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၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ပထမအၾကိမ္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀သည္။

အာရကန္ မွ ရိုဟင္ဂ်ာ ျပည္သူမ်ားအတြက္

ed'gef;
႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကို ျမတ္ႏိုးသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အာရကန္ တြင္
ႏွစ္ရွည္လမ်ား သမိုင္းေၾကာင္း ႏွင့္ ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ား
စြာ အက်ပ္အတည္း ေဘးရန္ ေပါင္းစုံႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အေရးသည္
တရားမ၀င္ လူ၀င္မႈျပႆနာ တရပ္မဟုတ္ဘဲ သည္းမခံျငင္းပယ္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ႐ို
ဟင္ဂ်ာ တို႔သည္ တရားမ၀င္ခိုး၀င္ေနထိုင္သူအျဖစ္ ဖန္တီးခံလိုက္ရျခင္း၊ စံနစ္တက်
ၫွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း ႏွင့္ မတရား ဖိႏွိပ္ျခင္းတို႔ကို စဥ္ဆက္မျဖတ္ရင္ဆိုင္လာၾကရာ၊
အဆိုးဝါးဆုံးလူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈအထိျဖစ္ပါသည္။
ႏွိပ္စက္ၫွင္းပန္းမႈမ်ားေၾကာင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္မွစ၍ဘဂၤါလားေဒရွ္ ႏွင့္
တျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျပတ္ ေတာင္း ျပတ္ေတာင္းထြက္ခြာလ်က္ရွိပါသည္။ ၎တို႔သည္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဘးဖယ္ခံရၿပီး၊ စိတ္ေ၀ဒနာ ခံစားေန သူမ်ားျဖစ္သည္။ အဆိုးဝါးဆုံး
အေျခအေန ႏွင့္ ေဘးကင္း လုံျခံဳမႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ေရလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း
သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေလွစီးဒုကၡ
သည္မ်ားသည္ ပင္လယ္ထဲမွာ ေသေက်ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာမွ၀င္စြက္
တားဆီးျခင္းမရွိေပ။ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢမွ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ႏွိပ္စက္
ၫွင္းပန္းမႈအခံရဆုံး သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ေဖၚျပခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ မိသားစုမ်ား အသတ္ခံရျခင္း၊
ရြာမ်ားမီးေလာင္ကၽြမ္းခံရျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အုပ္စုဖြဲ႕ မုဒိန္းက်င့္ခံရျခင္း ႏွင့္ က
ေလးသူငယ္မ်ားကို မီးလွ်ံထဲသို႔ပစ္ခ်ျခင္းေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤါလားေဒး႐ွ္ဘက္သို႔
ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရသည္။ ယေန႔တြင္ ဘဂၤါလားေဒး႐ွ္ႏိုငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡ
သည္ ဦးေရ ၁.၁ သန္းေက်ာ္ ခိုလႈံေနၾကၿပီး၊ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး ဒုကၡသည္စခန္း အျဖစ္
ေကာ့ဒ္ဘဇား ခ႐ိုင္တြင္ တည္ရွိသည္။
႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ သူတို႔၏ မူလေနရပ္သို႔ လုံျခဳံစိတ္ခ်စြာ၊ ဂုဏ္သိကၡာ႐ွိ႐ွိ ႏွင့္ တရား
မွ်တမႈျဖင့္ ျပန္ႏိုင္ေရးသည့္ အဓိကျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ဆက္
လက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ေနရာေဒသတခုသို႔ ျပန္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္
ခံရသူမ်ား အေနျဖင့္ တရားမွ်တမႈ ရွိေၾကာင္း ျမင္မိေစရန္ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ သံသရာ
ထပ္တလဲလဲ မျဖစ္ပြားေစရန္ တာ၀န္ခံမႈရွိရမည္။
စစ္မွန္ၿပီး ေရရွည္တညိတံ့ခဳိင္ၿမဲသည့္ ေျဖရွင္းခ်က္တရပ္အတြက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာ
၏ ရင္းျမစ္ကို ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ရမည္။ ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဟူ
သည့္ လူမ်ိဳးစု အမည္ျဖင့္ ယင္းတို႔၏ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ျပန္လည္
၁

၊ အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ

တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ကို မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ အာရကန္တြင္
တျခား ႏိုင္ငံသား တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူ
တကြ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ထို႔အျပင္၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း
ရွိ တျခားလူမ်ိဳးစုမ်ားနည္းတူ “စုေပါင္းအခြင့္အေရး” – Collective Rights - မ်ားရရွိ
သင့္ပါသည္။
ဤစာအုပ္ငယ္သည္ စာဖတ္သူမ်ားအား ျမန္မာ အစိုးရ၊ ၎၏စစ္တပ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ
ကမကတျပဳေနေသာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လက္ထဲတြင္ ႐ိုဟင္
ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားခံစားေနရသည့္ အဆုံးမဲ့ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား အေၾကာင္း သိေစရန္ အက်ဥ္း
တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ မွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ
အတြင္း ထြက္ေျပးေနၾကသည့္ပံု

အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ၊

၂

tusOf;csKyf
ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ ဗမာ/ျမန္မာနိုင္ငံ ၁ ၏ အာရကန္ျပည္ (၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္ မွ
ရခိုင္ျပည္နယ္ဟု အမည္ ေျပာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။) တြင္ေနထိုင္ၾကၿပီး ရွည္လ်ားေသာ
သမိုင္း ေနာက္ခံရွိသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္
မႈမ်ား အခံရဆုံး လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ သမိုင္းေၾကာင္းအရ အာရကန္သည္ ဟိႏၵဴ၊
ဗုဒၶ ဘာသာဝင္ ႏွင့္ မူဆလင္တို႔က လက္တြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေသာ နိုင္ငံ
တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ဗမာဘုရင္ ဘိုးေတာ္ဘုရား၏ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ျခင္း
ခံရသည့္ ၁၇၈၄ ခု အထိ ဗမာျပည္၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု မဟုတ္ခဲ့ပါ။ အာရကန္
ျပည္သည္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး ႏွင့္ နိုင္ငံေရး နယ္ပယ္ မ်ားတြင္ အိႏၵိယတိုက္
ငယ္ အျပင္ မူဆလင္တို႔၏ ဘဂၤလားနယ္ႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာ နက္ရွိုင္းသည့္
ဆက္ႏြယ္မႈရွိခဲ့သည္။“႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ ခ်ႏၵရာမင္းဆက္မ်ားလက္ထက္ေရွးေဟာင္း
အာရကန္ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိၿပီး၊ လူမ်ိဳးေရးေနာက္ခံ အ
မ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားကို အေျခခံ၍ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ ကတည္းက အာ
ရကန္တြင္ ထြန္းကားလာခ့ဲသည့္ သီးျခားလူမ်ိဳးစု တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။”၂
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဦးႏု၏ ပါလီမန္ အစိုးရ (၁၉၄၈-၅၆ ၊ ၁၉၅၇-၅၈ ၊ ၁၉၆၀-၆၂) လက္
ထက္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ကို ျမန္မာလူမ်ိဳးစု တစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး နိုင္ငံသား
အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝ ရရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ စ၍ စစ္တပ္
အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ၎တို႔အား တရားမဝင္ ခိုးဝင္ေနထိုင္သူမ်ားအျဖစ္ ဖန္တီးၿပီး
စီမံကိန္းက်က် ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားကို ေတာက္ေလွ်ာက္ ျပဳလုပ္လာခ့ဲသည္။ ၎တို႔သည္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာလူမ်ိဳးစု(၁၃၅)
မ်ိဳးထဲတြင္ ပါဝင္ျခင္းမျပဳေပ။ ထို႔ေနာက္ စစ္အစိုးရသည္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယႏြယ္
ဖြားမ်ားႏွင့္ မူဆလင္တို႔ကို ဆန႔္က်င္သည့္ လူမ်ိဳးခြဲျခားေရးကို ထင္ဟပ္ေစေသာ နိုင္ငံ
သားဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ကို ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာအာဏာပိုင္တို႔၏ အႀကီးအက်ယ္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔
အေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏွင့္ အျခားနိုင္ငံမ်ားသို႔္ အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ထြက္ေျပးတိမ္း
ေရွာင္မႈမ်ား အဆက္မျဖတ္ ရွိေနခ့ဲသည္။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈဒဏ္ကို မခံမရပ္ ႏိုင္
ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရာေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ အျပစ္မ့ဲ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳး
သား၊ အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ ေနခဲ့သည့္ ပုံရိပ္မ်ား
ေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးကို ထိတ္လန႔္ တုန္လႈပ္ေစခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ (HRC) ၏ အခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ (FFM) ၏
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာ တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ အေနျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အေပၚ လူမ်ိဳးတုံး
၃

၊ အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ

သတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းအတြက္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ႀကီး အခ်ိဳ႕ကို တရားစြဲဆိုရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ႏွင့္ သူမ၏ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရသည္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အေပၚ ရာဇ၀တ္
မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ ကို ဖုံးကြယ္ထားျခင္း ႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့
သည္ဟုလည္း ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။၃
ဤစာတမ္းသည္ ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာကိုသမိုင္းရွဳေထာင့္ကေနေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္
ပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးတို႔၏ ႏွစ္ရွည္ လရွည္ ေသာင္မတင္ ေရမက် ျဖစ္ေနေသာ
ျပႆနာရပ္အေပၚ အၿမဲတမ္း ေျဖရွင္းခ်က္ တစ္ရပ္ရရွိရန္၎တို႔၏ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာ
ႏွင့္ နိုင္ငံသားျဖစ္မွႈ မည္မွ်အေရးပါသည္ကို ဤစာတန္း၌ ႏႈိက္ႏႈိက္ခၽြတ္ခၽြတ္ေဆြးေႏြး
တင္ျပ ထားပါသည္။ ထိူ႔အျပင္ ဤစာတမ္း၌ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ
ႏိုင္ငံမွ မိမိတို႔ ေနရပ္ရင္းသို႔ ေဘးကင္း လံုၿခံဳစြာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ျပန္ႏိုင္ရန္ ယင္း
တို႔အေပၚက်ဴးလြန္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံမႈ၊တရားမၽွတမႈႏွင့္ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရး
အျပည့္အဝရရွိမႈတို႔ကို အာမခံျခင္းသည္လည္း မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုး
တင္ျပထားသည္။ ဤစာတမ္းသည္ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအရ သီးျခားအုပ္စု တစ္
ခု ျဖစ္သည္ကို အေျခခံ၍ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အေပၚ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ယင္းျပႆနာ
ရပ္အတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္ တစ္ရပ္ ဆန္းစစ္ေတြ႕ရွိရန္ အဓိက ရည္ရြယ္ပါသည္။သမိုင္း
မွတ္တမ္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာမွတ္တမ္းမ်ား ရွိေသာ္ျငားလည္း ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္
နိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ (Nation Building Process) မွ ဘက္ထုတ္
ခံလိုက္ရသည့္အျပင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ အျမစ္
ျဖတ္ ေခ်မႈန္းျခင္းခံလိုက္ရပါသည္။ ဤ သုေတသနသည္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔နိုင္ငံမဲ့ျဖစ္ျခင္း
ႏွင့္ လူသားထု အေပၚ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်မႈတို႔၏ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္မ်ား
ေၾကာင့္ ေဒသအတြင္း/အျပင္မည္က့ဲသို႔ရွိသည္ကိုစူးစမ္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဤသုေတသန၏ မူလ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးတို႔အေပၚ ျမန္မာအစိုးရ၏ အ
ခန္းက႑ႏွင့္ ၎တို႔အေပၚ ရန္လိုေသာ သေဘာထား၊ ထို႔ေနာက္ နိုင္ငံတကာ မွ ၎
တို႔အား အကာအကြယ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိလာသည့္အထိ မတရားေသာ အျပဳအမူ
မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရန္ျဖစ္ပါသည္။
ဤစာတမ္းျပဳစုမႈ သဘာဝသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အစုအဖြဲ႔တို႔၏ “ျဖစ္ရပ္အမွန္မ်ား
(case study)”ကို ျပန္လည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ရိုးရွင္းစြာေလ့လာျခင္းတို႔ ႏွင့္

ဆက္စပ္မႈရွိပါသည္။ ျဖစ္ရပ္မွန္ ေလ့လာမႈနည္းလမ္းတေလွ်ာက္ စာေရးသူအေနျဖင့္
ရိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ၏ဆယ္စုႏွစ္မ်ားၾကာ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားကို အ
ေျခခံ၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤစာတမ္းကို ျပဳစုရာတြင္ စာေရးသူ အေနျဖင့္ မိမိကိုယ္
ပိုင္ႏွင့္ အမ်ားဆိုင္ရာ လက္လွမ္းမီစာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား၊ကုလသမဂၢ
အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ၊

၄

အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား
ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္အဖ႔ြဲ၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ား စ
သည္တို႔၏ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ စာအုပ္ စာေပမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား ျပဳ
စုထားသည့္ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား စသည္ တို႔ကိုလည္း အကဲျဖတ္၍ ေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း မည္က့ဲသို႔ ဖ်က္
ဆီး ခံေနရသည္ကို ဆန္းစစ္ထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဤလူ႔အျဖစ္ဆိုး အေပၚ အျပည္
ျပည္ဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ ပူပန္မႈႏွင့္ ၎တို႔၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ကိုလည္း ေလ့လာ ေဖာ္ျပထား
ပါသည္။

&kd[if*sm rnfolenf;
ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ၎
တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဖက္ နယ္စပ္၌ ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး အဓိက အား
ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ၎တို႔သည္ ထိုေဒသ၌ စစ္
မွန္ေသာ သမိုင္းကို ေနာက္ခံထားသည့္ အျမစ္မ်ား တြယ္ကပ္လ်က္ ရွိေနပါသည္။
႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ခ်စ္ျမတ္နိုးၿပီး ဥပေဒကို ေလးစား လိုက္နာသူမ်ား
ျဖစ္ၾက ေသာ္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ၎တို႔အား လက္ခံႏိုင္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိေပ။ လူမ်ိဳး
ႏွင့္ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ၊ ထို႔အျပင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတိုက္သားတို႔၏ ႐ုပ္ရည္
ႏွင့္ ပံုပန္းသ႑ာန္အားျဖင့္ ျခားနားမႈမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား
ႏွင့္ မတူညီေသာေၾကာင့္ ယင္းတို႔အေပၚ သည္းခံႏိုင္စြမ္းကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဖိႏွိပ္ညွဥ္း
ပန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ၾကပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ လုပ္ျခင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကို မူဆလင္
ကင္းမ့ဲဇုံ ထူေထာင္လိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ ကုလသမဂၢမွ ၎တို႔အား “ကမၻာေပၚ
တြင္ ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈ အခံရဆုံး လူနည္းစုအျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။”၄ သူတို႔၏ ဇစ္
ျမစ္၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လက္ရွိ ပထဝီအေနအထားအရ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ ဗမာလူမ်ိဳး
ထက္ပို၍ အိႏၵိယလူမ်ိဳးမ်ား ႏွင့္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ၾကပါသည္။ ၎
တို႔သည္ ေဒသခံအင္ဒို-အာရီယန္၊ ဘဂၤါလီ၊ ပါရွန္း၊ မဂိုလ္၊ တူရကီ၊ ပါထန္ စသည့္ လူ
မ်ိဳးစုမ်ား ေရာေႏွာ ေနသည့္ သီးသန္႔လူမ်ိဳးစု တစ္ခုျဖစ္ရာ လြန္ခ့ဲသည့္ ရာစုႏွစ္ေပါင္း
ေျမာက္မ်ားစြာ ကပင္ မတူကြဲျပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ဘာသာစကား တို႔ကို ထြန္း
ကားေစခဲ့ပါသည္။၅
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အာရကန္ေဒသသည္ ေတာင္အာရွ ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ လမ္းဆံု၌လည္းေကာင္း၊
ဟိႏၵဴ - မူဆလင္တို႔၏ အာရွ ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ အာရွ အၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊
အင္ဒို-အာရီယန္ ႏွင့္ မြန္ဂိုလိြဳက္အႏြယ္မ်ား ၾကားတြင္လည္းေကာင္း တည္ရွိ ေနပါ
သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏အသြင္ျပင္သည္ ဤပထဝီအေနထားမွန္ကို ထင္ဟပ္လ်က္ရွိပါ
သည္။ အာရကန္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေနာက္ေျမာက္ေဒသ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံ၏
အေရွ႕ေတာင္ဘက္ နယ္စပ္တြင္ တည္ရွိၿပီး၊ သမိုင္းေၾကာင္းအရ အေနာက္ဖက္ သို႔မ
ဟုတ္ ဘဂၤလားနယ္ ႏွင့္ ပိုမိုထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ အာရကန္သည္
၁၇၈၄ အထိ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ရွိစဥ္ ကာလအတြင္း စစ္တေကာင္း
ေဒသဟု လူသိမ်ားေသာ ယေန႔ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံ၏ ေတာင္ပိုင္းေဒသကိုပင္ လႊမ္း
မိုးခဲ့ပါသည္။ “နယ္ေျမႏွစ္ခုအၾကား နိုင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး
ဆိုင္ရာ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အာရကန္ေဒသကို တိုးခ်ဲ႕-စစ္တေကာင္း(Extended
Chittagong) ဟု ေခၚေဝၚခဲ့ၿပီး”၆ မဟာအာရကန္ (Greater Arakan) ဟု ေခၚေဝၚ ေလ့

ရွိ ပါသည္။

ဓါတ္ပံု - ေဇာ္မ်ိဳးထိုက္ (တပ္ၾကပ္ႀကီး) ျမန္မာလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊
ႏိုဝဘၤာ ၅ ရက္ေန႔က ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အပိုင္၊ ကိုးတန္ေကာက္ ေက်းရြာ၌ အျပစ္မ့ဲ
႐ိုဟင္ဂ်ာ အရပ္သားမ်ားအား ဖမ္းဆီးၿပီး လူမဆန္စြာ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ေနပံု။
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ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးကာလအတြင္း အာရကန္တြင္၎၏အဓိကလူမ်ိဳးစုႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ
ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ရခိုင္တို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးမွာ သင့္ျမတ္မႈမရွိခဲ့ေပ။ ၿဗိတိသၽွ တပ္ဖြဲ႕မ်ား
အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ ဆင္းမလားသို႔ ဆုတ္ခြာၿပီးေနာက္ အာရကန္ေဒသတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
လစ္လပ္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခ့ဲရသည္။ ထိုအေျခအေနကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ၁၉၄၂ ခု၊
မတ္လတြင္ ရခိုင္-လက္နက္ကိုင္ဂိုဏ္းမ်ားက မထင္မွတ္ဘဲ လက္နက္မ့ဲ ႐ိုဟင္ဂ်ာ
အရပ္သား/ သူမ်ားအား ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ လာခဲ့ၾကသည္။
သို႔ရာတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ျခင္းသည္ ႀကိဳတင္ ႀကံစည္မႈ ျဖစ္ၿပီး ဗမာ့ လြတ္လပ္ေရး
တပ္မေတာ္ (BIA)က ၎တို႔အား အားေပးကူညီခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔သည္ေျမပုံ၊မင္းျပား၊
ၿမိဳ႕ေဟာင္း၊ ေပါက္ေတာ၊ ပုဏၰားကၽြန္းႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းေန ရိုဟင္
ဂ်ာ မူဆလင္မ်ားကို ရက္ရက္စက္စက္ သုတ္သင္ ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။ ဤသတ္ျဖတ္
ပြဲ၌ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ေတာေတာင္အသီးသီးကို ျဖတ္ေက်ာ္
၍မုန္တိုင္းဒဏ္ႏွင့္ အႏၲရာယ္အသြယ္သြယ္ကိုျဖတ္သန္းကာ နယ္စပ္ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ေသာ
ေမာင္ေတာအထိ ရွည္လ်ားသည့္ ခရီးၾကမ္းကို ႏွင္ၿပီး ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခဲ့ၾက
သည္။ ဤသတ္ျဖတ္မႈ၌ “မူဆလင္တို႔ေနထိုင္ခ့ဲ ၾကသည့္ ေက်းရြာေပါင္း (၃၀၇)ခု၊
အာရကန္ေျမျပင္ေပၚမွ ကြယ္ေပ်ာက္ခ့ဲရၿပီး၊ ရိုဟင္ဂ်ာဦးေရ တသိန္းေက်ာ္ သတ္ျဖတ္
ခံရကာ ေနာက္ထပ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၈၀,၀၀၀ ခန႔္သည္လည္း ၿဗိတိသၽွတို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထား
သည့္ ဘဂၤလားနယ္မွ စစ္တေကာင္းႏွင့္ ေရာင္ပူ (Rangpur) ေဒသမ်ားအတြင္း ခိုလံႈ
ခဲ့ၾကသည္။ ဤျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ကုလားတန္ျမစ္၏ အေရွ႕ဘက္အျခမ္းသည္ မူဆလင္
လူနည္းစုေဒသအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ သြားခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤဆုံးရွုံးမႈမ်ားသည္
လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား စံႏႈန္းမ်ားအရ ျပန္လည္ အစားထိုးမရသည့္ အ
လြန္ႀကီးမားေသာ ပ်က္စီးဆုံးရွုံးမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။”၇ ၎ကို “၁၉၄၂ အစုလိုက္အျပဳံ
လိုက္သတ္ျဖတ္မႈ”သို႔မဟုတ္ “လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ”ဟူ၍လည္းလူသိမ်ားပါသည္။၈
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ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿဗိတိသၽွ လက္ေအာက္ မွ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔ တြင္
လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ၿပီး၊ ဦးႏုသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ပထမဆုံး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။
၁၉၄၂ ခုႏွစ္ သတ္ျဖတ္မႈ၏ ေၾကာက္လန္႔မႈ ႏွင့္ နာက်င္မႈမ်ား ရိုဟင္ဂ်ာ တို႔၏ စိတ္ထဲ
တြင္ လန္းလန္းဆန္းဆန္း စြဲတင္ က်န္ရစ္ေနစဥ္မွာပင္ အစိုးရသစ္ အေနျဖင့္ ရခိုင္လူ
ငယ္မ်ားျဖင့္ ဗမာ့နယ္ေျမတပ္(Burma Territorial Force - BTF)ကိုဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။
BTF ႏွင့္ UMP (Union Military Police - ျပည္ေထာင္စု စစ္ရဲသား) တို႔သည္ ေသာင္း

က်န္းသူ ရွာေဖြရန္ဟူသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အာရကန္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တုန္လႈပ္
ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္ ေကာင္းသည့္ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ႀကီးကို က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔သည္
ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား ဖမ္းဆီးျခင္း ႏွင့္ ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲ
ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ရိုဟင္ဂ်ာေက်းရြာ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္လည္း မီးရွို႕ဖ်က္ဆီးျခင္း
ခံခဲ့လိုက္ရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ “အေရွ႕ပါကစၥတန္ သို႔
ဒုကၡသည္မ်ား အျဖစ္ မူဆလင္ ၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ထြက္ခြာသြား
ခဲ့ေလသည္။”၉
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုထံ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ စာခၽြန္လႊာတစ္ခု၌ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး အႀကီးအကဲ မ်ား
က “ကၽြန္ုပ္တို႔၏နယ္ေျမအား ၁၉၄၈ ခု၊ နိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔မွစ၍ အျဖစ္ ဆိုးသည့္
အေနအထားသို႔ ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္အတြက္ ကၽြန္ုပ္တို႔ အလြန္ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲရပါ
သည္။ ေက်းရြာေပါင္းမ်ားစြာ မီးရွိဳ႕ခံခ့ဲရၿပီး၊ သီးႏွံမ်ားဖ်က္ဆီးခံခ့ဲရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ
ေက်းရြာမ်ားတြင္ အျပစ္မ့ဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကို ကတုတ္က်င္းထဲသို႔ ၀င္ခိုင္းၿပီး ၎တို႔
အေပၚ ေအာ္တို လက္နက္မ်ား ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အသုံး ျပဳခ့ဲပါ သည္။ ဤေဒသရွိ
ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ ဘ၀ခံနိုင္ရည္မရွိဘဲ ျဖစ္ေနရသည္။ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာသူမ်ားသည္
၎တို႔၏ ဘိုးဘြားပိုင္အိုးအိမ္မ်ားမွ ထြက္ခြာခဲ့ရပါသည္။” ဟူ၍ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။၁၀

အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ၊

၈

rl*sm[pf v+yf&Sm;r+ ay:aygufvmjcif;
ၿဗိတိသၽွ ကိုလိုနီေခတ္ ကာလအတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မူဆလင္ ဆန႔္က်င္ေရး စိတ္
ဓာတ္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ ေစခဲ့လ်က္ ရွိပါသည္။ အာရကန္တြင္လည္း ၁၉၄၂ လူမ်ိဳးတံုး သတ္
ျဖတ္မႈကာလႏွင့္ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အေပၚျပင္းထန္သည့္ မုန္းတီးမႈႏွင့္
သံသယ ရွိေၾကာင္း တရားမ်ားကို လိုက္လံ ေဟာေျပာမႈမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ
ဝင္မ်ားထံ ယင္းစိတ္ဓါတ္မ်ား ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္
ေရးရယူရန္ ႏွစ္အနည္းငယ္အလိုတြင္ ရခိုင္ ေျမေအာက္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ေပၚ
ထြက္လာခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အေပၚ ရန္လိုသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္လြတ္လပ္ေရးမတိုင္မီကာလ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္
ဗမာေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အား ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္
ခြင့္ မျပဳရန္ ႀကံစည္ခဲ့ ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၿဗိတိသၽွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ‘အက္တလီ’ (Lord
Atlee) ၏ ၾကားဝင္စြက္ဖက္မႈေၾကာင့္သာ အေျခခံမဲေပးပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ၁၉၄၇

တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ (1947 Constituent Assembly Election) ၌
ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းတို႔ကို ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အာရကန္ နယ္စပ္
တေလွ်ာက္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ မူဆလင္တို႔အား ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္း
သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေစၿပီး ၎တို႔အစား ဗုဒၶဘာသာ ရခိုင္မ်ားအား ေနရာခ်ေပးမည္ဟု
ေကာလဟလသတင္းမ်ား ေတာမီးကဲ့သို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အျပဳအ
မူမ်ားႏွင့္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏စိတ္ထဲ၌ သံမိႈစြဲထားသည့္ပမာ နက္ရွိဳင္းစြာ
ေနရာယူထားၿပီျဖစ္္ရာ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရံြ႕မ်ား တိုးပြားလာၿပီး မ်ားစြာေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူ
ငယ္မ်ားသည္ မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ရန္ လက္နက္မ်ား စြဲကိုင္လာခဲ့ပါသည္။
၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္၁၉၄၂ ခုအစုလိုက္အျပဳံလိုက္
သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည့္ဘဂၤလားနယ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွေထာင္
ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားကို ေနရပ္ျပန္ခြင့္မျပဳခဲ့ပါ။ ေနရပ္ျပန္နိုင္ခ့ဲ
သည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကိုလည္း အာရကန္ျပည္အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္ရွိ ၎တို႔
၏ မူလေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ တား
ျမစ္ထားခဲ့ပါသည္။ ၎တို႔အပိုင္ ေျမယာမ်ားကို ရခိုင္ရာဇ၀တ္ ဂိုဏ္းမ်ားက လုယက္
ယူေဆာင္သြားသျဖင့္ သူတို႔အား အာရကန္ျပည္ ေျမာက္ပိုင္းသို႔ တျဖည္းျဖည္း ေရႊ႕
ေျပာင္းသြားေစရန္ တြန္းအားေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၿဗိတိသၽွအစိုးရ
လက္ေအာက္ တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခ့ဲဘူးသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဝန္ထမ္းမ်ားကို အလုပ္မွ
ဖယ္ရွားၿပီး ယင္းေနရာမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔
ခက္ခဲေသာအေနအထားေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး မၾကာမီမွာပင္ ယခင္သေႏၶသား
တည္လာခဲ့သည့္ မူဂ်ာဟစ္လႈပ္ရွားမႈဟုေခၚေသာ ရိုဟင္ဂ်ာေတာ္လွန္ေရးကို ပိုမို
၉
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အားေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

pepfwus nkOf;yef;eSdyfpufjcif;
ျမန္မာနိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးကတည္းက ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း
ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔မွ ဘက္ထုတ္ျခင္းတို႔ကို ခံ
ခဲ့ရပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း၏ စစ္တပ္ မွ
အာဏာသိမ္းသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ တရားမဝင္ ခိုးဝင္ေနထိုင္သူ အ
ျဖစ္ ဖန္တီးခံလိုက္ရျခင္း၊ စနစ္တက် ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ မတရားဖိႏိွပ္ ျခင္းတို႔ကို
စဥ္ဆက္မျပတ္ရင္ဆိုင္လာၾကရာ၊မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္အဆိုးရြားဆုံးလူမ်ိဳးတံုးသတ္
ျဖတ္မႈအထိ ျဖစ္ပါသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အား ဆယ္စုႏွစ္မ်ား ေျခာက္ ခု နီးပါး ယင္းတို႔၏
အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို စနစ္တက် ဆုံးရွုံးေစခဲ့ပါသည္။
ဦးေန၀င္းသည္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ အေပၚ အလြန္အမင္းပင္ မုန္းတီး စိတ္ထားျဖင့္ ႏွိပ္စက္
ညႇဥ္းပန္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အစြန္းေရာက္ ရခိုင္ နိုင္ငံေရး
သမား မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားသည္ အလြန္အမင္းပင္ အခရာက်ပါသည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္
တြင္ ဦးေန၀င္း၏ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ (Burma Socialist Programme
Party - BSPP) အစိုးရ သည္ အာရကန္အား “ရခိုင္ျပည္နယ္” (Rakhine State) ဟု
အမည္ ေျပာင္းၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္ တိုးျမွင့္ သတ္မွတ္လိုက္သည္။ထိုသို႔သတ္မွတ္
ျခင္းသည္ ရခိုင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကိုသာ ရည္စူးျခင္းျဖစ္ၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား လံုးဝ
ခ်န္လွပ္ေစခဲ့ပါသည္။ ၎အျပင္ ေဘးဖယ္ခံရျခင္း၊ အနိုင္က်င့္ခံရျခင္း၊ ေျမယာမ့ဲသူ
မ်ား တိုးပြားလာေအာင္ လုပ္ျခင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေစျခင္း၊ စီးပြားေရးအရ ခ်ိဳ႕တ့ဲေစ
ျခင္းႏွင့္ အားနည္းေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ အာရကန္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွင့္
အျခားႏိုင္မ်ားသို႔ တသုတ္ၿပီးတသုတ္၊ အႀကိမ္ႀကိမ္အလီလီ ထြက္ေျပးခ့ဲ ၾကရပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ လက္နက္ကိုင္ ရခိုင္လူဆိုးမ်ား ႐ိုဟင္ဂ်ာေက်း႐ြာ တစ္ခုကို မီးရွိဳ႕ၿပီး
ျပန္ေနစဥ္ ၎တို႔အား ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လံုၿခံဳေရးတပ္သားတစ္ဦး ေစာင့္ဆိုင္းေနပုံ

အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ၊ ၁၀

1978 ESifh 1990=91 ESpfrsm;twGif;&kd[if*smwkd
tm; ESifxkwfjcif;
၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွသည္ လြတ္လပ္ေသာ နိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ေပၚထြန္း
လာခဲ့သည္။ ထိုတိုင္းျပည္အသစ္သည္ နိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္
႐ုန္းကန္ေနရခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္“နဂါးမင္း” ႏွင့္ ၁၉၉၁-၉၂
ခုႏွစ္တြင္ “ျပည္သာယာ” အမည္ရွိ စစ္ဆင္ေရးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး တစ္ႀကိမ္လွ်င္ လူဦးေရ
၂၅၀,၀၀၀ မွ ၃၀၀,၀၀၀ အထိရွိေသာရိုဟင္ဂ်ာတို႔ကို ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ
ႏွင့္ အျခားနိုင္ငံမ်ားသို႔ အတင္းအဓမၼ ႏွင္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစစ္ဆင္ေရး ႏွစ္ခုသည္
ကနဦးက ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အားဖ်က္ဆီးရန္ ပံုစံေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ
ဖိအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၇၈ ႏွင့္ ၁၉၉၁ ႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္
ႏိုင္ငံအစိုးရတို႔အၾကား ဆင္တူယိုးမွား သေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး
၎တို႔အား ေနရပ္ျပန္ပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ၏ အဓိက
အေၾကာင္းရင္းကို မေျဖရွင္းခဲ့ေပ။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယင္းတို႔အေပၚ ႏွိပ္စက္
ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ား ဆက္လက္က်န္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏွင့္ အ
ျခားနိုင္ငံမ်ားသို႔ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း ထြက္ခြာမႈမ်ား ေတာက္ေလွ်ာက္ ရွိဆဲျဖစ္
ပါသည္။ “၁၉၇၈ ႏွင့္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္စလံုးတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ
တို႔အား ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ လက္ခံျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံမ့ဲ (Stateless) သူမ်ားအျဖစ္
ျဖင့္ လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္လာေသာအခါ
အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးခိုင္းမႈမ်ား၊လြတ္လပ္စြာ သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္မျပဳျခင္း၊ အ
ခါအားေလ်ာ္စြာ အိုးအိမ္စြန႔္ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား၊ စက္ဆုတ္ဘြယ္ အဖမ္းအဆီးမ်ား
ႏွင့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ထို႔အျပင္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ မုဒိမ္းမႈအပါအ၀င္ အျခား
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ိဳးစံုကို ထပ္မံၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ တနည္းေျပာရလွ်င္
ယင္းလုပ္ရပ္သည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အဖို႔ ဘဝႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း နိမ့္က်ေသာ အ
ေနအထား ကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိေအာင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့ျခင္းသာပါသည္။
ဆိုလိုသည္မွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ မိမိႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံမဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ
၏ နယ္စပ္အျပင္ဖက္တြင္ ဒုကၡသည္မ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။”၁၁
ဤေနရာတြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳလိုသည္မွာ - ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ပို႔ျခင္းႏွင့္ ျပည္လည္
ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာကိုယ္စားလွယ္တို႔အား တိုင္ပင္ျခင္း၊ ပါ
ဝင္ခြင့္ျပဳျခင္း (သို႔) ပတ္သက္ခြင့္ပင္ မျပဳေသာေၾကာင့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္
ျပန္ပို႔ျခင္းဆိုသည့္ သေဘာ သဘာဝအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္လာ
ခဲ့ပါသည္။ ဒုကၡသည္ အမ်ားစုသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္ႏွင္းခဲ့ ၾကေသာ္လည္း
၁၁ ၊ အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ

အေတာ္မ်ားမ်ားမွာမူ ယင္းကဲ့သို႔ျပန္ပို႔ခံရမည္ကို ေရွာင္တိမ္းၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွတြင္
က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွအေနျဖင့္ ဒုကၡသည္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ကို ေျဖေလွ်ာ့ရန္
သာ သာမာန္ေသာကသာထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း
ကို စိတ္မဝင္စားခဲ့ေပ။၁၂

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္
ေတာင္ပုိင္း၊ ေဂၚဒူေဆာ္ရာေက်း႐ြာတြင္မီးေလာင္ကြၽမ္းေနေသာအိမ္တစ္လုံး

အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ၊ ၁၂
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႐ိုဟင္ဂ်ာ အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိက အေရးအႀကီးဆုံး ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ ျမန္မာ
နိုင္ငံတြင္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံသား အဆင့္အတန္း (Legal status) ျဖစ္သည္။ ၎ကိစၥသည္
လက္ေတြ႕တြင္ ဂယက္ ႐ိုက္ခတ္မႈ မ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ဦးေန၀င္း
သည္ ႏိုင္ငံသား အဆင့္သုံးခု ရွိေသာ နိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ျပဌာန္းခဲ့ပါ
သည္။ ယင္းဥပေဒသည္ အဖိႏွိပ္ဆံုး ဥပေဒ တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အဆင့္သံုးခုမွာ - ႏိုင္သား၊
ဧည့္နိုင္ငံသား ႏွင့္ ျပဳနိုင္ငံသား တို႔ျဖစ္ပါသည္။ဤဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့သည္မွာ “၁၉၇၉
ခုႏွစ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ရင္းသို႔ ျပန္ပို႔ခဲ့ၿပီး ရက္ မၾကာမီ ကာလအတြင္း
ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဤဥပေဒ ျပဌာန္းျခင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ယခင္က ျမန္မာ
ႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္လ်က္ ရွိေသာ လူမ်ိဳး တစ္ရပ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳခံခဲ့ရေသာ
႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အား ဖယ္ထုတ္ရန္ အထူးစီမံျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း အခိုင္အမာယူဆႏိုင္ပါ
သည္။”၁၃ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဥပေဒမ်ားက “ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား ျမန္မာ နိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကို
အတိအလင္း ျငင္းပယ္ထားပါသည္။”၁၄ ယင္းဥပေဒသည္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈ
မ်ားကိုပစ္မွတ္ထားသည္။ သူတို႔၏သြားလာေနထိုင္မႈ၊အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ ဘာသာေရး
ႏွင့္ ပညာေရးတို႔ကို ကန႔္သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားပါသည္။ ၎တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝ၌ အရာရာ
တိုင္းသည္ ခက္ခဲေသာ႐ုန္းကန္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။၎တို႔၏ အာရကန္တြင္ သမိုင္း
ေၾကာင္းအရ ၈ ရာစု အေစာပိုင္း၌ အေျခခ်ေနထိုင္လာခဲ့လည္း ဤဥပေဒက ရိုဟင္
ဂ်ာတို႔၏ နိုင္ငံသားျဖစ္မႈကို ျငင္းဆန္ထားၿပီး၊ ႏိုင္ငံအတြင္း လက္ခံထားသည့္ “လူမ်ိဳးစု
၁၃၅ မ်ိဳး ႏွင့္ ခြဲျခားထားပါသည္။”၁၅
စစ္တပ္က ဖန္တီးထားသည့္ (သို႔မဟုတ္) အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ျမန္မာတိုင္းရင္း
သားလူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ိဳးဟူသည္စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းၿပီးအမွန္တရားႏွင့္ကင္းေဝးလ်က္
ရွိပါသည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဦးႏု၏ ပါလီမန္အစိုးရက “ခန႔္မွန္းေျခအားျဖင့္ တိုင္း
ရင္းသားလူမ်ိဳး စုေပါင္း ၅၀ ခန႔္”၁၆ ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ယင္းအထဲတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔လည္း
အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အျခားတိုင္းရင္းသား လူ
မ်ိဳးမ်ား ႏွင့္ အတူ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပရာသို႔ ႏွစ္စဥ္ ဖိတ္ၾကား
ျခင္းခံရပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဦးေန၀င္း၏ အစိုးရကမူ“တိုင္းျပည္အတြင္း လူမ်ိဳးစု ၁၄၄
မ်ိဳး”၁၇ ဟူ၍ စာရင္း ျပဳစုခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံ
ေတာ္ ၿငိမ္းဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕(န၀တ)က ၁၃၅ အုပ္စု သို႔မဟုတ္ တိုင္း
ရင္းသား လူမ်ိဳးစုဟု စာရင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ စာရင္း တင္သြင္းခဲ့ၿပီး၊ မူဆလင္ သုံးမ်ိဳး ျဖစ္
ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ (အာရကန္ မူဆလင္)၊ ပန္ေသး (တ႐ုတ္ မူဆလင္)ႏွင့္ ပရွဴး (မေလး
မူဆလင္) တို႔သာမက အျခားေသးငယ္သည့္ ဗမာမဟုတ္ေသာ အုပ္စု ၆ ခုကိုလည္း
၁၃ ၊ အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ

စာရင္းဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။၁၈ ၎သည္ မူဆလင္မ်ား ႏွင့္ ဗမာမဟုတ္ေသာ အုပ္စု
မ်ားအေပၚ ဘာသာေရးအရ မၾကည္ျဖဴျခင္း ႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးအရ မလိုမုန္းထားမႈ တို႔ကို
အေၾကာင္းခံ၍ မတရားမႈမ်ားကို ထင္ထင္ရွားရွား က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။အမွန္မွာ
ယင္းကဲ့သို႔ မတရားမႈက်ဴးလြန္ရန္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ လုိသလုိျပဳႏုိင္သည့္ လူနည္းစု
(Manageable minority) တမ်ိဳးအျဖစ္ မစဥ္းစားေပ။ ၁၃၅ မ်ိဳးဟုေခၚသည့္ တိုင္းရင္း

သား လူမ်ိဳးစုမ်ားပင္လွ်င္ အလြန္ကြဲျပားမႈရွိၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ိဳးစုမ်ားအတြင္း အုပ္စု
ခြဲမ်ားစြာ ကြဲျပားလ်က္ရွိေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူမ်ိဳးစုမ်ားစာရင္း
တြင္ ခ်င္းလူမ်ိဳးကိုအုပ္စုခြဲ ၅၃ခုျဖင့္ စာရင္းျပဳစုထားပါသည္။သို႔ေသာ္သန္းေခါင္စာရင္း
ဆိုင္ရာ ခ်င္းအမ်ိဳးသား လႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီ (CNACC) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္တြင္
သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာ၌ ခ်င္းအုပ္စုေအာက္ စာရင္း တင္သြင္းထားသူ အား
လံုး ကို ခ်င္းလူမ်ိဳးအျဖစ္ မွတ္ယူရန္ အစိုးရကို ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။၁၉ မည္သို႔ပင္ဆို
ေစကာမူ ယခုကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား ဖန္တီးထားမႈသည္ တရားမွ်တမႈ မရွိ
ေတာ့ေပ။ ဦးေန၀င္းက“လူမ်ိဳးေရး အရ ႏိုင္ငံသားေသြး စစ္မွန္သူမ်ားကိုသာ တိုင္းရင္း
သားဟု ေခၚထြင္ရမည္”၂၀ ဟူ၍ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရခိုင္ပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေအး
ေက်ာ္သည္ ဤလူမ်ိဳး ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ ဥပေဒကို ျပဳစုရာတြင္ အဓိက ပါဝင္ခဲ့သူ
ျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ကို လူမ်ိဳးစု စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ရန္ ယႏၲရားတစ္ခု
ဖန္တီးနိုင္ခဲ့သည္ဟု ဂုဏ္ယူစြာ ႂကြားဝါေလ့ရွိခ့ဲဘူးသူျဖစ္ပါသည္။၂၁

ရုိဟင္ဂ်ာတို႔အား မဲေပးခြင့္မျပဳရန္ အစြန္းေရာက္ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးမ်ား
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ရန္ကုန္တြင္ ဆႏၵျပေနသည့္ပံု

အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ၊ ၁၄

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ နိုင္ငံသားဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဓေလ့ထုံးတမ္းပါ ဥပေဒေရးရာ စံခ်ိန္
စံညႊန္းမ်ား၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း အေတာ္မ်ားမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ရွိသည္။ ၁၉၄၈
ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ၏အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္းႀကီးကိုလည္း
ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ အျပင္ ရိုဟင္ဂ်ာ တို႔ကို အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒ
ေၾကာင္းအရ အကာအကြယ္ မေပးခဲ့ပါ။ ဤဥပေဒသည္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ နိုင္ငံသားျဖစ္
မႈ ျပႆနာကို ရာသက္ပန္တားျမစ္ျခင္း၊ ၎တို႔အေပၚ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းရန္ႏွင့္ခြဲျခား
ဆက္ဆံရန္ အေၾကာင္းရင္းခံမ်ား ျဖစ္ေစသည့္ အျပင္ မိမိတို႔၏ ဇာတိေျမေပၚ တြင္
နိုင္ငံမဲ့ ေစျခင္းကိုပါ ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိပါသည္။ ထိုက့ဲသို႔ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းျခင္းႏွင့္ ခြဲ
ျခား ဆက္ဆံျခင္းတို႔သည္ အခရာ အက်ဆုံးေသာ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာအေျခ
ခံမူမ်ားကို လုံးဝ လ်စ္လ်ဴရွဳျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုလသမဂၢ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ ဆန႔္က်င္ပါ
သည္။ အေထြေထြညီလာခံ၏ ၄၈ ႀကိမ္ေျမာက္ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္း အေဝးတြင္ ထို
ကဲ့သို႔ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုကို တညီတညြတ္တည္း ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ရာ ေအာက္
ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္ “အေထြေထြ ညီလာခံက လူသား မ်ိဳးႏြယ္တို႔၏ ျမင့္မားေသာ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳး
ေရး ဖိႏွိပ္မႈ ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန႔္ရန္ ေၾကျငာၿပီး အစိုးရႏွင့္ တာဝန္ရွိအာဏာပိုင္မ်ား
အား ထိုပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ အညီ တိက်မွန္ကန္စြာျဖင့္ ယင္းကဲ့သုိ႕လုပ္ရပ္မ်ား အဆံုးသတ္ေရးအတြက္
အလ်င္အျမန္ႏွင့္ တက္ႂကြေသာေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။”
(ကုလသမဂၢ - ၁၉၄၆)၂၂

လ၀ကရုံးတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား

၁၅ ၊ အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ
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၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ဒုကၡသည္မ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားၿပီးသည္ ႏွင့္ စစ္အစိုးရက “သုံး
ေခါက္ခ်ိဳး”ဟု ေခၚသည့္ အမ်ိဳးသား မွတ္ပုံတင္ကတ္မ်ားကို “ပန္းေရာင္ကတ္ျပား”
(Pink Card) ဟု လူသိမ်ားသည့္ နိုင္ငံသား စီစစ္ေရးကတ္ျပားအသစ္ျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး

တြင္ စတင္ အစားထိုးလဲေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အျဖဴ
ေရာင္ကတ္ျပား (White Card) ဟု ေခၚဆိုၾကသည့္ ယာယီမွတ္ပုံတင္ကတ္ျပား တစ္
မ်ိဳးကို အေမရိကန္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သည့္ အစီအစဥ္ ႏွင့္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္
မ်ားဆိုင္ ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး (UNHCR) မွ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္သူမ်ား
အားမွတ္ပုံတင္ျခင္း အက္ဥပေဒႏွင့္အညီ စတင္ထုတ္ေပးခ့ဲသည္။ပန္းေရာင္ကတ္ျပား
(Pink Card) မ်ားကိုမႈ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားအား အလ်င္အျမန္ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ္

လည္း ႐ိုဟင္ဂ်ာ တို႔အား အျဖဴေရာင္ ကတ္ျပားမ်ားကိုသာ ထုတ္ေပးခ့ဲသည္။”၂၃ ထို
ကတ္ျပားေပၚတြင္ကိုင္ေဆာင္သူ၏ ေမြးဖြားရာဇာတိကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသျဖင့္ နိုင္
ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံရန္ အလ်ဥ္း မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္
ၾကသည့္ မိသားစုတိုင္းတြင္အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမ်ား ရွိၾကၿပီး ၎စာရင္းတြင္လည္း
ေမြးဖြားရာဇာတိကို ေဖာ္ျပ ထားျခင္းမရွိုသျဖင့္ နိုင္ငံအတြင္း ေမြးဖြားခ့ဲသည္ဟုေျပာဆို
ရန္ တရားဝင္ အေထာက္ အထား မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအခ်က္မ်ားသည္ နိုင္ငံ
မဲ့ျခင္းကို ဆက္လက္တည္တံ့ေစသည္။

စစ္အစိုးရက “သုံးေခါက္ခ်ိဳး”ဟု ေခၚသည့္ အမ်ိဳးသား မွတ္ပုံတင္ကတ္ျပားမ်ား

အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ၊ ၁၆

ထို႔ေနာက္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၂၀၁၅ ခု၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ
ယာယီကတ္ျပားမ်ား တရားမဝင္ေၾကာင္း ေက်ညာခဲ့ပါသည္။ ႐ုတ္တရက္ ယင္းကဲ့သို
လုပ္ေဆာင္ၿပီး ၎တို႔၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ
ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ အျပင္ ၂၀၁၄ တြင္ ကုလသမဂၢ မွ ကမကထျပဳၿပီး သန္း
ေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံရာ၌ ၎တို႔အား ခ်န္လွပ္ခဲ့ျခင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့
သည့္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ မဲေပးခြင့္ ႏွင့္ အေ႐ြးခံပိုင္ခြင့္တို႔ကို႐ုတ္သိမ္းေစျခင္း
တို႔ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အမွန္မွာ “ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္မွ စ၍ ၂၀၁၀ အထိ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္တပ္အပါအ၀င္ တျခားအဖြဲ ့မ်ားမွ ဦးစီးက်င္းပခ့ဲသမွ် ေ႐ြးေကာက္
ပြဲတိုင္းတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို
မဲေပး ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုမွ်မက ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို
အတည္ျပဳရန္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္လည္း ပါဝင္ခဲ့ၾကပါ
သည္။”၂၄
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ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ကေလးငယ္မ်ား၏ ေမြးစာရင္းမ်ား ကိုပင္ မွတ္ပုံတင္
ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ထိုကဲ့သို႔ မွတ္ပုံတင္မရွိလၽွင္ အျခခံမူလတန္းပညာ ကိုလည္း သင္
ၾကား ခြင့္မရနိုင္ပါ။ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ပါေမာကၡ
ယန္ဟီးလီး (Yanghee Lee) က“အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ား၌ ကေလးႏွစ္ေယာက္ ထက္
ပို၍ မွတ္ပံုတင္ခြင့္မရရွိႏိုင္ေပ။ ထို႔အျပင္ ကေလးအေရအတြက္ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ကို နာ
မည္ပ်က္စာရင္းတင္သြင္းထားသည္”၂၅ ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအေနာက္
ပိုင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာကေလးသူငယ္ ၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ခရီးသြားလာျခင္း၊ေက်ာင္းတက္
ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဆံုးရွံဳး ခံေနၾကရပါသည္။ အ
ဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔၏မိဘမ်ားသည္ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ထိမ္းျမား
ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာအစိုးရမွ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ အေပၚ ကန႔္သတ္ထားသည့္
ကေလး ႏွစ္ေယာက္ထက္ ပိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤနာမည္ပ်က္စာရင္း (Black
Listed) တြင္တင္သြင္းထားေသာ ကေလးမ်ားအား ေမြးစာရင္း တင္သြင္းရန္ ျငင္းဆန္

ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ထို႔
ေၾကာင့္ အာဏာပိုင္မ်ား လူဦးေရစစ္ေဆးပါက ထိုကေလးမ်ားကို ပုန္းကြယ္ထားရပါ
သည္။၂၆ ဤအခ်က္သည္ ၁၉၈၉ ခု ကုလသမဂၢ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရး
ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (UN Convention on the Rights of Child) ပါ စည္းကမ္း
ခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ထိုသေဘာတူညီခ်က္
ကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္က အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။
၁၇ ၊ အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ
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ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ တရားမ၀င္ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္သူ
မ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကၿပီး ယင္းတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ေမြးရပ္ေျမေပၚတြင္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ရ
ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျငင္းဆန္ၾကပါသည္။ ၎တို႔သည္ မတူကြဲျပားမႈကို အေျခခံ၍ အေစာ္
ကားခံရမႈမ်ားကို အဖက္ဖက္မွအစဥ္တစိုက္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရာ၊ယုတ္စြအဆံုး မိမိကိုယ္
ကို ႐ိုဟင္ဂ်ာဟူ၍ပင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ မရွိေတာ့ေပ။ ၎တို႔အား လူမ်ိဳးျခားကို
မႏွစ္သက္ေသာ ရခိုင္ပညာရွင္မ်ား (Xenophobic Rakhine Acadamics) ႏွင့္ အစြန္း
ေရာက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔က ရန္လိုမုန္တီးျခင္း၊လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကင္းမဲ့ေစျခင္း၊အေထ့
အေငါ့ျဖင့္ စုၿပံဳ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပိုး၊ ႐ုပ္ဆိုးဘီးလူး၊ေခြးစသည္ျဖင့္
သံုးႏႈန္း ေခၚဆိုၾကသည့္အျပင္ ျမန္မာ သံခင္းတမန္ ဆက္ဆံေရးမွာပင္ ယင္းအသံုး
အႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ကိုးကားေဖာ္ျပၾကပါသည္။ သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ကိုယ္တိုင္က
ဗုဒၶဘာသာအစြန္းေရာက္ဘုန္းႀကီး ဦးဝီရသူအား“ဘုရားသားေတာ္”ဟုခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ
ျခင္းသည္ အံ့ၾသစရာပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္ကို ၾကည့္ျခင္းအာျဖင့္ ထိုဘုန္းႀကီး၏
စနစ္တက် လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားေရးႏွင့္ အစၥလာမ္မုန္းတီးေရးကို အာဏာပိုင္မ်ားက ေက်ာ
ေထာက္ ေနာက္ခံျပဳေၾကာင္း သိသာ ေလာက္ပါသည္။ စစ္တပ္၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ
ႏွင့္ အျခားမူဆလင္တို႔အေပၚ မလိုမုန္းထား စကားအမွားအယြင္းမ်ား၊ ေစာ္ကားေရး
သားခ်က္မ်ားႏွင့္အမုန္းစကားမ်ားသည္ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ရွိျပည္သူလူထုအသိုင္းအဝိုင္း
မ်ားအၾကား အေတာ္ပင္ ေနရာယူထားၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ “မူဆလင္ေတြ တစ္ေယာက္မ
က်န္ သတ္ပစ္မယ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ မူဆလင္ မရွိေစရ၊ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီေခြးမူဆလင္ေတြ
ကို မႏွင္ထုတ္နိုင္ရတာလဲ”၂၇ အစရွိသည့္ အေရးအသားမ်ား အင္တာနက္မွတဆင့္
ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိၿပီး၊ အႏၱရာယ္မ်ား ပို၍ပို၍ ႀကီးထြားလ်က္ရွိသည္။
ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ တိုင္းရင္းသား/ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈကို ဦးဆုံးျငင္းပယ္ခ့ဲသူ
မွာ စစ္အာဏာရွင္ဆိုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း ႏွင့္ သူ၏ခရိုနီမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤအျမင္
ဆိုးသည္ ျပည္သူလူထု၏အျမင္၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၏အျမင္ႏွင့္
အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားအေပၚ အလြန္ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။
ေဖာ္ျပပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဖ႔ြဲ၀င္အားလုံးနီးပါးသည္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား မဟာမိတ္
မ်ား အတြင္း ပါဝင္ ခြင့္ျပဳရန္ တြန႔္ဆုတ္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ စိတ္ဝင္စားမႈမရွိ ျခင္းတို႔
ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏ဒီမိုကေရစီႏွင့္ နိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တို႔မွ ဖယ္ရွားခံရပါသည္။ ျမန္
မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ေဟာင္း ဒီရဲက္မီရွဲလ္ (Derek Mitchell) က “ ရို
ဟင္ဂ်ာေတြကို လူတိုင္း ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ၾကတယ္။ ဒီလူေတြဟာ နိုင္ငံမဲ့ေတြျဖစ္တယ္။
သူတို႔မွာ လွည့္လည္သြားလာစရာ ေနရာမရွိဘူး။ သို႔ေသာ္ နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း
က သူတို႔ကို ေမ့ေပ်ာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။”၂၈ ဟု ေျပာ ၾကားခဲ့ဘူးပါသည္။
အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ၊ ၁၈
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ျမန္ မာနို င္ ငံ တြ င္ ရို ဟ င္ ဂ်ာတို ႔ ၏ သြားလာလႈ ပ္ ရွားမႈ မ်ားအေပၚကန႔္ သ တ္ ခ်ဳပ္ ခ်ယ္ မႈ
မ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည္။“သူတို႔အေနျဖင့္အသုဘအခမ္းအနားမ်ားသို႔မဟုတ္အိမ္နီး
ခ်င္း မ်ားႏွင့္ အျခားေက်းရြာရွိေဆြမ်ိဳး၊ မိတ္ေဆြအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားဆီ အလည္အပတ္
သြားရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္သည္္။ အလားတူ ၄င္းတို႔၏ ေနအိမ္သို႔ ေရာက္ရွိလာၾက
သည့္ အျခားေက်းရြာမ်ားမွ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို ဧည့္ဝတ္ ေက်ရန္လည္း တားျမစ္ ထားပါ
သည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါး ကုသခံယူရန္ လိုအပ္သူမ်ားေဆး
႐ုံမ်ားသို႔ သြားရန္ သို႔မဟုတ္ သူတို႔၏ေက်းရြာ ျပင္ပသို႔သြားရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ပါ
သည္။”၂၉ ယုတ္စြအဆံုး တစ္မိုင္ခန္႔သာရွိသည့္ အကြာအေဝးသို႔ သို႔မဟုတ္႐ြာအျပင္
ဖက္သို႔ ရက္အနည္း ခရီးသြားလိုလွ်င္ ခြင့္ျပဳမိန္႔အတြက္ ေငြေၾကးေပးရသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ ေရြ႕လ်ားနိုင္မႈ မရွိျခင္းသည္ အလြန္ႀကီးမားသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚ
ေစခဲ့ၿပီး၊ ေစ်းဆိုင္မ်ား၊ အေရာင္းအဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း၊အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး အခြင့္
အလမ္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး အေစာင့္အေရွာက္ခံယူမႈ ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာမ်ားသင္ၾကား
ခြင့္ တို႔ကို ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ ခရီးသြားပါမစ္မ်ား၌ ခြင့္ျပဳထားသည့္အခ်ိန္ ထက္
ေက်ာ္လြန္သူမ်ား အား ၎တို႔၏ ေက်း႐ြာသို႔ ျပန္လာသည္ကို တားျမစ္ထားခံခ့ဲၿပီး၊
အမည္မ်ားကိုလည္း အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္လိုက္ပါသည္။ ဤနည္းအတိုင္း
၎တို႔အား နိုင္ငံမွထြက္ေျပးရန္ အေျခအေနဖန္တီးခဲ့ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ
တို႔သည္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ခရီးသြားခဲ့ျခင္းအတြက္ အမ်ိဳးသားလုံျခဳံေရးဥပေဒအရ တ
ရားစြဲဆိုခံခဲ့ရပါသည္။၃၀

၂၀၁၉၊ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔က ဧရာဝတီတိုင္း၊ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္
ျပည္တြင္းခရီးသြား ႐ိုဟင္ဂ်ာ(၃၀) ဦးအား ျမင္ေတြ႕ရပံု

၁၉ ၊ အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ

နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ (Border Guard Police - BGP) သည္ အာရကန္ျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေနရာ အေတာ္ မ်ားမ်ား ႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေက်းရြာမ်ား ပတ္ပတ္လည္တြင္
စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ သတင္းမ်ား၏ အဆို
အရ လွပေသာ မိန္းခေလးတစ္ေယာက္အဖို႔ - စစ္တပ္ႏွင့္လံုၿခံဳေရးတပ္သားမ်ား ကင္း
လွည့္ေနစဥ္ အတြင္း ေရခ်ိဳးခန္း၌ ရွိေနျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာစစ္တပ္
ယူနစ္ သို႔မဟုတ္ တပ္မွဴးအတြက္ အဓမၼ လုပ္အားေပးရန္ ခ်ိန္းဆိုထားသည့္ ေန႔ရက္
တြင္ လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕အခ်ိန္တြင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား၌ စစ္ေဆးမႈခံယူရန္ ရပ္
တန္႔ေစျခင္းလည္းေကာင္း -လြယ္လင့္တကူသားေကာင္ဘဝသို႔ ေရာက္ခဲ့ရပါသည္။၃၁

ဖမ္းဆီးခံရေသာရုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳီးသမီးမ်ားသည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ
လွည္ကူးတရားရံုးတြင္ အမႈရင္ဆုိင္ေနပုံ
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၁၉၈၂ ခု ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ႐ိုဟင္ဂ်ာေက်ာင္းသား
အနည္းငယ္ သာလွ်င္ အဆင့္ျမင့္ပညာကို ဆက္လက္ ဆည္းပူး ႏိုင္ၾကသည္။ ရခိုင္
ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အလယ္တန္းေက်ာင္းအေရအတြက္အလြန္နည္းပါးသည္။
မူလတန္းေက်ာင္းမွာလည္း အခ်ိဳ႕ေသာေက်းရြာမ်ား၌သာရွိၿပီး မေျပာျပေလာက္သည့္
ရခိုင္ သို႔မဟုတ္ အျခား ႐ိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ေသာဆရာမ်ားက႐ိုဟင္ဂ်ာေက်ာင္းသားမ်ား
ကို ပညာသင္ေပးရန္ စိတ္ဝင္စားျခင္းမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာေက်းရြာသားမ်ား
သည္ ကိုယ္ပိုင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဆရာမ်ား ငွားရမ္းၾကပါသည္။
အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ၊ ၂၀

၎ဆရာမ်ား ကို စပါးေပး ငွားရမ္းရသျဖင့္ “စပါးဆရာ” မ်ားဟူ၍ လူသိမ်ားပါသည္။
၂၀၁၁ခုႏွစ္မွစ၍ရိုဟင္ဂ်ာေက်ာင္းသားမ်ားကိုစစ္ေတြရွိရခိုင္ျပည္နယ္၏တစ္ခုတည္း
ေသာတကၠသိုလ္သို႔ရွားရွားပါးပါးႏွင့္ခက္ခက္ခဲခဲျဖင့္ဝင္ခြင့္ရရွိၿပီး၊ အမ်ားစုမွာမူ အေဝး
သင္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္သာေက်ာင္းအပ္ႏွံၾကရပါသည္။“၂၀၁၂ ခုႏွစ္မတိုင္
မီကတည္းက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ ပညာသင္ၾကားေရးအေပၚကန႔္သတ္မႈ
မ်ားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ စာမတတ္သူႏႈန္း အလြန္ျမင့္မားကာ (၈၀) ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ရွိ
လာသည္။”၃၂ ထိုအေရအတြက္သည္ ၂၀၁၂ ခု၊ ၎တို႔ အေပၚ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈ
က်ဴးလြန္ခ့ဲသည့္ေနာက္ပိုင္း ပို၍ဆိုး႐ြားလာခဲ့ပါသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ေဆး႐ုံမ်ားသို႔မဟုတ္ေဆးခန္းမ်ားသို႔သြားေရာက္ေဆးဝါးကုသျခင္း
အခြင့္အလမ္း မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္ႏွင့္ ျမန္မာေဆးဘက္ ဆိုင္ရာ၀န္
ထမ္းမ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာလူနာမ်ားကို တန္ဖိုးကင္းမ့ဲသူ သို႔မဟုတ္ ေအာက္တန္းက်သူ
မ်ားအျဖစ္ မထီမဲ့ျမင္စြာျဖင့္ ဆက္ဆံၾကသည္။ စစ္ေတြေဆး႐ုံႀကီးကဲသို႔ အဆင့္ျမွင့္
ကုတင္ ႏွင့္ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္ ေဆး႐ုံမ်ား၌တက္ေရာက္
ေဆးဝါး ကုသခြင့္ရသူမ်ား အလြန္ ရွားပါးသည္။ ျပင္းထန္ေသာ သို႔မဟုတ္ အသက္
အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေဆးဝါးကုသရန္ ေငြေၾကးတတ္နိုင္သူ
အခ်ိဳ႕သည္ နယ္စပ္ အာဏာပိုင္မ်ားအား လာဘ္ေပးလာဘ္ယူလုပ္ၿပီး နယ္စပ္ ျဖတ္
ေက်ာ္ကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ေဆးကုသမႈ ခံယူရန္ သြားလာၾကေသာ္လည္း၊ “၎
တို႔သည္ တစ္ခါတစ္ေလ မိမိတို႔ရပ္ရြာမ်ား ျပန္ႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။”၃၃
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၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ နယ္စပ္ေဒသ လူ၀င္မႈစစ္ေဆးေရး ကြပ္ကဲမႈဌာန-နစက ကို စတင္
ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အာရကန္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အေပၚ လက္ထပ္
ထိမ္းျမားမႈဆိုင္ရာ ကန႔္သတ္မႈမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ၎ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားသည္ ေဒသ
အတြင္းရွိ မူဆလင္ လူဦးေရ အေပၚ၌သာ သက္ေရာက္ေစခ့ဲသည္။ ထိမ္းျမားျခင္း ကို
ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ နယ္စပ္လုံ
ျခဳံေရး သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္အရာရွိမ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ျပဳလုပ္ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ
လက္ထပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ စုံတြဲမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ အုပ္ထိန္းသူမ်ား အေနျဖင့္
က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ရဲ၊ နယ္စပ္လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၊ နယ္ေျမခံ စစ္တပ္အရာရွိ
မ်ား ႏွင့္ အျခား ဥပေဒ စိုးမိုးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျပင္ ဌာနေပါင္းစံုမွ ေထာက္ခံစာ
မ်ား အပါအဝင္ လိုအပ္ခ်က္ အရပ္ရပ္ကို ၿပီးျပည့္စံုစြာတင္ျပရန္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မ
တတ္ ႏိုင္ေတာ့ၾကေပ။
အစိုးရ၏ တရားဝင္အမိန႔္တြင္ လက္ထပ္ခြင့္ ေလၽွာက္လႊာႏွင့္တြဲ၍ ေယာက္်ားမ်ား က
၂၁ ၊ အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ

သပ္ရပ္စြာ မုတ္ဆိတ္ေမြးရိတ္ထားသည့္ စံုတြဲဓါတ္ပံု တစ္ပံုတင္ျပရန္လိုအပ္ေၾကာင္း
ပါရွိသည္။ ယင္းလိုအပ္ခ်က္သည္ အမ်ိဳးသားအမ်ားစုအတြက္ ဘာသာေရး ဓေလ့ထုံး
တမ္းမ်ား ႏွင့္ ဆန႔္က်င္ပါသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ ဓါတ္ပုံထဲ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကလည္း
ဟီဂ်ဗ္(သို႔) ေခါင္းစည္းပုဝါ မဝတ္ရေပ။ ထိုအခ်က္သည္လည္း ဘာသာေရး ဓေလ့ထုံး
စံမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲလ်က္ရွိေနပါသည္။၃၄ ဤလိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ ေငြေၾကးအေျမာက္အ
မ်ားေပးပါက တစ္ခါတစ္ရံ လြယ္ကူသြားပါသည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ထပ္လိုသူမ်ားသည္ လာဘ္မေပးဘဲ မည္သည့္နည္း ႏွင့္ မွ်
လက္ထပ္ခြင့္ကိုမရႏိုင္ေပ။ထို႔အျပင္ထိုလက္ထပ္ခြင့္ကိုရယူရန္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေစာင့္
ဆိုင္းရေပသည္။၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစ၍ စုံတြဲမ်ားသည္ကေလးႏွစ္ေယာက္ထက္ ပိုမယူရန္
ခံဝန္ခ်ဳပ္ တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးရပါသည္။အကယ္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ လက္
ထပ္ၿပီးေနာက္ ကိုယ္၀န္ရွိလာၾကေသာ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အ
ၾကပ္အတည္းမ်ိဳးစံု ႏွင့္ အတိ ဒုကၡေပါင္းစံုကို ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။သူတို႔သည္အဖမ္း
အဆီးခံရမည္ကို ေၾကာက္႐ြံ႕သျဖင့္ အသက္အႏၲရာယ္ရင္ဆိုင္ၿပီး တရားမဝင္ ကိုယ္
ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္းကို မၾကာခဏအားကိုးအားထားျပဳရပါသည္ သို႔မဟုတ္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ
ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ ရပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အ
ေရး အထူး ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ေသာမတ္စ္ အိုေဂ် ကြင္တားနား (Tomas Ojea
Quintana)သည္ အာရကန္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏နယ္ေျမသို႔ သြားေရာက္

လည္ပတ္ၿပီးေနာက္ အလြန္စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ဘူးသီးေတာင္ အက်ဥ္းေထာင္သည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ယခုအခ်ိန္
အထိ မိမိတို႔၏ ရင္ေသြးမ်ားကို ရင္သားနို႔တိုက္ေနရသည္။ ၎တို႔အမ်ားစုကို လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ
ျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ တရားစြဲခဲ့ၿပီး ေထာင္ ၅ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ထားသည္။ သို႔ရာတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားကမူ ၎တို႔သည္ အစိုးရမွ မူဆလင္တို႔အေပၚ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္ ခ်မွတ္ထားေသာ တားျမစ္ခ်က္
၏ သားေကာင္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မပါဘဲ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈအတြက္မၾကာခဏေထာင္ခ်ခံရေသာ္လည္း အေတာ္
မ်ားမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ ျပဳရန္အတြက္ နယ္စပ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံသို႔ ခရီးႏွင္ခဲ့သည္အတြက္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ
ကေလးသူငယ္မ်ား၏အေရးသည္ ၎တို႔၏အေရအတြက္ ျမင့္မားလာသည့္ႏွင့္အမွ် အေရးႀကီး
လာပါသည္။ ဤကေလးတို႔၏ အနာဂတ္ မည္သို႔ရွိအံ့နည္း။ မွတ္ပံုတင္မဲ့ ျဖစ္ေနသည့္အေလ်ာက္
၎တို႔သည္ ခရီးသြားလာခြင့္၊ အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ စသည္တို႔ကို ေလၽွာက္ထားနိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။
ယင္းတို႔အားလံုးသည္ ဒုကၡသည္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။၃၅

အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ၊ ၂၂
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႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျငင္းပယ္ခံရသူမ်ားျဖစ္သက့ဲသို႔ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤ
လားေဒ့ရ္ွႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္လည္း လိုလားေသာသူမ်ားမဟုတ္ေပ။၂၀၀၈ ခုႏွစ္
မွစ၍ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ေဘးကင္းလုံျခဳံမႈအတြက္မေလးရွား
သို႔ဦးတည္၍ ခိုင္ခန္႔မႈမရွိသည့္စက္ေလွငယ္မ်ားျဖင့္ေရလမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသက္စြန္႔
ဆံဖ်ား ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႔သည္ အဆက္မျဖတ္ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ား
ကို မခံရပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ ဦးေရအတြက္ ခိုလႈံမႈႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး
တို႔ကို ရွာေဖြရန္ ယခုကဲ့သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾက ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ကယ္တင္ခဲ့သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေလွစီးေျပးဒုကၡသည္မ်ားအား
ျမင္ေတြ႕ေနရပုံ

ယင္းကဲ့သို႔ ထြက္ေျပးၾကသူမ်ားသည္ လူကုန္ကူးသူမ်ားႏွင့္ ေလာဘႀကီး ေမွာင္ခို သ
မားမ်ား၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ မၾကာခဏဆိုသလို သားေကာင္ဘဝ ေရာက္ခ့ဲရသည္။ ၎
တို႔အား ထိုနည္းအတိုင္း ထြက္ေျပးရန္ ပင္လယ္ထဲသို႔ ေမာင္းထုတ္သည့္အခါ၌ လည္း
ေကာင္း၊တစ္ခါတစ္ရံ စက္ေလွမွအင္ဂ်င္မ်ား သိမ္းပိုက္ခံရျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း
ပင္လယ္ျပင္တြင္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးစြာျဖင့္ ေသေၾကခဲ့ၾကရပါသည္။ ထို႔ျပင္ အစုလိုက္
အျပဳံလိုက္ျမႇုပ္ႏွံထားသည့္ သခ်ၤဳိင္းမ်ားကိုလည္း ထိုင္း - မေလးရွားနယ္ စပ္ေဒသမ်ား
၌ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ ကပၸလီပင္လယ္
ႏွင့္ မလကၠာေရလက္ၾကားတို႔သည္ ရိုဟင္ဂ်ာလူကုန္ကူးခံရသူတို႔၏ သုသာန္မ်ား ျဖစ္
လာၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာထိုင္းအရာရွိမ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား ေရာင္းစားခ့ဲသည္
၂၃ ၊ အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ

ဟု သတင္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ “ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားကို ထိုင္း လူဝင္မႈ-ထိန္း
သိမ္းေရးစခန္းမွ ထုတ္ယူၿပီး ပင္လယ္တြင္ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရွိသည့္ လူကုန္ကူးသူမ်ား
လက္သို႔အပ္လိုက္သည္။”၃၆ “ထိုစက္ေလွမ်ားအနက္ အမ်ားစုကို ထိုင္းေရတပ္ႏွင့္ ရဲ
မ်ားက ၾကားဝင္ဟန္႔ထားၿပီး မေလးရွားေတာင္ပိုင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္လူကုန္ကူး
သူမ်ားႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ကာ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း သ
တင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။”၃၇
၂၀၁၉ ခု၊ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ UNHCR ၏ အစီရင္ခံစာတစ္ခု၌ ၂၀၁၈ ခု၊
ဇန္နဝါရီလမွ ၂၀၁၉ ခု ဇြန္လအတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတို႔ မွ ရိုဟင္ဂ်ာ
ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ခိုလွုံခြင့္ေတာင္းခံသူ ၁၆၀၀ တို႔သည္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ႏွင့္
ကပၸလီပင္လယ္(Andaman Sea) အၾကား ေမာင္းႏွင္းသြားသည္ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။
၂၀၁၃-၂၀၁၅ ခုတြင္ လူ ၈၁ ဦးလွ်င္ တစ္ဦးက် ေသဆုံးမႈႏႈန္းကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၈
ခုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့သည့္ ၁၈ လၾကာ ေရေၾကာင္းခရီး၌ လူ ၆၉ ဦးလွ်င္တစ္ဦးက် ေသ
ဆံုးခဲ့ပါသည္ သို႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္
အထိ ခရီးသြားအမ်ားစုသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ခရီးသြားသူ
မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၅၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား
ျဖစ္ပါသည္။၃၈

ရုိဟင္ဂ်ာအေလာင္း ၂၄ ခုအား အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ သခ်ဳၤ ီင္း ကို
ထိုင္း-မေလးရွား နယ္စပ္၌ ၾသဂုတ္ ၂၃ ၊ ၂၀၁၅ တြင္ ျပန္လည္းတူးေဖာ္ေနသည့္ပံု
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ဒီကေန႔ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပန္းမႈ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ရွိ
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ားႏွင့္ အဆုံးသတ္ရန္ လမ္းေၾကာင္းအရိပ္
အေရာင္မျမင္ရေသာေၾကာင့္ လူကုန္ကူးသူမ်ားႏွင့္ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းမ်ား၏က႐ုဏာျဖင့္
လူမ်ား ႁပြက္သိပ္ျပည့္က်ပ္ေနၿပီး လံၿုခံဳမႈမရွိေသာ စက္ေလွမ်ားျဖင့္ ခရီးႏွင္ၾကေသာ
ေသမင္း သို႔မဟုတ္ အနာတရျဖစ္ျခင္းတို႔ကို ႀကံဳေတြ႕ရေသာ္လည္း ထိုမွ် အႏၱရာယ္
ႀကီးမားေသာ ပင္လယ္ခရီးၾကမ္းကို မၾကာခဏ လိုက္ပါသြားရန္ ပိုမိုျပင္းျပလာၾကပါ
သည္။၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေရတပ္ မွ လူ ၄၀၀ နီးပါးျဖင့္
ႏွစ္လေက်ာ္ေက်ာ္ ေမ်ာပါေနခဲ့သည့္ စက္ေလွတစ္စီးကို ကယ္တင္ခ့ဲရာ ပင္လယ္ျပင္
တြင္ ထိုစက္ေလွ၌ အနည္းဆုံးလူ (၃၀) ေသဆုံးခဲ့ရေၾကာင္း သိရပါသည္။ ရာႏွင့္ခ်ီ၍
ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ကေလးငယ္မ်ားကိုသယ္ေဆာင္လာသည့္
စက္ေလွေျမာက္မ်ားစြာသည္ မေလးရွားမွေမာင္းထုတ္ခံရၿပီးေနာက္ပင္လယ္ျပင္တြင္
ေသာင္တင္ ေနခဲ့ရာ အဆိုပါ စက္ေလွ အားလုံးအေပၚ COVID-19 ကူးစက္ေရာဂါ
ေၾကာင့္ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ “လုံျခဳံမႈရလို သူမ်ား အတြက္ ပင္လယ္
ျပင္သည္ သခၤ်ိဳင္းမ်ား မျဖစ္လာေစရန္ ေဒသအတြင္းရွိ နိုင္ငံတိုင္း၌ တာဝန္ရွိပါသည္။
ထိုအေျခ အေနကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ႏိုင္ငံကို ထီးတည္းျဖစ္ေစျခင္း
မ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါ။ အၾကင္သူတစ္ဦးသည္ မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ဝတၱရားကို ေက်ႁပြန္ေနျခင္း
သည္ က်န္လူမ်ားအဖို႔ ၎တို႔၏ဝတၱရားမ်ား ပ်က္ကြက္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ မျဖစ္
သင့္ေပ။”၃၉

၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ကယ္တင္ခဲ့သည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေလွစီးေျပးဒုကၡသည္မ်ား
အား ျမင္ေတြ႕ေနရပုံ
၂၅ ၊ အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ
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ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈-၂၀၂၀ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး မ်က္ႏွာစာတြင္ ရိုဟင္
ဂ်ာတို႔သည္ ၎တို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လမ္းစ အစအန အားလုံးကို ဆုံးရႈံးခံ
လိုက္ ရသည္။ ၂၀၁၄ တြင္ ကုလသမဂၢ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳး
သား သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံျခင္းမွ၎တို႔အား ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဖယ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး၊
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၌မဲေပးပိုင္ခြင့္ကိုစနစ္တက်႐ုပ္သိမ္းလိုက္
သည့္အျပင္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္းကိုပါဆက္လက္ျငင္း
ဆန္ျခင္း ခံလိုက္ရပါသည္။ ၎တို႔ထံမွ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ ကတ္ျပား (NRC) မ်ားကို
သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ၎တို႔၏ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္
မ်ားစြာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား သက္ေသခံ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ထုတ္မေပးျခင္း စ
သည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ၎တို႔ အား National Verification
Card (NVC) ကတ္ျပားမ်ားကိုင္ရန္အတင္းအၾကပ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ယင္း

လုပ္ရပ္သည္ မလိုလားအပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္
ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားထံ ရံဖန္ရံခါ စီစစ္ ျပဳစုထားသည့္ စာရင္း
ဇယားမ်ား၌ ရခုိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း မည္သူမည္ဝါ ေနထိုင္လ်က္ ရွိသည္ဟူသည့္
မွတ္တမ္းမ်ား အျပည့္အ၀ ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

NVC ကဒ္၏ နမူနာ ပုံစံ

အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ၊ ၂၆

NVC သည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ကို နိုင္ငံျခားသားမ်ားအျဖစ္ ခြဲျခားေ႐ြး

ထုတ္ရန္ ဖိႏွိပ္ေရးတန္ဆာ (Oppersive toll) အျဖစ္ အသုံးျပဳသည့္ လူဦးေရ စာရင္း
အင္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား တရားမဝင္ ေနထိုင္သူမ်ား အျဖစ္
လုပ္ႀကံ ဖန္တီးရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏နိုင္ငံသားအဆင့္ကို မေရရာေသာ အေနအထား တစ္
ခု၌ အျမဲတမ္းထားရွိရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ “NVCသည္ ျမန္မာႏိုင္
ငံ၊အာရကန္ျပည္နယ္အတြင္း လူမ်ိဳးဘာသာခြဲျခားမႈ စီမံကိန္း၏ အဓိက အခန္းက႑
တြင္ ပါဝင္ၿပီး၊ယင္းလုပ္ရပ္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ရာဇ၀တ္မႈ ေလ့
လာေရးအဖ႔ြဲ (International State Crime Initiative) မွ‘လူမ်ိဳးတုံး သတ္ျဖတ္မႈ ကိရိယာ’
အျဖစ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။”၄၀
ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား လူသူ အ
ျမင္မခံလိုသည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားလည္းရွိခ့ဲသည္။ “သူမ၏ NLD အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီးအား ရိုဟင္ဂ်ာ ဟူေသာ အသုံးအႏႈန္းကို အသုံး မ
ျပဳရန္ တရားဝင္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။”၄၁ ရိုဟင္ဂ်ာ အေပၚထားရွိေသာ သူမ၏သေဘာ
ထားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒးဗစ္ကင္မရြန္ကေအာက္ပါအတိုင္း
ေရးသားထားပါသည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ သူမ လန္ဒန္သို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္စဥ္ လူတိုင္းသည္ သူမ၏ တိုင္း
ျပည္အတြင္း ဗုဒၶဘာသာဝင္ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔က ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အား ၎တို႔၏ေနအိမ္မ်ားမွ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ျခင္း
အေပၚ အာ႐ံုစူးစိုက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ ဆက္လ်ဥ္း၍ အဓမၼျပဳက်င့္မႈ၊ လူသတ္မႈႏွင့္လူမ်ိဳးဆိတ္သုဥ္း
ရွင္းလင္း ဖယ္ရွားမႈဆိုင္ရာ ဇာတ္လမ္းမ်ား လည္းရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္က သူမအား ထိုကိစၥ ကမ႓ာ
ႀကီးက ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ရာ သူမ၏ တုန႔္ျပန္ခ်က္မွာ“သူတို႔ေတြဟာ ဗမာစစ္စစ္
ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသားေတြပါ။”ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အမွန္
တကယ္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္လာေသာ္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္
ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။၄၂

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ သူ႔မ၏ ဖခင္တို႔အၾကား မတူညီသည့္အခ်က္မွာ - သူမ၏
ဖခင္၊ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး သူရဲေကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ က
စစ္ေတြ (Akyab ဟုလည္း လူသိမ်ားသည္) သို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့စဥ္ ရိုဟင္ဂ်ာ
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား “မူဆလင္လူထုလဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔န႔ဲ လက္တြဲ ေဆာင္႐ြက္ ေစ
လိုတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ခ်က္လက္မွတ္ အလြတ္ (Blank Cheque) ေပးပါမယ္။ ေသ အတူ
ရွင္အမွ်ပါ။ မိမိတို႔ လိုရာကို ေတာင္းၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္က တတ္ႏိုင္သေလာက္ လိုက္
ေလ်ာပါမယ္။ တိုင္းရင္းသား ကြဲေနရင္ ဗမာျပည္ လြတ္လပ္ေရးရဖို႔ ခက္ပါ တယ္။”
ဟု ေျပာၾကားခ့ဲဘူးပါသည္။
၂၇ ၊ အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ

၄၃

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အာရကန္ခရီးစဥ္၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ
ျမင္ေတြ႕ေနရပံု

သို႔ေသာ္ အႏွစ္ (၇၀) ေက်ာ္ၿပီး ေနာက္ “ျမန္မာ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ရိုဟင္ဂ်ာ အ
မ်ိဳးသမီးမ်ား အား မုဒိမ္းက်င့္မႈသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႏွင့္ ပံုမွန္ျဖစ္လာသည္။”၄၄
စစ္တပ္၏ ႐ိုင္းစိုင္းေသာ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ မေရမတြက္နိုင္ေသာ အမ်ိဳးသ
မီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား သည္ ထိခိုက္မႈ ဒဏ္ ႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈ ေဝဒနာမ်ား ကို
ရက္ရက္ စက္စက္ ခံစားေနရပါသည္။၄၅ သို႔ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အ
ေနျဖင့္ ဒီကေန႔အထိ ႐ိုသားမႈကင္းမဲ့ၿပီး မုဒိမ္းမႈမ်ားကို ‘လုပ္ႀကံပံုျပင္’ ဟုဆိုကာ ထို
ရက္စက္ ႐ိုင္းစိုင္းေသာ တပ္သားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေနၾကသည္။ သူမသည္
အသက္ေပါင္း မ်ားစြာကို၎၊ ရိုဟင္ဂ်ာ ႏွင့္ အျခားမြတ္စလင္္တို႔အား ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား
မွ၎၊ ကယ္တင္ ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ္လည္း ထူးဆန္းစြာ ႏုတ္ဆိတ္ေနၿပီး ၎တို႔အား အကူ
အညီေပးရန္ တြန႔္ဆုတ္ေနခဲ့သည္။ သူမအေနျဖင့္ အကူအညီေပးရန္ အာဏာကင္းမ့ဲ
သူတစ္ဦးကား လံုးဝ မဟုတ္ေပ။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ေမာင္ေတာ
အနီး႐ွိ မီး႐ိႈ႕ထားေသာ႐ြာမ်ားကို ျပသထားသည့္ ျဂိဳလ္ထု ဓါတ္ပုံ

အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ၊ ၂၈

vlom;tay: usL;vGefonfh jypfr+rsm; ESifh
vlrsKd;wkH; owfjzwfr+
ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ စီမံကိန္းက်က် ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ႏွင့္ သတ္ျဖတ္
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ကာလၾကာျမင့္စြာ ကတည္းက က်ဴးလြန္လာခဲ့ၿပီး ယင္းျပစ္မႈမ်ား
အတြက္ အာရကန္ နယ္တစ္ခုလုံးတြင္ စိုးစဥ္းမွ် အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္း မခံရေပ။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အျခားအစိတ္အပိုင္းရွိ မူဆလင္လူထုေန ရပ္ကြက္မ်ား
တြင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ၊အထူးသျဖင့္
၂၀၁၇ ခု အတြင္း အာရကန္တြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔ အေပၚ သိမ္းက်ံဳး ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ စနစ္
တက် မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းႏွင့္ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔သည္ ၎တို႔အား
တစ္စုတစ္ေပါင္းတည္း သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အေနျဖင့္ ေခ်မႈန္းပစ္ရန္ အစိုးရ
ေပၚလစီ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၇ ခု၊စက္တင္ေဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ရုိ္က္ထားေသာ ေမာင္ေတာေျမာက္ပုိင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာ
ေက်းရြာ - ႏြားရုံးေတာင္၏ မီးေလာင္းျပီးေတြ႔ရေသာ ျဂိဳလ္ထု ဓါတ္ပုံ

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အသတ္ခံရသူ၊ ေရနစ္ေသဆံုးသူ သို႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသူ ရို
ဟင္ဂ်ာႏွင့္ အျခားမူဆလင္အေရအတြက္မွာခန႔္မွန္းေျခအားျဖင့္ ၂၀၀၀ ခန္႔ ရွိပါသည္။
အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ မုဒိမ္းက်င့္ခံခဲ့ရၿပီး၊ အိုးအိမ္ မ်ား၊ ဗလီ
မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ား ရာႏွင့္ခ်ီ မီးရွို႕ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ ၁,၆၀၀ ခန႔္
ကို ဖမ္းဆီးေထာင္က်ခဲ့ၿပီး၊ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ကမန္မူဆလင္ ၁၄၀,၀၀၀ ခန႔္ကို လူမ်ိဳးဘာ
သာခြဲျခားေရး ေခၽြးတပ္စခန္းမ်ားသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနေစခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ စခန္းမ်ား၌
ပညာေရး၊ လံုေလာက္သည့္ စားနပ္ရိကၡာ၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ညီညြတ္သည့္ မိလႅာ ႏွင့္
၂၉ ၊ အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ

ေဆးဝါးကုသမႈ အပါအဝင္ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား မပါရွိဘဲ ႏြမ္းရိ ညွိဳးငယ္စြာျဖင့္
ေနထိုင္လာၾကသည္မွာ ၇ ႏွစ္ ေက်ာ္ေနၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းရဲသား ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အား
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာအကူအညီေပးျခင္းမ်ားကိုပိတ္ဆို႔ထားသည့္
ေက်းရြာမ်ား ႏွင့္ အပယ္ခံ ရပ္ကြက္မ်ား အတြင္း တစ္စံုတစ္ရာ အေထာက္အပံ့ မရွိဘဲ
ငတ္မြတ္ျခင္းဒဏ္ကို ရင္ဆိုင္ ေနရပါသည္။“နတ္ျမစ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ
သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူမ်ား တစ္ခါတစ္ရံ ျမန္မာေရတပ္ႏွင့္ စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ား
၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားခံၾကရပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ေစာင့္တပ္ဖြဲ႕(BGB)က ယင္း
ကဲ့သို႔ ေရာက္ရွိလာသူ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေနရပ္ျပန္ပို႔ခဲ့ၾကရာ ဂ်ီႏိုဆိုက္ရွင္သန္သူ
မ်ား အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ေရာက္ရွိလာသည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အထိျဖစ္သည္။”၄၆

၂၀၁၇ ခု၊ ၾသဂုတ္လ၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း၌ မီး႐ိွဳ႕ခံခဲ့ရသည့္
႐ိုဟင္ဂ်ာအိုးအိမ္မ်ား၏ ျမင္ကြင္းတစ္ခု

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေထာင္ေပါင္းရာနွင့္ခ်ီ၍ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
ကေလးငယ္မ်ားသည္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေစရန္
ေနာက္တၾကိမ္ အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည့္ ပုံရိပ္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာႀကီး
ကို အံ့ေအာ္သင့္ေစခဲ့သည္။ မိသားစုဝင္မ်ား အသတ္ခံရျခင္း၊ ရာေပါင္းမ်ား စြာေသာ
ေက်းရြာမ်ားကို မီးရိွဳ႕ျခင္း၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အိုးအိမ္မ်ားကိုမီးရွိဳ႕ေလာင္ကၽြမ္း
ေစၿပီး ျပာျဖစ္ေစျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အုပ္စုဖြဲ႕ မုဒိမ္းက်င့္ခံရျခင္း၊ ကေလးငယ္သူ
ငယ္မ်ားကို မီးလၽွံထဲသို႔ပစ္ခ်ျခင္းႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၇၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္အား ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ
သို႔ အတင္းအဓမၼ ႏွင္ထုတ္ျခင္းျဖင့္ ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္မႈကို ပ်က္ျပားေစၿပီး၊ အျပည္
ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။
အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ၊ ၃၀

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွအေနျဖင့္ စီးပြားေရးအရ အခက္အခဲမ်ား ရွိေသာ္ျငားလည္းလူသားခ်င္း
စာနာ ေထာက္ထားသည့္အေနျဖင့္ ၎တို႔အား နားခိုရာမ်ားေပးခဲ့ပါသည္။ေမာင္ေတာ
ခ႐ိုင္အတြင္း ေနရာ အေတာ္မ်ားမ်ား၌ လူကို အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္
ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ “၂၀၁၃တြင္ ဒု-ခ်ီးရားတန္း
(ခ)ကီလိုက္ေတာင္ေက်းရြာႏွင့္၂၀၁၇တြင္ ဂူဒါျပင္ (ခ) ဂူဒါမ္ပါရာ၊ မင္းႀကီး (ခ) တူလာ
တူလီ၊ ဒံုးပိုက္၊ အလယ္သံေက်ာ္(ခ)ဟိုက္ဆူရာတား ေက်းရြာမ်ားတြင္ မၾကဳံစဖူးသည့္
အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ပါသည္။၄၇
ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ တရား႐ုံး (International Criminal Court – ICC) ဆိုင္ရာ
ေရာမ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ပါ အပိုဒ္ ၇ (၁)၊ (၁၉၉၈) ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ ဆန႔္က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈဆိုသည္မွာ မည္သည့္အရပ္သား အေပၚမဆို ေအာက္ပါ
ျပစ္မႈတစ္ခုခုအား ဆႏၵရွိရွိ က်ဴးလြန္ပါက သို႔မဟုတ္ စနစ္တက် စီစဥ္ၿပီးတိုက္ခိုက္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔
ျပန္႔ (သို႔) တစိတ္တပိုင္း က်ဴးလြန္ပါက ထိုလုပ္ရပ္ကိုဆိုလိုပါသည္။ ၎တို႔မွာ (က) လူသတ္မႈ၊ (ခ) မ်ိဳးျဖဳတ္ သုတ္သင္ျခင္း၊ (ဂ) ျပည္ ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္း (သို႔) အတင္း အဓမၼေရႊ႕ေျပာင္း
ေစျခင္း၊ (င) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ေထာင္ခ်
ျခင္း (သို႔) အျခား႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈကို ဆိုးရြားစြာ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ (စ) ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊
(ဆ) အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊ ကၽြန္ျပဳျခင္း၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ရန္ အတင္းအဓမၼေစခိုင္းျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ ကိုယ္
ဝန္ေဆာင္ေစျခင္း၊ သားေကာင္ဖ်က္ခ်ရန္ အတင္းအၾကပ္လုပ္ျခင္း (သို႔) တစ္စံုတစ္ရာ အင္အား သံုး၍
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း (ဇ) ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည့္ မည္သည့္အုပ္စုကိုမဆို သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံ
ေရး၊လူမ်ိဳးေရး၊ ႏိုင္ငံသား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ လိင္ စေသာနယ္ပယ္တစ္ခုခုႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသူမ်ား
အား စုေပါင္း ဖိစီးႏွိပ္စက္ျခင္း၊ (ဈ) လူမ်ားကို အတင္းအဓမၼ ေပ်ာက္ဆုံးေစျခင္း၊ (ည) အသားအေရာင္
ခဲြျခားမႈဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈ၊ (စ) ႀကီးမားေသာ ေဝဒနာကိုခံစားေစလိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ အျခားအလား
တူ လူမဆန္ေသာအျပဳအမူမ်ား (သို႔) ခႏၶာကိုယ္ (သို႔) စိတ္ပိုင္း (သို႔) ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးတို႔ကို
ျပင္းထန္စြာထိ ခိုက္ေစမႈ …တို႔ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာ၂ ရက္ေန႔တြင္ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊အင္းဒင္ေက်းရြာမွ ရိုဟင္
ဂ်ာအမ်ိဳးသား၁၀ ဦးကို အတူတကြ ႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ေႏွာင္ထားၿပီး၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ေက်း
႐ြာ သားမ်ားက ေျမက်င္းတိမ္တိမ္ေလးတစ္ခု တူးေနသည္ကို ျမင္ေတ႔ြခဲ့ပါသည္။ မ်ား
မၾကာမီ ထိုလူ ၁၀ ေယာက္စလုံး အား သတ္ၿပီး ၎ဂူထဲသို႔ ျမႇုပ္ႏွံလိုက္သည္။ ယင္း
တို႔အနက္ ႏွစ္ဦးကို ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက ဓါးမ်ားျဖင့္ ခုတ္ထစ္ သတ္ျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊
က်န္ ၈ ဦးကိုမူ ျမန္မာလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခဲ့သည္ကို ႐ိုက္
တာ သတင္းဌာန မွ ထိုအစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ လူသတ္မႈ၏ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား ကို
ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္ကာ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့ ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မွ စ၍
၃၁ ၊ အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ

ရခိုင္ ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေနရာမ်ားစြာ တို႔တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ အစုလိုက္ အျပဳံလိုက္
ျမႇုပ္ႏွံထားသည့္ ေနာက္ထပ္သခ်ိဳၤင္းမ်ားစြာကို ေတြ႔ရွိခ့ဲပါသည္။၄၈

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ေဘာ ၂ ရက္၊ အင္ဒင္တြင္ သတ္ျဖတ္ၿပီး အစုလိုက္ေျမျမွဳပ္ထားခဲ့သည့္
႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသား ၁၀ ဦးကို မသတ္ပစ္မီ ႀကိဳးျဖင့္အတူတကြ ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည့္ပုံ၊
ဓါတ္ပံု - ႐ိုက္တာ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေအပီ သတင္းဌာန (Associated Press) က ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊
ဂူဒါျပင္ေက်းရြာတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ ျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ အနည္း
ဆုံးသခၤ်ိဳင္း ၅ ခု ရွိေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ထိုသတင္းတြင္ယင္းထိတ္လန္႔စက္ဆုတ္
ဖြယ္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈကို ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူဆိုးလူမိုက္မ်ား
က ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎တို႔က ႐ြာသားမ်ားအေပၚ ေသနတ္မ်ား၊ဓားမ်ား၊ ဒုံးက်ည္
မ်ားႏွင့္ လက္ပစ္ဗုံးမ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ထို႔ေနာက္ အေလာင္းမ်ားကို တြင္းထဲ
သို႔ ပစ္ခ်ျခင္းမျပဳမီ အက္ဆစ္ျဖင့္ ပက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါ သည္။၄၉ ေသဆံုးခဲ့ရသူ
႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားမွာ ခန္႔မွန္းေျခ အားျဖင့္ ၄၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ ႏိုင္ေၾကာင္း ေဆြးမ်ိဳးသား
ခ်င္းမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္အျပင္ ေျမက်င္းမ်ားထဲ၌ ျမင္ ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အေလာင္းမ်ား
ႏွင့္ နယ္ေျမေဒသ တဝိုက္ အေလာင္းမ်ား ျပန္႔က်ဲေနမႈ တို႔ကို အေျခခံ၍ သိရွိရပါ
သည္။၅၀
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒ၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း တစ္
ရပ္္မွာ- တိုက္ခိုက္မႈအတြင္း အရပ္သားမ်ား၊အျခားစစ္မတိုက္သူ စစ္ဝန္ထမ္းမ်ား (သို႔)
အရပ္ဘက္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ပစ္မွတ္ ထားျခင္းအား မည့္သည့္ နည္းႏွင့္မၽွ ခြင့္မျပဳပါ။
ဤအခ်က္ကို ဂ်ီနီဗာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ျပဌာန္းထားခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္
အစိုးရက ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္
အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ၊ ၃၂

အေပၚက်ဴးလြန္သည့္ရာဇ၀တ္မႈဟူသည္ စစ္တပ္မွ အရပ္သားမ်ားအေပၚ စစ္ေရးက်ဴး
ေက်ာ္မႈသာမက လူသတ္မႈ၊ ကၽြန္ျပဳမႈ၊ အတင္းအဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္း၊ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္
စက္မႈႏွင့္ မုဒိမ္းမႈအပါအဝင္‘အျခားအျခားေသာ က်ဴးလြန္မႈ မ်ား’ကိုဆိုလိုပါသည္။၅၁
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္မွစ၍ ရိုဟင္ဂ်ာမူဆလင္ ၂၄၀၀၀ ခန႔္ အသတ္ခံခ့ဲ
ရၿပီး၊ ျမန္မာစစ္တပ္ ႏွင့္ ရဲမ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလး ၁၈၀၀၀ ကို
အဓမၼျပဳက်င့္ ခ့ဲသည့္အျပင္ ၃၄၀၀၀ ေက်ာ္ကိုလည္း မီးလွ်ံထဲသို႔ ပစ္ခ်ျခင္း၊ အျခား
၁၁၄,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ အိုးအိမ္ ၁၁၅,၀၀၀ ကို မီးရွိဳ႕ၿပီး
ေလာင္ကၽြမ္းေစျခင္း ႏွင့္ အျခား ၁၁၃,၀၀၀ ကို လက္သရမ္း ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ရွိခ့ဲ
ေၾကာင္း Ontario International Development Agency(OIDA)၅၂၏ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္
ျပထားသည္။ ေဖာ္ျပပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ သမာ႐ိုးက် ခန႔္မွန္းခ်က္ျဖစ္ၿပီး အမွန္တ
ကယ္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားမွာ ပိုမိုမ်ားျပားနိုင္ပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ တြင္ င္ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံသို႔ ႐ိုဟင္ဂ်ာ
ဒုကၡသည္မ်ားတုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားစြာျဖင့္ နတ္ျမစ္ကုိ ျဖစ္ကူးေနစဥ္ (ေအအဖ္ပီ)

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္ခံု႐ုံးဆိုင္ရာ ေရာမျပဌာန္းခ်က္ပါ ဥပေဒ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္
ဆိုခ်က္ကို အေျခခံ၍ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အားလူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္လိုသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္
လူသား မ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္ခ့ဲသည့္ လူသတ္ျခင္း၊ အျမစ္ျပတ္ သုတ္သင္ျခင္း၊
ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္း(သို႔)အတင္းအဓမၼ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေစျခင္း၊ ေထာင္ခ်ျခင္း(သို႔)အျခား
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈကို အႀကီးအက်ယ္ ဆံုးရွံဳးေစျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊
မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း ႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အဓမၼကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေစျခင္း၊
၃၃ ၊ အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ

ဖိစီးႏွိပ္ကြပ္ျခင္း၊ လူမ်ားကို အတင္းအဓမၼ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ျခင္း၊ ၎အျပင္ အျခားလူ
သားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္လူမဆန္စြာ ျပဳမႈဆက္ဆံျခင္းတို႔သည္ အာရကန္ မွ
ထိုလူနည္းစုတို႔ အား ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကုလသမဂၢ၏ ထုတ္
ျပန္ခ်က္၌ “စစ္တပ္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ျခင္း ႏွင့္
အုပ္စုဖြဲ႕ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းတို႔ကို လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္လိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္”ျဖင့္ က်ဴး
လြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လွိုင္အပါအဝင္
အျခား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ငါးဦးအား ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုသင့္ေၾကာင္းေဖာ္
ျပထားပါသည္။”၅၃

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ အေရးအခင္းတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ေက်းရြာကုိ မီးရိွ႕ျပီး ျပန္လာေသာ
အစြန္းေရာက္တဦးပုံ
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ အခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူ ႐ိုဟင္ဂ်ာ တို႔အေပၚ က်ဴးလြန္ခ့ဲ
ေသာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္မ်ားအေပၚ ဆန္႔က်င္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား ကို
အေျခခံ၍ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈကို တားဆီးျခင္း ႏွင့္ ျပစ္
ဒဏ္ေပးျခင္း ဆိုင္ရာ သေဘာ တူညီခ်က္အရ လည္းေကာင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔ အမႈသည္
လူမ်ိဳး တံုးသတ္ျဖတ္မႈ ပင္လွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။ “လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္ သည့္
ရာဇဝတ္မႈ ႏွင့္ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈတို႔ အၾကား အနည္းဆံုး မူလကြဲလြဲခ်က္ သံုးခု
ရွိပါသည္။ ပထမအခ်က္မွာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ကို
အဓိကအားျဖင့္ စစ္ေရး က်ဴးေက်ာ္မႈ ဟု သတ္မွတ္ၿပီး၊ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈ ကို စစ္
ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာလမ်ား၌ က်ဴးလြန္နိုင္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။
ဒုတိယ အခ်က္မွာ လူသား မ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈသည္ အရပ္သား
အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ၊ ၃၄

မ်ားအေပၚ တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ၿပီး၊ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈအား စစ္တပ္မ်ား အေပၚတြင္
လည္း က်ဴးလြန္ႏိုင္သည့္ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ပါသည္။ တတိယအခ်က္ မွာ အုပ္စုတစ္ခုကို
ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းသည္ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈ တစ္ခု တည္းသာလွ်င္ ျဖစ္
ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္ခံု႐ံုး (ICC) ထြန္းကားလာမႈသည္
လူသား မ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈ ႏွင့္ လူမ်ိဳး တံုးသတ္ျဖတ္မႈ တို႔ကို
သာမကဘဲ စစ္ရာဇဝတ္မႈကိုပါ အက်ံဳးဝင္ေစခ့ဲသည္။”၅၄

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေမာင္ေတာေျမာက္ပုိင္းတြင္ မီးရွိ႕ျပီး
က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ ေက်းရြာတခု၏ ပုံရိပ္

လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၏ အပိုဒ္ ၂ တြင္ ႏိုင္ငံသား ႏွင့္ လူမ်ိဳး
စုဆိုင္ရာ အုပ္စုတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခုကို တစိတ္တပိုင္း
အားျဖင့္ သို႔မဟုတ္ တစ္ခုလံုးကို ပ်က္စီးေစရန္ က်ဴးလြန္သည့္ျပစ္မႈမ်ားသည္ လူမ်ိဳး
တံုး သတ္ျဖတ္မႈဟူ၍ ရွင္းလင္းစြာ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ၎ျပစ္မႈမ်ားတြင္ ထို
အုပ္စု၊ အဖြဲ႕အစည္း၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား သတ္ျဖတ္မႈ၊ ျပင္းထန္စြာ အနာတရျဖစ္ေစမႈ
သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ေစမႈ၊ထိုအုပ္စုဝင္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနႏိုင္မႈကို ၿခိမ္း
ေျခာက္ ေစသည့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖ်က္ဆီးမႈ၊ ၎အုပ္စုဝင္မ်ား တိုးပြားလာမႈကို ထိ္န္း
ခ်ဳပ္ရန္ ပ႗ိဇီဝ တားဆီးျခင္း၊ ထို႔အျပင္ ကေလးသူငယ္မ်ား ကို အုပ္စု တစ္ခု မွ အျခား
အုပ္စုတစ္ခုသို႔ အတင္းအဓမၼ လႊဲေျပာင္းျခင္း စသည္တို႔လည္း ပါဝင္သည္။
လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ တားဆီးေရးဆိုင္ရာ Simon-Skjodt Center ႏွင့္ Fortify Rights
အဖြဲ႔မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ပူးတြဲအစီရင္ခံစာ တစ္ရပ္၌ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၊
တပ္မေတာ္ ေလ၊ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ အရပ္သားမ်ားက အာရကန္ေျမာက္ပိုင္း
၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အေပၚ မႀကံဳစဖူး၊ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ စနစ္တက် တိုက္ခိုက္မႈ တစ္
ရပ္ကို မညာမတာ ႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ မည္ကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္း
တင္ခဲ့ပါသည္။၅၅
၃၅ ၊ အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ
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၂၀၁၈ ခု၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္
ရာ လြတ္လပ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္(IIFFMM) က႐ိုဟင္
ဂ်ာတို႔အေပၚ အစိုးရ၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အစီရင္
ခံစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားအား “လူမ်ိဳးတံုးသတ္
ျဖတ္မႈ”၅၆ အတြက္ တာဝန္ခံရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္၊ ေဟ့ဂ္ၿမိဳ႕႐ွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာတရားမွ်တမႈတရား႐ုံး မွ
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အတြက္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာၾကားနာျခင္း ဓါတ္ပုံ- icj-cij.org

ထိုအစီရင္ခံစာကို စစ္တပ္သာမကဘဲ အရပ္သားအခ်ိဳ႕လည္း မိမိတို႔ျပည္သူမ်ားအ
ေပၚ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ စစ္
ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္ အပါအဝင္ ျမန္မာအရပ္သား အာဏာပိုင္မ်ားက အရပ္သားမ်ားအား အကာ
အကြယ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အျပင္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ဖြယ္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို
ဆက္လက္က်ဴးလြန္ရန္ စြမ္းေဆာင္ေစေၾကာင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖင့္ အဆံုးသတ္
ထားပါသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာ၌ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူေနမႈအခ်ိဳးအစား ကို ေျပာင္းပစ္
ရန္ ေရးဆြဲထားသည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကို ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္
ႀကိဳတင္ စီမံထားမႈမ်ား အပါအဝင္ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ပါဝင္
သည့္ သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္အပါအဝင္ ျမန္မာစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား လူမ်ိဳး
အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ၊ ၃၆

တံုးသတ္ျဖတ္မႈ၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈ ႏွင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈ
မ်ား က်ဴးလြန္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုအစီရင္ခံစာ၌
အေျခအေနကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္ခံု႐ံုး (ICC) သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ (သို႔)
ႏိုင္ငံတကာျပစ္မႈဆိုင္ရာ အထူးခံု႐ံုးတစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းရန္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ
(UNSC) သို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ “၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔က
(IIFFMM) ကို ဦးေဆာင္သူ မာဇူကီး ဒါ႐ုဆ္မန္ (Marzuki Darusman) မွ ကုလသမဂၢ

အေထြေထြ ညီလာခံ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ- ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ လူမ်ိဳးတံုး သတ္
ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ႏွင့္ အညီ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈကို တားဆီရန္ အ
တြက္လည္းေကာင္း၊ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးတံုး သတ္
ျဖတ္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား အျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ အတြက္
ထိေရာက္သည့္ ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းရန္ လည္းေကာင္း ဝတၱရားမ်ားကို ပ်က္ကြက္ခဲ့
ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္။”၅၇ ထို႔အျပင္(IIFFMM) ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက “ျမန္မာအစိုးရ
အေနျဖင့္ ျပႆနာ ေျပလည္ေစေရး ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား (ဘဂၤလားေဒ့ရွ္)မွ လံုၿခံဳစိတ္ခ်
စြာ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ရန္ အကူအညီ ေပးေရးတို႔ကို စိတ္ေကာင္းေစတနာျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္
ခဲ့သည့္ အထာက္အထား မေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ပါသည္။”၅၈

ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏိုင္ငံသို႔ နတ္ျမစ္ကုိ ျဖစ္ေက်ာ္ျပီး
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာၾကစဥ္၊ ဓါတ္ပုံ-K M Asad /LightRocket /Getty

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အေပၚ ျမန္မာအစိုးရက ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ
ျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္ သတ္ျဖတ္မႈ မ်ားသည္ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္
(Genocide Convention) ပါ ရာဇဝတ္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္ေပးေရး

ဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ိဳးစံုကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္ဟုစြပ္စြဲၿပီး အစၥလာမ္ႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္း
ေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕(OIC) အဖြဲ႕ဝင္ ၅၇ ႏိုင္ငံ၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္၂၀၁၉ ခု၊ ႏိုဝဘၤာလ
၃၇ ၊ အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ

၁၁ ရက္ ေန႔တြင္ ဂမ္ဘီယာႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံတကာခံု႐ံုး (ICJ)၌ တရားစြဲ
ခဲ့ပါသည္။ တဖန္“နိုဝဘၤာလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ႏွင့္ လက္တင္အေမရိကန္ႏို္င္
ငံ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္း၍ နိုင္ငံ အမ်ားအျပား က ဥပေဒေရးရာ သေဘာ
တရားအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည့္ “တစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အလံုးစံု တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္”
(Universal Jurisdiction) လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ အာဂ်င္တီးနားနိုင္ငံတြင္ တရားစြဲဆိုခဲ့

ပါသည္။ ထိုအမႈတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမူဆလင္ အသိုင္းအဝိုင္းက ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္“ျဖစ္
တည္မႈ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရျခင္း”(existential threat)အေပၚစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး
မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ထိပ္တန္း
စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ားအား တရားရင္ဆိုင္ရန္ ေတာင္းဆို
ခဲ့ပါသည္။”၅၉
ဂမ္ဘီယာ၏ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ICJ သည္ ၂၀၂၀၊ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အဖို႔ “ျပန္လည္ကုစား၍ မရနိုင္ေသာအႏၲရာယ္” ရွိသည့္ အေျခ
အေနကို အေျခခံ၍ ၾကားျဖတ္အစီအမံမ်ားကို အမိန႔္ခ်မွတ္ ေပးခဲ့ပါ သည္။ ၎တို႔မွာ
•

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈတားဆီးေရးနိုင္ငံတကာသဘာ
တူညီခ်က္ပါဝတၱရာမ်ားအတိုင္း အစီအမံအားလံုးကိုေဆာင္ရြက္ သြားရမည္။

•

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၎၏စစ္တပ္ႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ေနသည့္ အဖြဲအစည္း
မ်ားမွ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈကို မက်ဴးလြန္ႏိုင္ေစရန္(သို႔)က်ဴးလြန္လိုသည့္
ရည္႐ြယ္ခ်က္ မရွိ ႏိုင္ေစရန္ အာမခံရမည္၊၊

•

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟူ၍ စြပ္စဲြ
ထားစြပ္စြဲထားၿပီျဖစ္ရာ ယင္းလုပ္ရပ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည့္ သက္ေသခံအေ
ထာက္အထားမ်ားကို မဖ်က္ဆီး၊ မေပ်ာက္ပ်က္ေစရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္း ထား
ရန္ အစီအမံမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

•

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ အမႈကိုတရား႐ံုးက စစ္ေဆးေနစဥ္ကာလအတြင္း ဤ
ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အေရးေပၚ ၾကားျဖတ္အစီအမံႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုးတက္
မႈအစီရင္ခံတစ္ေစာင္ကို ေလးလအတြင္း တရား႐ံုးသို႔တင္သြင္းရမည္။ ထို႔
ေနာက္ အစီရင္ခံမ်ားကို ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္စီ အမႈအေပၚ စီရင္ခ်က္ခ်သည့္
ကာလအထိ ပံုမွန္တင္းသြင္းရမည္။၆၀

ေမာ္လဒိုက္အစိုးရကလည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏႐ိုဟင္
ဂ်ာတို႔အေပၚ ႏွိမ္နင္းခဲ့မႈကို စိန္ေခၚသည့္အေနျဖင့္ ဂမ္ဘီယာႏွင့္ တရားဝင္ ပူးေပါင္း
သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖၚဝါရီလ အတြင္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိုႏိုင္ငံသည္
ကုလသမဂၢ၏ အျမင့္ဆံုးခံု႐ံုး (ICJ) တြင္ ၎တို႔ကိုကိုယ္စားျပဳၿပီး အႏွိပ္စက္ခံ ႐ိုဟင္
ဂ်ာတို႔အတြက္ တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြရန္ နာမည္ႀကီး လူ႔အခြင့္အေရး ေရွ႕ေနအာမဲလ္
ကလိုနီ (Amal Cloony) ကို ငွါးရမ္းထားခဲ့ပါသည္။၆၁
အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ၊ ၃၈
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႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္ အတိဒုကၡသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေခတ္၏ လူသားခ်င္း စာ
နာေထာက္မႈဆိုင္ရာ အႀကီးမားဆံုး အၾကပ္အတည္းမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ပါ သည္။ ဒီ
ကေန႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ ခု၊ ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္ေနာက္ပိုင္း ေရာက္ရွိ
လာသူမ်ား အပါအဝင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၁.၂ သန္းခန္႔ ေနထိုင္လ်က္ ရွိသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက ရက္ေရာစြာ ႀကိဳဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ သနား ညွာတာမႈႏွင့္
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားသည့္အမူအရာျဖင့္ ၎တို႔၏ စည္းလံုး ညီညြတ္မႈကို
ျပသခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒုကၡသည္ တစ္သန္းေက်ာ္သည္ ပထ ဝီအေနအထား
အရ ေသးငယ္သည့္နယ္ေျမတစ္ခုအတြင္း ယာယီတဲစခန္းငယ္မ်ား အား မွီဝဲေနထိုင္
လ်က္ရွိသည္မွာ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ အဆိုပါ တဲစခန္းငယ္မ်ား
၌ အခက္အခဲေပါင္းစံုကို ရင္ဆိုင္လ်က္ရွိသည္။ ဒုကၡသည္အမ်ိဳးသ မီးမ်ားႏွင့္ ကေလး
ငယ္မ်ားသည္ အထူးပင္ အားႏြဲ႕ၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔ သည္ မၾကာခဏဆို
သလိုပင္ မိမိအလိုမပါဘဲ အတင္းအၾကပ္ အိမ္ေထာင္ျပဳခံရ ျခင္း၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ ခံ
ရျခင္း၊ ျပန္ေျပးဆြဲခံရျခင္း ႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရျခင္းတို႔ကို ရင္ ဆိုင္ေနၾကရပါသည္။ ၎
တို႔အား လူကုန္ကူးသူမ်ား၊ လူဆိုးလူမိုက္ ဂိုဏ္းသားမ်ား ႏွင့္ ရာဇဝတ္သားတို႔ ရန္ မွ
အကာအကြယ္ေပးသင့္ပါသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာ၏ အတိမ္အနက္သေဘာကို စဥ္း
စားၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေနျဖင့္ ၎တို႔အား “ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အတင္းအဓမၼ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း
ခံရသူမ်ား”

၆၂

(forcibly displaced persons from Myanmar) ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္း

အစား ဒုကၡသည္အဆင့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္သည္။
တဆက္တည္းေဖာ္ျပရလွ်င္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡမ်ားသည္ စိတ္ဖိစီးမႈေဝဒနာကို ခံစားေနရ
သည္။ ျမန္မာလံုၿခံဳေရးတပ္သားမ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူရမ္းကားတို႕က ၎တို႔အား
အမ်ားျပည္သူ လူသူ ျမင္ကြင္း၌ လည္းေကာင္း၊ မိသားစုဝင္မ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္ တြင္
လည္းေကာင္း မုဒိမ္းက်င့္ၿပီး အရွက္တကြဲျဖစ္ေစခဲ့ျခင္းႏွင့္ စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား တိုးျမွင့္ ရ
ရွိေစခဲ့သည္။ မေအမ်ားကို ၎တို႔၏ ကေလးသူငယ္မ်ားေရွ႕တြင္ အုပ္စုဖ႔ြဲ၍မုဒိမ္းက်င့္
ျခင္း၊ ျပင္းထန္စြာ အနာတရျဖစ္ေစမႈမ်ားကို မၾကာခဏျပဳလုပ္ျခင္း၊အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္
မ်ား၌ သတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔ကို က်ဴးလြန္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အဓမၼျပဳက်င့္ခံေနရသူမ်ား
အျပင္ မုဒိမ္းမႈမွ ရရွိလာသည့္ ကေလးမ်ား၊ အဓမၼျပဳက်င့္မႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း စသည္တို႔သည္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေနရာခ်ေပးထားေသာ နယ္ေျမအတြင္းလူ
မႈေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာ ျပႆနာရပ္မ်ား ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။
၃၉ ၊ အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာႏွင့္ ႏို၀င္ဘာလမ်ားအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း႐ွိ
႐ိုဟင္ဂ်ာေက်း႐ြာမ်ား ပ်က္စီးျခင္းျပေျမပုံအသစ္ © 2017 Human Rights Watch

အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ၊ ၄၀

ထိုကိစၥႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အိမ္ရွင္ျပည္သူလူထုထံ စာနာစိတ္ကုန္ဆံုးသြားၿပီး၊ ဒုကၡသည္
မ်ားကို အျမန္ဆံုးေနရပ္ျပန္ပို႔ရန္ သို႔မဟုတ္သတ္မွတ္ထားသည့္ဧရိယာတစ္ခုအတြင္း
ၿခံခတ္ထားရန္ ေတာင္းဆိုလာၾကပါသည္။ ကိုယ္က်ိဳးရွာလိုသူ အုပ္စုမ်ားက ဒုကၡသည္
မ်ား ႏွင့္ အိမ္ရွင္ လူဦးေရတို႔ အၾကား တင္းမာမႈမ်ား ပိုမိုႀကီးထြားလာေရးကိုေနာက္က
ႀကိဳးကိုင္ တစ္ပိုင္းတစ္စ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိေနပါသည္။၆၃
ေကာ့စဘဇားခရိုင္၊ ကူတူပါေလာင္ရွိ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ ၂၀၁၉ ခု၊
ၾသဂုတ္လ၂၅ ရက္ေန႔ က ၎တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကသည့္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္
ျဖတ္မႈ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔အား အတင္းအဓမၼ ႏွင္ထုတ္ခဲ့မႈႏွင့္ ပက္သက္၍ ဒုတိယႏွစ္
ေျမာက္ေ အာက္ေ မ့ ဘြ ယ္ အ ခမ္း အနားတစ္ ရ ပ္ က်င္း ပရန္ႏွ င့္ႏို င္ ငံ သားအခြ င့္ အေရး
အျပည့္အဝျဖင့္ ေနရပ္ ျပန္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ
၂၀၀,၀၀၀ ခန္႔ စုေဝးၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္ကာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ထို
စီတန္းလွည့္ ခ်ီတက္ပြဲသည္ စခန္းေပါင္းစံု မွ မိမိတို႔ေနအိမ္ကို လြမ္းသူမ်ား စုေပါင္း
က်င္းပခဲ့သည့္ ဆုေတာင္းပြဲလည္းျဖစ္ၿပီး၊ ၎တို႔သည္ ေနအိမ္ျပန္ႏိုင္ေရး ကို ငိုယိုစြာ
ျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံမွ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။ ကံဆိုးသည္မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ယင္းကဲ့သို႔ စိတ္လႈပ္ရွာဖြယ္ ဆုေတာင္းပြဲက်င္းပသည္
ကို မလိုလားသည့္အတြက္ လႊဲမွားစြာ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူခဲ့ပါသည္။ ထိုကိစၥႏွင့္စပ္
လ်ဥ္း၍ ၂၀၁၉ ခု၊ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔မွစ၍ ဒုကၡသည္မ်ား သည္ တယ္လီဖုန္း
ႏွင့္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိတ္ပင္ခံရၿပီး၊ ဆက္သြယ္ေရး ျဖတ္ေတာက္ျခင္း
ကို ရင္ဆိုင္ေနရသျဖင့္ မိမိတို႔၏မိသားစုဝင္မ်ား၊ လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီေပး
သူမ်ားႏွင့္ ျပင္ပေလာကအား အဆက္ျဖတ္လိုက္ရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ဒုကၡသည္တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အနီးကပ္ေစာင့္
ၾကည့္ရန္ ယူဆခ်က္ျဖင့္ ယခု စခန္းမ်ား ပတ္ပတ္လည္တြင္ သံဆူး ဝါယာႀကိဳးမ်ားျဖင့္
ၿခံစည္း႐ိုးကာလ်က္ရွိေနပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္းဘဲ ရက္မၾကာမီက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေနျဖင့္႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ကေလး
မ်ားအဖို႔ ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ သင္းတန္းမ်ားေပးရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီး ၎တို႔အား အသက္ ၁၄ ႏွစ္အထိ တရားဝင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ျပဳ
လိုက္ပါသည္။ ယူနီဆက္(UNICEF) ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔က ဦးေဆာင္၍ေျခာက္တန္း
မွ ကိုးတန္းအထိ ကနဦး ေက်ာင္းသားဦးေရး ၁၀,၀၀၀ ပါဝင္မည့္ ေရွးေျပးစီမံကန္း
တစ္ရပ္ကို စတင္ အေကာင္အတည္ေဖာ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္
အားလံုးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ၊ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ၊ထို႔အျပင္အရည္အေသြး
ရွိေသာ ပညာေရးကို လက္လွမ္းမီေအာင္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ ျခင္းသည္ အလြန္အေရး
ႀကီးသည္။ ၂၀၂၀၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး
၄၁ ၊ အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ

ေဒါက္တာ ေအေက အဒူလ္မူေမန္ (Dr.AK Abdul Momen) မွ ေအအဖ္ပ(ီ AFP) သတင္း
ဌာနသို႔ “ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနန႔ဲ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔ရဲ႕ ဘဝပ်က္ မ်ိဳးဆက္ တစ္ရပ္ကို မလိုလား
ပါဘူး၊ သူတို႔ကို ပညာေတြတတ္ေစခ်င္ပါတယ္၊ သူတို႔ဟာ ျမန္မာသင္႐ိုးညႊန္းတမ္းကို
လိုက္ၾကမွာပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္ မွာ အားရစရာေကာင္းပါသည္။

&kd[if*smwkd htzkd hae&yf&if;jyefa&;onfh t"du
တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈအျပင္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး အျပည့္အဝ
အပါအဝင္ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ အကာအကြယ္တို႔ အတြက္ အာမခံခ်က္
မရွိဘဲ ႐ိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ရင္းျပန္ေရးသည္ လံုးဝ လံုၿခံဳမႈမရွိေပ။ ျမန္မာႏွင့္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔အၾကား ဒုကၡသည္မ်ားေနရပ္ျပန္ပို႔ေရး ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူ စာ
ခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ ၂၀၁၇ ခု၊ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔မွစ၍ လူ႔အခြင့္အေရး
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေက်းရြာမ်ား ရာႏွင့္ခ်ီ၍ မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ဤအဖိႏွိပ္ခံလူ
နည္းစုမ်ား မည္သည့္ အရပ္ေဒသ၌ အေျခက်ေနထိုင္မည္၊ ၎အျပင္ မူဆလင္ ဆန္႔
က်င္ေရး စိတ္ဓါတ္မ်ား ဤမွ်ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လံႈေဆာ္လ်က္ရွိ သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၌
ယင္းတို႔၏ လံုၿခံဳေရးကို မည္ကဲ့သို႔ အာမခံခ်က္ေပးမည္ စသည့္ အခ်က္မ်ားအပါအဝင္
ၿငိးေငြ႔ရွဳပ္ေထြးဖြယ္ရာေနရပ္ျပန္ပို႔ေရး အစီအစဥ္အေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္
ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာလူမႈေရး အကူအညီေပး လုပ္သားမ်ားက မတရား
အထိန္းသိမ္းခံရမည္ကိုေၾကာက္႐ြံ႕ၾကပါသည္။ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသည္မွာဒီကေန႔
အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ အစုိးရ၊ စစ္တပ္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တို႔
႐ိုဟင္ဂ်ာအေပၚ ေရရွည္ဆန္႔က်င္သည့္စိတ္ထား အေျပာင္းအလဲ ျပသမႈမရွိျခင္း ျဖစ္
ပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေရွ႕ခ္ဟာဆီနာ (Sheikh Hasina) မွ “ျမန္မာႏိုင္ငံ
အေန န႔ဲ ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္း ရ့ဲ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ဘဂၤလား
ေဒ့ရွ္န႔ဲ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္သာေရးထိုးခဲ့ေပမယ့္၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာ
ေျဖရွင္းေရးကို ေျခလွမ္းေႏွာင့္ေႏွးေနၾကတယ္” ဟု မွန္မွန္ကန္ကန္ ေထာက္ျပခဲ့ပါ
သည္။”၆၅
မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥ အဓိက ဦးစားေပးရမည္မွာ ၎တို႔ ေနရပ္ရင္း
ျပန္ႏိုင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔ အေနျဖင့္ ေသြးထြက္ သံယိုမႈ ႏွင့္ အႀကမ္း
ဖက္မႈမ်ားက ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရွိၿပီး၊ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ ဆက္လက္၍ျဖစ္ပြားလ်က္
ရွိသည့္ ေနရာေဒသတစ္ခုသို႔ ျပန္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာအစိုးရမွ ၎တို႔အေနျဖင့္
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ လံုလံုၿခံဳၿခံဳ၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ႏွင့္ အၿမဲတမ္းအတြက္ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္
မည့္ အေျခအေန တစ္စံုတစ္ရာ ဖန္တီးထားေၾကာင္း အေထာက္အထားလံုးဝမရွိပါ။
အျခားတစ္ဖက္မွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာေက်း႐ြာမ်ားကို အပင္တစ္ပင္တေလမွ် မတ္တပ္ ခ်န္မ
ထားဘဲ ဘူဒိုဇာျဖင့္ထိုး၍ ေျမျပင္လုပ္ပစ္ျခင္း၊ ရက္စက္ယုတ္မာမႈ ဆိုင္ရာျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိ
အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ၊ ၄၂

သည့္ သက္ေသခံ အေထာက္အထားမ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း ႏွင့္ ယခင္႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔
ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ သာဓက လကၡဏာမ်ား ဖ်က္ပစ္ခဲ့ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ သူ
တို႔ပိုင္ ေျမယာမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ဆိုင္မႈဟု ေက်ညာခဲ့ၿပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအေျခ
ခ်ေနထိုင္မည့္ ေနာက္ထပ္ ေက်း႐ြာအသစ္မ်ား တိုးခဲ်႕ တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ “လွ်ိဳ႕
ဝွက္ဆန္းၾကယ္ေသာ အစုရွယ္ယာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ စီးပြားဇုန္မ်ား
ထူေထာင္ရန္”၆၆ အမွတ္သားမ်ား ျပသထားလ်က္ ရွိပါသည္။

အသက္ေဘးလံုၿခံဳေရးအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးလာေနစဥ္ နတ္ျမစ္ ျဖစ္ကူးရင္း
ဇီဝိန္ေႁခြေနသည့္ရင္ေသြးကိုဖက္၍ မခ်ိတင္ကဲ ငိုေႂကြးေနသည္ ဖခင္တဦး

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလမွ စ၍ အာရကန္တြင္ ျမန္မာ စစ္တပ္ ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္
(Arakan Army–AA) တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ ရကၡိဳင့္

တပ္ေတာ္ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေတာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အာရကန္အတြက္ ကိုယ္
ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ပိုမိုရရွိေစရန္ (Greater Autonomy) ႀကိဳးပမ္းေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ထိုတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက လူေနေက်း႐ြာမ်ားကို လက္နက္
ႀကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားပါမက်န္ အရပ္သားမ်ားကို ပစ္သတ္ျခင္း၊
စားနပ္ရိကၡာမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကို ပိတ္ဆို႔ထားျခင္း၊အရပ္သားမ်ားအား မတရားဖမ္းဆီး
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းႏွင့္ ေထာင္ႏွင့္ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ႏွင့္ မူဆလင္႐ြာ
သားမ်ားကို ျပည္တြင္း ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေစျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိပါ သည္။ “ရခိုင္ျပည္
နယ္အစိုးရ အႀကီးတန္း အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ - တပ္မေတာ္ရ့ဲ ၾကည္
လင္ျပတ္သားတ့ဲ သတင္းစကားကေတာ့ သူတို႔ဟာ ICJ အမိန္႔ ကို လက္မခံဘူး - ဟူ
၍ ျဖစ္ပါသည္။”၆၇ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုးမွ ထို တိုက္
ခိုက္မႈမ်ားကို စစ္ရာဇဝတ္မႈအျဖစ္ ျပစ္တင္ရွဳတ္ခ်ခ့ဲသည္။
၄၃ ၊ အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ
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႐ိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာကို အဓိက ျမန္မာျပည္တြင္း၌သာ ဦးစြာ ေျဖရွင္းရမည္

ျဖစ္ပါသည္။ စစ္မွန္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ရပ္ အတြက္ ျမန္
မာအစိုးရအေနျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟူသည့္ လူမ်ိဳးစုအမည္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ႏိုင္ငံသား အခြင့္
အေရး အျပည့္အဝကို ျပန္လည္ အသိအမွတ္ ျပဳရန္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါသည္။ ဒုကၡ
သည္အားလံုးကို ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းတို႔၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ျမန္
မာႏိုင္ငံအတြင္း အျခား ေ႐ႊ႕ေျပာင္းထားသည့္ ေဒသသစ္တစ္ခုခုသို႔ မဟုတ္ဘဲ ၎တို႔
၏ မူလေနရပ္ရင္း ေက်းရြာမ်ား(သို႔)ေနရာမ်ားတြင္ ႁခြင္းခ်က္မရွိဘဲျပန္လည္ပို႔ေဆာင္
ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္တြင္အားလံုးကိုပါဝင္
ခြင့္ ျပဳၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔ကိုလည္း ၎ျဖစ္စဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစရမည္။ ၎
တို႔သည္ အာရကန္တြင္ တန္းတူ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ
ယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အျခား လူ
မ်ိဳးစုမ်ား နည္းတူ တန္းတူရည္တူ‘စုေပါင္းအခြင့္အေရး’(collective rights) မ်ားရရွိသင့္
ပါသည္။ အစိုးရမွ လူမ်ိဳးဘာသာခြဲျခားမႈစနစ္ကို ခ်က္ခ်င္းဖ်က္သိမ္းၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာႏွင့္
ရခိုင္လူမ်ိဳးစုႏွစ္ခုအၾကား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ျမွင့္တင္ေရး၊
ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ ေဖာ္ေဆာင္ၿပီး တင္းမားမႈမ်ား
ေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔ အတြက္ စစ္မွန္သည့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ကို အေကာင္အတည္
ေဖာ္ရန္ ႐ိုသားစြာ ကူညီပံ့ပို႔သင့္ပါသည္။
(ခ)

႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာ၏ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊၎တို႔၏ အသက္၊အိုးအိမ္

၊ ဥစၥာစည္းစိမ္၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ဂုဏ္ရည္တို႔၏ လံုၿခံဳေရး၊ ႏိုင္ငံမဲ့မႈႏွင့္ ဒုကၡသည္ဘဝ
စဥ္ ျပႆနာရပ္မ်ားအျပင္ ၎တို႔အား ေ႐ႊ႕ ေျပာင္းေနထိုင္ေစမႈႏွင့္ ေဘးဖယ္ထားမႈ
တို႔ကို ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ ပါသည္။ ၎အျပင္ စားနပ္ရိကၡာ
ဖူလံုေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဖြြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ဘာသာတရား ႏွင့္ ယဥ္
ေက်းမႈတို႔ကို အေလးအျမတ္ထားရွိေရး၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္၊ ကိုးကြယ္
မႈ၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္ တန္းတူပါဝင္ခြင့္၊ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားဥစၥာစည္းစိမ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္
ခြင့္၊ စာသင္ေက်ာင္းႏွင့္ အဆင့္ျမွင့္ပညာရပ္တို႔ကို အဟန္႔အတားမရွိဘဲ သင္ၾကားႏိုင္
ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အခြင့္အလမ္း မ်ားႏွင့္ အတားအ
ဆီးမ့ဲ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး မိသားစုမ်ားရွိေရး စသည္တို႔ သည္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည့္
အဓိက အခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။
(ဂ)

ဤအေတာအတြင္း ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ေအာက္ပါလုပ္ငန္္း

စဥ္မ်ားကို အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ အေရးတယူ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔
ျပန္႔ လိုအပ္ပါသည္။
အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ ၊ ၄၄

(၁)

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ၎၏ အဓိက မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ ႏွင့္

ရုရွားႏိုင္ငံတို႔အေပၚ ထိေရာက္စြာ ဖိအားေပးမႈမ်ားကို တိုး ျမွင့္လုပ္ေဆာင္ရန္္။
(၂)

႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အေပၚ ဖိႏွိပ္ညွဥ္းပန္းျခင္းသည္ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ကမၻာ

လံုးဆိုင္ရာ ျပႆနာျဖစ္ၿပီး အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာ
ကို ေဒသအတြင္း အေျဖရွာ၍ ေျဖရွင္း သင့္ပါသည္။ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္
ေဒသအတြင္း တည္ၿငိမ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးတို႔ကို တိုးျမွင့္ရန္အလို႔ငွါ မိမိတို႔
၏ စီးပြါးေရးအက်ိဳးအျမတ္ထက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ လူ႔အ ခြင့္အေရးကိစၥကို ပိုမိုဦးစားေပး
သင့္သည္။
(၃)

႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥ ေထာက္ခံေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔

သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူနည္းစုတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရမည္၊
ထို႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ အျခား တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား နည္းတူ ၎တို႔၏
ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး အျပည့္အဝကို ျပန္လည္သတ္မွတ္ၿပီး ၎တို႔၏ လူမ်ိဳးစုအမည္
ကို ႐ိုဟင္ဂ်ာဟူ၍သာ ေခၚေဝၚသံုးစြဲရမည္။ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံ
ကတ္ျပား (National Verification Card – NVC) ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္ အရပ္ရပ္ကို လံုးဝ
႐ုတ္သိမ္းရမည္။ ထိုကတ္ျပားသည္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ရန္ ျပႆနာကို ေျပ
လည္ေစမည့္ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ရပ္ မဟုတ္ဘဲ၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မူ အတြက္ နည္းလမ္း
လည္းမဟုတ္ေပ။ခြဲျခားဆက္ဆံေရးအေပၚအေျခခံသည့္၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား
ျဖစ္မႈဥပေဒကို ႏိုင္ငံ တကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒသမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ စံခ်ိန္စံ
ညႊန္းအတိုင္း ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။
(၄)

႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အား အကာအကြယ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ အ

ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ံုးမွခ်မွတ္ခ့ဲသည့္ အေရးေပၚ ၾကားျဖတ္ အစီအမံမ်ားကို တိ
တိက်က်ႏွင့္ မျဖစ္မေန နာခံမည့္အေၾကာင္း အာမခံခ်က္ေပးရန္။
(၅)

႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ ျပစ္မႈမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္

ရာ ကုလသမဂၢ၏ လြတ္လပ္စြာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွစ္မွ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အ
တိုင္း လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ၊ လူသား မ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္
ရာဇဝတ္မႈမ်ားဟူ ၍ လက္ခံအတည္ျပဳေပးရန္။
(၆)

ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား အေနျဖင့္ တရားမွ်တမႈ ရွိေၾကာင္း

ျမင္မိေစရန္ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ သံသရာ ထပ္တလဲလဲ မျဖစ္ပြားေစရန္ တာဝန္ခံမႈ အ
တြက္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ႀကိဳး ပမ္းေနမႈ မ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးရန္။ ျပစ္မႈက်ဴး
လြန္သူ အားလံုးကို တရားခြင္သို႔ ယူေဆာင္လာရမည္။ ထိုအထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
အေျခအေနကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္ခံု႐ံုးႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံ တကာခံု႐ံုးမ်ားသို႔
လႊဲေျပာင္းေပးရန္လည္းပါဝင္သည္။ ဤကဲ့သို႔ ရက္စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္ေသာလုပ္ရပ္မ်ား
ကို သည္းညဥ္းခံရန္ အ ဆင္သင့္မရွိေၾကာင္း ကမၻာႀကီးက ျပသရန္လိုအပ္ပါသည္။
၄၅ ၊ အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ

(၇)

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ၎၏စစ္တပ္ကို ပစ္မွတ္ထား၍ ပိတ္ဆို႔အေရး

ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းကို ခိုင္မာေစရန္။ ယခုအခ်ိန္သည္ အမွတ္အသားဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔
မႈကို ေက်ာ္လႊားၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္၏ ခိုင္မာသည့္ အက်ိဳးစီးပြားကို ပစ္မွတ္ထား၍ သို႔မ
ဟုတ္ တိုးျမွင့္၍ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမူမ်ားျပဳလုပ္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ကုန္သြယ္ေရး
ဦးစားေပးမႈ ကို လူ႔အခြင့္အေရးအျပင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔ အေပၚ ထိခိုက္ နစ္နာေစခဲ့သည့္
အေျခအေနမ်ား သိသိသာသာ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ရန္ အေန
အထားအေပၚ ျပတ္သားစြာ ဆက္ႏြယ္ထားရမည္။
(၈)

ဒုကၡသည္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနရပ္ရင္းျပန္ပို႔ျခင္းလုပ္ငန္း လြယ္ကူ

ေခ်ာမြတ္ေစေရး၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ တို႔အား ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း အကာအကြယ္ ေပးေရး ႏွင့္
အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အၾကမ္းဖက္မႈကိုတားဆီးေရး၊ထို႔ေနာက္ ရခိုင္၊ ႐ိုဟင္
ဂ်ာတို႔ အၾကား၌လည္းေကာင္း အျခားတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား အားလံုး ႏွင့္လည္း
ေကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ျခင္း ကို တည္ေဆာက္ေရး အစရွိ
သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္၌ လြတ္
လပ္သည့္ တည္ၿငိမ္ေရး အင္အားစု တစ္ရပ္ ထူေထာင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္း အား
ေထာက္ခံအားေပးရန္။ ယင္းကဲ့သို႔ အင္အားစုတစ္ရပ္ရွိ ေနျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္ခံ
ရၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈ ေဝဒနာခံစားေနၾကသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအဖို႔ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္
ရာတြင္ ကူညီ ရာေရာက္မည္။
(၉)

႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အား အနာဂတ္ ေနရပ္ျပန္ပို႔ေရး အားထုတ္မႈဆိုင္ရာ

အခ်က္အလက္မ်ား တစ္ခုလံုးတြင္ ၎တို႔၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစရန္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာ၌ ၎တို႔အား တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးခြင့္၊ ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ခြင့္ ႏွင့္
ပတ္သက္ခြင့္မ်ားေပး ရန္လိုပါသည္။
(၁၀)

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အတြင္းရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

က်န္းမာေရးႏွင့္ စိတ္ေဝဒနာ ခံစားေနရသူမ်ား အထူးသျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ႏွင့္
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ား ကို ခ်ိန္႐ြယ္ၿပီး ျပန္လည္နလံထူလာေရး အစီ
အစဥ္မ်ား အပါအဝင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ေနသည့္သူမ်ားအား ပညာေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊
လံုေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေနသူမ်ားကို အေထာက္
အပံ့မ်ား တိုးျမွင့္ေပးရန္။
(၁၁)

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အစားအစာ၊ေသာက္သံုးေရ၊ေနရာထိုင္ခင္း၊

သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ အသံုးစရိတ္မ်ား ကာမိေစရန္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရအား ေထာက္ပံ့ရန္ ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ပူးတြဲတံု႔ျပန္မႈ အစီအစဥ္၌
ရန္ပံုေငြ အျပည့္အဝ ေပးေဆာင္သြားရန္။
(၁၂)

႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား၊ ဖိႏွိပ္ညွဥ္း

ပန္းမႈမ်ား ႏွင့္ ေအာက္တန္းက်က် စုၿပံဳေနထိုင္ေစျခင္း အားလံုးကို အသံုးသတ္ရမည္၊
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၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ စစ္ေတြႏွင့္ အာရကန္
ေတာင္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈ ေခၽြးတပ္စခန္းနည္းတူ စခန္း
မ်ား၌ ပိတ္ေလွာင္ ထားသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အားလံုးကို ၎တို႔ ယခင္ တည္ရွိခဲ့ေသာ
၎တို႔ စည္းစိမ္မ်ား ပါဝင္သည့္ မူလေနရင္း ေဒသမ်ားသို႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
ႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။
(၁၃)

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ လိုအပ္ေနသူအားလံုးသို႔ လူသားခ်င္းစာနာ

ေထာက္ထားသည့္ အကူအညီမ်ား အတားအဆီးမရွိ ခြင့္ျပဳရမည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံ
တကာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို
အာရကန္ေျမာက္ ပိုင္းသို႔ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ျပဳရမည္။

ed*kH;
႐ိုဟင္ဂ်ာျပႆနာသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ျပႆနာ
ရပ္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔အေပၚ ျပဳလုပ္သည့္ ဖိႏွိပ္ ညွဥ္းပန္းမႈမ်ား
သည္ အလြန္ဆိုး႐ြားသည့္ ႏွလံုးသား ကင္းမဲ့မႈပင္ျဖစ္ၿပီး မေျပာျပနိုင္ေလာက္ေအာင္
ေအာခ်ဘြယ္ျဖစ္ပါသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ မည္သည့္လူသားမွ် မခံမရပ္ႏိုင္ေသာ အ
ရာမ်ားကို ႀကံ့ႀက့ံခံခဲ့ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ ဤကဲသို႔ ေသာ
လုပ္ရပ္အေပၚ ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ အညံ့မခံရန္လိုပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆို ေစကာမူ
ဤျပႆနာ ေျပလည္ေရးသည္ အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ အရာရွိမ်ား အေပၚ ဦး
စြာမူတည္သည္။ သို႔ရာတြင္ မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔ႏွင့္ ပက္သက္
၍ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ မည္သည့္အေျပာင္းအလဲမွ်မရွိဘဲ ယင္းတို႔၏ ျဖစ္တည္
မႈအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ဆက္လက္၍ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဝမ္းနည္း
ဘြယ္ရာအေျခအေနမ်ားကို အဆံုးသတ္ရန္လိုသည္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူထုအေနျဖင့္ ၎တို႔
၏ အမိေျမသို႔ မိမိ ဆႏၵ အေလ်ာက္၊ လံုလံုၿခံဳၿခံဳ၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ႏွင့္ အၿပီးအပိုင္ ျပန္
ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ သင့္ေတာ္ေလ်ာ္ပတ္သည့္ အေျခအေနကို
ဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးစုတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အတြင္းရွိ အျခားတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးအားလံုး
ကို ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း အေနျဖင့္လည္း ဤလူမ်ား အ
ေပၚ ရက္စက္ယုတ္မာသည့္ အႏၲရာယ္မ်ား ေနာက္ထပ္က် ေရာက္မလာႏိုင္ေအာင္
အကာအကြယ္ေပးရန္ တာ၀န္တစ္ရပ္ ရွိပါသည္။ လက္ရွိတြင္ လုံျခဳံမႈ ကင္းမဲ့ေသာ
အေျခအေနမ်ား၌ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားမွ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားကို
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔ျခင္းသည္ ၎တို႔အေပၚ ေနာက္ထပ္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ထပ္မံ က်ဴး
လြန္ခံရမည့္ အႏၲရာယ္ထဲသို႔ ထိုးထည့္ထားသည့္ပမာ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။
၄၇ ၊ အဆံုးမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ေအာက္မွ ရုိဟင္ဂ်ာ
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