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လက္နက္ကိရိယာမ်ား
ႏုိင္ငံသားစိစစ္မႈသက္ေသခံကဒ္ျပားမ်ားႏွင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္မ်ား၏ 
ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို ျငင္းပယ္ျခင္း

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ၏ “

“





Fortify Rights သည္ လူသားအားလံုး လူ႕အခြင့္အေရး 
အမွန္တကယ္ ရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား 
စံုစမ္းစစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္သည္။ အာဏာပိုင္မ်ားအား 
အေျဖရွာေျဖရွင္းမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေစသည္။ လူ႕အခြင့္အေရး 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္ခံရေသာ လူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ားႏွင့္ 
အရပ္ဘက္လူမႈအသိုက္အ၀န္းတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈ 
မ်ားကို သန္မာအားေကာင္းေစသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ 
သက္ေသအေထာက္အထား အေျခခံသုေတသနျပဳ 
ေလ့လာမႈ၏ လႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္း၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္  
အမွန္တရားေျပာဆိုတင္ျပမႈ၏ စြမ္းအား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ 
လူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ားႏွင့္ အေျပာင္းအလဲကို တြန္းအား   
ေပးေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ 
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ၏ အေရးပါမႈတို႔ကို ယံုၾကည္သည္။ 
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ 
ႏိုင္ငံတို႔တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားျပီး၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ 
အေျခစိုက္ေသာ လြတ္လပ္ျပီး၊ အမွီအခိုကင္းသည့္ 
အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

မ်က္ႏွာဖုံးပုံ
D.M. (၆၅ ႏွစ္) မွ 
ႏွစ္စဥ္ေကာက္ယူေသာ 
အိမ္ေထာင္စုစစ္တမ္းတစ္ခုတြင္   
ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားမွ 
ရုိက္ကူးေပးထားေသာ 
မိသားစု ဓါတ္ပုံတစ္ပုံအား 
ျပသေနစဥ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ 
ျမန္မာစစ္တပ္မွဦးေဆာင္ေသာ 
တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအၿပီးတြင္ D.M. သည္ 
၄င္း၏သား ၃ ေယာက္ႏွင့္အတူ 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးခ့ဲသည္။
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“Tools of Genocide”

A.Z. (၇၈ ႏွစ္) မွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၄င္းေနထုိင္ခ့ဲေသာ အေထာက္အထားအား ျပသေနစဥ္။ 

“ကၽြန္ေတာ္မွာ မိသားစုဓါတ္ပုံရိွတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ေျမအတြက္ စာရြက္စာတမ္းေတြ 
ကၽြန္ေတာ့္မွာရိွတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းရိွတယ္။” သူသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဦးေဆာင္ေသာ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားစတင္အျပီး ၁၆ရက္အၾကာတြင္ 
ထြက္ေျပး ခ့ဲသည္။ “သူတုိ႔က ရြာေတြကုိ မီးရႈ႕ိခ့ဲၾကတယ္။” ဟုသူက ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပ သည္။ 
“ကၽြန္ေတာ္ NVC ကဒ္ကုိ မယူခ့ဲဘူး။ ယူလာရင္၊ ခင္ဗ်ား ဘဂၤလီ ျဖစ္သြားပီ … ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ သြားလာလႈပ္ရွားမႈေတြကုိ   ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အကန္႔အသတ္ခံရတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အနီးအနား ပါတ္၀န္းက်င္ကုိေတာင္ သြားခြင့္မျပဳဘူး။”
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္

“လူသားတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္သရုပ္လကၡဏာျဖစ္တည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးလႊမ္းမုိးမႈမ်ားကုိ 
ဆထက္တုိးျပဳလုပ္ျခင္း၊” အကာအကြယ္ေပးခံရေသာ အုပ္စုမ်ားအား ပစ္မွတ္ထား ခြျဲခားဆက္ဆံသည့္ 
“အစီအမံမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒမ်ား” ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အစရိွသည့္လုပ္ရပ္မ်ားသည္ 
“ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေစရန္ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳသည့္ အေနအထားတစ္ခုကုိ 
ဖန္တီးသည့္” လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ လုပ္ရပ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ 
ဟန္႔တားေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢရုံးမွ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။ လူအုပ္စုတစ္စု၏အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားအား 
သတ္ျဖတ္မႈက့ဲသုိ႔ေသာ သီးျခားတားျမစ္ထားသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားအျပင္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားအား
က်ဴးလြန္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ပစ္မွတ္ထားသည့္ အုပ္စုတစ္စုအား တုိက္ခုိက္ဖ်က္ဆီးရန္အတြက္ 
အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစေသာ ဥပေဒႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားအား “အလုံးစုံ သုိ႔မဟုတ္ 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအေနျဖင့္” မၾကာခဏ အသုံးျပဳၾကပါသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္အစုိးရအဆက္ဆက္သည္ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္မ်ား၏ ျဖစ္တည္မႈႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား 
ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္အတြက္ အစီအမံမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ဲျပီး၊  လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ အေနအထားတစ္ခုကုိ ဖန္တီးလွ်က္ရိွပါသည္။

ဤအစီအရင္ခံစာမွ ျမန္မာအစုိးရသည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကုိျငင္းပယ္ရန္အတြက္ 
ခြျဲခားဆက္ဆံသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာအစီအမံမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ အစုိးရက 
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား “ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား”ဟု ခြျဲခားထားသည့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္မ်ားကုိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက 
လက္ခံလာေစရန္ အင္အားသုံးျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္ခိုင္းေစျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး၊ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားမွ 

F.Z. (၂၅ႏွစ္) မွ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ား၏ 
အစပုိင္းတြင္ ျမန္မာ အာဏာပုိင္မ်ားက 
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ထုတ္ေပးခ့ဲသည့္ သူမ၏ 
ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ မိတၱဴတစ္ခုအား 
ျပသေနစဥ္။ NVC ကဒ္မ်ားက့ဲသုိ႔ပင္ 
ထုိကဒ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကုိ 
မေပးပါ။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ သူမသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရိွ 
သူမ၏ ဇာတိ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္မွ 
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးခ့ဲသည္။ 
“သူတုိ႔က ကၽြန္မတုိ႔ကုိ ရုိဟင္ဂ်ာအျဖစ္ 
လက္ခံ ရမယ္။ သူတုိ႔က ကၽြန္တုိ႔ကုိ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ္ … ကၽြန္မကအသက္  
၂၅ ႏွစ္ရိွျပီး၊ ဒုကၡသည္ ႏွစ္ခါျဖစ္ျပီးျပီ။ 
ဒီကမာၻၾကီးမွာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈတစ္ခုခု 
ကၽြန္မ မေတြ႕ရဘူး။ ဘယ္ေတာ့မွ 
အစားအေသာက္အလုံအေလာက္ မရိွဘူး၊ 
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဘယ္ေတာ့မွ လုံျခံဳမႈမရိွဘူး။” 
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ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ႏိွပ္စက္ျခင္း၊ NVC လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား လြတ္လပ္စြာသြား
လာလႈပ္ရွားခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ 

ဤအစီအရင္ခံစာတြင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ 
ဆုိင္ရာႏုိင္ငံတကာစာခ်ဳပ္၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး 
ဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
စာခ်ဳပ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ခြျဲခားမႈပေပ်ာက္ေ
ရး ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံက 
လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ အဓိကလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းဆုိင္ရာ 
ႏုိင္ငံတကာဥပေဒကုိ NVC လုပ္ငန္းစဥ္က ခ်ိဳးေဖာက္ေနျပီး၊ 
လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚက်ဴးလြန္ေသာ   
ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ျခင္းကုိျဖစ္ပြားေစသည္ဟု ေတြ႕ရိွရပါသည္။ 

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္အမ်ားစုေနထုိင္ေသာ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု 
ေဒသခံမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ မြတ္ဆလင္ျဖစ္္ၾကသည္။ 
၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ အသက္၀င္ခ့ဲေသာ ႏုိင္ငံသားဥပေဒတစ္ခုကုိ 
အသုံးျပဳျပီး အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွသတ္မွတ္ထားေသာ 
“ႏုိင္ငံသား” တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားတြင္မပါ၀င္သူမ်ား
ကုိ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ျငင္းဆန္လွ်က္ရိွသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္က  
အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ႏုိင္ငံသား တုိင္းရင္းသားအုပ္စု ၁၃၅ ခု၏ 
အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ဥပေဒမ့ဲစာရင္းအေပၚတြင္ မီွခုိအားထားေနသည္။ 
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာအစုိးရမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ “ႏုိင္ငံသား” 
တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားတြင္ မပါ၀င္ရာ ထုိဥပေဒမွ ၄င္းတုိ႔အား 
ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအားလုံးကုိ ဖယ္ရွားထားသည္။ 

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အစုိးရအဆက္ဆက္သည္ 
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားအား အဆင့္ဆင့္ 
ကန္႔သတ္ရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ “ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ 
စိစစ္ေရး” လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဖန္တီးခ့ဲၾကသည္။ 

N.F. (၂၀ ႏွစ္) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း 
ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္မွ ထြက္ေျပးလာခ့ဲသည္။ 
သူမသည္ အပ်ိဳျဖစ္ျပီး ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွတြင္ 
တေယာက္တည္းျဖစ္ကာ 
လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ 
အကူအညီအေပၚတြင္ လုံး၀ မီွခုိေနရသည္။ 

©Saiful Huq Omi, Counter Foto,  
Cox’s Bazar District, Bangladesh, , 
ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၉။ 

N.F. (၂၀ ႏွစ္) မွ ျမန္မာအစုိးရ 
ထုတ္ေပးထားေသာ သူမ၏ ယာယီ 
သက္ေသခံလက္မွတ္အား ျပသေနစဥ္။

©Saiful Huq Omi, Counter Foto,  
Cox’s Bazar District, Bangladesh, 
ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၉။



Summary 10ထုိလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေနာက္ဆုံး ထပ္မံျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္မႈမွာ NVC ျဖစ္သည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစုိးရလက္ထက္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ဲေသာ NVC လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ 
“ဘဂၤလီ” သုိ႔မဟုတ္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား “ႏုိင္ငံျခားသား” အဆင့္သို႔ အဆင့္ခ်ထားသည့္ အျခားႏုိင္ငံျခား ျဖစ္တည္မႈ 
တစ္ခုအေနျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ရန္လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔အား ႏုိင္ငံသားအျပည့္အ၀ျဖစ္ခြင့္ကုိ ျငင္းပယ္ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
စာရင္းေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

“NVC ေဖာင္ပုံစံအေပၚမွာ သူကေမးထားတယ္၊ “မင္းဘယ္ကလာသလည္း?”၊ “မင္းဘယ္နယ္စပ္မွ ၀င္လာခ့ဲတာလည္း?”၊ 
“ျမန္္မာႏုိင္ငံကုိ မင္းဘယ္လုိလာခ့ဲသလည္း?”၊ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္မွ အသက္ ၃၀ ႏွစ္ရိွ 
ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားမွ Fortify Rights သုိ႔ ေျပာျပသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်သူေတြမဟုတ္ပါဘူး။ NVC 
အတြက္ ျဖည့္ရတ့ဲ စာရြက္စာတမ္းကကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အရွက္ရေစတယ္။ ဒီေဖာင္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အျပင္လူေတြလုိ႔ 
ေျပာထားတယ္။”

ဤအစီအရင္ခံစာသည္ Fortify Rights မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ  ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံ 
Cox’s Bazar ခရုိင္ႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံ Kualalumpur ျမိဳ႕တုိ႔တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီး  ၃၀၄ ဦးအပါအ၀င္ 
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ ၆၀၈ ခုအေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ Fortify Rights မွ အရပ္ဘက္ အဖြ႕ဲအစည္း အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားႏွင့္ 
လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရး၀န္ထမ္းမ်ားအပါ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား ႏွင့္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည္။ 

“NVC ဟာ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆုိင္ရာ လက္နက္ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္တယ္၊” ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံရိွ ရုိဟင္ဂ်ာ 
ဒုကၡသည္တဦးမွ Fortify Rights သုိ႔ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ ေျပာျပခ့ဲသည္၊ ထုိ႔ေနာက္ ၄င္းက ဆက္ျပီး 
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္  အရင္ျပန္ေပးေစခ်င္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရဲ႕အမိေျမမွာလည္း 
သာတူညီမွ်မႈ၊ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈ ရိွသင့္တယ္။”

ႏုိင္ငံသားစိစစ္မႈသက္ေသခံကဒ္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
ႏွင့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား။
ျမန္မာအစုိးရသည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏အခြင့္အေရးအား ခ်ိဳးေဖာက္ရန္အတြက္ NVC လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ အသုံးျပဳခ့ဲျပီး၊ 
ထုိလုပ္ငန္းစဥ္ကပင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ့္တကုိယ္လုံး အရုိက္ခံရတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္း၊ ေက်ာ၊ ရင္ဘတ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္တကုိယ္လုံး” ဟု အသက္ 
၆၂ ႏွစ္ရိွ ရုိဟင္ဂ်ာ လယ္သမားတစ္ဦးမွ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ား၏ ရုိက္ႏႈက္မႈမ်ားကုိ Fortify Rights သုိ႔ ေျပာျပခ့ဲသည္။ 
ထုိအာဏာပုိင္မ်ားကပင္ ၄င္းအား “ခင္ဗ်ား NVC ကုိလက္မခံရင္ ခင္ဗ်ားကုိ သတ္ပစ္မယ္” ဟု ေျပာကာ ၄င္းအား NVC 
ကုိ လက္ခံရန္ ျခိမ္းေျခာက္ခ့ဲသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၇ ရက္ေန႔ အျခားျဖစ္စဥ္တစ္ခုတြင္ ျမန္မာစစ္သားမ်ားႏွင့္ အစုိးရအရာရိွမ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္ 
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရိွ ဘန္ဒူးလေက်းရြာဟုေခၚေသာ ေဘာ္တူလာေက်းရြာသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာအုပ္စုမ်ားအား 
NVC ကုိလက္ခံရန္ အင္အားသုံးကာ အခ်ိဳ႕ကုိေသနတ္ႏွင့္ခ်ိန္၍ ၿခိမ္းေျခာက္ခ့ဲသည္။

“စစ္သားေတြက ေသနတ္ေတြကုိင္ထားျပီး တံခါးေတြကုိပိတ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ၀ုိင္းထားတယ္” ဟု အသက္ ၆၁ 
ႏွစ္ရိွ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားမွ Fortify Rights သုိ႔ ေျပာျပသည္။ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားမွ ၄င္းႏွင့္၄င္း၏မိသားစု၀င္ ၇ 
ေယာက္အနက္ ၄ ေယာက္အား NVC ကုိလက္ခံရန္ အတင္းအက်ပ္ေစခုိင္းခ့ဲသည္။ “သူတုိ႔က ေယာကၤ်ားနဲ႔မိန္းမ 
ေတြကုိခြလုိဲက္တယ္… NVC ကုိ လက္ခံဖုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြက တကယ္ရိွတယ္။ အ့ဲတာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ 
ေၾကာက္စရာေကာင္းတ့ဲ အေျခအေနတစ္ခုပါပဲ။”

ရက္သတၱပတ္မ်ားအၾကာ၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္၊ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းရုိွ အရပ္သားမ်ားအား 
စတင္တုိက္ခုိက္ခ့ဲျပီး ေဘာ္တူလာရြာသား အခ်ိဳ႕အား ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ႏုိင္ငံ သုိ႔ ထြက္ေျပးေစရန္ အင္အားသုံးခ့ဲသည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတုိ႔မွစတင္ၿပီး ရဲတပ္ဖြ႕ဲအေပၚ ရုိဟင္ဂ်ာစစ္ေသြးၾကြမ်ား၏
တုိက္ခုိက္မႈအေပၚ လက္တုံ႕ျပန္ေသာအားျဖင့္ဟုဆုိကာ ျမန္မာလုံျခံဳေရးတပ္ဖြ႕ဲမ်ားႏွင့္ အရပ္သား က်ဴ းလြန္သူမ်ားမွ 
ရုိဟင္ဂ်ာေက်းရြာ ရြာေပါင္းမ်ားစြာကုိ ဖ်က္ဆီးခ့ဲျပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းတေလွ်က္ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီး၊ 
အမ်ိဳးသားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအေပၚ အစုလုိက္အျပံဳလုိက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ အစုလုိက္ အျပံဳလုိက္ မုဒိန္းက်င့္မႈမ်ားကုိ 
က်ဴ းလြန္ခ့ဲၾကျပီး၊ ရုိဟင္ဂ်ာ ၈သိန္းနီးနီးအား ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ႏုိင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးေစခ့ဲသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ 
Fortify Rights မွ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ရန္အတြက္ က်ယ္ျပန္႔ျပီးစနစ္က်ေသာ 
ျပင္ဆင္မႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ခ့ဲပုံႏွင့္ ထုိရာဇ၀တ္မႈမ်ားသည္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚက်ဴ းလြန္ေသာ 
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားျဖစ္ေျကာင္းကုိ Forfity Rights မွေဖာ္ထုတ္ခ့ဲသည္။



Summary 11အလားတူပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္၊ ျမန္မာလုံျခံဳေရးတပ္ဖြ႕ဲမ်ားမွ 
က်ဴးလြန္ခ့ဲေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ ဖြ႕ဲစည္းခ့ဲသည့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး 
မစ္ရွင္ (FFM) မွ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ 
လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ထားေသာ 
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ “တပ္မေတာ္(စစ္တပ္) ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအား 
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ တရားစြဆုိဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ 
လုံေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရိွသည္” ဟု 
သုံးသပ္ခ့ဲသည္။ 

၄င္းေတြ႕ရိွမႈမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအေနျဖင့္ FFM မွ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ NVC အား လက္ခံရန္အတြက္ 
ဖိအားေပးမႈမ်ား တုိးျမင့္လာပုံႏွင့္ NVC အား ရြာသားမ်ားမွ လက္ခံရန္ 
ေတာင္းဆုိသည့္ ပစ္မွတ္ထားရန္ရွာေသာ အစည္းအေ၀းမ်ားကုိ 
နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္  ျမန္မာစစ္သားမ်ားမွ ရုိဟင္ဂ်ာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လလယ္တြင္ျပဳလုပ္ခ့ဲေၾကာင္း အစီရင္ခံထားသည္။ FFM အရ 
ထုိအစည္းအေ၀းမ်ားသည္ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္ အရက္စက္ဆုံးေသာ 
ရွင္းလင္းေရး၊ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲရာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည္။ 

Fortify Rights မွ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ မတုိင္မီ ရက္သတၱပတ္မ်ားႏွင့္လမ်ားတြင္ NVC ကဒ္အား 
လက္ခံရန္ အုပ္စုလုိက္ ျငင္းဆုိခ့ဲၾကျပီး၊ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ 
၄င္းတုိ႔ကုိ တုိက္ခုိက္ခ့ဲသည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွ Fortify Rights သုိ႔ 
ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

NVC ကုိ လက္ခံရန္အတြက္ သြားလာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ 
ထပ္ေဆာင္းကန္႔သတ္မႈမ်ားကုိ ေနရာတုိင္းတြင္ေတြ႕ရေသာ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲ 
စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အာဏာပုိင္မ်ားမွ 
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ဆက္လက္ဖိအားေပးခ့ဲသည္။ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြ႕ဲ၀င္မ်ားမွ 
NVC ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ျဖတ္သန္း 
သြားလာခြင့္မေပးေသာေၾကာင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ 
စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ျခိမ္းေျခာက္မႈ၊ 
ေငြညစ္မႈႏွင့္ အျခားရက္စက္မႈမ်ားကုိ မၾကာခဏ 
ၾကံဳေတြ႕ရသည္။

O.M သည္ အသက္ ၅၅ ႏွစ္ရိွၿပီး ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး 
ကေလး ၈ ေယာက္၏ ဖခင္ျဖစ္ကာ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ 
ေျမပုိင္ရွင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ 
စစ္တပ္ဦးေဆာင္ေသာ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားမွ 
လြတ္ေျမာက္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွထြက္မေျပးမီ 
လယ္သမားတစ္ဦးျဖစ္ခ့ဲသည္။ “စစ္တပ္က 
အရင္ေရြးေကာက္ပြမဲတုိင္မီ ႏွစ္အနည္းငယ္တုန္းက 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ စာရြက္စာတမ္းေတြ ေပးခ့ဲတယ္။ သူတုိ႔ 
အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ မဲေပးခုိင္းျပီး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
မဲေပးခ့ဲရင္ ႏိွပ္စက္မခံရဘူးလုိ႔ ကတိေပးခ့ဲတယ္။
မဲေပးတာေတြၿပီးသြားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ စျပီး 
ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ႏိွပ္စက္ၾကတယ္။ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး 
ကလူေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာကုိလာျပီး NVC ကဒ္ေတြ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ယူခ္ုိင္းေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မယူခ်င္ခ့ဲဘူး။ 
ရြာကေန ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ထြက္ေျပးျပီး အနီးအနားက 
ေတာင္ေတြမွာ သြားပုန္းေနၾကတယ္။”

©Saiful Huq Omi, Counter Foto, Cox’s Bazar, 
Bangladesh, ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၉။



Summary 12

“လုံျခံဳေရးတပ္ဖြ႕ဲ၀င္ေတြက ကၽြန္ေတာ္ NVC ကဒ္မျပႏုိင္လုိ႔ ရုိက္တယ္၊” ဟု ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္မွ အသက္ 
၅၈ ႏွစ္ရိွ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားမွ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ၄င္းအျခားျမိဳ႕နယ္တခုသုိ႔သြားလာရန္ ၾကိဳးပမ္းစဥ္ 
စစ္ေဆးေရးဂိတ္တစ္ခုတြင္ အာဏာပုိင္မ်ားမွ ၄င္းအား မည္သုိ႔တားဆီးခ့ဲသည္ကုိ Fortify Rights သုိ႔ 
ေျပာျပခ့ဲသည္။ “သူတုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ တုတ္တစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ ႏိွပ္စက္ခ့ဲတယ္၊ ေငြညွစ္တယ္။ သူတုိ႔ကၽြန္ေတာ့္ကုိ 
ျပန္ပုိ႔ျပီး NVC ယူရမယ္လုိ႔ ျခိမ္းေျခာက္ခ့ဲတယ္။” 

ထုိ႔အျပင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ NVC ကဒ္ တစ္ခုကုိင္ထားမွသာလွ်င္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈမ်ား 
ပုိမုိလုပ္ကုိင္ခြင့္ရိွျပီး မိမိကုိယ္ကုိ “ဘဂၤါလီ” သို႔မဟုတ္ အျခားႏိုင္ငံျခားသားဟု ေဖာ္ျပရန္ ျငင္းဆန္ေသာ 
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚတြင္ ျပင္းထန္ေသာ စိးပြားေရးဆုိင္ရာ ဖိအားေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္သည္။ 

“ျပီးခ့ဲတ့ဲႏွစ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွာ အာဏာပုိင္ေတြက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ငါးဖမ္းခြင့္မရိွဘူးလုိ႔ 
ေျပာတယ္” ဟု အသက္ ၃၀ ႏွစ္ရိွ ရုိဟင္ဂ်ာတံငါသည္မွ Fortify Rights သုိ႔ေျပာျပသည္။ “NVC မရိွရင္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္၊ အလုပ္လုပ္ခြင့္မရဘူး၊ ဒါ့ေၾကာင့္ NVC ကုိ ယူရုံကလြျဲပီး ကၽြန္ေတာ့္မွာ 
ေရြးခ်ယ္စရာမရိွခ့ဲဘူး၊” 

NVC ကုိင္ေဆာင္ထားလွ်က္ပင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္အား စနစ္တက် 
ျငင္းပယ္ခံခ့ဲရသည္။ အစုိးရသည္ ရုိဟင္ဂ်ာ ၅ သိန္းနီးနီးအား ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ ျမိဳ႕နယ္ ၅ ျမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရိွ 
ေသာ ေပေရစုတ္ခ်ာေနသည့္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း ၂၄ ခုႏွင့္ သီးျခားတည္ရိွၿပီး ဆင္းရဲေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ 
ပိတ္ေလွာင္ထားသည္။

ႏုိင္ငံသားစိစစ္မႈသက္ေသခံကဒ္မ်ား၊ လူသားျခင္းစာနာ 
ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာ 
ျဖစ္တည္မႈသရုပ္လကၡဏာ။
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားမွ NVC ကဒ္မ်ားအား လက္ခံေစရန္အတြက္ ဖိအားေပးသည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရမွ 
ခ်မွတ္ခ့ဲေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ 
ႏုိင္ငံတကာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈရိွသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာ အကူအညီေပးေရး 

N.M (၇၅ႏွစ္) မွ ၄င္း၏ 
မူရင္း သက္တမ္းကုန္ယာယီ 
သက္ေသခံလက္မွတ္ 
အပ္ႏံွျပီးစီးေၾကာင္း 
အေထာက္အထားစာရြက္ 
လက္ခံအား ျပသေနစဥ္။ ၂၀၁၅ 
ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ၄င္းတုိ႔၏ 
ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား 
ရုတ္သိမ္းျပီးေနာက္ 
ျမန္မာအစုိးရမွ ထုိလက္ခံ 
စာရြက္မ်ားကုိ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား 
ထုတ္ေပးခ့ဲသည္။ ယာယီသက္ေသခံ 
လက္မွတ္က့ဲသုိ႔ပင္ 
ထုိလက္ခံစာရြက္မ်ားသည္ 
မည္သည့္အခြင့္အေရးကုိမွ် 
ေပးထားျခင္းမရိွပါ။ 
“(ျမန္မာစစ္သားေတြက 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ NVC 
ကဒ္ေတြယူခုိင္းတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က   
ျငင္းပယ္ျပီး ‘ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ 
ရုိဟင္ဂ်ာေတြလုိ႔ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ခ်ေရးမွ 
ကဒ္ကုိယူႏုိင္မယ္’ လုိ႔ ေျပာခ့ဲတယ္။ 
လုံျခံဳေရးတပ္ဖြ႕ဲေတြက
ေျပာတယ္၊ ‘မင္းတုိ႔က ဘဂၤါလီေတြမုိ႔ 
ငါတုိ႔ မလုပ္ေပးႏုိင္ဘူး။’ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေသတ့ဲ 
အထိရုိက္ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
NVC ကဒ္ မယူဘူးဆုိတာ 
သူတုိ႔ေသေသခ်ာခ်ာ သိေအာင္ 
ေျပာခ့ဲတယ္။” 
©Saiful Huq Omi, Counter 
Foto, Cox’s Bazar, Bangladesh, 
ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၉။
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၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ခရီးသြားလာရန္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ NVC 
ကဒ္တခုကုိင္ေဆာင္ထားရန္ လုိအပ္သည္ဟု အစုိးရကသတ္မွတ္ထားသည္။ Fortify Rights အေနျဖင့္ 
လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရး အဖြ႕ဲအစည္း ၅ ခုထက္မနည္းထံမွ 
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား NVC ကဒ္ကုိလက္ခံရန္ မည္သုိ႔ အတင္းအက်ပ္ေစခုိင္းခ့ဲသည္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ခ့ဲသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဒါရုိက္တာကေျပာတယ္၊ ‘ခရီးသြားလာခြင့္မရိွပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖြ႕ဲအစည္းနဲ႔  
ခင္ဗ်ားဘယ္လုိဆက္အလုပ္လုပ္မလဲ’ တ့ဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ တာ၀န္ေတြထမ္းေဆာင္ဖုိ႔အတြက္ 
NVC ကဒ္ယူထားတာ ပုိေကာင္းတယ္လုိ႔ အၾကံေပးခံရတယ္” ဟု ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရိွ 
ရုိဟင္ဂ်ာအကူအညီေပးေရး ၀န္ထမ္းတစ္ဦးမွ Fortify Rights သုိ႔ ေျပာသည္။ “(ေအဂ်င္စီ) ကေျပာတယ္၊ 
အ့ဲဒီလုိမွမလုပ္ရင္၊ ေနာက္ႏွစ္က်ရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ သူတုိ႔ထပ္မငွားႏုိင္ဘူးလုိ႔။ ကၽြန္ေတာ့္အလုပ္လုံျခံဳေရး 
အတြက္ စျပီးစဥ္းစားလာခ့ဲရတယ္။ ရုိးရုိးသားသားေျပာရရင္ NVC ကုိ ကၽြန္ေတာ္ယူခ့ဲရတယ္။” 

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရိွ ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားအကူအညီေပးေရး၀န္ထမ္းမ်ားမွ ရုိဟင္ဂ်ာ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ 
၄င္းတုိ႔၏အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ရုိဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ထုတ္မေျပာဆုိႏုိင္ေၾကာင္း Fortify Rights 
သုိ႔ ေျပာျပခ့ဲသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္မွာ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ရုိဟင္ဂ်ာတစ္ဦးပါလုိ႔ မေျပာျပႏုိင္ခ့ဲဘူး၊”ဟု အသက္ ၃၇ 
ႏွစ္ရိွ ရုိဟင္ဂ်ာတဦးမွ Fortify Rights သုိ႔ ေျပာသည္။ “အစည္းအေ၀းေတြမွာ ဒါမွမဟုတ္ ကၽြန္ေတာ္ နဲ႔ 
အလုပ္အတူတူလုပ္သူေတြကုိ ဒီအေၾကာင္း မေျပာျပႏုိင္ဘူး။” ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
အေထာက္အကူေပးေရး အဖြ႕ဲမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ လက္ရိွ အၾကီးတန္း၀န္ထမ္းမ်ားမွာလည္း 
လက္ရိွအေနအထားတြင္ “ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနရသည့္ အေလ့အထ” ႏွင့္ “မိမိဘာသာတုိးတုိးတိတ္တိတ္ေန
ရသည့္ ပါတ္၀န္းက်င္” အေၾကာင္းေျပာျပခ့ဲျပီး၊ Fortify Rights မွ မွတ္တမ္းတင္ခ့ဲေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအတြင္း ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာခ့ဲသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္ 
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွ 
H.K (၇၅ႏွစ္) က 
ရင့္သီးရုိင္းစုိင္းေသာ 
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ 
ႏွစ္စဥ္အိမ္ေထာင္စု 
စစ္တမ္းမ်ား၏ 
တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေသာ   
ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားမွ 
ထုတ္ေပးသည့္ 
အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴအား 
ျပသေနစဥ္။ ရုိဟင္ဂ်ာ 
အမ်ားအျပားတြင္ အျခား 
သက္ေသခံအေထာက္အထား 
ပုံစံမ်ား မရိွၾကပါ။ “ဘယ္သူမွ 
NVC ကဒ္ယူတာကုိ 
ကၽြန္မ မေတြ႕ခ့ဲဘူး… 
ကၽြန္မလည္းေၾကာက္ ျပီး 
မယူဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲတယ္။”
©Saiful Huq Omi, 
Counter Foto, Cox’s Bazar, 
Bangladesh, ၾသဂုတ္လ 
၂၀၁၉။
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၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္စတင္ခ့ဲေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ 
ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဦးေဆာင္သည့္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားတြင္ M.S ၏ 
မိသားစုအဖြ႕ဲ၀င္ ၃၅ ေယာက္ အသတ္ခံရျပီး၊ အျခားသူမ်ားမွာ 
ျပင္းထန္စြာ ဒါဏ္ရာရရိွခ့ဲသည္။ “ကၽြန္ေတာ့္မွာ စိစစ္ေရးကဒ္ျပားရိွတယ္၊” 
ဟု သူကဆုိသည္။ “ကၽြန္ေတာ့္ မိသားစု၀င္ေတြမွာ မိသားစုဓါတ္ပုံ၊ 
အိမ္ေထာင္စုဇယားေတြနဲ႕ ကၽြန္ေတာ့္တုိ႔မွာ ေျမနဲ႕ပတ္သက္တ့ဲ 
စာရြက္စာတမ္းေတြ ရိွပါတယ္။ ဒီဟာေတြက (ျမန္မာႏုိင္ငံ)
မွာ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀ရိွေၾကာင္း သက္ေသထူေနေပမ့ဲ NVC က 
ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဘဂၤါလီလုိ႔ပဲေခၚမွာ။ ဒါေပမ့ဲ ကၽြန္ေတာ္က ရုိဟင္ဂ်ာ 
တစ္ေယာက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္က ဘဂၤါလီမဟုတ္ပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ NVC 
ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ လက္မခံပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ေတာင္းဆုိခ်က္ ၃ 
ခုရမွသာ ကၽြန္ေတာ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) ကုိ ျပန္မယ္။ သူတုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ 
ရုိဟင္ဂ်ာ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးရမယ္။  
သူတုိ႔ဖ်က္ဆီးခ့ဲတာေတြ အားလုံးအတြက္ သူတုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ 
ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ျပီးျပည့္စုံတ့ဲဘ၀လုံျခံဳမႈကုိ 
အာမခံရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒါေတြမရရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မျပန္ဘူး။ 

©Saiful Huq Omi, Counter Foto, Cox’s Bazar, Bangladesh, 
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NVC လုပ္ငန္းစဥ္က ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ပုိင္ခြင့္၊ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈမရိွေရး အေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အျခားအေျခခံ 
လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်ိဳ းေဖာက္ေနေသာ္လည္း အၾကီးတန္းကုလသမဂၢအရာရိွမ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ားသည္ NVC လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္  
ယခင္ကေဆာင္ရြက္ထားသည့္ကိစၥမ်ားကုိ တုိးတုိးတစ္ဖုံ က်ယ္က်ယ္တစ္မ်ိဳး ေထာက္ခံလ်ွက္ရိွသည္။ မ်ားမၾကာေသးမီက ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ 
ဇူလုိင္လတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢအထူးသံတမန္ Christine Schraner Burgener မွ ေၾကျငာခ်က္တစ္ခု ထုတ္ျပန္ခ့ဲျပီး၊ 
၄င္းေၾကျငာခ်က္တြင္ သူမသည္ “ရုိဟင္ဂ်ာ” ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းအား အသုံးျပဳျခင္းမရိွဘဲ “သူမေတြ႕ဆုံခ့ဲေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားအား 
(NVC) မွတ္ပုံတင္ျခင္းအတြက္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ တုိက္တြန္းခ့ဲသည္။”

အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ FFM မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ NVC လုပ္ငန္းစဥ္အား “ရွည္လ်ားေႏွးေကြးၿပီး အတင္းအက်ပ္ျပဳမူသည့္ 
သေဘာပုိမုိဆန္လာသည္” ဟု ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။

တရားမွ်တမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ။
ျမန္မာ့လုံျခံဳေရးတပ္ဖြ႕ဲ၀င္မ်ားမွ က်ဴးလြန္ႏိုင္ေျခရိွခ့ဲေသာ ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္သုံးသပ္ေနသည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားမွ 
ဤအစီအရင္ခံစာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ 
၆ ရက္ေန႔ တြင္ ခ်မွတ္ခ့ဲေသာ သမုိင္း၀င္ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုတြင္ ႏုိင္ငံတကာရာဇ၀တ္ခုံရုံး (ICC) မွ ေရွ႕ေနရုံးအား လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚ 
က်ဴးလြန္ေသာ ႏိွပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈဆုိင္ရာရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အျခားလူမဆန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအပါအ၀င္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံသုိ႔ 
ႏွင္ထုတ္မႈ၏ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚက်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈအား စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ တရားစြဆုိဲရန္အတြက္ စီရင္ပုိင္ခြင့္အား  
ေပးအပ္ခ့ဲသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဂမ္ဘီးယားအစုိးရမွဦးေဆာင္ျပီး Organization of Islamic Cooperation (OIC)က 
ျမန္မာႏိုင္ငံအား ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈရာဇ၀တ္မႈအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာတရားရုံးေတာ္ (ICJ) တြင္ တရားစြဆုိဲရန္အလုိ႔ငွာ 
ေလ်ွာက္လဲခ်က္ေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာအစုိးရသည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈစြပ္စြခဲ်က္မ်ားမရိွေၾကာင္း ထပ္တလဲလဲ ျငင္းဆုိလွ်က္ရိွျပီး၊ 
အစုလုိက္အျပံဳလုိက္သတ္ျဖတ္သည့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား သင့္ေတာ္ေသာစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ 
တရားစြဆုိဲမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ေနသည္။ အစုိးရသည္ FFM ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးကုိယ္စားလွယ္ 
ယန္ဟီးလီတုိ႔အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဆက္လက္ျငင္းဆန္လွ်က္ရိွသည္။  

M.S မွ ျမန္မာအစုိးရ ထုတ္ေပးထားသည့္ 
၄င္း၏ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ကုိ 
ျပသေနစဥ္။

©Saiful Huq Omi, Counter Foto, Cox’s 
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အဓိက အၾကံျပဳခ်က္မ်ား။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္  ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား နီးကပ္လာျပီျဖစ္ရာ 
ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားျဖစ္တည္မႈကိစၥရပ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံလုံးအဆင့္ 
ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားတြင္ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းအျဖစ္ ထင္ထင္ရွားရွား ဆက္လက္ 
တည္ရိွေနပါလိမ့္မည္။ ကာလၾကာရွည္ေနၿပီျဖစ္သာ အက်ပ္အတည္းအား 
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကုိ 
ထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အလုိ႔ငွာ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ NVC 
လုပ္ငန္းစဥ္အား ခ်က္ခ်င္းဖ်က္သိမ္းသင့္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ 
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံရိွ ရုိဟင္ဂ်ာအစုအဖြ႕ဲမ်ား၊ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ 
ျပန္႔က်ဲေရာက္ရိွေနသူမ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ေသာ ညိွႏႈင္ိးေဆြးေႏြးပြမဲ်ား 
ျပဳလုပ္ၿပီး၊ ထုိစည္းေ၀းပြမဲ်ားမွ ျမန္ဆန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ 
တစ္ရပ္ကုိခ်မွတ္ကာ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကုိအျပည့္အ၀ေပးသင့္သည္။ 

ထုိလုပ္ငန္းစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ အစုိးရက ၁၉၈၂ ခု 
ႏုိင္ငံသားဥပေဒအား ႏုိင္ငံတကာဥပေဒစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ရန္၊ လူမ်ိဳးစု၊ လူမ်ိဳး 
သုိ႔မဟုတ္ ကုိးကြယ္ရာဘာသာ မခြျဲခားပဲ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကုိအျပည့္အ၀ရရိွရန္ 
အခြင့္အေရးကုိ သာတူညီမ်ွေပးရန္ ျပင္ဆင္သင့္သည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကုိအျပည့္အ၀ 
ရရိွရန္ အခြင့္အေရးကုိ သာတူညီမ်ွေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ၄င္း၏ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
မူ၀ါဒမ်ားတြင္သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမလုပ္မခ်င္း ကုလသမဂၢ ဒုကၡ
သည္မ်ားဆုိင္ရာမဟာမင္းၾကီးမ်ားရုံးမွ ပ့ံပုိးမႈျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွအစုိးရသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားကုိ ျပန္ပုိ႔ရန္ အစီအစဥ္မ်ားအား 
ဆုိင္းင့ံထားသင့္သည္။

D.M (၆၅ ႏွစ္) မွ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ 
ႏွစ္စဥ္ အိမ္ေထာင္စုစစ္တမ္းတစ္ခုမွ သူ၏ အိမ္ေထာင္စု 
လူဦးေရစာရင္းမူရင္းအား ျပသေနစဥ္။ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ား 
အျပားအတြက္ ၄င္းသည္ တစ္ခုတည္းေသာ သက္ေသခံ 
အေထာက္အထားပုံစံ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ 
စစ္တပ္မွ ဦးေဆာင္ေသာ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအျပီးတြင္ D.M 
ႏွင့္ သူ၏သား ၃ ေယာက္တုိ႔သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံသုိ႔ 
ထြက္ေျပးခ့ဲသည္။ “ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ မိသားစု၀င္အားလုံးက 
ေမာင္ေတာက (ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕) ရြာကပါ။ ကၽြန္ေတာ့္အေဖ 
ကုိ အဲဒီမွာေမြးတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္လည္း အဲဒီမွာေမြးတယ္၊ 
ကၽြန္ေတာ့္အဖုိးရဲ႕ အေဖလည္း အဲဒီမွာပဲေမြးတယ္၊ 
စာဖတ္တတ္တ့ဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီကဒ္ကုိ 
ယူရင္ ဘဂၤလီလုိ႔ အေခၚခံရမယ္လုိ႔ NVC ကဒ္ (ေလွ်ာက္လႊာ)
မွာ ေဖာ္ျပထားတာကုိ ေတြ႕ခ့ဲတယ္။”ဟု သူကေျပာသည္။ 
သူႏွင့္ သူ၏သား ၃ ေယာက္တုိ႔က ကဒ္ကုိယူရန္ 
ျငင္းဆန္ခ့ဲသည္။ “အ့ဲဒီေနာက္ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္)  
ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္မွာ ျဖစ္တာပဲ။ စစ္တပ္က 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာကုိလာပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အိမ္ေတြ 
အားလုံးကုိ မီးရႈ႕ိလုိက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ခုိလႈခံြင့္နဲ႔ 
အိမ္တစ္လုံးေပးတ့ဲအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံကုိ ေက်းဇူး 
တင္ပါတယ္။”
©Saiful Huq Omi, Counter Foto, Cox’s Bazar, 
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ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ပုိ႔ျခင္းမ်ားကုိ ပံ့ပုိးရန္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံသားအျပည့္အ၀ျဖစ္ပုိင္ခြင့္၊ 
အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံသင့္သည္။ 
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ရန္ႏွင့္ အနာဂါတ္တြင္ 
အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းမွ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်ဴးလြန္ေနေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ 
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈရိွေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ICC သုိ႔ 
လႊေဲျပာင္းေပးရန္ သုိ႔မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ သီးျခားႏုိင္ငံတကာစစ္ရာဇ၀တ္ 
ခုံရုံးတစ္ခု ထူေထာင္ရန္ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီသုိ႔ ဖိအားေပးသင့္သည္။ 
ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းအေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ကုိ လက္နက္ေရာင္း၀ယ္မႈအား 
ပိတ္ပင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်မွတ္သင့္ျပီး၊ စစ္တပ္ကပုိင္ဆုိင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ရခုိင္ ပည္နယ္တြင္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈတြင္ တာ၀န္ရိွသည္ဟု 
ေတြ႕ရိွရသူမ်ားအေပၚ  ပစ္မွတ္ထားသည့္ အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္သင့္သည္။  

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာ 
လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ 
အျခားအစုအဖြ႕ဲမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ရန္၊ NVC လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစရန္၊ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ရန္ ၄င္းတုိ႔  
ေရြးခ်ယ္ခ့ဲရလွ်င္လည္း လက္တုံ႔ျပန္မည္ကုိ  ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အခြင့္အလမ္း
မ်ားဆုံးရႈးံျခင္းတုိ႔ မပါရိွေစရပဲ NVC လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တူညီေသာ 
သေဘာထားတစ္ရပ္ႏွင့္ ညိွႏႈင္ိးေဆာင္ရြက္ျပီး အခြင့္ေရးမ်ားကုိေလးစားေစရန္ 
အေနအထားတစ္ခုကုိ ဖန္တီးသင့္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကမာၻတစ္၀န္းမွ 
ရုိဟင္ဂ်ာ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားက ထုိအခ်က္မ်ားႏွင့္ 
အျခားရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္  ေထာက္ခံအားေပးေနၾကပါသည္။ ၄င္းတုိ႔၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ဤအစီအရင္ခံစာ၏ အခန္း ၄ တြင္  ေဖာ္ျပထားပါသည္။

A.R (၈၅ ႏွစ္) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လယ္သမားတစ္ဦး 
ျဖစ္ျပီး၊ ကေလး ၆ ေယာက္၏ ဖခင္လည္းျဖစ္သည္။ 
၄င္း၏ သား ၂ ေယာက္မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ 
ျမန္မာ စစ္တပ္မွ ဦးေဆာင္သည့္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအတြင္း 
သတ္ျဖတ္ခံရသည္။ “ခင္ဗ်ား (NVC)ကဒ္ကုိ ယူလုိက္ 
တာနဲ႔၊ ခင္ဗ်ားဟာ (ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ) ဧည့္သည့္တေယာက္
ျဖစ္သြားတယ္။ မင္းကုိငါ အခု ထမင္းေကၽြးလုိ႔ရတယ္၊ 
ဒါေပမ့ဲ မင္းစားမျပီးခင္မွာတင္၊ မင္းကုိ ငါ့အိမ္ကေန 
ထြက္သြားခုိင္းလုိ႔ရတယ္၊ မင္းက ငါတုိ႔အတြက္ ဧည့္သည္ 
တေယာက္ျဖစ္ေနလုိ႔ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ဧည့္သည္တေယာက္ 
မျဖစ္ခ်င္ဘူး။”
©Saiful Huq Omi, Counter Foto, Cox’s Bazar, 
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“Tools of Genocide”

ဤအစီအရင္ခံစာသည္ Fortify Rights မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ႏုိင္ငံ Cox’s Bazar ခရုိင္ႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံ 
ကြာလာလမ္ပူျမိဳ႕တုိ႔တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီး ၃၀၄ဦး အပါအ၀င္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ 
၆၀၈ခု အေပၚတြင္ အေျခခံထားသည္။ ၄င္းတြင္ Fortify Rights မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
ေအာက္တုိဘာလမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအထိ  အရပ္ဘက္ အဖြ႕ဲအစည္းအဖြ႕ဲ၀င္မ်ားႏွင့္ 
လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရး၀န္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၊ 
လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားႏွင့္   ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ အရည္အေသြးဆုိင္ရာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ 
၁၀၄ခု ပါ၀င္သည္။ ဤကိန္းဂဏန္းတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ 
ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္ရိွ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ 
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံ၊ မေလးရွားႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ ေရာက္ရိွေနေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ထံမွ Fortify 
Rights မွ ေကာက္ယူခ့ဲေသာ ယခင္ကထုတ္ျပန္ေၾကျငာထားျခင္း မရိွေသးသည့္ 
ထြက္ဆုိခ်က္မ်ား ၂၉ခုလည္း ပါ၀င္သည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လႏွင့္ 
ၾသဂုတ္လမ်ားတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံ ေကာ့ဘဇားခရုိင္တြင္ Fortify Rights မွ 
ပ့ံပုိးျပီး၊ လမ္းညႊန္မႈေပးထားသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ သုေတသန  ျပဳသူမ်ားအဖြ႕ဲတဖြ႕ဲမွ  
ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေသာ ့သုေတသနမွ သီးသန္႔ေတြ႕ရိွ  မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည္။ 
ရုိဟင္ဂ်ာသုေတသနအဖြ႕ဲမွ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ ဒုကၡသည္စခန္း ၃၃ ပုိင္းတြင္  
ေနထုိင္ၾကသည့္ အမ်ိဳးသမီး ၂၄၆ဦး အပါအ၀င္ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္စုစုေပါင္း ၄၉၅ ဦးအား 
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည္။ 

Fortify Rights မွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးဆုိင္ရာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း 
မႈႈမ်ားအား အဂၤလိပ္-ရုိဟင္ဂ်ာဘာသာစကား စကားျပန္တစ္ဦး၏ အကူအညီျဖင့္ 
ရုိဟင္ဂ်ာ ဘာသာစကားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ ဤအစီအရင္ ခံစာအတြက္ 
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခံရသူအားလုံးမွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း   ရန္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားကုိ 
လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ လြတ္လပ္ျပီး ၾကိဳတင္ႏွင့္ ျပည့္စုံစြာရွင္းျပထားျ
ပီးျဖစ္သည့္ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ေပးခ့ဲၾကပါသည္။ ဤအစီအရင္ခံစာအတြက္ 
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခံရသူ တေယာက္မွ် အခေၾကးေငြမရရိွၾကပဲ အားလုံးအား  
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ၄င္းတုိ႔၏ မိမိဆႏၵအေလွ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ 
သဘာ၀ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သုိ႔အသုံးျပဳမည္ကုိ အသိေပးအေၾကာင္း  
ၾကားခ့ဲပါသည္။ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေနရာတခုတြင္ ေတြ႕ဆုံရန္ ရုိဟင္ဂ်ာ ၃ဦးအတြက္ 
ခရီးသြားစရိတ္ အသင့္အတင့္အား Fortify Rights မွ ျပန္ထုတ္ေပးခ့ဲပါသည္။

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈအခ်ိဳ႕၏ တည္ေနရာမ်ား၊ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ မ်က္ျမင္ 
သက္ေသမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ အမည္မ်ား၊ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၏ 
တည္ေနရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခားေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေသာ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား အတြက္ 
ဤအစီအရင္ခံစာတြင္ ထိမ္ခ်န္ထားသည္ သုိ႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲ ထားသည္။ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၇ရက္တြင္ Fortify Rights မွ NVC လုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ 
ပုိမုိေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းခံသည့္ စာတစ္ေစာင္အား 
ျမန္မာအစုိးရထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ခ့ဲပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီး 
ဦး၀င္းျမင့္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ေျမာက္ပုိင္းတုိင္း တုိင္းမွဴး 
ဗုိလ္ခ်ဳ ပ္ေတဇေက်ာ္၊ လူမႈ၀င္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရး  ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီး 
ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး၊ အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား 
၀န္ၾကီးဌာန၀န္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
ဥကၠဌ ဦး၀င္းမရတုိ႔မွ စာ၏ မိတၱဴအား လက္ခံရရိွခ့ဲၾကပါသည္။ ယခု အစီအရင္ခံစာ 
ေရးသားေနခ်ိန္အထိ၊ Fortify Rights သုိ႔ တုံ႔ျပန္မႈတခုအား မရရိွေသးပါ။ ထုိစာသည္ 
ဤအစီအရင္ခံစာ ၏ ေနာက္ဆက္တြ ဲ(၃)တြင္ ပါရိွသည္။

သုေတသနနည္းစနစ္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံတုိ႔၏ 
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၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္နွင့္ၾသဂုတ္လမ်ားတြင္ Fortify Rights သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံ ေကာ့ဘဇားခရုိင္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာသုေတသီ 
တစ္ဖြ႕ဲကုိ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံမ်ားရိွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရည္အေသြးစံထား သုေတသန 
အခ်က္အလက္မ်ားကုိေကာက္ယူရန္ႏွင့္ ထုိေဒတာမ်ားကုိ ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာရန္ ေထာက္ပ့ံခ့ဲပါသည္။ သုေတသီအုပ္စုသည္  
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံေတာင္ပုိင္းရိွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၏ အပိုင္းေပါင္း ၃၃ ပုိင္းတြင္ေနထုိင္ေသာ အမ်ိဳးသမီး ၂၆၄ ေယာက္အပါအ၀င္ 
ရုိဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေပါင္း ၄၉၅ ေယာက္ကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ့ဲပါသည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္  
ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈသက္ေသခံကဒ္ျပားမ်ား (NVC မ်ား) ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကုိျငင္းပယ္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားက 
ဦးေဆာင္ကာ ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ သုေတသနေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္

စာရြက္စာတမ္းသက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ား 
ထုတ္မေပးျခင္း
စစ္တမ္းေကာက္ယူခ့ဲသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 
တရား၀င္ထုတ္ေပးေသာ စာရြက္စာတမ္းသက္ေသခံအေထာက္အထား
မ်ားကုိရယူရတြင္ ဟန္႔တားခံရေၾကာင္း ေျပာသည္။ (မွတ္ပုံတင္က့ဲသုိ႔ 
ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးေပးသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိဆုိလုိသည္။)

100%

စာရြက္စာတမ္းသက္ေသခံအေထာက္အထားမ်ားကုိ 
အတင္းအက်ပ္လက္ခံခိုင္းျခင္း
စစ္တမ္းေကာက္ယူခ့ဲေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားထဲမွ ၉၉.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ 
၄င္းတုိ႔မလုိလားေသာ စာရြက္စာတမ္းသက္ေသခံအေထာက္အထား
မ်ားကုိ လက္ခံရန္  ဖိအားေပးခံရသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ 
(ဥပမာ - NVC ကဒ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔လက္မခံႏိုင္ေသာ 
အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ဆုိလိုသည္။)

99.8%

ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈကုိ ျငင္းဆုိျခင္း
စစ္တမ္းေကာက္ယူခ့ဲသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းမွ တားဆီးခံရေၾကာင္း ေျပာသည္။

100%

သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ျခင္း
စစ္တမ္းေကာက္ယူခ့ဲေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားထဲမွ ၉၉.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခရီးမသြားႏိုင္ေအာင္ တားဆီးခံရေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ 
(ဥပမာ - ၿမိဳ႕နယ္တစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ အျခားၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ သြားလာခြင့္မရိွပါ။)

99.6%

အလုပ္လုပ္ခြင့္ကုိ တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံတြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ့ဲေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားထဲမွ ၉၉.၆ 
ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ တားဆီးခံရေၾကာင္း 
ေျပာပါသည္။ (ဥပမာ - လယ္ကြင္းမ်ား၊ ငါးဖမ္းေလွမ်ား အစရိွသည္တုိ႔ကုိ 
၀င္ေရာက္ျခင္းမျပဳ။ အလုပ္လုပ္ရန္ သြားလာျခင္းမျပဳ။)

99.6%

အရည္အတြက္စံထား သုေတသန 
အခ်က္အလက္မ်ားအား ျခံဳငုံေဖာ္ျပခ်က္



၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈ ၆၀၀ ေက်ာ္ကို အေျခ
ခံထားေသာ “လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ၏ လက္နက္ကိရိယာမ်ား” ႏိုင္ငံသား
စိစစ္မႈသက္ေသခံကဒ္ျပားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္မ်ား
၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကိုျငင္းပယ္ျခင္း သုေတသနအစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာ
အစိုးရသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို ျငင္းပယ္ျပီး ၄င္းတို႔၏ 
လူမ်ိဳးစုျဖစ္တည္မႈသရုပ္လကၡဏာကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ရန္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္
မႈသက္ေသခံကဒ္ျပား (NVC) မ်ားအား ရိုဟင္ဂ်ာတို႔မွ လက္ခံလာေစရန္ 
ႏွိပ္စက္ခဲ့ပံု၊ ဖိအားေပးခဲ့ပံု၊ အတင္းအက်ပ္ေစခိုင္းခဲ့ပံုတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ 
တင္ျပထားပါသည္။

ဤအစီရင္ခံစာသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ျမန္မာစစ္
တပ္က ဦးေဆာင္သည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေနာက္ပိုင္းတြင္ NVC ကဒ္မ်ား
ထုတ္ေပးၿပီး ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္အားျငင္းဆိုမႈသည္ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္
ျခင္းႏွင့္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုအေပၚက်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္
ရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔အေထာက္အပံ့ျပဳသနည္းဆိုသည္ႏွင္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးႀကီးေမးခြန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးထားပါသည္။

အစီရင္ခံစာက အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးထားေသာ အၾကံဳျပဳ
ခ်က္ ၂၄ ခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ 
ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာ၏
အေၾကာင္းရင္းကို ေျဖရွင္းနုိင္ရန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ 
ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္မ်ား၏ ႏုိင္ငံသား
အခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀ျပန္လည္
ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ သာတူညီမ်ွ
အခြင့္အလမ္းေပးမည့္ လမ္းေၾကာင္းကို 
ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားပါသည္။

လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားအားက်ဴးလြန္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ 
၄င္းတုိ႔ပစ္မွတ္ထားသည့္ အုပ္စုတစ္စုအား တုိက္ခုိက္ဖ်က္ဆီး
ရန္အတြက္ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစေသာ ဥပေဒႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
ဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားအား “အလုံးစုံ သုိ႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္
ပုိင္းအေနျဖင့္” မၾကာခဏ အသုံးျပဳၾကပါသည္။
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