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အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕ (Amnesty International) သည္ လူသားတိုင္း
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လူဦးေရ 7 သန္းေက်ာ္ပါ၀င္ေသာ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈ လမ္းစဥ္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု
ျဖစ္သည္။
ကြ်ႏုု္ပ္တ႔၏
ို ရူပါရံုမွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတိုင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး
ေၾကျငာစာတမ္း ႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငတ
ံ ကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတြင္း
ထုုတ္ျပန္ထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးအား ခံစားရရွိႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။
ကြ်ႏ္ုပ္တ႔သ
ို ည္ အျခားေသာ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ၊ အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စီးပြားေရး
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အဖြ႕ဲ အစည္းသည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အဖြ႕ဲ ၀င္ ႏွင့္ အျခားေသာ အမ်ားျပည္သူလူထု လွဴဒါန္းမႈမ်ား
ျဖင့္သာ အဓိက ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ထားေသာ အဖြ႕ဲ အစည္း ျဖစ္သည္။
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စီမံေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္

“ဘယ္ကစျပီး ဘယ္မွာဆံုးမလဲဆိုတာေတာင္ ကြ်န္ေတာ္ မသိေတာ့ဘူ…
2012ခုနွစ္ကတည္းက ဘာဆိုဘာတစ္ခုမွ မရွိေတာ့ဘူး။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊
ပညာေရး အခြင့္အလမ္းေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ မရွိဘူး၊ သြားလာဖို႔အတြက္က
ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြရွိေနတယ္။ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္
လမ္းမေပၚ ဘယ္ေနရာမွ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သြားလာလိ႔မ
ု ရဘူး။ ရွင္သန္ႏိုင္ဖို႔အတြက္
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရုုန္းကန္ေနရတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ကေလးေတြက သူတို႔ရဲ႕ အနာဂါတ္
အတြက္ ရုုန္းကန္ေနရတယ္။ အမိုးမရွိတဲ့ေနရာတစ္ခုမွ ပိတ္ေလွာင္ခံထား ရသလိုပါပဲ”
Faisal (နာမည္ရင္း မဟုုတ္ေပ) ၊ေျမာက္ဦးျမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာတစ္ခတ
ု ြင္ ေနထိုင္ေသာ အသက္ 34 ႏွစ္အရြယ္ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသား
တစ္ဦး။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရိုဟင္ဂ်ာလူနည္းစုု၏ အေျခအေနမွာ 2017ခုုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လ၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အဓိကေနထိုင္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ေဒသအခ်ိဳ႕အား
စစ္တပ္မွ ရက္စက္စြာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈ လမ္းစဥ္မ်ား စတင္ခ်ိန္မွစ၍ သိသာစြာ ဆိုးရြားလာလ်က္ရသ
ွိ ည္။ လက္နက္ကိုင္အုပ္စု
အာရကန္ ရိုဟင္ဂ်ာ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ARSA) မွ လံုျခံဳေရးစခန္းမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈအေပၚ တံု႔ျပန္သည့္အေနႏွင့္ စတင္ခဲ့ေသာ
ဤစည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈ လမ္းစဥ္သည္ ဥပေဒမဲ့ဆန္ျပီး လြန္စြာပင္ မသင့္ေတာ္ေပ။ တရားမွ်တမႈအတြက္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္သူမ်ားကိုသာ
ျပစ္ဒဏ္ေပးဖို႔ ၾကိဳးစားရမည့္အစား ရိုဟင္ဂ်ာတစ္မ်ိဳးသားလံုးအေပၚ ၎တို႔၏ လူမ်ိဳးအေထာက္အထားအေပၚအေျခခံျပီး ပစ္မွတ္ထားေဆာင္ရြက္
ေနလ်က္ရွိသည္။
ယေန႔အထိ 6 သိန္း ေက်ာ္ေသာ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား ႏွင့္ ကေလးမ်ားတိ႔သ
ု ည္ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးလာၾကလ်က္ရွိျပီး၊
၎တို႔ႏွင့္အတူ ၎တို႔အေပၚ ျမန္မာလံုျခံဳေရးတပ္မ်ား၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေဒသခံ လံုျခံဳေရးတို႔ကပါ ပူးေပါင္း၍ က်ဴးလြန္ေသာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊
ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ မုုဒိန္းမႈမ်ား ႏွင့္ တစ္ရြာလံုး မီးရွိဳ႕ ဖ်က္ဆီးခံရမႈ စာရင္းမ်ားကိုပါ ယူေဆာင္လာခဲ့သည္။ UN မွ ဤအေျခအေနတစ္ခုလံုးအား “လူမ်ိဳးတံုး
သုုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈ၏ ဖတ္စာဥပမာ” တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရး အဖြဲ႕အစည္းအေနႏွင့္မူ ဤသည္
လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ စစ္တပ္၏ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေကာက္ခ်က္ခ်သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
ဤအစီရင္ခံခ်က္သည္ လတ္တေလာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္း အရင္းျဖစ္ေသာ ယခင္ကတည္းကစျပီး ယခုုအထိ က်န္ရွိေနေသးသည့္
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ထားေပသည္။ ဤအစီရင္ခံခ်က္ သည္ အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းေနထိုင္ေနသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ရင္ဆိုင္ေနရလ်က္ရွိေသာ ဥပေဒ၊ မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ မူက်င့္စဥ္မ်ားအတြင္း
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး အေျခခံေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ မြတ္စလင္မ်ား ႏွင့္ ဗုုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈ
လႈိင္းလံုးမ်ား ျဖစ္ပြားျပီးသည့္ေနာက္ 2012 ခုနွစ္မွစတင္ျပီး ပိုမိုျပင္းထန္လာသည့္ - တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားပါ ပါ၀င္အားျဖည့္တတ္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပံုတို႔ကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အာဏာပိုင္မ်ား၏ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ပံုမွာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအား အုုပ္စုကြဲေစရန္၊ အထူးသျဖင့္ မြတ္စလင္မ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ က်န္ရွိေသာ
လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားျဖင့္ သီးသန္႔ကြဲထြက္ေနေစရန္ျဖစ္သည္။ ၎အခ်ိန္ကတည္းကပင္ - ထို႔ျပင္ Faisal ၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ
သက္ေသခံေနသည္မွာ - ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ဘ၀ေနထိုင္မႈ ဘက္ေပါင္းစံုနီးပါးတြင္ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ လြန္စြာ ျပင္းထန္ေသာ အကန္႔အသတ္မ်ား ရွိေနခဲ့ျပီး၊
ဤတြင္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္၊ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးႏွင့္အညီ လံုေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး၊ လုုပ္ငန္းႏွင့္
အစားအေသာက္မ်ား ရရွိခြငတ
့္ ို႔ကိုပါ ဆံုးရံႈးေနလ်က္ရွိသည္။
မၾကာေသးမီ လပိုင္းအတြင္း သတင္းေခါင္းစဥ္မ်ားတြင္ ဤလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား သိပ္ေတြ႕ ျမင္ႏိုင္မည္မဟုုတ္ေသာ္လည္း ၎အတြက္
ေၾကာင့္ ဤအေၾကာင္းအရာ၏ အေရးပါမႈ အားေလ်ာ့သြားမည္မဟုုတ္ေပ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရး အဖြဲ႕အစည္းအေနႏွင့္
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ ရွိရသည္မွာ မူစလင္လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအား သီးသန္႔ခ်န္လွပ္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ စနစ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

“အမိုးမရွိ လဟာျပင္အတြင္း ပိတ္ေလွာင္ခံထားရျခင္း”
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈစနစ္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြ႕ဲ
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ဤရိုဟင္ဂ်ာအေရးကိစၥသည္ အလြန္ပင္ျပင္းထန္ဆိုးရြားလွသျဖင့္ စနစ္တက် အကြက္ခ်ကာ အရပ္သားမ်ားအေပၚ တိုက္ခိုက္မႈတစ္ခု အျဖစ္ပင္
သတ္မွတ္ႏိုင္ရာ ဤအျခင္းအရာသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ တိုင္းရင္းသား (သို႔မဟုုတ္ လူမ်ိဳး) အေထာက္အထားကိစၥျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ခ်ိတ္ဆက္ေနသျဖင့္
ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားအရၾကည့္ရႈပါလွ်င္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚက်ဴးလြန္ေသာ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ျပစ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ တရား၀င္
သတ္မွတ္ႏိုင္ေပသည္။
ဤလူမ်ိဳးေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈစနစ္အား ၾကည္ရ
့ လ
ႈ ွ်င္ ၎၏ သိသာထင္ရွားပံု ႏွင့္ ၎အား က်င့္သံုးပံု ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတို႔သည္ လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္
အေရးအခင္း၏ အရင္းခံ အေၾကာင္းအရင္မ်ားအား နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းအား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြက္
အေရးပါေၾကာင္း ေတြ႕ ရွိရေပမည္။ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အေျခအေနအား ျပည္တြင္း ဖိအားတင္းမာမႈတစ္ခုအျဖစ္ေသာ္
လည္းေကာင္း လတ္တေလာတြင္မူ “အၾကမ္းဖက္မႈ” တစ္ခုအျဖစ္ေသာ္ လည္းေကာင္း လွ်င္ျမန္စြာ အျပစ္လႊဲခ်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္ျငား စင္စစ္တြင္မူ
ရိုဟင္ဂ်ာ ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ အျခားေသာ မြတ္စလင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအား ခြဲျခားသီးသန္႔ခ်န္လွပ္ထားသည့္ စနစ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္တိုင္
အဓိက အခန္းက႑တစ္ခုမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။
ဤအေျခအေနအား ဆက္လက္တည္ရွိေနခြင့္ မျပဳသင့္ေပ။ ဤသည္မွာ လက္မခံႏိုင္ေသာ၊ တရားမ၀င္ေသာ၊ သင့္ေတာ္မႈမရွိေသာ အေျခအေနတစ္ခု
ျဖစ္သည္။ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားအား ကိုင္တြယ္ျခင္းမျပဳဘဲ၊ အထူးသျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုယ္တိုင္က စနစ္တက် အကြကခ
္ ်စီစဥ္၍
အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈမ်ားအား ကိုင္တြယ္စီမံျခင္းမျပဳဘဲႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုုကၡသည္ခိုလံႈသူမ်ား၏ အက်ဥ္းအက်ပ္ အေျခအေနအား
ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္၍ မရႏိုင္ေပ။
ဤသည္အား ေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္ပါလွ်င္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ လူသားမ်ား၏ နစ္နာခံစားရမႈႏွင့္ ပဋိပကၡအေျခအေနအား ပိုမိုဆိုးရြားေစမႈတို႔ကိုသာလွ်င္
ဆက္လက္ ျဖစ္ျမျဖစ္ေပၚေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤလူမ်ိဳးေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈစနစ္အား တစ္စစီ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရန္ အလြန္အေရးၾကီးလွေပသည္၊ သို႔မွသာလွ်င္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးမႈ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားေၾကာင့္ အသက္ကိုပင္စြန႔စ
္ ား၍ ေနရပ္စြန႔္ခြာထြက္ေျပးခဲ့ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ေထာင္ေသာင္းခ်ီမွာ
ဂုုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ဆက္လက္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကျပီး ဤထိတ္လန္႔ဖြယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္လက္ေအာက္မွ
ရိုဟင္ဂ်ာ ေထာင္ေသာင္းခ်ီအတြက္လည္း တန္းတူညီမွ်မႈကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားအား နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း - လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား
စနစ္တက်အကြက္ခ်စီစဥ္ ျငင္းပယ္ခံရမႈ
2012 ခုုႏွစ္မွစတင္ျပီး ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူ၀ါဒထုုတ္ျပန္မႈမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ အျခားေသာ မြတစ
္ လင္ အသိုင္းအ၀ိုင္း မ်ားအား
က်န္ရွိသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပို၍ဆိုးရြားသည္မွာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအျဖစ္မွ ေသာ္လည္းေကာင္း
ခြဲျခားသီးသန္႔ဖယ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိၾကသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူထုအေပၚ ကာလရွညၾ္ ကာ
ကန္႔သတ္ခ်က္ထုတ္ျပန္မႈမ်ား ပိုမို တင္းက်ပ္လာျပီး၊ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈျပဳသည့္ မူ၀ါဒမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာရံုမက ယခုုအခါတြင္မူ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းမွ
မြတ္စလင္မ်ားအေပၚတြင္ပင္ သက္ေရာက္မႈရွိေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔အခါတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ မြတ္စလင္မ်ားတို႔၏ ေနထိုင္မႈဘ၀မ်ားသည္
ရႈေထာင့္ဘက္ေပါင္းစံုမွ ကန္႔သတ္တားျမစ္ခံေေနရျပီး၊ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရလ်က္ရွိပါသည္။

ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခံရမႈ
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားထံတြင္ ရွင္းလင္းေသာ တရား၀င္ အေထာက္အထားမရွိေပ။ ၎တို႔အမ်ားစုုမွာ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းမရွိသျဖင့္
“ဒုုတိယအဆင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား” အျဖစ္ပင္ သတ္မွတ္၍မရႏိုင္ေပ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ 1982 ခုနွစ္
ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ဥပေဒႏွင့္ ၎၏ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအရ ၎တို႔သည္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရရွိဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ လူမ်ိဳးေရး
ေနာက္ခံအေပၚအေျခခံျပီး ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ ဥပေဒသည္ ရိုင္ဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအေျခအေနအား ပယ္ဖ်က္ရန္ အတြက္
ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားမွ က်င့္သံုး အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဥပေဒအတြင္း သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ ထားခ်က္အရ
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ “တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္” တစ္ခုအျဖစ္ မသတ္မွတ္ေပ၊ ဤအေျခအေနသည္ “ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ႏွင့္ သူတို႔” ဟူေသာ ရွင္းလင္းစြာ
ျမင္ေတြ႕ ႏိုင္သည့္ “လူမ်ိဳးေရး” ရႈေထာင့္တစ္ခုအား ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစသည္။
အေျခအေနအား ပို၍ပင္ ဆိုးရြားေစသည္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေရးၾကီးေသာ သက္ေသအေထာက္အထား ႏွင့္
ေနထိုင္မႈ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ခ်ိဳ႕တဲက
့ င္းမဲ့ေစရန္ မူ၀ါဒခ်မွတ္မႈမ်ားအတြင္း ပါ၀င္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမိသားစုုမ်ားအေနႏွင့္ အသစ္ ေမြးကာစ
ရင္ေသြးမ်ားအား စာရင္းသြင္းရန္အတြက္ ၾကီးမာေသာ အခက္အခဲမ်ားအား ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္၊ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္မူ ျဖစ္ပင္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ ႏွစ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ေသာ “အိမ္ေထာင္စု စစ္ေဆးမႈမ်ား” ကာလအတြင္း ရွိမေနေသာ ရိုဟင္ရ်ာမ်ားသည္ တရား၀င္ ေနထိုင္မႈ
စာရင္းမ်ား အတြင္းမွ ပယ္ဖ်က္ခံရမည့္ အေျခအေနကို ၾကံဳေတြ႕ ခံစားေနၾကရသည္။ ေနထိုင္ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထား မရွိပါကအနာဂါတ္တြင္
ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရရွိရန္ အလြန္တရာပင္ ခက္ခဲႏိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖင့္ ႏွင္ထုတ္ခံရ၍ျဖစ္ေစ ပညာေရးႏွင့္ ဘ၀ေနထိုင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္
ထြက္ခြာလာခဲသ
့ ူမ်ားျဖစ္ေစ ၎ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာခဲ့သူမ်ားသည္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ဖို႔အတြက္ လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ သေဘာရွိေနသည္။
ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ “သက္ေသအေထာက္အထားျပမႈ” လုုပ္ငန္းစဥ္မွတစ္ဆင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအေျခအေနအား ေျဖရွင္းရန္ အစိုးရ၏
ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈမ်ားသည္ လြန္စြာ ျပႆနာရွိေနျပီး၊ 1982 ခုနွစ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ဥေပဒအား အေျခခံတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ အသံုးျပဳသမွ်
ကာလပတ္လံုး လည္း ဆက္လက္ ျပသနာရွိေနအံုးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤဥပေဒသည္ လူမ်ိဳးေရအေျခခံ၍ ခြဲျခားထားေသာ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ ႏိုင္ငံသား
“အဆင့္အတန္း” အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေမြးထုုတ္ေပးသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္၊ ၎ဥပေဒအရ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ားထက္ အခြင့္အေရးမ်ား ပိုမို
ရရွိခြင့္ရွိေနသည္။ ဤသို႔ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မရွိမႈသည္ လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားခြင့္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ အလုုပ္အကိုင္ အခြင့္
အလမ္းမ်ား ရရွိခြင့္တို႔ကဲ့သို႔ အျခားေသာ အခြင့္အေရးမ်ားအား ရရွိလိုသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ အႏုုတ္လကၡဏာသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေပသည္။

လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားခြင့္အား ျပင္းထန္စြာ ကန္႔သတ္ထားမႈ
ကာလၾကာရွည္စြာတည္ရွိေနခဲ့ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ သြားလာလႈပ္ရွားမႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ 2012 ခုုႏွစ္မွ စတင္၍ ပိုမို
တင္းက်ပ္လာ က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ ဤသို႔လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားတြင္ ယခင္အစိုးရမွ အထူးသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ခ်မွတ္ထားခဲ့သည့္
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား အေပၚ ျပည္နယ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ေယဘုုယ်အားျဖင့္ ႏႈတ္ျဖင့္အသိေပးထားသည့္ တရား၀င္မဟုုတ္
“အမိုးမရွိ လဟာျပင္အတြင္း ပိတ္ေလွာင္ခံထားရျခင္း”
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈစနစ္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြ႕ဲ
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ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားတိ႔ု ပါ၀င္ေပသည္။ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚမည္ကို ေၾကာက္ရ႕ြံ သျဖင့္ သြားလာလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား
ကိုယ္တိုင္ကန္႔သတ္ထားျခင္းမ်ားကိလ
ု ည္း ေတြ႕ ရွိရသည္။ သြားလာလႈပ္ရွားမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ျပည္နယ္၏ ေဒသအသီးသီးတြင္ တစ္မ်ိဳးစီ
ကြဲျပားျခားနားစြာေတြ႕ ရွိႏိုင္ျပီး၊ ေနရာအားလံုးတြင္ မြတ္စလင္လူထုအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္အေနျဖင့္ ပစ္မွတ္ထားေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ကာ ၎တို႔အား
အျခားေသာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားမွ ကြဲထြက္ေနေစရန္အတြက္ငွာ ၎တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအားလံုးသည္ ျမိဳ႕နယ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကားသြားလာရန္၊ ျပည္နယ္အတြင္းမွထြက္ခြာ၍ ႏိုင္ငံ၏ အျခားေသာ
ေဒသမ်ားသိ႔ု လည္ပတ္သြားလာရန္ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္အား ရယူဖို႔လုိအပ္ေပသည္။ ၎ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအားလည္း အခ်ိန္အရမ္းကုုန္ေသာ
ဗ်ဴရိုကရက္တစ္စနစ္ လုုပ္ငန္းစဥ္အားျဖင့္သာလွ်င္ ရရွိႏိုင္သည္။ မၾကာေသးမီ အခ်ိန္ကအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အမ်ားစုု၏ ေနအိမ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ
ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္းေတာ ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ပင္လွ်င္ ေက်းရြာတစ္ရြာႏွင့္ တစ္ရြာအၾကား သြားလာရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၊
စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားျဖင့္ တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျပီး၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ သို႔မဟုုတ္ အျခားေသာ
ေသြးးေအးရက္စက္မႈမ်ားပါအပါအ၀င္ ရုုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူမႈမ်ားတို႔အေပၚ ခုုခံကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းမဲ့ခဲ့ရသည္။
ဆက္လက္ျပီး ေနအိမ္မွမထြက္ခြာရန္၊ ညအခ်ိန္တြင္ အျပင္ထြက္ျခင္းမျပဳရန္ “အျပင္မထြက္ရ” အမိန႔မ
္ ်ားအားလည္း ေဒသအတြင္း မသင့္ေတာ္စြာ
ခ်မွတ္ထားရာ လူမ်ားသည္ သြားလာလႈပ္ရွားမႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ပိုမိုဆိုးရြားစြာ ၾကံဳေတြ႕ေနရေပသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အျခားေသာ ဧရိယာမ်ားအတြင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကသည့္ အျခားေသာ မူစလင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားသည္ မိမိတို႔၏
ေက်းရြာမ်ားအတြင္းျဖစ္ေစ၊ သို႔မွမဟုုတ္ 2012 ခုနွစ္ အၾကမ္းဖက္မႈအျပီး ေပၚေပါက္လာေသာ ေနရာခ်စခန္းမ်ားအတြင္းျဖစ္ေစ ကန္႔သတ္ထားရွိခံ
ထားရရာ ျပည္နယ္အတြင္း စိုးရိမ္ဖြယ္အေနအထားတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၎ဧရိယာမ်ားအတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ မူစလင္အသိုင္း
အ၀ိုင္းမ်ားတို႔သည္ မိမိတို႔၏ အနီးစပ္ဆံုး ျမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အလယ္ပိုင္းျမိဳ႕ေတာ္မ်ားသိ႔ေ
ု သာ္လည္းေကာင္း
သြားလာလည္ပတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ အျခားေသာ မြတ္စလင္ေက်းရြာမ်ားသိ႔သ
ု ာလွ်င္ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သြားလာႏိုင္ေပသည္။
အုုပ္စုအဖြ႕ဲ မ်ားအၾကား အေျခအေနတင္းမာမႈမ်ားသည္လည္း သြားလာလႈပ္ရွားမႈကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အခန္းက႑ေနရာတစ္ခုမွ ပါ၀င္ေနေပသည္၊
ငါးႏွစ္ၾကာ သီးျခားဖယ္ခ်န္ခံရမႈသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္ကို စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနေသာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈအား
သိသာစြာပင္ တိုက္စားဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားအေပၚ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့မႈ ႏွင့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေပၚ
ထိေရာက္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ပ်က္ကြက္မႈတို႔သည္ အေျခအေနအား ပို၍ပင္ ဆိုးရြားလာေစခဲ့သည္။ အားလံုးေသာ
လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ မြတ္စလင္မ်ားတို႔သည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအား တြန္းအားေပးသည့္ ျပည္နယ္
မူ၀ါဒထုုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအား ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ေနရလ်က္ရိသ
ွ ည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအခြင့္အေရးမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရမႈ
သြားလာလႈပ္ရွားမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သီးျခားဖယ္ခ်န္မႈ မူ၀ါဒမ်ားတို႔၏ အက်ိဳးဆက္သည္ အျခားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ခံစားရရွိႏိုင္ခြင့္
အေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈရွိေနျပီး၊ ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားတို႔သည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရးႏွင့္
ဘ၀ေနထိုင္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ားအား ခံစားရရွိႏိုင္ျခင္းမရွိ ျဖစ္ေနသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ မြတ္စလင္မ်ားသည္ အေရးေပၚ အသက္ကယ္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈအား ရရွိႏိုင္ရန္ငွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအားလည္း ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္းေတာ ႏွင့္
ဘူးသီေတာင္ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ သြားလာရန္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားတို႔ေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေနႏွင့္ ေဒသခံေဆးရံုမ်ား၊ က်န္းမာေရး
စင္တာမ်ား ႏွင့္ ေဆးေပးခန္းမ်ားသို႔ သြားလာရန္ ၾကန္႔ၾကာခက္ခဲေနရသည့္ၾကားမွ အျပင္မထြက္ရ အမိန႔ထ
္ ုတ္ျပန္ခ်က္သည္လည္း ညအခ်ိန္ အေရးေပၚ
အေျခအေနအတြက္ ၾကီးစြာေသာ အတားအဆီးကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္းရွိ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အနီးစပ္ဆံုး
ျမိဳ႕နယ္မ်ားသိ႔ု သြားလာျခင္းမျပဳႏိုင္ေပ၊ သို႔ျဖစ္ရာ အနီးစပ္ဆံုး ေဆးရံုမ်ားသို႔လည္း သြားလာႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ျပည္နယ္တစ္၀ွမ္း ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ
မြတ္စလင္မ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေနရွိမွသာလွ်င္ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္အတူ
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပိုမိုျပည့္စံုေသာ စစ္ေတြ အေထြေထြေဆးရံုသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔ ေဆးရံုတက္ေရာက္ခြင့္ရရွိသူမ်ားသည္လည္း
ေငြညွစ္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား ရင္ဆိုင္ရသည့္ သီးျခားအေဆာင္မ်ားအတြင္း ထားရွိခံထားရသည္။
2012 ခုုႏွစ္ကတည္းကပင္ ခြဲျခားဖယ္ခ်န္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်းရြာမ်ားမွ မြတ္စလင္ကေလး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား
ရခိုင္ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္အတူ ေက်ာင္းတက္ရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းမခံရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မွမဟုုတ္ အစိုးရ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားမွ မြတ္စလင္ေက်းရြာမ်ား ႏွင့္
ေက်းရြာလမ္းေၾကာမ်ားရွိ ေက်ာင္းမ်ားသိ႔ု သြားေရာက္ရန္ ျငင္းဆန္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ တရား၀င္ အစိုးရပညာေရးအား သင္ၾကားခြင့္ မရရွိခဲ့ေပ။
အစိုးရမွလည္း အျခားေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ရာ ရလဒ္အေနႏွင့္ မူစလင္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဆရာျဖစ္
သင္တန္းပို႔ခ်မႈရရွိထားျခင္းမရွိေသာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားျဖင့္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ ေဒသခံအသိုင္းအ၀ိုင္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကိုသာ မွီခိုၾကရသည္။ ဤသို႔ေသာ
အစိုးရကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ မြတ္စလင္မ်ားအား 2012 ခုုႏွစ္မွစတင္ျပီး စစ္ေတြရွိ စစ္ေတြတကၠသိုလ္တြင္ ပိုမို ျမင့္မားေသာ
အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအား သင္ယူႏိုင္ခြင့္ မရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေနႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ျပင္ပသို႔
သြားလာႏိုင္ျခင္းမရွိသည္ျဖစ္ရာ ၎တို႔အေနႏွင့္ တကၠသိုလ္ပညာေရးအား သင္ယူခြင့္မရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ပညာေရး သင္ယူခြင့္မရွိဘဲႏွင့္
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ မြတ္စလင္မ်ားတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ႏွင့္ မိမိတို႔၏ မိသားစုု ဘ၀ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲမည္မွာ
အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲေသာ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ အားလံုးေသာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားသည္ အလုုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း
ကင္းမဲ့မႈဒဏ္ကို ခံစားေနၾကရသည့္ၾကားမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ မူစလင္အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအား လယ္ယာ၊ ငါးဖမ္းဧရိယာမ်ား ႏွင့္
ေဒသခံေစ်းမ်ားကဲ့သ႔ို ၎တို႔၏ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအမွီျပဳႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္သြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ထားရာ အေျခအေနအား
ပိုမိုဆိုးရြားေစသကဲ့သို႔ရွိေပသည္။ ဤအေျခအေန၏ ေရွာင္လႊဲ၍မရႏိုင္ေသာ ရလဒ္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ မြတ္စလင္မ်ား အမ်ားစုုသည္
ဆင္းရဲစြာေနထိုင္ေနရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ားအျပားသည္ ၎တို႔၏ အေျခခံ ရွင္သန္ရပ္တည္မႈအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ
အေထာက္အပံ့မ်ားအေပၚ မွီခို္ေနၾကရသည္ျဖစ္ရာ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံတကာ အေထာက္အပံ့မ်ား၀င္ေရာက္မႈအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္သည္ ၎တို႔၏
အေျခအေနႏွင့္ အစားအေသာက္ဖူလံုေရးကို ပိုမို ျခိမ္းေျခာက္ လာလ်က္ရွိသည္။ UN ေအဂ်င္စီမ်ား၏ အဆိုအရ မၾကာေသးမီအထိ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အမ်ားစုု

“အမိုးမရွိ လဟာျပင္အတြင္း ပိတ္ေလွာင္ခံထားရျခင္း”
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈစနစ္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြ႕ဲ
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ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ားသည္ အစာအဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈဒဏ္ကို အႏၱရာယ္သတိထားဖြယ္
အေျခအေနတစ္ခုအထိ ၾကံဳေတြ႕ေနရလ်က္ ရွိသည္။

လူမႈေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးက႑မ်ားအတြင္း ဖယ္ခ်န္ခံရမႈစနစ္
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မူစလင္အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္တြင္လည္း အတားအဆီးမ်ား ၾကံဳေတြ႕ရသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအတြင္း တစ္ေနရာတည္း၌ လူ 4ဦးထက္ပိုျပီး စုုေ၀းခြင့္အား တားျမစ္ထားရာ ဤသည္မွာ
အတူတကြ စုုေ၀းကိုးကြယ္မႈအား တားျမစ္ထားသည္ပင္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ရန္ - လွ်ိဳ႕ ၀ွက္၍ - စုုေ၀းၾကသည့္အခါတြင္လည္း ဖမ္းဆီးခံရမႈ
သို႔မဟုုတ္ ေငြျခိမ္းေျခာက္ေတာင္းယူမႈမ်ားတို႔အား ၾကံဳေတြ႕ ၾကရသည္။ ျမန္မာျပည္တစ္၀ွမ္းလံုးအပါအ၀င္ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ မြတ္စလင္
အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားသည္ ဗလီမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ားအား ျပန္လည္မြမ္းမံျပင္ဆင္ရန္ ၾကီးစြာေသာ အခက္အခဲေပါင္း
မ်ားစြာျဖင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းအျပင္ဘက္မွ ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဗလီမ်ား ပိတ္ခ်ခံရျပီး၊ 2012 ခုနွစ္ အၾကမ္းဖက္မႈ ကတည္းကစျပီး
ဒီအတိုင္းက်န္ရွိေနလ်က္ ရွိသည္။
သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား၊ ထို႔ျပင္ သီးသန္႔ဖယ္ခ်န္ထားမႈ မူ၀ါဒမ်ားတို႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားအတြက္
စုုေ၀းမႈျပဳရန္၊ ေရြ႕လ်ားသြားလာရန္ ႏွင့္ မိမိတို႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ငွာ စုုေပါင္း၀ိုင္း၀န္းအၾကံျပဳရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသကဲ့သ႔ရ
ို ွိသည္။
ျပင္ပကမၻာျဖင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ထားခံရျပီး၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားမွာမူ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းခံရျခင္း၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္း သို႔မဟုုတ္
အျခားေသာ ေသြးေအးရက္စက္မႈမ်ားအား ခံစားရႏိုင္ေျခရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းမရွိသည့္
အေျခအေနေၾကာင့္ 2015 ခုနွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္ ပါ၀င္မဲေပးခြင့္ ခ်န္လွပ္ခံထားရသည္။ 2015 ခုနွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း
ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အားလံုးသည္လည္း ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ အေထာက္အထားမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ၎တို႔မိဘမ်ား၏
ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ အေထာက္အထားမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အရည္အခ်င္းမျပည္မ
့ သ
ီ ူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ပယ္ဖ်က္ခံရရာ ဤခြဲျခားဆက္ဆံမႈအေျခအေနအား ပိုမို
ထင္ရွားေစေပသည္။ ရလဒ္အေနႏွင့္မူ ရိုဟင္ဂ်ာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ႏိုင္ငံေရးပိုင္းက႑မွ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားရုုပ္သိမ္းမႈကို ခံစားခဲ့ရသည္။
ဤသို႔ေသာ လူမႈေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပိုင္းက႑ ဖယ္ခ်န္ခံရမႈသည္ 2017 ခုုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအျပီးတြင္ ပို၍ပင္ နက္ရိႈင္း ဆိုးရြားလာခဲ့သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ထိုမွ်မက ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ အေျခအေနတင္းမာမႈမ်ား ျမင့္မားလာခဲ့ျပီး၊ အထူးသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာဆန္႔က်င္မႈ ႏွင့္
မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္မႈအျမင္မ်ား တိုးပြားလာခဲ့သည္။ အရပ္သားအစိုးရသည္လည္း အေျခအေနတင္းမာမႈမ်ားအား ေလ်ာ့က်ေစရန္ သို႔မဟုုတ္
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားျမင့္တက္လာျခင္းကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ႏွင့္ အမုုန္းတရားမ်ားအား ျဖန္ေျဖေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ ၎အစား
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ယုုတ္ညံ့ေသာ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား အားျဖင့္ အေျခအေနအား မီးေလာင္ေလပင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း
လည္ပတ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ေထာက္ပံ့ေရးအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအေပၚ တာ၀န္မဲ့ စြပစ
္ ြဲခ်က္မ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ မၾကာေသးမီကေသာ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈ လမ္းစဥ္ မ်ားအေတာအတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္
ဆိုးရြားလွေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ အစိုးရမွ တာ၀န္ယူမည့္ လကၡဏာအားလည္း မေတြ႕ ရွိရေပ။ ႏို၀င္ဘာလလယ္ေလာက္တြင္
ျပည္တြင္းစစ္တပ္မွ ထြက္ဆိုခ်က္အရ လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား တစ္စံုတစ္ရာကိုမွ်
က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳထုုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈစနစ္ႏွင့္ ျပစ္မႈ
ျပည္နယ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုစီတိုင္းအားၾကည့္ရႈလွ်င္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခရိုင္အဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္သာမ ျမန္မာျပည္တစ္၀ွမ္းလံုးတြင္ ေယဘုုယ်အားျဖင့္
ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာအသိုင္းအ၀ိုင္း ႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံ၊ ဖယ္ခ်န္မႈမ်ားကို ေတြ႕ ရွိရေပမည္။
ဤအစီရင္ခံခ်က္အတြင္းေဖာ္ျပထားသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ ဖယ္ခ်န္ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားအား အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ားတိ႔အ
ု ားျဖင့္ ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ထားသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ျမန္မာျပည္အတြင္းရွိ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္
ရိုဟင္ဂ်ာလူထု၏ ဘ၀အေပၚ ၎ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၏ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားအား သတိျပဳမိျခင္းမရွိဘဲ၊ သို႔မဟုုတ္ အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူျခင္း
မရွိဘဲ အဆိုပါစနစ္အား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း၊ က်င့္သံုးေနသည္ဆိုသည္မွာ လံုး၀မျဖစ္သင့္ေပ။
ဤအစီရင္ခံခ်က္အတြင္း တင္ျပထားသည့္ ရွာေဖြေတြ႕ ရွိခ်က္မ်ားအား ဂရုုတစိုက္ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ျပီးသည့္ေနာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရး အဖြဲ႕အစည္းအေနႏွင့္ အဆံုးသတ္ ေကာက္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့သည္မွာ ဤဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ားတိ႔ုသည္
အရပ္သားလူထုအေပၚ စနစ္တက် အကြက္ခ် တိုက္ခိုက္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္း ပံုစံတစ္ခုပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤတိုက္ခိုက္မႈအတိုင္းအတာအတြင္းမွ
က်ဴးလြန္ေသာျပစ္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္မႈျပစ္မႈမ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း
ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ သီးသန္႔ဖယ္ခ်န္၍ လူမ်ိဳးေရးအေျခခံေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ ၎တို႔အား “အျပင္လူမ်ား” အျဖစ္
သတ္မွတ္ထားပံု၊ ထို႔ျပင္ ဤလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအား သီးသန္႔ဖယ္ခ်န္လႊမ္းမိုးထားသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ားတိ႔သ
ု ည္ လူမ်ိဳးေရး
ခြဲျခားမႈစနစ္၏ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲသတ္မွတ္ရေပမည္။
လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ျပစ္မႈအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာျပစ္မႈခံုရံုး (ICC) ၏ ေရာမ
ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္တို႔အရ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈဆိုသည္မွာ အာဏာအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မ်ိဳးႏြယ္အုပ္စုတစ္စုမွ အျခားေသာ
မ်ိဳးႏြယ္အုပ္စုတစ္ခုခု သို႔မဟုုတ္ မ်ိဳးႏြယ္အုပ္စုမ်ားအေပၚ စနစ္တက်ျပဌာန္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဖိႏွိပ္မႈ၊ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားအားျဖင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ
က်ဴးလြန္ျခင္းပင္ျဖစ္ျပီး၊ ဤတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေပသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာနယ္ပယ္အတြင္း က်ဴးလြန္သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ
ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား လူမ်ိဳးေရးအေျခခံသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျပီး၊ ဤတြင္ လူသတ္မႈ၊ မုုဒိန္းမႈ ႏွင့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ
ကဲ့သို႔ေသာ ျမင္သာထင္ရွားသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအျပင္၊ အျခားေသာ မ်ိဳးႏြယ္အုပ္စု သို႔မဟုုတ္ အုုပ္စုမ်ားအား ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊
စီးပြားေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအပိုင္းက႑မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမွ တားျမစ္ထားျပီး ၎တို႔၏ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအား
ျငင္းဆန္ထားသည့္ ဥပေဒထုုတ္ျပန္မႈ၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ အျခားေသာ တမင္ရည္ရြယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတိ႔လ
ု ည္း ပါ၀င္ေပသည္။

“အမိုးမရွိ လဟာျပင္အတြင္း ပိတ္ေလွာင္ခံထားရျခင္း”
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈစနစ္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြ႕ဲ
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ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာအပါအ၀င္ အၾကမ္းဖက္မႈပါေဆာင္ရြက္သည့္ ထင္ရွားေသာ ဥပမာတစ္ခုမွာ
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားသြားလာမႈအေပၚ ျပင္းထန္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ဤတြင္ ေရာမ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အရ
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားေသာ “ရုုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈ ျပင္းထန္စြာ ခ်ိဳ႕တဲ့ဆံုးရံႈးေနမႈ” ျပစ္မႈသည္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
2016 ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ႏွင့္ 2017 ခုနွစ္၊ ၾသဂုုတ္လ အတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာ အရပ္သားလူထုအေပၚ ျမန္မာလံုျခံဳေရးတပ္မ်ားမွ က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ား၊
လူသတ္မႈ၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ မုုဒိန္းမႈ၊ အတင္းအက်ပ္ ေနရာခ်ေရြ႕ေျပာင္းမႈ၊ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္မႈ၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈ ႏွင့္ အျခားေသာ
လူသားမဆန္သည့္အျပဳအမူမ်ားတို႔သည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴးလြန္သည့္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ေနာက္ဆက္တြဲ ျမင္သာထင္ရွားမႈမ်ား
ပင္ျဖစ္သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈသေဘာထားမ်ားသည္လည္ လက္ရွိအေျခအေနအတြင္း သိသာထင္ရွားေသာ
အခန္းတစ္ေနရာမွ ပါ၀င္ေနျပီး၊ ျပီးခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း အုုပ္စုအဖြ႕ဲ မ်ားအၾကား သေဘာထားတင္းမာမႈမ်ား ႏွင့္ အယံုအၾကည္
ကင္းမဲ့မႈမ်ားတို႔သာ တိုးျမင့္လာခဲ့သည္၊ စင္စစ္ ဤသည္မွာလည္း အစိုးရမူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ားတို႔ျဖင့္ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံု ပတ္သက္စပ္ဆက္ေနျခင္း
ပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရသည္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမည့္အစား ပ်ိဳးေထာင္ေမြးယူေနလ်က္ရွိသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အေျခအေနမ်ားသည္ ဆက္လက္ျပီး ပိုမိုရႈပ္ေထြးလာေပသည္ - အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ လူမႈေရး က႑မ်ားတြင္
ဆက္လက္ေတာင့္ခံတည္ရွိေနသည့္ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ပင္ျဖစ္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာအတြင္း ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္
တာ၀န္ရွိေသာ၊ သို႔မွမဟုုတ္ အၾကမ္းဖက္အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားအား ဟန္႔တားရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား ႏွင့္ ဌာနမ်ားအမ်ားအျပားသည္ အရပ္သား
အစိုးရ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈလက္ေအာက္တြင္ ရွိေနျခင္းမဟုုတ္ဘဲ စစ္တပ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ လက္ေအာက္တြင္ ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ အေထြေထြစီမံ
အုုပ္ခ်ဳပ္မႈဌာန (GAD) ၊ ရဲဌာန၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ စစ္တပ္ကိုယ္တိုင္သည္ စစ္တပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေနျပီး၊ ဖြ႕ဲ စည္းပံုအရ
၎အေပၚတြင္ အာဏာမရွိေသာ အရပ္သားအစိုးရလက္ေအာက္တြင္ ရွိေနျခင္း မဟုုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ႏွင့္ သူမ
ဦးေဆာင္သည့္ အရပ္သားအစိုးရတို႔သည္ ဤအေျခအေနအတြက္ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းတစ္ခုအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္တိုင္ စင္စစ္ စစ္တပ္မွ ပံ့ပိုးမႈ
သို႔မဟုုတ္ သေဘာတူညီမႈမရရွိဘဲျဖင့္ အေျခအေနအား တိုးတက္ေဆာင္ရြကႏ
္ ိုင္မည့္ပံု မေပၚေပ။
သို႔မွမဟုုတ္လွ်င္ အေျခအေနအား ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြကသ
္ ြားႏိုင္မည္မဟုုတ္ေပ။ ရိုဟင္ဂ်ာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား ေပၚထြက္လာမႈသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ
အေျခအေနအား ပိုမိုရႈပ္ေထြးသြားေစသည့္ၾကားမွ လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားမွ အဆိုပါလက္နက္ကိုင္မ်ားအား တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ငွာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္
လည္း ႏိုင္ငံတကာဥပေဒျပစ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ ျပင္ပေအာက္တြင္ က်ေရာက္ေနေပသည္။ သံသယျဖစ္ဖြယ္က်ဴးလြန္သူမ်ားကိုသာ ဖမ္းဆီးရမည့္အစား
လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ တမင္ပစ္မွတ္ထားကာ “အၾကမ္းဖက္” တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားတို႔ကို တမင္ေဆာင္ရြက္ေနပံု
ရသည္။ အစိုးရ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအေနႏွင့္ ဤအရင္းခံအေၾကာင္းအရင္မ်ားအား ေျဖရွင္းကိုင္တြယ္ျခင္းမျပဳဘဲျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ
အေျခအေနအား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္၍မရႏိုင္ေပ။
NLD ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္မႈအား ေသာ့ခ်က္က်သည့္ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္း တစ္ခုအျဖစ္
အဓိကဦးစားေပးရႈျမင္ေၾကာင္း ထပ္ခါတစ္လဲလဲ ထြက္ဆိုလ်က္ရိွေသာ္ျငား စင္စစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား
ရင္ဆိုင္ရေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအား ေျဖရွင္းရန္ ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈမ်ား မရွိပါဘဲျဖင့္ ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္မႈအား အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ
ု ္ေပ။
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအား ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳဘဲထားရွိသည့္ ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ တည္ရွိေနသည့္ မညီမွ်မႈမ်ားအား သာ၍ပင္ အျမစ္တြယ္ခိုင္မာေစမည္ျဖစ္ကာ
ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ ေလာင္စာျဖည့္ဆိုးရြားေစမည္သာျဖစ္သည္။

ေသာ့ခ်က္က်သည့္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ဤအစီရင္ခံခ်က္ အဆံုးတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြ႕ဲ အစည္းမွ ျမန္မာအစိုးရ၊ ကုုလသမၼဂ ႏွင့္ အျခားေသာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔ ျပဳလုုပ္ထားေသာ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတြ႕ ရွိရေပမည္။
ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္မွာ လက္ရွိ တည္ရွိေသာ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားအုုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အား ဖ်က္သိမ္းပယ္ဖ်က္ရန္ ျဖစ္သည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရအဖြဲ႕အေနွင့္ အာဏာပိုင္မ်ားအား •

ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ား အားလံုးျဖင့္ တက္ၾကြစြာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္အတူ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ သီးျခားဖယ္ခ်န္မႈအား
တိုက္ထုတ္ေပးမည့္ အလံုးစံုပါ၀င္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီအစဥ္တစ္ခုအား အေရးေပၚ ေမြးစားက်င့္သံုးရန္ျဖစ္သည္။
၎အစီအစဥ္အတြင္းတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္မ်ဥ္းလိုင္းမ်ား ႏွင့္ အေသးစိတ္ ပစ္မွတ္မ်ား ပါ၀င္ထည့္သြင္းသင့္ျပီး၊ လိုအပ္ေသာ
ေငြေၾကး၊ လူသား ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္း အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ထို႔ျပင္ ၎၏ အေကာင္ထည္ေဖာ္ဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးမႈတို႔အတြက္
သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ခ်အပ္ခံရသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ထို႔ေနာက္ တိုးတက္မႈအား ႏွစ္စဥ္ လူထုထံသို႔ ခ်ျပအစီရင္ခံရန္ငွာ ယႏၵရားတစ္ခု
အစရွိသည္တို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ေဖာင္ေဆာင္ သင့္ေပသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈျပဳေပးရန္၊ ႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊
သီးျခားဖယ္ခ်န္မႈတို႔၏ က်ား၊မ ခြဲျခားသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ အစရွိသည္တို႔အတြက္ ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။

•

လူမ်ိဳး၊ တိုင္းရင္းသား သို႔မဟုုတ္ ဘာသာေရး ေနာက္ခံမ်ားအေပၚအေျခခံျပီး ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊
မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ားတို႔ကို ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ ႏွင့္ စံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားတိ႔ျု ဖင့္ တစ္ညီတည္းျဖစ္ေစရန္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး
ရေပမည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ အတိအလင္းျဖစ္ေစ ၎တို႔၏ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
အားျဖင့္ျဖစ္ေစ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျပဳထားေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းအတြင္း ထုုတ္ျပန္ထားသည့္ ေဒသခံ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား
အထူး အေလးထားသံုးသပ္သင့္ေပသည္၊ ထို႔ျပင္

•

လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ား၊ ထို႔ျပင္ အျခားေသာ ျပင္းထန္သည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး တလြဲအသံုးခ်မႈမ်ား
အတြက္ တာ၀န္ယူမႈအား ေသခ်ာေစရေပမည္။ လံုေလာက္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား အား ေတြ႕ ရွိရခ်ိန္တြင္ အမိန႔အ
္ ရ
ေဆာင္ရြက္မႈအပါအ၀င္ ျပစ္မႈအတြက္တာ၀န္ရွိသည္ဟု က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေတာ္စြာ သံသယျဖစ္ဖယ
ြ ္ရွိသူအား ေသဒဏ္မဟုုတ္သည့္

“အမိုးမရွိ လဟာျပင္အတြင္း ပိတ္ေလွာင္ခံထားရျခင္း”
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈစနစ္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြ႕ဲ
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ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္မက
ီ ိုက္ညီမႈရွိေသာ ဥပေဒျပစ္ဒဏ္ေပးမႈတစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သားေကာင္ ခံစားရသူမ်ား
ႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုုမ်ားထံ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ေထာက္ပံ့သင့္သည္။ အကယ္၍ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ျပည္တြင္း တာ၀န္ယူမႈအား
ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ပါခဲ့လွ်င္ ၎တို႔အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ၾကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈမ်ား အားလံုးျဖင့္ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္
ျဖစ္ပါသည္၊ သို႔မွသာ ႏိုင္ငံတကာ ခံုသမာဓိအဖြဲ႕မ်ား သို႔မဟုုတ္ ႏိုင္ငံျခား တရားေရးမ်ားတိ႔ုအားျဖင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆး၊ စြဲခ်က္တင္မႈမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ကာ တာ၀န္ယူမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အေျခအေနအား ေျဖရွင္းရန္၊ ထို႔ျပင္ လူတစ္ေယာက္စီတိုင္း မိမိတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား က်င့္သံုးႏိုင္မည့္ ပတ္၀န္းက်င္
တစ္ခုအား ဖန္တီးရန္ အစရွိသည္တို႔အတြက္ငွာ သိသာထင္ရွားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား လိုအပ္မည္ ျဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာသည္
ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ပံ့ပိုးေထာက္ပ့ံမႈအား လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါေသာ ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္မႈ လုုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ား၊
တြဲဖက္ပါတနာမ်ား ႏွင့္ အျခားသူမ်ားတိ႔မ
ု ွ လွဴဒါန္းမႈသည္ ခြဲျခားမႈမရွိ အသိုင္းအ၀ိုင္းအားလံုးသို႔ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစျပီး၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား
အေလးထား၊ ကာကြယ္မႈ ျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ေပမည္။
သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြ႕ဲ မွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ငွာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏
အကူအညီအား ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္သည္ •

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ား၊ ဖြ႕ံ ျဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ား သို႔မဟုုတ္ ေငြေၾကး အေထာက္အပံ့မ်ား တို႔သည္
ရွင္းလင္းစြာပင္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈမ်ား၊ သီးသန္႔ဖယ္ခ်န္မႈမ်ားမရွိေၾကာင္း တန္းတူညီမွ်စြာ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ျဖစ္သည္။
စီမံကိန္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားတို႔သည္ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုုတ္ သြယ၀
္ ိုက္၍ျဖစ္ေစ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ ဖယ္ခ်န္မႈမ်ား
အား ပံ့ပိုး၊ အျမစ္တြယ္ျဖစ္ေပၚေစျခင္းမရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ မွ်တ၍ စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ားအား
ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။

•

ျမန္မာဘက္မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ႏွင့္ စြဲဆိုခ်က္မ်ားအား ေထာက္ပံ့၊ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး၍ျဖစ္ေစ၊ သို႔မွမဟုုတ္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ တရားေရး
လက္ေအာက္တြင္ အဆိုပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ စြဲဆိုခ်က္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေစ၍ျဖစ္ေစ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္
လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားတိ႔ုအတြက္ တာ၀န္ယူမႈရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရေပမည္။

ဆက္လက္ျပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြ႕ဲ အစည္းအေနႏွင့္ UN အား •

ျမန္မာႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ UN စီမံလည္ပတ္မႈမ်ား အားလံုးတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား လံုေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္ အတိုင္းအတာအထိ
ေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္၊ ထို႔ေနာက္ လူ႔အခြင့္အေရးအား ေရွ႕တန္းတင္သည့္ ကနဦးေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုအား စီမံလည္ပတ္ရန္
အတြက္ အလံုးစံုပါ၀င္ေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုအား ေရးဆြဲရန္ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အေသးစိတ္
အခ်ိန္မ်ဥ္းလိုင္းမ်ား၊ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ထားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈ ညႊန္ျပကိရိယာမ်ား၊ ျပင္းထန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ကာကြယ္၊ တံု႔ျပန္ရန္အတြက္ငွာ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲထားေသာ အေစာပိုင္းအေျခအေန သတိေပးခ်က္ ယႏၱရားတစ္ခု
အစရွိသည္တို႔ ပါ၀င္သင့္ေပသည္။

“အမိုးမရွိ လဟာျပင္အတြင္း ပိတ္ေလွာင္ခံထားရျခင္း”
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈစနစ္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြ႕ဲ
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အစီရင္ခံစာအတြက္ သုုေတသနေဆာင္ရြက္မႈအား 2015 ခုနွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလမွ 2017 ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလအၾကားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး၊ ရခိုင္
ျပည္နယ္သို႔ ခရီးစဥ္ ေလးၾကိမ္တိုင္ သြားေရာက္ခဲ့သည္၊ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈ အခုု 200 ေက်ာ္၊ ဥပေဒထုုတ္ျပန္မႈမ်ားအား ထပ္မံ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈ၊
ပညာေရး ႏွင့္ အျခားေသာ စာေပဆိုင္ရာ၊ ထို႔ျပင္ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းတို႔ကိုလည္း
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းေနထိုင္သည့္ လူေပါင္း 166 ဦးအား
အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းခဲ့သည္။ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈ အမ်ားစုုအား 2015 ခုနွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ကြင္းဆင္း သုုေတသနေဆာင္ရြက္ခ်ိန္ အေတာအတြင္း
ျပဳလုုပ္ခဲ့ျပီး၊ 2015 ခုနွစ္၊ ေဖဖ၀ါရီ၊ မတ္ ႏွင့္ စက္တင္ဘာလတြင္မူ မိမိကိုယ္ကို ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ရခိုင္၊ ကမန္၊ ျမရမၼာၾကီး သို႔မဟုုတ္ ျမိဳ တိုင္းရင္းသားမ်ား
ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳသည့္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ထို႔ျပင္ မြတ္စလင္၊ ဗုုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ ႏွင့္ ဟိႏၵဴ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသူမ်ားျဖင့္ အင္တာဗ်ဴး
ေမးျမန္းမႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ေသာ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈမ်ားအား 2016 ခုနွစ္၊ မတ္လ ႏွင့္ စက္တင္ဘာလ မွ 2017 ခုနွစ္၊ ေမလ
အေတာအတြင္း ရန္ကုန္၌ပင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအား အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းခဲ့ျပီး၊ ဤအစီရင္ခံစာအား
ထုုတ္ေ၀မႈျပဳသည့္အခ်ိန္အထိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြ႕ဲ အစည္းသည္ ၎တို႔ျဖင့္ အနီးကပ္ ဆက္ဆံေရးရွိခဲ့သည္။ လံုျခံဳေရး
အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ႏွင့္ ၀င္ေရာက္သြားလာမႈ အဟန္႔အတားမ်ားေၾကာင့္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈ 15 ခုုအား တယ္လီဖုန္းျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ စုုစုေပါင္း ျမိဳ႕နယ္ 17 ခုုရွိျပီး၊ ၎တို႔အား အုုပ္စုခြဲကာ ခရိုင္ဟုသိရွိထားသည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဧရိယာ ငါးခုုေအာက္တြင္ အုုပ္စုဖြဲ႕
ထားရွိသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြ႕ဲ အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ခရိုင္သံုးခုုရွိ ျမိဳ႕နယ္ငါးခုုသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္ ေမာင္းေတာခရိုင္အတြင္းရွိ ေမာင္းေတာ ႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ေျမာက္ဦးခရိုင္အတြင္းရွိ ေက်ာက္ေတာ္ ႏွင့္ ေျမာက္ဦးျမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ထို႔ျပင္
စစ္ေတြခရိုင္အတြင္းရွိ စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္တို႔ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ စုုစုေပါင္း တည္ေနရာ 38 ေနရာသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ရာ - ဤတြင္ အခ်ိဳ႕သည္
2012 ခုနွစ္ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ သက္ေရာက္မႈအား တိုက္ရိုက္ခံစားရျပီး၊ အခ်ိဳ႕မွာမူ ထိုသို႔ သက္ေရာက္မႈမ်ားမေတြ႕ ရွိရသည့္ ေက်းရြာ 31 ရြာ၊
စစ္ေတြအတြင္းရွိ ေအာင္မဂၤလာ မူစလင္ရပ္ကြက္၊ IDP စခန္း ေလးခုု၊ ထို႔ျပင္ စစ္ေတြ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ IDP ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ ဆိုဒ္ေနရာ ႏွစ္ခုတို႔
ပါ၀င္ေပသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားကိုမူ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ တယ္လီဖုန္းမွတစ္ဆင့္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈအားျဖင့္
ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာ သံုးခုုအပါအ၀င္ ေနာက္ထပ္ တည္ေနရာ ငါးခုုမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုုေဆာင္းရယူႏိုင္ခဲ့သည္။
ဤတည္ေနရာမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမွာ ၎ေနရာမ်ား၌ ေနထိုင္သူ မြတ္စလင္ လူဦးေရ ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာအသိုင္းအ၀ိုင္းသို႔ ၀င္ေရာက္သြားလာခြင့္အား
တင္းၾကပ္စြာပင္ ကန္႔သတ္ထားျပီး၊ ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္းေတာႏွင့္
ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္၀ွမ္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာေက်းရြာမ်ား၊
စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေအာင္မဂၤလာ မြတ္စလင္နယ္ေျမ၊ ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ႏွင့္
အျခားေသာ မြတ္စလင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ၏ ေနအိမ္ျဖစ္ေသာ IDP စခန္းမ်ား
အစရွိသည္တို႔သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ႏိုင္ရန္အတြက္
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ေပသည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမး္ ခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕အစည္းအေနႏွင့္ ၎၏
သုုေတသနေဆာင္ရြက္သူမ်ား ဤေဒသမ်ားသိ႔ု သြားေရာက္ႏိုင္ရန္
ခြင့ျ္ ပဳေပးခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရထံသို႔ ထပ္မံ၍ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း
ေျပာၾကားလိုပါသည္။

စစ္ေတြ ေလယာဥ္ကြင္းတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည္၊
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအေနႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ (ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားဟုု ေခၚသည္)
ဧရိယာမ်ားအား သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုအပ္ေၾကာင္း
ေသခ်ာရွင္းလင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ၊ 2016 မတ္လ။ ©Amnesty International

“အမိုးမရွိ လဟာျပင္အတြင္း ပိတ္ေလွာင္ခံထားရျခင္း”
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈစနစ္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြ႕ဲ
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အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမွ သုုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လက္ရွိ
ႏွင့္ ယခင္က လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ စစ္ေတြရွိ ျပည္နယ္အေထြေထြေဆးရံုမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ရိုဟင္ဂ်ာ ႏွင့္ ရခိုင္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ႏွင့္ ဘာသာေရး
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ UN ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (INGO) မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ဂ်ာနယ္သတင္းေထာက္မ်ား ႏွင့္
အျခားေသာ သက္ဆိုင္ရာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားတို႔ျဖင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။
သုုေတသနေဆာင္ရြက္မႈ၏ သေဘာသဘာ၀ ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ထို႔ျပင္ ၎တို႔ထံမွ ရရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သို႔ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
အစရွိသည္တို႔ကို အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးထံသို႔ အသိေပးထားခဲ့သည္။ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းမႈ မစတင္မီတြင္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူတစ္ဦးစီထံမွ
ႏႈတ္ျဖင့္ခံ၀န္သေဘာတူညီခ်က္အား ရယူခဲ့ျပီး၊ အင္တာဗ်ဴးအဆံုးတြင္လည္း ထပ္မံ၍ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူမ်ားအား
၎တို႔၏ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ မည္သည့္ မက္လံုးမ်ားကိုမွ ေထာက္ပံ့ေပးကမ္းခဲ့ျခင္းမရွိေပ။
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား သုုေတသနေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ လြန္စြာပင္ အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈမ်ား မ်ားျပားေပသည္၊ အထူးသျဖင့္
ျပည္နယ္ လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားမွ အခ်ိန္ျပည့္ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕အစည္းထံသို႔ အခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ စိတ္အားထက္သန္လ်က္ရွိေသာ္ျငား အကယ္၍ ၎တို႔မွ အဖြဲ႕အစည္းထံသို႔
ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ ရွိလွ်င္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားထံမွ အျငွိဳးထားခံရမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ထုုတ္ေဖာ္ဖြင့္ဟခဲ့သည္။
မူ၀ါဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ စြဲျမဲလိုက္နာေသာ အမ်ိဳးသားေရးအုုပ္စုမ်ားထံမွ ၾကိဳဆိုလက္ခံျခင္းမရွိမႈ ႏွင့္ အျငိွိဳးထားခံရႏိုင္ေျခမ်ားသည္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ
မူစလင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား၏ အခက္အခဲအား သုုေတသနေဆာင္ရြက္မႈကို ပိုမို ခက္ခဲေစခဲ့သည္။ ဤအႏၱရာယ္အေျခအေနမ်ားအား ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ
မူစလင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားသာလွ်င္မက အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား ႏွင့္ ဘာသာေရးအုုပ္စုမ်ားပါ ခံစားရလ်က္ရွိသည္။ ရလဒ္အေနႏွင့္ အမႈကိစၥရပ္အမ်ားစုုတြင္
အမည္၀ွက္မ်ားအား အသံုးျပဳထားျပီး၊ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူမ်ား မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၎တို႔၏ လံုျခံဳေရးအတြက္ငွာ
ခ်န္လွပ္ထားရသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ေအဂ်င္စီမ်ားသည္လည္း အကယ္၍ ၎တို႔မွ
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုုိခဲ့လွ်င္ အစိုးရ သို႔မဟုုတ္ အမ်ိဳးသားေရးအုုပ္စု၀င္မ်ားထံမွ ရန္ျငွိဳးထားခံရမည္ကို
ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကလ်က္ရွိသည္။ သုုေတသနေဆာင္ရြက္မႈ အေတာအတြင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမွ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္း
အမ်ားစုုသည္ ၎တို႔အား မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမျပဳရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျပီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္မူ ႏိုင္ငံအတြင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုရသည္ကိုပင္လွ်င္ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ထုုတ္ေဖာ္ဖြင့္ဟခဲ့သည္၊ ၎တို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္
အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္ရရွိသူမ်ား အႏၱရာယ္ျဖစ္မည္ကို သို႔မွမဟုုတ္ ၎တို႔၏ လုုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ဆက္လက္ျပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕အစည္းအေနႏွင့္ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ ၎တို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ေပးကာ
အခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတိုင္း ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။ အထူးသျဖင့္
အဖြဲ႕အစည္းသည္ အႏၱရာယ္အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕အေပၚ ယံုၾကည္ျပီး မိမိတို႔၏အေၾကာင္းအား မွ်ေ၀ေပးခဲ့သည္
ခံစားရသူသားေကာင္မ်ား၊ ၎တို႔၏ မိသားစုုမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတို႔အား နက္ရိႈင္းစြာ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕အေနႏွင့္ ရွာေဖြေတြ႕ ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားျဖင့္ တက္ၾကြစြာ ညွိႏိႈင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္၊
2017 ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ မွ စက္တင္ဘာလအတြင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ ဤအစီရင္ခံစာ၏ ရွာေဖြေတြ႕ ရွိခ်က္အခ်ိဳ႕အေပၚ ၎တို႔၏
ထည့္သြင္းတံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားအား ရရွိရန္အတြက္ငွာ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ အဖြဲ႕အစည္း၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း လူမႈဖူလံုေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရး
ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ၾကီးဌာန ႏွင့္ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနတို႔ထံမွ အရာရွိမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့ကာ ဤေတြ႕ဆံုမႈမ်ားအတြင္း ရရွိခဲ့ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္
ဤအစီရင္ခံစာအတြင္း ေရာင္ျပန္ထင္ဟပ္ေနေပသည္။ 2017 ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံျဖင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ကာ ကြ်ႏုု္ပ္တို႔၏
ရွာေဖြေတြ႕ ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအခ်ိဳ႕ကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္
ဤအစီရင္ခံစာအား မထုုတ္ျပန္မီ တစ္ပတ္ၾကိဳတင္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံထံသို႔လည္း မိတၳဴတစ္ေစာင္အား ၾကိဳတင္ေပးပို႔ခဲ့သည္။

1

ကြင္းဆင္းသုုေတသနေဆာင္ရြက္မႈအျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြဲ႕အစည္းသည္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒထုုတ္ျပန္မႈမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား
ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ထုုတ္ျပန္ေသာ ေဒသခံ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ 16 ခ်က္ (ေနာက္ဆံုး အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ေစာင္မွာ 2017 ခုနွစ္၊
ၾသဂုုတ္လအတြင္းျဖစ္သည္) အပါအ၀င္ အျခားေသာ တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုလည္း ေလ့လာသံုးသပ္ခဲ့သည္။ အဖြဲ႕အစည္းသည္ UN ေအဂ်င္စီမ်ား၊
ႏုုိင္ငံအလိုက္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအုုပ္စုမ်ား ႏွင့္ မီဒီယာတို႔ထံမွ
အစီရင္ခံခ်က္မ်ားကိုလည္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။ အဖြဲ႕အစည္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမႈအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ဓာတ္ပံုႏွင့္
ဗီဒီယိုအေထာက္အထားမ်ားအားလည္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ျပီး၊ ၎တို႔အားလံုးအား ဖိုင္တြဲအတြင္း ထားရွိထိန္းသိမ္းထားသည္။

ေ၀ါဟာရအသံုးအႏႈန္းႏွင့္ တည္ေနရာမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဟူေသာ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းသည္ လြန္စြာ ဆတ္ဆတ္အထိမခံေသာ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ ႏိုင္ငံေရးအရ လြန္စြာ
သက္ေရာက္မႈျပင္းသည္။ အႏိုင္ရအစိုးရမ်ားသာမက ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္လည္း ၎ေ၀ါဟာရအား အသံုးျပဳရန္ျငင္းဆန္ၾကျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
အဆိုပါ လူမ်ိဳးအုုပ္စုမရွိေၾကာင္း အခိုင္အမာေျပာဆိုၾကသည္။ ၎အစား ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား “ဘဂၤါလီမ်ား” ဟူ၍ ရည္ညႊန္းသံုးစြဲသည္၊ ဆိုလိုသည္မွာ ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္မွ
ေရြ႕ေျပာင္းေရာက္ရွိလာသူမ်ားအျဖစ္ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္၊ သို႔မွမဟုုတ္ “ကုုလား”2 ဟူသည့္ မႏွစ္ျမိဳ႕ ဖြယ္ အသံုးအႏႈန္းျဖင့္ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲၾကသည္။ NLD
ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသည္ ၂၀၁၆ မတ္လ၌ အာဏာရရွိလာျပီးေနာက္ ေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သည္ သံအမတ္မ်ားအား ရိုဟင္ဂ်ာဟူသည့္ စကားလံုး အသံုးျပဳမႈကို
“ေရွာင္ၾကဥ္” ဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ျပီး၊ ၎အစား “ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းေနထိုင္သည့္ မြတစ
္ လင္မ်ား”3 ဟူ၍ သံုးစြဲရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
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မႏွစ္ျမိဳ႕ ဖြယ္အသံုးအႏႈန္းတစ္ခု။ မူစလင္မ်ား၊ အိႏၵိယႏြယ္ဖြားမ်ား သို႔မဟုုတ္ ေတာင္အာရွမွ ဆင္းသက္လာသည့္ အျခားေသာ အႏြယ္မ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခၚဆိုသည့္

သကၠရဘာသာစကားျဖင့္ “အမည္း” ဟူသည့္ အဓိပၺါယ္သက္ေရာက္ေသာ စကားလံုးမွ ဆင္းသက္လာသည္။
3

Richard C. Paddock ၊ ‘Aung San Suu Kyi Asks U.S. Not to Refer to ‘Rohingya’’ (ေအာင္ဆန္းစုုၾကည္မွ U.S အား “ရိုဟင္ဂ်ာ” ဟူသည့္ အသံုးအႏႈန္း ေခၚဆိုရည္ညႊန္းျခင္း

မျပဳရန္ ေတာင္းဆို’ ) ၊The New York Times ၊ ေမလ ၆ရက္၊ ၂၀၁၆ ။ www.nytimes.com/2016/05/07/world/asia/myanmar-rohingya-aung-san-suu-kyi.html

“အမိုးမရွိ လဟာျပင္အတြင္း ပိတ္ေလွာင္ခံထားရျခင္း”
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈစနစ္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြ႕ဲ
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အဆိုပါေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေ၀ဖန္မႈမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ စင္စစ္ ေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သည္ အစိုးရ အရာရွိမ်ားအားလည္း ဘဂၤါလီဟူသည့္
အသံုးအႏႈန္း သံုးစြဲျခင္းကို တားျမစ္ခဲ့ေသာ္ျငား အဆိုပါေတာင္းဆိုခ်က္အား လ်စ္လ်ဴရႈခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။4
ဤဆတ္ဆတ္အထိမခံမႈအေျခအေနမ်ားအား သိရွိထားေသာ္ျငား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရး အဖြဲ႕အစည္းအေနႏွင့္မူ ႏိုင္ငံတကာ
လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတြင္း ထုုတ္ျပန္ထားသည္အရ လူတိုင္းထံ၌ မိမိမည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရွိသည့္
အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။5 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြ႕ဲ အစည္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ အင္တာဗ်ဴး
ေျဖဆိုသူမ်ားအားလံုးအား ၎တို႔၏ တိုင္းရင္းသား ႏွင့္ ဘာသာေရးအား မည္သို႔ေဖာ္ျပလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ရာ၊ ဤအစီရင္ခံစာအတြင္း ၎တို႔အား
၎တို႔ကိုယ္တိုင္သတ္မွတ္ထားသည့္ တိုင္းရင္းသား၊ ဘာသာေရး အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္သာလွ်င္ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တည္ေနရာမ်ားအား အဖြဲ႕အစည္း၊ အသိုင္းအ၀ိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ အသီးသီး ရည္ညႊန္းေခၚဆိုၾကသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအရ “ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း” သည္ ေမာင္းေတာခရိုင္ အစိုးရလက္ေအာက္ အတူတကြတည္ရွိေနသည့္ ေမာင္းေတာႏွင့္
ဘူးသီေတာင္ ေျမာက္ပိုင္း ျမိဳ႕နယ္ႏွစ္ခုအား ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။ ရခုုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအဓိကေနထိုင္သည့္
ေနအိမ္ျဖစ္ျပီး ခန္႔မွန္းေျခ ရိုဟင္ဂ်ာ တစ္သန္းခန္႔ ရွိသည္။ “ရခိုင္ျပည္နယ္ အလယ္ပိုင္း” မွာမူ ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္ ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားအား
ရည္ညႊန္းေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္ေတြသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အလယ္ပိုင္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္ျငား ဤအစီရင္ခံစာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအရ ၎အား
စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္ဟူ၍သာ ေခၚဆိုသံုးႏႈန္းေပမည္၊ ထို႔ျပင္ ၎ေဒသအတြင္းရွိ တည္ေနရာမ်ားအားလည္း စစ္ေတြျမိဳ႕ဟူ၍လည္းေကာင္း၊
ေဘးပတ္လည္ေက်းရြာမ်ားဟူ၍လည္းေကာင္း သို႔မဟုုတ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈစခန္းမ်ားဟူ၍လည္းေကာင္း ေခၚဆိုသတ္မွတ္ေပမည္။
ယခင္က ထြက္ဆိုထားသည့္အတိုင္းပင္ ရခုုိင္ျပည္နယ္အား ခရိုင္ငါးခုုအျဖစ္ ပိုင္းျခားထားျပီး၊ ၎တို႔တစ္ခုစီတြင္ ျမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါ၀င္သည္။
ျမိဳ႕နယ္မ်ားအား ျမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာစုုမ်ားတို႔ျဖင့္ ဖြ႕ဲ စည္းထားျပီး၊ ျမိဳ႕မ်ားအားလည္း အုုပ္စု ႏွင့္ ရပ္ကြက္မ်ားအျဖစ္သို႔ ဆက္လက္ ပိုင္းျခားႏိုင္သည္။
ေက်းရြာစုုမ်ားတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ ရြာငယ္ဇနပုုဒ္မ်ားတို႔ ပါ၀င္ေပသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ျမိဳ႕နယ္တစ္ခုစီတြင္ အဓိကျမိဳ႕သည္
ျမိဳ႕နယ္၏ အမည္အျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည္၊ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္ရွိ ေမာင္းေတာျမိဳ႕ဟုု သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႕စီသည္ ျမိဳ႕နယ္၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဗဟိုျဖစ္သည္၊ ထို႔ျပင္ ျပည္နယ္အဖြ႕ဲ အစည္းအမ်ားစုု ႏွင့္ ရံုးခန္းမ်ား စုုေ၀းတည္ရွိရာလည္း ျဖစ္သည္။ ဤတြင္
ေဒသခံစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ျမိဳ႕နယ္ ရဲဌာနခ်ဳပ္မ်ား၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးရံုးခန္း၊ ေဆးရံုမ်ား ႏွင့္ တရားရံုးမ်ားတို႔၏ ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုအား ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲသည့္
GAD သည္လည္း အပါအ၀င္ပင္ျဖစ္သည္။ ေက်းရြာစုု၊ အုုပ္စု ႏွင့္ ရပ္ကြက္တစ္ခုစီအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ (ေက်းရြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ အုုပ္စု စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ
သို႔မဟုုတ္ ရပ္ကြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ) မွ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျပီး၊ ၎သည္ တရား၀င္အစိုးရ၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ ရာထူးအတိုင္းပင္ ၎တို႔သည္
သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာစုု၊ အုုပ္စု သို႔မဟုုတ္ ရပ္ကြက္အတြက္ မီးဖြားမႈ၊ ေသဆံုးမႈ မွတ္တမ္းသြင္းျခင္းပါအပါအ၀င္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ တာ၀န္ရွိေပသည္။
သီးသန္႔ ေက်းရြာမ်ား ႏွင့္ ရြာငယ္ဇနပုုဒ္မ်ားအား ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ တရား၀င္မဟုုတ္ေသာ္ျငား စီမံကြပ္ကဲလ်က္ရွိသည္။6
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Lun Min Maung ၊ ‘State counsellor urges avoidance of words ‘Rohingya’ and ‘Bengali’’ (ႏိုင္ငံေတာ္အၾကံေပးမွ ‘ရိုဟင္ဂ်ာ’ ႏွင့္ ‘ဘဂၤါလီ’ ဟူသည့္ စကားလံုး

အသံုးအႏႈန္းမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ရန္တိုကတ
္ ြန္း) ၊ The Myanmar Times ၊ ေမလ ၂၆ရက္၊ ၂၀၁၆ ။ www.mmtimes.com/index.php/national-news/yangon/20438-statecounsellor-urges-avoidance-of-words-rohingya-and-bengali.html
5
ေသတၱာကြက္အား ၾကည့္ရႈပါ - အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ခြင့္။
6

အေထြေထြ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဌာန (GAD) မွ ျမန္မာအား ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွ ေက်းရြာအဆင့္သို႔ မည္သို႔ စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံုႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေနာက္ထပ္ေသာ

အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Kyi Pyar Chit Saw ႏွင့္ Matthew Arnold ၊ Administering the State in Myanmar (ျမန္မာႏိုင္ငံအတြငး္ ျပည္နယ္အား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း) ၊ Asia
Foundation ၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၄ ၊ asiafoundation.org/resources/pdfs/GADEnglish.pdf အား ၾကည့္ရႈပါ။

“အမိုးမရွိ လဟာျပင္အတြင္း ပိတ္ေလွာင္ခံထားရျခင္း”
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈစနစ္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြ႕ဲ
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အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရး
အဖြဲ႕အစည္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား
အတြက္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ခု
ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ထံသို႔
တရားမမွ်တမႈျဖစ္ေပၚခ်ိန္တြင္ ၎သည္
အဆိုပါကိစၥရပ္အား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အားလံုးျဖင့္
သက္ဆိုင္ေစသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထံ ဆက္သြယ္ရန္

စကားအျပန္အလွန္ေျပာဆိုမႈတြင္ ပါ၀င္ရန္
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“အမိုးမရွိလဟာျပင္အတြင္း ပိတ္ေလွာင္ခံထားရျခင္း”
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈစနစ္
2017 ခုနွစ္၊ ၾသဂုုတ္လ ကတည္းကစတင္ျပီး ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိေသာ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ
တိုင္းျပည္ကိုယ္တိုင္မွ က်င့္သံုးေနသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ ဖိစီးႏွိပ္စက္မႈမ်ားအေပၚ ေနာက္ခံအေျချပဳ၍ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ယေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ၎တို႔၏
ဘ၀ေနထိုင္မႈမ်ားသည္ ရႈေထာင္ေပါင္းစံုမွ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔သတ္ထားခံရေသာ ဘ၀ ျဖစ္ျပီး၊ ၎တို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား – လြတ္လပ္စြာ သြားလာလႈပရ
္ ွားခြင့္၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္၊
လံုေလာက္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး၊ အလုုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း၊ အစားအေသာက္မ်ား ရရွိခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေတာ၊ သိျမင္လက္ခံ၊ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္၊ ထို႔ျပင္
အမ်ားျပည္သူလူထုႏွင့္အတူ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ အစရွိသည္တို႔ – သည္ ခ်ိဳးေဖာက္ခံရလ်က္ ရွိသည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေရးအဖြ႕ဲ မွ ရခုုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ရွာေဖြေတြ႕ ရွိခဲ့သည္မွာ မြတ္စလင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအား သီးသန္႔ခြဲထုတ္၊ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္
စနစ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ဤအေရးကိစၥကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ၎တုုိ႔၏ မ်ိဳးႏြယ္ (သို႔မဟုုတ္ တိုင္းရင္းသား) အေထာက္အ ထားအေပၚ အေျခခံျပီး အရပ္သားလူထုအေပၚ
စနစ္တက် အကြက္ဆင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ အလြန္ပင္ ျပင္းထန္ဆိုးရြားလြန္းလွသျဖင့္ ဤသည္မွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒလက္ေအာက္ရွိ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈ၊
လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈစနစ္အျဖစ္ တရား၀င္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေပသည္။
ဤအေျခအေနအား ဆက္လက္ တည္ရွိေနခြင့္ မျပဳသင့္ေပ။ ဤသည္မွာ လက္မခံႏိုင္ေသာ၊ တရားမ၀င္ေသာ၊ သင့္ေတာ္မႈမရွိေသာ အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အစိုးရ ႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအေနႏွင့္ အေျခခံ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳဘဲႏွင့္ ဤအက်ဥ္းအက်ပ္ အေျခအေနအား ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္၍မရႏိုင္ေပ။ ဤသည္အား
ေဆာင္ရြက္ရန္ပ်က္ကြက္ပါလွ်င္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈ၊ လူသားမ်ား၏ နစ္နာခံစားရမႈ၊ ႏွင့္ ပဋိပကၡအေျခအေနအား ပိုမိုဆိုးရြားေစမႈတို႔ကိုသာလွ်င္ ဆက္လက္ ျဖစ္ျမဲျဖစ္ေပၚေစမည္ ျဖစ္သည္။
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