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္
စနစ္တက်
သိလ်က္ႏွင့ပ
္ င္
တိက
ု ္ခိုက္မႈ
က်ဴးလြန္ျခင္း”
ကို
တားျမစ္ထားသည့္ လုပ္ရပ္တခုအျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့ဆ
္ ိုထားပါသည္။68
၄င္းအဓိပၸါယ္ဖြင့ဆ
္ ိုခ်က္ တစိတ္တပိင
ု ္းအရ ေရာမ ပညတ္ေတာ္ဥပေဒ မွ
တားျမစ္ထားသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားထဲတြင္ လူသတ္ျခင္း၊ မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊
လိင္မႈဆိုငရ
္ ာအၾကမ္းဖက္ျခင္း၊
ႏွိပ္စက္ျခင္း၊
လူမ်ားအား
ေဖ်ာက္ျပစ္ျခင္း၊
ေထာင္ခ်ျခင္း
သိ႔မ
ု ဟုတ္
ရုပ္ခႏၠာကိုယအ
္ ား
လြတ္လပ္မႈ
မရိွေစျခင္းႏွင့္
လူဦးေရးအား
အတင္းအၾကပ္
ေျပာင္းေရႊ႔ေစျခင္း၊
ႏိွပစ
္ က္ညွင္းပန္းျခင္းႏွင့္
အျခားလူမဆန္ေသာ
လုပ္ရပ္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္းကို ေဖၚျပထားပါသည္။69

ဤအစီရင္ခံစာတြင္
ေဖၚျပထားသည့္
အတိုင္း
ျမန္မာလူျခံဳေရး
တပ္ဖ႔၀
ြဲ င္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုငေ
္ ဆာင္ထားေသာ သာမာန္လူမ်ားသည္
ရိုဟင္ဂ်ာလူထုအေပၚ တားျမစ္ထားေသာ လူသတ္ျခင္း၊ မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊
လိင္မႈဆိုငရ
္ ာအၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ႏွိပစ
္ က္ျခင္း၊ လူမ်ားအားေဖ်ာက္ျပစ္
ျခင္း၊ ေထာင္ခ်ျခင္း၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရုပ္ခႏၠာကိုယ္အား လြတ္လပ္မႈ မရိွေစျခင္း
ႏွင့္ လူဦးေရးအား အတင္းအၾကပ္ ေျပာင္းေရႊ႔ေစျခင္း အပါအ၀င္ စေသာ
လုပ္ရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းသုတသ
္ င္မႈ စစ္ဆင္ေရး မ်ားမ်ားအတြင္း
က်ဳးလြန္ခဲ့ၾကပါသည္။70
၄င္းလုပ္ရပ္မ်ားကို
က်ဴးလြန္ရာတြင္
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ လူမ်ိဳးစုႏြယ္တစ္ခုႏွင့္ ဘာသာေရး အုပ္စု တစ္ခ၏
ု
အဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားျဖစ္ေသာ
အေၾကာင္းရင္းျဖင့္
က်ဳဴးလြန္ခဲ့မႈ
ေၾကာင့္
ညွင္းပန္းႏွပ
ိ ္စက္မက
ႈ ို က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္သည္။71

ေကာက္ခံရရိွေသာ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားက က်ဴးလြန္ေသာ
လုပ္ရပ္မ်ားကို ေထာက္ျပေနပါသည္။ တိုက္ခက
ို ္မႈ ျဖစ္ခ်ိန္ အတြင္း
သို႔မဟုတ္
ဆက္ႏြယ္ေနသည့္
အစိုးရ၏တိက
ု ္ခိုက္မႈ
မူ၀ါဒ
တစ္စိတတ
္ စ္ပိုင္းႏွင့္
လည္းကိက
ု ည
္ ီေနပါသည္။
၄င္းမူ၀ါဒသည္
တိုက္ခိုကမ
္ ႈ၏ ညိွႏိႈင္းသေဘာသဘာ၀၊ တိုက္ခက
ို ္မႈလယ
ြ ္ကူေခ်ာေမြ႔ရန္
ျပည္သ႔အ
ူ ရင္းအျမစ္မ်ား၏ ကတိက၀တ္ႏင
ွ ့္ ႏိုင္ငံတပ္ဖ႔၀
ြဲ င္မ်ား၏ ပါ၀င္
ပါတ္သက္မႏ
ႈ ွင့္အတူ တိက
ု ္ခိုကလ
္ ိသ
ု ည့္ တြန္းအားေပး အေၾကာင္းအရာ
တို႔အား အသံုးျပဳပံုေပၚ မူတည္ ႏုိင္ပါသည္။73
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြြင္
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ ၂ ခုတင
ြ ္ ျမန္မာလူျခံဳေရး တပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားသည္
ေနရာအႏွံ႔အျပားးရိွ
ရိဟ
ု င္ဂ်ာရြာမ်ားအား
ရက္သတၠပါတ္မ်ားစြာ
ညိွႏိႈင္းမႈရွစ
ိ ြာျဖင့္ တိုက္ခက
ို ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခေ
ဲ့ ၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
၄င္းတိုက္ခက
ို ္မႈမ်ားကို တူညီေသာ ပံုစံမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး ျပည္သူ
အရင္းအျမစ္မ်ား၏ သိသသ
ိ ာသာ ကတိက၀တ္ လိအ
ု ပ္သည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္
၄င္းတိုက္ခက
ို ္မႈမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငသ
ံ ားျဖစ္ခင
ြ ့္
ရရိွႏိုင္ေရးအပါအ၀င္ အေျခခံအခြင့အ
္ ေရးမ်ားႏွင့္ လြတလ
္ ပ္ခြင့မ
္ ်ား
မရေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ အစိုးရ၏ေရရွည္ အေထာက္ အပံ့ေပးေနသည့္
ညွင္းပန္းႏွပ
ိ ္စက္မႏ
ႈ ွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မူ၀ါဒ ပံုစံမ်ားျဖင့္ ကိုကည
္ ီ
ေနပါသည္။
အျပည္ျပည္ဆိုငရ
္ ာ ရာဇ၀တ္မႈ တရားရံုးမွ “က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္”႔
သို႔မဟုတ္ “စနစ္တက်” တိက
ု ္ခိုက္မႈ တစ္ခသ
ု ည္ လူသားမ်ိဳးႏြယအ
္ ား
ဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။74 တိက
ု ္ရိုက္ က်ဴးလြန္သူမ်ား၏
တစ္ဦးခ်င္းစီ
လုပရ
္ ပ္မဟုတ္ဟု
အတည္ျပဳထားပါသည္။75
တိုက္ခိက
ု ္မႈတစ္ခသ
ု ည္ “က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္”႔ သိ႔မ
ု ဟုတ္ “စနစ္တက်”
တိုက္ခိုကမ
္ ႈ ဟုတမ
္ ဟုတက
္ ို တိက
ု ္ခိုက္မႈ၏ “ရည္ရြယ္ခ်က္၊ နည္းလမ္း၊
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ရလဒ္၊
ထိ႔အ
ု တူ
တိုက္ခက
ို ္မႈေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား”၊ ခံရသူမ်ား၏ အရည္အတြက္၊
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရိွ ရိဟ
ု င္ဂ်ာလူထုအား တိက
ု ္ခိုက္မမ
ႈ ်ားသည္
စနစ္တက်ရိွခဲ့သည္။75
စနစ္တက်တိက
ု ္ခိုကမ
္ တ
ႈ စ္ခု ဟုဆိုရာတြင္
“အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ား၏ စီစဥ္မႈ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ဖယ
ြ ္ရာ
ဆက္တက
ို ္မဟုတ္ေသာ
ျဖစ္ပ်က္မ”ႈ
သိ႔မ
ု ဟုတ္
“မေတာ္တဆ
မဟုတ္ေသာ အလားတူ ရာဇ၀တ္ လုပ္ေဆာင္မ”ႈ ကိိုရည္ညြန္းပါသည္။81
တည္ရွေ
ိ နေသာ
စီမံခ်က္တစ္ခု
သိ႔မ
ု ဟုတ္
မူ၀ါဒတစ္ခသ
ု ည္
စနစ္တစ္က်စီစဥ္ တိုကခ
္ ိုက္ျခင္းအတြက္ သက္ေသ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း
မလိုအပ္ေပ။82
ရွင္းလင္းေရးစီမံခ်က္
ႏွစ္ခအ
ု တြင္း
ျမန္မာလံုျခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ား၏
ရိုဟင္ဂ်ာလူထုအေပၚ
က်ဴးလြန္သည့္
စီစဥ္မသ
ႈ ေဘာသဘာ၀ႏွင့္
အၾကမ္းဖက္မႈ လုပ္ရပ္မ်ားပံုစံကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္
တိုက္ခက
ို ္မႈမ်ား
စနစ္တက်ရိွသည္
ကိုေဖၚျပေနသည္။83
ေအာက္တဘ
ို ာလႏွင့္
ႏိုင္၀င္ဘာလ
တိုက္ခက
ို ္မႈမ်ားတြင္
အနဲဆုးံ ျမန္မာတပ္မေတာ္
တပ္ရင္း ေလးခုမွ ခန္႔မွန္းေျခ စစ္သား ၂၀၀၀ ဦးပါ၀င္ခဲ့ျပီး အာရ္ပဂ
ီ ်ီ
လက္နက္အပါအ၀င္ ေခတ္မလ
ီ က္နက္မ်ား ကိအ
ု သံုးျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း
မွတ္တမ္းေတြ႔ရိွရသည္။84 ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ ASRS ၏ တိက
ု ္ခိုက္မက
ႈ ို
တန္ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ္ ၃၃
မွ တပ္ရင္းေျခာက္ခု ႏွင့္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ္ ၉၉ မွ တပ္ရင္း
ရွစ္ခုအပါအ၀င္ တပ္ရင္း ေပါင္း ၄၀ ခန္႔မွစစ္သားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို
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တုိက္ခိုကမ
္ ႈမ်ား၏ႏွင့္ အရာရိွမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အာဏာရိွသူမ်ား၏
ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ပါ၀င္မႈ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ သတ္မွတ္ႏိုငသ
္ ည့္ မည္သည့္
ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၏ ပံုစံစသည့္ သက္ဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားအလက္မ်ားကို
ထည့္သြင္း စဥ္းစား သင့္ပါသည္။76
Fortify Rightsႏွ င့္ The Simon-Skjodt Center တို႔မွ ေကာက္ခံရရိွေသာ

သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မွ ေမာင္ေတာျမိဳ႔နယ္ရိွ
ရိုဟင္ဂ်ာလူထုအား ျမန္မာစစ္တပ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ
ဒီဇင္ဘာလအထိ
တိက
ု ္ခိုက္မမ
ႈ ်ားသည္
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္
စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖၚျပေနပါသည္။77 တိုက္ခက
ို မ
္ ႈ
တစ္ခသ
ု ည္
“အတိင
ု ္းအတာၾကီးမားမႈ
သေဘာသဘာ၀ႏွင့္
ျပစ္မွတ္ထားသည့္ လူဦးေရ” ေပၚအေျခခံျပီး “က်ယ္ျပန္႔မ”ႈ
ကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။78 တိုကခ
္ ိုက္မတ
ႈ စ္ခု၏ ထပ္ဆင့္ျဖစ္စဥ္ႏင
ွ ့္
ပထ၀ီေဒသတစ္ေလ်ာက္ကလ
ို ည္း က်ယ္ျပန္႔မႈဟု စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။79
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္၏
တပ္ရင္းမ်ားသည္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ရွိ ရြာေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္သို႔
အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္ျပီး၊ ရိုဟင္ဂ်ာလူထု အမ်ားအျပား
အေပၚျပစ္မတ
ွ ္ထားတိက
ု ္ခိုကမ
္ ႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း Fortify Rightsႏွင့္ The
Simon-Skjodt Center တို႔မွ မွတတ
္ မ္းတင္ျပီး သုုးံ သပ္ခဲ့ပါသည္။
၄င္းတိုက္ခက
ို ္မႈ၏
ရလဒ္မာွ
၃လအတြင္း
ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ရိွ
ရိုဟင္ဂ်ာျပည္သူ အနဲဆုးံ ၉၄၀၀၀ဦး ေနရပ္ေရႊ႕ ေျပာင္းခံခဲ့ရသည္။80
၂၀၁၇ခုႏွစ္
ၾသဂုတလ
္ ႏွင့္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ
ဦးေဆာင္ေသာ တိက
ု ္ခိုကမ
္ ႈမ်ားသည္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရိဟ
ု င္ဂ်ာ
ရြာမ်ားႏွင့္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူလထ
ူ ုကို ျပစ္မွတ္ထားခဲ၍
့
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း သံုးျမိဳ႕နယ္ တစ္ေလ်ာက္
ျပန္႔ႏွံ႔သြားခဲ့သည္။ လူဦးေရ သန္းတစ္၀က္ေက်ာ္
ေနရပ္ေျပာင္း
ေရႊ႕ခံခဲ့ရသည္။
တိုးျမင့္ခ်ထားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။85 တပ္ရင္းမ်ားစြာခ်ထားရန္ႏင
ွ ့္
RPG
လက္နက္အသံုးျပဳရန္
အေသးစိတ္
စီမံခ်က္ႏင
ွ ့္
ဆက္သယ
ြ ္ေရးတိ႔လ
ု အ
ို ပ္ျပီး၊
အေရးၾကီးေသာ
ေငြေၾကး၊
လူအရင္းအႏွီးမ်ားႏွင့လ
္ က္နက္မ်ား ခ်ထားရန္ မဟာဗ်ဴဟာ ရိွထား၍
၄င္းလက္နက္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သံုးစြဲျခင္းသည္ “အၾကမ္းဖက္
လုပ္ရပ္မ်ား၏
စီစဥ္မႈ
သေဘာသဘာ၀ႏွင့္
ျဖစ္ႏိုင္ဖယ
ြ ္ရာ
86
ဆက္တက
ို ္မဟုတ္ေသာ ျဖစ္ပ်က္မ”ႈ ကိုေဖၚျပေနပါသည္။
ေနာက္ဆုးံ အေနျဖင့္ ျမန္မာလံုျခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားႏွင့္ အျခားက်ဴးလြန္
သူမ်ားသည္
၄င္းတိ႔၏
ု လုပ္ရပ္မ်ားသည္
ရိဟ
ု င္ဂ်ာလူထအ
ု ေပၚ
ၾကီးမားသည့္ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ရန္ ပါ၀င္ပါတ္သက္ေနသည္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္
ရည္ရြယ္ေၾကာင္း
ေပၚလြင္ေနသည္။87
ကြျဲ ပားျခားနားေသာ
စစ္အရာရိွမ်ား၏
အမိန႔ေ
္ အာက္တင
ြ ္
တပ္ရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ စစ္သားမ်ား တရြာမွတရြာသိ႔ု ေျပာင္းေရႊ႕ျပီး ရိုဟင္ဂ်ာ
လူထအ
ု ေပၚ တားျမစ္ထားေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအား က်ဴးလြန္ေနျခင္းသည္
ဘံုပုစ
ံ ံႏွင့္ ကိုက္ညေ
ီ နသည္။ တိုက္ခက
ို ္မႈျဖစ္ရန္ တားျမစ္ထားသည့္
လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ခက
ို ္မႈကသ
ို ိရွႏ
ိ ိုင္သည့္ လိုအပ္သည့္အဆင့္တစ္
ခုရိွေၾကာင္း ေဖၚျပေနပါသည္။88

လူမ်ိဳးတုနး္ ရွငး္ လင္းျခင္း

ျမန္မာအစိုးရသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လူမ်ိဳးတုန္းရွင္းလင္းမႈ
ျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း Fortify Rightsႏွင့္ The Simon-Skjodt
Center တုိ႔မွ ေကာက္ခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
အဖြ႔မ
ဲ ်ားအား
ေ၀ငွပါသည္။
လူမ်ိဳးတုန္း ရွင္းလင္းျခင္းသည္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေအာက္တြင္ အာဏာရိွေသာ အဓိပၸါယ္
ဖြင့္ဆိုခ်က္မရိွေသာ္လည္း
၄င္းကို
“အင္အားအသံုးျပဳ၍
သို႔မဟုတ္ ျခိမး္ ေျခာက္၍ သတ္မတ
ွ ္ထားေသာ အုပ္စုမ်ားမွ လူမ်ားအား
လူမ်ိဳးစုတစ္သားတည္း
တည္ရွရ
ိ ာေနရာမွ
ဖယ္ရွားေသာလုပ္ရပ္”
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ဟုနားလည္ထားပါသည္။
လုပ္ရပ္မ်ား၏
အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္
လူဦးေရတစ္စုအား ေဒသတစ္ခမ
ု ွ အတင္းအက်ပ္ ဖယ္ရွားျခင္းကို
ျမန္မာလံုျခံဳေရးတပ္မ်ားမွ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ မတရားဖမ္းဆီး
ျခင္းႏွင့္ ထိနး္ သိမ္းျခင္း၊
အဓမျၼပဳက်င့္ျခင္း၊
လိင္ပိုင္းဆိုငရ
္ ာ
တိုက္ခိုက္ျခင္း၊
အရပ္သားမ်ားအား
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ျပင္းထန္စာြ
ဒဏ္ရာရရိွေစျခင္း၊ အရပ္သားထုအား စုရုးံ ေနထိုင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္
ကန္႔သတ္ထားျခင္း၊
အိုးအိမ္စန
ြ ႔ခ
္ ြာရျခင္းႏွင့္
အရပ္သားမ်ားအား
သို႔မဟုတ္
အရပ္သားေနထိုငသ
္ ည့္
ေနရာမ်ားအား
စစ္တပ္မွ
စိတ္ပါလက္ပါ တိုက္ခက
ို ္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ တိုကခ
္ ိုက္ရန္ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း
တို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္သည္။90

(စ်) လူပုဂိၢဳလ္မ်ားအား ေပ်ာက္ပ်က္ရန္ အတင္းအၾကပ္လုပေ
္ ဆာင္ျခင္း၊
(ည) အသားေရာင္ခြဲျခားသည့္ ရာဇ၀တ္မႈ၊ (ဋ) ကိယ
ု ္ခႏၶာ သိ႔မ
ု ဟုတ္
စိတ္ပ္င
ို ္းဆုိင္ရာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမားေရးအား ၾကီးမားစြာ
ခံစားေစရန္
သိ႔မ
ု ဟုတ္
ျပင္းထန္စြာ
ထိခက
ို ္ဒဏ္ရာ
ရေစရန္
ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ရွရ
ိ ိွ ျပဳလုပသ
္ ည့္ အျခားေသာ လူသားမဆန္သည္
လုပ္ရပ္မ်ား၊
လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ

ႏိုင္ငတ
ံ စ္ႏိုငင
္ ံ၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ တိုင္းရင္းသားတစ္မ်ိဳး၊
ဘာသာေရးအုပ္စု၏ တစ္ခုလုးံ သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္
ဖ်က္ဆီးရန္
ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ျဖင့္
က်ဴးလြနသ
္ ည့္
(မည္သည့္မဆို) လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား -

သိ႔မ
ု ဟုတ္
တပိုင္းအား
ေအာက္ပါ

(က) အုပ္စု၀င္မ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊
(ခ) အုပ္စု၀င္မ်ား၏ ကိုယခ
္ ႏၶာပိုင္းဆုိင္ရာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုငရ
္ ာ
ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစျခင္း၊
(ဂ) အုပ္စု၏ ဘ၀အေျခအေန ျဖစ္သည့္ ကိုယ္ခႏၶာ တစ္ခုလုးံ သိ႔မ
ု ဟုတ္
တစ္စိတတ
္ ပိုင္းအား ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ရွစ
ိ ႊာျဖင့္ တမင္တကာ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးဆိုငရ
္ ာ မဟာမင္းၾကီးရံုးမွ ရိဟ
ု င္ဂ်ာအေပၚ
ယခင္ကႏွင့္ ေနာက္ဆုးံ
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို လူသားမ်ိဳးႏြယအ
္ ား
က်ဴးလြနသ
္ ည့္
ရာဇ၀တ္မႈ
အျဖစ္စြပ္စခ
ြဲ ဲ့ျပီး
မၾကာျမင့္မီက
၄င္းအေျခအေနကို “လူမ်ိဳးတုန္းရွင္းလင္းသည့္ ေက်ာင္းသံုးစာ” ဥပမာ
အျဖစ္ရည္ညြန္းထားပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္
ေန႔တြင္
ကုလသမဂၢ
အေထြေထြညီလာခံမွ
အၾကမ္းဖက္မအ
ႈ ား
အျပစ္တင္ရတ
ႈ ္ခ်ခဲ့ျပီး တခ်ိနတ
္ ည္းမွာပင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ
အတြင္းေရးမႈးမွ အေျခအေနကို “ကပ္ေဘး” ဟုရည္ညြန္းခဲ့ပါသည္။91

(ဃ) အုပ္စတ
ု ြင္းရိွ ကေလးေမြးဖြားမႈအား တားဆီးရန္ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ျဖင့္
အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊

ေရာမ ပညတ္ေတာ္၏

စိုးရိမ္မိသည့္ အေၾကာင္းအရာမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရိွ ရိုဟင္ဂ်ာ
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အနက္အဓိပၸါယ္

လူသားမ်ိဳးႏြယ္ အေပၚဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မမ
ႈ ်ား

အရပ္သား ျပည္သူလထ
ူ ုအေပၚ က်ယ္ျပန္႔စြာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ စနစ္တက်
တိုက္ရိုက္ တိက
ု ္ခိုက္မက
ႈ ို သိရွလ
ိ ်က္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း က်ဴးလြနသ
္ ည့္
ေအာက္ပါလုပ္ရပ္မ်ားကို ဆိုလိုပါသည္။ (က) လူသတ္ျခင္း၊ (ခ)
အုပ္စလ
ု ိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ (ဂ) ကၽြန္ျပဳျခင္း၊ လူထအ
ု လိုက္ ႏွင္ထတ
ု ္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ ့ျခင္း၊ (ဃ) ေထာင္ခ်ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္
အျခားေသာ
ရုပ္ပင
ို ္းဆိုင္ရာ
လြတ္လပ္မႈအား
ျပင္းထန္စာြ
ကန္႔သတ္ထားျခင္း၊ (င) ညွင္းပန္းႏိွပစ
္ က္ျခင္း၊ (စ) အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊
(ဆ)
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ကၽြနအ
္ ျဖစ္အသံုးျပဳျခင္း၊
ျပည့္တန္ဆာ
အတင္းအၾကပ္ျဖစ္ေစျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ ကိယ
ု ္၀န္လြယ္ေစျခင္း၊
အတင္းအၾကပ္
သေႏၶတားျခင္း၊
သိ႔မ
ု ဟုတ္
ဆြဲငင္အားႏွင့္
ႏိိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ေသာ အျခားလိင္ပိုင္းဆိင
ု ္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ (ဇ) ႏိုင္ငံေရး၊
လူမ်ိဳးေရး၊ အမ်ိဳးသားေရး၊ တိင
ု ္းရင္းသားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး၊
အပိ္ဒ
ု ္ ၃ တြင္ သတ္မတ
ွ ္ထားေသာ လိင္မေ
ႈ ရးရာ၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ဥပေဒအရ
တစ္ကမၲာလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္
အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ
အျခားခိုငလ
္ ုေ
ံ သာ
တရားရံုး၏
တရားစီရင္ပိုငခ
္ ြင့္ အတြင္း ဆက္စပ္ေနေသာ ရာဇ၀တ္မႈ လုပ္ရပ္၊
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(င) အုပ္စတ
ု စ္ခု၏ ကေလးမ်ားအား အျခားအုပ္စတ
ု စ္ခုကို အင္အား
အသံုးျပဳ၍ အတင္းလြဲေျပာင္းေစျခင္း၊
လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ
Fortify Rights ႏွ င့္ The Simon-Skjodt Center တုိ႔မွဆက္လက္၍ ၾကီးမားစြာ

မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ
အထားမ်ား

လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ

ၾကီးထြားလာျခင္းျဖစ္သည္။

သက္ေသအေထာက္

လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မသ
ႈ ည္

ရပ္ရြာတစ္ခအ
ု ား ပ်က္စီးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရိွရိွျဖင့္ တားျမစ္ထားသည့္
လုပ္ရပ္မ်ားအား တစ္ခု သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပိ၍
ု ပါတ္သက္ေနသည့္ ရာဇ၀တ္မႈ
တစ္ခုျဖစ္သည္။
လူမ်ိဳးေရး၊

လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈျဖစ္ရန္

တိုင္းရင္းသား၊

လူအုပစ
္ ုတစ္ခု

သိ႔မ
ု ဟုတ္

(က)

ဘာသာေရး၊

အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာ

အေပၚဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင့္

(ခ)

၄င္းအုပ္စအ
ု ား

တစ္ခုလုးံ ျဖစ္ေစ တစ္စတ
ိ ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေစ ဖ်က္စီးလိုေသာ ရည္ရြယခ
္ ်က္
ကိုအေျခခံေသာ အုပ္စု တစ္ခအ
ု ေပၚ တားျမစ္ထားေသာ လုပ္ရပ္ ၅ မ်ိဳးမွ
တစ္ခု

သိ႔မ
ု ဟုတ္

ေဖၚျပထားသည့္

ပိ၍
ု

က်ဴးလြန္ရမည္။

ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားမွ

ဤအစီရင္ခံစာတြင္

တင္ျပထားရာတြင္

ႏိုင္ငလ
ံ ူျခံဳေရး

တပ္မ်ားသည္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ ဥပေဒ၏ သတ္မတ
ွ ္ထားသည့္
လုပ္ရပ္မ်ားထဲမွ

အမ်ားကိအ
ု သံုးျပဳ၍

ရိဟ
ု င္ဂ်ာ

အုပ္စက
ု ပ
ို စ္မတ
ွ ္

ထားခဲ့ပါသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရိွ

ရိုဟင္ဂ်ာတိ႔အ
ု ေပၚ

ရာဇ၀တ္မႈ

က်ဴးလြနသ
္ ူတ႔၏
ို
၀ိေသသလကၡဏာႏွင့္ တိက်ေသာ ရည္ရြယခ
္ ်က္
ကိုသတ္မတ
ွ ္ႏိုင္ရန္

ထပ္ဆင့္

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈက

အကူအညီ

ေပးႏိုင္မည္။ ရွင္းလင္းမႈျပဳလုပ္ခသ
ဲ့ ည့္ ေဒသမ်ားတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ

မ်ားျပဳလုပ္ရန္ကို ျမန္မာအစိုးရမွ ထပ္ခါတလဲလဲ ကာဆီး သိ႔မ
ု ဟုတ္
အကူအညီေပးရန္ ျငင္းပယ္ေနသည္။ မည္သ႔ပ
ို င္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အစိုးရႏွင့္

ႏိုငင
္ ံတကာ

တရား၀င္ဥပေဒေရးရာ

အသိုင္းအ၀ိင
ု ္းမွ

လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မအ
ႈ ား

ျပဌာန္းေရးအတြက္

လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈမျဖစ္ပြားေအာင္

ေစာင့္ဆိုင္းမေနသင့္ေပ။

ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အျပစ္ေပးရန္

ႏိုင္ငံအားလံုးမွ လုပ္ေဆာင္ရန္္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ ညီလာခံၾကီး၏
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ

လိလ
ု ားေသာ္လည္း

မည္သ႔ျို ပဳလုပ္မည္

ဆိသ
ု ည့္

အေသးစိတ္ကို ႏိုငင
္ ံမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေစပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းတိ႔မ
ု ွ
ကာကြယတ
္ ားဆီးရန္ႏင
ွ ့္

လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ

အႏၲရာယ္က်ေရာက္မည့္

ျပည္သူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္

မျဖစ္ရန္

က်န္ရွေ
ိ နသည့္

လက္ရွိ အေထာက္အထား

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ
က်ဴးလြနသ
္ ည့္
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား
လံုေလာက္စြာႏွင့္ခ်က္ျခင္း
တံု႔ျပန္မႈမရိွဘဲ၊
ဤအစီရင္ခံစာတြင္
မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္ အတိုင္း ႏိုငင
္ ံမွဦးေဆာင္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္၍ တည္ရွေ
ိ နျပီး ျပစ္ဒဏ္ကင္း
လြတ္ခြင့သ
္ ည္လည္း စိုးစံေနလိမ့မ
္ ည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ အႏၲရာယ္ရွျိ ခင္းႏွင့္
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မူ၀ါဒမ်ား အျမဲတမ္း အခြင့ရ
္ ေနလိမ့မ
္ ည္။ ႏိုင္ငမ
ံ ွ
ဦးေဆာင္သည့္
အၾကမ္းဖက္မႈ၏
အေျခအျမစ္ကို
ဖယ္ရွားရန္၊
နက္ရိႈင္းစြာကြက
ဲ ြာေနေသာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအားျပန္လည္
ေပါင္းကူးေပးရန္ႏွင့္ အရပ္သားျပည္သမ
ူ ်ားအေပၚ ရက္စက္ယုတ္မာမႈ
မ်ားရန္မွ ကာကြယ္ေပးရန္ ယခုပင္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။

မ်ားကို အျမင့္ဆုးံ သတိေပးခ်က္မ်ား အျဖစ္ အသံုးျပဳသင့္သည္။

လက္ရွတ
ိ ြင္မူ အရပ္္သားျပည္သူလထ
ူ ုမ်ားကို ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ားမွ
ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္
မရိွေၾကာင္း

ႏိုင္ငံေရးစိတ္ထား

ျမန္မာႏိုင္ရွိ

ျပည္သူႏွင့္

တြန္းအားေပးမႈႈ

စစ္တပ္အာဏာရိွသူမ်ားမွ

ျပသေနသည္။ ဤအစီရင္ခစ
ံ ာရိွ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၏ အေသးစိတသ
္ ည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္အတူ
အရပ္သားမ်ားကို
တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း
စစ္တပ္ႏွင့္ အရပ္သား
အရပ္သား

ႏိင
ု ္ငံတကာ

ေသခ်ာစြာ

အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ

ကာကြယ္ေပးရန္

ပ်က္ကက
ြ မ
္ ႈ

ေဖၚျပေနပါသည္။
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ

က်ဴးလြနသ
္ ူမ်ားသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ
စစ္သားမ်ားႏွင့္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ရာဇ၀တ္မႈ

က်ဴးလြနသ
္ ူမ်ား ျဖစ္ထိုက္ေပသည္။ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွသ
ိ ူ
မ်ားအား အျပစ္ေပးထိက
ု ္ေပသည္။

၂၀၁၇ ခု ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ နာ့ဖ္ျမစ္ကိုျဖတ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အန္ဂ်ဴမာပါရာ သို႔ေရာက္လာျပီးေနာက္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ အမိန႔က
္ ို လယ္ ကြင္းထဲရိွ ရြ႔့နယ္တြင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကသည္မ်ား။ ပူးျပင္းေသာေနရိွန္ႏွင့ ္
မိုးေအာက္တြင္ သူတို႔ကို တစ္ရ က္ထက္ပိုျပီး ေစာင့္ထားခိုင္းသည္။ ပူးျပင္းေသာ အပူရိွန္ေၾကာင့္ အနဲဆံုးလူတစ္ဦးေသဆံုးျပီး အမ်ားအျပား
မူးလဲခဲ့သည္။
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ျမန္မာအစိးု ရႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုငရ
္ ာ အသိင
ု း္ အ၀ိုငး္ တိ႔၏
ု တံု႔ျပန္ခ်က္
အာနန္ေကာ္မရွင္မွ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ အၾကံေပးေကာ္မရွင ္
ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားေပးမႈကို တံု႔ျပန္ရန္ ျမန္မာအာဏာပိင
ု ္မ်ားသည္
၂၀၁၆

ခုႏွစ္

ေအာက္တိုဘာလမွစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ

အေျခအေနအား

စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္

ရခိင
ု ္ျပည္နယ္
ႏိုင္ငံႏွင့္တ၀န္း

အၾကံေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ေကာ္မရွငအ
္ ဖြ႔မ
ဲ ်ားကို
တည္ေထာင္ဖစ
ြဲ့ ည္းခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္အဖြ႕မ
ဲ ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မအ
ႈ ား
က်ဴးလြနသ
္ ူကို တိတက
ိ ်က် ရွာေဖြသတ္မွတရ
္ န္ ပံုစံမထုတ္ထားျခင္း
သို႔မဟုတ္

အခြင့အ
္ ာဏာေပးထားျခင္းမရိွေပ။

ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ား

အတြက္

အျပစ္ေပးျခင္း မရိွေပ။

အျပစ္မေပးဘဲ

ထိ႔အ
ု ျပင္

မည္သတ
ူ စ္ဦးတစ္ေယက္ကိုမွ်
ထားရိွသည့္

အစဥ္အလာမွာ

ဆက္လက္တည္ရွိ ေနေသာေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူထုႏွင့္ အျခားေသာ
လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း အေပၚ ဆက္လက္၍ ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ားျပဳလုပရ
္ န္
အႏၲရာယ္ရွေ
ိ နပါသည္။

ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္

ရခုိင္ျပည္နယ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျမင့္ေဆြ

အၾကံေပးေကာ္မရွငႏ
္ ွင့္

ဦးေဆာင္ေသာ

ရခိင
ု ္စုစ
ံ မ္း

စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ တိ႔သ
ု ည္ ၄င္းတိ႔၏
ု ေတြ႔ရွခ
ိ ်က္ကို မွတ္တမ္းမ်ား
အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလတိ႔ု တြငအ
္ သီး
သီးထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။
အတြင္းေရး

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္
(က)

ျမန္မာအစိုးရ ၏

လိအ
ု ပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္

ေဘးဒဏ္သင့္ေဒသမ်ားသိ႔ု

အတားအဆီးမရိွ

အျပည့္အ၀

ခ်ိဳးေဖါက္က်ဴးလြန္

သူမ်ားအား

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္

လူသားျခင္းစာနာမႈမ်ား

အခြင့ေ
္ ပးရန္၊

(ခ)

အျပစ္ေပးရန္၊

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး

(ဂ)

မႈရရိွရန္အတြက္

ပညာေရးႏွင့္

အခက္အခဲမ်ားအား

ဖယ္ရွာရန္၊ (ဃ) ရခိင
ု ္ျပည္နယ္ရွိ ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြါသူမ်ားေနထိုငေ
္ နသည့္
စခန္းမ်ားအား

ပိတ္ရန္

အပါအ၀င္

လက္ငင္းႏွင့္

ေရရွည္ ျပႆနာမ်ားကိေ
ု ျဖရွင္းရန္ တင္ျပထားသည္။95 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္
ၾသဂုတ္လ

၂၅

ရက္ေန႔တြင္

ARSA

မွတက
ို ္ခိုက္ခဲ့ျပီးေနာက္

ျမန္မာစစ္တပ္၏ လ်င္ျမန္စြာ၊ အခ်ိဳးအစားမညီမ်ွစြာႏွင့္ ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ
တုန႔ျ္ ပန္မႈေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကို မေဆာင္ရက
ြ ႏ
္ ိုင္
ခဲ့ေပ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္

ေကာက္မရွင္ ႏွစ္ဖ႔ျြဲ ဖစ္ေသာ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္
ဒုတိယသမၼတ

မ်ားကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္၏

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို

ရဲတပ္ဖ႔တ
ြဲ ႔သ
ို ည္လည္း

အသီးသီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန႔ခ
္ ြန္းတြင္ ေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္ မ်ားကို
မထီမဲ့ျမင္ျပဳပံုရသည္။

သူမကေျပာၾကားရာတြင္

ဥပမာအားျဖင့္

ရခုိင္ျပည္နယ္တင
ြ ္း ေနထိင
ု ္သအ
ူ ားလံုးသည္ က်န္မာေရးႏွင့္ ပညာေရး ကို
ညီတမ
ူ ်တူရသည္ ဟူသည့္ မိန္႔ခြန္းသည္ အာနန္ေကာ္မရွင္၏ ေနာက္ဆံုး
အစီရင္ခစ
ံ ာ၏ ရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည္။

ရခိင
ု စ
္ ုစ
ံ မ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင ္

မၾကာျမင့္မီအခ်ိန္ကာလ ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငေ
ံ တာ္

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတမွ ရခိုင္စုစ
ံ မ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို ၂၀၁၆

အၾကံေပးအရာရိွ

ဒုကၡသည္မ်ား

ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ေအာက္တိုဘာလ ၉

ျပန္လည္လက္ခရ
ံ န္ကို တစ္စက
ို ္မတ္မတ္ျပဳလုပ္ျပီး “ေဒသတြင္း ဖြ႔ျံ ဖိဳး

ေဒၚစုၾကည္မွ

ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံမွ

ရက္ႏွင့္ ၁၂ ရက္၊ ထိ႔အ
ု တူ ႏို၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ

တိုးတက္မႈမ်ား

စစ္ေသြးၾကြမ်ားမွ

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ေရရွညတ
္ ည္တံေ
့ သာ

ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္”

ေနာက္ထပ္ေကာ္မတီကို

ႏိုင္ငံေတာ္

အရာရိွမ်ားျဖင့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းေၾကာင္းေၾကညာခဲ့သည္။
ကုလသမဂၢလ႔အ
ူ ခြင့အ
္ ေရးေကာင္စီမွ

အထူးသျဖင့္

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ

ျမန္မာစစ္တပ္ႏင
ွ ့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား က်ဴးလြနခ
္ ဲ့သည့္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို

အဓိကထား၍ရွာေဖြရန္

အျဖစ္မွန္ရာွ ေဖြေရး

မစ္ရွင္တစ္ခက
ု ို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဖြဲ ့စည္းေပးခဲသ
့ ည္။

ရဲစခန္းမ်ားအား

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခက
ို ္ခဲ့သည့္

အေျခအေနကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အခြင့အ
္ ာဏာေပးခဲ့သည္။ ေကာ္မရွငက
္ ို
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး

ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ

ဦးေဆာင္ျပီး၊

ယခင္ႏင
ွ ့လ
္ က္ရွိ

အရာရိွၾကီးမ်ားပါ၀င္ၾကသည္။

ဒုတယ
ိ သမၼတ
စစ္တပ္၊

ဦးျမင့္ေဆြမွ

ရဲႏွင့္

ေကာ္မရွင္၏ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္

အစိးု ရ
သုေတသန

နည္းစနစ္ အားနည္းမႈ တိ႔ေ
ု ၾကာင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈနွင့္ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ား
ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ၊
လူ႔အခြင့အ
္ ေရး

လြတလ
္ ပ္မႈႏွင့္

ဘက္မလိုက္မႈ

ဆိုင္ရာအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွ

စိုးရိမ္မႈ

ကင္းမဲ့ေၾကာင္း
ရိွေၾကာင္း

ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္ အၾကံေပးေကာ္မရွင ္ (အာနန္ေကာ္မရွင)္

ေဖၚျပခဲ့ၾကသည္။96

ႏိုင္ငံတကာ ေကာ္မရွင္နာ သံုးဦးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေကာ္မရွငန
္ ာ
ေျခာက္ဦးပါ၀င္ျပီး ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ေဟာင္း
ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။
“လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈ၊ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မအ
ႈ ခန္းဂ႑၊ အေျခခံ
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရရိွရန္၊ အေျခခံ အခြင့အ
္ ေရးမ်ား ေသခ်ာစြာရရိွရန္ႏွင့္
ရခိုင္ရွိ ျပည္သတ
ူ ႔၏
ို
လံုျခံဳေရး အေၾကာင္းအရာတိ႔အ
ု ား ထည့္သြင္း
စဥ္းစားရန္” ႏွင့ေ
္ တြ႔ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကို တစ္ႏွစအ
္ တြင္း
ရွာေဖြျပီး
အစီရင္ခတ
ံ စ္ရပ္
တင္ျပရန္
ျမန္မာႏိုင္ငအ
ံ စိုးရမွ
၄င္းအၾကံေပး ေကာ္မရွင္ကို လုပ္ပိုငခ
္ ြင့္အာဏာေပးခဲသ
့ ည္။

ေကာ္မရွင္၏ စံုစမ္းေတြ႔ရိွခ်က္ကို အမ်ားျပည္သထ
ူ ံ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ

17

၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး ၃ ရက္ၾကာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို အေျခခံ၍
အဓမျၼပဳက်င့္သည့္
အထားမစံုလင္ဘဲ

စြပ္စြဲခ်က္သည္
“ေကာလဟာာလႏွင့္

သက္ေသအေထာက္
လုပ္ၾကံသတင္းမ်ား”

သာ

ျဖစ္သည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။97 ၄င္းအစီရင္ခစ
ံ ာတြင္ ေဒသရိွ ဘဂၤလီ
လူမ်ိဳးမ်ား

(ရိဟ
ု င္ဂ်ာမ်ားအား

ေခၚဆိသ
ု ည့္

အသံုးအႏႈန္းတစ္ခ)ု

ဟုရည္ညြန္းထား၍ “တည္ရွေ
ိ နေသာ ဘလီမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္
လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ဘာသာေရးႏွိပ္ကြပ္မႈတ႔ို ေဒသတြင္ မရိွေၾကာင္း
သက္ေသျပေနသည္” ဟုေဖၚျပထားသည္။98

ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားသိ႔သ
ု ြားေရာက္ႏိုင္ခေ
ဲ့ သာ္လည္း
လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားကို စြပ္စထ
ြဲ ားသည့္ သက္ေသအေထာက္
အထား အတည္မျပဳႏိုင္သည္မွာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈရွေ
ိ ၾကာင္းႏွင့္ ေကာ္မရွင္မွ
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ

စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအသစ္တစ္ခု ေဆာင္ရက
ြ ႏ
္ ိုင္

လိမ့မ
္ ည္ မဟုတ္ေၾကာင္း လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ တားဆီးေရး ကုလသမဂၢ
အထူးအၾကံေပးအရာရိွ အာဒမ္မာ ဒီယန္းမွ ေဖၚျပ ခဲ့ပါသည္။99

အဖြဲ႔အစည္းအတြငး္ ပိင
ု း္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား
ရဲႏွင့္ စစ္တပ္ တိ႔မ
ု ွ အဖြ႔တ
ဲ ြင္း စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ
တြင္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။100 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ တြင္ စစ္တပ္မွ
မိမိတ႔၏
ို
စံုစမ္းစစ္ေဆးေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအရ စစ္တပ္မွ ၾကီးမား သည့္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ရာဇ၀တ္မႈ
က်ဴးလြန္ေၾကာင္း
သက္ေသ
အေထာက္အထား မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္ အေရး
မဟာမင္းၾကီးရံုး၏၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပေသာ
စြပ္စြဲခ်က္သည္ မမွန္ကန္၍ သိ႔မ
ု ဟုတ္ လုပ္ၾကံ၍ ေဖၚျပ ထားေၾကာင္း၊
အၾကမ္းဖက္မႈ စြပ္စြဲခ်က္သည္ “လိမည
္ ာမႈမ်ားႏွင့္ တီထြငထ
္ ားေသာ
ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အေပၚ၌သာ” ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲသ
့ ည္။101
ရခိုင္ျပည္ရွိ ၄င္းတိ၏
ု႔
စစ္သားမ်ား၏ အျပဳအမူကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္
အဖြ႔အ
ဲ စည္းအတြင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ရပ္ကို ထပ္မံျပဳလုပ္မည္ဟု
ျမန္မာစစ္တပ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္
ေၾကညာခဲသ
့ ည္။102

ကုလသမဂၢလ႔အ
ူ ခြင့အ
္ ေရးေကာင္စ၏
ီ ျဖစ္ရပ္မန
ွ ရ
္ ာွ ေဖြေရး မစ္ရင
ွ ္

နာ အလမ္ ၆၅ ႏွစ္ သည္ ေျမျမဳပ္မိုင္းနင္းမိသည့္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ သားျဖစ္သူ
ဆာ့ေရး ကိုဆံုးရႈံးခဲ့ရသည္။ ဆာ့ေရးႏွင့္ အေဖၚ သံုးဦးသည္ မိသားစုပိုင္
ႏြားမ်ားကို ေက်ာင္းေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ “သားရဲ႔အေလာင္းကို ရြာကိုျပန္သယ္ လာခဲ့တယ္” နာ
အလမ္ ကေျပာသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူ႔၏ရြာသည္ လည္း အဖ်က္ခံခဲ့ရသည္။
သူႏွင့္အတူ မိသားစု၀င္အားလံုး ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ နိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္
စက္တင္ဘာလတြင္ ေရာက္ လာခဲ့သည္။ Greg Constantine for the US Holocaust Memorial
Museum
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ရခိုင္ျပည္နယ္တင
ြ ္ လူ႔အခြြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မမ
ႈ ်ားအား ျမန္မာ၏
ေသခ်ာစြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္
အေရးေကာင္စီမွ ျမန္မာစစ္တပ္ႏင
ွ ့္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္တ႔၏
ို ျမန္မာျပည္
တလႊား အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ က်ဴးလြန္သည့္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး
ခ်ိဳးေဖါက္မႈ ျဖစ္ရပ္မန
ွ ္မ်ားကို ရွာေဖြရန္ မစ္ရွငတ
္ စ္ရပ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္
မတ္လတြင္ တည္ေထာင္ခသ
ဲ့ ည္။103 ျဖစ္ရပ္မွနရ
္ ွာေဖြေရး မစ္ရွင၏
္
စတင္လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္ကို
ျမန္မာအစိုးရမွ
ကန္႔ကြက္ခဲ့ျပီး
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ ေ၀းေ၀းေနခဲ့သည္။104 ျဖစ္ရပ္မွနရ
္ ွာေဖြေရး မစ္ရွငႏ
္ ွင့္
ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္
လိုမႈမရိွေၾကာင္း
ေဖၚျပျပီး
ရက္သတၱပါတ္ေပါင္းမ်ားစြာ အၾကာတြင္ ျမန္မာအစိုးရမွ ကုလသမဂၢ၏
ျဖစ္ရပ္မွန္ရွာေဖြေရး မစ္ရွငအ
္ ား ျပည္၀င္ခြင့ဗ
္ ဇ
ီ ာ မေပးေတာ့ေၾကာင္း
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲသ
့ ည္။105 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္
ေမလ
တြင္
ဘရာဇဲလ္စ္
ျမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္သည့္
သတင္းစာရုင္းလင္းပြဲတစ္ခုတြင္
ႏိုင္ငေ
ံ တာ္
အတိုင္ပင္ခံ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ
မိမိတ႔အ
ို စိုးရသည္
မည္သည့္
အေၾကာင္းေၾကာင့္
ကုလသမဂၢ
လူ႔အခြင့အ
္ ေရးေကာင္စ၏
ီ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္
တည္ေထာင္ခေ
ဲ့ သာ
ျဖစ္ရပ္မွန္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ႏင
ွ ့္
ေ၀းေ၀းေနခဲ့ရသည့္
အေၾကာင္းကို
ရွင္းျပခဲ့ရာတြင္
“ကုလသမဂၢ
လူ႔အခြင့အ
္ ေရးေကာင္စ၏
ီ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ လက္ေတြ႔ေျမျပင္ ျဖစ္ပြားသည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ႏွင့္ တႈညီမႈ
မရိွဟု ထင္ေသာေၾကာင့္” ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။106 “ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ
လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း ႏွစ္ခအ
ု ား ကြျဲ ပားေစမည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား သူမ၏
အစိုးရမွ လက္ခံမည္ မဟုတ္” ဟု ထပ္မံေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။107
ျဖစ္ရပ္မန
ွ ္ရွာေဖြေရး
မစ္ရွင္
ျမန္မာႏိုင္ငံသ႔၀
ို င္ေရာက္ႏင
ို ရ
္ န္
တရား၀င္ခြင့ေ
္ တာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရမွ ေတာင္းဆိခ
ု ်က္ကို
လ်စ္လ်ဴရႈခသ
ဲ့ ည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ျဖစ္ရပ္မွန္ ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္သည္
မိမိတ႔အ
ို လုပက
္ ို ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
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လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈ
ခ်က္မ်ား

အကူအညီေပးမႈအေပၚ

ကန္႔သတ္

ဤအစီရင္ခံစာေရးသားခ်ိန္တြင္
ျမန္မာအစိုးရသည္
အကူအညီ
ေပးအဖြ႔မ
ဲ ်ား၊
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္
သတင္းေထာက္မ်ား
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပင
ို ္း ေဒသမ်ားသိ႔ု သြားလာခြင့က
္ ို ဆက္လက္
ျငင္းပယ္ထားပါသည္။
ေယဘူရအားျဖင့္
ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြက္
လူသားစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအ
ူ ညီမ်ားကို ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္သာ
ခြင့္ျပဳထားျပီး သတင္းေထာက္အဖြ႔မ
ဲ ်ားအား ေဘးေရာက္ရာ ေဒသမ်ား သို႔
သြားခြင့ေ
္ ပးရာတြင္
အာဏာပိုင္မ်ားမွ
နီးနီးကပ္ကပ္ထိမ္းကြပ္
လိုက္ပါေနသည္။ အကူအညီေပးအဖြ႔မ
ဲ ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပင
ို ္း
သုိ႔သြားလာခြင့က
္ ို
၂၀၁၇ခုႏွစ္
ၾသဂုတလ
္ မွစ၍
ခြင့မ
္ ျပဳခဲ့ေပ။
ျမန္မာအစိုးရမွ
အကူအညီေပး အ
ဖြ႔မ
ဲ ်ားအား
(ႏိုင္ငတ
ံ ကာ
ၾကက္ေျခနီအဖြ႔မ
ဲ ွ
လြ၍
ဲ )
ရခိင
ု ္ျပည္ေျမာက္ပ္င
ို ္းသိ႔ု
ျပန္လည္
သြားေရာက္ခြင့္ေပးမည့္
လကၡဏာ
မေတြ႔ရေသးေသာေၾကာင့္
သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ
ျပည္သူမ်ားသည္
အသက္အႏၲရာယ္
ေဘးႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။109

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မမ
ႈ ်ားအား ျငင္းပယ္ျခင္းမ်ား
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားဆန္႔က်င္သည့္
စီမံခ်က္မ်ားတြင္
ရက္စက္
ယုတ္မာမႈမ်ားက်ဴးလြန္ခေ
ဲ့ ၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္
အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရသည္
ဆက္လက္ျငင္းဆို ေနခဲ့သည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုုၾကည္မွ
ၾကီးမားလာေသာ စ
စစ္တပ္၏
ရက္စက္ယတ
ု ္မာ
သက္ေသ
အေထာက္အထားမ်ားအေပၚ သံသယရိွေၾကာင္း ေဖၚျပ၍့ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား
မည့္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဘဂၤါလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံသ႔ို ထြက္ေျပး ရသည္ကို
မသိသလို
လစ္လ်ဴရႈခဲ့သည္။
သူမ၏
ဤလစ္လ်ဴရႈမေ
ႈ ၾကာင့္
အျခားအရပ္သားႏွင့္ စစ္တပ္အရာရိွမ်ား၏ ျငင္းပယ္မမ
ႈ ်ား ပံုစံတစ္ခု
ျဖစ္လာသည္။ ထိုနည္းတူ ရိဟ
ု င္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး
တာ၀န္ရွိ အရာရိွမွ အရပ္သားမ်ားထြက္ေျပးရျခင္းမွာ သူတ႔သ
ို ည္
လူမ်ိဳးတံုးရွင္းလင္းသည့္
သားေကာင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း
ျပလိသ
ု ည့္
“အစီအစဥ္” ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိဘ
ု ာလ ၁၄ ရက္ေန႔ တြင္
ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။110
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကံေပးအရာရိွ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရံုးမွျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြတ
ဲ ြင္
လံုျခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ား အဓမၼျပဳက်င့္သည့္ စြပ္စြဲခ်က္မွာ “ေကာလဟာလ”
“လုပ္ၾကံဇတ္လမ္းမ်ား”
ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္
“တဖက္သတ္စြပ္စြဲမမ
ႈ ်ား”
111
ျဖစ္ေၾကာင္း
ေဖၚျပခဲ့သည္။
ဒီဇင္ဘာလကုန္ပိုင္းတြင္လည္း
ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့ရ
္ ိွသူ ေအးေအးစိုးမွ IRIN
ကိုေျပာၾကားရာတြင္
ၾကီးမားသည့္လူ႔အခြင့အ
္ ေရး
ခ်ိဳးေဖာက္သည္
ဆိုေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ “ရန္လြနတ
္ ု႔ျံ ပန္၊ လုပ္ၾကံဇတ္လမ္းမ်ား”
ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ “ကၽြႏု္ပ္တ႔အ
ို ား သူတ႔စ
ို ြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ လံုး၀ျဖစ္ပြားျခင္း
မရိွခဲ့ဟု” ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။112
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပင
ို ္းတြင္
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
တိုက္ခက
ို ္မႈမ်ားတြင္
လူ႔အခြင့အ
္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း
စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍
ျမန္မာအစိုးရအား
ကုလသမဂၢ
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အထူးကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦးမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔
တြင္ဆက္သြယ္ခရ
ဲ့ ာတြင္ ျမန္မာအစိုးရမွ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ မတရား
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းႏွင့္ အစုလိက
ု ္အျပံဳလိက
ု ္ ျမဳပ္ႏွံျခင္း စြပ္စြဲခ်က္အေပၚ
“စီမံခ်က္အတြင္း အစုလိုကအ
္ ျပံဳလိုက္ အသတ္ခံရသူမ်ား ျမဳပ္ႏထ
ွံ ား
သည့္
ေနရာမ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍
စြပ္စခ
ြဲ ်က္မ်ားအေပၚ
ယေန႔ထိ
ခိုင္လုေ
ံ သာ အေထာက္အထား မေတြ႔ရေသးပါ” တံု႔ျပန္ခဲ့ပါသည္။113
အဓမၼျပဳက်င့္မႈႏွင့ပ
္ ါတ္သက္ေသာ စြပစ
္ ြဲခ်က္ကို တပ္မေတာ္ဦးစီးခ်ဳပ္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး
မင္းေအာင္လိႈင္မွ
ေျပာခဲ့သည့္
“စြပ္စြဲထားသည့္
သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ား
ေျမျပင္တြင္
မျဖစ္ပြားခဲပ
့ ါ”
114
ျမန္မာအစိုးရမွ ျပန္လည္ကိုးကား ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
၄င္းကုလသမဂၢႏွင့္
ဆက္သြယမ
္ ႈတြင္
ျမန္မာအစိုးရမွ
“လံုျခံဳေရး
စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြင္း ကေလးမ်ားအား ဖမ္းဆီး၊ ထိမ္းသိမ္း၊ ျပီး
သို႔မဟုတ္ သတ္ျဖတ္ျခင္း မရိွ (တုိက္ရိုက္ ကိုးကားထား)၊ ဟုေျပာၾကား
ခဲ့ပါသည္။115
ရက္သတၱပါတ္မ်ားစြာ
ေနာက္ပင
ို ္း
၂၀၁၆ခုႏွစ္
ေအာက္တဘ
ို ာလမွ စ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ
အဖမ္းအဆီး အထိမ္းသိမ္းခံရသူထဲတြင္ ၁၀ ႏွစအ
္ ရြယ္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ
ကေလးမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္းကို ျမန္မာရဲတပ္ဖ႔မ
ြဲ ွ တိုက္ရိုကရ
္ ရိွသည့္
အေသးစိတအ
္ ခ်က္အလက္ကို ရိုကတ
္ ာသတင္းဌာနမွ ပံုႏွိပ္ထတ
ု ေ
္ ၀
116
ခဲ့ပါသည္။
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားစြာတိ႔၏
ု
ထြကဆ
္ ိုခ်က္မ်ားႏွင့္
ရြာမ်ားအား
ျမန္မာစစ္တပ္မွ မီးရြ႔တ
ံ ိုက္ခိုက္မမ
ႈ ်ား အခ်ိန္တြငး္ ျဂိဳလ္တုမွ ရိက
ု က
္ ူး
ထားေသာ ဓါတ္ပုမ
ံ ်ားအား လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြ႔ဲ Human
Rights Watchမွ ေဖၚျပခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရလံုျခံဳေရး တပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ား
ရိုဟင္ဂ်ာတိ႔၏
ု
ေနအိမ္မ်ားႏွင့္
အရပ္သားအေဆာက္အဦးမ်ားအား
ဖ်က္ဆီးပစ္သည္ဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ကို ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္မွ
ခိုင္ခိင
ု ္မာမာ ဆက္လက္ ျငင္းဆိုခသ
ဲ့ ည္။117 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတလ
္ တြင္
ႏိုင္ငံေတာ္အထူးအၾကံေပး အရာရိွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရံုးမွ
“အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မ်ား”မွ အရပ္သားအိမ္မ်ားအား မီးရြ႔ခ
ံ ဲ့ေၾကာင္း
ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။118
လြတ္လပ္ေသာ အဖြ႔စ
ဲ ည္းမ်ားစြာမွ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ရက္စက္
ယုတ္မာမႈမ်ားအေပၚ

အစိုးရ၏

ျငင္းဆိုေနမႈသည္

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား

တုိင္းျပည္မွ ဖယ္ရွားရန္ျမင္လိုေသာစိတထ
္ ားကို အခ်က္ျပေနျခင္းတစ္ခု
ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာအစိုးရအား

လက္ရွိ
(က)

ခိုင္လုေ
ံ သာ

အခ်က္အလက္မ်ားသည္

ရက္စက္ယတ
ု ္မာမႈ

က်ဴးလြန္သမ
ူ ်ားအား

ရင္ဆိုင္ရန္၊ (ခ) ရွင္းလင္းသုတသ
္ င္မႈ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္
ေနရာမ်ားတြင္ လြတလ
္ ပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ မ်ားျပဳလုပ္ခြင့ေ
္ ပးရန္၊ ႏွင့္
(ဂ)

၄င္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

ျဖစ္ေစသည့္

ျဖိဳဖ်က္ရန္ တြန္းအားေပးသင့္ပါသည္။

က်ဴးလြန္မလ
ႈ ုပ္ရပ္မ်ားအား

•

ေရွ႔ဆက္လပ
ု ္ငန္းစဥ္မ်ား
ဆက္လက္

ပစ္မတ
ွ ္ထားသည့္

ႏိုင္ငံေရး

အကူးအေျပာင္း တစ္ခုသည္ မျပည့္စံုဆံုးႏွင့္ အဆိုးဆံုးအလားအလာ
ရိွပါသည္။

သိ႔ေ
ု သာ္လည္း

ရိုဟင္ဂ်ာ

လူထုအေပၚ

က်ဴးလြနသ
္ ူမ်ားအား

အနာဂါတ္တြင္

မျဖစ္ပြားေစရန္

ျမန္မာအစိုးရေပၚတြင္

တားဆီးရမည္။

မူလတာ၀န္မွာ

အေရွ႔ေတာင္အာရွ

ေျမာက္အေမရိက

ႏိုင္ငမ
ံ ်ားအပါအ၀င္

အသိင
ု ္းအ၀ိင
ု ္း၏

ရိုဟင္ဂ်ာအေပၚ

ဖိအားေပးမႈမ်ား

ရက္စက္ယုတ္မာမႈမျဖစ္ရန္
နည္းလမ္းကရိယာမ်ား

အသံုးျပဳ၍

•

တာ၀န္ယူမႈ

ျမန္မာအစိုးရ

အားတိုက္

လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားမႈ

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္

အကူအညီေပး

စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား

ႏွစဥ
္ ီးစလံုးတြင္

တာ၀န္ယူမအ
ႈ ား

•

ရက္စက္မႈမ်ား

ျဖစ္ပြားမႈမရိွေအာင္ တားဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏင
ို ္ရန္ ေရရွည္ လုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္ရလိမ့မ
္ ည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္

ေအာက္ပါ

ကနဦး

အဆင့္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
•

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရိွ
တိုက္ခိုကမ
္ ႈမ်ား

အရပ္သား

လူထမ
ု ်ားအေပၚ

ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္

အရပ္သားအား

လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊
သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအား
ရခုိင္ျပည္နယ္၏

ေဒသမ်ားသိ႔ခ
ု ်က္ခ်င္း လြတ္လပ္စြာ

ႏွင့္ လြယက
္ စ
ူ ြာ ခြင့ျ္ ပဳရန္၊
•

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ရွင္းလင္းမႈ စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြင္း
အဖမ္းခံရေသာသူမ်ား မည့္သည့္ေနရာတြင္ရွျိ ပီး၊ ၄င္းတိ႔၏
ု အေျခ
အေနမ်ားကို

တိက်မွနက
္ န္ေသာ

အေသးစိတ္

အခ်က္အလက္မ်ား အျမန္ဆုးံ ထုတ္ေဖၚေပးရန္၊
•

ကေလးမ်ားအပါအ၀င္
ထားေသာ

ရခိင
ု ္ျပည္နယ္တင
ြ ္

ရိဟ
ု င္ဂ်ာအားလံုးကို

လြတ္ေပးရန္၊

ႏွင့္

လူမ်ားအား

အေရးယူရန္

ႏိုင္ငံတကာ

မတရားတားဆီး

အျမန္ဆုးံ ႏွင့္

ခၽြင္းခ်က္မရိွ

ဥပေဒအရ

မ်ားႏွင့အ
္ ညီ

ႏွင့္

ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကို

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားမွ်တေသာ တရားခြင္ စံခ်ိန္စည
ံ ႊန္းမ်ား
အတိုင္းေဆာင္ရက
ြ ္ရန္၊
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စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး

အဖြ႔တ
ဲ ႔၏
ို

အၾကံေပးခ်က္မ်ားကို

က်ဴးလြန္သူမ်ားအား

အေကာင္

အျပစ္ေပးမႈကို

ေသခ်ာစြာ တာ၀န္ ယူရန္၊
•

၁၉၈၂ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအား အျပည္ျပည္ဆိင
ု ္ရာ စံခ်ိန္စည
ံ ြန္း
မ်ားႏွင့္အညီ

ျပန္လည္သုးံ သပ္ရန္ႏွင့္

လူမ်ိဳးမခြဲျခားဘဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ျပင္ဆင္ရန္၊

ႏွင့္

ေနထိုငသ
္ ူမ်ားအားလံုး

ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အခြင့အ
္ ေရးျပည့္ျပည့္၀၀ကို ညီမ်ွစြာေပးရန္၊
•

လူ႔အခြင့အ
္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္သည့္
အမိန႔မ
္ ်ားအားလံုးကို
လြတ္လပ္စြာ

ေဒသတြင္းထုတ္ျပန္ထားသည့္

ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္၊
သြားလာခြင့၊္

အထူးသျဖင့္

ထိမ္းျမားလက္ထပ္ခြင့၊္

ကေလးေမြးဖြားခြင့ႏ
္ ွင့္အျခားအေျခခံအခြင့အ
္ ေရးမ်ားအပၚ
ကန္႔ သတ္မႈမ်ား အားရုပသ
္ ိမ္းရန္၊
•

ရခိုင္ျပည္နယ္တင
ြ ္
သြားလာခြင့က
္ ို
အထူးသျဖင့္

ကန္႔သတ္ထားေသာ

လြတ္လပ္စာြ

ခ်က္ခ်င္းရုပ္သိမ္းေၾကာင္း
ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းရိွ

ေၾကညာရန္၊

မြတဆ
္ လင္အမ်ားစု

ေနထိုင္သည့္ ျမိဳ႔နယ္ရွိ ရြာမ်ား အပါအ၀င္ႏင
ွ ့္ အရပ္သားမ်ား လံုျခံဳ

အကာအကြယ္ေပး မႈမ်ားအား ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္၊
•

ေကာ္မရွင္ႏွင့္

ရခိုငျ္ ပည္နယ္တင
ြ ္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္
အထည္ေဖၚရန္ႏွင့္

သူတ႔ႏ
ို ွစ္ဦးလံုးသည္

အနာဂါတ္

တာ၀န္ေပး

ရွာေဖြေရး

အၾကံေပးႏွင့္

ျဖစ္ရပ္မွန္ကိုဦးတည္သည့္

အခင္းျဖစ္ပြားသည့္

တာ၀န္ရွသ
ိ ည္။

ျမင့္တင္ရန္ႏွင့္

ျဖစ္ရပ္မွန္

အၾကံေပးခ်က္မ်ားအား အေကာင္ အထည္ေဖၚရန္၊

ေနရာမ်ားသိ႔ု သြားခြင့ေ
္ ပးရန္ စစ္တပ္ႏွင့္ အရပ္သားဦးေဆာင္သည့္
အစိုးရ

သတ္ျဖတ္ခဲ့သမ
ူ ်ား

လူ႔အခြင့အ
္ ေရးေကာ္မရွင္မွ

လြတ္လပ္သည့္

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အရပ္သားမ်ားအား တိက
ု ္ခိုက္
ရိွသည္။

အရပ္သားမ်ားအား

ရခိုင္အၾကံေပး ေကာ္မရွင္ အပါအ၀င္ ယံုၾကည္စိတခ
္ ်ရေသာ

တြန္းရမည္။

ေနမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန္႔ေအာင္ ျပဳလုပႏ
္ ိုင္သည့္ အရည္အခ်င္း

ကုလသမဂၢ
အပ္ထားေသာ

ရပ္တန္႔သြားရန္

တားဆီးမႈႏွင့္

အစိုးရအရာရိွမ်ားႏွင့္

စံညႊန္းမ်ား အတိုင္းအေရးယူရန္၊

လိုအပ္ပါသည္။

တိက
ု ္ခိုကမ
္ ႈမ်ား

တာ၀န္မေရြး

အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရားမွ်တေသာ တရားခြင္ စံခ်ိန္

အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ

ဖိအားေပးႏိုင္ပါသည္။

ဥေရာပႏွင့္

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး

သို႔မဟုတ္

အတိုင္းအေရးယူရန္၊
•

ဤတာ၀န္ကို

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္
ႏိုင္ငံတကာ

၄င္းျပစ္မႈမ်ား

ကိန္းေအာင္ေနပါသည္။

ထမ္းေဆာင္ရန္
ႏိုင္ငံမ်ား၊

အျပစ္ေပးရန္ႏွင့္

အဆင့္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား မွ်တေသာ တရားခြင္ စံခ်ိန္စည
ံ န
ႊ ္းမ်ား

ရက္စက္

ယုတ္မာ ေသာလုပ္ရပ္မ်ား ရပ္တန္႔ရန္ ပါ၀င္သအ
ူ ားလံုး တက္ၾကြစြာ
ပါ၀င္ျပီး

ရက္စက္ယုတ္မာမႈႏွင့္

က်ဴးလြနသ
္ ူမ်ားအား

လူမ်ိဳးေရးတြင္ အေျခခံေသာ ရက္စက္ယုတမ
္ ာေသာ ျပစ္မမ
ႈ ်ားျဖင့္
လူဦးေရးတစ္ခလ
ု ုးံ အား

အုပ္စလ
ု ိုက္

လြတ္လပ္စြာ

သြားလာႏိုင္ရန္

လိအ
ု ပ္ေသာအကာအကြယ္

ေပးရန္၊ အနဲဆုးံ အရပ္သား အၾကီးတန္းအစိုးရအရာရိွ တစ္ဦးႏွင့္
စစ္တပ္အရာရိွတစ္ဦးႏွင့္အတူ
တို႔ပါ၀င္ေသာ
ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ

မြတဆ
္ လင္မ်ားႏွင့္

အထူးၾကီးမတ္ေရး
တစ္ရြာမွ

ရြာၾကီးၾကပ္ေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ားထံ

အဖြ႔က
ဲ ို

တစ္ရြာသိ႔ု

ရိုဟင္ဂ်ာ
ဖြ႔စ
ဲ ည္း၍

သြားေရာက္ကာ

လြတလ
္ ပ္စြာ

သြားလာခြင့္

ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ရုပ္သိမ္းေၾကာင္း အၾကံေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္
လြတ္လပ္စြာ

သြားလာခြင့္

ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ရန္၊

ကန္႔သတ္ခ်က္ကို

ရုပ္သိမ္းမႈကို

ပုဂၢလိကဆန္အလႈရွင္၏ ကုန္တင္ကားတစ္စီးအေရွ႔ တြင္ ပါတ္လည္၀ိုင္း ေနေသာ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ဦး ေရရိွ ရိုဟင္ ဂ်ာလူအုပ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ံသို႔ ရိုဟင္ ဂ်ာမ်ားစြာ ေရာက္လာခဲ့ျခင္း
ေၾကာင့္ လူ႔သားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ ေပးမႈမ်ား အခက္အခဲၾကံဳေတြ႔ရိွခဲ့ရသည္။ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းေနေသာ ဒုကသည္မ်ားသည္
လူ႔သားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအ ညီမ်ားေပၚတြင္ မီွခိုေနရသည္။ Greg Constantine for the US Holocaust Memorial Museum

အထက္ပါအခ်က္မ်ားအား
ျမန္မာအာဏာပိုငမ
္ ်ားမွ
ထိေရာက္
တိုးတက္မႈရွေ
ိ အာင္ျပဳလုပ္ရန္ အမိ်ဳးမ်ိဳးေသာ ႏိင
ု ္ငံတကာအဖြ႔အ
ဲ စည္း
မ်ားႏွင့္ အစိုးရမ်ားမွ ေကာင္းမြန္စြာ ဖိအားေပးရမည္။
ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စသ
ီ ည္ ပဌမဦးဆံုး အဓိကက်သည့္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အသင္းအဖြ႔တ
ဲ စ္ခုျဖစ္၍ ျမန္မာအစိုးရမွ အထက္ပါ
လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္မ်ားအား ေရွ႔ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
နည္းလမ္းကရိယာမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အစုအလိက
ု အ
္ ျပံဳလိုက္
ရက္စက္ယုတ္မာေသာလုပရ
္ ပ္မ်ား၏
အေျခအေနမ်ားသည္
ႏိုင္ငံတကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး အတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာ
ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
ကုလသမဂၢ
လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏
တရား၀င္ၾကားနာမႈ
အစီအစဥ္တြင္
တည္ရွေ
ိ နသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ ကုလသမဂၢ
လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ၾကားနာမႈအစီအစဥ္သည္
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုငး္ ပထမဦးဆံုး ၾကားနာမႈျဖစ္၍ ရိုဟင္ဂ်ာအေပၚ
က်ဴးလြနသ
္ ည့္
ရာဇ၀တ္မႈ
အေၾကာင္းအရာႏွင့ပ
္ ါတ္သက္၍
ကုလသမဂၢလုျံ ခံဳေရး
ေကာင္စီ
အဖြ႔၀
ဲ င္အခ်ိဳ႕ႏွင့္
ကုလသမဂၢ
အေထြအေထြ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ တိ႔အ
ု တြက္ အျပစ္တင္ရန္ႏင
ွ ့္
အေရးတၾကီး
ေဖၚျပရန္
အခြင့အ
္ ေရးတစ္ခု
ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငအ
ံ ေပၚ
ၾကားနာမႈ အစီအစဥ္သည္ ကုလသမဂၢ
လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွ အေလးအနက္ ထားေၾကာင္းကို ေဖၚျပရန္
အေရးပါေသာ အဆင့္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြခ်က္ မ်ားသည္
ခိုင္ခိုင္မာမာ အေရးယုူမႈကို ေဆာင္ရြက္ႏိုငရ
္ န္
အဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားအား
ခြင့္ျပဳသည့္ ဖိအားေပးမႈကို
ေပးႏိုင္မည့္
နည္းလမ္းကရိယာမ်ား
အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ရန္ လိအ
ု ပ္သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရက္စက္ယတ
ု ္မာမႈ လုပ္ရပ္မ်ားအား ဟန္႔တားရန္ႏွင့္
တာ၀န္ယူမက
ႈ ို ျမင့္တင္ႏိုင္ရန္ ထိုနည္းလမ္း ကရိယာမ်ားတြင္
လက္နက္ေရာင္းခ်မႈ ပိတဆ
္ ႔ျို ခင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈ
တရားရံုးသို႔ လြဲေျပာင္းျခင္း တိ႔အ
ု ပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။
ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး
အေျခအေနအထူးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အထူးကိုယစ
္ ားလွယ္မ်ား
ထားရိွသည္မွာ
ႏွစ္ေပါင္း
၂၅ႏွစ္ရိွျပီျဖစ္သည္။
အထူးတာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး
အေျခအေနကို
မီးေမာင္းတစ္ခထ
ု ိုးျပေနျပီး၊
ရိုဟင္ဂ်ာအေပၚ
အစုလက
ို အ
္ ျပံဳလိုက္ ရက္စက္မလ
ႈ ုပ္ရပ္မ်ားကို ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၂၀၁၇
ခု
မတ္လၾကားနာမႈတြင္
ကုလသမဂၢ
လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွ
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားရိွ
လူ႔အခြင့အ
္ ေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား
စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္
လြပ္လပ္ေသာ
ျဖစ္ရပ္မွန္ ရွာေဖြေရးမစ္ရင
ွ ္
တစ္ခက
ု ို
တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။
ဤအစီရင္ခံစာေရးသားခ်ိန္တြင္
ျမန္မာအစိုးရသည္
ျဖစ္ရပ္မွန္
ရွာေဖြသူမ်ားႏွင့္ ပူုးေပါင္းရန္ မလိလ
ု ားေသာ လကၡဏာျပ ေနသည္။
အထက္ပါ
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္
အဆင္၏
့ အခ်က္
အလက္မ်ားကို ျမန္မာအာဏာပိင
ု ္မ်ားမွ ထိေရာက္စြာ လိက
ု ္နာရန္
ကုလသမဂၢ
လံုျခံဳေရးေကာင္စီႏွင့္
အျခားကုလသမဂၢ
အဖြ႔အ
ဲ စည္း မ်ားမွ ဖိအားေပးႏိုင္သည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ထိုကလ
ု သမဂၢ
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါ လုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မ်ား ဆက္လက္
လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္သည္။

•

ကုလသမဂၢ ျဖစ္ရပ္မွန္ရွာေဖြေရး မစ္ရင
ွ ္တာ၀န္အား ဆက္လက္
လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္
ျမန္မာအစိုးရမွ

•

ႏိုင္ငတ
ံ ကာၾကိဳးစားအားထုတမ
္ ႈမ်ားႏွင့္အတူ
ပါ၀င္ပူးေပါင္းရန္အတြက္

တြန္းအားေပးရန္၊

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အျခားျပည္နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ကခ်င္ႏွင့္
ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈ အေျခအေန
မ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ အပါအ၀င္ႏွင့္ က်ဴးလြနသ
္ ူမ်ားအား
အျပစ္ေပးရန္၊
•

ကုလသမဂၢ

ျဖစ္ရပ္မန
ွ ္ရွာေဖြေရး

မစ္ရွငအ
္ ား

ရခိုင္ျပည္နယ္

အျခအေနႏွင့္ သက္ဆိုငသ
္ ည့္ အထူးသျဖင့္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး
ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္သမ
ူ ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အခ်က္
အလက္မ်ား၊

စာရင္းမ်ားႏွင့္

အျခားသတင္းအခ်က္အလက္

အရင္းအျမစ္မ်ားေပးရန္၊

•

အေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ အျခားႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ားမွ
ရိုဟင္ဂ်ာအေပၚ ရက္စက္ယတ
ု ္မာမႈ လုပ္ရပ္မ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္
ဆက္လက္အေရးယူရန္
ျမန္မာအစိုးရအား ဖိအားေပးႏိုင္သည္။
ေနာက္ဆုးံ အဆင့္တြင္
ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာရသူမ်ား
လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာႏွင့္
မိမိဆုးံ ျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေျခအေနတစ္ခု
တည္ေဆာင္ေပးရန္
တိ႔ျု ဖစ္သည္။
ဒုကၡမ်ား
မိမိေနရပ္ျပန္ရန္
အခြင့အ
္ ေရးရိွသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား
ဆက္လက္အတိုက္ခက
ို ္ခေ
ံ နရဆဲျဖစ္၍
ေနရပ္ျပန္ပ႔ရ
ို န္
လက္ရွိ
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္
ေစာလြန္းေနေသးသည္။
ထိ႔အ
ု ျပင္
အျပစ္က်ဴးလြန္သမ
ူ ်ားသည္ လံုး၀လြတ္ျငိမ္းခြင့က
္ ို စံစားေနရဆဲျဖစ္၍
ညွင္းပန္းႏွပ
ိ ္စက္မက
ႈ ို ေၾကာက္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံသ႔ို အတင္းအၾကပ္ျပန္ မပိ႔ေ
ု ရးအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
ႏိုင္ငံတြင္ အဓိကအခန္းဂ႑မွ ပါ၀င္ျပီး၊ အျခားႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားမွ
ဒုကၡသည္မ်ား မိမိသေဘာအေလ်ာက္၊ လုံျခံဳမႈႏွင့္ ဂုဏ္သက
ိ ၡာရိွရိွ
ျပန္ႏိုင္ရန္၊ သည္အခ်ိန္တြင္ ေကာင္းမြနစ
္ ြာျပန္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ကူညီ
ႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အဖြ႔၀
ဲ င္ျဖစ္ေသာ အေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား
အာဆီယန္ (ASEAN)သည္ အစဥ္အလာအရ အဖြ႔၀
ဲ င္ႏိုင္ငံမ်ား၏
အတြင္းေရးတြင္ မစြက္ဖက္ေရးမူ၀ါဒ ရိွေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ရွညလ
္ မ်ား
ျဖစ္ပြားေနသည့္
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား
အၾကမ္းဖက္မ်ားႏွင့္
ညွင္းပန္း ႏိွပ္စက္မႈမ်ားအား ထိပတ
္ ိက
ု ္ရင္ဆိင
ု ္ရန္ ျငင္းဆိုေနၾကသည္။
လြန္ခဲ့ေသာလမ်ား၊ ႏွစ္မ်ားမွစ၍ လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈ
ဆိုင္ရာအခက္အခဲမွာ
အလြနအ
္ မင္း ဆိုး၀ါးလာေနျပီ
ျဖစ္သျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဒသဆိုင္ရာ အိမ္နီးျခင္းႏိုင္ငတ
ံ ခ်ိဳ႕မွအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
ရပ္တန္႔ရန္ ပြင့ပ
္ ြင့္လင္းလင္း စတင္ဖအ
ိ ားေပးလာသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ
လမ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရိဟ
ု င္ဂ်ာအေပၚ အၾကမ္းဖက္မ်ား၏
ရလဒ္ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ အၾကပ္အတည္းႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳ ေနရသည္
ျဖစ္သျဖင့္ ေဒသတြင္းရိွႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပင္းထန္စြာတံု႔ျပန္သင့္သည္။
အာဆီယန္ အဖြ႔၀
ဲ င္မ်ားႏွင့္ ဥေရာပႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ား
အပါအ၀င္
အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ
အစိုးရတိ႔သ
ု ည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ရက္စက္ယတ
ု ္မာမႈ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေအာက္ပါ
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တံု႔ျပန္ႏိုင္ပါသည္။
•
ႏိုင္ငံတကာၾကိဳးစားအားထုတမ
္ ႈမ်ားႏွင့္အတူ
ျမန္မာအစိုးရမွ
ပါ၀င္ပူးေပါင္းရန္အတြက္
ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္

တြန္းအားေပးရန္၊

အျခားျပည္နယ္မ်ားျဖစ္သည့္

ရခိင
ု ္ျပည္
ကခ်င္ႏွင့္

ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈ အေျခအေန
မ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ အပါအ၀င္ႏွင့္ က်ဴးလြန္သူ မ်ားအား
အျပစ္ေပးရန္၊
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•

•

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ
ရက္စက္ယုတမ
္ ာမႈ
လုပ္ရပ္မ်ားအား
ရပ္ဆိုင္းသြားရန္အတြက္
ျမန္မာစစ္တပ္အား ပြင့ပ
္ ြင့လ
္ င္းလင္း
ဖိအားေပးရန္ႏွင့္ ျပန္လည္ကုစားရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးႏွင့္
ပါတ္သက္ေသာ
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ
လြ၍
ဲ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္ေနသည့္သင္တန္းမ်ား၊
ေလ့က်င့္မႈမ်ာ း
အပါအ၀င္
စစ္တပ္ႏွင့္
ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကို
ရိုဟင္ဂ်ာအေပၚ အစုအလိုကအ
္ ျပံဳလိုက္ ရက္စက္ယုတ္မာေသာ
လုပ္ရပ္မ်ား ရပ္တန္႔သြားသည့္ ့အေျခအေနႏွင့္ က်ဴးလြန္သုူ
မ်ားအား ပြင္းလင္းထိေရာက္ေသာ အျပစ္ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္
သည္အထိ ရပ္ဆိုင္း ထားရန္၊
အစုအလိက
ု ္အျပံဳလိက
ု ္ ရက္စက္ယုတမ
္ ာေသာ လုပရ
္ ပ္မ်ားတြင္
တာ၀န္ရွသ
ိ ူမ်ားအား ပစ္မွတထ
္ ာေသာ ပိတ္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊
အနာဂါတ္ ေနရပ္ျပန္ေရး အစီအစဥ္အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
စံခ်ိန္စံညန
ြ ္းမ်ားႏွင့္အညီ မိမိသေဘာအေလ်ာက္၊ လုံျခံဳမႈႏွင့္
ဂုဏသ
္ ိကၡာရိွရိွ ျပန္ႏိုငရ
္ န္ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား မိမိမရ
ူ င္းေနရာ
မ်ားသို႔ျပန္ႏိုင္ခြင့ရ
္ ိွရန္၊
ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ားအား ခံစားၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ ဒုကၡသည္
မ်ားအား ေတြ႔ဆံု၍ ေမးျမန္းၾကားနာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္
ဘဂၤလားေဒ့ရွႏ
္ ွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံ
နယ္စပ္သ႔ို
အဆင့္ျမင့္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသြားေရာက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ တြန္းအားေပးရန္၊
ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္သ႔လ
ို ည္း သြားေရာက္ေလ့လာရန္၊

ထို႔အျပင္ ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အလႈရွင္
အစိုးရမ်ားမွ အေရးေပၚ လူသားျခင္းစာနာမႈ အေထာက္အထားဆိုင္ရာ
အကူအညီမ်ားေပးရန္၊ ရိုဟင္ဂ်ာအေပၚ ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ားအား
မွန္ကန္စြာ ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရရွည္ ေထာက္ပံ့
မႈမ်ားေပးရန္ႏွင့္ အနာဂါတ္တင
ြ ္ ရက္စက္ယုတမ
္ ာမႈ လုပ္ရပ္မ်ား
မျဖစ္ပြားရန္ ကာကြယမ
္ ႈမ်ားအတြက္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္
တိ႔ျု ဖစ္သည္။
ဤသိ႔လ
ု ုပ္ေဆာင္
ရာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အထူးသီးသန္႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္
ႏိုင္ပါသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံသ႔ို ေလွျဖင့္ေရာက္ရိွျပီး ေနာက္တစ္ ေန႔႔ ၂၀၁၇ ခု ႏွစ္ ေအာက္ တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ မနက္တြင္ မိမိပိုင္ဆိုင္မႈအခ်ိဳ႕အား သယ္ ေဆာင္ေနသည္
ရိုဟင္ဂ်ာ ေယာကၤ်ားကေလး တစ္ဦး Photo by Lauren DeCicca

•

•

•

•
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္
အျခားတိုင္းရင္းသား
ျပည္နယ္မ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ - ျမန္မာနယ္စပ္ တစ္ေလ်ာက္ရွိ
လူသားျခင္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေနေသာ မရိွမျဖစ္က်န္းမာေရး
၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္
စိတ္ထိခက
ို ္မႈ
ၾကည့္ရႈျခင္းအပါအ၀င္၊
အစီအစဥ္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအားေထာက္ပံ့ရန္၊
လူ႔အခြင့အ
္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအားမွတတ
္ မ္းတင္ျခင္း၊
အမွန္
ေျပာျခင္း၊
အေသအေပ်ာက္စာရင္း မွတတ
္ မ္းတင္ျခင္း၊
ေပ်ာက္ဆုးံ သူမ်ားအား ေျခရာခံျခင္း၊ မတရားထိန္း သိမ္းခံရသူ
မ်ားအား အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ ကြက
ဲ ာြ ေနေသာ မိသားစု၀င္
မ်ားအား
ျပန္လည္ဆုစ
ံ ည္းေစျခင္း၊
စေသာလုပင
္ န္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အစီအစဥ္မ်ား(သိ႔မ
ု ဟုတ)္ အဖြ႔အ
ဲ စည္း
မ်ားအား ေထာက္ပံ့ရန္၊
ရက္စက္မလ
ႈ ုပ္ရပ္မ်ား ဒဏ္ခံရသူမ်ားအား အကူအညီေပးရန္ႏင
ွ ့္
အေထာက္အထား
စာရြက္စာတမ္းမ်ား
အကူအညီေပးေရး
အပါအ၀င္ တရားမွ်တမႈရရန္ သူတ႔အ
ို တြက္ ကိယ
ု ္စားလွယ္မ်ား
အျဖစ္ကည
ူ ီေပးရန္၊
အနာဂါတ္တြင္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္
အျခားျပည္နယ္မ်ားတြင္
အစုလိုကအ
္ ျပံဳလိက
ု ္
သတ္ျဖတ္မႈ
ျဖစ္မည္ဆိုပါက
ေစာင့္ၾကည့္
ၾကိဳတင္အသိေပးႏိုင္သည့္
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရန္၊

သူအားနုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံအျဖစ္ ခန္႔အပ္ ခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ အား

မွတခ
္ ်က္မ်ား
1

တုိင္းျပည္ ၏
ဦးေခါင္းအျဖစ္တာ၀န္္
ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။
အေျခခံဥပေဒ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္ ဌာန, "Accountability for Human Rights Abuses in ၏စကားရပ္တစ္ခုမွာ မိသားစုအတြင္း နိုင္ငံျခားသား လက္မွတ္ကိုင္ ဆာင္သူ
Rakhine
State,
Burma,"
ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္,
October
23,
2017, ပါ၀င္ပါက သမၼတ ျဖစ္ခြင့္မရွိပ ါဟု ပါ၀င္ပ ါသည္။ သို႔ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္မွာ
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/10/2750.htm.

2

ျမန္မာ့လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္လူဦးေရဌာန
ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးအား

အစိုးရ၏သန္ းေခါင္စာရင္ း

"ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ

ပယ္ဖ်က္

အခ်ိ ဳ႔ေသာ

အသံုးျပဳျခင္း

ထားပါသည္။

ကိုၾကည့္ပါ "ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ အတြက္ အစိုးရသစ္မွ ဖန္တီးေပးေသာ ရာထူး"

နွစ္ ၃၀ အတြင္း ပထမဆံုးအၾကိမ္ သန္ေခါင္စာရွင္းတြင္

ဖယ္ရွားခဲ့ပါသည္။
အမည္ကို

နုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံသာမက နုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီ း ပါျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ Euan McKirdy

နွင့္ကမၻာ့ကုလသမဂၢရန္ပံုေငြအဖြဲ႔တို႔မွ

အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွာ

မရွိသည့္အတြက္

ထုိအမည္မ ်ာ

အစိုးအသိအမွတ္ျပဳေသာ

စာရင္းမ၀င္နုိင္ပါ"ဟု

ရိုဟင္ဂ်ာျဖစ္ျပီး

CNN, April 7,2016, http://edition.cc.com/2016/04/06/asia/aung-san-su-

အစီရင္ခံစာတြင္

အစိုးရ၏

ေဖာ္

ျပ

လူမ်ိဳးစုတစ္ခုအျဖစ္မွ

kyi-state-counsellor-role-created/index.html.
11

ျမန္မာျပည္ ၏ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ ၁၀၉၊၁၄၁၊၄၃၆၊၂၃၂(ခ) (II)ကိုၾကည့္ပါ။

12

အိမ္ျဖဴေတာ္,"ဗမာျပည္ ၏ နုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္
သမၼတ

ျခင္းခံရပါသည္ ။ အစိုးရမွ သန္ းေခါင္စာရင္းအတြင္ ၁၀၉၀၀၀၀ ဦ းေရ

ရွိေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ လူမ်ိဳးအား စာရင္းမသြင္းခဲ့ပ ါ ထုိလူမ်ိဳးမွာ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး

State (Naypyidaw: Ministry of Immigration and Population , May 2015),
8,

san-suu-kyi-burma.
13

ကုိက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း

အေရးဥပေဒ

သည္နုိင္ငံတကာစံခ်ိန္နွင့္

ေထာက္ျပခဲ့ ၾကပါသည္။ လူမ ်ိဳးတစ္မ ်ိဳး မ်ိဳးႏြယ္တစ္မ်ိဳး

၏အေျခခံအခြင့္အေရး

ခြဲေ၀မႈမ်ားသည္

နွိမ္ခ်ခြဲျခားမႈမ်ားရွိေန

ပါသည္ ။

ဤဥပမာကိုၾကည့္ပါ "Report of the Special Rapporteur on the situation of
Human

Rights

in

Myanmar,

Toma

Quintana,"

A/HRC/25/64,

Unitednations, March 12,2014: "Report of the Special Rapporteur on the

http://www.fortifyrights.org/downloads/fortify_Rights_and_UEG_Suppor
ting_Human_Rights_in_Myanmar_May%202016.pdf.
14

Nations,

March

1,

2017.

ခုနွစ္တုိက္ခိုက္မႈအထိ ျမန္မာနုိင္ငံသည္

1982

နုိင္ငံသားဥပေဒ

ကမၻာေပၚရွိအျခားေသာ

၏

၂၀၁၇

16

against Rohingya Muslims in Myanmar (ဘန္ေကာက္: Fortify Rights, 2014)
5

Myanmar Ministry of Immigration and Population, 2014).

6

ၾကည့္ပါ၊

ဥပမာ,

ခုိင္မ်ိဳးထြန္းအား

Fortify

Rights,

မတရားဖမ္းဆီ းျခင္း,"

"ျမန္မာ:
news

July

http://www.fortifyrights.org/publication -20170717.html;

17,

http://www.fortifyrights.org/

and Fortify

(Chiang

against-humanity-and-ethnic-cleansing-rohingya-muslim.
ကုလသမဂၢရံုး၏ လူသားျခင္း စာနာမႈ ပူးေပါင္း ေရးတပ္ဖြဲ႔၏ "ျမန္မာ:ေျမာက္ပိုင္ း
ရခုိင္,"

Flash

Update

no.1,"

March

8,2017,

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/170308%20Myan
mar%20Flash%20Update.pdf.
10

2018 ဥပေဒျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား သမၼတ ျဖစ္နုိင္ ျခင္းမွကာ ကြယ္
ထားေသာ္လည္း

25

NLD

အာဏာရျပီးေနာက္

ျမန္မာလႊတ္ေတာ္မွ

Tawthalin,August25,2017,

ရျပီးခ်ိန္တြင္

တုိင္းရင္ းသားမ်ားမွ

မြတ္ဆလင္

ေတာ္လွန္ခဲ့ခ်ိန္တင
ြ ္

လက္နက္ကိုင္

နယ္ေျမရရွိရန္လုိလားခဲ့

ဖြ႔တ
ဲ စ္ဖြဲ႔ရွိခဲ့ျပီ း
ပါသည္။

သို႔ေသာ္

ၾကာရွည္မခံခဲ့ပါ။

Bertil

Mai,

Thailand:

Silk

worm

အားတုန္႔ျပန္ရန္

Books,
ရိုဟင္ဂ်ာ

20000),

110.

စစ္ေသြးၾကြမ်ားမွ

အာရကန္

ရိုဟင္ဂ်ာ

မြတ္ဆလင္

တပ္ဦးကို

၁၉၈၇

တြင္လည္းေကာင္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ ထိုနွစ္ဖြဲ႔လံုးမွ ထိေရာက္ေသာ လက္နက္ကိုင္
ေတာ္လွန္မႈ မလုပ္နိင
ု ္ခဲ့ပါ။ ၂၀၀၀ခုနွစ္မ်ားတြင္ ထိုအဖြဲ႔မ်ား လႈပ္ရွားမႈမရွိခဲ့ပါ။
Martin Smith ကိုၾကည့္ပါ, "Burma Insurgency and the Politics of Ethnicity
(New York: Zed Books, 1999), 194-95, 241; Human Rights Watch ၏ "
Rohingya Muslims: Ending a Cyclle of Exodus?" September 1996, 14; and
HumanRights Watch ၏ "All You Can Do Is Pray," app.I.
19

Fortify Rights ၏ "Myanmar: Protect Civilians in Rakhine State, Investigate
Fatal

https://www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes9

of

အင္အားအလံုအေလက္မရွိသည့္အတြက္

တြင္လည္းေကာင္း၊

July

April2013,

3;

ရိုဟင္ဂ်ာ ကနဦးအဖြဲ႔အစည္း၊ ျပည္နယ္မဲ့ တုိင္းရင္ းသား တပ္မေတာ္ကို ၁၉၈၂

Human Rights Watch ၏, "ဆုေတာင္းျခင္ းသာသင္လုပ္နုိင္မည္": ျမန္မာနုိင္ငံ ၏
သတ္ျဖတ္ျခင္း,"

Day

လြတ္လပ္ေရး

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား

stopped/sectarian-violence-and-ensuing-abuses-burmas-arakan.

လူမ်ိဳးတုံး

1,

Lintner ကုိၾကည့္ပါ။ Burma in Rvolt: Opiumand Insurgency since 1948

publlicaiton-20160315.html. Arakan Oil

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ လူသားျခင္း စာနာမႈကင္းသည့္ ျပစ္မႈမ်ားနွင္ ့

ျမန္မာနိုင္ငံ

ထုိအဖြဲ႔မွာ

2012,https://www.hrw.org/report/2012/07/31/government-could-have8

Waxing

မြတ္ဆလင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

2017,

ရပ္တန္႔သင့္ပါသည္။"

MY4

ရခုိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္ းရွိ

release, March 15, 2016,

မတရားအလြဲသံုးစားမႈ မ်ားအား
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ပ႗ိပကၡ

October
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နုိင္ငံမ ်ားထက္

Fortify Rights, Policies of Persecution: Ending abusive State Policies
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4

Fortify Rights

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ျမန္မာ၊ October 2016-September 2017

Nations, September23, 2014; and "Report of the Special Rapporteur on
United
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3,
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ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား
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ရခုိ္င္ျပည္နယ္အားတုိက္ခိုက္မႈကိုရပ္ျပီး

http://www.globalnewlightofmyanmar.com/terrorist-training-camps-

မွ

Simon

Lewis

နွင့္

သုတ္သင္ရွင္းလင္းေရးတြင္

ကုလသမဂၢ အရာရွိနွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္ းျခင္ း,

no. 35,

အထားမ်ား

ေတြ႔ရ"ွိ ,

Tommy

Wilkes

တို႔၏,

အဓမၼျပဳက်င့္သည့္
Reuters,

September

"

ျမန္မာစစ္တပ္ ၏

သက္ေသအေထာာက္
24,

2017,

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ေကာ္ဘ
့ ဇားရပ္ကြက,္ December 17,2016

https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-rape-insight/u-n-

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးရံု း၏ "Report of OHCHR Mission

medics-see-evidence-of-rape-in-myanmar-army-cleansing-campaign-

to Bangladesh: Interviews with Rohingyas Fleeing from Myanmar since 9
October

2016,"

February

3,

2017,

idUSKCN1BZ06x.
53

Fortify ၏ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္ း nos. 1, 27, 35, 36 နွင့္ 54 ဘဂၤလားဒစ္ရွ ္

54

Fortify ၏ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း nos. 5-2,9-2,11-2,23-2,25-2,33-2,38-2,42-2,

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/MM/FlashReport3Feb2017.
pdg.
33

Rights

စစ္တပ္အကူျဖင့္

http://www.atimes.com/article/muslim-found-bejeaded-talking-

32

Fortify

37

အားေတြ႔ခဲ့ရပါသည္ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္ ။ Asia Times, December 24, 2016,

31

အတြင္း

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

နွင့္စကားေျပာျပီ းေနာက္ပို္င္း

30

ေကာ့္ဘဇားရပ္ကက
ြ ္

Insurgency" (note 19). ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၆ ျဖစ္စဥ္တြင္၊ ေမာင္းေတာေဒသတြင္း

Carol

27

ရွိ

September

ရက္မၾကာမီတြင္ ၄၁နွစ္ အရြယ္ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးေခါင္းျဖတ္ခဲ့ရပါသည္ ။

26

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

myanmar/; International Crisis Group," Myanmar: A New Muslim

သတ္ျဖတ္ျခင္း

25

မွ

နွင့္လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း, no. 28-2. September 2, 2017.

idUSKCN1BOoNI.
KayLeigh

Rights

လူေတြ႔ေမးျမန္းမႈမ်ား, no. 28-2, 48-2, ႏွင့္ 49-2, September 2,2017.

alqaeda/al-qaeda-warns-myanmar-of-punishment-over-rohingya24

Fortify

Annie Gowen ၏ "Textbook Example of Ethnic Cleansing': 370,000
Rohingyas Flood Bangladesh as Crisis Worsen," Washinton post,

26

ေကာ့္ဘဇားရပ္ကက
ြ .္ December 2016.
နွင့္ 45-2, ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေကာ့္ဘဇားရပ္ကက
ြ .္ August-September 2017.
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Fortify

၏

လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း

"အန္

အစ္စလမ္ ",

no.

43-2,

73

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေကာ့္ဘဇားရပ္ကက
ြ .္ September 4, 2017.
56

"Response

from

the

Government

of

Fortify

၏

Myanmar

to

U.N

Special

59

61

"ႏွင္းအာ",

no.

70,

ဘဂၤလားေဒ့ရွ ္

တိုက္ခုိက္ရန္တြင္းအား
ညႊန္ၾကားခ်က္မ ်ား

၏

လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္ း

"ေက်ာ္၀င္း",

no.

33-2,

ဘဂၤလားေဒ့ရွ ္

74

ဆႏၵျဖစ္ေပၚေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္ ။

Katanga

trial

Prosecutor v. Gbagbo, Case no. ICC-02/11-14-Corr,para, 52. နုိင္ငံတကာ
ယူကိုစလားဗီးယား

စစ္ခံုရံုးမွ

တိုက္ခိက
ု ္မႈမ်ား

ျပန္႔နွံ႔မႈနွင္ ့

Fortify ၏ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း no.22, ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေကာ့္ဘဇားရပ္ကက
ြ ္.

စနစ္တက်တုိက္ခိုက္ျခင္းမ်ားသည္

December 11, 2016.

ဥပေဒနွင့္အညီျဖစ္ရမည္ဟု အတည္ ျပဳထားပါသည္ ။ Prosecutor v. Tadi'c, Case

Fortify

၏

လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္ း

Fortify

၏

လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္ း

"ရာရွီ ဒါ",

no.22,

ဘဂၤလားေဒ့ရွ ္

"ခူ ျမာ

တရား၀င္

နုိင္ငံတကာ

no. IT-94-1-T, judgement, para. 648(May 7,1977); နွင့္ Prosecutor v.
Tadi'c, Case no. IT-94-1-A, appeal judgement, para, 248 (July 15, 1999)

ဘဂၤလားေဒ့ရွ ္

75

Fortify Rights မွ ေမာင္းေတာျမိဳ႔နယ္ရွိ ေအာက္ပါရြာမ်ားမွ အေဆာက္အဦးမ်ားအား

76

Ibid.

ျမန္မာ စစ္တပ္မွ မီးရွိဳ႔ဖ်က္ဆီးမႈ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအာစုေဆာင္ းထားပါသည္ ။

77

ဘီဂြန"္

no.39,

Prosecutor v. Kunarac et al., Case no. ICTY-96-23 and ICTY-96-23/1A,

Blaski'c appeal judgement, para. 101, citing Kunarac appeal judgemetn.

appeal judgement, para, 96 (June 12, 2002).

ပြင့္ျဖဴေခ်ာင္း၊ ေရခပ္ေခ်ာင္းဂြဆံု၊ ၾကက္ရိုးျပင္၊ ငခူရ၊ ဓါးၾကီ းဇား၊ ရြက္ညိုေတာင္ ၊

တုိက္ခုိက္မႈမ်ား

ဖား၀ပ္ေခ်ာင္း၊

လုပ္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား သို႔မဟုတ္ အလြန္ပမာဏ ၾကီးမားသည့္ လူသားမဆန္သည္ ့

ဆင္ေသျပင္၊

Human

Rights

Watch,

Destruction,"

ေမ်ာ့ေတာင္၊

၀ါးပိတ္

နွင္ ့

အလြန္ၾကာရွည္စြာ

ျပန္နွံ႔လာပါက

Satellite

Miagery

September

Shows

19,

Mass

95-14, trial chaber judgemtent, para, 206 ( International Criminal Tribunal

2017,

for the former Yugoslavia, March 3,2000).
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mass-destruction.

Prosecutor v.Bemba, Case no. ICC-01/05-01/08-424, decision pursuant to
art. 61(7)(a) and (b) of the Rome Statue on the charges of prosecutor

65

Rome Statue of the Intrenational Criminal Court, July 17 1998 art. 6-7

66

Ibid., art. 7(1), UN A/CONF.183/9.

67

ေအာက္ပါ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အဖြဲ႔၀င္နုိင္ငံေပါင္ း ၁၂၀ ပါ၀င္သည့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ

နုိင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားခဲေ
့ သာ

ဟီမာလူမ်ိဳး

အေထြေထြညီလာခံ အစည္းအေ၀းမွ Rome Statue မွရွင္းလင္းေဖာ္ ျပထားေသာ

အလြန္ျပန္႔နွံ႔ခဲ့ရျခင္းမွာ

ျပည္သူမ်ားစြာ

လူသားျခင္း စာနာမႈကင္းမဲ့ သည့္ ျပစ္မႈမ်ားဆုိသည့္ အဓိပါယ္ကုိ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္ ။

ေနရာေဒသအလြန္က်ယ္ျပန္႔ျခင္းနွင့္

ျမန္မာနိုင္ငံ အေနျဖင့္ RomeStatue တြင္
မရွိေသာ္လည္း

against Jean-Pierre Bemba Gombo, para. 83(June 15,2009).
79

နုိ္ငံတကာရာဇ၀တ္မခ
ႈ ံုရံုးနွင့္

ထိုအေျခအေနမ်ားအား

ရည္ညႊန္ းပါက

အပိုဒ္

၇(၁)။

အဖြဲ႔၀င္မဟုတ္ေသာ္လည္း
က်ယ္ျပန္႔စာလက္ခံထားသည့္
အဓိပါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို

Bosco

Ntaganda

တြင္

ICC

မဟုတ္သူမ်ားအား

ဓါးစာခံျဖစ္ခဲ့ရ ျခင္း၊
လေပါင္ း

မွ

Congo

တုိ္က္ခိုက္မႈ

သည္

ျဖစ္သြားသည္ ့

၉လ

ေက်ာ္မွ်

ကုုလသမဂၢ

လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွ

no. ICC-01/04-02/-6, decision pursuant to art. 61(7)(a)and(b) of the

Statue

မွ

နုိင္ငံတကာ

Rome Statue on the charges of the prosecutor against Bosco Ntaganda,
para. 24 (June 9,2014)
80

ျမန္မာနုိင္ငံသည္

Rome

Statue

မွ

နုိင္ငံတကာ

မည္သည့္နုိင္ငံမဆို

လူသားျခင္းစာနာမႈကင္းမဲ့သ ည့္

ကာကြယ္ရန္

နွင့ ္

Statue

ျပစ္မႈ

UN Office for the Coordination of Humanitarian Affair, " Myanmar:
Northern

အာဏာရွိျပီ း

လူသားျခင္ းစာနာမႈကင္းသည့္

ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္ ။

v.

ၾကာျမင့္သြားျခင္ းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပ ါသည္။ Prosecutor v.Bosco Ntaganda, Case

Rome

Rome

Prosecutor

ေရးထုိး ထားျခင္း

ရွိပါသည္။ Rome Statue အပိုဒ္ ၁၂(ဂ)နွင့္ ၁၃(ခ).
Statue

ဥပမာ,

လက္မွတ္

ရာဇ၀တ္မခ
ႈ ံုရံုးအား အဆိုပါ ျပစ္မႈမ်ားအား စံုစမ္း စစ္ေဆးေစရန္ အမိန႔ေ
္ ပးပိုင္ခြင္ ့
Rome

လူသားမဆန္ေသာ

သက္ေရာက္မႈတစ္ခုျဖစ္လာနုိင္ ပါသည္။ "Prosecutor v.Blaski'c, Case no. IT-

"Burma:

https://www.hrw.org/news/2017/09/19/burma-satellite-imagery-shows-

68

တိုင္းျပည္္အတြင္း

judgement, para, 1109; နွင့္ Bemba trial judgement, para. 160.

Fortify

(သိ)ု႔

ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊

(စ)

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေကာ့္ဘဇားရပ္ကက
ြ .္ August-September 2017;

က်ားေခါင္းေတာင္တုိ႔ျဖစ္ပါသည္ ။
64

မွတ္တမ္းမ်ားရွိေနျခင္ း၊

ငုပ္လွ်ိဳးေနေသာ

ေကာ့္ဘဇားရပ္ကက
ြ .္ December 11, 2016
63

ေပးသည္ဟုမွတ္ယူနုိင္ေသာ

(သိ)ု႔

Fortify ၏ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္း nos. 16-2,18-2,31-2,47-2,48-2, နွင့္ 49-2

ေကာ့္ဘဇားရပ္ကက
ြ .္ September 3, 2017;
62

ဦးတည္ခ ်က္ရွိျခင္း

ျပည္သူပိုင္ပစၥည္မ်ားအသံုးျပဳျခင္ း၊ (ဃ) စစ္တပ္မွပါ၀င္ျခင္ း၊ (င) တုိင္းျပည္အား

လူေတြ႔ေမးျမန္ းျခင္ း

ေကာ့္ဘဇားရပ္ကက
ြ .္ September 2, 2017;
60

အေၾကာင္ းအရင္းမ်ားစြာရွိပါသည္ ။

ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္ း၊

စီစဥ္ထားျခင္း၊ (ခ) တိုက္ခုိ္က္မႈတြင္ ၾကမ္တမ္းရက္စက္ေ သာပံုသ႑န္ရွိျခင္း၊ (ဂ)

ေကာ့္ဘဇားရပ္ကက
ြ .္ December 15, 2016
58

သံုးသပ္ရန္

(က)တုိက္ခိက
ု ္မႈသည္

Rapporteurs"(Note 29).
57

တုိင္းျပည္မူ၀ါဒအား

Rakhine"

Flash

Update

no.

1,

March

8,

2017,

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/170308%20Myan

ဆိုသည္ ့

mar%20Flash%20Update.pdf.

အေျခခံဥပေဒတြင္ ၊

81

Kunarac appeal judgement, para. 94.

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားမွ

82

Ibid.,para, 98.

ဖမ္းဆီ းရန္

83

Prosecutor v. Dunarac, Kovac and Vukovic, ICTY Case nos. IT-96-23 and

က်ဴးလြန္သူမ်ားအား

တာ၀န္္ရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

IT-96-23/1-T, trial chamber judgement, para. 429 (Fabruary 22, 2001);

69

Ibid.

Prosecutor v. Tadi'c, ICTY Case no. IT-94-1-T, trial chamber judgement,

70

လူသားျခင္းစာနာ မႈကင္းမဲ့သည့္ ျပစ္မႈအား အျပစ္ေပးျခင္ းနွင့္ သက္ဆိုင္သည့္
အဓိပါၸယ္ဖြင့္ဆုိ ခ်က္မ်ားကိ,ု နုိင္ငံတကာခံုရံုး, ျပစ္မႈဆုိင္ရာအစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ UN

para, 648 (May 7, 1997)
84

Fortify

Rights

မွ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

ရွိ

ေကာ့္ဘဇားရပ္ကက
ြ ္ရွိ

Doc. ICC-ASP/1/3 (part II-B), adopted September 9, 2002, 5.
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