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SIMON-SKJODT လမူ်ိဳ းတုးံသတျ္ဖတမ္ႈ ကာကြယတ္ားဆးီေရးအဖြဲ႔ 
အေမရကိနျ္ပညေ္ထာငစ္ ုအစလုို္ကအ္ျပံဳလုုိကသ္တျ္ဖတမ္ႈ ေအာကေ္မဘ့ြယ ္ျပတိကု ္
Washinton, DC 
www.ushmm.org 
 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္္စု အစုလုိက္အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္မႈ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ျပတုိက္မွ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈနွင့္၊ ၎နွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
လူသားျခင္းစာနာမႈကင္းမ့ဲေသာ မႈခင္းမ်ား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ SIMON-SKJODT လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးအဖြဲ႔၏ 
ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါသည။္ SIMON-SKJODT အဖြဲ႔၏အဓိကလုပ္ငန္းမွာ နိုင္ငံတကာလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားအား 
အားၾကီးလာေစျပီး၊ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက နိုင္္ငံတကာတုန္႔ျပန္မႈမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္တာဆီးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ ကာကြယ္တားဆီးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊ 
ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လူထုပါ၀င္မႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ နိုင္ငံတကာ မူ၀ါဒမ်ားအား နိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ား ဦးစားေပးလ္ုိက္နာရန္ 
ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရိွပါသည။္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည ္ အေရးပါေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်နိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္ ့ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ 
အရာရိွမ်ားျဖင့္စတင္ခ့ဲျပီး၊ အျခားေသာအစုိးရနွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါ ေထာက္ပ့ံေပးျခင္းမ်ားကုိလုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွပါသည။္ 
ထိုသုိ႔ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ  အသိပညာမ်ား၊ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေထာက္အကူုပစၥည္းမ်ားနွင့္ အဖြဲ႔အစည္းနွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကုိ လူသားျခင္းစာနာမႈကင္းမ့ဲေသာ လူမ်ုိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားကုိ 
ကာကြယ္တားဆီးရန္ သုိ႔မဟုတ္ လိုအပ္ပါက ရပ္စဲရန္ ကူညီေထာက္္ပ့ံလ်က္ ရိွပါသည။္ 
 
 
 
FORTIFY RIGHTS 
အေရွ႔ေတာငအ္ာရ ွ
www.fortifyrights.org 
 
Fortify Rights အဖြဲ႔အစည္းမွာ လူသားတိုင္း လူ႔အခြင့္အေရး ရရိွရန္နွင့္ ကာကြယ္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရိွပါသည။္ ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ 
လူ႔အခြင့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ အဓိကပါ၀င္ပတ္သတ္သူမ်ားနွင့္ ညိႇနိုွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ကာကြယ္သူမ်ား၊ အခ်ိဳးေဖာက္ခံရေသာ အသ္ုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားနွင့္ လူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ကနဦး 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေထာက္ပ့ံလ်က္ရိွပါသည။္ သက္ေသမ်ားကုိအျခခံသည့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊ တိက်ေသာ အမွန္တရားမ်ား၏ 
အင္အားမ်ား၊ အဓိကက်သည့္ တစ္ဦးခ်င္းစီနွင့္ နီးကပ္စြာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည ္
 ေျပာင္းလဲမႈရရိွရန္အတြက္ တြန္းအားေပးနိုင္သညဟု္ ယုံၾကည္ပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႔သည ္လြတ္လပ္ေသာ အေမရိကန္ျပညေ္ထာင္စုနွင့္ 
ဆြစ္ဇာလန္္နိုင္ငံမ်ားတြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ အေရွ႔ေတာင္အာရွ တြင္အေျခစုိုက္္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါသည္။ 
 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္္စု အစုလုိက္ အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္မႈ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ ျပတုိက္ မွာ “ဗမာ” ဟုအသုံးျပဳျပီး Fortify Rights မွာ 
“ျမန္မာ”ဟု သုံးသည့္စကားလုံးသည္ တစ္နိုင္ငံတည္းကုိ ေခၚေ၀ၚျခင္းျဖစ္ပါသည။္ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ ထုိနိုင္ငံကုိ “ျမန္မာ”ဟု 
အသုံးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည။္ 
 
 
 
 
 
 
 
 
မ်က္နွာဖုံး။ ။ အဘူဂ်ာဖာဟာ စခန္းတြင္း စာရင္းသြင္းဖို႔ရန္ေစာင့္ေနေသာ လူတန္းၾကီးနွင့္အျပိဳင္ ၂၀၁၇ ရက္ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ေန႔  တြင္ 
ျမန္မာျပည္မွ နာဖ္ျမစ္မွျဖတ္ကူးျပီး အန္ဂၽြန္မန္ပါရာ၊ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ကုိျဖတ္ကူးျပီးခ်ိန္ ဆုေတာင္းေနပုံျဖစ္သည္။ သူသည ္၁၉၉၂ ခုနွစ္တြင္ 
ယခုက့ဲသုိ႔ပင္ျဖတ္ကူးလာခ့ဲသူျဖစ္ပါသည္။ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္မ်ားမွ သူအား အသစ္ေရာက္ရိွလာသူဟု မွားယြင္း သတ္မွတ္ျပီး 
လမ္းတစ္ဘက္ကမ္းတြင္ရိွေသာ ဗလီေက်ာင္း အတြင္း ဆုမေတာင္းခုိင္းဘဲ လယ္ကြင္းတြင္သာ အတင္းဆုေတာင္းခိုင္းခ့ဲသည။္ ဓါတ္ပုံ-
အန္ဒရီမာလဘာ 
 



 
 

မာတကိာ 
 
အက်ဥး္ခ်ဳပ ္          ၁ 
 
ေနာကခ္သံမုိငး္ေၾကာငး္          ၅ 
 ျမနမ္ာန့ုိငင္ေံရးအေျပာငး္အလဲ        ၅ 
 ရိဟုငဂ္်ာစစေ္သြးၾကြမႈ        ၆ 
 
ရိဟုငဂ္်ာ အရပသ္ားမ်ားအား တိကုခ္ိကုျ္ခငး္မ်ားႏွင္"့သတုသ္ငရ္ငွး္လငး္ေရး စစဆ္ငေ္ရး"   ၈ 
 လသူတမ္ႈ         ၈ 
 အဓမၼျပဳက်င့္မႈနငွ့္ လငိပ္ို္ငး္ဆုိငရ္ာအၾကမး္ဖကမ္ႈ     ၁၀ 
 အစလုုိကအ္ျပံဳလုိကမ္တရားဖမး္ဆးီျခငး္နငွ့္ အတငး္အဓမၼေဖ်ာကဖ္်ကခ္ရံျခငး္  ၁၁ 
 အတငး္အဓမၼ ေနရာေျပာငး္ေရႊခရံျခငး္      ၁၂ 
 
နိငုင္တံကာ တရား၀င ္မေူဘာငမ္်ား၊ ရကစ္ကေ္သာမႈခငး္မ်ား      ၁၃ 
 လသူားမ်ိဳ းႏြယအ္ား ဆန္႔က်ငသ္ည့္ မႈခငး္မ်ား      ၁၃ 
 လမူ်ိဳ းတံုးရငွး္လငး္မႈ        ၁၅ 
 လမူ်ိဳ းတံုးသတျ္ဖတမ္ႈႈ        ၁၆ 
 
ျမနမ္ာအစုိးရ နငွ့္ နုိငင္တံကာအသိငုး္အ၀ိငုး္မ ွတနု္႔ျပနမ္ႈမ်ား      ၁၇ 
 စံုစမး္ေရးနငွ္ ့အၾကေံပးေကာ္မရငွ ္       ၁၇ 
 လအူခြင့္အေရး ခ်ိဳ းေဖာကမ္ႈမ်ား ျငငး္ပယခ္ရံျခငး္     ၂၀ 
 
ေရွ႔ဆကလ္ပု္္ငနး္စဥမ္်ား         ၂၂



1 
 

လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ စစ္ဆင္ေရးမ်ားသည ္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုံျခံဳေရးနွင့္ ဆုံးရုံွးသြားေသာ လက္နက္မ်ားျပန္လည္ရရိွေရးအတြက္ 
စခန္းမ်ားအား တုိက္ခိုက္ခ့ဲသည့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ဖမ္းဆီးရန္ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သည။္  
       -ျမန္မာအစုိးရ ရခိုင္ျပည္နယ္ "သတုသ္ငရ္ငွး္လငး္ေရး စစ္ဆငေ္ရး" 
 

အက်ဥး္ခ်ဳပ္
 
ေအာကတ္ုိဘာလ ၉ရက ္၂၀၁၆ ခနုစွတ္ြင ္ယခငက္ အမညမ္သရိေသာ 
ရိဟုငဂ္်ာ စစေ္သြးၾကြ အဖြဲ႔တစဖ္ြဲ႔မ ွ ၎တို႔၏အမည္ကုိ ဟရကာ 
အယ္လ္ရကင္ Harakah al-Yaqin ဟုေခၚဆုိျပီး၊ 
ျမန္မာနိုင္ငံ ေျမာက္ပုိင္း ရခုိင္ျပည္နယ္  ေမာင္ေတာနွင့္ 
ရေသ့ေတာင္ ျမိ ႔ဳနယ္မ်ားရိွ ရဲစခန္း သုံးခုအား တိုက္ခိုက္ခ့ဲၾကပါသည္။ 
တုတ္၊ ဓါး၊ ကုိယ္တိုင္လုပ္  ေပါက္ကြဲ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ 
ထိုအဖြဲ႔မွ ျမိ ႔ဳနယ္လုံျခံဳေရး အရာရိွ ၉ ဦးအား သတ္ျဖတ္ခ့ဲၾကပါသည္။ 
၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ အာရကန္ ရုိဟင္ဂ်ာ ကယ္ဆယ္ေရး တပ္မေတာ္ 
(ARSA)အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရိွေနျပီး ျသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၇ 
ခုနွစ္တြင္ ဒုတိယအၾကိမ္ ရဲစခန္း ၃၀ နွင့္ စစ္စခန္းတစ္ခုကုိ 
ထပ္မံတိုက္ခိုက္ျပီး အရာရိွ ၁၂ ဦးအား သတ္ျဖတ္ခ့ဲပါသည။္  ARSA 
၎တို႔၏ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ရုိဟင္ဂ်ာမူစလင္ မ်ားအား 
နွစ္ရွညလ္မ်ား ခြဲျခားဆက္ဆံခ့ဲမႈမ်ားနွင့္ နိွပ္ကြပ္ျခင္းမ်ားကုိ 
တုန္္႔ျပန္ျခင္း ျဖစ္သညဟု္အတိအလင္း ေၾကညာခ့ဲပါသည။္  
 
ထိုက့ဲသုိ႔ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပီးသည္နွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ 
သုတ္သင္ရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရး စတင္ခ့ဲပါသည္။ ထုိအသုံး 
အနႈန္းမွာ စစ္တပ္မွ ရုိဟင္ဂ်ာစစ္ေသြးၾကြမ်ားအားဖမ္းဆီးရန္ 
ဆက္တိုက္စုေပါင္းစစ္ဆင္ျခင္းကုိ ရညည္ြန္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။  
လက္ေတြ႔တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွထိုက့ဲသုိ႔ စစ္ဆင္ေရးမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည ္ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား နွင့္ 
ကေလးငယ္မ်ားအား ၾကီးမားေသာ ရက္စက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္သည့္ 
ယႏၱရားပင္ျဖစ္ပါသည။္  
 
ယခင္နွစ္မွစ၍ Fortfy Rights နွင့္ Simon-Skjodt အဖြဲ႔အစည္းတို႔မွ 
ျမန္မာစစ္တပ္၏ ေလတပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔မ်ားနွင့္ လက္နက္ကုိင္ 
ျပည္သူမ်ားကုိ အသုံးျပဳျပီး  ရက္စက္စြာ အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ ရခိုင္ျပညန္ယ္ 
အတြင္းရိွ ရုိဟင္ဂ်ာ ျပည္သူမ်ားအား မည္သုိ႔စတင္ခ့ဲျခင္း 
ျဖန္႔က်က္ခ့ဲျခင္း စနစ္တက် တုိက္ခိုက္ခ့ဲမႈမ်ားအား မွတ္တမ္းရယူ 
ခ့ဲၾကပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာအတြင္းရိွ မွတ္တမ္းရရိွထားေသာ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား သည္ ျမန္မာလုံျခံဳေရး 
တပ္ဖြဲ႔မ်ားနွင့္ အရပ္သား က်ဴးလြန္သူမ်ား၏ အစုလ္ိုက္အျပံဳလိုက္ 
သတ္ျဖတ္ျခင္းကုိ က်ဴးလြန္ခ့ဲေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ေနပါသည။္ စစ္သားမ်ား 
နွင့္ ဓါးမ်ားက္ုိင္ေဆာင္ထားေသာ အရပ္သား မ်ားမွ ရုိဟင္ဂ်ာ 
ျပည္သူမ်ားအား ဓါးျဖင့္ခုတ္သတ္ျခင္း၊ လည္လီွးျခင္းနွင့္ အရွင္လတ္ 
လတ္ မီးရိွ ႔ဳျခင္းမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ခ့ဲၾကသည္။ စစ္သားမ်ားမွ ရုိဟင္ဂ်ာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအား မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ 

အဖြဲ႔လ္ိုက္မုဒ္ိန္းက်င့္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္ အမ်ိဳးသားငယ္မ်ားအား 
အတင္း အဓမၼ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ခ့ဲၾကပါသည။္ 
 
"ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံး သတ္ျပစ္ဖို႔ၾကိဳးစားၾကတယ္"ဟုမုိဟာမက္ရာဖစ္ 
ကေျပာၾကားခ့ဲပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ျသဂုတ္လ ၃၀ 
ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာျမိ ႔ဳနယ္ မင္းၾကီးရြာအတြင္း စစ္သားမ်ားမွ 
ရြာသားမ်ားကုိစုျပီး၊ ပစ္သတ္ခ့ဲၾကပါသည။္ "အဒီဲမွာဘာမွကုိ 
မက်န္ေတာ့ဘူး။ ရင္ဘတ္ေတြ၊ ဗ္ုိက္၊ ေျခေထာက္၊ မ်က္နွာေတြ 
နဲ႔ေခါင္းေတြ ေနရာတုိင္း အပစ္ခံခ့ဲရတယ္" ျသဂုတ္လ ၂၅ 
ရက္ေန႔မတုိင္ခင္အထိ ရုိဟင္ဂ်ာလူဦးေရမွာ တစ္သန္းေက်ာ္ 
ရိွခ့ဲပါသည္။ စစ္တပ္၏တုိက္ခ္ုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္အတြင္း 
အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရြ႔ခံရသည္ ့ ဦးေရ ၇၀၀၀၀၀ နီးပါးရိွခ့ဲပါသည္။ 
ရခိုင္ျပညန္ယ္အတြင္းရိွ လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ တစ္၀က္ေက်ာ္ရိွပါသည္။ 
 
ဤအစီရင္ခံစာေရးသားေနစဥ္အခ်ိန္အတြင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ 
တုိက္ခုိက္မႈမ်ားမွ လြတ္္ေျမာက္လာသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည ္
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွနိုင္ငံအတြင္းသုိ႔ ျဖတ္ကူးေနရပါသည္။ ရ၀န္ဒါ လူမ်ိဳးတုံး 
သတ္ျဖတ္မႈေနာက္ပုိင္း ဒုကၡသညအ္မ်ားဆုံး လွ်ံထြက္လာသည့္ 
ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  
 
ဤအစီရင္ခံစာအတြင္းရိွ သက္ေသမ်ားမွ ျမန္မာနိုင္ငံ လုံျခံဳေရး 
တပ္မ်ားနွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္္သူ ျပညသူ္မ်ားမွာ တိုက္ခိုက္မႈ နွစ္ခု 
ျဖစ္သည္ ့၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၉ရက္ နွင့္ ၂၀၁၇ ျသဂုတ္လ ၂၅ရက္ 
အတြင္း က်ဴးလြန္ခ့ဲသည့္ လူသားျခင္းစာနာမႈကင္းမ့ဲသည္ ့ျပစ္မႈမ်ား နွင့္ 
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားကုိ က်ဴ းလြန္ခ့ဲေၾကာင္း  ေဖာ္ျပေနပါသည္။ 
ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္သည့္ 
လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည့္ သက္ေသေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ရိွပါသည္။  
 
Fortfy Rights နွင့္ Simon-Skjodt အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔သည္ ရုိဟင္ဂ်ာ 
လူမ်ိဳးမ်ားအား တုိက္ခိုက္သည့္ နွစ္ၾကိမ္ မတုိင္မီွနွင့္ တိုက္ခုိက္ေနခ်ိန္ 
အတြင္း ရခ္ိုင္ျပည္နယ္ နွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ-ျမန္မာ နယ္စပ္တစ္ေရွာက္ 
သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲပါသည္။ Fortify Rights အဖြဲ႔မွ ထြက္ေျပး 
လႊတ္ေျမာက္လာေသာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ခုိလႈ ံ
ေနထိုင္ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ-ျမန္မာ နယ္စပ္ရိွ နာဖ္ျမစ္ကမ္းတစ္ 
 ေလွ်ာက္ရိွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအား သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲပါသည္။ 
ဤအစီရင္ခံစာသည ္ ထြက္ေျပးလႊတ္ေျမာက္ခ့ဲေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ 
လူမ်ုိးမ်ား၊ ရက္စက္သည့္မႈခင္းမ်ားအား ကုိယ္တိုင္  
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ျမင္ေတြ႔ခ့ဲသည္ ့ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားနွင့္ ေထာက္ပ့ံေပးေသာ 
၀န္ထမ္းမ်ား စုစုေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္အား အတြင္းက်က် လူေတြ႔ 
 ေမးျမန္းမႈ ၂၀၀ ေက်ာ္၊ Fortify Rights ၏ မူလ မွတ္တမ္းမ်ား ျဖင့္ 
အေျခခံထားပါသည္။  
 
ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည ္ ျမန္မာျပညအ္တြင္း လူနည္းစု 
မူစလင္ဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ျမန္မာျပည ္ 
အနာက္ဘက္ရိွ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ 
လာခ့ဲရာ လူမ်ားစုျဖစ္သည္ ့ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ဆယ္စုနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားလာခ့ဲရပါသည္။ 
ျမန္မာအစုိးရမွ လြတ္လပ္စြာသြားလာျခင္း၊ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ 
ကေလးေမြးဖြားျခင္းနွင့္ အျခားေန႔စဥ္ လုပ္ေဆင္မႈမ်ားကုိလည္း 
တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္ထားပါသည။္ ၁၉၈၂ မွစ၍ ဥပေဒျဖင့္လည္း 
နိုင္္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အခြင့္အေရးကုိလည္း ပိတ္ပင္ထားပါသည္။  
ျမန္္မာအစုိးရအျပင္ နိုင္းငံသားမ်ားမွလည္း ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး မ်ားအား 
လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွမွ လာေသာ 
နိုင္ငံျခားသား "ဘဂၤါလီ" မ်ားအျဖစ္သာ လက္ခံၾကျပီး ထုိသုိ႔ 
ရိွေနျခင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာအား အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစ လာနိုင္သည္ဟုလည္း 
လက္ခံထားၾကသည္။  
 
ရုိင္ျပည္နယ္သည ္ ဥပေဒအရ အဓိကအားျဖင့္ လူမ်ားစုျဖစ္သည္ ့
ဗုဒၶဘာသာ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား အဓိက အမ်ားဆုံးေနထိုင္ေသာ 
ေနရာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရုိဟင္ရ်ာ နွင့္ ရခိုင္ အဖြဲ႔အစည္းနွစ္ 
ခုအၾကား တင္းမာမႈမ်ား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ရိွပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ 
ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားနွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ား 
ပဋိပကၡ အျပီး ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ ရြာ ၁၇ 
ရြာမွ ၁၃ ရြာ ကုိ တုိက္ခိုက္မိန္႔ေပးခ့ဲသည္။ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ရခုုိင္ျပညန္ယ္အတြင္းရိွ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ ရြာ ၁၇ ရြာမွ ၁၃ ရြာ ကုိ 
တုိက္ခိုက္မိန္႔ ေပးခ့ဲသည္။ ထုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ပဋိပကၡမွ 
ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားစြာ ေျပာင္းေရႊ႔ခ့ဲရျပီး ရခိုင္ျပညန္ယ္အတြင္းရိွ ျမိ ႔ဳနယ္ 
ရွစ္ခုရိွ ဆိုးရြားေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ေျပာင္းေရႊ႔ 
ေနထိုင္ခ့ဲရပါသည္။ ယခုအခါ အစုိးရမွ ယာယီစခန္း ၃၈ ခုတြင္ 
ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး ၁၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ရိွသညဟု္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။  
ထုိ ၂၀၁၂ ခုနွစ္တြင္ ျမန္မာအစုိးရမွ လက္ရိွပဋိပကၡမ်ားကုိ ကာကြယ္ 
ရန္ Simon-Skjodt, Fortify Rights နွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အျပင္ 
ရုိဟင္ဂ်ာ အသုုိင္းအ၀ုိင္းမွ ပဋိပကၡဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ ေဖာ္ျပသည္ ့
သတိေပးသံမ်ားကုိ အာရုံစုိက္ခ့ဲသင့္ေပသည။္ ထိုက့ဲသုိ႔ ပဋိပကၡျဖစ္ျပီး  
သည့္နွစ္မွစ၍ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္္စု အစုလုိက္အျပံဳ လိုက္သတ္    
ျဖတ္မႈ ေအာက္ေမ့ဘြယ္ ျပတုိက္မွ ျမန္မာနိုင္ငံအား အစုလုိက္ 
အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္ရန္ ဦးေဆာင္သည့္နိုင္ငံတစ္နိုင္္ငံအျဖစ္ ၁၆၂ 
နိုင္ငံတြင္ တတိယ အျဖစ္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ့ဲပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 
တြင္္ ျပတ္ိုက္မွ အစီရင္ခံစာတြင္ လူသားျခင္းစာနာမႈကင္းမ့ဲေသာ 
မႈခင္းမ်ား နွင့္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ရိွေနေၾကာင္း 
ထုတ္ျပန္ခ့ဲပါသည။္ နိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ေဆးနခန္း၊ Yale 
ဥပေဒေက်ာင္းမွ Allard K. Lowenstein၏ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ထုတ္ေ၀ေသာ 
ဥပေဒအေၾကာင္းအရ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာျခင္း စာအုပ္ နွင့္ Fortify 
Rights တုိ႔မွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ မႈခင္းမ်ား 
ျဖစ္ပြားခ့ဲမႈသည ္ သက္ေသအခုိင္အမာ ေတြ႔ရိွထားပါသည။္  
 
ျမန္မာအစိုးရမွ ၾကီးမားသည့္ ၾကမ္းတမ္းရက္စက္မႈမ်ား အတြက္ 
သတိ ေပးခ်က္မ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴရွဳထားသည္သာမက ထိုက့ဲသု႔ိ 
ျပစ္မႈမ်ားကုိ ကုိယ္တုိင္ က်ဴ းလြန္ခ့ဲၾကပါသည္။ ဥပမာ ရုိဟင္ဂ်ာ 
လူမ်ိဳးမ်ားအား နွစ္ေပါင္းၾကာရွည္စြာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းနွင့္ ျပစ္မႈက်ဴ း 
လြန္သူမ်ားကုိလည္း လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။  

ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ ေတာင္ပုိင္းရွိ ေတာင္ကုန္းမ်ားအား ဖုံးလြမ္းထားသည့္ ဘာလူကာလီ ဒုကၡသည္မ်ား ေနထိုင္သည့္ တအဲိမ္မ်ား။ ရူိဟင္ဂ်ာ မ်ားစြာသည္ ၄င္းကဲ့သို႔ေသာ 
၀ါးႏွင့္ ပလပ္စတစ္ျဖန္ရြက္မ်ား ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားေသာ တဲမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနရသည္။ Greg Constantine for the US Holocaust Memorial Museum 
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၂၀၁၆ ခုႏွစ္  ေအာက္တိုဘာလမွ စ၍ အရပ္သားမ်ားနွင့္ စစ္တပ္ 
ဦးေဆာင္သည္ ့ ျမန္မာနိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်ဴးလြန္ 
ထားေသာျပစ္မႈမ်ား ျပတ္္ျပတ္သားသားျငင္းဆိုထားျပီး ထိခုိက္ခံ 
ရေသာေဒသမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ဆက္သြယ္မႈမ်ားကုိ 
ျဖတ္ေတာက္ထားျပီး၊ အခ်ိ ႔ဳေသာ သတ္မွတ္ေနရာမ်ားသုိ႔သာ 
သံတမန္မ်ားနွင့္ သတင္းေထာက္မ်ား ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားျဖင့္သာ 
သြားေရာက္နိုင္ပါသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ထြက္ရိွေသာ ထုတ္ျပန္ 
ေၾကညာခ်က္တြင္ နိုင္ငံေတာ္အတ္ုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ 
ထိုက့ဲသို႔ေကာလဟာလသတင္းျဖစ္သည့္မုဒိန္းက်င့္
 ေစာ္ကားသညဟု္စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည ္တစ္ဘက္သတ္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား 
ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည။္  
 
နိုင္ငံျခားေရးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္္ရိွသူ စုိးစုိးမွလည္း 
ထိုက့ဲသုိ႔စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည ္ လူထုအၾကားျပန္႔ပြားလာသည္ ့
လုပ္ၾကံဇာတ္လမ္းမ်ားျဖစ္ျပီး ထိုခ့ဲသုိ႔ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည ္
ဘယ္ေသာအခါမွမွ် ျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္းမရိွဟု ေျပာၾကား ခ့ဲပါသည္။  
 
၂၀၁၆ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ပထမအၾကိမ္ ရခုိငျ္ပည္နယ္အတြင္းရိွ 
ရုိဟင္ဂ်ာေနအိမ္မ်ားအား စစ္တပ္မွဦးေဆာင္ေသာ တိုက္ခိုက္မႈ 
အျပီးတြင္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ ရခိုင္္ျပည္နယ္နွင့္ 
အျခားေသာေဒသမွ ဆုိးရြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ရွာေဖြသည့္လုပ္ငန္း တစ္ခုကုိ 
စတင္လုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ ျသဂုတ္လ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ 
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီမွ အဖြဲ႔၀င္နိုင္ငံမ်ားနွင့္ 
ရခိုင္ျပညန္ယ္အေျခအေနမ်ားအား ရံွ႕ခ်သည္ ့ လူထုေတြ႔ဆုံပြဲတစ္္ရပ္ 
က်င္းပခ့ဲပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂ ၃ ရက္ေန႔တြင္ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ "တာ၀န္ယူမႈနွင့္ပဋိပကၡအဆုံးသတ္ 
မႈရရိွေရး"1 အတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္္ လိုအပ္ေသာ စီမံခ်က္မ်ားနွင့္ 
ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေၾကညာခ့ဲပါသည။္  
 
မညသုိ္႔ပင္ ၾကား၀င္ေစကာမူူ၊ နိုင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းမွ 
ရခုိုင္ျပညန္ယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ရက္စက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ 
နိုင္ရန္ ျမန္မာအစုိးရအား ထိေရာက္စြာ ဖိအားေပးနိုင္ျခင္းမရိွခ့ဲပါ။ 
 
အစုလုိက္အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္းနွင့္ တိုက္ခ္ိုက္မႈမ်ားသည္ နိုင္ငံ 
တကာ၏ အာရုံစုိက္ျခင္းကုိခံရေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံ၏ 
ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ဖိနိပ္ရက္စက္မႈမ်ားသည ္ အျမစ္တြယ္ကာ 
ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ ရိွပါသည။္  
 
လိုအပ္သည့္ ဖိအားေပးမႈမ်ား အေစာတလွ်င္ လုပ္ေဆာင္နိုင္ျခင္း 
မရိွပါက ရခုိင္ျပည္နယ္နွင့္ ျမန္မာျပည္၏ အျခားေဒသမ်ားအတြင္း 
ၾကီးမားသည္ ့ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား၏ ဆိုးၾကိဳးမ်ားသည ္ ပုိမုိ 
ျဖစ္ပြား လာနိင္ပါသည္။  

ေနာကထ္ပေ္ျခလွမး္မ်ား အက်ဥး္ခ်ဳပ ္
 
ျမနမ္ာအစိးုရ အေနျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအား တိုက္ခိုက္ျခင္း 
မ်ားအား အဆုံးသတ္ရန္နွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ 
ရက္စက္ေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ အျပစ္ေပး 
သင့္ပါသည္။ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ရုိဟင္ဂ်ာ 
လူမ်ိဳးမ်ားအား တုိက္ခ္ိုက္ မႈမ်ားအား ရံွ ႔ဳခ်ျပီး 
ရုိဟင္ဂ်ာပေပ်ာက္ေရး ေျပာဆိုမႈမ်ားနွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားအား ခ်က္ျခင္း 
ဆန္႔က်င္တုန္႔ျပန္္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ 
လူသာျခင္း စာနာမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ား၊ သတင္းေထာက္မ်ား 
အား ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ထုိခ္ိုက္ခံရေသာ ေနရာမ်ားသုိ႔ 
လြတ္လပ္စြာသတင္းရယူနိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။  
 
နုိငင္တံကာအသိငုး္အ၀ိငုး္ တြင္လည္း ထိုက့ဲသုိ႔ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ 
မႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ရန္ အေရးပါသည့္ တာ၀န္ရိွပါသည။္ နုိင္ငံတစ္နိုင္ငံ 
ခ်င္းစီမွ အစုိးရနွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ နွင့္ 
ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံမွ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ 
ရက္စက္မႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ေစရန္ အားသြန္ခြန္စုိက္လုပ္ေဆာင္သင့္ 
ပါသည။္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမွာ (က) အရပ္သားမ်ားအား တုိက္ခိုက္ျခင္း 
မ်ားကုိ ရံွ႕ခ်ရန္၊ (ခ) ၂၀၁၇ခု မတ္လတြင္ တည္ေထာင္ခ့ဲေသာ 
ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းအား လိုအပ္ေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အားမေလွ်ာ့ဘဲဆက္လက္ရွာေဖြရန္၊  (ဂ) 
ရခိုင္ျပညန္ယ္အတြင္းျဖစ္ပြားခ့ဲသည္ ့ ျပစ္မႈမ်ားနွင့္သက္ဆိုင္ေသာ 
တာ၀န္ရိွသူမ်ားအား အျပစ္ေပးရန္ သက္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ား 
ျပဌာန္းရန္၊ (ဃ) စစ္ဘက္ဆိုင္ရာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ 
ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီမွလည္း အေျခအေန မ်ားအား 
နိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈ ခံုရုံးသုိ႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္၊ ၾကိဳးစားၾကည့္ရန္နွင့္ 
အျပစ္ရိွသူမ်ားအား အျပစ္ေပးနိုင္ရန္ အေလးေပး ေတာင္းဆိုသင့္ 
ပါသည။္  
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ေနာကခ္ံသမုိငး္ေၾကာငး္ 
 
သနိး္ေပါငး္မ်ားစြာေသာ ရိဟုငဂ္်ာမ်ားအား အဓမၼထြကေ္ျပး ေစသည့္ 
လကရ္ွ ိ အၾကမး္ဖကမ္ႈ မျဖစပ္ြားမွ ီ ရခိုင္ျပည ္ နယ္အတြင္း 
ေနထိုင္ခ့ဲၾကသည္ ့ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည ္ ျမန္မာ့စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ 
၁၉၈၂ နိုင္ငံသားဥပေဒအရ နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္တန္းတူမရရိွသည့္အျပင္ 
နိုင္ငံသားအခြင့္ အေရးမ်ားဆုံးရံွဳးျပီး နိုင္ငံမ့ဲမ်ားအျဖစ္ ခ်န္လွပ္ထားျခင္း 
ခံရကာ2 ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည ္ မိမိေနအိမ္ မွ 
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ္ နိုင္ငံ အတြင္း ခုိလံဳွရန္ ဖိအားေပးျခင္းခံခ့ဲ ၾကရပါသည။္3 
 
ျမန္္မာအစုိးရမွ နိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မရိွျခင္းကို အသုံးျပဳကာ အျခားေသာ 
အျခားေသာ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားနွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ ပိတ္ပင္ 
ထားပါသည္။ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္မ်ာ၊ လက္ထပ္ထိန္းျမားျခင္း၊ 
ကေလးေမြးျခင္း၊ ဘာသာေရးအခြင့္အေရးမ်ား၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ 
 ေရွာက္မွဳရယူနိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အသက္ရွင္လႈပ္ရွားခြင့္မ်ား 
နွင့္ ပညာေရး စသည္တုိ႔ကုိလည္း ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ အစိုးရ၏ 
ခြဲျခားဆက္ဆံေသာျပည္တြင္း အမိန္႔အာဏာမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္နယ္ 
အတြင္းရိွ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ာ၏ ေန႔စဥ္လုပ္ရွားမႈ က႑မ်ားသညလ္ည္း 
ပုိမုိ တင္းက်ပ္လာပါသည္။4 အခြင့္အေရးမ်ားနွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား 
ကင္းမ့ဲမႈေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည ္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ 
ဆင္းရဲေသာ ရြာမ်ား၊ ျမိ ႔ဳမ်ားနွင့္ ယာယီစခန္းမ်ားတြင္သာ ေနထိုင္ခြင့္ 
ရၾကပါသည္။  
 
ရခိုင္ျပညန္ယ္သည ္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အဆင္းရ့ဲဆုံး ျပည္နယ္ တစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည။္ ျမိ ႔ဳနယ္ ၁၇ ခုတြင္ ၁၃ ခုအတြင္း အဓိက အမ်ားဆုံး 
ေနထိုင္သူမ်ားမွာ ဗုဒၶဘာသာ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ျပီး လူဦးေရ ၂ 
သန္းေက်ာ္ေနထိုင္ေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္ပါသည။္5 ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ွားနွင့္ 
ကြဲျပားစြာ ျမန္မာျပညအ္တြင္း လူနည္းစုရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားသည ္
ျမန္မာျပည္၏ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရသည့္အျပင္ 
နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ လည္းရရိွထားပါသည။္6 ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည ္
စစ္အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားစြာကုိ 
ခံစားရခ့ဲရျပီး၊ လက္ရိွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိလည္း ယေန႔တိုင္ 
 ေတြ ့ၾကံဳေနရပါသည္။ ျမန္မာအစုိးရ၏ လက္ကုိင္တုတ္အျဖစ္ 
အသုံးျပဳျခင္းခံရျပီး၊ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားကုိဆုိးရြားစြာဆက္ဆံမႈမ်ားသည ္
ရခုိင္နွင့္ ရုုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး အၾကား တင္းမာမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲပါသည္။  
 
ျမန္မာ့အာဏာရိွသူမ်ား၏ အႏၱရာယ္ရိွေသာ၊ နိွမ္ခ်ဆက္ဆံေသာ၊ 
လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားျခင္းမ်ားသည ္ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္မ်ားအား ရခုိင္ 
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားနွင့္ ခြဲျခားထားျခင္းျဖစ္ျပီး၊ လူမ်ိဳးနွစ္ခုအၾကား 
တင္းမာမႈကုိ အေထာက္အကူျပဳေနပါသည။္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဇြန္လတြင္ 
ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္ ့ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားနွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္ 
တုိ႔အၾကား ပဋိပကၡေၾကာင့္ နွစ္ဘက္လုံးတြင္ ဆုံးရံွဳးမႈ မ်ားစြာ ရိွပါသည။္ 
နွစ္ဘက္တင္းမာမႈမ်ားသည ္မြတ္ဆလင္မ်ားအား ပစ္မွတ္ထားျပီး 
 ေသေစနိုင္ေလာက္သည္ ့ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအျဖစ္သုိ႔တြန္းပုိ႔ခ့ဲပါသည္။7 
၂၀၁၇ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း လုံျခံဳေရးတပ္မ်ားနွင့္ ရခိုင္ 
လက္နက္ကိုင္အရပ္သားမ်ား တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 
ရခိုင္ျပညန္ယ္ရွိ ျမိ ႕ဳနယ္ ၁၇ ခုမွ ၁၃ခု အတြင္း အေရအတြက္ 
မသိရေသာ ေသဆုံးမႈမ်ားအျပင္ ရုုိဟင္ဂ်ာ ၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ 
ထပ္မံ ေျပာင္းေရႊ႔ခ့ဲရပါသည။္8 ယခုအခါ ျမန္မာအစုိးရမွ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး 

၁၂၀၀၀၀ ေက်ာ္အား ရခိုင္ျပည္နယ္ ျမိ ႔ဳနယ္ ၈ခု အတြင္းရိွ ယာယီစခန္း 
၃၈ခု တြင္ ကန္႔သတ္ေနထိုင္ ေစပါသည္။9 
 
ျမန္မာ့အာဏာပုိင္မ်ားေၾကာင့္ ရခိိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ျပညသူ္မ်ား၏ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ကာကြယ္ရန္နွင့္ တိုးျမင့္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခ့ဲျပီး 
ပဋိပကၡမ်ားနွင့္ ျပစ္ဒဏ ္ကင္းလႊတ္ခြင့္ စက္၀န္းသည ္လည္ပတ္လ်က္ 
ရိွပါသည။္  
 
ျမနမ္ာန့ုိငင္ေံရးအေျပာငး္အလဲ  
၂၀၁၅ ခုနွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမွ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD 
အနိုင္ရရိွသြားျခင္းသည ္ စစ္အစုိးရအပ္ုခ်ဳပ္ေရးမွ ေျပာင္းလဲလာေသာ 
ပထမေျခလွမ္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ နွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ေအာင္ျမင္လာ 
ခ့ဲေသာ စစ္အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအား ျပည္သူ႔အစုိးရအျဖစ္ အမည္ခံထား 
သည္ ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရး န္ိုဘယ္ဆုရွင္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည ္ဦးေဆာင္ေသာ NLD အစုိးရသုိ႔ အဏာလြဲအပ္ 
ခ့ဲပါသည။္10 ထိုက့ဲသုိ႔ေျပာင္းလဲမႈသည ္ ေခတ္သစ္ ျမန္မာနိုင္ငံ   
 ေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ ၾကီးမားေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ပါသည။္ 
လႊတ္ေတာ္အတြင္း NLD မွ ၇၅ ရာခိုင္နွဳန္းနွင့္ စစ္ဘက္မွ ၂၅ ရာခ္ုိင္နႈန္း 
ေနရာရရိွပါသည။္ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ လြတ္ေတာ္အတြင္း ၇၅ 
ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ္ မွသာ ျပင္ဆင္ နိင္သည ္ ျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ စစ္တပ္မွ 
ထုိ ၂၅ ရာခိုင္နႈန္းကုိ ရယူထားပါသည္။ စစ္အစုိးရမွ အဓိကက်ေသာ 
၀န္ၾကီးမ်ားကုိလည္း ခန္႔အပ္ထားပါသည္။ ဥပမာ- ကာကြယ္ေရး 
၀န္ၾကီး၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး နွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ၾကီးတုိ႔ျဖစ္ပါသည။္11 
ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ျပညထဲ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနသုိ႔ 
ပုိ႔ရေသာေၾကာင့္ အဓိကအားျဖင့္ NLD မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ 
စစ္တပ္မွသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည။္  
 
၂၀၁၆ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ သမၼတအိဘုားမားမွ ျမန္မာျပည ္
အေျခအေနကုိ "ေခတ္တစ္ခုအတြက္ သတင္းေကာင္းျဖစ္ေသာ္ လည္း 
အခ်ိ ႔ဳေသာ နိုင္ငံမ်ားမွာ ေနာက္ျပန္သြားေနပါတယ္"12ဟုေျပာ 
ၾကားခ့ဲပါသည္။ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲအား နိုင္ငံတကာမွ 
"သတင္းေကာင္းအျဖစ္" ပုံသြင္းခ့ဲၾကပါသည္။ နိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေရး 
အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ နိုင္ငံတကာ မူေဘာင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည ္
လူ႔အခြင့္အေရးအား အာရုံစိုက္မႈမွ နိုင္ငံ၏ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ 
ျခင္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားခ့ဲပါသည။္ ျမန္္မာနိုင္ငံအားပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားစြာ 
ကုိလည္းပယ္ဖ်က္ခ့ဲၾကပါသည။္13 NLD အစုိးရ၏ဦးေဆာင္္မႈတြင္ 
ထိုသုိ႔ေသာ နိုင္္ငံတကာစကား၀ိုင္းမ်ားမွ အေကာင္းဘက္သုိ႔ ဦးေဆာင္ 
ေနသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေျပာင္းလဲျခင္းမရိွဘဲ 
ျပည္သူမ်ားနွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
တာ၀န္ယူမႈမ်ား ကင္းမ့ဲလ်က္ရွိေနပါသည။္ အေျခခံဥပေဒအရ 
စစ္တပ္မွ ဦးေဆာင္ေသာဌာနမ်ားမွ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း 
ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ထားရမည္ျဖစ္ျပီး 
ထုိေဒသမ်ားရိွ ျပညသူ္မ်ားအားအကာအကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
NLD အေနျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား 
အမွန္တကယ္ ေပးအပ္ လိုေသာဆဒၵရိွေသာ္ျငားလည္း ထုိအာဏာရွင္ 
မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ မရိွလွ်င္ နိုင္ငံတကာအဆင့္တြင္္ ျပည္နယ္နွင့္ 
ေဒသေျပာင္းလဲမႈ အတြက္ အျပည့္အ၀လုပ္ေဆာင္နိုင္မည္မဟုတ္ပါ။  
နိုင္ငံတကာဥပေဒမွ နိုင္ငံအား အရပ္သားမွာျဖစ္ေစ၊ စစ္တပ္မွျဖစ္ေစ၊ 
ပူးေပါင္း၍ျဖစ္ေစ မညသုိ္႔ပင္အုပ္ခ်ဳပ္ေစကာမူ အစုိးရမွျပညသူ္မ်ားအား 
ကာကြယ္ရန္မွာ အဓိကတာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္သညဟု္ ခ်မွတ္ထား 



6 
 

ပါသည္္။ ျမန္မာျပည္၏ အရပ္သားအစုိးရအေနျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား 
အပါအ၀င္ျဖစ္သည္ ့ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံးရိွ လူနည္းစုမ်ားအား 
ဖိနိွပ္ညင္ွးဆဲမႈမ်ားအား ရပ္တန္႔နိုင္ရန္ ဆႏၵနွင့္ နိုင္ငံေရးလြြတ္လပ္မႈ 
မရိွေသာ္ျငားလည္း ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစနိုင္ 
သည့္အစုလုိက္အျပံဳလိုက္ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားအား အစြမ္းကုန္ 
ၾကိဳးစားသင့္ေပသည။္  
 
ရိဟုငဂ္်ာ စစေ္သြးၾကြမႈ 
 
၂၀၁၆ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ နွင့္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ၊ လမ်ား 
အတြင္း ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ နွင့္ ရေသ့ေတာင္ ျမိ ႔ဳနယ္မ်ားရိွ 
ရဲစခန္းမ်ားအား တုိက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရိွေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ 
စစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႔ မွာ ယခင္က ဟာရကာ အယ္လ္-ရကင္15 ဟိုေခၚဆိုခ့ဲ 
ၾကျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အာရကန္ရုိဟင္ဂ်ာကယ္ဆယ္ေရး တပ္မေတာ္  
(ARSA)ဟုေျပာင္းလဲေခၚဆိုခ့ဲၾကသည။္14 ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ 
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ယင္းအဖြဲ႔အား အယ္လ္-ရကင္ ဟုရညည္ြန္းၾကသည။္ 
ျမန္မာအစုိးရမွ ARSAသည္ ရဲအရာရိွ ၉ဦးအား  ေအာက္တိုဘာလ ၉ 
ရက္ေန႔တြင္သတ္ျဖတ္ခ့ဲျပီး၊ ျပည္နယ္လုံျခံဳေရး အရာရိွ ၁၂ ဦးအား 
ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ တုိက္ခိုက္မႈတြင္ သတ္ျဖတ္ခ့ဲသညဟု္ 
ေၾကညာခ့ဲပါသည္။16 ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာအစုိးရမွ ARSA 
ကုိ ျမန္မာဥပေဒအရ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခ့ဲ 
ပါသည။္17 
 
ARSA သည္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ပထမဦးဆုံး စစ္ဆင္သည္ ့ ရုိဟင္ဂ်ာ 
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည။္18၂၀၁၆ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ 
ရက္ေန႔ ပထမဦးဆုံး တိုက္ခိုက္မႈအျပီး၊ ယင္းအဖြဲ႔မွ သိသာေသာ 
 ေခါင္းေဆာင္မ်ာမွလႈံ႔ေဆာ္မႈ ရုပ္သံမွတ္တမ္းမ်ား ထုတ္လြင့္ခ့ဲျပီး 
 ေနာက္ပုိင္းတြင္ အက္တာအူလာမွ ရခိုင္ျပည္အတြင္း လက္နက္က္ုိင္ 
ပဋိပကၡ၌ ပါ၀င္ရန္ ဆႏၵရိွသူမ်ားအား ေခၚယူခ့ဲပါသည။္19 
လူေတြ႔ ေမျမန္းမႈမ်ားအရ ARSAမွာ ေကာင္းစြာဖြဲ႔စည္းထားျခင္း၊ 
အေထာက္အပ့ံမ်ားနွင့္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားမရိွပါ။20 အခ်ိ ႔ဳေသာ အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ 
၎တုုိ႔သည္္ အဖြဲ႔၀င္ျခင္းအတြက္ တုတ္မ်ား၊ ဓါးမ်ားနွင့္  ေငြေၾကး 
အနည္းငယ္သာ ၂၀၀၀၀က်ပ္ (20$) ရရိွေၾကာင္း ေျပာပါသည။္21 
အခ်ိ ႔ဳေသာအဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ မည္သည့္အရာမွ် ရရိွျခင္း မရိွပါ။22သုိ႔ေသာ္ 
ယင္းအဖြဲ႔မွ အသက္ေသေစနိုင္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား လႈပ္ရွား 
နိုင္ေၾကာင္းသက္ေသျပခ့ဲပါသည္။  
 
ယင္းအဖြဲ႔အစည္းမွ မညသ္ည္ ့အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားနွင့္ ဆက္စက္မႈမရိွေၾကာင္းနွင့္ ၎တုိ႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရုိဟင္ဂ်ာ 
အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အကန္႔အသတ္မ်ားၾကားထဲမွ လူမႈေရးနွင့္ 
နိုင္ငံေရးအရ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္း ျဖစ္သညဟု္ ထုတ္ျပန္ေၾကည ာ 
ခ့ဲပါသည။္23 လက္ရိွ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအား တုိက္ခိုက္မႈမ်ား အျပီး 
အယ္လ္-ကုိင္ဒါ အစရိွသည္ ့ နိုင္ငံတကာ အစြန္းေရာက္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ျမန္မာအစုိးရအာဏာရိွသူမ်ားအား အၾကမ္း 
ဖက္တိုက္ခ္ိုက္ရန္ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရိွခ့ဲေသာ္လည္း ထုိျခိမ္းေျခာက္ 
မႈမ်ားသည ္အကူအညီေတာင္းခံထားျခင္းမဟုတ္ပါ။  
 
ျမန္မာအစိုိးရမွ သုတ္သင္ရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရး အတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာ 
စစ္ေသြးၾကြမ်ားမွ ရခုိင္ျပညန္ယ္အတြင္းရိွ အစုိးရနွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူ 
မ်ားနွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားနွင့္ ဆက္သြယ္စကားေျပာခ့ဲသည့္ 

အရပ္သား ၅၉ ဦးအား သတ္ျဖတ္ခ့ဲသည္ဟု စြပ္စြဲခ့ဲပါသည္။24 Fortify 
Rights မွ ARSAအား မွတ္တမ္းတင္ခ့ဲရာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအား 
သတ္ျဖတ္မႈမ်ားဆက္တိုက္ရိွခ့ဲျပီး ၾသဂုတ္လ ဒုတိယအၾကိမ္ 
တုိက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခ်ိန္ အထိျဖစ္ပါသည္။25 
 
ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ားစုမွ ရုိဟင္ဂ်ာလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ တညရိွ္ျခင္း 
နွင့္ပတ္သတ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ Fortify Rights  ႏွင့္ 
Simon-Skjodt တုိ႔အားေျဖၾကားခ့ဲျပိး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ 
တက္ၾကြေသာ ရိုဟင္ဂ်ာလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေၾကာင္း 
ၾကားဖူးျခင္းမရိွေၾကာင္းေျဖၾကားခ့ဲၾကပါသည္။ အခ်ိ ႔ဳသာ ရွင္းလင္းေသာ 
စိတ္ဓါတ္နွင့္ အျခားသာ ေထာက္ခံမႈမ်ားကုိေျဖၾကားခ့ဲၾကသည။္26 
ၾသဂုတ္လ ၂၅ရက္ေန႔မတ္ုိင္မီွ ရက္သတၱပတ္မ်ားတြင္ Fortify Rights 
မွ ARSA၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ လူငယ္မ်ားစြာအား တပ္သား 
အသစ္သြင္းျခင္းမ်ား တုိးပြားလာသည္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ခ့ဲပါသည္။27 
အရပ္သားမ်ားနွင့္ ARSA အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ 
ျမန္မာအစုိးရ၏ အရပ္သားမ်ားအားတိုက္ခိုက္ခ့ဲသည္ ့ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာနွင့္ နို၀င္ဘာလ အျဖစ္အပ်က္သည္ တပ္သားသစ္ 
စုေဆာင္းေစရန္၊ အရပ္သားမ်ား၏ အသက္အႏၱရာယ္ကုိပင္ 
ထိခိုက္ေစမည္ ့ARSA၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈ ဗ်ဴဟာျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အဓိက 
အေၾကာင္းအရာပင္ျဖစ္ပါသည္။28  
 
ARSA အဖြဲ႔၀င္တစ္ေယာက္မွ Fortify Rights အား ရုိဟင္ဂ်ာ 
အမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္ လူငယ္မ်ားအား နိုင္္ငံမွထြက္ခြာျခင္းမွ 
ကာကြယ္ေပးျပီး မည္သုိ႔ တပ္တသားသစ္စုေဆာင္း သည္ကုိေျပာျပခ့ဲ 
ပါသည။္ "ဟုတ္ပါတယ္ အဲ့ဒါအမွန္ပါဘဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူေတြကုိ 
အဖြဲ႔ထဲ၀င္ရန္ ရပ္ခုိင္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေခါင္းေဆာင္ကလည္း 
ထုိလူမ်ားကုိ ဒီကုိမလာေစဖုိ႔(ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ) ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။29 

 

တစ္နွစ္တာအတြင္း ARSA မွ ၎တုိ႔၏ တုိက္ခိုက္ေရးသမားမ်ား 
စုေဆာင္းျခင္း၊ အစုိရအေဆာက္အအံုမ်ားအား တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း (သတ္ျဖတ္ျခင္း) လုပ္ေဆာင္နိုင္မႈမ်ား 
ကုိျပသခ့ဲၾကပါသည။္ ျမန္မာအာဏာရိွမ်ားမွ ARSA လုပ္ရပ္မ်ားအား 
အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားအား တိုက္ခုိက္ျခင္း နွင့္ ၎တုိ႔ 
အေပၚ လူထု၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအား ပုံသြင္းျခင္း မ်ားကုိ 
လုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ထိုက့ဲသုိ႔ တာ၀န္ယူမႈ 
ကင္းမ့ဲသည္ ့ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ မ်ားသည ္  ARSA၏ တပ္သား 
သစ္စုေဆာင္းေရးနွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ပ႗ိပကၡ စက္၀န္းကုိ 
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ပါသည။္  
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ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏုိင္ငံ ေကာ့စ္ဘဇား အနီးရွိ ဒုကသည္စခန္းတစ္သို႔ သြားေရာက္ရန ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က စစ္တပ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေပၚသို႔ 
တက္ေနေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား။ Photo by Lauren DeCicca  
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"သတု္သငရ္ွငး္လငး္ေရး စစဆ္င္ေရး" နငွ့္ ရိဟုငဂ္်ာ အရပသ္ားမ်ားအား တုိကခ္ုိကျ္ခငး္ 
 

 
 

၂၀၁၆ ခနုစွ ္ ေအာကတ္ုိဘာလနငွ္ ့ ၂၀၁၇  ၾသဂတုလ္မ်ား အတြငး္  
ARSA၏ တိကုခ္ိကုမ္ႈမ်ားအား တံုျပနသ္ည့္အေနျဖင္ ့ 
လုံျခံဳေရးတပ္မ်ားမွ  သုတ္သင္ရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရးကုိ 
စတင္ခ့ဲပါသည။္ ကုလသမဂၢနွင့္ ဆက္သြယ္သည့္ ၂၃ ရက္ 
ဇန္န၀ါရီလတြင္ ျမန္မာအစုိးရမွ "သုတ္သင္ရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရး၏ 
အဓိကရည္ရြယ္ ခ်က္မွာ ရဲစခန္းမ်ား အားတိုက္ခုိက္ သူမ်ားအား 
ဖမ္းဆီးရန္နွင့္ ဆုံးရံွဳးသြားေသာ လက္နက္မ်ား ျပန္လည္္ရရိွေရး 
အတြက္ျဖစ္သည္"30ဟုေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ 
လုံျခံဳေရး တပ္ဖြဲမ်ားမွ  ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားအား က်ယ္ျပန္ျပီး 
စနစ္တက် တုိက္ခ္္ိုက္ခ့ဲ ျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္တပ္၊ ရဲနွင့္္ 
ျပစ္မႈၾကဴးလြန္သည္ ့ လက္နက္ကိုင္ အရပ္သားမ်ားသည ္ (က) 
ရြာလုံးကၽြတ္ ဖ်က္ဆီးၾကသည္။ (ခ) အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီး မ်ားနွင့္ 
ကေလးငယ္မ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ၾကသည။္ (ဂ) ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳသမီးမ်ား၊ 
အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအား မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ အဖြဲ႔လိုက္ 
မုဒိန္းက်င့္ခ့ဲၾကသည။္ (ဃ) အမ်ိဳးသားနွင့္ လူငယ္မ်ားစြာကုိ ဖမ္းဆီိးခ့ဲ 
ၾကျပီး အမ်ားစုမွာ မိသားစု၀င္ မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေပ်ာက္ဆုံး 
ေနဆဲျဖစ္ပါသည။္  
 
ကုလသမဂၢ ေစာင့္ၾကည့္ေလလာေရးအဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရိွသူတစ္ဦးမွ 
"လက္နက္ကုိင္မ်ားကုိ မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူမ်ားကုိ မတရားအလြဲသုံစား 
 ျပဳတ့ဲအေျခအေနျဖစ္တယ္"31ဟု ေျပာၾကားခ့ဲပါသည။္ ျပညသူ္လူထု 
သညတ္စာခံျဖစ္ခ့ဲရပါသည္။ ၂၀၁၇ ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ကုလသမဂၢ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရုံးမွ ျမန္မာစစ္တပ္အား 
"လူသားျခင္းစာနာမႈကင္းမ့ဲသည့္ ျပစ္မႈ အမွန္တကယ္ က်ဴးလြန္ျခင္း"32 
ျဖစ္သညဟု္ အျပစ္တင္ေျပာဆုိခ့ဲပါသည။္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ 
တြင္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရုံးမွ 

ရခိုင္ျပည္၏အေျခေနကုိ "လူမ်ိိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း ဆုိင္ရာ 
သင္ရုိးစာအုပ္"33အျဖစ္ရည္ညြန္းခ့ဲပါသည္။  
 
ဤအစီရင္ခံစာမွအေရးအသားမ်ာသည္ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလနွင့္ 
၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီလ မ်ားအတြင္း ျမန္မာ စစ္တပ္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း 
က်ဴးလြန္ခ့ဲေသာ သုတ္သင္ရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရး ျဖစ္ေပၚေစသည္ ့
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားနွင့္္ သက္ဆိုင္သည့္ 
သက္ေသခံ ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရးသားထားျခင္ျဖစ္ပါသည္။ ရရိွလာေသာ 
သက္ေသခံသူမ်ား၏ ေျပာၾကားမႈမ်ားသည ္ ရခိုင္ျပညန္ယ္အတြင္း 
ျမန္မာစစ္တပ္ဦးေဆာင္ေသာ ပထမအၾကိမ္နွင့္ ဒုတိယအၾကိမ္ 
သုတ္သင္ရွင္း လင္းေရးစစ္ဆင္ေရး မ်ားသည္ မေျပာင္းလဲနိုင္ေသာ 
သဘာ၀ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပဳေနပါသည္။  
 
လသူတမ္ႈ 
 
Fortify Rights မွ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ နွင့္ ရေသ့ေတာင္  
 ျမိ ႔ဳနယ္မ်ားမွ ရြာေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္တြင္ ေနထုိင္သည္ ့ ကုိယ္တိုင္ 
ၾကံဳေတြ႔ခ့ဲရေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသား၊ အမ််ိးသမီး ၈၀ ေက်ာ္မွ 
သုတ္သင္ရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရး နွစ္ခုလုံးတြင္ ျမန္မာ 
လုုုံျခံဳေရးတပ္နွင့္ အရပ္၀တ္ အမ်ိဳးသားမ်ားမွ မင္းမ့ဲစရုိက္ဆန္စြာ 
သတ္ျဖတ္ခ့ဲေၾကာင္း သက္ေသခံခ်က္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ခ့ဲရ 
ပါသည။္ 
 
 ျမန္မာစစ္တပ္ မွ စစ္သားမ်ားသည္ နို႔စို႔ကေလးနွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား 
ပါမခ်န္လည္လီွးျခင္း၊ အရွင္လတ္လတ္ မီးရိွ ႔ဳျခင္း၊ ျပဳလုပ္ပါသည္။ 
ထို႔ျပင္ ေသသညအ္ထိ ရိုက္နွက္ျခင္းမ်ား က်ဴးလြန္ခ့ဲၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ 

ေကာ့စ္ဘဇား ႏွင္ ့တာနာဖ္ၾကားရိ ွေျမာက္-ေတာင္ 
အေ၀းေျပးလမ္းမ တစ္ေလ်ာက္ သြားေနေသာ 
ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကသည္မ်ား၊         reg Constantine 
for the US Holocaust Memorial Museum  
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စစ္တပ္မွ အေ၀းမွျဖစ္ေစ အနီးမွျဖစ္ေစ ေျမျပင္မွ၎၊ ေ၀ဟင္မွ 
ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္၎ ေသနတ္မ်ားျဖင့္ အေရအတြက္ 
မသိရိွနိုင္ ေလာက္သညအ္ထိ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခ့ဲၾကပါသည္။ 
အခ်ိ ႔ဳေသာ လႊတ္ေျမာက္လာသည့္  သက္ေသမ်ား၏ ေျပာၾကား 
ခ်က္အရ ျမန္မာအစုိးရမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ရင္သားလီွးျဖတ္ျခင္း၊ 
ခႏၶာကုိယ္ အပုိင္းပုိင္းလီွးျဖတ္ျခင္းနွင့္  ေခါင္းျဖတ္ျခင္းမ်ားကုိ 
 ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည။္ လေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ထိုက့ဲသိုိ႔ 
ျပစ္မႈမ်ားနွင့္ မင္းမ့ဲစရိုက္ဆန္မႈမ်ားနွင့္စပ္ဆိုင္သည္ ့ ရက္စက္ 
ၾကမ္းၾကဳုတ္မႈမ်ားျပန္႔ပြားလာျခင္းသည္ အလြန္စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ
 ျဖစ္ပါသည္။  
 
မ်ားစြာေသာ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားမွ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း 
ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္ ့ ဒုတိယအၾကိမ္ တုိက္ခိုက္မႈတြင္ ေမာင္ေတာ၊ 
ဘူးသီးေတာင္နွင့္ ရေသ့ေတာင္ ျမိ ႔ဳနယ္အသီးသီးတြင္ အစုလိုက္ 
အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကုိေဖာ္ျပခ့ဲၾကပါသည္။  
 
"ရာရိွဆလင္" ၄၈နွစ္ ၏သက္ေသခံခ်က္မွာ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ 
"ဘူးသီးေတာင္ျမိ ႔ဳနယ္ ေမာင္နုေက်းရြာအတြင္း ရြာသားမ်ားစြာ 
ပုန္းေအာင္းေနေသာ ထင္ရွာသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမိသားစုေနအိမ္အား 
၀န္္းရံထားခ့ဲၾကပါသည္္။ ထို႔ေနာက္ အိမ္ထဲသုိ႔ အတင္းအဓမၼ 
၀င္ေရာက္လာျပီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္ လူငယ္မ်ားအား ဆြဲထုတ္ခ့ဲၾက 
ပါသည။္"34 “ရာရိွဆလင္မွ"၎တို႔အား အိမ္ထဲမွ ဆြဲထုတ္သြားၾက 
ေၾကာင္းေျပာျပပါသည။္ မ်က္လုံးမ်ားအားပိတ္ျပီး ေျမၾကီးေပၚတြင္ 
လဲွေလ်ာင္းေစျပီး ျမန္္မာစစ္သားမ်ားမွ ပစ္သတ္ခ့ဲၾကပါသည။္"35 
 
"ဖလိုရာ ဘီဂမ္" ၅၀ နွစ္ မွလည္း " စစ္တပ္မွ အခ်ိ ႔ဳကုိ ပစ္သတ္ျပီး 
အခ်ိ ႔ဳကုိ ကန္ေက်ာက္ပါသည။္ အခ်ုိိ ႔ဳကို ေအာ္ဟစ္ ျခိမ္းေျခာက္ပါ သည္။ 
ေျမၾကီးေပၚမွ အမ်ိဳးသားမ်ားအား ရုုိက္နက္ျခင္း ပစ္သတ္ျခင္း မ်ားျပဳ 
လုပ္ခ့ဲၾကပါသည။္36"ကၽြန္မ၏ ဖခင္ ဘာသာေရးဆရာ၊ သူ၏ေယာက္ဖ 
နွင့္ သားနွစ္ေယာက္ (၁၆နွစ္ နွင့္ ၁၇ နွစ္) တုိ႔မွာ ထိုသတ္ျဖတ္မႈ 
အတြင္းေသဆုံးခ့ဲရပါသည္။"37 
 
လႊတ္ေျမာက္လာေသာ ဒုကၡသညမ္်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ 
 ေမာင္နုရြာအတြင္း အမ်ိဳးသားနွင့္ လူငယ္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ကုိ 
သတ္ျဖတ္ခ့ဲၾကျပီး ၎တုိ႔မွာ အသက္ ၁၂ မွ ၉၀ ၾကားရိွပါသည။္  
ၾသဂုုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္လည္း ေမာင္းေတာျမုိ႔နယ္၊ မင္းၾကီး 
ရြာအတြင္း ျမန္မာအစုိးရမွ ပါးမာ ျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ စုရုံးေနေသာ 
ရိုဟင္ဂ်ာအရပ္သားမ်ား အျပင္ ကေလးငယ္မ်ား ရာေပါင္းမ်ားစြာ အား 
သတ္ျဖတ္ခ့ဲသည္ဟု အစီရင္ခံမႈမ်ားလည္းရိွပါသည္။38  
 
"မုိဟာမတ္" ရာဖစ္၊ ၂၅ နွစ္မွလည္းထြက္ေျပးလႊတ္ေျမာက္လာျပီး 
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအေဖာ္ျပခ့ဲပါသည္။ "သိပ္မၾကာခင္မွာပင္ စစ္သားမ်ားမွ 
စတင္ပစ္ခတ္ခ့ဲပါသည။္ တပ္သားဦးေရ ၇၀ ခန္႔ ရိွမည္ထင္ပါသည္။ 
ဆူညသံံမ်ား၊ က်ည္ဆံမ်ား အၾကားတြင္ အားလုံးနီးပါး ေသဆုံးခ့ဲၾက 
ပါသည။္"39 
 
"အန္ အစၥလမ္" ၅၁ႏွစ္မွ ပါးမာ ျမစ္ကမ္းေဘးမွသတ္ျဖတ္မႈအား 
ကုိယ္တုိင္ မ်က္ျမင္သက္ေသမွ ကေလးငယ္မ်ားလည္း ထိုသတ္ျဖတ္မႈ 
တြင္ ပါ၀င္ခ့ဲရပါသညဟု္ ေျပာဆိုခ့ဲပါသည။္ "ကေလးငယ္မ်ားအား 
ေရထဲသုိ႔ ပစ္ခ်ခ့ဲၾကပါသည။္ အသက္ရွင္ေသးေသာကေလးငယ္မ်ား 
အားခုတ္သတ္ခ့ဲၾကပါသည္။ ထုိကေလးငယ္မ်ားမွာ နို႔စုိ႔အရြယ္၊ နွစ္နွစ္ 

အရြယ္၊ သုံးနွစ္အရြယ္၊ ငါးနွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္မ်ား ျဖစ္ၾက 
ပါသည”္။"40 
 
သတ္ျဖတ္မႈမ်ားျပီးသည့္ေနာက္တြင္ စစ္သားမ်ားသည ္ ခႏၶာကုိယ္မ်ား 
အား ပုံထားျပီး မီးရႈ႔ ိခ့ဲၾကပါသည္။41 
 
ျမန္မာစစ္တပ္နွင့္ ၎တုိ႔နွင့္ပူးေပါင္းထားေသာ လက္နက္ကုိက္အရပ္ 
သားမ်ားသည ္  ရေသ့ေတာင္ျမိ ႕ဳနယ္ရိွ က်ိ ႔ဳျပင္ ေက်းရြာတြင္ အစုလိုက္ 
အျပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ခ့ဲၾကပါသည္။ လႊတ္ေျမာက္ 
လာေသာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳမ်ားေျပာၾကားခ်က္အရ စစ္တပ္မွ RPG 
လက္နက္အေျမာက္မ်ားျဖင္ ေနအိမ္မ်ားအား ပစ္ခတ္ဖ်က္ဆီး 
ေနခ်ိန္တြင္ လက္နက္ကုုိင္ အရပ္သားမ်ားမွ ဓါးမ်ားျဖင့္ 
လိုက္လံသတ္ျဖတ္ၾကပါသည္။42 စစ္သားမ်ားမွ အမ်ိဳးသားမ်ားအား 
 ေခါင္မုိးေပၚသုိ႔ တက္ေစ ျပီး အရွင္လတ္လတ္ မီးရိွသတ္ျဖတ္ 
ခ့ဲၾကပါသည္။43 ကေလးနွစ္ဦးအားလည္း ေခါင္းျဖတ္ သတ္ျဖတ္ 
ခ့ဲပါသည။္44  
 
ထိုက့ဲသုိ႔တိုက္ခုိက္မႈမ်ားသည ္ လုံျခံဳေရးတပ္မ်ားမွ ၂၀၁၆ 
ခုနွစ္ ေအာက္တုိဘာလ၌ ေမာင္ေတာျမိ ႔ဳနယ္အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္မွ 
က်ဴးလြန္ခ့ဲသည္ ့ တိုက္ခိုက္မႈနွင့္ ဆင္တူေနပါသည္။ "စန္ဂ်ဴလာ" 
၂၅နွစ္မွ  ၂၀၁၆ခုနွစ္ န္ို၀င္ဘာလတြင္ ဖား၀ပ္ေတာင္ေက်းရြာမွေန၍ 
သူ၏ အသက္ ၆၀ေက်ာ္ အိမ္နီးခ်င္းတစ္ဦးအား စစ္သားမ်ားမွ 
ရက္စက္စြာ စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာတိုက္ခိုက္သူမ်ားအား 
 ေထာက္ပ့ံသည္ဟုစြပ္စြဲျခင္းနင့္ ေခါင္းျဖတ္သတ္ျခင္းမ်ားအား 
မ်က္ျမင္ေတြ႔ရိွခ့ဲပါဟု ျပန္လညေ္ျပာျပခ့ဲပါသည္။  
 

စစ္သား ၅ ေယာက ္ ၆ ေယာက္ခန္႔မွ ၎အား ဆင္၀င္မွ 
ဆြဲခ်ခဲ့ပါသည္။ တစ္ေယာက္မွာ ပခုံးအားမထာသည္။ 
တစ္ေယာက္မွာ ေျခေထာက ္ အားမထားသည္။ တစ္ေယာက္မွာ 
လက္မ်ားကိုမထားပါသည္။ ၎စစ္သားမ်ား သူ၏ ပါစပ္ကို 
ပိတ္ထားေသာ္လည္း သူဆက္လက္ ေအာ္ေနခဲ့ပါသည္။ 
စစ္သားတစ္ေယာက္မွ ဓါးျဖင့္ လည္ပင္းမွ တစ္ခ်က္တည္း 
လွီးျဖတ္ျပီးေနာက ္ ေခါင္းအား ဆံပင္မွဆုတ္ကိုင္ ကာ 
လယ္ကြင္းထသဲို႔ လြင့္ပစ္ လုိက္ပါသည္။ ခႏၶာကိယု္အား လမ္းေပၚသို ႔ 
ပစ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိခႏၶာကိုယ္မ်ာ လမ္းေပၚတြင္ 
တစ္ပါတ္မွ်ရိွေနျပီး မည္သူမွ်အနားသို႔ မသြားရဲေခ်။45 

 
Fortify Rightsမွ ျမန္မာအစုိးရမွ အရပ္သားမ်ားအား 
ရက္စက္စြာ ေလေၾကာင္း ဟက္လီေကာ္ပတာျဖင့္ ပစ္ခတ္ 
သတ္ျဖတ္မႈမ်ား အား မ်က္မင္ၾကံဳေတြ႔သူမ်ားနွင့္ ေတြ႔ဆုံ စကားေျပာရာ 
အသက္ ၃၀ ရိွ "ဖာတီမာ ဇူဟန္" လည္းပါ၀င္ပါသည္။ သူမက.. 

ေသနတ္က်ည္ဆံမ်ားပ်ံ၀ဲေနပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တို႔မည္သည့္အရာကိုမွ် 
မျမင္ရပါ။ ဒဏ္ရာကိုေတြ႔မွသာ ေသနတ္ဒဏ္ရာဟုေျပာနိုင္ပါသည္။ 
တစ္ဦးမွာ ေျခေထာက္တစ္ေခ်ာင္းလံုးထိမွန္ခဲ့ပါသည္။46 
တစ္ဦးမွာ ေဘးမွထိမွန္ခဲ့ပါသည္။ တစ္ဦးမွာ ေခါင္း၌ထိမွန္ခဲ့ပါသည္။  

 
မ်က္ျမင္သက္ေသ အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ၂၀၁၆ခုနွစ္ နို၀င္ဘာ 
တြင္ ျမန္မာစစ္သားမ်ားမွ ခႏၶာကုိယ္မ်ားအား မည္သုိ႔ ေဖ်ာက္ဖ်က္ 
သညမ္်ားကုိ ေဖာ္ျပခ့ဲၾကပါသည္။ အခ်ိ ႔ဳေနရာမ်ားတြင္ အစိတ္အပုိင္း 
မ်ားစြာျဖတ္ေတာက္ျပီး ၾကီးမားေသာတြင္းနက္မ်ားထဲတြင္ မီးရိွ ႔ဳ 
ဖ်က္ဆီးခ့ဲၾကပါသည။္ လႊတ္ေျမာက္လာေသာ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား 
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အရ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ၾသဂုုတ္နွင့္ စက္တင္ဘာလမ်ား တြင္ စစ္တပ္မွ ခႏၶာ 
ကုိယ္မ်ားအား ပုံထားျပီး မီးရႈိ႔ဖ်က္ဆီးခ့ဲေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။  
 
စစ္ဆင္ေရးျဖစ္စဥ္နွစ္ခုလုံးမွထြက္ေျပးလႊတ္ေျမာက္လာသူမ်ားမွ 
အဓိကျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ စစ္တပ္ျဖစ္ျပီး အစိမ္းေရာင္၀တ္ဆင္ 
ထားပါသည္။ အခ်ိ ႔ဳမွာ လည္ပါတ္အနီ၀တ္ဆင္ထားၾကျပီး၊ လုံထိန္းမ်ား 
အၾကမ္းဖက္ နိွမ္နင္းေရးရဲမ်ားမွာ ေျပာက္က်ား၀တ္စုံမ်ားအား ၀တ္ဆင္ 
ထားၾကပါသည္ဟု ျပစ္မႈက်ဴ းလြန္သူမ်ား၏ ပုံသ႑ာန္မ်ားကုိ 
 ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ျဖစ္စဥ္နွစ္ခုလုံး မွထြက္ေျပးလႊတ္ေျမာက္လာေသာ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားမွ သုတ္သင္ရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရးတြင္ 
အရပ္သား လက္နက္ကုိင္မ်ားမွလည္း ဓါးတုိ ဓါးရွညမ္်ား ကုိင္ေဆာင္ 
လ်က္ စစ္တပ္နွင့္ လုံထိန္းရဲမ်ားဘက္မွ ကူညီတုိက္ခ္ိုက္ၾကသည္ဟု 
 ေဖာ္ျပၾကပါသည္။  
 
အဓမၼျပဳက်င့္မႈနငွ့္ လငိပ္ို္ငး္ဆုိငရ္ာအၾကမး္ဖကမ္ႈ 
 
Fortify Rightsမွ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ အဓမၼမႈမွ အသက္ရွင္က်န္ 
ရစ္ေသာရုိဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ၎တုိ႔၏ အေတြ႔အၾကံမ်ား 
ကုိေ၀မွ်ရန္ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲပါသည။္ Fortify Rights မွ ေမာင္းေတာ ျမိ ႔ဳနယ္ 
ရိွ ေက်းရြာ ၇ ရြာမွ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရေသာ အမ်ိဳးသမီး ၇ ဦးအျပင္ 
အျခားေသာ မ်က္ျမင္သက္ေသ ၁၇ ဦးျဖင့္လည္း စကားေျပာခြင့္ ရရိွခ့ဲ 
ပါသည။္ စစ္သားမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အဖြဲ႔လ္ိုက္ အဓမၼျပဳက်င့္ 
ျခင္းမ်ားကုိ အိမ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ အျခားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ 
လယ္ကြင္းမ်ားနွင့္ ေတာျခံဳမ်ား၊ တစ္ခါတစ္ရံ အရပ္သားမ်ား 
အျခားေသာ စစ္သားမ်ားရိွေသာ ဟင္းလင္းျပင္တြင္လည္း က်ဴးလြန္ 
ခ့ဲၾကပါသည္။47 ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႔ရသူမ်ား မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား နွင့္ 
အျခားေသာ သတင္းမ်ားမွ စစ္သားမ်ား၏ အဓမၼျပက်ဴးလြန္ပုံမ်ားကုိသိ 
ရိွရပါသည္။  
 
ရြာမ်ားစြာတြင္ စစ္သားမ်ားမွာ အိမ္မ်ားအတြင္းသုိ႔ စနစ္တက် 
၀င္ေရာက္ျပီး ရြာသားမ်ားအား ကြင္းျပင္မ်ား ေက်ာင္းမ်ား၊ နွင့္ 
အျခားေသာ ေနရာကြက္လပ္မ်ားတြင္ အတင္းအဓမၼ စုရုံးေစ ပါသည။္48 

အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူမ်ားနွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ 
 ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ၎တို႔ဖမ္းထားေသာသူမ်ားမွ က်ားမခြဲျခားျခင္း 
နွင့္ အခ်ိ ႔ဳေသာေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီမ်ားအား အတင္းအဓမၼ 
ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း နွင့္ အခ်ိ ႔ဳမွာမူ အဓမၼျပဳျပီး သတ္ျဖတ္ျခင္း 
ကုိပါခံခ့ဲၾကရသည။္ အခ်ိ ႔ဳေသာစစ္သားမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင့္ 
အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအား ၎တုိ႔၏ ခင္ပြန္းမ်ားနွင့္ ညအီစ္ကုိမ်ား၏ 
တညေ္နရာကုိေမးျမန္ျပီး အသက္အႏၱရာယ္ကုိပါ   ျခိမ္းေျခာက္ျပီး 
အဓမၼျပဳက်င့္ၾကပါသည္။49 Fortify Rightsမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ခႏၶာကုိယ္ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားက္ုိလည ္မွတ္တမ္း တင္ထားပါသည။္50  
 
ဥပမာအားျဖင့္ ေမာင္ေတာ  ျမိ ႕ဳနယ္ ဦးရွည္က်ာရြာမွ "လခ" အမည္ရိွ 
၂၇ နွစ္အရြယ္က ၂၀၁၆ ခုနွစ္ နုိ၀င္ဘာလတြင္ သူမနွင့္ သူမ၏ 
ကေလးတို႔အား ရိုက္နွက္ျပီး ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးမွ ၎နွင့္ 
အျခားအမ်ိဳးသမီး ၃ ဦး အား မည္သုိ႔ အဓမၼျပဳက်င့္ေၾကာင္းကုိ 
ရွင္းျပထားပါသည္။  

ကၽြန္မရဲ့ေျခေထာက္ကိုဆုတ္ကို္င္ထားျပီး "ကၽြန္မကိုဒီလု ိ မလုပ္ပါနဲ႔၊ 
ကၽြန္မမွာ ခင္ပြန္းရိွပါတယ္၊ မလုပ္ပါနဲ႔"ဟု စစ္သားမ်ားအား ေျပာပါသည္။ 
သိုေသာ္စစ္သားမ်ားမွာ သနားၾကင္နာမႈမရိွပါ။ စစ္သားမ်ားမွ 
အျခားမိသားစု၀င္မ်ားအား အျခားေသာအခန္းထသဲို ႔ 

ေခၚေဆာင္သြားပါသည္။ စစ္သားနွစ္ဦးမွာ ကၽြန္မအား အဓမၼျပဳက်င့္ျပီး 
အျခားစစ္သား နွစ္ဦးမွာ ကၽြန္မ၏ အိမ္အတြင္းမွာပင္ အျခားအမ်ိဳး 
သမီးနွစ္ဦးအား အဓမၼျပဳက်င့္ပါသည္။51  

 
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွန္္ိုင္ငံရွိ လီဒါ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္း ကုလသမဂၢအတြက္ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဆရာ၀န္မွ ေအာက္တိုဘာလနွင့္ 
န္ို၀င္ဘာလမွ သုတ္သင္ရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရးအတြင္း 
လိင္ပုုိင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားနွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ 
ရရိွထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာအား ကုသေပးခ့ဲရသည္ဟု 
အစီရင္ခံခ့ဲပါသည္။ Fortify Rightsမွ ၂၀၁၆ နုိ၀င္ဘာလတြင္ 
 ေမာင္ေတာျမိ ႕ဳနယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွန္ိုင္ငံသုိ႔ လြတ္ေျမာက္္ လာသည္ ့
အဓမၼျပဳက်င့္ခံရသူမ်ားအား ကုသေပးေသာ ဆရာ၀န္မ်ားနွင့္ 
သမားေတာ္ စုစုေပါင္း ၅ ဦးအား လူေတြ႔ေမးျမန္းခ့ဲရာ မ်က္ျမင္ 
သက္ေသ ၁၇ ဦးနွင့္ အျခားေသာ အဓမၼျပဳျခင္းနွင့္ ဆိုင္သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖာ္ျပသူ ၁၄ ဦး ရိွခ့ဲပါသည။္53  
 
Fortify Rights မွ ၾသဂုတ္လနွင့္ စက္တင္ဘာလအတြင္း 
အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားနွင့္ အဓမၼေခၚေဆာင္သြားျခင္း ခံရေသာ 
အမ်ိဳးသမီိးမ်ားအေၾကာင္း သတင္းေပးသည္ ့ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး 
၉ ေယာက္နွင့္ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ခ့ဲပါသည္။54 ၾသဂုတ္လ 
မင္းၾကီိး အစုုလိုက္္အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းမွ လႊတ္ေျမာက္လာေသာ 
"အန္ အစ္ဆလမ္" 51 နွစ္ မွ…. 
"၎တို႔သည္ အမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္္လူငယ္ေယာက်ၤားေလးမ်ားအား 
ပစ္သတ္မႈအျပီးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ျပီးေတာင္ကုန္းေပၚ 
တြင္ထားလုိက္ပါသည္။ စစ္သားမ်ားမွ သတ္္ျဖတ္မႈမ်ား ျဖတ္ေတာက္ 
မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ျမစ္ကမ္းနားသို႔ 
ေခၚေဆာင္သြာျခင္းခံရသည္။ စစ္သား ၁၀ဦးခန္႔မွ အမ်ိဳးသမီး ၆ ဦးခန္႔ ၃ 
ၾကိမ္ေခၚေဆာင္သြားပါသည္။ ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ျခံဳမ်ားအတြင္း 
သို႔ေခၚေဆာငသ္ြားၾကပါသည။္ ထို႔ေနာကျ္ပနလ္ညေ္ရာက္ရိွလာျပးီ ေနာက္ထပ ္
၆ ဥးီအား ထပမ္ေံခၚေဆာငသ္ြားပါသည။္ မညသ္ို႔ျဖစပ္်က ္ သညက္ိ ု
ကၽြႏု္ပ္တို႔မျမင္ရပါ။ သို႔ေသာ္လညး္ ထိအုမ်ိဳ းသမးီမ်ား ျပန္မေရာကလ္ာ ခဲပ့ါ။ 
သတူို႔ အဓမၼျပဳက်င့္ခံရသည ္ဟထုငပ္ါသည။္  
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အစလုိကုအ္ျပံဳလုိကမ္တရားဖမး္ဆးီျခငး္နငွ္ ့
အတငး္အဓမၼေဖ်ာကဖ္်ကခ္ရံျခငး္ 
 
၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢနွင့္ 
ဆက္သြယ္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစုိးရမွ ၂၀၁၆ ခု နို၀င္ဘာ ၂၁ရက္ ေန႔တြင္ 
သုတ္သင္ရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရး ေဒသျဖစ္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ 
 ေျမာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ျပစ္မႈ ၃၆ မႈ အတြက္ သံသယရိွသူ ၄၀၆ 
ဦးအား ဖမ္းဆီးထားသည္ဟု ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။56 ျပစ္မႈမ်ားမွာ 
လူသတ္မႈနွင့္ တရားမ၀င္ လက္နက္ ကုိင္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 
သက္ေသခံခ်က္မ်ားအရ မတရားဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ခံရသူမ်ားသည ္
ျပည္သူမ်ားနွင့္ ကေလးငယ္မ်ားပါပါ၀င္ျပီး၊ ၂၀၁၆ ခု ေအာက္တုိဘာ 
အေစာပုိင္း ရဲစခန္းမ်ားအား ၀င္ေရာက္တိုက္ခ္ုိက္မႈနွင့္ သက္ဆိုက္မႈ 
မရိွသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည။္  
 
Fortify Rights ၏ ေက်းရြာေပါင္း ၇ ရြာမွ မ်က္ျမင္ သက္ေသ ၂၉ ဦး၏ 
သက္ေသခံခ်က္မ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ ခြဲျခမ္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ 
အားလုံးမွ ေအာက္တုိဘာလနွင့္ နို၀င္ဘာလမ်ားအတြင္း 
 ေမာင္ေတာျမိ ႔ဳနယ္တြင္ ျဖစ္ပြား ခ့ဲသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ ဦးေဆာင္သည့္ 
အရပ္သားမ်ားအား တုိက္ခိုက္မႈတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္ 
လူငယ္အျမာက္အမ်ား မတရားဖမ္းဆီးခံခ့ဲရေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲပါသည္။ 
စစ္သားမ်ားမွ ခုိင္းေစနိုင္သည့္ခႏၶာကုိယ္ရိွေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားနွင့္ 
လူငယ္မ်ားအား စုေဆာင္းထားပါသည္။ အခိ် ႔ဳမ်ာ အျခားေသာရြာမွ 
ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္္လာျခင္းခံရသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ တခ်ိ ႔ဳမွာ မ်က္လုံးမ်ား 
အုပ္ထားျပီး လက္မ်ားကုိ ေနာက္ေက်ာတြင္ ခ်ည္ေနွာင္ျခင္း 
ခံထားရပါသည္။ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင့္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ခ်န္ထားပါသည။္ ထုိက့ဲသုိ႔ သက္ေသ 
ထြက္ဆုုိမႈမ်ားအား စုေဆာင္းထားရျခင္းမွာ ၄၀၆ ဦးထက္ ပုိေသာ 

မတရားဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ားအား ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရိွသာ 
ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုထုတ္ျပန္ထားျခင္းမရိွသည္ ့ မတရားဖမ္းဆီး 
ခံရသူမ်ား ဘယ္သုိ႔ ေရာက္ေနသည ္ အေျခအေန မည္သုိ႔ရိွ 
သညမွ္ာ ေမးခြန္းထုတ္ရန္လုိအပ္ပါသည။္  
 
"ံႏွင္း အာရ္" ၂၃ ႏွစ္ ကေလး ၃ ေယာက္မိခင္ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးမွ 
၎၏အမ်ိဳးသားနွင့္ အျခားေသာ ရြာသားမ်ားအား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ 
မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္ေျပာျပခ့ဲပါသည္။  

 
"စစ္သားမ်ားမွ ထိုအမ်ိိဳးသားမ်ား ညေန ၃ နာရီခန္႔တြင္ ျပန္လာ 
မည္ဟ ု ေျပာခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သူ႔ကိုမွ် လႊတ္ေပး ျခင္းမရိွခဲ့ပါ။ 
အားလံုးကိုေခၚေဆာင္္သြားခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္မ၏ အမ်ိဳးသားမွာ အျခားေသာ 
အမ်ိဳးသား ၃၅ ေယာက္နွင့္ အတူ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ သြားျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ 
ကၽြန္္မအမိ်ဳးသားအား  ေနာက္ဆံုးေတြ႔ခဲ့ခ်ိန္မွာ လယ္ကြင္းထတဲြင္ျဖစ္ျပီး 
မည္သို႔ဆက္ျဖစ္ လာမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ ေနခဲ့ရပါသည္။ ကၽြန္မတို ႔ 
ကုန္တင္ကား၅စီးျဖင့္ကၽြန္မတို႔အမ်ိဳးသားမ်ားအားေခၚေဆာင္  သြားသည္ကို 
ျမင္ေတြ႔ ခဲ့ရပါသည္။"57 

 
"ႏွင္းအာရ္" မွာသူ၏ အမ်ိဳးသားအား မတရားဖမ္းဆီးျခင္းခံရျပီးသည္ ့
အခ်ိန္မွစ၍ မေတြ႔ရေတာ့ပါ။  
 
 
 
 
 
 
 
 

ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏုိင္ငံ ေကာ့စ္ဘဇားရွွိ ကူတာပါလံုဒုကသည္စခန္းတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ရုိဟင္ဂ်ာဒုကသည္မ်ား အစားအစာ  
ျဖန္႔ေ၀သည့္ေနရာတြင္ ေစာင့္ဆိုင္းေနပုံ။ Photo by Andre Malerba  
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၂၀၁၆ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ မွစ၍ မတ္လ ၂၀၁၇ ခုနွစ္အထိ 
ျမန္မာအစုိးရမွ နိုင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္္ေလ့လာသူမ်ားနွင့္ 
လူသားျခင္းစာနာမႈ လုပ္သားမ်ားအား ထိန္းသိန္းေရး စခန္းမ်ားသုိ႔ 
သြားေရာက္ေလ့လာမႈကုိပိတ္ပင္ခ့ဲပါသည။္ သုတ္သင္ရွင္းလင္းေရး 
စစ္ဆင္ေရး စတင္ျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားအတြင္း 
 ေဖာ္ထုတ္ရွင္းျပ၍ မရနိုင္သည္ ့၆ လၾကာျမင့္ေသာ “အေမွာင္က်မႈၾကီး” 
ျဖစ္ပြားခ့ဲ ရပါသည။္  
 
၂၀၁၇ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္စတင္ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ဒုတိယအၾကိမ္ 
စစ္တပ္ဦးေဆာင္သည့္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး အရပ္သားမ်ားအား 
တုိက္ခိုက္မႈတြင္ မတရားဖမ္းဆီးျခင္းနွင့္ ျဖစ္နိုင္ေျခရိွသည္ ့
 ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားခ့ဲပါသည္။58 ဥပမာ 
 ေမာင္ေတာျမိ ႔ဳနယ္  သမန္သားေက်းရြာတြင္  ေနထိုင္ ေသာ 
"ေက်ာ္၀င္း" ၃၅နွစ္မွာ ၎၏ အစ္ကုိအား လုံထိန္းမ်ားမွ မည္သုိ႔ 
ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသညကုိ္ ေျပာျပခ့ဲပါသည။္  

"ပထမဦးစြာ၊ လံုထိန္းမ်ား အိမ္သုိ႔ေရာက္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ 
အစ္ကို၏ ဦးေခါင္းအား ေသနတ ္ ျဖင့္ရ္ုိကနက္ၾကျပီး၊ လက္ေကာက္ 
၀တ္အား ခ်ည္ေနွာင္လုိက္ပါသည္။ အျခားေသာ ရြာမွ အမ်ိဳးသား ၁၀ 
ဦးအားလည္း ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ သြားၾကပါသည္။ အျခားေသာရြာ 
သားမ်ားအားေခၚေဆာင္သြားျခင္းမရိွပါ။ ကၽြန္၏ဖခင္မွာ ရဲစခန္းသို ႔ 
သြားေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေတြ႔ဆံုခြင့္ မရခဲ့ပါ။ ကၽြနု္ပ္၏အစ္ကိုမွာ 
မည္သည့္ေနရာသို႔ေရာက္ေနသည္ကို ၎တို႔လည္း မသိပါဟုျပန္ 
လည္ေျပာခဲ့ပါသည္။" 59 

 
အတငး္အဓမၼ ေနရာေျပာငး္ေရႊ႔ခရံျခငး္  
 
အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္္ျခင္း၊ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းနွင့္ အျခားေသာ 
ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ားမ်ားအေပၚ ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴ းလြန္မႈမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 
ေၾကက္ရြ႔ံမႈမမ်ားအျပင္ ထပ္မံေပါင္း ထည့္ရမည့္ စုိးရိမ္ဖြယ္အႏၱရာယ္ 
တစ္ခုမွာ ျမန္မာအစုိးရမွ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ 
လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေနအိမ္ေပါင္းမ်ားစြာနွင့္ ဗလီေက်ာင္းဒါဇင္ေပါင္း  
မ်ားစြာအား ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ တိုက္ခိုက္မႈ နွစ္ခုလုံးတြင္ RPGs 
လက္နက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ ဖ်က္ဆီးခ့ဲၾကပါသည။္ စစ္တပ္မွ 
စစ္သားမ်ားမွလည္း ရြားသားမ်ားအား ထြက္ခြါေစျပီး၊ ျမန္မာနိုင္ငံမွ 
မြတ္ဆလင္မ်ားအား သုတ္သင္မညဟု္ ျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမႈ 
မ်ားရိွပါသည။္60 ယခုစာေရး ေနစဥ္အခ်ိန္အတြင္း ၂၀၁၆ 
ခုနွစ္ ေအာက္တုိဘာလမွစ၍ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အတင္း 
အဓမၼေျပာင္းေရႊ႔ခံခ့ဲရသူေပါင္း ၇၀၀၀၀၀ နီးပါး ရိွေနျပီး အမ်ားစုမွာ 
ဘဂၤလားဒစ္ရ္ွ နိုင္္ငံနယ္စပ္နွင့္ လယ္ကြက္မ်ားနွင့္ ေ၀းရာသုိ႔ 
အတင္းေျပာင္းေရႊ႔ျခင္းခံခ့ဲရပါသည္။ စစ္ဆင္ေရး မတိုင္ခင္ 
ျမန္မာျပညအ္တြင္းရိွ ရုိဟင္ဂ်ာလူဦးေရ တစ္သန္းခန္႔ရိွခ့ဲရာ ၁၁ 
လအတြင္း လူမ်ိဳးတစ္စုလုံး၏ လူဦးေရတစ္၀က္က်ာ္ အတင္းအဓမၼ 
ေနရာေျပာင္းေရႊ႔ျခင္း ခံခ့ဲရျခင္းျဖစ္ပါသည။္  
 
"ရာရီွဒါ" အသက္၂၀နွစ္ အရြယ္ ေမာင္ေတာျမဳိ႔နယ္ 
ေရခပ္ေခ်ာင္းဂြဆုံရြာ တြင္္ေနထိုင္ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးမွ 
စစ္သားမ်ားသည ္ အဓိကအားျဖင့္ ဗလီေက်ာင္းမ်ားအား 
ပစ္မွတ္ထားခ့ဲေၾကာင္းျပန္လည ္ ေျပာျပခ့ဲပါသည။္ "ဤရြာအတြင္း 
ဗလီေက်ာင္း ၁၅ ေက်ာင္းရိွပါသည။္ အားလုံးမီးရိွ ႔ဳျခင္းခံခ့ဲရပါသည္။ 
ရြာထဲတြင္ အစိမ္းေရာင္အရြက္တစ္ရြက္ မွ်ပင္ က်န္ရစ္ခ့ဲျခင္းမရိွပါ။ 
ထုိသူတုိ႔ (ျမန္မာစစ္တပ္မွစစ္သားမ်ား) ေလာင္ခ်ာတစ္ခုျဖင့္ 
ပစ္ခတ္မီးရိွ ႔ဳခ့ဲၾကပါသည္။"61  

"ခူမာဘီဂြန္" ၂၀နွစ္ ပြင့္ျဖဴေခ်ာင္းရြာတြင္ေနထိုင္ေသာ ကေလး ၃ဦး၏ 
မိခင္မွာ တူညီေသာျဖစ္စဥ္မ်ားကုုိ ေျပာျပျပီး ၎၏ေနအိမ္ကုိ လည္း 
မီးရွႈိ႔ဖ်က္ဆီးခ့ဲၾကပါသည္ဟုေျပာျပခ့ဲပါသည။္ "အိမ္ကုိ မီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ 
ခ့ဲၾကပါသည္….အသံမွာလည္းအလြန္က်ယ္ေလာင္ပါသည။္ စစ္သား 
၁၀၀ခန္႔မွ အနီးတြင္ ရပ္ေနၾကပါသည္……စစ္သားမ်ားမွ အိမ္မ်ား 
 ျပာက်သြားသညအ္ထိေစာင့္ၾကည့္ေနၾကျပီး ညေန ၄နာရီခန့္တြင္ 
ထြက္ခြာသြားၾကပါသည္။ ကၽြန္မတုိ႔၀တ္ထားေသာ အ၀တ္မ်ားသာက်န္ 
ခ့ဲပါသည။္"62 
 
Fortify Rightsမွ ေမာင္ေတာျမိ ႔ဳ႔နယ္ ေက်းရြာ ၁၆ ရြာမွ ရိုဟင္ဂ်ာ 
အမ်ိဳးသား ၅၁ ေယာက္နွင့္ စကားေျပာခ့ဲရာ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလ 
တြင္စတင္ခ့ဲေသာ သုတ္သင္ရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရးအတြင္း 
မီးရိွ ႔ဳဖ်က္ ဆီးတုိက္ခ္ိုက္မႈမ်ားအား မ်က္ျမင္ေတြ႔ရိွခ့ဲေၾကာင္းေျဖၾကား 
ၾကပါသည။္63 အျခားေသာ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ျမန္မ့ာလုံျခံဳေရး 
တပ္ဖြဲ႕မွ ၂၀၁၆ ခု ေအာက္္တိုဘာလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ရြာေပါင္း ၂၆ 
ရြာအားမီးရိွ ႔ဳဖ်က္ဆီးခ့ဲသညဟု္ ေတြ႔ရိွရျခင္းမွာ ပထမအၾကိမ္ 
တိုက္ခင္မႈမွာပင္ ေမာင္းေတာျမိ ႔ဳနယ္ရိွ အနည္းဆုံးရြာေပါင္း ၄၂ ရြာ 
အထိ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခ့ဲေၾကာင္းေဖာ္ျပေနပါသည္္။ Fortify 
Rightsမွ ထပ္မံျပီး အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူ ၅၁ ဦးနွင့္ စကားေျပာရာ 
၂၀၁၇ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ စစ္ဆင္ေရးတြင္လည္း ေမာင္းေတာ၊ 
ဘူးသီးေတာင္နွင့္ ရေသ့ေတာင္ ျမိ ႔ဳနယ္မ်ားရိွ ရြာေပါင္း ၃၁ ရြာအား 
ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ မီးရိွ ႔ဳဖ်က္ဆီးတုိက္ခုိက္မႈမ်ား ရိွခ့ဲေၾကာင္းေဖာ္ျပ 
ၾကပါသည။္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ရက္ေန႔ မွစျပီး စစ္တပ္မွ ဦးေဆာင္သည့္ 
တိုက္ခုိက္မႈမ်ားသည္ ရာနွင့္ခ်ီေသာ ရြာမ်ားအား အဓိကပစ္မွတ္ထား 
ခံခ့ဲရပါသည္။ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူအမ်ားစုမွ စစ္တပ္၏ 
အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႔ျခင္း ျဖစ္ေပၚေစရန္ အစားအေသာက္ 
သုိေလွာင္ ရာေနရာမ်ားအား မည္သုိ႔ဖ်က္ဆီးသညကုိ္ ေဖာ္ျပခ့ဲၾက 
ပါသည။္ ျဂိဳလ္တုမွ ရရိွေသာ ရုပ္ပုံမ်ားအရ ရြာေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ 
မီးရႈိ႔ဖ်က္ဆီးခံခ့ဲရသည ္ဟုေဖာ္ျပေနပါသည။္64 
 
အဖ်က္ဆီးခံရေသာေနရာမ်ား၏ ပ်က္စီးမႈအဆင့္သည ္ စစ္တပ္မွ 
ရြာသားမ်ား မိမိ၏ ကုိယ္ပုိင္ေနရာတြင္ ေနထိုင္ရန္ ျဖစ္နိုင္ေျခမရိွသည္ ့
သုိ႔မဟုတ္ ေနထိုင္ရန္အလြန္ခက္ခ့ဲသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေစရန္ 
ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ပါသည။္  
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အျပညျ္ပညဆ္ိငု္ရာ ဥပေဒေရးရာလမး္ေၾကာငး္ - ရက္စကယ္တုမ္ာေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား 
 
စိုငမ္ြန-္စကေီဂ်ာ့ စငတ္ာ The Simon-Skjodt Center ႏငွ့္ ေဖာ္တီဖိငုး္ရိကု ္
Fortify Rights တို႔သည ္ ျမနမ္ာ့စစတ္ပ္ႏငွ္ ့ အရပသ္ား ဥးီေဆာင္ေဆာငမ္ႈ 
တို႔သည္ လသူားမ်ိဳ းႏြယႏ္ငွ့္ လူမ်ိဳ းစအုေပၚ က်ဴးလြနသ္ည္ ့ လူမ်ိဳ းတုးံသတု္ 
သင္ရငွး္လငး္သည္ ့ ရာဇ၀တ္မႈ အပါအ၀င ္ ရကစ္ကယ္တု္မာေသာ ရာဇ၀တမ္ႈ 
အေပၚ တာ၀န္ယရူန ္ ရိွသညက္ိ ု မ်ားစြာ စိးုရမိမ္ိပါသည။္ ရိဟုငဂ္်ာမ်ား အေပၚ 
လမူ်ိဳ းတနုး္ သတျ္ဖတ္မႈ သကေ္သအေထာကအ္ထားမ်ား ၾကးီမားလာျခငး္ 
အေၾကာငး္ႏငွ့္ ပါတသ္က၍္ လညး္စိးုရမိ ္မပိါသည။္  
 
လသူားမ်ိဳ းႏြယအ္ေပၚ ရကစ္ကယ္တုမ္ာသည့္ ရာဇ၀တမ္ႈ၏ 
အျပညျ္ပညဆ္ိငုရ္ာ ဥပေဒေရးရာ အက်ိဳ းသကေ္ရာကမ္ႈမ်ား 
 
ေမာင္ေတာျမိ ႕ဳနယ္တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ မွ ဒီဇင္ဘာလ 
အထိႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လမွ ျဖစ္ပြား ခ့ဲေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ ျပည္သူမ်ား 
အေပၚ ျမန္မာလုံျခံေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ တုိက္ခုိက္ ရွင္းလင္းသုတ္သင္မႈ 
စစ္ဆင္ ေရးမ်ားသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ ဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈ 
သ႑ာန္ျဖစ္ေနပါသည။္  
 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒ ေအာက္တြင္ ႏုိင္ငံအားလုံး 
သည ္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ အေပၚဆန္႔က်င္သည္ ့ ရာဇ၀တ္မႈ မျဖစ္ပြားရန္ 
တားဆီးရမည္ျဖစ္ျပီး ၄င္းရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား အျပစ္ေပးရန္ 
ျခည္ေနာင္ထားသည္ ့ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ  ဥပေဒေရးရာ 
တာ၀န္တခုရွိပါသည္။65 ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ တရားရုံး (ICC) 
၏ ေရာမ ပညတ္ေတာ္ဥပေဒ Rome Statute မွ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ အေပၚ 
ဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၏ ျပဌာန္းဥပေဒကုိ မၾကာေသးမီွ 
ကထုတ္ျပန္ခ့ဲပါသည္။66 ျမန္မာႏုိင္ငံသည ္ေရာမ ပညတ္ေတာ္ဥပေဒကုိ 
လက္မွတ္ မထုိးထားသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေသာ္လည္း 
၄င္းပညတ္ေတာ္ ဥပေဒမွ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ အေပၚဆန္႔က်င္သည့္ 

ရာဇ၀တ္မႈ တစ္ခု၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အနက္အဓိပါယ္ႏွင့္ အခြင့္အာဏာ 
ကုိ ေဖၚျပထားပါသည။္67 
 
ေရာမ ပညတ္ေတာ္ဥပေဒ Rome Statute ပုဒ္မ ၇ တြင္ လူသား 
မ်ိဳးႏြယ္အေပၚဆန္႔က်င္သည္ ့ ရာဇ၀တ္မႈတစ္ခု “မည္သည့္ျပည္သူလူဦး 
ေရကုိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ တုိက္ခုိက္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း သုိ႔မဟုတ္ 
စနစ္တက် သိလ်က္ႏွင့္ပင္ တုိက္ခုိက္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း” ကုိ 
တားျမစ္ထားသည္ ့ လုပ္ရပ္တခုအျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။68 
၄င္းအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ တစိတ္တပုိင္းအရ ေရာမ ပညတ္ေတာ္ဥပေဒ မွ 
တားျမစ္ထားသည္ ့ လုပ္ရပ္မ်ားထဲတြင္ လူသတ္ျခင္း၊ မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ 
လိင္မႈဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ႏိွပ္စက္ျခင္း၊ လူမ်ားအား 
 ေဖ်ာက္ျပစ္ျခင္း၊ ေထာင္ခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရုပ္ခႏၠာကုိယ္အား 
လြတ္လပ္မႈ မရွိေစျခင္းႏွင့္ လူဦးေရးအား အတင္းအၾကပ္ 
 ေျပာင္းေရႊ႔ေစျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းႏွင့္ အျခားလူမဆန္ေသာ 
လုပ္ရပ္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္းကုိ ေဖၚျပထားပါသည။္69  
 
ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပထားသည့္ အတုိင္း ျမန္မာလူျခံဳေရး 
တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ထားေသာ သာမာန္လူမ်ားသည ္
ရုိဟင္ဂ်ာလူထုအေပၚ တားျမစ္ထားေသာ လူသတ္ျခင္း၊ မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ 
လိင္မႈဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ႏိွပ္စက္ျခင္း၊ လူမ်ားအားေဖ်ာက္ျပစ္ 
ျခင္း၊ ေထာင္ခ်ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ရုပ္ခႏၠာကုိယ္အား လြတ္လပ္မႈ မရွိေစျခင္း 
ႏွင့္ လူဦးေရးအား အတင္းအၾကပ္ ေျပာင္းေရႊ႔ေစျခင္း အပါအ၀င္ စေသာ 
လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းသုတ္သင္မႈ စစ္ဆင္ေရး မ်ားမ်ားအတြင္း 
က်ဳးလြန္ခ့ဲၾကပါသည္။70  ၄င္းလုပ္ရပ္မ်ားကုိ က်ဴးလြန္ရာတြင္ 
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည ္ လူမ်ိဳးစုႏြယ္တစ္ခုႏွင့္ ဘာသာေရး အုပ္စု တစ္ခု၏ 
အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ေသာ အေၾကာင္းရင္းျဖင့္ က်ဳဴးလြန္ခ့ဲမႈ ေၾကာင္ ့
ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈကုိ က်ဴ းလြန္ရာ ေရာက္သည္။71  

အေမွာင္အမေဲအာက္တြင ္ခိုကိုးရာမဲ ့ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား (အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏွင္ ့ကေလးမ်ား) နာ့ဖ္ျမစ္ကုိေလွျဖင္ ့ ျဖတ္ကူးျပီး ၂၀၁၇ ခ ု
စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္တြင္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ဘူးသီးေတာင္ျမိ ႔ဳနယ္ရိ ွသူတုိ႔၏ ရြာမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရျပီး ျမစ္သုိ႔ေရာက္ရန ္
ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ လမ္းေလ်ာက္လာခဲ့ရသည္။ Greg Constantine for the US Holocaust Memorial Museum 
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ေကာက္ခံရရွိေသာ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားက က်ဴ းလြန္ေသာ 
လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ေထာက္ျပေနပါသည။္ တုိက္ခုိက္မႈ ျဖစ္ခ်ိန္ အတြင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အစုိးရ၏တုိက္ခုိက္မႈ မူ၀ါဒ 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းႏွင့္ လည္းကုိက္ညီေနပါသည။္ ၄င္းမူ၀ါဒသည ္
တုိက္ခုိက္မႈ၏ ညိွႏိႈင္းသေဘာသဘာ၀၊ တုိက္ခုိက္မႈလြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ရန္ 
ျပည္သူူ႔အရင္းအျမစ္မ်ား၏ ကတိက၀တ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ပါ၀င္ 
ပါတ္သက္မႈႏွင့္အတူ တုိက္ခုိက္လိုသည့္ တြန္းအားေပး အေၾကာင္းအရာ 
တုိ႔အား အသုံးျပဳပုံေပၚ မူတည ္ႏိုင္ပါသည။္73   
 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြြင္ 
ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္ ့အၾကမ္းဖက္မႈ ၂ ခုတြင္ ျမန္မာလူျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည ္
ေနရာအႏံွ႔အျပားးရွိ ရုိဟင္ဂ်ာရြာမ်ားအား ရက္သတၠပါတ္မ်ားစြာ 
ညိွႏိႈင္းမႈရွိစြာျဖင့္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခ့ဲေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။  
၄င္းတုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ တူညီေသာ ပုံစံမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲျပီး ျပညသူ္ 
အရင္းအျမစ္မ်ား၏ သိသိသာသာ ကတိက၀တ္ လုိအပ္သည။္ ထုိ႔အျပင္ 
၄င္းတုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည ္ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင္ ့
ရရွိႏုိင္ေရးအပါအ၀င္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား 
မရေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ အစုိးရ၏ေရရွည ္အေထာက္ အပ့ံေပးေနသည္ ့
ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မူ၀ါဒ ပုံစံမ်ားျဖင့္ ကုိက္ညီ 
ေနပါသည္။ 
 
 အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈ တရားရုံးမွ “က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔” 
သုိ႔မဟုတ္ “စနစ္တက်” တုိက္ခုိက္မႈ တစ္ခုသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အား 
ဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားျဖစ္သည္။74 တုိက္ရုိက္ က်ဴးလြန္သူမ်ား၏ 
တစ္ဦးခ်င္းစီ လုပ္ရပ္မဟုတ္ဟု  အတည္ျပဳထားပါသည္။75  
တုိက္ခိုက္မႈတစ္ခုသည္ “က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔” သုိ႔မဟုတ္ “စနစ္တက်” 
တုိက္ခုိက္မႈ ဟုတ္မဟုတ္ကုိ တုိက္ခုိက္မႈ၏ “ရည္ရြယ္ခ်က္၊ နည္းလမ္း၊ 
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ရလဒ္၊ ထုိ႔အတူ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ 
 ျဖစ္ေပၚလာသည္ ့ အက်ိဳးဆက္မ်ား”၊ ခံရသူမ်ား၏ အရညအ္တြက္၊ 

တိုက္ခုိက္မႈမ်ား၏ႏွင့္ အရာရွိမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အာဏာရွိသူမ်ား၏ 
ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ပါ၀င္မႈ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည့္ မညသ္ည့္ 
ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၏ ပုံစံစသည့္ သက္ဆုိင္ရာ အခ်က္မ်ားအလက္မ်ားကုိ 
ထည့္သြင္း စဥ္းစား သင့္ပါသည္။76  
 
Fortify Rightsႏွင့္ The Simon-Skjodt Center တုိ႔မွ ေကာက္ခံရရွိေသာ 
သက္ေသအေထာက္အထားႏွင့္ သုံးသပ္ခ်က္မွ ေမာင္ေတာျမိ ႔ဳနယ္ရွိ 
ရုိဟင္ဂ်ာလူထုအား ျမန္မာစစ္တပ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလမွ 
ဒီဇင္ဘာလအထိ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ 
စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ခ့ဲေၾကာင္း ေဖၚျပေနပါသည္။77 တုိက္ခုိက္မႈ 
တစ္ခုသည္ “အတုိင္းအတာၾကီးမားမႈ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ 
ျပစ္မွတ္ထားသည္ ့ လူဦးေရ” ေပၚအေျခခံျပီး “က်ယ္ျပန္႔မႈ” ကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။78 တုိက္ခုိက္မႈတစ္ခု၏ ထပ္ဆင့္ျဖစ္စဥ္ႏွင္ ့
ပထ၀ီေဒသတစ္ေလ်ာက္ကုိလည္း က်ယ္ျပန္႔မႈဟု စဥ္းစားႏုိင္ပါသည။္79  
 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ 
တပ္ရင္းမ်ားသည ္ ေမာင္ေတာျမိ ႕ဳနယ္ရွိ ရြာေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္သုိ႔ 
အင္အားအလုံးအရင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္ျပီး၊ ရုိဟင္ဂ်ာလူထု အမ်ားအျပား 
အေပၚျပစ္မွတ္ထားတုိက္ခုိက္မႈ က်ဴးလြန္ခ့ဲေၾကာင္း Fortify Rightsႏွင့္ The 
Simon-Skjodt Center တုိ႔မွ မွတ္တမ္းတင္ျပီး သုံုးသပ္ခ့ဲပါသည္။  
၄င္းတုိက္ခုိက္မႈ၏ ရလဒ္မွာ ၃လအတြင္း ေမာင္ေတာျမိ ႕ဳနယ္ရိ ွ
ရုိဟင္ဂ်ာျပည္သူ အနဲဆုံး ၉၄၀၀၀ဦး ေနရပ္ေရႊ႕ ေျပာင္းခံခ့ဲရသည္။80 
၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ 
ဦးေဆာင္ေသာ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည ္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ 
ရြာမ်ားႏွင့္ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပညသူ္လူထုကုိ ျပစ္မွတ္ထားခ့ဲ၍ 
ရခုိင္ျပညန္ယ္ေျမာက္ပုိင္း ျမိ ႕ဳနယ္ေပါင္း သုံးျမိ ႕ဳနယ္ တစ္ေလ်ာက္ 
 ျပန္႔ႏံွ႔သြားခ့ဲသည။္ လူဦးေရ သန္းတစ္၀က္ေက်ာ္  ေနရပ္ေျပာင္း 
 ေရႊ႕ခံခ့ဲရသည္။  
 

 
ရခုိင္ျပညန္ယ္ ေျမာက္ပုိင္းရွိ ရုိဟင္ဂ်ာလူထုအား တုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည္ 
စနစ္တက်ရွိခ့ဲသည္။75 စနစ္တက်တုိက္ခုိက္မႈတစ္ခု ဟုဆုိရာတြင္  
“အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ား၏ စီစဥ္မႈ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာ 
ဆက္တုိက္မဟုတ္ေသာ ျဖစ္ပ်က္မႈ” သုိ႔မဟုတ္ “မေတာ္တဆ 
မဟုတ္ေသာ အလားတူ ရာဇ၀တ္ လုပ္ေဆာင္မႈ” ကုိိရညည္ြန္းပါသည္။81 
တညရွိ္ေနေသာ စီမံခ်က္တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ မူ၀ါဒတစ္ခုသည ္
စနစ္တစ္က်စီစဥ္ တုိက္ခုိက္ျခင္းအတြက္ သက္ေသ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လညး္ 
မလုိအပ္ေပ။82  
 
ရွင္းလင္းေရးစီမံခ်က္ ႏွစ္ခုအတြင္း ျမန္မာလုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ 
ရုိဟင္ဂ်ာလူထုအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ စီစဥ္မႈသေဘာသဘာ၀ႏွင့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈ လုပ္ရပ္မ်ားပုံစံကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား 
စနစ္တက်ရွိသည ္ ကုိေဖၚျပေနသည။္83 ေအာက္တုိဘာလႏွင့္ 
ႏုိင္၀င္ဘာလ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားတြင္ အနဲဆုံးျမန္မာတပ္မေတာ ္
တပ္ရင္း ေလးခုမွ ခန္႔မွန္းေျခ စစ္သား ၂၀၀၀ ဦးပါ၀င္ခ့ဲျပီး  အာရ္ပီဂ်ီ 
လက္နက္အပါအ၀င္ ေခတ္မီလက္နက္မ်ား ကုိအသုံးျပဳခ့ဲၾကေၾကာင္း 
မွတ္တမ္းေတြ႔ရွိရသည။္84 ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ ASRS ၏ တုိက္ခုိက္မႈကုိ 
တန္ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္သည ္ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ္ ၃၃ 
မွ တပ္ရင္းေျခာက္ခု ႏွင့္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ္ ၉၉ မွ တပ္ရင္း 
ရွစ္ခုအပါအ၀င္ တပ္ရင္း ေပါင္း ၄၀ ခန္႔မွစစ္သားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ 

တုိးျမင့္ခ်ထားခ့ဲေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည။္85 တပ္ရင္းမ်ားစြာခ်ထားရန္ႏွင္ ့
RPG လက္နက္အသုံးျပဳရန္ အေသးစိတ္ စီမံခ်က္ႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေရးတုိ႔လုိအပ္ျပီး၊ အေရးၾကီးေသာ ေငြေၾကး၊ 
လူအရင္းအႏီွးမ်ားႏွင့္လက္နက္မ်ား ခ်ထားရန္ မဟာဗ်ဴ ဟာ ရွိထား၍ 
၄င္းလက္နက္မ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သုံးစြဲျခင္းသည ္ “အၾကမ္းဖက္ 
လုပ္ရပ္မ်ား၏ စီစဥ္မႈ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာ 
ဆက္တုိက္မဟုတ္ေသာ ျဖစ္ပ်က္မႈ” ကုိေဖၚျပေနပါသည။္86 
 
ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ျမန္မာလုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အျခားက်ဴးလြန္ 
သူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏လုပ္ရပ္မ်ားသည ္ ရုိဟင္ဂ်ာလူထုအေပၚ 
ၾကီးမားသည္ ့ တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္ရန္ ပါ၀င္ပါတ္သက္ေနသည ္ သုိ႔မဟုတ္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနသည္။87  
ကြဲျပားျခားနားေသာ စစ္အရာရွိမ်ား၏ အမိန္႔ေအာက္တြင္ 
တပ္ရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ စစ္သားမ်ား တရြာမွတရြာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျပီး ရုိဟင္ဂ်ာ 
လူထုအေပၚ တားျမစ္ထားေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအား က်ဴ းလြန္ေနျခင္းသည ္
ဘုံပုံစံႏွင့္  ကုိက္ညေီနသည။္ တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္ရန္ တားျမစ္ထားသည့္ 
လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ တုိက္ခုိက္မႈကုိသိရွိႏုိင္သည့္ လုိအပ္သည့္အဆင့္တစ္ 
ခုရွိေၾကာင္း ေဖၚျပေနပါသည္။88  
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ျမန္မာအစုိးရသည ္ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ လူမ်ိဳးတုန္းရွင္းလင္းမႈ 
 ျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း Fortify Rightsႏွင့္ The Simon-Skjodt 
Center တို႔မွ ေကာက္ခ်က္မ်ားကုိ ကုလသမဂၢႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ 
အဖြဲ႔မ်ားအား ေ၀ငွပါသည္။ လူမ်ိဳးတုန္း ရွင္းလင္းျခင္းသည ္
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒေအာက္တြင္ အာဏာရွိေသာ အဓိပၸါယ္ 
ဖြင့္ဆုိခ်က္မရွိေသာ္လည္း ၄င္းကုိ “အင္အားအသုံးျပဳ၍ 
သုိ႔မဟုတ္ ျခိမ္းေျခာက္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ အုပ္စုမ်ားမွ လူမ်ားအား 
လူမ်ိဳးစုတစ္သားတည္း တည္ရွိရာေနရာမွ ဖယ္ရွားေသာလုပ္ရပ္” 
ဟုနားလည္ထားပါသည္။89 လုပ္ရပ္မ်ား၏ အမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ 
လူဦးေရတစ္စုအား ေဒသတစ္ခုမွ အတင္းအက်ပ္ ဖယ္ရွားျခင္းကုိ 
ျမန္မာလုံျခံဳေရးတပ္မ်ားမွ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ႏိွပ္စက္ျခင္း၊ မတရားဖမ္းဆီး 
ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အဓမျၼပဳက်င့္ျခင္း၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
တုိက္ခုိက္ျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားအား ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပင္းထန္စြာ 
ဒဏ္ရာရရွိေစျခင္း၊ အရပ္သားထုအား စုရုံးေနထုိင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ 
ကန္႔သတ္ထားျခင္း၊ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာရျခင္းႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအား 
သုိ႔မဟုတ္ အရပ္သားေနထုိင္သည့္ ေနရာမ်ားအား စစ္တပ္မွ 
စိတ္ပါလက္ပါ တုိက္ခုိက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တုိက္ခုိက္ရန္ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း 
တုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏုိင္သည္။90  
 
ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရုံးမွ ရုိဟင္ဂ်ာအေပၚ 
ယခင္ကႏွင့္ ေနာက္ဆုံး တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အား 
က်ဴးလြန္သည္ ့ ရာဇ၀တ္မႈ အျဖစ္စြပ္စြဲခ့ဲျပီး မၾကာျမင့္မီက 
၄င္းအေျခအေနကုိ “လူမ်ိဳးတုန္းရွင္းလင္းသည္ ့ ေက်ာင္းသုံးစာ” ဥပမာ 
အျဖစ္ရညည္ြန္းထားပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ 
ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံမွ အၾကမ္းဖက္မႈအား 
အျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ခ့ဲျပီး တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ 
အတြင္းေရးမႈးမွ အေျခအေနကုိ “ကပ္ေဘး” ဟုရညည္ြန္းခ့ဲပါသည္။91 
 
ေရာမ ပညတေ္တာ္၏ ROME STATUTE အနကအ္ဓပိၸါယ ္
လသူားမ်ိဳ းႏြယ ္အေပၚဆန္႔က်ငသ္ည္ ့ရာဇ၀တမ္ႈမ်ား 
 
အရပ္သား ျပညသူ္လူထုအေပၚ က်ယ္ျပန္႔စြာ သုိ႔မဟုတ္ စနစ္တက် 
တုိက္ရုိက္ တုိက္ခုိက္မႈကုိ သိရွိလ်က္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း က်ဴးလြန္သည့္ 
 ေအာက္ပါလုပ္ရပ္မ်ားကုိ ဆုိလုိပါသည။္ (က) လူသတ္ျခင္း၊ (ခ) 
အုပ္စုလုိက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ (ဂ) ကၽြန္ျပဳျခင္း၊ လူထုအလုိက္ ႏွင္ထုတ္ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ ့ျခင္း၊ (ဃ) ေထာင္ခ်ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သည္ ့
အျခားေသာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈအား ျပင္းထန္စြာ 
ကန္႔သတ္ထားျခင္း၊ (င) ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ (စ) အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊ 
(ဆ) လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကၽြန္အျဖစ္အသုံးျပဳျခင္း၊ ျပည့္တန္ဆာ 
အတင္းအၾကပ္ျဖစ္ေစျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ ကုိယ္၀န္လြယ္ေစျခင္း၊ 
အတင္းအၾကပ္ သေႏၶတားျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ဆြဲငင္အားႏွင့္ 
ႏိိႈင္းယွဥ္ႏုိင္ေသာ အျခားလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ (ဇ) ႏုိင္ငံေရး၊ 
လူမ်ိဳးေရး၊ အမ်ိဳးသားေရး၊ တုိင္းရင္းသားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ 
အပ္ုိဒ္ ၃ တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ လိင္မႈေရးရာ၊ သုိ႔မဟုတ္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ တစ္ကမၲာလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ 
အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အျခားခုိင္လုံေသာ တရားရုံး၏ 
တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ အတြင္း ဆက္စပ္ေနေသာ ရာဇ၀တ္မႈ လုပ္ရပ္၊       

(စ်) လူပုဂိၢဳလ္မ်ားအား ေပ်ာက္ပ်က္ရန္ အတင္းအၾကပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 
(ည) အသားေရာင္ခြဲျခားသည့္ ရာဇ၀တ္မႈ၊ (ဋ) ကုိယ္ခႏၶာ သုိ႔မဟုတ္ 
စိတ္ပ္ုိင္းဆိုင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမားေရးအား ၾကီးမားစြာ 
ခံစားေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျပင္းထန္စြာ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရေစရန္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ျပဳလုပ္သည္ ့ အျခားေသာ လူသားမဆန္သည္ 
လုပ္ရပ္မ်ား၊ 
 

လမူ်ိဳ းတံုးသတျ္ဖတမ္ႈ 

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ တုိင္းရင္းသားတစ္မ်ိဳး၊ သုိ႔မဟုတ္ 
ဘာသာေရးအုပ္စု၏ တစ္ခုလုံး သုိ႔မဟုတ္ တစ္စိတ္ တပုိင္းအား 
ဖ်က္ဆီးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်ဴးလြန္သည္ ့ ေအာက္ပါ 
(မည္သည့္မဆုိ) လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား - 

(က) အုပ္စု၀င္မ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ 

(ခ) အုပ္စု၀င္မ်ား၏ ကုိယ္ခႏၶာပုိင္းဆိုင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
ထိခုိက္မႈျဖစ္ေစျခင္း၊ 

(ဂ) အုပ္စု၏ ဘ၀အေျခအေန ျဖစ္သည္ ့ကုိယ္ခႏၶာ တစ္ခုလုံး သုိ႔မဟုတ္ 
တစ္စိတ္တပုိင္းအား ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိစႊာျဖင့္ တမင္တကာ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ 

(ဃ) အုပ္စုတြင္းရွိ ကေလးေမြးဖြားမႈအား တားဆီးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္ ့
အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ 

(င) အုပ္စုတစ္ခု၏ ကေလးမ်ားအား အျခားအုပ္စုတစ္ခုကုိ အင္အား 
အသုံးျပဳ၍ အတင္းလြဲေျပာင္းေစျခင္း၊ 

 
လမူ်ိဳ းတံုးသတျ္ဖတမ္ႈ 

Fortify Rights ႏွင့္ The Simon-Skjodt Center တို႔မွဆက္လက္၍ ၾကီးမားစြာ 
စုိးရိမ္မိသည္ ့အေၾကာင္းအရာမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ 
မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ သက္ေသအေထာက္ 
အထားမ်ား ၾကီးထြားလာျခင္းျဖစ္သည။္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈသည္ 
ရပ္ရြာတစ္ခုအား ပ်က္စီးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိျဖင့္ တားျမစ္ထားသည္ ့
လုပ္ရပ္မ်ားအား တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ပုိ၍ ပါတ္သက္ေနသည့္ ရာဇ၀တ္မႈ 
တစ္ခုျဖစ္သည။္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈျဖစ္ရန္ (က) ဘာသာေရး၊ 
လူမ်ိဳးေရး၊ တုိင္းရင္းသား၊ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာ 
လူအုပ္စုတစ္ခု အေပၚဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင့္ (ခ) ၄င္းအုပ္စုအား 
တစ္ခုလုံးျဖစ္ေစ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္ေစ ဖ်က္စီးလုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ကုိအေျခခံေသာ အုပ္စု တစ္ခုအေပၚ တားျမစ္ထားေသာ လုပ္ရပ္ ၅ မ်ိဳးမွ 
တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ပုိ၍ က်ဴးလြန္ရမည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ 
ေဖၚျပထားသည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားမွ တင္ျပထားရာတြင္ ႏုိင္ငံလူျခံဳေရး 
တပ္မ်ားသည ္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ ဥပေဒ၏ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
လုပ္ရပ္မ်ားထဲမွ အမ်ားကုိအသုံးျပဳ၍ ရုိဟင္ဂ်ာ အုပ္စုကုိပစ္မွတ္ 
ထားခ့ဲပါသည္။  

ရခိုင္ျပညန္ယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔အေပၚ ရာဇ၀တ္မႈ 
က်ဴးလြန္သူတုိ႔၏ ၀ိေသသလကၡဏာႏွင့္ တိက်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
ကုိသတ္မွတ္ႏုိင္ရန္ ထပ္ဆင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈက အကူအည ီ
 ေပးႏုိင္မည္။ ရွင္းလင္းမႈျပဳလုပ္ခ့ဲသည္ ့ ေဒသမ်ားတြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ 
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မ်ားျပဳလုပ္ရန္ကုိ ျမန္မာအစုိးရမွ ထပ္ခါတလဲလဲ ကာဆီး သုိ႔မဟုတ္ 
အကူအညီေပးရန္ ျငင္းပယ္ေနသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈအား 
တရား၀င္ဥပေဒေရးရာ ျပဌာန္းေရးအတြက္ ေစာင့္ဆုိင္းမေနသင့္ေပ။ 
လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈမျဖစ္ပြားေအာင္ ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အျပစ္ေပးရန္ 
ႏုိင္ငံအားလုံးမွ လုပ္ေဆာင္ရန္္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ ညီလာခံၾကီး၏ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွ လုိလားေသာ္လည္း မညသုိ္႔ျပဳလုပ္မည ္ ဆုိသည့္ 
အေသးစိတ္ကုိ ႏုိင္ငံမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေစပါသည္။ ျမန္မာအစုိးရႏွင္ ့
ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔မွ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ မျဖစ္ရန္ 
ကာကြယ္တားဆီးရန္ႏွင့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္မည့္ က်န္ရွိေနသည္ ့
ျပည္သူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးရန္ လက္ရိွ အေထာက္အထား 
မ်ားကုိ အျမင့္ဆုံး သတိေပးခ်က္မ်ား အျဖစ္ အသုံးျပဳသင့္သည္။  

 

လက္ရွိတြင္မူ အရပ္္သားျပညသူ္လူထုမ်ားကုိ ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ားမွ 
ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္  ႏုိင္ငံေရးစိတ္ထား တြန္းအားေပးမႈႈ 
မရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ရွိ ျပည္သူႏွင့္ စစ္တပ္အာဏာရွိသူမ်ားမွ 
ျပသေနသည္။ ဤအစီရင္ခံစာရွိ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၏ အေသးစိတ္သည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ  အစုိးရႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ 
အရပ္သားမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ ကာကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္မႈ 
တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပေနပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
စစ္တပ္ႏွင့္ အရပ္သား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ စစ္သားမ်ားႏွင့္ 
အရပ္သား က်ဴးလြန္သူူမ်ားသည ္ အျပည္ျပညဆုိ္င္ရာ ရာဇ၀တ္မႈ 
က်ဴးလြန္သူမ်ား ျဖစ္ထုိက္ေပသည္။ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိသူ 
မ်ားအား အျပစ္ေပးထုိက္ေပသည္။  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ က်ဴ းလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား 
လုံေလာက္စြာႏွင့္ခ်က္ျခင္း တုံ႔ျပန္မႈမရွိဘဲ၊ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ 
မွတ္တမ္းတင္ခ့ဲသည္ ့ အတုိင္း ႏုိင္ငံမွဦးေဆာင္သည္ ့ အၾကမ္းဖက္မႈ 
သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆက္လက္၍ တည္ရွိေနျပီး ျပစ္ဒဏ္ကင္း 
လြတ္ခြင့္သည္လည္း စုိးစံေနလိမ့္မည္။ ထုိ႔အျပင္ အႏၲရာယ္ရွိျခင္းႏွင္ ့
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မူ၀ါဒမ်ား အျမဲတမ္း အခြင့္ရေနလိမ့္မည။္ ႏုိင္ငံမွ 
ဦးေဆာင္သည္ ့ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ အေျခအျမစ္ကုိ ဖယ္ရွားရန္၊ 
နက္ရိႈင္းစြာကြဲကြာေနေသာ  လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအားျပန္လည ္
 ေပါင္းကူးေပးရန္ႏွင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအေပၚ ရက္စက္ယုတ္မာမႈ 
မ်ားရန္မွ ကာကြယ္ေပးရန္ ယခုပင္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ 
လုိအပ္ပါသည္။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

၂၀၁၇ ခ ုေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင ္နာ့ဖ္ျမစ္ကုိျဖတ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမ ွဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္င ံအန္ဂ်ဴမာပါရာ သုိ႔ေရာက္လာျပီးေနာက္ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ ္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ အမနိ္႔ကုိ လယ္ကြင္းထဲရိ ွရြ႔႔့နယ္တြင ္ေစာင့္ဆုိင္းေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကသည္မ်ား။ ပူးျပင္းေသာေနရိွန္ႏွင္ ့
မိုးေအာက္တြင ္သူတုိ႔႔ကုိ တစ္ရက္ထက္ပိုျပီး ေစာင့္ထားခိုင္းသည္။ ပူးျပင္းေသာ အပူရိွန္ေၾကာင္ ့အနဆုံဲးလူတစ္ဦးေသဆုံးျပီး အမ်ားအျပား 
မူးလဲခဲ့သည္။ Photo by Andre Malerba 
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ျမနမ္ာအစိးုရႏွင့္ အျပညျ္ပညဆ္ိုငရ္ာ အသိငုး္အ၀ိုငး္တို႔၏ တံု႔ျပနခ္်က ္

စံုစမး္စစေ္ဆးေရးႏွင့္ အၾကေံပးေကာ္မရငွ ္

ႏုိင္ငံတကာ၏ ဖိအားေပးမႈကုိ တုံ႔ျပန္ရန္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားသည ္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလမွစတင္ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ 
အေျခအေနအား စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္တ၀န္း 
အၾကံေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔မ်ားကုိ 
တညေ္ထာင္ဖြဲစ့ည္းခ့ဲသည္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မ်ားသည ္အၾကမ္းဖက္မႈအား 
က်ဴးလြန္သူကုိ တိတိက်က် ရွာေဖြသတ္မွတ္ရန္ ပုုံစံမထုတ္ထားျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ အခြင့္အာဏာေပးထားျခင္းမရွိေပ။ ထုိ႔အျပင္ 
ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ား အတြက္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယက္ကုိမွ် 
အျပစ္ေပးျခင္း မရွိေပ။ အျပစ္မေပးဘဲ ထားရွိသည့္ အစဥ္အလာမွာ 
ဆက္လက္တည္ရွိ ေနေသာေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူထုႏွင့္ အျခားေသာ 
လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း အေပၚ ဆက္လက္၍ ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ 
အႏၲရာယ္ရွိေနပါသည။္  

ေကာက္မရွင္ ႏွစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ 
ကုိဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည္ ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ႏွင့္ 
ဒုတိယသမၼတ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္ေသာ ရခုိင္စုံစမ္း 
စစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ တုိ႔သည္ ၄င္းတုိ႔၏ေတြ႔ရွိခ်က္ကုိ မွတ္တမ္းမ်ား 
အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလတုိ႔ တြင္အသီး 
သီးထုတ္ျပန္ခ့ဲၾကသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တုိ႔သည္လည္း 
အတြင္းေရး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ အသီးသီးေဆာင္ရြက္ခ့ဲၾကသည္။ 
မၾကာျမင့္မီအခ်ိန္ကာလ ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
အၾကံေပးအရာရွိ ေဒၚစုၾကည္မွ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏုိင္ငံမွ ဒုကၡသည္မ်ား 
ျပန္လညလ္က္ခံရန္ကုိ တစ္စုိက္မတ္မတ္ျပဳလုပ္ျပီး “ေဒသတြင္း ဖြံ႔ျဖိဳး 
တုိးတက္မႈမ်ား ျပန္လညတ္ည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္  ေရရွညတ္ည္တံ့ေသာ 
 ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္” ေနာက္ထပ္ေကာ္မတီကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ 
အရာရွိမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္းေၾကညာခ့ဲသည္။  

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ 
ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား က်ဴးလြန္ခ့ဲသည္ ့ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ အဓိကထား၍ရွာေဖြရန္ အျဖစ္မွန္ရွာေဖြေရး 
မစ္ရွင္တစ္ခုကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဖြဲ ့စည္းေပးခ့ဲသည္။ 

ရခိငုျ္ပညန္ယ ္အၾကေံပးေကာ္မရငွ ္(အာနနေ္ကာ္မရငွ)္ 

ႏုိင္ငံတကာ ေကာ္မရွင္နာ သုံးဦးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာ္မရွင္နာ 
 ေျခာက္ဦးပါ၀င္ျပီး ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ေဟာင္း 
ကုိဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည္ ့ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခ့ဲသည္။ 
“လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈ၊ ဖြ႔ံျဖိဳးတုိးတက္မႈအခန္းဂ႑၊ အေျခခံ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိရန္၊ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ား ေသခ်ာစြာရရွိရန္ႏွင့္ 
ရခုိင္ရွိ ျပည္သူတုုိ႔၏ လုံျခံဳေရး အေၾကာင္းအရာတုိ႔အား ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားရန္” ႏွင့္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကုိ တစ္ႏွစ္အတြင္း 
ရွာေဖြျပီး အစီရင္ခံတစ္ရပ္ တင္ျပရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရမွ 
၄င္းအၾကံေပး ေကာ္မရွင္ကုိ လုပ္ပုိင္ခြြင့္အာဏာေပးခ့ဲသည။္ 

အာနန္ေကာ္မရွင္မွ ပထမဦးဆုံးအၾကိမ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္ 
မ်ားကုိ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ပုံႏိွပ္ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ ေကာ္မရွင္၏ 
အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ျမန္မာအစုိးရ ၏ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္ ့
(က) ေဘးဒဏ္သင့္ေဒသမ်ားသုိ႔  လူသားျခင္းစာနာမႈမ်ား 
အတားအဆီးမရွိ အျပည့္အ၀ အခြင့္ေပးရန္၊ (ခ) လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖါက္က်ဴးလြန္ သူမ်ားအား အျပစ္ေပးရန္၊ (ဂ) ပညာေရးႏွင့္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈရရွိရန္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားအား 
ဖယ္ရွာရန္၊ (ဃ) ရခုိင္ျပညန္ယ္ရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြါသူမ်ားေနထုိင္ေနသည္ ့
စခန္းမ်ားအား ပိတ္ရန္ အပါအ၀င္ လက္ငင္းႏွင့္ 
ေရရွည ္ ျပႆနာမ်ားကုိေျဖရွင္းရန္ တင္ျပထားသည္။95 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ARSA မွတုိက္ခုိက္ခ့ဲျပီးေနာက္ 
ျမန္မာစစ္တပ္၏ လ်င္ျမန္စြာ၊ အခ်ိဳးအစားမညီမ်ွစြာႏွင့္ ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ 
တုန္႔ျပန္မႈေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္၏ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကုိ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ 
ခ့ဲေပ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခ့ဲသည ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္ မ်ားကုိ 
မထီမ့ဲျမင္ျပဳပုံရသည။္ သူမကေျပာၾကားရာတြင္ ဥပမာအားျဖင့္ 
ရခိုင္ျပညန္ယ္တြင္း ေနထုိင္သူအားလုံးသည ္က်န္မာေရးႏွင့္ ပညာေရး ကုုိ 
ညီတူမ်တူရသည္ ဟူသည့္ မိန္႔ခြန္းသည ္အာနန္ေကာ္မရွင္၏ ေနာက္ဆုံး 
အစီရင္ခံစာ၏ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည္။  

ရခိငုစ္ံုစမး္စစေ္ဆးေရး ေကာ္မရငွ ္

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတမွ ရခုိင္စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကုိ ၂၀၁၆ 
ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ တည္ေထာင္ခ့ဲျပီး ေအာက္တုိဘာလ ၉ 
ရက္ႏွင့္ ၁၂ ရက္၊ ထုိ႔အတူ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ 
စစ္ေသြးၾကြမ်ားမွ ရဲစခန္းမ်ားအား အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ခ့ဲသည့္  
အေျခအေနကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ အခြင့္အာဏာေပးခ့ဲသည္။ ေကာ္မရွင္ကုိ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြမွ 
ဦးေဆာင္ျပီး၊ ယခင္ႏွင့္လက္ရွိ စစ္တပ္၊ ရဲႏွင့္ အစုိးရ 
အရာရွိၾကီးမ်ားပါ၀င္ၾကသည္။ ေကာ္မရွင္၏ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ သုေတသန 
နည္းစနစ္ အားနည္းမႈ တုိ႔ေၾကာင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈနွင့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား 
ယုံၾကည္ကုိးစားမႈ၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဘက္မလုိက္မႈ ကင္းမ့ဲေၾကာင္း 
လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စုိးရိမ္မႈ ရွိေၾကာင္း 
ေဖၚျပခ့ဲၾကသည္။96  

ေကာ္မရွင္၏ စုံစမ္းေတြ႔ရွိခ်က္ကုိ အမ်ားျပည္သူထံ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ 
၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲျပီး ၃ ရက္ၾကာစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိ အေျခခံ၍ 
အဓမျၼပဳက်င့္သည္ ့ စြပ္စြဲခ်က္သည ္ သက္ေသအေထာက္ 
အထားမစုံလင္ဘဲ “ေကာလဟာာလႏွင့္ လုပ္ၾကံသတင္းမ်ား” သာ 
ျဖစ္သညဟု္ ေဖၚျပထားသည။္97 ၄င္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဒသရွိ ဘဂၤလီ 
လူမ်ိဳးမ်ား (ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ေခၚဆုိသည့္ အသုံးအႏႈန္းတစ္ခု)  
ဟုရညည္ြန္းထား၍ “တည္ရွိေနေသာ ဘလီမ်ားကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ 
လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ဘာသာေရးႏိွပ္ကြပ္မႈတုိ႔ ေဒသတြင္ မရွိေၾကာင္း 
သက္ေသျပေနသည္” ဟုေဖၚျပထားသည။္98  
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ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ခ့ဲသည့္ ေဒသမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ႏုိင္ခ့ဲေသာ္လည္း 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားကုိ စြပ္စြဲထားသည္ ့သက္ေသအေထာက္ 
အထား အတည္မျပဳႏုိင္သည္မွာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေကာ္မရွင္မွ 
ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ  စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအသစ္တစ္ခု ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ 
လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ တားဆီးေရး ကုလသမဂၢ 
အထူးအၾကံေပးအရာရွိ  အာဒမ္မာ ဒီယန္းမွ ေဖၚျပ ခ့ဲပါသည။္99  

အဖြဲ႔အစညး္အတြငး္ပိငုး္ စံုစမး္စစေ္ဆးမႈမ်ား  

ရဲႏွင့္ စစ္တပ္ တုိ႔မွ အဖြဲ႔တြင္း စစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ 
တြင္တည္ေထာင္ခ့ဲၾကသည။္100 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ တြင္ စစ္တပ္မွ 
မိမိတုိ႔၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ စစ္တပ္မွ ၾကီးမား သည့္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း သက္ေသ 
အေထာက္အထား မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္  ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္ အေရး 
မဟာမင္းၾကီးရုံး၏၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖၚျပေသာ 
စြပ္စြဲခ်က္သည ္ မမွန္ကန္၍ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ၾကံ၍ ေဖၚျပ ထားေၾကာင္း၊ 
အၾကမ္းဖက္မႈ စြပ္စြဲခ်က္သည ္ “လိမ္ညာမႈမ်ားႏွင့္ တီထြင္ထားေသာ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အေပၚ၌သာ” ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ့ဲသည္။101 
ရခုိင္ျပညရွိ္ ၄င္းတုိ႔၏ စစ္သားမ်ား၏ အျပဳအမူကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ 
အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ တစ္ရပ္ကုိ ထပ္မံျပဳလုပ္မညဟု္ 
ျမန္မာစစ္တပ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ 
ေၾကညာခ့ဲသည္။102  
 
ကလုသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာငစ္၏ီ ျဖစရ္ပမ္နွရ္ာွေဖြေရး မစရ္ငွ ္
 
ရခုိင္ျပညန္ယ္တြင္ လူ႔အခြြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားအား ျမန္မာ၏ 
ေသခ်ာစြာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္မႈေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္ 
အေရးေကာင္စီမွ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္တုိ႔၏ ျမန္မာျပည ္
တလႊား အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ က်ဴးလြန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖါက္မႈ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကုိ ရွာေဖြရန္ မစ္ရွင္တစ္ရပ္ကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
မတ္လတြင္ တညေ္ထာင္ခ့ဲသည္။103 ျဖစ္ရပ္မွန္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္၏ 
စတင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ျမန္မာအစုိးရမွ ကန္႔ကြက္ခ့ဲျပီး 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွ ေ၀းေ၀းေနခ့ဲသည။္104 ျဖစ္ရပ္မွန္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ လုိမႈမရွိေၾကာင္း ေဖၚျပျပီး 
ရက္သတၱပါတ္ေပါင္းမ်ားစြာ အၾကာတြင္ ျမန္မာအစုိးရမွ ကုလသမဂၢ၏ 
ျဖစ္ရပ္မွန္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္အား ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ မေပးေတာ့ေၾကာင္း 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ ေန႔တြင္ ေၾကညာခ့ဲသည္။105 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 
ေမလ တြင္ ဘရာဇဲလ္စ္ ျမိ ႕ဳတြင္ျပဳလုပ္သည္ ့
သတင္းစာရုင္းလင္းပြဲတစ္ခုတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ မိမိတုိ႔အစုိးရသည္ မညသ္ည့္ 
အေၾကာင္းေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္  တညေ္ထာင္ခ့ဲေသာ 
ျဖစ္ရပ္မွန္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ႏွင့္ ေ၀းေ၀းေနခ့ဲရသည္ ့ အေၾကာင္းကုိ 
ရွင္းျပခ့ဲရာတြင္ “ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည ္လက္ေတြ႔ေျမျပင္ ျဖစ္ပြားသည္ ့ ျဖစ္ရပ္မွန္ႏွင့္ တႈညီမႈ 
မရွိဟု ထင္ေသာေၾကာင့္” ဟုေျပာၾကားခ့ဲပါသည။္106 “ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ 
လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္း ႏွစ္ခုအား ကြဲျပားေစမည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအား သူမ၏ 
အစုိးရမွ လက္ခံမည္ မဟုတ္” ဟု ထပ္မံေျပာၾကားခ့ဲသည္။107 
ျဖစ္ရပ္မွန္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔၀င္ေရာက္ႏုိင္ရန္ 
တရား၀င္ခြင့္ေတာင္းခ့ဲေသာ္လည္း ျမန္မာအစုိးရမွ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ 
လ်စ္လ်ဴရႈခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျဖစ္ရပ္မွန္ ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္သည ္
မိမိတုိ႔အလုပ္ကုိ ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။  

နာ အလမ္ ၆၅ ႏွစ ္သည ္ေျမျမဳပ္မိုင္းနင္းမိသည္ ့အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ သားျဖစ္သူ 
ဆာ့ေရး ကုိဆုံးရႈံးခဲ့ရသည္။ ဆာ့ေရးႏွင္ ့အေဖၚ သုံးဦးသည ္မိသားစုပိုင ္
ႏြားမ်ားကုိ ေက်ာင္းေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ “သားရဲ႔အေလာင္းကုိ ရြာကုိျပန္သယ္လာခဲ့တယ္” နာ 
အလမ္ ကေျပာသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင ္သူ႔၏ရြာသည္လည္း အဖ်က္ခံခဲ့ရသည္။ 
သူႏွင့္အတူ မိသားစု၀င္အားလုံး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံသုိ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္
စက္တင္ဘာလတြင ္ေရာက္လာခဲ့သည္။ Greg Constantine for the US Holocaust Memorial 
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လသူားျခငး္စာနာေထာကထ္ားမႈ အကအူညေီပးမႈအေပၚ ကန္႔သတ ္
ခ်ကမ္်ား 
 
ဤအစီရင္ခံစာေရးသားခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစုိးရသည္ အကူအည ီ
 ေပးအဖြဲ႔မ်ား၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ား 
ရခုိင္ျပညန္ယ္ေျမာက္ပုိင္း ေဒသမ်ားသုိ႔ သြားလာခြင့္ကုိ ဆက္လက္ 
ျငင္းပယ္ထားပါသည။္ ေယဘူရအားျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြက္ 
လူသားစာနာေထာက္ထားမႈ အကူူအညီမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္သာ 
ခြင့္ျပဳထားျပီး သတင္းေထာက္အဖြဲ႔မ်ားအား ေဘးေရာက္ရာ ေဒသမ်ား သုိ႔ 
သြားခြင့္ေပးရာတြင္ အာဏာပုိင္မ်ားမွ နီးနီးကပ္ကပ္ထိမ္းကြပ္ 
လုိက္ပါေနသည။္ အကူအညီေပးအဖြဲ႔မ်ား ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း 
သို႔သြားလာခြင့္ကုိ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွစ၍ ခြင့္မျပဳခ့ဲေပ။ 
ျမန္မာအစုိးရမွ အကူအညေီပး အ ဖြဲ႔မ်ားအား (ႏုိင္ငံတကာ 
ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔မွ လြဲ၍) ရခုိင္ျပညေ္ျမာက္ပ္္ုိင္းသုိ႔ ျပန္လည ္
သြားေရာက္ခြြင့္ေပးမည္ ့ လကၡဏာ မေတြ႔ရေသးေသာေၾကာင့္ 
သိန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားသည ္ အသက္အႏၲရာယ္ 
 ေဘးႏွင့္ၾကံဳေတြ႔ႏုိင္ပါသည။္109   
 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳ းေဖာကမ္ႈမ်ားအား ျငငး္ပယျ္ခငး္မ်ား 
 
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအားဆန္႔က်င္သည္ ့ စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ရက္စက္ 
ယုတ္မာမႈမ်ားက်ဴးလြန္ခ့ဲေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္ 
အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကုိ ျမန္မာအစုိးရသည ္
ဆက္လက္ျငင္းဆုိ ေနခ့ဲသည။္  
 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုုၾကည္မွ 
ၾကီးမားလာေသာ စ စစ္တပ္၏ ရက္စက္ယုတ္မာ သက္ေသ 
အေထာက္အထားမ်ားအေပၚ သံသယရွိေၾကာင္း ေဖၚျပ၍့ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား 
မည့္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္  ဘဂၤါလားေဒ့ခ်္ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပး ရသညကုိ္ 
မသိသလုိ လစ္လ်ဴရႈခ့ဲသည။္ သူမ၏ ဤလစ္လ်ဴရႈမႈေၾကာင့္ 
အျခားအရပ္သားႏွင့္ စစ္တပ္အရာရွိမ်ား၏ ျငင္းပယ္မႈမ်ား ပုံစံတစ္ခု 
ျဖစ္လာသည္။ ထုိနည္းတူ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသညမ္်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး 
တာ၀န္ရွိ အရာရွိမွ အရပ္သားမ်ားထြက္ေျပးရျခင္းမွာ သူတုိ႔သည ္
လူမ်ိဳးတုံးရွင္းလင္းသည္ ့ သားေကာင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ျပလုိသည့္ 
“အစီအစဥ္” ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ တြင္ 
ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခ့ဲသည္။110  
 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အၾကံေပးအရာရွိ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရုံးမွျပဳလုပ္သည္ ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ 
လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား အဓမၼျပဳက်င့္သည့္ စြပ္စြဲခ်က္မွာ “ေကာလဟာလ” 
“လုပ္ၾကံဇတ္လမ္းမ်ား” ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ “တဖက္သတ္စြပ္စြဲမႈမ်ား” 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပခ့ဲသည။္111 ဒီဇင္ဘာလကုန္ပုိင္းတြင္လည္း 
ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေအးေအးစုိးမွ IRIN 
ကုိေျပာၾကားရာတြင္ ၾကီးမားသည့္လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သည ္
ဆုိေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည ္ “ရန္လြန္တုံ႔ျပန္၊ လုပ္ၾကံဇတ္လမ္းမ်ား” 
ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ “ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား သူတုိ႔စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည ္လုံး၀ျဖစ္ပြားျခင္း 
မရွိခ့ဲဟု” ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။112  
 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ 
ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း 
စြပ္စြဲခ်က္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍  ျမန္မာအစုိးရအား ကုလသမဂၢ 

အထူးကုိယ္စားလွယ္ ၅ ဦးမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ 
တြင္ဆက္သြယ္ခ့ဲရာတြင္ ျမန္မာအစုိးရမွ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ မတရား 
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းႏွင့္ အစုလိုက္အျပံဳလုိက္ ျမဳပ္ႏံွျခင္း စြပ္စြဲခ်က္အေပၚ 
“စီမံခ်က္အတြင္း အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ အသတ္ခံရသူမ်ား ျမဳပ္ႏံွထား 
သည္ ့ ေနရာမ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ ယေန႔ထိ 
ခုိင္လုံေသာ အေထာက္အထား မေတြ႔ရေသးပါ” တုံ႔ျပန္ခ့ဲပါသည္။113 

အဓမၼျပဳက်င့္မႈႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ စြပ္စြဲခ်က္ကုိ တပ္မေတာ္ဦးစီးခ်ဳပ္ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္မွ ေျပာခ့ဲသည္ ့ “စြပ္စြဲထားသည္ ့
သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ား ေျမျပင္တြင္ မျဖစ္ပြားခ့ဲပါ” 
ျမန္မာအစုိးရမွ ျပန္လညကုိ္းကား ေျပာဆုိခ့ဲပါသည။္114  
 
၄င္းကုလသမဂၢႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈတြင္ ျမန္မာအစုိးရမွ “လုံျခံဳေရး 
စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြင္း ကေလးမ်ားအား ဖမ္းဆီး၊ ထိမ္းသိမ္း၊ ျပီး 
သုိ႔မဟုတ္ သတ္ျဖတ္ျခင္း မရွိ (တိုက္ရုိက္ ကုိးကားထား)၊ ဟုေျပာၾကား 
ခ့ဲပါသည။္115 ရက္သတၱပါတ္မ်ားစြာ ေနာက္ပုိင္း ၂၀၁၆ခုႏွစ္ 
 ေအာက္တုိဘာလမွ စ၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ 
အဖမ္းအဆီး အထိမ္းသိမ္းခံရသူထဲတြင္ ၁၀ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာ 
ကေလးမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္းကုိ ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တုိက္ရုိက္ရရွိသည့္ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကုိ ရုိက္တာသတင္းဌာနမွ ပုံႏိွပ္ထုတ္ေ၀ 
ခ့ဲပါသည။္116  
 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားစြာတုိ႔၏ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားႏွင့္ ရြာမ်ားအား 
ျမန္မာစစ္တပ္မွ မီးရြံ႔တုိက္ခုိက္မႈမ်ား အခ်ိန္တြင္း ျဂိဳလ္တုမွ ရုိက္ကူး 
ထားေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ Human 
Rights Watchမွ ေဖၚျပခ့ဲေသာ္လည္း အစုိးရလုံျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ား 
ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔၏ ေနအမ္ိမ်ားႏွင့္ အရပ္သားအေဆာက္အဦးမ်ားအား 
ဖ်က္ဆီးပစ္သညဆုိ္သည့္ စြပ္စြဲခ်က္ကုိ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္မွ 
ခုိင္ခိုင္မာမာ ဆက္လက္ ျငင္းဆုိခ့ဲသည္။117 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ 
ႏုိင္ငံေတာ္အထူးအၾကံေပး အရာရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရုံးမွ 
“အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္မ်ား”မွ အရပ္သားအိမ္မ်ားအား မီးရြံ႔ခ့ဲေၾကာင္း 
ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။118  
 

လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႔စည္းမ်ားစြာမွ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ရက္စက္ 
ယုတ္မာမႈမ်ားအေပၚ အစုိးရ၏ ျငင္းဆုိေနမႈသည ္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား 
တိုင္းျပညမွ္ ဖယ္ရွားရန္ျမင္လုိေသာစိတ္ထားကုိ အခ်က္ျပေနျခင္းတစ္ခု 
ျဖစ္ပါသည။္ လက္ရွိ ခုိင္လုံေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည ္
ျမန္မာအစုိးရအား (က) ရက္စက္ယုတ္မာမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား 
ရင္ဆုိင္ရန္၊ (ခ) ရွင္းလင္းသုတ္သင္မႈ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္ ့
ေနရာမ်ားတြင္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ မ်ားျပဳလုပ္ခြင့္ေပးရန္၊ ႏွင့္ 
(ဂ) ၄င္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္ ့ က်ဴ းလြန္မႈလုပ္ရပ္မ်ားအား 
 ျဖိဳဖ်က္ရန္ တြန္းအားေပးသင့္ပါသည။္  
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ေရွ႔ဆက္လပု္္ငနး္စဥ္မ်ား 
လူမ်ိဳးေရးတြင္ အေျခခံေသာ ရက္စက္ယုတ္မာေသာ ျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ 
လူဦးေရးတစ္ခုလုံးအား ဆက္လက္ ပစ္မွတ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရး 
အကူးအေျပာင္း တစ္ခုသည ္ မျပည့္စုံဆုံးႏွင့္ အဆုိးဆုံးအလားအလာ 
ရွိပါသည။္ သုိ႔ေသာ္လည္း ရုိဟင္ဂ်ာ လူထုအေပၚ ရက္စက္ 
ယုတ္မာ ေသာလုပ္ရပ္မ်ား ရပ္တန္႔ရန္ ပါ၀င္သူအားလုံး တက္ၾကြစြာ 
ပါ၀င္ျပီး က်ဴးလြန္သူမ်ားအား အျပစ္ေပးရန္ႏွင့္ ၄င္းျပစ္မႈမ်ား 
အနာဂါတ္တြင္ မျဖစ္ပြားေစရန္ တားဆီးရမည္။ မူလတာ၀န္မွာ 
ျမန္မာအစုိးရေပၚတြင္ ကိန္းေအာင္ေနပါသည္။ ဤတာ၀န္ကုိ 
ထမ္းေဆာင္ရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ 
နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဖိအားေပးႏုိင္ပါသည။္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ 
ႏုိင္ငံမ်ား၊ ဥေရာပႏွင့္ ေျမာက္အေမရိက ႏုိင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ 
ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္း၏ ဖိအားေပးမႈမ်ား လုိအပ္ပါသည္။ 
ရုိဟင္ဂ်ာအေပၚ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔သြားရန္ 
ရက္စက္ယုတ္မာမႈမျဖစ္ရန္ တားဆီးမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ 
နည္းလမ္းကရိယာမ်ား အသုံးျပဳ၍ ျမန္မာအစုိးရ အားတုိက္ 
တြန္းရမည္။  

ျမန္မာစစ္တပ္သည ္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အရပ္သားမ်ားအား တုိက္ခုိက္ 
ေနမႈမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန္႔ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္ ့အရညအ္ခ်င္း 
ရွိသည္။ လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပး 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား အခင္းျဖစ္ပြားသည္ ့
ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားခြင့္ေပးရန္ စစ္တပ္ႏွင့္ အရပ္သားဦးေဆာင္သည္ ့
အစုိးရ ႏွစ္ဦးစလုံးတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးလုံးသည ္
တာ၀န္ယူမႈအား ျမင့္တင္ရန္ႏွင့္ အနာဂါတ္ ရက္စက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ပြားမႈမရွိေအာင္ တားဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ေရရွည ္လုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရလိမ့္မည။္ ျမန္မာအစုိးရသည ္ ေအာက္ပါ ကနဦး 
အဆင့္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သင့္သည။္ 

• ရခုိင္ျပညန္ယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ အရပ္သား လူထုမ်ားအေပၚ 
တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ အရပ္သားအား 
အကာအကြယ္ေပး မႈမ်ားအား ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

• လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအား 
ရခိုင္ျပညန္ယ္၏ ေဒသမ်ားသုိ႔ခ်က္ခ်င္း လြတ္လပ္စြာ  
ႏွင့္ လြယ္ကူစြာ ခြင့္ျပဳရန္၊ 

•  ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ရွင္းလင္းမႈ စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြင္း 
အဖမ္းခံရေသာသူမ်ား မည့္သည့္ေနရာတြင္ရွိျပီး၊ ၄င္းတုိ႔၏အေျခ 
အေနမ်ားကုိ တိက်မွန္ကန္ေသာ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ား အျမန္ဆုံး ထုတ္ေဖၚေပးရန္၊  

• ကေလးမ်ားအပါအ၀င္ ရခုိင္ျပညန္ယ္တြင္ မတရားတားဆီး 
ထားေသာ ရုိဟင္ဂ်ာအားလုံးကုိ အျမန္ဆုံးႏွင့္ ခၽြင္းခ်က္မရွိ 
လြတ္ေပးရန္၊ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒအရ မ်ားႏွင့္အည ီ
လူမ်ားအား အေရးယူရန္ ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကုိ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ တရားမွ်တေသာ တရားခြင္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 
အတုိင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊  
 

• အုပ္စုလုိက္ ရက္စက္ယုတ္မာမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
က်ဴးလြန္သူမ်ားအား အဆင့္ သုိ႔မဟုတ္ တာ၀န္မေရြး 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ တရား မွ်တေသာ တရားခြင္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား 
အတုိင္းအေရးယူရန္၊ 

• အစုိးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအား သတ္ျဖတ္ခ့ဲသူမ်ား 
အား အျပည္ျပညဆုိ္င္ရာ တရားမွ်တေသာ တရားခြင္ စံခ်ိန္ 
စံညႊန္းမ်ား အတုိင္းအေရးယူရန္၊ 

• ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ တာ၀န္ေပး 
အပ္ထားေသာ ျဖစ္ရပ္မွန္ ရွာေဖြေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ 
ရခုိင္အၾကံေပး ေကာ္မရွင္ အပါအ၀င္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ 
လြတ္လပ္သည့္ အၾကံေပးႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔တုိ႔၏ 
အၾကံေပးခ်က္မ်ားအား အေကာင္ အထည္ေဖၚရန္၊ 

• ရခုိင္ျပညန္ယ္တြင္ က်ဴးလြန္ခ့ဲသည့္ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ 
ျဖစ္ရပ္မွန္ကုိဦးတည္သည္ ့ အၾကံေပးခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္ 
အထည္ေဖၚရန္ႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား အျပစ္ေပးမႈကုိ 
ေသခ်ာစြာ တာ၀န္ ယူရန္၊ 

• ၁၉၈၂ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညြန္း 
မ်ားႏွင့္အည ီ ျပန္လညသုံ္းသပ္ရန္ႏွင့္ ျပင္ဆင္ရန္၊ ႏွင့္ 
လူမ်ိဳးမခြဲျခားဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအားလုံး 
ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အခြင့္အေရးျပည့္ျပည့္၀၀ကုိ ညမီ်ွစြာေပးရန္၊ 

• လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သည္ ့ ေဒသတြင္းထုတ္ျပန္ထားသည့္ 
အမိန္႔မ်ားအားလုံးကုိ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္၊ အထူးသျဖင့္ 
လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္၊ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ခြင့္၊ 
ကေလးေမြးဖြားခြင့္ႏွင့္အျခားအေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားအပၚ 
 ကန္႔ သတ္မႈမ်ား အားရုပ္သိမ္းရန္၊  

• ရခုိင္ျပညန္ယ္တြင္ ကန္႔သတ္ထားေသာ လြတ္လပ္စြာ 
သြားလာခြင့္ကုိ ခ်က္ခ်င္းရုပ္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာရန္၊ 
အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္းရွိ မြတ္ဆလင္အမ်ားစု 
ေနထုိင္သည့္ ျမိ ႔ဳနယ္ရွိ ရြာမ်ား အပါအ၀င္ႏွင့္ အရပ္သားမ်ား လုုံျခံဳ 
လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏုိင္ရန္ လုိအပ္ေသာအကာအကြယ္ 
 ေပးရန္၊ အနဲဆုံး အရပ္သား အၾကီးတန္းအစုိးရအရာရွိ တစ္ဦးႏွင့္ 
စစ္တပ္အရာရွိတစ္ဦးႏွင့္အတူ မြတ္ဆလင္မ်ားႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ 
တုိ႔ပါ၀င္ေသာ အထူးၾကီးမတ္ေရး အဖြဲ႔ကုိ ဖြဲ႔စည္း၍ 
ရခုိင္ျပညန္ယ္ရွိ တစ္ရြာမွ တစ္ရြာသုိ႔ သြားေရာက္ကာ 
ရြာၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔မ်ားထံ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ ရုပ္သိမ္းေၾကာင္း အၾကံေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ 
လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ ရုပ္သိမ္းမႈကုိ 
ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ရန္၊ 
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အထက္ပါအခ်က္မ်ားအား ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားမွ ထိေရာက္ 
တုိးတက္မႈရွိေအာင္ျပဳလုပ္ရန္  အမိ်ဳးမ်ိဳးေသာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားႏွင့္ အစုိးရမ်ားမွ ေကာင္းမြန္စြာ ဖိအားေပးရမည္။  
ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီသည ္ ပဌမဦးဆုံး အဓိကက်သည့္ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အသင္းအဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္၍ ျမန္မာအစုိးရမွ အထက္ပါ 
လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္မ်ားအား ေရွ႔ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
နည္းလမ္းကရိယာမ်ား အသုံးျပဳႏုိင္သည။္ အစုအလုိက္အျပံဳလုိက္ 
ရက္စက္ယုတ္မာေသာလုပ္ရပ္မ်ား၏ အေျခအေနမ်ားသည ္
ႏုိင္ငံတကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရး အတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ 
ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည။္  ျမန္မာႏုိင္ငံသည ္ ကုလသမဂၢ 
လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ တရား၀င္ၾကားနာမႈ အစီအစဥ္တြင္ 
တညရွိ္ေနသည။္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ ကုလသမဂၢ 
လုံျခံဳေရးေကာင္စီမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ  ၾကားနာမႈအစီအစဥ္သည ္
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ပထမဦးဆုံး ၾကားနာမႈျဖစ္၍ ရုိဟင္ဂ်ာအေပၚ 
က်ဴးလြန္သည္ ့ ရာဇ၀တ္မႈ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပါတ္သက္၍ 
ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရး ေကာင္စီ အဖြဲ႔၀င္အခ်ိ ႕ဳႏွင့္ ကုလသမဂၢ  
အေထြအေထြ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ တုိ႔အတြက္ အျပစ္တင္ရန္ႏွင့္ 
အေရးတၾကီး ေဖၚျပရန္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ျဖစ္သည္။  
ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ  ၾကားနာမႈ အစီအစဥ္သည္ ကုလသမဂၢ 
လုံျခံဳေရးေကာင္စီမွ အေလးအနက္ ထားေၾကာင္းကုိ ေဖၚျပရန္ 
အေရးပါေသာ အဆင့္တစ္ခု ျဖစ္ခ့ဲေသာ္လည္း ေဆြးေႏြခ်က္ မ်ားသည္ 
ခုိင္ခုိုင္မာမာ အေရးယူုမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအား 
ခြင့္ျပဳသည့္ ဖိအားေပးမႈကုိ ေပးႏုိင္မည္ ့ နည္းလမ္းကရိယာမ်ား 
အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကုိ ထုတ္ျပန္ရန္ လုိအပ္သည္။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရက္စက္ယုတ္မာမႈ လုပ္ရပ္မ်ားအား ဟန္႔တားရန္ႏွင့္ 
တာ၀န္ယူမႈကုိ ျမင့္တင္ႏုိင္ရန္ ထုိနည္းလမ္း ကရိယာမ်ားတြင္ 
လက္နက္ေရာင္းခ်မႈ ပိတ္ဆုိ႔ျခင္းႏွင့္ အျပည္ျပညဆုိ္င္ရာ ရာဇ၀တ္မႈ 
တရားရုံးသုိ႔ လြဲေျပာင္းျခင္း တုိ႔အပါအ၀င္ ျဖစ္သည။္  
 
ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီမွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး 
အေျခအေနအထူးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ အထူးကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
ထားရွိသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္သည္။ အထူးတာ၀န္ 
ထမ္းေဆာင္ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး 
အေျခအေနကုိ မီးေမာင္းတစ္ခုထုိးျပေနျပီး၊ ရုိဟင္ဂ်ာအေပၚ 
အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ ရက္စက္မႈလုပ္ရပ္မ်ားကုိ ေျပာဆုိခ့ဲသည။္ ၂၀၁၇ 
ခု မတ္လၾကားနာမႈတြင္ ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီမွ 
ရခုိင္ျပညန္ယ္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားရွိ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ လြပ္လပ္ေသာ 
ျဖစ္ရပ္မွန္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ တစ္ခုကုိ တည္ေထာင္ခ့ဲပါသည္။ 
ဤအစီရင္ခံစာေရးသားခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစုိးရသည ္ ျဖစ္ရပ္မွန္ 
ရွာေဖြသူမ်ားႏွင့္ ပုူးေပါင္းရန္ မလုိလားေသာ လကၡဏာျပ ေနသည္။ 
အထက္ပါ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ ့ အဆင့္၏အခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားမွ ထိေရာက္စြာ လုိက္နာရန္ 
ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီႏွင့္ အျခားကုလသမဂၢ 
အဖြဲ႔အစည္း မ်ားမွ ဖိအားေပးႏုိင္သည။္ ထုိ႔အျပင္ ထုိကုလသမဂၢ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ေအာက္ပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္သည။္ 

ပုဂၢၢလိကဆန္အလႈရွင္၏ ကုန္တင္ကားတစ္စီးအေရွ႔တြင္ ပါတ္လည္၀ုိင္းေနေသာ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ဦးေရရွိ ရုိဟင္ဂ်ာလူအုပ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိငံ္သို႔ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားစြာ ေရာက္လာခဲ့ျခင္း 
ေၾကာင့္ လူ႔သားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးမႈမ်ား အခက္အခၾဲကံဳေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းေနေသာ ဒုကသည္မ်ားသည္ 
လူ႔သားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားေပၚတြင္ မွီခုိေနရသည္။ Greg Constantine for the US Holocaust Memorial Museum 
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• ကုလသမဂၢ ျဖစ္ရပ္မွန္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္တာ၀န္အား ဆက္လက္ 
လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာၾကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္အတူ 
ျမန္မာအစုိးရမွ ပါ၀င္ပူးေပါင္းရန္အတြက္ တြန္းအားေပးရန္၊ 
ရခုိင္ျပညေ္ျမာက္ပုိင္းႏွင့္ အျခားျပည္နယ္မ်ားျဖစ္သည္ ့ကခ်င္ႏွင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈ အေျခအေန 
မ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အပါအ၀င္ႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား 
အျပစ္ေပးရန္၊ 

• ကုလသမဂၢ ျဖစ္ရပ္မွန္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္အား ရခုိင္ျပည္နယ္ 
အျခအေနႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အထူးသျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အခ်က္ 
အလက္မ်ား၊ စာရင္းမ်ားႏွင့္ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားေပးရန္၊  

အေရွ႔ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ အျခားႏုိင္ငံ အစုိးရမ်ားမွ 
ရုိဟင္ဂ်ာအေပၚ ရက္စက္ယုတ္မာမႈ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ 
ဆက္လက္အေရးယူရန္ ျမန္မာအစုိးရအား ဖိအားေပးႏုိင္သည္။ 
 ေနာက္ဆုံးအဆင့္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာရသူမ်ား လုံျခံဳစိတ္ခ်စြာႏွင့္ 
မိမိဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ေရးအတြက္ အေျခအေနတစ္ခု 
တညေ္ဆာင္ေပးရန္ တုိ႔ျဖစ္သည။္ ဒုကၡမ်ား မိမိေနရပ္ျပန္ရန္ 
အခြင့္အေရးရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား 
ဆက္လက္အတုိက္ခုိက္ခံေနရဆဲျဖစ္၍ ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ရန္ လက္ရွိ 
 ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည ္ ေစာလြန္းေနေသးသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
အျပစ္က်ဴ းလြန္သူမ်ားသည္ လုံး၀လြတ္ျငိမ္းခြင့္ကုိ စံစားေနရဆဲျဖစ္၍ 
ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈကုိ ေၾကာက္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ ဒုကၡသညမ္်ား 
ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အတင္းအၾကပ္ျပန္ မပုိ႔ေရးအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ 
ႏုိင္ငံတြင္ အဓိကအခန္းဂ႑မွ ပါ၀င္ျပီး၊ အျခားႏုိင္ငံအစုိးရမ်ားမွ 
ဒုကၡသည္မ်ား မိမိသေဘာအေလ်ာက္၊ လံုျခံဳမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ 
ျပန္ႏုိင္ရန္၊ သညအ္ခ်ိန္တြင္ ေကာင္းမြန္စြာျပန္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ကူည ီ
ႏုိင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ေသာ အေရွ႔ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား 
အာဆီယန္ (ASEAN)သည္ အစဥ္အလာအရ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၏ 
အတြင္းေရးတြင္ မစြက္ဖက္ေရးမူ၀ါဒ ရွိေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ရွညလ္မ်ား 
ျဖစ္ပြားေနသည္ ့ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မ်ားႏွင့္ 
ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ားအား ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရန္ ျငင္းဆုိေနၾကသည္။ 
လြန္ခ့ဲေသာလမ်ား၊ ႏွစ္မ်ားမွစ၍ လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈ 
ဆုိင္ရာအခက္အခဲမွာ အလြန္အမင္း ဆုိး၀ါးလာေနျပီ ျဖစ္သျဖင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေဒသဆုိင္ရာ အိမ္နီးျခင္းႏုိင္ငံတခ်ိ ႕ဳမွအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ရပ္တန္႔ရန္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း စတင္ဖိအားေပးလာသည္။ လြန္ခ့ဲေသာ 
လမ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ရုိဟင္ဂ်ာအေပၚ အၾကမ္းဖက္မ်ား၏ 
ရလဒ္ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ အၾကပ္အတည္းႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳ ေနရသည ္
ျဖစ္သျဖင့္ ေဒသတြင္းရွိႏုိင္ငံမ်ားမွ ျပင္းထန္စြာတုံ႔ျပန္သင့္သည္။ 
အာဆီယန္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ဥေရာပႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ား 
အပါအ၀င္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ အစုိးရတုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ရက္စက္ယုတ္မာမႈ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တုံ႔ျပန္ႏုိင္ပါသည္။  
• ႏုိင္ငံတကာၾကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာအစုိးရမွ 
ပါ၀င္ပူးေပါင္းရန္အတြက္ တြန္းအားေပးရန္၊ ရခုိင္ျပည ္
 ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ အျခားျပည္နယ္မ်ားျဖစ္သည္ ့ ကခ်င္ႏွင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈ အေျခအေန 
မ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အပါအ၀င္ႏွင့္ က်ဴးလြန္သူ မ်ားအား 
အျပစ္ေပးရန္၊ 

• ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ရက္စက္ယုတ္မာမႈ လုပ္ရပ္မ်ားအား 
ရပ္ဆုိင္းသြားရန္အတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္အား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 
ဖိအားေပးရန္ႏွင့္ ျပန္လညကု္စားရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ 
ပါတ္သက္ေသာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ လြဲ၍ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္သင္တန္းမ်ား၊ ေလ့က်င့္မႈမ်ာ း 
အပါအ၀င္ စစ္တပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကုိ 
ရုိဟင္ဂ်ာအေပၚ အစုအလုိက္အျပံဳလုိက္ ရက္စက္ယုတ္မာေသာ 
လုပ္ရပ္မ်ား ရပ္တန္႔သြားသည့္ ့အေျခအေနႏွင့္ က်ဴးလြန္သူု 
မ်ားအား ပြင္းလင္းထိေရာက္ေသာ အျပစ္ေပးမႈမ်ား  ျပဳလုပ္ 
သညအ္ထိ ရပ္ဆုိင္း ထားရန္၊ 

• အစုအလုိက္အျပံဳလုိက္ ရက္စက္ယုတ္မာေသာ လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ 
တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ပစ္မွတ္ထာေသာ ပိတ္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊  

• အနာဂါတ္ ေနရပ္ျပန္ေရး အစီအစဥ္အား အျပည္ျပညဆုိ္င္ရာ 
စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားႏွင့္အည ီ မိမိသေဘာအေလ်ာက္၊ လံုျခံဳမႈႏွင့္ 
ဂုဏသိ္ကၡာရွိရွိ ျပန္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဒုကၡသညမ္်ား မိမိမူရင္းေနရာ 
မ်ားသုိ႔ျပန္ႏုိင္ခြင့္ရွိရန္၊ 

• ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ားအား ခံစားၾကံဳေတြ႔ခ့ဲရေသာ ဒုကၡသည ္
မ်ားအား ေတြ႔ဆုံ၍ ေမးျမန္းၾကားနာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္စပ္သုိ႔ အဆင့္ျမင့္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသြားေရာက္ ႏုိင္ရန္အတြက္ တြန္းအားေပးရန္၊ 
ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔လည္း သြားေရာက္ေလ့လာရန္၊  

 
ထုိ႔အျပင္ ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အလႈရွင္ 
အစုိးရမ်ားမွ အေရးေပၚ လူသားျခင္းစာနာမႈ အေထာက္အထားဆုိင္ရာ 
အကူအညီမ်ားေပးရန္၊ ရုိဟင္ဂ်ာအေပၚ ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ားအား 
မွန္ကန္စြာ ျပန္လည ္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေရရွည္ ေထာက္ပ့ံ 
မႈမ်ားေပးရန္ႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္ ရက္စက္ယုတ္မာမႈ လုပ္ရပ္မ်ား 
မျဖစ္ပြားရန္ ကာကြယ္မႈမ်ားအတြက္ အဖြဲဲ႔အစည္းတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ 
 ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ တုိ႔ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔လုပ္ေဆာင္ 
ရာတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း အထူးသီးသန္႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ 
ႏုိင္ပါသည္။  
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• ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားတုိင္းရင္းသား 
ျပည္နယ္မ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ - ျမန္မာနယ္စပ္ တစ္ေလ်ာက္ရွိ 
လူသားျခင္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေနေသာ မရွိမျဖစ္က်န္းမာေရး 
၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ စိတ္ထိခုိက္မႈ ၾကည့္ရႈျခင္းအပါအ၀င္၊ 
အစီအစဥ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားေထာက္ပ့ံရန္၊ 

• လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအားမွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ အမွန္ 
 ေျပာျခင္း၊ အေသအေပ်ာက္စာရင္း မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ 
 ေပ်ာက္ဆုံး သူမ်ားအား ေျခရာခံျခင္း၊ မတရားထိန္း သိမ္းခံရသူ 
မ်ားအား အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ ကြဲကြာေနေသာ မိသားစု၀င္ 
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• အနာဂါတ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
အျခားျပည္နယ္မ်ားတြင္ အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈ 
ျဖစ္မညဆုိ္ပါက ေစာင့္ၾကည္ ့ ၾကိဳတင္အသိေပးႏုိင္သည့္ 
အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွမႈ ျပဳလုပ္ရန္၊ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏုိင္ငံသို႔ ေလွျဖင့္ေရာက္ရွိျပီး ေနာက္တစ္ေန႔႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ မနက္တြင္ မိမိပုိင္ဆိုင္မႈအခ်ိဳ႕အား သယ္ေဆာင္ေနသည္ 
ရုိဟင္ဂ်ာ ေယာကၤ် ားကေလး တစ္ဦး  Photo by Lauren DeCicca 
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အထူးသတင္းေထာက ္ Yanghee Lee အားရိုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ မိမိေနအိမ္မ်ားအား 
မီးရႈိ႔ဖ်က္ဆီးၾကသည္ဟ ု ေျပာဆိုုခဲ ့ ပါသည္။ ထိုအဆိုျပဳခ်က္အား Lee မွ 
မယံုသကၤာစရာျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသ 


