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ရ iuဟင်ဂျာများက eမာငe်တာမiu့တွင် ဆူပမူစတင် ပီး 
ရခiuငe်တွရဲ့aသက်aiuးaiမ်ပစ္စည်းuစ္စာများကiu ဖျက်ဆီးြခင်းနှင့် aeရaတွက် မသiရ iှရeသးeသာ 
ရခiuင်လူမျ iuးeတွကiu သတ်ြဖတ်ြခင်းများ ြပuလuပ်ခဲ့ပါတယ်။ aခင်းြဖစ်ပွား ပီး 
eနာငa်ပတ်များတွင ်ြမန်မာလuြခueရးတပ်သားများက ရ iuဟင်ဂျာများကiu 
aကမ်းဖက်န iှမ်နှင်းမများမှ တဆင့် လူaစuလiuက်ဖမ်းဆီးြခင်းနှင့် 
aeရaတွက်မသiရeသာeသeကမများ ြဖစ်ပွားခဲ့ရပါတယ်။  
 

ဇွန်လ m ရကe်န့§ mmmm 

ရ iuဟင်ဂျာနှင့်ရခiuင်လaူuပ်စueတွက aiမ်များနှင့ ်ဝတ်ြပuကiuးကွယ်ရာaeဆာက်aဦးများမီးရ့ြခင်း§ 
တဘက်နှင့် တဘက်တiuက်ခiuက်ြခင်းများမှတဆင့် ရခiuင်ြပည်နယ် မiu့eတာ် စစ်eတွ မiu့တွင် 
aကမ်းဖက်မများ စတင်eပါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ aကမ်းဖက်မeကာင့် လeူပါင်း တစ်သiန်းeကျာ ်
eရ့eြပာင်းခခဲ့ရပါတယ်။  
 

eမလ mm ရကe်န့§ mmmm 

ရမ်း ဗဲ မiu့တွင ်ဗuဒ္ဓဘာသာဝင်ရခiuငa်မျ iuးသမီးတစ်ဦးကiu မွတ်ဆလင်လiu့ယူဆရတဲ့ 
aမျ iuးသားသuးဦးက မuဒiမ်းကျင့် ပီးသတ်ြဖတ်ခဲ့တယ်။  
 

ဇွန်လ m ရကe်န့§ mmmm 

ရခiuင်ရွာသားများauပ်စuကီးတစ်စ uက eတာင်ကuတ် မiu့မှာ မွတ်ဆလင်များစီးနင်းလiuက်ပါလာတဲ့ 
ဘတ်စကားတစ်စီးကi u တားဆီးရာမှ aခင်းြဖစ်ပွား ပီး မွတ်ဆလင ်mm eယာက ်

aသတ်ခလiuက်ရတယ်။ 
 
 
 
 
 
 



 

      1     HUMAN RIGHTS WATCH | SEPTEMBER 2012 

 

aကျဉ်းချuပ ်
 
mmmm ဇွန်လ aတွင်း ြမန်မာြပညa်eနာက်ပiuင်းရခ iuင်ြပည်နယ်တွင်  ဗuဒ္ဓဘာသာဝင်တiuင်းရင်းသား 
ရခiuင်လူမျ iuးများနှင့် aစ္စလာမ်ဘာသာ ဝင ်ရ iuဟင်ဂျာများ (ရ iuဟင်ဂျာမဟuတ်တဲ့ 
မွတ်ဆလင်များaပါaဝင)် eကာက်မက်ဖွယ်eကာင်းeသာ 

ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာaကမ်းဖက်မပဋiပက္ခြဖစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ eမလ mm ရကe်န့က 

ရမ်း ဗဲ မiu့မှာ ဗuဒ္ဓဘာသာဝင ်aမျ iuးသမီးတစ်eယာက်ကiu မွတ်ဆလင်လiu့ယူဆရတဲ့ 
aမျ iuးသားသuးeယာက်က မuဒiမ်းကျင့် ပီး သတ်ြဖတ်ခဲ့တဲ့သတင်းကeနတဆင့်  
လူစuကားaကမ်းဖက်မ စတင်ြဖစ်ပွားခဲ့တာပါ။ ထiuရာဇဝတ်ြပစ်မကiu လူထuဆူပူauကလာeစတ့ဲ 

လက်ကမ်းစာeစာင်တစ်ခueပ မှာ aeသးစiတ်eဖာ်ြပ ပီး eဒသခeတွကားထဲမှာ ြဖန့်ချ iခဲ့ပါတယ်။ 

ဇွန်လ m ရကe်န့မှာeတာ့ ရခiuင်ရွာသားများauပ်စu ကီးတစ်စuက eတာင်ကuတ် မiu့မှာ 

မွတ်ဆလင်များစီးနင်းလiuက်ပါလာတဲ့ ဘတ်စကားတစ်စီးကi u တားဆီး ပီး မွတ်ဆလင် mm 

eယာက် ရက်စက်စွာaသတ်ခလiuက်ရရာမှ aခင်းြဖစ်ပွားပါတယ်။ 
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖဲွ့ aတည်ြပueြပာဆ iuနiuင်တာကeတာ့ aခင်းြဖစ်ပွားတဲ့ 
eနရာaနီးရiှ eဒသခရဲနဲ့ တပ်သားများက လူစueတွကiu ဝငe်ရာက်ဟန့်တားထiန်းသiမ်းမ 

မလuပ်ခဲ့ဘူးဆ iuတာပါပဲ။  

 
ဇွန်လ m ရကe်န့မှာ မွတ်ဆလင်များရဲ့ eသာကာeန့ ညeနခင်းဘ uရားရ iှခiuးaပီး 
eထာငe်ပါင်းများစွာeသာ ရ iuဟင်ဂျာများက eမာငe်တာမiu့တွင် ဆူပူမစတင် ပီး 
ရခiuငe်တွရဲ့aသက်aiuးaiမ်ပစ္စည်းuစ္စာများကiu ဖျက်ဆီးြခင်းနှင့် aeရaတွက် မသiရeသာ 

ရခiuင်လူမျ iuးeတွကiu သတ်ြဖတ်ြခင်းများ ြပuလuပ်ခဲ့ပါတယ်။  

ထiuမှတဆင့် ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာ aကမ်းဖက်တiuက်ခiuက်မeတွဟာ ရခiuင်ြပည်နယ် မiu့eတာ် 
စစ်eတွ မiu့နဲ့ ပတ်ဝန်းကျငe်ဒသeတွဆီကiu aလျင်aြမန ်ပျ့နှ့သွားပါတယ်။ 
 
ထiu့eနာက်မှာeတာ့ ရခiuင်နဲ့ ရ iuဟင်ဂျာ နှစ်ဘက်လuးက လaူuပ်စuများက သကာမကင်းeသာ 

ရွာများနဲ့ aiမ်နီးချင်းများကiuပါ mငe်ရာကa်ကမ်းဖက်တiuက်ခiuက်ြခင်း§ eဒသခeတွကiu 
သတ်ြဖတ်ြခင်း§ aiမ်များ§ ဆ iuင်ခန်းများနဲ့ ဝတ်ြပuက iuးကွယ်ရာeနရာများကiu 
ဖျက်ဆီးြခင်းများလuပ်ပါတယ်။ aစiuးရက လuြခuမမeပးနiuင်ြခင်းeကာင့် ြပည်သူများက 

ဓားရှည်များ§ လှများ§ တuတ်eချာင်းများ§ သeချာင်းများ§ ဓားများနှင့် 
aြခားaeြခခလက်နက်များကiu uပeဒမဲ့စွာ ကiuငe်ဆာင် ပီး ကiuယ့်ကi uကiuယ် ကာကွယ်ကပါတယ်။ 
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နှစ်ဘက်လuးeသာaသiuင်းaဝiuင်းeတွရဲ့  aiuးaiမ်ပစ္စည်းeတာ်eတာ်များများ 
ဖျက်ဆီးြခင်းခရပါတယ်။ ဒaီကမ်းဖက်မeကာင့် လူဦးeရတစ်သiန်းeကျာ် aeရ့eြပာင်းခရ ပီး 
aစiuးရကeတာ့ လeူပါင်း mm ဦးaသတ်ခရတယ်လiu့ eြပာဆiuပါတယ်။ ဒါeပမယ့် eသဆ uးသွားတဲ့ 
လူဦးeရက ဒီထက်မကရiှနiuင်တယ်ဆ iuတာကeတာ့ သသယြဖစ်စရာမလiuပါ။ လူထuဆူပူeစတ့ဲ 

မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်eရး မီဒီယာသတင်းaချက်aလက်များနဲ့ eဒသaတွင်း ဝါဒြဖန့်မများက 

aကမ်းဖက်မမီး eတာက်eလာငe်စခဲ့တယ်။ 

 
ရခiuငa်မျ iuးသမီးကiuမuဒiမ်းကျင့်သတ်ြဖတ်မြဖစ်ပွား ပီး aကမ်းဖက်တiuက်ခiuက်မမြဖစ်ခင် 
ကာလaတွင်း လူစuကားတင်းမာမကeတာ့ aရ iှနa်ဟuန်ြမင့်မားလာeနခဲ့ပါတယ်။ ဒါeပမယ့် 
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရး aဖွဲ့က iu နှစ်ဘက်လuးက eဒသခeတွeြပာဆ iuချက်aရ 

ြမန်မာaာဏာပiuငe်တွဟာ လူထuကiu ကာကွယ်မလည်း မeပး§ aကမ်းဖက်မမြဖစ်ပွားeaာင ်

aထူးကiuတင်ကာကွယ်တားဆီးတာမျ iuးလည်း မြပuလuပ်ခဲ့ဘူးလiu့ သiရပါတယ်။  
 
ဒaီဓiကရ uဏ်းက ရခiuင်ြပည်နယa်ြပင်ဘက်သiu့ ပျ့နှ့သွားမှာ စiuးရ iမ်ရသြဖင့် ဇွန်လ mm ရကe်န့တွင် 
သမ္မတဦးသiန်းစiန်က aeရးeပ aeြခaeနaြဖစ် eကညာပီး aရပ်သားaာဏာကiu 
စစ်တပ်သ iu့လဲeြပာင်းeပး ပီး aခင်းြဖစ်ပွားတဲ့eဒသများကiu ထiန်းချuပe်စပါတယ်။ a ဲဒီကမှ 
aစiuးရလuြခueရးတပe်တွဟာ ရ iuဟင်ဂျာaသiuင်းaဝiuင်းကiu aကမ်းဖက်aနiuင်ကျင့်မeတွစတင် 
ကျူးလွန်ပါeတာ့တယ်။ uပမာaားြဖင့ ်ဇွန်လ mm ရကe်န့တွင် မွတ်ဆလငa်များစueနထiuင်တ့ဲ 

(လူဦးeရaားြဖင့် တစ်eသာင်းခန့့်ရiှတ့ဲ) စစ်eတွ မiu့က နာဇီရပ်ကွက်တွင် ရ iuဟင်ဂျာeတွရဲ့  
aသက်aiuးaiမ်များကiu ရခiuင်လaူuပ်စ uများက မီးရ့ဖျက်ဆီးeနတ့ဲaချ iန်မှာ ရဲနှင့် aရန်စစ်တပ ်

လuထiန်းတပ်သားများက  ရ iuဟင်ဂျာလaူuပ်စuထဲကi u ကျည်ဆaစစ်များြဖင့် ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်။ 

ရခiuင်ြပည်နယe်ြမာက်ပ iuင်းမှာဆ iuရင ်နစက တပ်ဖွဲ့သားများ§ စစ်တပ§် ရဲနဲ့ 
aရန်စစ်တပ်လuထiန်းတပ်သားများက ရ iuဟင်ဂျာများက iu သတ်ြဖတ်ြခင်း§ aစuလiuက်ဖမ်းဆီးြခင်းနဲ့ 
ပစ္စည်းuစ္စာများကiu တiuက်ခiuက်လuယူြခင်းများ လuပe်ဆာင်eနခဲ့တယ်။ 
 
a ဲဒီeနာက်မှာeတာ့ စစ်eတွ မiu့က ရခiuင်လူမျ iuးeတွနဲ့ ရခiuငe်ခါင်းeဆာင်eတွဟာ 

မွတ်ဆလင်aသiuင်းaဝiuင်း eတွကiu မiu့ထဲကeန တြခားeနရာများသiu့ 
aတင်းaဓမ္မeရ့eြပာင်းeပးဖiu့ eတာင်းဆiuပါတယ်။ တစ်ချ iန်တည်းမှာ 

eဒသခဗ uဒ္ဓဘာသာဝင်ဘ uန်းကီးများက မွတ်ဆလငe်တွနဲ့ ဆက်ဆeပါင်းသင်းြခင်း§ 
eရာင်းဝယ်ြခင်းမလuပ်ဖiu့ eဒသခြပည်သူeတွကiu စတင်eဟာeြပာပါတယ်။  
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ဒaီစီရင်ခစာဟာ ြမန်မာြပည်နှင့ ်ဘဂလားeဒ့ချ်နiuင်ငတွင် ြပuလuပ်ခဲ့တဲ့ ရခiuင§် ရ iuဟင်ဂျာနှင့် 
aြခားလူမျ iuးများပါဝင်တဲ့ mm ဦးeသာလူများရဲ့  eတွ့ဆ ueမးြမန်းချက်များမှ 
eကာက်နuတ်aeြခြပuပီး မူလaစaြဖစ်aပျက်များ§ ရခiuင်နှင့် ရ iuဟင်ဂျာများကားြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ 
aကမ်းဖက် တiuက်ခi uက်မများ§ aစiuးရလuြခueရးတပ်သားမ ှaကမ်းဖက်မများမြဖစ်ပွားeaာင ်

ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာ aကမ်းဖက်မများကiu ဝငe်ရာက်တားဆီးရန် ပျက်ကွယ်ခဲ့တဲ့aချက်များနှင့် 
၎င်းတiu့ရဲ့ aကမ်းဖက်မတွင် တiuက်ရ iuက်ပါဝင်မများကiu eဖာ်ြပထားပါတယ်။ ထiu့aြပင် 
ဒaီစီရင်ခစာဟာ နှစ်ရှည်လများ မသiကျ iuးကန်ြပuခeနရတဲ့ ရ iuဟင်ဂျာများက iu aစiuးရက 

ခွဲြခားဆက်ဆပီး aတင်းaဓမ္မ eြပာင်းeရ့eစခiuင်းမများaeကာင်းကiuလည်း 
သuးသပ်တင်ြပထားပါတယ်။  
 
aကမ်းဖက်မစတင်ြဖစ်ပွားခါစတွင် aစiuးရaာဏာပiuင်များက နှစ်ဘက်လuးeသာလူထuကi u 
aကာကွယe်ပးဖiu့ ဘယ်လ iuပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့aeကာင်းကiu လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖဲွ့aား 
မျက်ြမင်သက်eသများ တစ်ဦး ပီးတစ်ဦး eဖာ်ြပeြပာဆ iuပါတယ်။ ထiuပျက်ကွက်မeကာင့် 
eဒသခလuြခueရးတပ်သားများက ရခiuငe်တွ နှင့် ပူးeပါင်းကာ ရ iuဟင်ဂျာများကiu စစ်eတွ မiu့နှင့် 
မွတ်ဆလင်များeနထiuင်တ့ဲ ရခiuင်ြပည်နယe်ြမာက်ပ iuင်း aြခား မiu့နယ်များတွင် 
aကမ်းဖက်တiuက်ခi uက်မများ ြပuလuပ်ခဲ့ပါတယ်။  
 
aသက် mm နှစ်aရွယ်ရiှ ကeလး m eယာက်aeမြဖစ်တဲ့ ရခiuင်aမျ iuးသမီးတစ်ဦးက 

ရ iuဟင်ဂျာလaူuပ်စuကီး တစ်စuက ဇွန်လ mm ရကe်န့တွင် စစ်eတွ မiu့ြပင်ရှi သူ့မရဲ့ရွာထဲကiu 
ဘယ်လiuဝင်လာ ပီး သူ့မရဲ့ eယာက်ျားကiu ဘယ်လiuသတ်ြဖတ်သွားခဲ့တဲ့aeကာင်း 
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာြပပါတယ်။ “သူတiu့က ရွာမှာပဲ သူ့ကiu 
သတ်လiuက်တယ်။ သူ့လက်eတွ aြဖတ်ခရ ပီး သူ့ဦးeခါင်းကeတာ့ ြပတ်ခါနည်းပဲ။ သူ့aသက်က 

mm နှစ်”  လiu့သူမeြပာြပပါတယ်။  aစiuးရက လuြခueရးeတွ§ aကာaကွယ်eတွ 

မeပးခဲ့ဘူးလiu့လည်း သူမရဲ့eြပာြပချက်aရ သiရတယ်။ aသက် mm နှစ်aရွယ်ရ iှတ့ဲ စစ်eတွ မiu့ခ 

aမျ iuးသားတစ်ဦးက “aစiuးရက ကန်eတာ်တiu့ကi u မကူညီဘူး။ ကန်eတာ်တiu့[ထွက်eြပးeတာ့] 

စားစရာ§ ခiuလuစရာeတွမရiှတ့ဲaြပင် လuြခueရးလည်းမရ iှဘူး။ ကန်eတာ်တiu့က တuတ်eတွ§ 
ဓားeတွနဲ့ ကiuယ့်ကiuကiuယ် ကာကွယ်ရတယ်။” 
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စစ်eတွ မiu့က aသက် mm နှစ်aရွယ်ရiှ ရ iuဟင်ဂျာaမျ iuးသားတစ်ဦးက လuြခueရးတပ်သားeတွ 

aကမ်းဖက်မမှာ ဘယ်လiuပါဝင်ခဲ့တဲ့ aeကာင်းကiu eြပာြပပါတယ်။ သူတi u့ “(ရခiuငe်တွက) 

aiမe်တွကiu စပီးမီးရ့တယ်။ လeူတွကမီးကiuငiမ်းသတ်ဖiu့ ကiuးစားeနတ့ဲaချ iန်မှာ aရန်စစ်တပ်က 

ကန်eတာ်တiu့ကiu eသနတ်နဲ့ပစ်တယ်။ ဒaီuပ်စueတွ 

လeူတွကiuတ uတ်eချာင်းa ကီး ကီးeတွနဲ့ရ iuက်တယ်။” နာဇီရပ်ကွက်က ရ iuဟင်ဂျာတစ်ဦးကလည်း 
“ကန်eတာ်က eပaနည်းငယ်aကွာမှာပဲရiှတယ်။ လမ်းeပ မှာ။ သူတiu့ [ရ]ဲ က 

aနည်းဆuးလူeြခာက်eယာက် ပစ်သတ်လiuက်တာကiu eတွ့တယ်။ aမျ iuးသမီးတစ်eယာက်§ 
ကeလးနှစ်eယာက်နဲ့ eယာက်ျား သuးeယာက်။ ရeဲတွက aeလာင်းeတွကiu သယ်သွားတယ်။”  

 
ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာaကမ်းဖက်မeတွစတင်ြဖစ်ပွား ပီးမကာခင်မှာပ ဲ

aစiuးရလuြခueရးတပ်သားများက သကာမကင်းeသာဆူပူသူ ရ iuဟင်ဂျာများကiu 
လiuက်လရှာeဖeွနတယ်ဟuဆ iuပီး မွတ်ဆလငa်များစueနထiuင်တ့ဲ ရခiuင်ြပည်နယe်ြမာက်ပ iuင်းက 

မiu့နယe်တွကiu စနစ်တကျ aကမ်းဖက်န iှမ်နှင်းပါeတာ့တယ်။ ဇွန်လ mm ရကe်န့နှင့် mm 

ရကe်န့ကားထဲမှာ a ဲဒီလuြခueရးတပ်သားeတွဟာ eမာငe်တာမiu့နယ်တစ်ဝ iuက်ရ iှရွာeတွကiu 
ဝငe်ရာက် ပီး ရ iuဟင်ဂျာeတွကiueသနတ်နဲ့ပစ်§ aiuးaiမ်ပစ္စည်းeတွကiu လuယူ§ aမျ iuးသားများနဲ့ 
eယာက်ျားလူငယ်eလးeတွကiu ဖမ်းဆီး ပီး မသiရ iှရတဲ့eနရာeတွကiu eခ eဆာင်သွား ပီး 
ြပင်ပလeူတွနဲ့aဆက်သွယ်ြဖတ်ထ iန်းသiမ်းထားတာeတွလuပe်ဆာင်ပါတယ်။  
လuြခueရးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက aဖမ်းခရတဲ့လူeတွက iu ကားeပ တင် ပီး 
eခ eဆာင်သွား ပီးတဲ့eနာက်ပiuင်း ထiuသူတiu့eတွဆီက ဘာမှမကားရeသးဘူးလiu့ 
မiသားစuဝင်များက လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာြပပါတယ်။  
 
ကမ်ဖူးရွာတွင် လuြခueရးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကeန ထွက်eြပးလွတ်eြမာက်လာတဲ့ aသက် mm 

နှစ်aရွယ်ရiှ ရ iuဟင်ဂျာaမျ iuးသားတစ်ဦးက ‘ကန်eတာ်တiu့က [မuတ်သuန်မi uးeကာင့်] 
မiuးeရeတွနဲ့ြပည့်လeနတ့ဲ လမ်းမကeန ရွာaြပင်ဘက်ကiu ထွက်eြပးeနတ့ဲaချ iန်မှာ သူတi u့က 

ကန်eတာ်တiu့ကiu eသနတ်နဲ့ပစ်တယ်။ လ ူmm eယာက်aသတ်ခရတာကiu 
ကန်eတာ်eတွ့လiuက်တယ်။ သူတiu့ထဲ m eယာက်ကeတာ့ eယာက်ျားeလးနဲ့လူငယe်တွြဖစ်တယ်။ 
a ဲဒီနiှမ်နင်းမမှာ eမာငe်တာမiu့က ရ§ဲ လuထiန်းနှင့် နစကeတွပါဝင်တယ်။ ကန်eတာ်က 

လွတ်eြမာက်ဖiu့ထွက်eြပးလာeတာ့ လမ်းမeပ မှာရiှတ့ဲ လeူသaeလာင်းeတွကiu 
ဘာလuပ်လiuက်သလဲဆ iuတာeတာ့ မသiဘူး။ eသနတ်သeတွကeတာ့ ဆက်တiuက်ကားeနရတယ်။’  
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ြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာaကမ်းဖက်မနှင့် eနာက်ဆက်တွဲaနiuင်ကျင့်မeတွeကာင့် 
ရခiuငe်တွaတွက်eရာ ရ iuဟင်ဂျာeတွaတွက်ပါ လူသားစာနာမaeထာကa်ကူများ 
aeရးတကီးလiuaပe်နပါတယ်။ ကန့်သတ်ချကe်တွeကာင့် ြဖစ်ပွားတဲ့eနရာeဒသ§ aထူးသြဖင့ ်
ရခiuင်ြပည်နယe်ြမာက်ပ iuင်းကiu  လူသားစာနာမaeထာကa်ကူများ ဝငe်ရာက်န iuင်ဖi u့ aတားaဆီး 
ြဖစ်eစခဲ့တယ်။  ကမ္ဘာ့ကuလသမဂ္ဂaဖွဲ့နဲ့  လူသားစာနာမaeထာကa်ကူeပးတဲ့ လွတ်လပ်eသာ 

aဖွဲ့aစည်းများရဲ့ eဒသခဝန်ထမ်းများက ဖမ်းဆီးမနှင့် 
ခiမ်းeြခာက်မeတွကiuရင်ဆ iuင်ကueတွ့eနရတယ်။  ထiuaဖွဲ့aစည်းများရဲ့ လူသားစာနာမ 

aeထာကa်ကူeပးeရးလuပ်ငန်းများ aeရးတကီး လiuaပe်နတ့ဲaချ iန်ြဖစe်ပမယ့် 
ထiuaတားaဆီးများeကာင့် ရပ်တန့်နီးပါးြဖစ်ခဲ့ရပါတယ်။  

 
ြပည်တွင်းက aဓiကကူညီeထာက်ပ့ထားတဲ့ eဒသခရခiuငa်ဖွဲ့aစည်းeတွဟာ 

eြပာင်းeရ့ခထားရတဲ့ ရခiuငe်တွကiu aစားaeသာက်§ aဝတa်ထည§် eဆးဝါးနဲ့ ခiuလစရာများ 
ပ့ပ iuးeပးeနပါတယ်။ ဒါeပမယ့် ရ iuဟင်ဂျာလူထuaတွက်eတာ့ ကမeကာင်းရှာပါဘူး။ 
ရက်သတ္တ ပတ်eပါင်းများစွာ ပuန်းeaာငး်eနရသူ စစ်eတွ မiu့ခ ရ iuဟင်ဂျာeတွက 

လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာြပရာမှာ aကယ်၍ သူတiu့က ပuန်းeaာင်းရာက 

aြပင်ကiuထွက်လာမယ်ဆ iuရင ်eဒသခရခiuငe်တွရဲ့  တiuက်ခi uက်ြခင်းချက်ချင်းခရမှာကiu 
eကာက်ရွ့စiuးရ iမe်နတယ်လiu့ဆ iuပါတယ်။ aန္တရာယ်များeကာင့်aြပင်မထွက်န iuင်တာမiu့ 
eစျးသွားဖiu့§ aစားaeသာက်ရရှiဖiu့နဲ့ လuပ်ငန်းကiuင်ငန်းသွားဖiu့aတွက် 

aတားaဆီးeတွနဲ့ရင်ဆ iuငe်နရပါတယ်။  
 
aြခားeသာ ရ iuဟင်ဂျာeတွကeတာ့ စစ်တပ်က ကီးကပ်တဲ့ ယာယီဒ uက္ခသည်စခန်းeတွမှာ§ 
eတာထဲမှာ သiu့မဟ uတ် စစ်eတွ မiu့aနီးတဝက်ရ iှ eနာက်ဆ uးကျန်ရစ်eနeသးတ့ဲ 

မွတ်ဆလင်aသiuင်းaဝiuင်းeတွမှာ aသက်ရှင်eရးaတွက် aiမ်တွင်းမှာပဲ 
ခiuလuပuန်းeaာင်းeနထiuငe်နကရတယ်။ များeသာaားြဖင် ့သူတiu့ရဲ့လuြခueရးaတွက် စစ်တပ်က 

သူတiu့ရဲ့ eဒသတွင်းသွားလာလပ်ရှားမကiu ကန့်သတ်ချuပ်ချယ်တယ်။ လueလာက်တ့ဲ 

aကူaညီများလiuaပe်နတ့ဲ ရ iuဟင်ဂျာeတွ eတာ်eတာ်များများရှiသလiu 
eဒသတွင်းaeရ့eြပာင်းခထားရတဲ့ (IDP) လeူတွကeတာ့ မiuးရာသeီကာင့်နဲ့ 
eနရာကျဉ်းကျဉ်းထဲမှာ လူဦးeရထူထပ်စွာ eနထiuငe်နရတာeကာင့်မiu့ 
ကျန်းမာeရးဆ uတ်ယ uတ်ကျဆင်းလာeနတယ်လiu့သiရပါတယ်။   
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eရ့eြပာင်းခဒ uက္ခသည်စခန်းထဲမှာeနထiuင်ကတဲ့ ရ iuဟင်ဂျာတချ iu့က 

လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာြပတာကeတာ့ တချ iu့eသာြမန်မာစစ်သားများဟာ 

ဒuက္ခသည်eတွaeပ  ကရ uဏာသက်ကပီး သူတiu့ကiuယ်စား eစျးသွား ပီး ဆန်နှင့် 
တြခားလiuaပ်သည်များကiu ဝယ်ယူeပးပါတယလ်iu့ သiရပါတယ်။ ဒါeပမယ့် သူတiu့ရဲ့ 
ကူညီချင်တဲ့စiတ်က aခueတာ့မရှieတာ့ပါဘူး။ စစ်သားeတွက ရ iuဟင်ဂျာeတွaတွက် 

aစားaစာဝယ်ယူတဲ့eနရာမှာ နားလည်မနဲ့ ကူညီဖ iu့ ြငင်းဆန်လ iuက်တာဟာ eဒသတွင်းက 

ဗuဒ္ဓဘာသာဝင ်ရခiuင်ဘ uန်းကီးeတွရဲ့  လ့eဆာ်မeကာင့်ြဖစ်ပါတယ်။ 
eဒသခရခiuင်လူမျ iuးeတွကားမှာ aeတာ်ကiu eလးစားခရတဲ့ ဘuန်းကီးeတွဟာ 

လက်ကမ်းစာeစာငe်တွ ြဖန့်ချ iပီး မွတ်ဆလင်နဲ့ ရခiuငa်သiuင်းaဝiuင်း နှစ်ခ uခွဲြခားပစ်ဖiu့နဲ့ 
ရ iuဟင်ဂျာeတွကiu ရခiuငa်သiuင်းaဝiuင်းကeန နည်းမျiuးစuြဖင့ ်နှင်ထuတ်ဖiu့ 
တiuက်တွန်းလ့eဆာ်ခဲ့တယ်။ a ဲဒီလက်ကမ်းစာeစာငe်ရးတဲ့ ပuဂ္ဂiuလ်က “သူတiu့က 

ကန်eတာ်တiu့ရဲ့aiမe်တွနားမှာeနပီးeတာ့ ကန်eတာ်တiu့ရဲ့ ထမင်းကiuစားeနတယ်။ ဒါeကာင့် 
ရခiuင်လူမျ iuးeတွကiu ကာကွယ်ဖiu့ သူတi u့eတွကiu ခွဲြခားပစ်ရမယ်။ မွတ်ဆလငe်တွနဲ့ ဆက်ဆတာကiu 
လuးmမလiuလားဘးူ” လiu့ လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာဆ iuသွားပါတယ်။  

 
ဇွန်လeနှာင်းပiuင်းတွင် နiuင်ငeတာ်aစiuးရက ကမ္ဘာ့ကuလသမဂ္ဂaဖွဲ့နှင့် 
နiuင်ငတကာaဖွဲ့aစည်းeတွက စueပါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ eaဂျင်စီတစ်ခ uကi u လiuaပ်တ့ဲ 

aeရးeပ eလ့လာစuစမ်းစစ်eဆးeရးတစ်ခu aလျငa်ြမန်ြပuလuပ်ဖiu့ ခွင့်ြပuလiuက်ပါတယ်။ 

a ဲဒီeလ့လာစuစမ်းeရးကeနတဆင့် ဒuက္ခeရာက်eနတ့ဲ လeူတွရဲ့  ချက်ချင်းလက်ငင်း 
လiuaပ်ချက်aတiuင်းaတာကiu သiရ iှနားလည်နiuင်မှာြဖစ်တယ်။ ဒါeပမယ့် ဒaီဖွဲ့aစည်းeတွဟာ 

ရခiuင်ြပည်နယe်ြမာက်ပ iuင်းက eနရာeဒသတချ iu့ကi u သွားeရာက်eလ့လာခွင့် မရရ iှခဲ့ပါဘူး။ 
aစiuးရနဲ့  eဒသခရခiuင်လူထuက လူသားစာနာမaeထာကa်ကူများကiu 
ကန့်သတ်ချuပ်ချယ်ထားပါတယ်။ ရခiuင်လူထuက ဒaီဖွဲ့aစည်းeတွဟာ  

ရ iuဟင်ဂျာများaတွက်ကi uသာ နှစ်eပါင်းများစွာ aဓiကထားလuပe်ဆာင် ပီး 
ရခiuင်လူမျ iuးeတွရဲ့aခက်aခeဲတွကiu လစ်လူရထားတယ်လiu့ ခါးသီးစွာခစားeနရလiu့ြဖစ်ပါတယ်။  

 
ရခiuင်ြပည်နယ်တွင် လuြခueရးတပ်သားများက ကီးeလးတဲ့လူ့ 
aခွင့်aeရးချ iuးeဖာက်မများရiှသလiu တစ်ခါတစ်eလaြပuသeဘာeဆာင်တဲ့ 
လuပ်ရပe်တွလည်းရ iှတယ်။ aကမ်းဖက်မြဖစ်ပွားeနတ့ဲ ကာလaeစာပiuင်းတွင် 
စစ်eတွ မiu့မှာရiှတ့ဲ စစ်တပ်က aeြခaeနကiu တည် ငiမe်စခဲ့သြဖင့် နှစ်ဘက်လuးက 

aသiuင်းaဝiuင်းeတွရဲ့  ကiuဆ iuမ ခယူခဲ့ရတယ်။ ဇွန်လeနှာင်းပiuင်း စစ်eတွ မiu့က စစ်တပ်ဟာ 
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eရ့eြပာင်းခထားရတဲ့ ရ iuဟင်ဂျာလူစueတွကiu aကာaကွယ်eပးြခင်း§ eဒသခeတွ 

လက်နက်ချeaာင ်လuပe်ဆာင်ြခင်းြဖင့ ်aကမ်းဖက်မကiu ရပ်တန့်eစခဲ့ပါတယ်။ ထiu့aတူ 

ဇွန်လeနှာင်းပiuင်းမှာပဲ စစ်eတွ မiu့မှာရှiတ့ဲ စစ်တပ်ဟာ ရ iuဟင်ဂျာeတွ ၎င်းတiu့ရဲ့ပစ္စည်းuစ္စာများ 
သွားeရာက်သiမ်းယူ ပီး eရ့eြပာင်းeနထiuင်ရာeနရာများသiu့ ယူသွားန iuင်ရန ်သူတiu့ရဲ့eနaiမ်နှင့် 
eစျးဆiuင်များဆီကiu aeစာင့်aကပa်ြဖစ် 

လiuက်ပါပiu့eဆာင်eပးြခင်းများeဆာင်ရွက်eပးခဲ့ပါတယ်။ စစ်တပ်ရဲ့ ဒီလiuလuပe်ဆာင်ချက်eတွဟာ 
တာဝနa်ရလား§ aခeကးeငွရလiu့လuပe်ဆာင်တာလားဆ iuတာeတာ့ မသiရပါဘူး။  
 
တစ်ချ iန်တည်းမှာပဲ စစ်တပ်ဟာ တြခားeသာလuြခueရးaငa်ားစuများနှင့် လက်တွဲ ပီး 
ရခiuင်ြပည်နယe်ြမာက်ပ iuင်းတခွင် မတရားနiှမ်နင်းမများeဆာင်ရွက်ခဲ့တယ်။ 

eမာငe်တာမiu့ကeနထွက်eြပးလာတဲ့ aသက်mm နှစ်aရွယ်ရiှ ရ iuဟင်ဂျာaမျ iuးသားတစ်ဦးက 

“စစ်တပ်က ရွာuက္ကဌဆီလာပီး aကမ်းဖက်မမှာ ပါဝင်တဲ့လူeတွရဲ့  နာမညe်တွeတာင်းတယ်။ 

eနာက် ပီး တစ်aiမ် ပီးတစ်aiမ်သွား ပီးeတာ့ လeူတွလiuက်ဖမ်းတယ်။ နာမည်စာရင်းထဲမှာ 

ပါတဲ့လူeတွ ဘယ်eရာက်သွားသလဲဆ iuတာeတာ့ ဘယ်သူမှမသiဘူး။ စာရင်းထဲမှာ 

မပါတဲ့လူeတွကျeတာ့ ပiuက်ဆeပးရင် ြပန်လွတ်လာနi uင်တယ်။” 

 
*  *  * 

 
ခန့်မှန်းeြခaားြဖင့် ရှစ်သiန်းကeန တစ်သန်းကားမှာရှiတ့ဲ ြမန်မာြပည်က 

ရ iuဟင်ဂျာနဲ့ရခiuင်လူမျ iuးeတွဟာ eန့စဉ်ဘmမှာ မကာခဏ ပဋiပက္ခြဖစ်eလ့ရ iှပီး 
တစ်ဘက်နဲ့တစ်ဘက် မလiuမuန်းထားမeတွရှieန eကာင်း ထuတ်eဖာe်ြပာတာ ကာပါ ပီ။ 

eခတa်ဆက်ဆက်က ြမန်မာaစiuးရeတွကeတာ့ ရ iuဟင်ဂျာများက iu 
ြမန်မာြပည်မှာeနထiuင်ပiuင်ခွင့်မရiှတ့ဲ နiuင်ငြခားသားeတွြဖစ်တယ်ဆ iuပးီ ခွဲြခားဆက်ဆeနတယ်။ 
ရခiuင်လူမျ iuးaများစuကလည်း aစiuးရကဲ့သ iu့ aြမင်မျ iuးရ iှပါတယ်။  mmmm ခuနှစ်တွင် 
ြမန်မာစစ်aစiuးရက နiuင်ငသားuပeဒတစ်ခuထuတ်ြပန် ပီးeနာက်ပiuင်း နiuင်ငeတာ်မူဝါဒaရ 

ရ iuဟင်ဂျာeတွဟာ ြမန်မာနiuင်ငသား ခယူပ iuင်ခွင့်မရှieတာ့ဘ ဲနiuင်ငမဲ့လူထuဘmaြဖစ်သiu့ 
eရာက်ရiှeစခဲ့ရပါတယ်။  
 
ရ iuဟင်ဂျာများရဲ့  တရားဝင်မမရiှတ့ဲaeနaထားဟာ ရခiuင်ြပည်နယa်တွင်း 
တင်းမာမeတွြဖစ်ပွားeစခဲ့တယ်။ uပeဒaရ  စာရင်းြပuစuထားတဲ့ “တiuင်းရင်းသားမျ iuးနွယ်စ uများ” 

ကသာလင ်နiuင်ငသားများြဖစ်ကပီး ရ iuဟင်ဂျာeတွကeတာ့ a ဲဒီစာရင်းထဲမှာမပါဘူး။ 
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ဒါမှမဟ uတ်ရင ်ဗiတiသ eတွက ရခiuငe်ဒသကiu စတင်သiမ်းပiuက်တဲ့ mmmm ခuနှစ်မတiuင်မီကာလက 

ြမန်မာြပည်မှာ စတငa်eြခချ ပီး မျiuးဆက်မြပတ်eနထiuင်ခဲ့ကတဲ့ လူမျ iuးများသာလင ်

နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့်ရ iှပါတယ်။ ၎င်းတiu့ရဲ့ ဘ iuးeဘးဘီဘငe်တွဟာ mmmm ခuနှစ် မတiuင်မီကတည်း 
ြမန်မာြပည်မှာ eနထiuင်ခဲ့တယ်ဆ iuတာကiu “ခiuင်မာတဲ့သက်eသ” မြပနiuင်တ့ဲလူeတွကeတာ့ 

aြပည့်am နiuင်ငသားနှင့် eမွးရာပါaခွင့်aeရးeတွ ြငင်းဆန်ခရမှာြဖစ်တယ်။ ရ iuဟင်ဂျာeတွဟာ 

လွတ်လပ်စွာသွားလာလပ်ရှားခွင့§် ပညာeရးသင်ယူခွင့်နှင့် aလuပ ်လuပ်ကi uင်ခွင့် 
စတ့ဲaခွင့်aeရးeတွကeန ပiတ်ပင်တားဆီးြခင်းခeနရတယ်။  ဒaီeြခခaခွင့်aeရးeတွဟာ 

နiuင်ငတကာuပeဒaရ နiuင်ငသားeတွeရာ နiuင်ငသားမဟ uတ်တဲလူ့eတွaတွက်ပါ aာမခထားတ့ဲ 

aခွင့်aeရးeတွ ြဖစ်ပါတယ်။ eထာငe်ပါင်းများစွာeသာ ဒuက္ခeရာက်eနတ့ဲ ရ iuဟင်ဂျာeတွဟာ 

ကuလသမဂ္ဂရဲ့  ကမ္ဘာ့စားနပ်ရ iက္ခာ aစီaစဉ်ကသာ aကူaညeီတွမeပးခဲ့ဘူးဆ iuရင ်

aစာငတ်မွတ်န iuင်တဲ့ aလားaလာ aများကီးရှ iပါတယ်။ 
 
ြမန်မာြပည်လူမeရးနဲ့န iuင်ငeရးeလာကမှာ ကာလကာရှည်စွာ တည်ရiှeနခဲ့တဲ့ 
aစiတ်aပiuင်းတစ်ခ uြဖစ်တဲ့ ရ iuဟင်ဂျာနှင့် မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်eရး သeဘာထားaြမငe်တွဟာ 

ဇွန်လက စတင်ြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ aကမ်းဖက်မeကာင့် ပiuမiuကီးထွားကျယ်ြပန့်လာခဲ့တယ်။ 

ြမန်မာaစiuးရaရာရှieတွကeတာ့ ရ iuဟင်ဂျာeတွကiu  “ဘဂလီ” “ရ iuဟင်ဂျာလiu့eခ တ့ဲ” သiu့မဟ uတ် 

ရတ်ချမသeဘာeဆာင်တဲ့ “ကuလား” ဆ iuပီး ဘာသာြပန်လiuက်ရင ်စiတ်ပျက်စရာeကာင်းတဲ့ 
aeခ aeဝ  aမျ iuးမျiuးeခ ကပါတယ်။  eယဘuယျaားြဖင့e်ြပာရမယ်ဆ iuရင ်ကာလကာရှည်စွာ 

ဒီမiuကeရစaီတွက် ကiuးပမ်းလuပe်ဆာင်eနတ့ဲ လeူတွeရာ နiuင်ငeတာ်ရဲ့ဖiနiှပ်မကiu 
နှစ်eပါင်းများစွာ ကiuယ်တi uင်ကueတွ့eနရတ့ဲ တiuင်းရင်းသားလူမျ iuးစuများ aပါaဝင် 
aeထeွထွြမန်မာြပညa်သiuင်းaဝiuင်းရဲ့ မလiuမuန်းထားမeတွကiu ရ iuဟင်ဂျာeတွက ခeနရပါတယ်။  

 

လူဝင်မကီးကပe်ရးuပeဒကiu လiuက်နာeဆာင်ရွက်ဖ iu့ aစiuးရက ပျက်ကွက်ခဲ့လiu့ 
ရခiuင်ြပည်နယa်တွင်း လူမျ iuးeရးaကမ်းဖက်မြဖစ်ပွားခဲ့ရတာလ iu့ ြမန်မာြပည်ရဲ့ 
ဒီမiuကeရစeီခါင်းeဆာင် eဒ eaာင်ဆန်းစuကည်က သူမရဲ့  ueရာပခရီးစဉ်မှာ မှားယွင်းစွာ 

eြပာကားခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့  mm နှစ်aတွင်း ပထမဆ uးeသာ ြပည်ပခရီးစဉ်ြဖစ် ပီး 
aeရးaခင်းြဖစ်ပွားeနချ iန်မှာ ဒီလiueြပာကားလiuက်တာြဖစ်တယ်။ ရ iuဟင်ဂျာeတွကiu 
ြမန်မာြပည်သားaြဖစ် aသiaမှတ်ြပuသင့် မြပuသင့် ဆ iuတာကiueတာ့ သူမaeနနဲ့ “မသiဘူး” လiu့ 
မှတ်ချက်eပး eြပာဆ iuပါတယ်။ သူမရဲ့  မှတ်ချက်ဟာ ရ iuဟင်ဂျာeတွ နiuင်ငြခားသား သiu့မဟ uတ် 

“ကျူးeကျာ်သူများ” ြဖစ်တယ်ဆ iuတ့ဲ လaူများရဲ့ aြမင်ကiu aသက်သွင်းeပးသလiu 
ြဖစ်သွားပါတယ်။ “တချ iu့eသာ” ရ iuဟင်ဂျာeတွဟာ နiuင်ငသားuပeဒaရ နiuင်ငသားြဖစ်န iuင်တဲ့ 
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aeြခaeနမှာရှiတယ်လiu့ သူမက aကြပueြပာဆ iuပီး တiကျရှင်းလင်းမမရှiတ့ဲ uပeဒeတွaeပ  

aြပစ်တင်လiuက်ပါတယ်။  

 
ဒီမiuကeရစaီeရးaတွက် ကာလကာရှည်စွာ လပ်ရှားeနသူတချ iu့က လူထuauကမ 

မီးeတာက်eလာင်လာeစတ့ဲ ရ iuဟင်ဂျာဆန့်ကျင်eရး လ့eဆာ်မeတွလuပe်ဆာင်eနခဲ့တယ်။  

ထင်ရှားတဲ့ ဒီမiuကeရစaီeရး လပ်ရှားသူ ကiuကiuကီးက ရ iuဟင်ဂျာeတွဟာ ြမန်မာြပည်ရဲ့ 
တiuင်းရင်းသားလူမျ iuးစuတစ်ခu မဟuတ်ဘူးလiu့ ဇွန်လaeစာပiuင်းက ရန်ကuန် မiu့မှာ ြပuလuပ်တဲ့ 
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခ uမှာ eြပာဆ iuလiuက်တယ်။   နiuင်ငသားြဖစ်ဖ iu့aတွက် တiuင်းရင်းသား 
ြဖစ်စရာမလiuဘူးဆiuတ့ဲaချက်ကiu ကiuကiuကီးက ဝန်ခeြပာဆ iuခဲ့eပမယ့် ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာ 

aကမ်းဖက်မaတွက် “ဘဂလားeဒ့ချန်iuင်ငကeန တရားမဝင ်ဝငe်ရာက်လာသeူတွ”  နှင့် 
“နiuင်ငတကာaသiuင်းaဝiuင်းရဲ့ ထiခiuက်နစ်နာeစတ့ဲ လ့eဆာ်မeတွ” လiu့aeနာက်နiuင်ငeတွက 

ရ iuဟင်ဂျာeတွaeပ  ဂရ uြပuမeတွကiu ရည်ညန်း ပီး ြပစ်တငe်ဝဖနe်ြပာဆ iuလiuက်တယ်။ 

“aငa်ားကီးန iuင်ငeတွက ြမန်မာြပည်ရဲ့ တiuင်းရင်းသားaeရးကiစ္စကiu eသချာစွာ နားမလည်ဘ ဲ

ဝငe်ရာက်စွက်ဖက်ဖ iu့ ကiuးစားတာဟာ ကန်eတာ်တiu့ တiuင်းြပည်ရဲ့ aချuပa်ြခာaာဏာကiu 
eစာ်ကားတာပ”ဲ လiu့ ကiuကiuကီးက eြပာဆ iuလiuက်ပါတယ်။  
 
ရ iuဟင်ဂျာeတွ မညာမတာဆက်ဆြပuမူခရတာဟာ ြမန်မာြပည်ထဲမှာတင်မဟuတ်ပဲ 
aiမ်နီးချင်းန iuင်ငြဖစ်တဲ့ ဘဂလားeဒ့ချ်နiuင်ငမှာလည်းပ ဲလူသားမဆန်§ တရားမဝင်တဲ့ 
ဆက်ဆြခင်းeတွခeနရတယ်ဆ iuတာကiu ထင်ရှားစွာြမငe်တွ့eနရပါတယ်။ ရ iuဟင်ဂျာeတွဟာ 

သစ်သားလuပ်eလeှတွနဲ့ ပင်လယ်သမ uဒ္ဒရာကiu ြဖတe်ကျာ်ြခင်းြဖင့်လည်းeကာင်း§ နယ်စပ်က 

နတ်ြမစ်ကi u ြဖတe်ကျာ်ြခင်းြဖင့်လည်းeကာင်း§ တြခားeသာလမ်းeကာင်းများြဖင့်လည်းeကာင်း 
ဘဂလားeဒ့ချန်iuင်ငဘက်ဆီက iu သူတiu့ရဲ့လuြခueရးaတွက် ထွက်eြပးတiမ်းeရှာင်ကတယ်။ m 

eသာင်းခန့်ရှiတ့ဲ ရ iuဟင်ဂျာဒuက္ခသည်eတွဟာ ဘဂလားeဒ့ချ်နiuင်င eတာင်ပiuင်းမှာတည်ရiှတ့ဲ 

ကမ္ဘာa့ဆင်းရဲဆ uး ဒuက္ခသည်စခန်းနှစ်ခ uမှာ ဆယ်စuနှစ်eပါင်းများစွာ eနထiuငe်နကရပီး 
aြခားeသာ m eသာင်းခန့်ကeတာ့ "မှတ်ပuထားြခင်းမရiှတ့ဲ" စခန်းeတွမှာ aသက်ရှင်ရ ueလာက်နဲ့ 
eနထiuငe်နကရတယ်။ aြခား m သiန်း m eသာင်းခန့်ကeတာ့ စခန်းaြပင်ဘက်မှာ 

eနထiuင်ကတယ်။ ဇွန်လမှာ aကမ်းဖက်မပဋ iပက္ခ စတင်ြဖစ်ပွားeတာ့ 

ဘဂလားeဒ့ချန်iuင်ငဘက်သiu့ ထွက်eြပးလာeနတဲ့လူeတွကiu ၎င်းတiu့န iuင်ငaတွင်း 
ဝငe်ရာက်မလာနiuငe်aာင ်ဘဂလားeဒ့ချa်စiuးရက သူတiu့ရဲ့ နယ်ြခားeစာင့်တပ်နဲ့ eရတပe်တွကiu 
aမiန့်eပး ပီး ကာကွယ်ခ iuင်းတယ်။ ခiuလခွင့်eတာင်းလာသeူတွကiu ဝင်ခွင့်မeပးြခင်းြဖင့် 
ဘဂလားeဒ့ချ်aစiuးရက နiuင်ငတကာuပeဒကiu ချ iuးeဖာက်ရာeရာက်eနပါတယ်။ 
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ပင်လယ်ကမ်းeြခeပ eရာက်လာပီး aသနားခeတာင်းတဲ့ ရ iuဟင်ဂျာaမျiuးသား§ aမျ iuးသမီးနှင့် 
ကeလးသူငယe်တွကiu ဘဂလာeဒ့ချ ်aာဏာပiuင်များက လက်ခကူညီြခင်း မလuပe်ဆာင်ဘ ဲ

ဒuက္ခeရာက်eနသူeတွကiu ချည့်နဲ့eနတဲ့သစ်သားလuပe်လeှတွeပ တင် ပီး ပင်လယ်ထဲကiu ြပန်လည ်

တွန်းချလiuက်တယ်။ မiuးရာသီြဖစ်တဲa့တွက်eကာင့် သူတiu့eတွဟာ ပင်လယ်ထဲမှာ 

eရနစ်eသနiuင်တ့ဲ aန္တရာယ်ရှiသလiu ြမန်မာြပည်မှာ ဖမ်းဆီးဖiနiှပ်မeတွ ြပန် ပီး ခရနiuင်တယ်။ 
ပင်လယ်ထ ဲြပန် ပီးaတွန်းပiu့ခရလiu့ ဘယ်နှစ်ဦး eသဆ uးသွားတယ်ဆ iuတာကi ueတာ့ မသiရeသးပါ။  
ဘဂလာeဒ့ချ်နiuင်ငထဲကi u ဝငe်ရာက်န iuင်ခဲ့တဲ့သူeတွကeတာ့ ဘဂလားeဒ့ချ်aစiuးရနဲ့ 
ကမ္ဘာ့ကuလသမဂ္ဂရဲ့ တရားဝင်ကာကွယ်မမရရှieသးဘဲ ပuန်းeaာင်းeနရပါတယ်။ 
ဘဂလားeဒ့ချ်aစiuးရရဲ့ မူဝါဒeကာင့် လူသားစာနာမ aeထာကa်ကူeတွကiuလည်း မရရ iှပါ။  
  

aဓ iကaကြပuချကမ်ျား 
 
ဇွန်လ mm ရကe်န့တွင် သမ္မတဦးသiန်းစiန်က တiuင်းြပည်က iu မiန့်ခွန်းeြပာပါတယ်။ 
“မဆuးန iuင်တဲ့မuန်းတီးမeတွ§ လက်စားeချလiuမeတွကiueရှ့တန်းတင် ပီး တစ်ဘက်နှင့်တစ်ဘက ်

aြပနa်လှန ်aကမ်းဖက်သတ်ြဖတ် eနကမယ်ဆ iuရင ်ရခiuင်ြပည်နယ်တွင်သာမက ပiuမiuကျယ်ြပန့် 
ပွားများလာeစနiuင်တဲa့န္တရာယ ်ရ iှပါတယ်။ ဒီလiuသာြဖစ်လာခဲ့ရင် 
ဒီမiuကeရစaီသွင်ကူးeြပာင်းခါစသာရှieသးတဲ့ ကန်eတာ်တiu့န iuင်ငရဲ့ တည် ငiမe်aးချမ်းeရးနဲ့ 
ဖွ့ ဖ iuးတiuးတက်eရးeတွaeပ  ြပင်းြပင်းထန်ထန် ထiခiuက်ဆ uးရးမeတွ ြဖစ်လာနiuင်တယ်ဆ iuတာကiu 
မiဘြပည်သူများaထူးသတiထားeစချင်ပါတယ”် လiu့eြပာဆ iuသွားပါတယ်။ သမ္မတရဲ့  မiန့်ခွန်းကiu 
ြပည်သူeတွက ကiuဆ iuခဲ့ ပီး aeြခaeနကiu တည် ငiမe်စခဲ့တယ်။ ဒါeပမယ့် ဇွန်လ mm 

ရကe်န့မှာeတာ့ သမ္မတဟာ aစွန်းeရာက် ရ iuဟင်ဂျာဆန့်ကျင်eရးဝါဒီများနှင့် လက်တဲွ ပီး 
ရ iuဟင်ဂျာeတွကiu တြခားနiuင်င သiu့မဟ uတ် ကuလသမဂ္ဂ ဒuက္ခသည်များဆiuင်ရာ မဟာမင်းကီး UNHCR 

ကကီးကပ်တဲ့ ဒuက္ခသည်စခန်းeတွဆီကiu ပiu့eဆာင်ြခင်းဟာ  ြပဿနာeြဖရှင်းဖiu့ 
"တစ်ခuတည်းeသာနည်းလမ်း" ြဖစ်တယ်လiu့eြပာလiuက်ပါတယ်။ “တတiယနiuင်ငတစ်ခ uခuက 

လက်ခမယ်ဆ iuရင ်ကန်eတာ်တiu့က သူတiu့ကiu ပiu့မှာပါ” လiu့ သမ္မတက eြပာဆ iuသွားပါတယ်။ 
ဒါeပမယ့် ကuလသမဂ္ဂ ဒuက္ခသည်များဆ iuင်ရာမဟာမင်းကီးကeတာ့ “ဒuက္ခသည်ဆ iuင်ရာ 

eaဂျင်စီတစ်ခ uaeနနဲ့ ဒuက္ခသည်များ ဖန်တီးတဲ့eနရာမာှ ပါဝင်eလ့မရiှဘူး” လiu့ eြပာဆiuပီး 
သမ္မတရဲ့  aဆ iuြပuချက်ကiu လျင်ြမန်စွာ ြငင်းဆန်လ iuက်ပါတယ်။  

 
လူထuဆူပူauကမနှင့် aစiuးရလuြခueရးတပ်သားeတွရဲ့  aဆက်မြပတ် 
aလဲွသuးစားaနiuင်ကျင့်မeတွဟာ တြခားeသာ eနရာeဒသများဆီကiu ြပန့်ပွားသွား ပီး 
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တiuင်းြပည်ရဲ့ ဒီမiuကeရစီြပuြပငe်ြပာင်းလeဲရး လuပ်ငန်းစဉ်က iu ထiခiuက်နiuင်တယ်လiu့ 
သမ္မတဦးသiန်းစiန် eြပာဆ iuသွားသာက မှန်ပါတယ်။ သiu့မဟ uတ်ရင် aစiuးရရဲ့ 
တiuင်းရင်းသားလူမျ iuးစuများနှင့် ဆက်ဆeရး ပiuမiueကာင်းမွနe်aာင ်eဆာင်ရွက်ပါ့မယ်ဆ iuတ့ဲ 

ကတieပးeကညာချက်ကiu တြခားeသာတiuင်းရင်းသားလူနည်းစuများက သသယဝင်လာန iuင်စရာ 

aeကာင်းရiှပါတယ်။ လူနည်းစuတစ်ခuကiu  သiသာထင်ရှားစွာ နiှပ်စက်ညဉ်းပန်းeနြခင်းဟာ  

နiuင်ငတကာဆiuင်ရာaဖွဲ့aစည်းများ§ aစiuးရaလှူရှင်များနှင့ ်
နiuင်ငတကာeငeွကးဆ iuင်ရာaဖွဲ့aစည်းများ ြမန်မာြပည ်ဖွ့ ဖ iuးတiuးတက်eရးaတွက် 

aကူaညeီတွeပးနiuင်ဖiu့ ပiuမiuခက်ခဲလာမှာြဖစ်တယ်။ aကယ်၍ aစiuးရက 

ြပuြပငe်ြပာင်းလeဲရးeတွလuပe်ဆာင်eနပီးeတာ့ ရယူချငe်နတဲ့နiuင်ငတကာaကူaညeီတွ§ 
ရင်းနှီးြမuပ်နှမeတွ§ eထာက်ပ့မeတွနဲ့ထiuက်တနတ်ယ်လiu့ြမင်eစလiuရင် ၎င်းတiu့ရဲ့ 
လuြခueရးတပ်သားeတွကiu ထiန်းချuပ် ပီး ခွဲြခားဆက်ဆeရးမူဝါဒeတွ§ လuပ်ရပe်တွနဲ့ သiသiသာသာ 

aားနည်းတဲ့လူစuကiu ထiခiuက်eစတ့ဲ aeြပာaဆ iueတွကiu aဆ uးသတ်ရပါမယ်။ ထiu့aြပင် 
aစiuးရဟာ ခွဲြခားဘက်လ iuက်မရiှပီး eခတ်eနာက်ကျeနတ့ဲ နiuင်ငသားuပeဒကiu ြပင်ဆင်ဖ iu့ 
ကတieပးeဆာင်ရွက်ရပါမယ်။ ရ iuဟင်ဂျာeတွ သူတiu့aiမ်ကeန ထွက်ခွာသွားဖiu့ 
မeတာင်းဆiuသင့်သလiu ထွက်ခွာသွားဖiu့လည်းမသင့်eတာ်ပါ။ တြခားeသာတiuင်းရင်းသား 
လူမျ iuးစuများလiuပဲ သူတiu့ကi u နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့်eပးသင့်ပါတယ်။   
 
ဒaီနiuင်ကျင့်မeတွကiu aeလးaနက်ထားတယ်ဆ iuတ့ဲ aeကာင်းကiu ြပသနiuင်ဖiu့aတွက် aစiuးရက 

ြမန်မာနiuင်ငလူ့aခွင့်aeရးဆiuင်ရာ ကuလသမဂ္ဂ aထူးကiuယ်စားလှယ် မစ္စတာ eတာမတ်(စ်) 

ကွင်တားနားaား aကန့a်သတ်မရှi ဘက်စuကလူeတွနှင့် eတွ့ဆ uပီး လွတ်လပ်စွာ 

စuစမ်းစစ်eဆးခွင့်eပးရမှာြဖစ် ပီး လူ့aခွင့်aeရး ကျူးလွန်သူများကiuလည်း 
တာဝန်ခယူလာeaာင ်eဆာင်ရွက်သင့်တယ်။ ရခiuင်ြပည်နယ်တွင် aကမ်းဖက်မ 

ြဖစ်ပွားeနတ့ဲaချ iန်နှင့် ြဖစ်ပွား ပီးကာလaတွင်း aနiuင်ကျင့်မများနှင့်ပတ်သက် ပီး 
aမiန့်eပးခဲ့သူ သiu့မဟ uတ် ပါဝင်ကျူးလွန်ခဲ့သူeတွကiu ဘက်မလiuက်ဘ ဲ

စuစမ်းစစ်eဆးမeတွြပuလuပ် ပီး သင့်eတာ်သလiu ဒဏ်ခတ်aြပစ်eပးသင့်ပါတယ်။ 

ထiန်းသiမ်းခရ ပီး aဆက်aသွယ်ြဖတ်eတာက်ြခင်း ခထားရတဲ့ ရ iuဟင်ဂျာလaူuပ်စueတွရဲ့  
လuြခueရးaတွက် aစiuးရက ထiuသူတiu့ရဲ့ သတင်းaချက်aလကe်တွကiu ကuလသမဂ္ဂ 
aထူးကiuယ်စားလှယ်aား ချက်ချင်းaသieပးရမှာ ြဖစ်တယ်။  

 
ရခiuင်ြပည်နယ်နှင့်တြခားeနရာeဒသeတွမှာ နှစ်ရှည်လများ စနစ်တကျြဖစ်ပျက်eနခဲ့တဲ့ 
ဖiနiှပa်နiuင်ကျင့်မeတွကiu ကiuင်တွယe်ြဖရှင်းနiuငe်ရးaတွက် aစiuးရက 
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ကuလသမဂ္ဂလူ့aခွင့်aeရးဆiuင်ရာ မဟာမင်းကီးရ uးကiu ဖiတ်eခ ပီး ရ uးeတွဖွင့်ခွင့်eပးသင့်တယ်။ 

ရခiuင်ြပည်နယ်နှင့် တြခားeဒသeတွမှာ ရ uးခွဲeတွဖွင့်ခွင့်eပး ပီး လူ့aခွင့်aeရးနှင့် ပတ်သက်လiu့ 
eလ့လာeစာင့်ကည့်eရးနှင့် ကာကွယe်ရး လuပ်ငန်းeတွကiu aကန့်aသတ်မရှi 
လuပ်ပiuင်ခွင့်eပးရမယ်။ aစiuးရဟာ eဒသခaဖွဲ့aစည်း§ aစiuးရaဖွဲ့မဟ uတ်တ့ဲ 

နiuင်ငတကာaဖွဲ့aစည်းနှင့် ကuလသမဂ္ဂaဖွဲ့aစည်းeတွနဲ့ လက်တွဲ ပီး ရ iuဟငဂ်ျာ§ ရခiuင်နှင့် 
ရ iuဟင်ဂျာမဟuတ်တဲ့မွတ်ဆလင်လူထueတွကiu လူသားစာနာမaeထာကa်ကူeတွ ချက်ချင်း 
ကူညeီထာက်ပe့ပးသင့်တယ်။ ထiခiuက်ခထားရတဲ့ လူထueတွဆီ လူသားစာနာမ 

aeထာကa်ကူeတွeရာက်ရiှeaာင ်aကန့a်သတ်မရှi ခွင့်ြပuသင့်တယ်။ ထiu့aြပင် 
လူသားစာနာမaeထာကa်ကူ eပးeနတ့ဲaဖွဲ့aစည်းeတွရဲ့  လuြခueရးaeပ  

ခiမ်းeြခာက်မeတွကiuလညး် ကiuင်တွယe်ြဖရှင်းeပးရမယ်။ eရ့eြပာင်းခလူထueတွရဲ့  
aiမ်ြပန်န iuင်ခွင့်နှင့် လuလuြခuြခuaသက်ရှင်eနနiuင်ခွင့် စတ့ဲလူ့aခွင့်aeရးကiu eလးစား ပီး 
aာဏာပiuငe်တွက ၎င်းတiu့နဲ့ လက်တွaဲeြဖရှာလuပe်ဆာင်eပးသင့်တယ်။ သင့်eတာ်လiuaပ်ရင ်

ဖျက်ဆီးခထားရတဲ့ aiuးaiမ်ပစ္စည်းeတွကiu ြပန်လည်တညe်ဆာက်eပး ပီး eဒသခ 

ြပည်သူလူထueတွကားမှာ ြဖစ်ပွားတဲ့ aကမ်းဖက်မ ချuပ် ငiမ်းဖiu့နှင့် 
ြပန်လည်သင့်ြမတe်ရးaတွက် နည်းလမ်းeတွရှာကလuပe်ဆာင်eပးသင့်ပါတယ်။  

 
နiuင်ငသားuပeဒထဲမှာ eဖာ်ြပထားတဲ့ တြခားeသာတiuင်းရင်းသားလူမျ iuးစu ရှစ်ခ u§ 
နiuင်ငသားuပeဒထဲမှာ eဖာ်ြပထားြခင်းမရှiတ့ဲ နiuင်ငသားများနှင့်တန်းတူညီမစွာ ဆက်ဆတဲ့ 
လူမျ iuးစueတွလ iu ရ iuဟင်ဂျာeတွကiu တန်းတူစွာဆက်ဆန iuင်ဖiu့aတွက် aစiuးရက 

ဘက်လiuက်ခွဲြခားမသeဘာeဆာင်တဲ့ mmmm နiuင်ငသားuပeဒeတွကiu 
aလျငa်ြမန်ြပင်ဆင်သင့်တယ်။ ခွဲြခားဘက်လiuက်မသeဘာeဆာင်တဲ့ uပeဒeတွ§ မူဝါဒeတွနှင့် 
လuပ်ရပe်တွကiu ြပင်ဆင်ြခင်း§ ဖျက်သiမ်းြခင်းeတွလည်း ြပuလuပe်ဆာင်ရွက်သင့်တယ်။  

 
ရ iuဟင်ဂျာeတွကiu eပ eပ ထင်ထင်ခွဲြခားဆက်ဆ aကမ်းဖက်မeတွ ြဖစ်ပွားeစတ့ဲ 

ဘက်လiuက်မuန်းတီးမ သeဘာထားမူဝါဒများကiu aစiuးရaတွင်းမှာeရာ ြပည်သူလူထuaတွင်းမှာပါ 
ပeပျာကe်aာင ်aစiuးရက ရင်ဆ iuငe်ြဖရှင်းရမယ်။ လူထuကားမှာ နားလည်သည်းခတတ်တဲ့§ 
ခွဲြခားဆက်ဆမမရiှတ့ဲ စiတ်ဓာတ်eတွ ကီးထွားြမင့်မားလာeaာင ်aစiuးရက ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် 
လ့eဆာ်မeတွ လuပe်ဆာင်သင့်တယ်။ ရ iuဟင်ဂျာeတွကiu ြပညe်ထာင်စuရဲ့ 
တiuင်းရင်းသားတစ်ခ uaြဖစ် သeဘာထား ပီး တiuင်းြပည်ဖွ့ ဖ iuးတiuးတက်eရးaတွက် 

ကာလကာရှည်စွာြဖစ်ပွားeနတ့ဲ aကမ်းဖက်မနှင့် ခွဲြခားဆက်ဆမeတွကiu aဆ uးသတ်ဖ iu့ 
aစiuးရaeနနဲ့ aeလးထားeဆာင်ရွက်သင့်တယ်။  
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ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာကမ်းဖက်မနှင့် aနiuင်ကျင့်မeတွဟာ eရှာင်တiမ်းလ iu့ရနiuင်ခဲ့တယ်လiu့ 
များစွာeသာရခiuင်နှင့် ရ iuဟငဂ်ျာeတွက eကာက်ချက်ချeြပာဆiuသွားပါတယ်။ aသက် mm 

နှစ်aရွယ ်ရခiuငa်မျ iuးသားတစ်ဦးနှင့် aသက်ပiuကီးတဲ့ ရ iuဟင်ဂျာaမျ iuးသားတစ်ဦးတiu့က 

“aစiuးရကတားဆီးနiuင်ခဲ့ရဲ့သားနဲ့ မလuပ်ခဲ့တာ” လiu့ သီးြခားeနရာeတွဆီမှာ eြပာဆ iuခဲ့eပမယ့် 
စကားလuးeတွကeတာ့ တူeနပါတယ်။ ဒီမiuကeရစီြပuြပင် eြပာင်းလeဲရးဆiuတ့ဲ 

eြပာဆ iuချက်နှင့်aည ီလက်eတွ့ဘmမှာ ကueတွ့eနရတ့ဲ aြဖစ်aပျက်eတွကiu aစiuးaရaeနနဲ့ 
ထiထieရာက်eရာက်ရင်ဆ iuငe်ြဖရှင်းဖiu့ eနာက်မကျeသးပါဘူး။ ဒီလiuလကe်တွ့ြပဿနာeတွကiu 
ရင်ဆ iuငe်ြဖရှင်းဖ iu့ ပျက်ကွက်eနမယ်ဆ iuရင ်aနာဂတ်မှာ eသွးထွက်သယ iuမနဲ့ aနiuင်ကျင့်မeတွ 

မလွဲမeသွြဖစ်eပ လာနiuင်ပါတယ်။  
 
ဘဂလားeဒ့ချ်aစiuးရaeနနဲ့ ခiuလခွင့်eတာင်းခလာတဲ့ ရ iuဟင်ဂျာဒuက္ခသည်eတွရဲ့  
လuြခueရးaတွက်တာဝန်ယူဖiu့ ြငင်းဆန်တဲ့ ၎င်းတiu့ရဲ့မူဝါဒကiu ြပင်ဆင်ဖ iu့ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။  
aလှူရှငe်တွ ကမ်းလှမ်းလာတဲ့ လူသားစာနာမaeထာကa်ကူeတွကiu လက်ခ ပီး ထiuထက်မက 
ပiuမiueတာင်းဆ iuသင့်တယ်။ ယခuတည်ရiှeနတ့ဲ တရားဝင်ဒuက္ခသည်စခန်းeတွမှာ ရ iuဟင်ဂျာeတွ 

aကန့a်သတ်ြဖင့် eနရာချထားeရးကမ်းလှမ်းချက်ကiuလည်း လက်ခသင့်တယ်။ 
ဘဂလားeဒ့ချ်aစiuးရဟာ လူ့aခွင့်aeရးကiu eလးစား ပီး နiuင်ငတကာuပeဒကiu 
လiuက်နာeနတ့ဲaစiuးရလiu့ နiuင်ငြခားeရးဝန်ကီးက လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လက 

လတ်eတာ်ထဲမှာeြပာဆ iuသွားပါတယ်။ ဒါeပမယ့် eသြခင်းနဲ့ ရင်ဆ iuင်ကueတွ့eနရတဲ့လeူတွကiu 
eသာကe်ရတစ်ဗူးစီeပး ပီး ြပန်လညe်မာင်းထuတ် လiuက်တဲ့လuပ်ရပe်ကာင့်  
ဘဂလားeဒ့ချ်aစiuးရဟာ နiuင်ငြခားeရးဝန်ကီးက လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လက 

လတ်eတာ်ထဲမှာeြပာဆ iuသွားသလ iu လူ့aခွင့်aeရးကiu eလးစား ပီး နiuင်ငတကာuပeဒကiu 
လiuက်နာeနတ့ဲaစiuးရလiu့ ကiuယ့်ကiuကiuယ် သတ်မှတ်လiu့မရပါဘူး။  
 
နiuင်ငတကာaသiuင်းaဝiuင်းက ဒီကiစ္စက i uaeရးeပ aြဖစ်သတ်မှတ် ပီး လျင်ြမန်စွာတuန့်ြပန်မ 

မလuပe်ဆာင်ရင ်ကန်eတာ်တiu့တင်ြပတဲ့ aကြပuချက်eတွဟာ 

aeကာငa်ထညe်ပ လာမှာမဟuတ်ပါ။ aကယ်၍ ဒီြဖစ်ရပe်တွဟာ ြမန်မာြပည်မှာ 

ြပuြပငe်ြပာင်းလဲမမလuပ်ခင ်လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်သiu့မဟ uတ် နှစ်နှစ်eလာက်က ြဖစ်ပျက်ခဲ့ရင် 
aeမရiကန်ြပည်eထာင်စu§ ueရာပသမဂ္ဂ§ oစeတးလျနiuင်င§ ကuလသမဂ္ဂနှင့် 
aြခားeသာaဖွဲ့aစည်းများက ြမန်မာaစiuးရကiu ြပင်းြပင်းထန်ထန် 
eဝဖန့်ရတ်ချကမှာeသချာပါတယ်။ aစiuးရက aကမ်းဖက်မတားဆီးဖiu့ ပျက်ကွက်ခဲ့ြခင်းနှင့် 



 

aစiuးရက တားဆီးန iuငခ်ဲ့ရဲ့သားနဲ့    14

aလဲွသuးစားaနiuင်ကျင့်မeတွမှာ ပါဝင်ခဲ့ြခင်းတiu့ဟာ aစiuးရနဲ့ လuြခueရးတပ်သားeတွရဲ့  
ြပuြပငe်ြပာင်းလeဲရးeတွ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်လ uပe်ဆာင်ဖiu့ လiueနeသးတယ်ဆiuတ့ဲaချက်ကiu 
eထာက်ြပeနတယ်။ aခ u  ြမန်မာaစiuးရရဲ့ aတiuက်aခ ဒီမiuကeရစီaငa်ားစueတွကiu 
လမ်းဖွင့်eပးြခင်း§ တiuင်းရင်းသားလက်နက်ကiuင် aဖွဲ့aစည်းeတွနဲ့ eတွ့ဆ ueဆွးeနွးြခင်းနှင့် 
ြမန်မာြပည်မှာ ကuန်သွယ်မနှင့်ရင်းနှီးြမuပ်နှမaခွင့်aeရး သiသာစွာ eပ eပါက်လာြခင်းစတဲ့ 
စiတ်လပရ်ှားဖွယe်ကာင်းတဲ့ aြဖစ်aပျက်eတွကiu aာရ uစiuက်eနရင်း aကမ်းဖက်မaeပ  

နiuင်ငတကာaသiuင်းaဝiuင်းရဲ့ တuန့်ြပန်မက aားနည်းeနတယ်။  
 
ရခiuင်ြပည်ကပဋiပက္ခ aရ iှနa်ဟuန်ြမင့်မားeနတ့ဲaချ iန်မှာပဲ aeမရ iကန်ြပညe်ထာင်စuက 

ဦးeဆာင် ပီး နiuင်ငတကာက ြမန်မာြပညa်eပ  စီးပွားeရးပiတ်ဆ iu့မ eလာ့ချြခင်းနှင့် 
ရင်းနှီးြမuပ်နှမက iu aားeပးြခင်းများလuပe်ဆာင်eနပါတယ်။  ဇူလiuင်လ mm ရကe်န့မှာeတာ့ 

aဓiကကျတဲ့ ရင်းနှီးြမuပ်နှမဆ iuင်ရာ ပiတ်ဆ iu့မကiu aeမရ iကန်ြပညe်ထာင်စuက 

aဆ uးသတ်ဖ iu့eကညာလiuက်တယ်။ ရ iuဟင်ဂျာနှင့် တြခားeသာ ထiခiuက်လွယ်တဲ့ လူနည်းစueတွကiu 
ရက်စက်စွာ ဖiနiှပ်ချuပ်ချယe်နမကiu သည်းခeနမှာ မဟuတ်ဘူးဆ iuတ့ဲ aeကာင်းကiu 
aeမရiကန်ြပည်eထာင်စuနှင့် တြခားနiuင်ငeတွဟာ ြမန်မာaာဏာပiuငe်တွဆီ သတieပးဖiu့ 
aထူးတာဝန်ရှiပါတယ်။ ြမန်မာaာဏာပiuငe်တွရဲ့  
ပဋiပက္ခeတွaeပ တuန့်ြပန်တဲ့နည်းလမ်းလuပ်ရပe်တွနှင့် ခွဲြခားဆက်ဆဖ iမeတွဟာ 

ြမန်မာaစiuးရနှင့် ဆက်ဆeရးကiu ထiခiuက်နစ်နာeစတယ်ဆ iuတ့ဲaeကာင်းကiu 
ကမ္ဘာe့ခါင်းeဆာင်eတွက ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့် ြပတ်ြပတ်သားသား 
eြပာဆ iuသတieပးသင့်တယ်။  
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aစီရင်ခစာြပuစ uြခင်းနည်းနာ 
 
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်aဖွဲ့က mmmm ခuနှစ် ဇွန်လ aတွင်း ြမန်မာနှင့် 
ဘဂလားeဒ့ချန်iuင်ငတiu့တွင်  သueတသနြပuလuပ် ပီး ဒaီစီရင်ခစာကiuြပuစuခဲ့တာပါ။ ရခiuင်လူမျ iuး mm 

ဦးနှင့် ရ iuဟင်ဂျာ mm ဦး aပါaဝင ်စuစueပါင်း လ ူmm ဦးeသာမျက်ြမင်သက်eသများ သiu့မဟ uတ် 

aကမ်းဖက်မeကာင့် ထiခiuက်နစ်နာခဲ့သူများနှင့် eတွ့ဆ ueမးြမန်းချက်eတွကiu aဓiကaeြခြပuပီး 
ြပuစuထားတာပါ။  
 
ြမန်မာeရာ ဘဂလားeဒ့ချန်iuင်ငပါ aစiuးရမဟ uတ်eသာ လွတ်လပတ့ဲ်aဖွဲ့aစည်းeတွကiu aခင်း 
ြဖစ်ပွားတဲ့ eနရာeဒသများမှာ လွတ်လပစွ်ာ သueတသနာြပuလuပ်ခွင့်နှင့် 
လူ့aခွင့်aeရးနှင့်ပတ်သက်တဲ့ ကiစ္စများကiu eစာင့်ကည့်eလ့လာခွင့်မeပးပါ။ ဒါeကာင့် 
တiကျမှန်ကန်တဲ့ သတင်းaချက်aလကe်တွ ရယူaတည်ြပuဖiu့ဆ iuတာ စiနe်ခ မ တစ်ရပ်လiu 
ြဖစ်eနပါတယ်။ ြမန်မာြပည်မှာဆ iuရင ်လူ့aခွင့်aeရး eစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့က ရခiuင်ြပည်နယ်က 

eရ့eြပာင်းခရခ iuင်လူမျ iuးeတွ eနထiuင်တဲ ့တရားမဝင ်ဒuက္ခသည်စခန်းသuးခ uကiu 
သွားeရာက်လည်ပတ်ခဲ့တယ်။ ရခiuင်ြပည်နယ်နှင့် ဘဂလားeဒ့ချန်iuင်ငရှi လuြခuမရ iှတဲ့ eနရာeတွမာှ 
ခiuလueနတ့ဲ ရ iuဟင်ဂျာeတွကiuလည်း eတွ့ဆ ueမးြမန်းခဲ့တယ်။  
 
ကန်eတာ်တiu့က eတွ့ဆ ueမးြမန်းမ ြပuလuပ်တ့ဲeနရာမှာ ြမန်မာ§ ရခiuင်နှင့် 
ရ iuဟင်ဂျာဘာသာစကားeတွကiu aဓiကaသuးြပuပီး aသiuင်းaဝiuင်းတစ်ခ uစီaတွက် သင့e်တာ်မယ့် 
aဂလiပ်စကားြပန်eတွကiu aသuးြပuပါတယ်။ eတွ့ဆ ueမးြမန်းခရတဲ့လeူတွရဲ့  လuြခueရးaတွက် 

ကန်eတာ်တiu့က သူတi u့ရဲ့နာမညa်ရင်း§ eတွ့ဆ ueမးြမန်းမ ြပuလuပ်ခဲ့တဲ့ eန့ရက်နှင့် 
eနရာaတiaကျကiu eဖာ်ြပထားြခင်း မလuပ်ပါ။ ဒaီစီရင်ခစာထဲမှာ eဖာ်ြပထားတဲ့ 
eမးြမန်းခရသူeတွရဲ့နာမညe်တွဟာ စာဖတ်သူaeနနဲ့ ဘယ်တစ်eယာက်မှန်း 
ခွဲြခားနiuငe်aာင်လiu့ နာမည်ရင်းမဟuတ်တ့ဲ နာမည်ခaတiueကာက်eတွသာြဖစ်ပါတယ်။ 
တချ iu့eသာeနeတွမှာeတာ့ ကာယကရှငe်တွရဲ့  လ iu့ဝှက်မနှင့် လuြခueရးaရ ၎င်းတiu့ကiu 
ကiuယ်စားြပuတ့ဲ သတင်းaချက်aလကe်တွကiu ချန်ထားခဲ့ပါတယ်။  
 

eတွ့ဆ ueမးြမန်းခရတဲ့သူeတွaားလuးကiu eတွ့ဆ ueမးြမန်းြခင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်§ 
မiမiသeဘာြဖင့်သာ ထွက်ဆ iueြပာဆ iuခွင့် သeဘာသဘာmနှင့် သတင်းaချက်aလက်ကiu 
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မည်သiu့မည်ပ u aသuးြပuမည်ဆ iuတ့ဲ aချက်eတွကiu ကiuတငa်သieပးခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးမှ 
aခeကးeငွမရပါ။  
 
ဤaစီရင်ခစာြပuစueရးaတွက် aထက်ပါeဖာ်ြပခဲ့တဲ့ သueတသနြပuလuပ်ြခင်းမှရရiှတ့ဲ 

မူရင်းသတင်း aချက်aလက်များaြပင ်မူရင်းမဟuတ်တဲ့ သတင်းaချက်aလက်များြဖစ်တဲ့ 
ကuလသမဂ္ဂရဲ့  aစီရင်ခစာeတွ§ ပညာရှင်များရဲ့ eလ့လာမနှင့် စာတမ်းeတွ§ 
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖဲွ့ရဲ့ aစီရင်ခစာeဟာင်းeတွနှင့် aစiuးရမဟ uတ်တဲ့ 
aဖွဲ့aစည်းeတွရဲ့  aစီခစာeတွကiuလညး် ကiuးကားပါတယ်။  
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(m) eနာက်ခaeကာင်း 
 
ရခiuင်ြပည်နယ်ဟာ ြမန်မာြပည်ရဲ့aeနာက်ဘက်ြခမ်းတွင ်တည်ရiှပီး ြပည်နယ်ရဲ့ 
aeနာက်ဘက်တွင် ဘဂလားပင်လယe်aာ§် aeနာက်eြမာက်ဘက်တွင် ဘဂလားeဒ့ချ်နiuင်င§ 
eြမာက်ဘက်တွင် ချင်းြပည်နယ§် aeရှ့ဘက်တွင် မeကွးနှင့် ပဲခူးတiuင်းeဒသကီးများ§ 
eရာmတီတiuင်းeဒသကီးတiu့ြဖင့် နယ်ြခား ဆက်စပ် ထားပါတယ်။ eရှးရခiuင်ဘ uရင်ြပည်များက iu 

eaာက်ဗမာဘ uရင်ြပညe်တွရဲ့  လမ်းမiuးမကeန ရာစuနှစ်eပါင်းများစွာ ကင်းလွတ်eစခဲ့တဲ့ 

ရခiuင်ရ iuးမeတာင်တန်းကီးရဲ့  ထူထပ်တဲ့eတာeတာင်များက ြပည်နယ်ရဲ့ eြမoဇာ eကာင်း ပီး 
စiuစွတ်တဲ့ eြမလွတ်eတွက iu ြမန်မာြပည်မကီးနှင့် ပiuင်းြခားထားပါတယ်။1 

 
ရခiuင်ြပည်ရဲ့ လူထuaများစuဟာ လယ်သမားများြဖစ်ကပီး 
ြမန်မာြပည်ရဲ့aဆင်းရဲဆ uးြပည်နယe်တွထဲမှာ ပါဝင်တယ်။ ကuလသမဂ္ဂဖွ့ ဖiuးမaစီaစဉ်ရဲ့  
eလ့လာချကa်ရ mm.m ရာခiuင်နန်းeသာ ရခiuင်ြပည်သူeတွဟာ 

ဆင်းရဲနွမ်းပါးမစားရင်းထဲမှာပါဝင်eနပီး ြမန်မာနiuင်ငရဲ့ ဒuတiယaဆင်းရဲဆuးြပည်နယ်ြဖစ် ပီး 
ပထမaဆင်းရဲဆ uးကeတာ ့ချင်းြပည်နယ်ြဖစ်ပါတယ်။2 သiu့eပမယ့် ရခiuင်ြပည်နယ်ကမ်းလွန် 
ဘဂလားပင်လယe်aာ်မှာ aeမရ iကန်eဒ လာ ဘီလီယeပါင်းများစွာတန်တဲ့ 
သဘာmဓာတ်eငွ့ကiu ရှာeဖeွတွ့ရiှထားပါတယ်။ တရ uတ်§ eတာင်ကiuးရီးယားနှင့် aန္ဒiယနiuင်ငများမှ 
ကuမ္ပဏeီတွက aစiuးရပiuင် ြမန်မာe့ရနနှင့် 
သဘာmဓာတ်eငွ့လuပ်ငန်းaပါaဝငa်ြခားeသာလuပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးeပါင်း ပီး 
လွန်ခဲ့တဲ့စစ်aစiuးရလက်ထက်မှာ လ iu့ဝှက်စွာ စာချuပe်တွ ချuပ်ဆ iu ပီး သဘာmဓာတ်eငွ့ကiu 
တူးeဖာ်ရှာeဖeွနတယ်။3 တရ uတ်နiuင်ငယူနန်ြပည်နယ်ဘက်သ iu့ ရခiuင်ြပညက် eရနနှင့် 
သဘာmဓာတ်eငွ့များသယe်ဆာင်ဖiu့ ပiuက်လiuင်းeတွကiu တညe်ဆာက်လျက်ရiှတယ်။4 

                                                           
1 ဗမာလူမျiuးeတွဟာ ရခ iuင်ဘuရင်ြပည်ကiu mmmm နှစ်ခ uမှာ eနာက်ဆ uးeတာ့ သ iမ်းပ iuက်န iuင်ခ့ဲတယ်။ aဲဒီခ uနှစ်ဟာ 
ယခ uလက်ရှi aမျiuးသားeရးဝါဒီရခ iuငe်တွရဲ့ သမiuင်းaရaဓ iကကျတဲ့နှစ်ြဖစ်တယ်။ ဒါeကာင့်a ဲဒီeနရာeဒသ 
န iuင်ငeရးaရeရာ စီးပွားeရးaရပါ aeြခaeနတင်းမာeနတယ်။ eယဘuယျaားြဖင့်eြပာရမယ်ဆiuရင် 
ရခ iuင်ြပည်သူeတွဟာ ဗမာလူမျiuးeတွကီးစiuးeနတယ်လ iu့ ယူဆထားတ့ဲဗဟiuaစiuးရက iu aြပင်းaထန်ကန့်ကွက်တယ်။ 
2 UN General Assembly, “Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar,” A/66/365 
(September 16, 2011), p. 17; UNDP, “Integrated Household Living Conditions Survey in Myanmar (2009-2010): Poverty 
Dynamics Report, June 2011. 
3 Human Rights Watch, “Untold Miseries”: Wartime Abuses and Forced Displacement in Burma’s Kachin State, March 2012, p. 
32-33, http://www.hrw.org/reports/2012/03/20/untold-miseries (accessed July 16, 2012); “Burma: Natural Gas Project 
Threatens Human Rights” Human Rights Watch news release, March 24, 2007, 
http://www.hrw.org/news/2007/03/23/burmanatural-gas-project-threatens-human-rights (accessed July 16, 2012); 
Matthew F. Smith, “Bad Business for Burma,” International Herald Tribune, April 3, 2011, 
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ရခiuင်ြပည်ရဲ့ aeစာပiuင်းeခတ်ကာလကသမiuင်းနှင့် eခတ်သစ်သမiuင်းeတွကiu 
aဓiပ္ပါယ်ဖွင့်ဆ iuတ့ဲeနရာမှာ မတူညီ ကွဲြပားမeတွရှiပီး ပiuင်ဆ iuင်မeတွလည်းရှiတယ်။ 
aများစuြဖစ်တဲ့ ဗuဒ္ဓဘာသာဝင ်ရခiuင်လူမျ iuးeတွaြပင ်ဘယ်လူမျ iuးeတွဟာ ရခiuင်ြပည်နယ်ရဲ့ 
eဒသခတiuင်းရင်းသားြဖစ်တယ်ဆ iuတာကiu aြငင်းပွားeနကဆဲြဖစ်တယ်။ ြမန်မာaစiuးရနဲ့  
ြမန်မာလူထuaသiuင်းaဝiuင်းက မွတ်ဆလင ်aများစuြဖစ်တဲ့ ရ iuဟင်ဂျာeတွကiu ရခiuင်ြပည်နယ်ရဲ့ 
တiuင်းရင်းသားတစ်ခ uaြဖစ် aသiaမှတ်ြပuဖiu့မeြပာနှင့် ြမန်မာနiuင်ငသားaြဖစ်လက်ခဖiu့eတာင ်

ြငင်းဆ iueနကပါတယ်။ တiuင်းရင်းသားမျiuးစuြဖစ်တဲ့ ြမန်မာနiuင်ငသားaများစuဟာ ရ iuဟင်ဂျာဆ iuတ့ဲ 

aeခ aeဝ ကiu aသiaမှတ်ြပuဖiu့ြငင်းဆ iuပီး ရခiuင်ြပည်က မွတ်ဆလင်လူထuကi u “ဘဂလီ”§ 
“ရ iuဟင်ဂျာလiu့eခ တ့ဲ” သiu့မဟ uတ် ရတ်ချမသeဘာeဆာင်တဲ့ “ကuလား” လiu့ eခ eဝ eြပာဆ iuပီး 
ဘဂလားeဒ့ချန်iuင်ငက တရားမဝင ်ဝငe်ရာက်လာသူများaြဖစ် သတ်မှတ်ကတယ်။  

 
aမှန်က မွတ်ဆလငe်တွဟာ ြမန်မာြပညa်eနာက်ဘက်ြခမ်းမှာ ရာစuနှစ်eပါင်းများစွာ 

eနထiuငe်နခဲ့တယ်။ ပညာရှင ်Francis Buchanan, M. D. ြပuစuပီး mmmm ခuနှစ်မှာ ထuတ်eဝတ့ဲ 

သueတသနစာတမ်းထဲမှာ “ရ iuဟင်ဂျာ” ဆ iuတ့ဲ aeခ aeဝ ကiu သuးလuးeရးသားထားတာကiu 
eတွ့ရတယ်။ ြမန်မာြပညa်eနာက်ဘက်ြခမ်းမှာ 

eြပာဆ iuaသuးြပuတဲ့ဘာသာရပ်စကားတစ်မျ iuးကeတာ့ “ရခiuင်ြပည်မှာ ကာလာကာရှည်စွာ 

aeြခချeနထiuင်ခဲ့တဲ့ [မွတ်ဆလငe်တွ] aသuးြပueြပာဆ iuပီး သူတiu့က ကiuယ့်ကiuကiuယ် ရ iuဟင်ဂျာ 

သiu့မဟ uတ် ရခiuင်ြပညe်ဒသခများလiu့ eခ ကတယ်” လiu့ သူ့ရဲ့eရးသားeဖာ်ြပချကa်ရသiရတယ်။5  

 
ရခiuင်ြပည်ဟာ aန္ဒiယeြမာက်ပ iuင်းရဲ့ တiuးချဲ့နယe်ြမတစ်ခuြဖစ်ခဲ့တယ်လ iu့ eရှးeခတ်က 

ယူဆခဲ့တယ်။6 ရခiuငe်ဒသကiu mm ရာစuနှစ်eြမာက်က တီဘက်-
ဗမာလူမျ iuးစ uများဝငe်ရာက်တiuက်ခiuက်ြခင်းမြပuလuပ်ခင် aန္ဒiယလူမျ iuးများက 

aဓiကeနထiuင်ခဲ့တယ်လiu့ တချ iu့eသာပညာရှင်များက ဆ iuပါတယ်။ 
“aသစ်ဝငe်ရာက်လာသူeတွဟာ aရငe်နထiuငe်နeသာeဒသခများနှင့် eရာeနှာeနထiuင်ခဲ့ ပီး 

                                                                                                                                                                             
http://www.nytimes.com/2011/04/04/opinion/04iht-edsmith04.html (accessed July 16, 2012); Shwe Gas Movement, 
www.shwe.org (accessed July 16, 2012) and EarthRights International, www.earthrights.org (accessed July 16, 2012). 
4 Human Rights Watch, “Untold Miseries”, p. 32-33 
5 Francis Buchanan, “A Comparative Vocabulary of Some of the Languages Spoken in the Burma Empire,” Asiatic Researches 
5 (1799), p. 234, www.soas.ac.uk/sbbr/editions/file64276.pdf (accessed July 26, 2012). 
6 Michael Charney, “Arakan, Min Yazagyi and the Portuguese: The Relationship Between the Growth of Arakanese Imperial 
Power and Portuguese Mercenaries on the Fringe of Southeast Asia,” SOAS Bulletin of Burma Research, 3:2, 2005. 
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ရခiuင်ဘ uရင်ြပည်ကiuတညe်ထာင်ခဲ့တယ်” လiu့eရးသား eဖာ်ြပတယ်။7 mmmm ခuနှစ်မှာ ြမန်မာြပည ်

eြမာက်ပ iuင်း aင်းmဘ uရင်ြပည်က ရခiuင်ြပည်ကiu ဝငe်ရာက်တiuက်ခ iuက်eတာ့ ရခiuင်ဘ uရင်မင်း 
နရတ်မiတ္တ ရဟာ ဘဂလားဘက်ကiu ထွက်eြပးတiမ်းeရှာင်ခဲ့ ပီး mmmm ခuနှစ်မှ ရခiuင်ြပည်ြပန်လာ ပီး 
eြမာက်ဦး မiu့eတာ် ကiuတညe်ထာင်ခဲ့တယ်။ ဘဂလားမှာ ြပည်နှင်ဒဏ်ခeနရတဲ့aချ iန်မှာ 

ဂွားလiu့eခ တ့ဲ ဘဂလီ မiu့မှာ aစ္စလာမ်ဘာသာနှင့် ထieတွ့နီးစပ် ပီး 
ရခiuင်ြပည်ြပန်လာတဲ့aခါeတာ့ "ဗuဒ္ဓဘာသာနှင့် aစ္စလာမ်ဘာသာနှစ်ခua ့oဖွယ်ရာ 

eပါင်းစပ်ထားတဲ့ တရားရ uးeတာ်ကiu ဖွဲ့စည်းတညe်ထာင် ပီး ပါရှားနှင့် aန္ဒiယနiuင်ငများက 

ရ iuးရာeတွကiuလည်း ဗuဒ္ဓဘာသာယဉe်ကျးမနှင့် eပါင်းစပ်လiuက်တယ်။"8 mm ရာစuနှစ် 
eြမာက်မှာeတာ့ ရခiuင်မင်းeတွဟာ aစ္စလာမ် စာလuးများြဖင့် eရးသားထားတဲ့ ဒဂါးြပားများနှင့် 
ဘဂလားြပည်ကဒဂါးြပားများကiu aတuယူြပuလuပ်aသuးြပuခဲ့တယ်။ mm ရာစuနှစ်နှင့် mm 

ရာစuနှစ်များတွင် ပါရှားဘာသာစကားကiuလည်း aစiuးရများကားဆက်ဆeရးမှာ 

aသuးြပuခဲ့တယ်။ ဘဂလားြပည ်aeရှ့ဘက်ပiuင်းမှာ မူခါ-ရခiuင်စစ်ပွဲများ ြဖစ်ပွားခဲ့ ပီးeနာက်ပiuင်း 
ဘဂလီကနe်တွကiu စ iတ်ပျက်ဖွယ်ရာ တက်တက်ကက eရာင်းဝယ်ခဲ့ ကတယ်။  
 

ဗiတiသကiuလi uနeီခတ်မှာeတာ့ ရခiuင်ြပည်က လူမျ iuးနှင့်ဘာသာြခားများကား ဆက်ဆeရးeတွ 

eြပာင်းလဲလာခဲ့တယ်။ mmmm ခuနှစ်ကeန mmmm ခuနှစ်aထi ြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပထမ aဂလiပ်-
ြမန်မာစစ်ပွဲaပီး ရခiuင်ြပည်နယ်ကiu ြမန်မာနiuင်င လွတ်လပe်ရးရတဲ့ mmmm ခuနှစ်aထi 
ဗiတiသကiuလi uနီလကe်aာက်ခaြဖစ် ထားရှiခဲ့တယ်။ ကiuလi uနeီခတ်မှာ ဗiတiသ eတွက 

ရခiuင်ြပည်နယ် မiu့eတာ်ကiu eြမာက်ဦးကeန စစ်eတွ မiu့ဘက်သiu့ eြပာင်းeရ့လiuက်တဲa့ချ iန်မှာ 

ရခiuင်ြပည်နှင့် ဘဂလားြပည်ကားမှာ တiကျတဲ့နယ်စပ်ရယ်လiu့မရ iှခဲ့ပါ။ ဒaီeကာင်းeကာင့် 
စစ်တeကာင်း မiu့ သiu့မဟ uတ် aeရှ့ဘဂလားနှင့် ရခiuင်ြပည်ကား လူဦးeရကူးသန်းသွားလာမ 

သiသiသာသာတiuးပွားလာခဲ့တယ်။9 ဒီကာလaတွင်း ရခiuင်ြပည်နယ်မှာ မွတ်ဆလင်လူဦးeရ 

သiသာထင်ရှားစွာတiuးပွားလာတယ်။ mmmm ခuနှစ်မှာ mm mmm ရ iှရာကeန mmmm မှာeတာ့ mmm 

mmm aထiြဖစ်လာတယ်လiu့ ဗiတiသကiuလiuနeီခတ်က စာရင်းaရသiရပါတယ်။10 

တချ iu့eသာသူeတွက ဒaီချက်aလက်ကiu aသuးြပuပီး “ရ iuဟင်ဂျာလiu့eခ တ့ဲ” လူထueတွဟာ 

တiuင်းရင်းသားလူနည်းစuတစ်ခuမဟuတ်§ ရ iuဟင်ဂျာဆ iuတာ eခတ်သစ်မှာ 

                                                           
7 Quoted in Bertil Lintner, Burma in Revolt: Opium and Insurgency Since 1948, (Chiang Mai: Silkwork, 1999), p. 65. 
8 Thant Myint-U, The River of Lost Footsteps: Histories of Burma (Farrar, Straus & Giroux: New York, 2006), p. 72 
9 Jacques Leider, “Arakanese Studies: Challenges and Contested Issues,” conference paper, "Arakan History Conference," 
Bangkok, Thailand, November 23-25, 2005, p.15-16. 
10 Aye Chan, “The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar),” SOAS Bulletin of Burma 
Research, Vol. 3, No. 2, Autumn 2005, p. 401. 
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aသစ်ဖန်တီးထားတာြဖစ်တယ§်  ဗiတiသကiuလi uနီeခတ်က ဘဂလားဘက်ကeန 

eြပာင်းeရ့လာတ့ဲ လeူတွရဲ့  သားeြမးစဉ်ဆက်eတွြဖစ်တယ်လiu့ eထာက်ြပeြပာဆ iuပါတယ်။11 

a ဲဒီeြပာဆ iuချက်ကiu ြမန်မာြပည်မှာ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် လက်ခထား ပီး aသuးလည်းဝင်ပါတယ်။ 
ဘာြဖစ်လiu့လဲဆiueတာ့ တည်ဆ ဲြမန်မာနiuင်ငသားuပeဒက ဗiတiသကiuလiuနeီခတ်မတiuင်ခင် 
ဘ iuးeဘးဘီဘင်eတွဟာ ြမန်မာြပည်မှာeနထiuင်ခဲ့တယ်ဆ iuတဲ့သက်eသ မြပနiuင်သူeတွကiu 
နiuင်ငသားaြဖစ် aသiaမှတ်မြပuပါဘူး။ ရ iuဟင်ဂျာeတွနှင့် ဘဂလားeဒ့ချ်နiuင်ငက ဘဂလeီတွ 

ရ uပ်ပiuင်းaရ ကွာြခားမမရှieပမယ့် ြမန်မာြပည်က ရ iuဟင်ဂျာeတွ eြပာဆ iuတ့ဲ 

eဒသသuးဘဂလီစကားသeတွကeတာ့ သiသာစွာ ကွဲြပားeနပီး 
ြမန်မာလiuလညး်eြပာဆiuတတ်ကတယ်။12 

 
ြမန်မာနiuင်င လွတ်လပe်ရးရတဲ့ mmmm ခuနှစ်eနာက်ပiuင်းမှာeတာ့ နiuင်ငeရးြပuြပင်eြပာင်းလဲမeတွ 

လuပe်ဆာင်eနခဲ့ ပီး နiuင်ငeရးမတည် ငiမ်မeတွနှင့် တiuင်းရင်းသားလက်နက်ကi uင်ပဋiပက္ခeတွ 

ရင်ဆ iuငe်နခဲ့ရတယ်။ mmmm ခuနှစ်မှာeတာ့ စစ်တပ်က aာဏာသiမ်းပiuက် ပီး နှစ်eပါင်း mm 

eကျာ်ကာeaာင ်စစ်aာဏာရှင်စနစ်ြဖင့a်uပ်ချuပ်ခဲ့တယ်။ 

စစ်auပ်ချuပe်ရးကာလတစe်လာက်ကeန ယခu စစ်တပ်ကီးစiuးတ့ဲ 

ပါလီမန်auပ်ချuပe်ရးeခတ်ကာလaထi စစ်တပ်ဟာ ရခiuင်ြပည်က ရခiuင်လူမျ iuးနှင့် 
ရ iuဟင်ဂျာလူထueတွaeပ  သတ်ြဖတ်ြခင်း§ aတင်းaကျပ်လuပa်ားeပးခiuင်းeစြခင်း§ 
မuဒiမ်းကျင့်ြခင်း§ ညဉ်းပန်းနှiပ်စက်ြခင်း§ နယ်eြမများကiu သiမ်းယူြခင်းနှင့် aြခားeသာ 

လူ့aခွင့်aeရး ချiuးeဖာက်မeတွ ကျူးလွနခ်ဲ့ပါတယ်။  
 

ြပင်းထန်တဲ့ ဖiနiှပ်ချuပ်ချယ်မeတွကားကeန ရခiuင်ြပည်သူeတွဟာ 

လူ့aခွင့်aeရးကာကွယ်တဲ့eနရာမှာeရာ§ ြမန်မာြပည်မှာ ဒီမiuကeရစီထွန်းကားeရး 
ကiuးပမ်းeဆာင်ရွက်တ့ဲeနရာမာှပါ aeရးကီးတဲ့ aခန်းက ကeန ပါဝင်eနခ့ဲတယ်။ uပမာ 

aစiuးရက ဓာတ်ဆeီစျးနန်းကiu aလွန်aမင်းြမင့်တင့်မကiu ဆန့်ကျင်တဲ့aeနနဲ့ 
ဗuဒ္ဓဘာသာဘ uန်းကီးeတွ ဦးeဆာင် ပီး mmmm ခuနှစ်မှာ တi uင်းြပည်aနှ့ ြပည်သူeတွ 

ဆန္ဒြပကတဲ့aချ iန်မှာ ရခiuင်ြပည်သူeတွဟာ aဓiကကျတဲ့eနရာက 

တက်တက်ကကပါဝင်ခဲ့တယ်။ ဆန္ဒြပမaeစာပiuင်းြဖစ်တဲ့ mmmm ခuနှစ် oဂuတ်လ mm ရကe်န့မှာ 

aစiuးရလuြခueရးတပ်သားeတွ ရန်ကuန်ကဆန္ဒြပသူeတွကiuဖမ်းဆီးeတာ့ စစ်eတွ မiu့မှာရှiတ့ဲ mmm 

ခန့်eသာ ဘ uန်းကီးeတွဟာ aဖမ်းခရသူeတွကiu eထာက်ခတဲ့aeနနဲ့ လမ်းeပ ထွက်လာသြဖင့် 
                                                           
11 aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက် 
12 Human Rights Watch, Perilous Plight, p. 6. 
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ဆယ်စuနှစ် နှစ်ခ uaတွင်း aကီးကျယ်ဆ uးဆန္ဒြပမ ြဖစ်eစခဲ့တယ်။ မကာခင်မှာပ ဲ

တiuင်းြပညa်နှ့က သiန်းeပါင်းများစွာeသာ ြပည်သူeတွဟာ လမ်းeပ ထွက်လာပီး ဆန္ဒြပမမှာ 

ပါဝင်ခဲ့ ကတယ်။ သဃာeတာ်များရဲ့ ရ iuးရာသကန်းaeရာင်ကiu ရည်ညန်း ပီး 
“eရဝါeရာငe်တာ်လှနe်ရး” လiu့eခ တဲ့ဆန္ဒြပမမှာ ပါဝင်တဲ့လူeတွကiu စစ်aစiuးရက 

ရက်စက်ကမ်းတမ်းစွာ ဖ iuခွင်းတဲ့aခါeတာ့ နiuင်ငတကာaသiuင်းaဝiuင်းက aaားသင့်ခဲ့ရတယ်။ 

aစiuးရက ဆန္ဒြပမaeပ  ဖiuခွင်းeတာ့ လeူပါင်းများစွာ eသeကျeပျာက်ဆ uးခဲ့တဲ့aထဲမှာ 

ရခiuင်ြပည်နယ်က ဘ uန်းကီးနှင့်ဆန္ဒြပလပ်ရှားသူeတွ eတာ်eတာ်များများ ပါဝင်ခဲ့တယ်။13  

 

ြမန်မာနiuင်င လွတ်လပe်ရးရ ပီးeနာက်ပiuင်း ရခiuင်ြပည်နယ်မှာ aeသးaဖွဲနှင့် တခါတeလတွင် 
တiueတာင်းတဲ့ aစiuးရဆန့်ကျင်eရး လက်နက်ကi uငe်တာ်လှန်တ iuက်ခiuက်မeတွ ရခiuင်နှင့် 
ရ iuဟင်ဂျာaသiuင်းaဝiuင်းမှာ ရ iှeနခဲ့eပမယ့် နiuင်ငeရးaရ ထင်ရှားမeတာ့ မရ iှခဲ့ပါ။ 
လက်နက်ကi uငa်ဖွဲ့aစည်းတစ်ခ uြဖစ်တဲ့ ရခiuင်လွတ်eြမာက်eရးပါတီဟာ mmmm ခuနှစ် eပီလမှာ 

ြမန်မာaစiuးရနှင့် aပစ်aခတ်ရပ်စဲeရး သeဘာတူလက်မှတ်ထ iuးခဲ့ ပီး ရခiuင်ြပည်နယ်က 

လူထueတွရဲ့  eထာက်ခမကiu ရရ iှeနဆဲြဖစ်တယ်။14 ဒါeပမယ့် လက်နက်ကiuင် 
ရ iuဟင်ဂျာaဖွဲ့aစည်းeတွကeတာ့ မွတ်ဆလင်လူထueတွရဲ့  eထာက်ခမaနည်းငယ်သာရရiှပီး 
နiuင်ငတကာaစွန်းeရာက်aဖွဲ့aစည်းeတွဆီက aeထာကa်ပ့ aနည်းaကျဉ်းရရှ iခဲ့တယ်လiu့ 
ဆ iuပါတယ်။15  

 

ရခiuင်နှင့်ရ iuဟင်ဂျာလူထuနှစ်ရပ်လuးက စစ်auပ်ချuပ်မeaာက်မှာ ဖiနiှပ်မeတွ ဆ iuးဝါးစွာ 

ထieတွ့ခစားeနရeပမယ့် ရ iuဟင်ဂျာeတွကeတာ့ ြမန်မာနiuင်ငသားြဖစ်ခွင့်မရှiတ့ဲ 

ကန့်သတ်ချuပ်ချယ်မမျ iuးကiu တမူထူးြခားစွာ ရင်ဆ iuင်eနရတယ်။ uပမာeြပာရမယ်ဆ iuရင ်mmmm 

aလယ်ပ iuင်းနှစ်များတွင် aeရးeပ လူဝင်မကီးကပe်ရး aက်uပeဒaရ 

ြမန်မာနiuင်ငသားaားလuး နiuင်ငသားမှတ်ပ uတင်စာရွက်စာတမ်းများ 

                                                           
13 Human Rights Watch, Crackdown: Repression of the 2007 Popular Protests in Burma, December 2007; Human Rights 
Documentation Unit, National Coalition Government of the Union of Burma, Bullets in the Alms Bowl: An Analysis of the 
Brutal SPDC Suppression of the 2007 Saffron Revolution, March 2008, p. 37. 
14 ရခ iuင်လွတe်ြမာကe်ရးပါတီ (ALP) ဟာ e ပီလ m ရက်eန့§ mmmm ခ uနှစ်တွင ်ြမန်မာaစiuးရနှင့် aပစ်aခတ်ရပ်စeဲရး 
သeဘာတူလက်မှတ်ထiuးခဲ့သည်။ “Myanmar’s peace process with ethnic rebel groups,” April 6, 2012; Several Arakan 
interviewed by Human Rights Watch expressed support for the ALP.  Human Rights Watch interview D.A., Sittwe, Arakan State, 
June 2012. 
15 Andrew Selth, “Burma and International Terrorism,” Australian Quarterly, vol. 75, no. 6, Nov.-Dec. 2003, pp. 23-28. 
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ရယူက iuငe်ဆာင်ထားရမည်ဟuဆ iuခဲ့eပမယ့် ရ iuဟင်ဂျာeတွကiueတာ ့စာသငe်ကျာင်းများနှင့် 
aလuပ်ရှင်aများaြပားလက်မခတဲ့ နiuင်ငြခားသားမှတ်ပuတင်ကဒ်ကiuသာ ထuတ်eပးခဲ့တယ်။16 

 
mmmm ခuနှစ်တွင် aစ iuးရက နဂါးမင်းလ iu့eခ တ့ဲ လူဝင်မကီးကပe်ရးaစီaစဉ်တစ်ခuကiu စတင် 
aeကာငa်ထညe်ဖာ်ခဲ့ ပီး "နiuင်ငaတွင်း eနထiuင်သူ လူတiuင်းကi u စ iစစ်ြခင်း§ နiuင်ငသားနှင့် 
နiuင်ငြခားသားများကiu ဒီuပeဒaရ eဖာ်ထuတ်ခွဲြခားြခင်းနှင့် တရားမဝင ်ဝငe်ရာက်လာသူ 
နiuင်ငြခားသားများကiu uပeဒaရ aeရးယူြခင်းများလ uပe်ဆာင်ခဲ့တယ်။"17 a ဲဒီaစီaစဉ်ဟာ 
တiuင်းြပည်တစ်ခ uလuးမှာ aeကာငa်ထညe်ဖာ်ခဲ့eပမယ့် ရခiuင်ြပည်နယ်မှာeတာ့ ရ iuဟင်ဂျာeတွက iu 

စစ်တပ်§ eဒသခရခiuင်ြပည်သူများနှင့် aာဏာပiuင်များက ကျယ်ြပန့်တဲ့ လူ့aခွင့်aeရးeတွ 

ချ iuးeဖာက်ခဲ့တယ်။18 သတ်ြဖတ်ြခင်း§ aစuလiuက် ဖမ်းဆီးြခင်း§ ညဉ်းပန်းနှiပ်စက်ြခင်းနှင့် 
aြခားနiuင်ကျင့်မများြဖစ်ပွားeစခဲ့ ပီး ရ iuဟင်ဂျာ နှစ်သiန်းeကျာe်လာက် 
ဘဂလားeဒ့ချန်iuင်ငဘက်ကiu ထွက်eြပးခဲ့ရတယ်။19 a ဲဒီaချ iန်မှာ ြမန်မာaစiuးရက ‘mmmmm 

ဦးeသာ ဘဂလီလူမျ iuးeတွဟာ တရားဝင်မှတ်ပuတင်စာရွက်စာတမ်းများမရiှသြဖင့ ်
စစ်eဆးမကeန ထွက်eြပးeရှာင်တiမ်းခဲ့တယ်’ လiu့ ရ iuဟင်ဂျာeတွကiu ဘဂလeီတွလiu့ 
ရည်ညန်းeြပာဆ iuခဲ့ ပီး ဒuက္ခသည်aeရaတွက်ကiu eလာ့တွက်ခဲ့တယ်။20 

ဘဂလားeဒ့ချန်iuင်ငမှာeတာ့ aာဏာပ iuငe်တွဟာ ဒuက္ခသည်eတွကiu ြမန်မာြပည်ဘက်သiu့ 
ြပန်တွန်းပiu့တဲ့aeနနဲ့ စားနပ်ရ iက္ခာeထာက်ပ့ဖiu့ ြငင်းဆန်ခဲ့ ပီး mm mmm eကျာ်ဟာ 
aစာငတ်ြပတ် ပီး eသဆ uးခဲ့ရတယ်။21 aသက်ရှင် ကျန်ရစသ်ူeတွကeတာ့ ြမန်မာြပည်ဘက်သiu့ 
aတင်းaဓမ္မaပiu့ခခဲ့ရ ပီး aဓ iကaeနနဲ့ ရခiuင်ြပည်နယe်ြမာက်ပ iuင်းတွင ်

aeြခချeနထiuင်ခဲ့ ကတယ်။22 

                                                           
16 Human Rights Watch, Burma: Rohingya Muslims: Ending a Cycle of Exodus?, September 1996, p. 29, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6a84a2.html (accessed July 12, 2012). 
17 Statement by the Ministry for Home and Religious Affairs, November 16, 1977, quoted in Human Rights Watch, Burma: 
Rohingya Muslims: Ending a Cycle of Exodus?, p. 12.  
18 Human Rights Watch, Burma: Rohingya Muslims: Ending a Cycle of Exodus?, p. 12. 
19 Human Rights Watch, Perilous Plight: Burma’s Rohingya Take to the Seas, May 2009, p. 6, 
http://www.hrw.org/reports/2009/05/26/perilous-plight-0 (accessed July 12, 2012); Human Rights Watch, Malaysia/Burma: 
Living in Limbo: Burmese Rohingyas in Malaysia, August 2000, 
http://www.hrw.org/legacy/reports/2000/malaysia/index.htm#TopOfPage (accessed July 12, 2012); Human Rights Watch, 
Burma: Rohingya Muslims: Ending a Cycle of Exodus?. 
20 Quoted in Bertil Lintner, Burma in Revolt: Opium and Insurgency Since 1948, p. 317. 
21 Alan Lindquist (head of UNHCR sub-office in Cox’s Bazaar in 1978), “Report on the 1978-1979 Bangladesh Refugee Relief 
Operation,” June 1979. Lindquist states on p. 9: “None of the U.N. agency heads raised any objection to using food as a 
political weapon.” See also Human Rights Watch, Burma: Rohingya Muslims: Ending a Cycle of Exodus?, p.3. 
22 Carl Grundy-Warrand and Elaine Wong,“Sanctuary Under a Plastic Sheet: The Unresolved Problem of Rohingya Refugees,” 
IBRU Boundary and Security Bulletin, vol.5, no.3, Autumn 1997, pp.79-91; Human Rights Watch, Perilous Plight: Burma’s 
Rohingya Take to the Seas, May 2009, p. 6. 
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ရ iuဟင်ဂျာeတွကiu ြမန်မာြပည်ဘက်သiu့ aတင်းaကျပ် ြပန်လည်တွန်းပiu့လiuက်တဲ့ 
ဘဂလားeဒ့ချန်iuင်ငကiu တuန့်ြပန်တဲ့aeနနဲ့ ြမန်မာaစiuးရဟာ mmmm ခuနှစ်မှာ 
တစ်နiuင်ငလ uးaတiuင်းaတာ လူဦးeရစစ်တမ်း eကာက်ယူခဲ့ ပီး ရ iuဟင်ဂျာeတွကiueတာ့ 
ချန်ထားခဲ့ ပီး ြမန်မာနiuင်ငရဲ့ mmmm နiuင်ငသားuပeဒaရ တရားဝင ်ဒီလiuခွဲြခားပထuတ်ခဲ့တယ်။  
 

mmmm ခuနှစ်မှာ ြမန်မာစစ်တပ်က ရ iuဟင်ဂျာeတွကiu ထပ် ပီးeမာင်းထuတ်တ့ဲaခါမှာ 
နှစ်သiန်းeကျာe်လာက် ရ iှeသာ လaူuပ်ကီးက ရခiuင်ြပည်နယ်ကeန ဘဂလားeဒ့ချ်န iuင်ငရဲ့  Teknaf 

နှင့် Cox's Bazaar eဒသဘက်ကiu ထွက်eြပးတiမ်းeရှာင်ခဲ့တယ်။ စစ်တပ်က 

၎င်းသွားရာလမ်းတစ်eလာက်တွင် eြမလှန ်မီးရ့ဖျက်ဆီးမများ ြပuလuပ်ခဲ့သြဖင့် 
ရာeပါင်းများစွာeသာလeူတွ aသတ်ခခဲ့ရ ပီး ဒuက္ခသည်eတွ ထွက်eြပးတiမ်းeရှာင်ခဲ့ရတယ်။ 
ဘဂလားeဒ့ချန်iuင်ငကလည်းထွက်eြပးလာတ့ဲ ဒuက္ခသညe်တွကiu aရငa်တiuင်း 
ကမ်းကမ်းတမ်းတမ်း ဆက်ဆပီး ယ uတ်နiမ့်တဲ့ ဒuက္ခသည်စခန်းeတွမှာ aeြခချ 
eနထiuငe်စခဲ့တယ်။  
 

လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖဲွ့ရဲ့ စာရင်းaရ ဘဂလားeဒ့ချန်iuင်ငဟာ mmmm ခuနှစ် 
စက်တင်ဘာလနှင့် mmmm ခuနှစ် နှစ်ကuန်ပiuင်းကာလaတွင်း  mm mmm eလာက်ရiှတ့ဲ 

ရ iuဟင်ဂျာeတွကiu ြမန်မာြပည်ဘက်သiu့ aတင်းaဓမ္မ ြပန်လည ်ပiu့eဆာင်ခဲ့တယ်။ 
ထiuaချ iန်ကာလတွင် ြမန်မာြပည်မှာ ကuလသမဂ္ဂ ဒuက္ခသည်များဆiuင်ရာ မဟာမင်းကီး 
မeရာက်ရiှခဲ့eသးသလiu ြမန်မာaစiuးရနှင့်လည်း ဒuက္ခသည်များကiu ကူညီဖ iu့ သeဘာတူညီမeတွ 

မရ iှခဲ့ပါ။23 ဘဂလားeဒ့ချ်နiuင်ငက ဒuက္ခသည်စခန်းeတွထဲမှာ ြဖစ်ပွားeနတ့ဲ ရ iuက်နှက်ြခင်း§ 
စားနပ်ရ iက္ခာeထာက်ပ့ကူညီဖiu့ ြငင်းဆ iuြခင်းစတဲ့ စခန်းaာဏာပiuငe်တွရဲ့  aနiuင်ကျင့်မeတွeကာင့် 
ြမန်မာြပည်သiu့ ဒuက္ခသည်eတွ ြပန်လည်ဝငe်ရာက်လာရတာြဖစ်တယ်။ ဒီလiuလuပ်ရပe်တွဟာ 
mmmm ခuနှစ်တuန်းက ဘဂလာeဒ့ချ်န iuင်ငက လuပe်ဆာင်ခဲ့တဲ့လuပ်ရပ်နှင့် ထပ်တူeနတယ်။24 သiu့eပမဲ ့

ြမန်မာြပည်ဘက ်ြပန်လည်ဝငe်ရာက်လာတဲ့ mm mmm eလာက်ရiှတ့ဲ ဒuက္ခသညe်တွထဲက 

aများစuဟာ မiမiသeဘာြဖင့ ်ြပန်လာတာမဟuတ်ပါ။ ကuလသမဂ္ဂဒuက္ခသည်များဆiuင်ရာ 

                                                                                                                                                                             
 
23 Human Rights Watch, The Rohingya Muslims: Ending a Cycle of Exodus?, vol.8, no.8, September 1996. 
24 aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက် 



 

aစiuးရက တားဆီးန iuငခ်ဲ့ရဲ့သားနဲ့    24

မဟာမင်းကီးကလည်း ြမန်မာြပည်ဘက ်ြပန်လည်ဝငe်ရာက်သွားတဲ့ 
ဒuက္ခသည်eတွရဲ့aeြခaeနကiu သiရ iှဖiu့ စuစမ်းမ မြပuလuပ်နiuင်ခဲ့ပါ။25 

 

mmmm ခuနှစ်မှ စတင် ပီး ကuလသမဂ္ဂဒuက္ခသည်များဆiuင်ရာ မဟာမင်းကီးမ ှရခiuငe်ဒသမှာ 
ကွင်းဆင်းလuပ်ငန်းaဖွဲ့ကeလး စတင်ထားရှiခဲ့ပါတယ်။ ထiuaချ iန်ကာလaတွင်းမှာဘ ဲ

eနာက်ထပ ်ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuး aeြမာကa်များကiu ဘဂလာeဒ့ချ်aာဏာပiuင်များက 

ြမန်မာနiuင်ငဘက်သ iu့ aတင်းaဓမ္မ ြပန်လည်ပ iu့eဆာင်ခဲ့ပါတယ်။ ကuလသမဂ္ဂ 
ဒuက္ခသည်များဆ iuင်ရာ မဟာမင်းကီးမှာလည်း ရခiuင်ြပည်နယ်၏ aeြခaeနမှာ ဒuက္ခသည်များ 
ြပန်လညa်eြခချ eနထiuင်နiuင်သည့် aeြခaeနနှင့် ကiuက်ညီမရ iှသည်ဟ u ယူဆခဲ့သည့်aတွက် 

ဒuက္ခသည်များ ြမန်မာြပည်သiu့ aစuလiuက်aြပuလiuက်  ြပန်လည်ပ iu့eဆာင်eရးလuပ်ငန်းများကiu 
aထူးaားeပးeဆာင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ သiu့eပမယ့် eနာက်ပiuင်း 
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖဲွ့မှ eကာက်ယူထားeသာမှတ်တမ်းများaရ ဒuက္ခသည်များဟာ 
mင်းတiu့၏ သeဘာဆန္ဒaရ ြမန်မာြပညa်တွင်းသiu့ 
ြပန်လညm်ငe်ရာက်ခဲ့ြခင်းမဟ uတ်eကာင်းသiရ iှခဲ့ရပါတယ်။26 ဘဂလားeဒ့ချ်aာဏာပiuင်များ နှင့် 

ရ iuဟင်ဂျာဒuက္ခသည်များ ကiuြပန်လည်လက်ခခဲ့သည့ ်ြမန်မာစစ်တပ်တiu့မှ aတင်းaဓမ္မ 
aကမ်းဖက်eဆာင်ရွက်ြခင်း§ သတ်ြဖတ်မများကျူးလွန်ြခင်းများ ရ iှခဲ့ပါတယ်။27 mmmm 

ခuနှစ်တွင် ြမန်မာြပည်ကiu ြပန်လညm်ငe်ရာက်လာeသာ ဒuက္ခသည ်aချiu့ကi u 
ရခiuင်ြပည်နယe်ြမာက်ပ iuင်းeဒသaတွင်းသာ သွားလာ လပ်ရှားနiuင် ပီး ထiueဒသaတွင်းတွင်သာ 
aလuပ်လuပ်ကiuင်ခွင့်ရ iှသည့် ယာယီမှတ်ပ uတင်ကတ် (Temporary Registration Cards) များ 
eပးaပ်ခ့ဲပါတယ်။  
 

ထiuaချ iန်မှစတင် ပီး ရခiuင်ြပည်နယ်aတွင်း ပiuင်ဆ iuင်မမဲ့eနတ့ဲ နiuင်ငမဲ့ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးတiu့ဟာ 
စစ်တပ်§ ရ§ဲ လmူင်မကီးကပ်eရး§ aeကာက်aခွနa်ရာရှiများနှင့် eပါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ 
နယ်ြခားeစာင့်တပ် (နစက) တiu့ရဲ့ ရက်စက်ကမ်းကuပ်လှတဲ့ ဖiနiှပ်မeaာက်မှာeနထiuင်လာခဲ့ရ ပီး 
နiuင်ငတကာeaဂျင်စီ နဲ့ ကuလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရ iက္ခာaစီaစဉ် မ ှeပးaပ်လာeသာ 
aကူaညီြဖင့်သာ ဆက်လက်aသက်ရှင် eနထiuငe်နခဲ့ရပါတယ်။ ရခiuင်ြပည်နယe်ြမာက်ပ iuင်း 
မွတ်ဆလင်aများစueနထiuငe်သာ မiu့များတွင ်နစကမှ uပeဒကီးကပe်ရး§ 

                                                           
25 aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက် 
26 aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက် 
27 Human Rights Watch, The Rohingya Muslims: Ending a Cycle of Exodus?, vol.8, no.8, September 1996; U.S. Committee for 
Refuges, “The Return of the Rohingya Refugees to Burma: Voluntary Repatriation or Refoulement?” Washington, DC, 1995. 
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aeကာက်ခွနa်ရာရှiများ§ စစ်တပ် နှင့် auပ်ချuပe်ရးaာဏာပiuင်များ ထားရှiြခင်းဟာ 
ြမန်မာြပည်မှာaတiuင်းaတာaရ ထူးြခားeနeသာ aeနaထားတခuြဖစ်ပါတယ်။ နစက မှ 
ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများကiu မကာခန aတင်းaဓမ္မ aလuပe်စခiuင်းြခင်းများ ြပuလuပ်လျက်ရiှပါတယ။် 
လွန်ခဲ့eသာ တစ်နှစ်တာကာလaတွင်းတွင် ရ iuဟင်ဂျာ ဦးeရ စuစueပါင်းmmmmm မmှmmmm ခန့်ကiu 
လiuင်စင်မရှiဘဲ aiမ်များ လiuက်လြပuြပငe်နြခင်းဆiueသာ aြပစ်ကျူးလွန်မများaတွက် 

aeကာင်းမဲ့ဖမ်းဆီးြခင်းများ ြပuလuပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖမ်းဆီးထiန်းသiမ်းခရတဲ့ ရ iuဟင်ဂျာများမှာ 
ညဉ်းပန်းနှiပ်စက်မများ§ ရ iuက်နက်မများကiu မကာခန ခရeလ့ရှi ပီး ထiuက့ဲသ iu့eသာ 
ညဉ်းပန်းနှiပ်စက်မများ မခရeaာင ်ပွဲစားများမှတဆင့် နစက aရာရှiများကiu eငွeပး ပီး 
လဒ်ထiuးြခင်းများ ြပuလuပ်ရပါတယ်။28  

 

နှစ်စဉ်နှစ်တiuင်း eထာင်နှင့်ချeီသာ နiuင်ငမဲ့ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများဟာ 
ရခiuင်ြပည်နယe်ြမာက်ပ iuင်းတွင ်မiမiတi u့ခစားeနရeသာ ဖiနiှပ်မaမျ iuးမျiuးမှ 
လွတ်eြမာက်လာeရးaတွက် ြမန်မာြပည်ကuန်းတွင်းပ iuင်းမှတဆင့် 
ခရီးသွားလာခွင့်မရြခင်းeကာင့် aသက်aန္တရာယ်ကီးလှeသာ 
ပင်လယe်ရeကာင်းခရီးမှတဆင့် aသက်စွန့် ပီး ထiuင်း§ မeလးရှားနှင့ ်ဘဂလား
eဒ့ချ်န iuင်ငများသiu့ ထွက်ခွါလာကပါတယ်။ ဒီခရီးများမ ှလူကuန်ကူးသူများ၏ eခါင်းပuြဖတ်မနှင့် 
aကမ်းဖက်မ§ ပင်လယ်ြပင်ထဲသiu့ ြပန်လညe်မာင်းထ uတ်ခရမ§ aကန့်သတ်မရiှ ရက်ရှည ်

ြပည်ပနiuင်ငတွင်းမှာ ဖမ်းဆီးခထားရမများကiu ခလာရပါတယ်။29 eသာင်းနဲ့ချeီသာ 
ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများမှာ မeလးရှားနiuင်င§ aeရှ့aလယ်ပ iuင်းနiuင်င နှင့် ထiuင်းနiuင်ငတiu့တွင် 
တရားမmင ်aလuပ်သမားeတွaြဖစ် လuပ်ကiuငe်နကသလiu aြခားeသာနiuင်ငများတွင ်

ခiuလခွင့်eလာက်ထားသူများလည်း ရ iှပါတယ်။  
eထာင်နှင့်ချeီသာ ရခiuင်လူမျ iuးများလည်း ြမန်မာြပညa်တွင်းရiှ ဆင်းရဲမွဲeတမများနှင့် 
aာဏာaလဲွသuးစားမ ဒဏ်မ ှလွတ်eြမာက်ရနa်တွက် နiuင်ငရပ်ြခားများတွင ်

တရားမmငa်လuပ်သမားaြဖစ် သွားeရာက်လuပ်ကiuငe်နသူများ ရ iှသက့ဲသ iu့ aiန္ဒiယ§ မeလးရှား§ 
ထiuင်းနiuင်င နှင့် aြခားeသာနiuင်ငများတွင ်ခiuလခွင့် eတာင်းခသူများလည်း ရ iှပါတယ်။ 
သiu့eသာ်လည်း ရခiuင်လူမျ iuးများမှာ ြမန်မာြပည်တွင် လွတ်လပ်စွာ သွားလာနiuင်သည့် aတွက် 

နiuင်ငြခားသiu့ ထွက်ခွာသည့်aချ iန်တွင်  ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများကဲ့သiu့ eရeကာင်းခရီးနှင့် 
သွားလာြခင်းမျ iuး သiပ်မရiှပါ။ 

                                                           
28 Human Rights Watch interview #15, Yangon, Burma, June 2012. 
29 See Human Rights watch, perilous Plight: Burma Rohingya Take to the Seas, May 2009. 
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(m) ရခ iuင်ြပည်တွင ်ဇွန်လ mmmm က စတင်ြဖစ်ပွားခဲ့eသာ 
aကမ်းဖက်မများ 

 
ရခiuင်ြပည်နယ်တွင် ြဖစ်ပွားခဲ့eသာ ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာ ကမ်းဖက်မများမှာ aဓ iကaeနနဲ့ mmmm 

ခuနှစ် ဇွန်လ m မ ှmm ရကe်န့များတွင် ြဖစ်ပွားခဲ့eသာ ရ iuဟင်ဂျာလaူuပ်စuနှင့် 
ရခiuင်လaူuပ်စuတiu့aကား aြပနa်လှန ်eနaiမ်များ§ eစျးဆiuင်များ နှင့် ဘ uရားmတ်ြပuသည့် 
eနရာများကiu တiuက်ခi uက်ြခင်းများ ြပuရာမ ှစတင်ြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ 
မျက်ြမင်သက်eသများ၏ ထွက်ဆ iuချက်aရ ရခiuင်လaူuပ်စu နှင့် ရ iuဟင်ဂျာ လaူuပ်စuများက 

ရပ်ကွက်aတွင်းရiှ eနaiမ်များ နှင့် aeဆာက်aဦးများကiu မီးရ့ဖျက်ဆီးြခင်း§ 
လuယက်မများကျူးလွန်ြခင်း§ eတွ့သမလူများကiu တuတ်§ ဓား§ ဝါးခန် aစရiှeသာ 
လက်နက်များြဖင့ ်ရ iuက်နက်ြခင်းများ ြပuလuပ်ခဲ့eကာင်းသiရပါတယ်။ လူမျ iuးစu နှစ်ဖက်စလ uးမှ 
aကမ်းဖက်မများ§ သတ်ြဖတ်မများ ြပuလuပ်ခဲ့eကာင်းကiu ရပ်ကွက်aတွင်းeနထiuင်သည့် 
ရခiuင်လူမျ iuး နှင့် ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများက mန်ခeြပာဆ iuခဲ့ပါတယ်။  
 

လuြခueရးတပ်များက mင်းတiu့ကiuယ်တ iuင် လူ့aခွင့်aeရး ချ iuးeဖာက်မရiှeသာ 
aကမ်းဖက်နည်းလမ်းများြဖင့် ဖiuခွင်းတiuက်ခi uက်မများ ြပuလuပ်ခဲ့သလiu လက်နက်များ 
ကiuငe်ဆာင်ထားeသာ ရခiuင်လူမျ iuးများနှင့်aတူ ပူးeပါင်း ပီး တiuက်ခiuက်မများလည်းရ iှခဲ့ပါတယ်။  
ယခuက့ဲသiu့ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများကiu ညဉ်းပန်းဖiနiှပ်မ နှင့် aခွင့်aeရးချiuးeဖာက်မများမှာ 
aဓ iကaeနနဲ့ ဇွန်လ mm ရက်eန့ကတည်းက စတင် ပီး စစ်eတွ မiu့နှင့် 
ရခiuင်ြပည်နယe်ြမာက်ပ iuင်းeဒသeတွမှာ ြဖစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဒaီeကာင်းကiu eaာက်မှာ 
aeသးစiတ် eဖာ်ြပထားပါတယ်။  
 

ယခuလiu လaူuပ်စuaချင်းချင်းaကား aကမ်းဖက်မြပဿနာများ ြဖစ်ပွားရသည့် 
aeကာင်းaရင်းမှာ eမလ mm ရကe်န ့ရမ်း ဗဲ မiu့တွင ်ဗuဒ္ဓဘာသာmင ်

ရခiuငa်မျ iuးသမီးတစ်ဦးြဖစ်တဲ့ မသီတာeထွးကiu မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်ဟu ဆiueသာ 
aမျ iuးသားသuးဦးမှ မuဒiမ်းကျင့်ခဲ့သတ်ြဖတ်ခဲ့ြခင်းမှ စတင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ ထiuရာဇဝတ်ြပစ်မရဲ့  
aeသးစiတ်ကiu လူထuဆူပူauကလာeစတ့ဲ လက်ကမ်းစာeစာင်တစ်ခueပ မှာ eဖာ်ြပ ပီး 
eဒသခeတွကားထဲမှာ ြဖန့်ချ iခဲ့တဲe့နာက် ဇွန်လ m ရကe်န့တွင ် ရမ်း ဗဲ မiu့aeရှ့eတာင်ပiuင်း 
eတာင်ကuတ် မiu့တွငe်နထiuငe်သာ ရခiuင်လaူuပ်ကီးက  မွတ်ဆလင ်ဘာသာmင်များကiu 
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တငe်ဆာင်လာeသာ ဘတ်စကားတစ်စီးကiu ရပ်တန့် ပီး မွတ်ဆလင ်ဘာသာmင် 
ခရီးသည်ဆယ်ဦးက iu သတ်ြဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ aခuလiu မွတ်ဆလင်ခရီးသည်များကiu 
တငe်ဆာင်လာeသာ ဘတ်စကား ကiu ရခiuင်လaူuပ်ကီးက တiuက်ခiuက်eနချ iန်တွင် မသီတာeထွးကiu 
မuဒiမ်းကျင့်သတ်ြဖတ်ခဲ့သည့်aမူြဖင့် သသယရ iှထားတဲ့ မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်သuးဦးမှာ  
eကျာက်ြဖူ aကျဉ်းစခန်းတွင် aာဏာပ iuင်များ ဖမ်းဆီးထiန်းသiမ်းြခင်း ခeနရ ပါတယ်။ 
တရားခမွတ်ဆလင်ဘာသာmင် သuးဦးမှာ ြပစ်မကျူးလွန်eကာင်းeတွ့ရiှခဲ့ပါတယ်။ 
ြပစ်မကျူးလွန်သူ သuးဦးထဲမှ တစ်ဦးမာှ မiမiကiuယ်ကiuယ် aဆ uးစီရင်ခဲ့ ပီး ကျန်နှစ်ဦးမှာ ဇွန်လ mm 

ရကe်န့တွင ်eသဒဏ်ချမှတ်ြခင်း ခခဲ့ရပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ခရီးသည ်ဆယ်ဦးကiu 
ရခiuင်လaူuပ်စuမ ှသတ်ြဖတ်ခဲ့သည့် aမကiueတာ့ မျက်ြမင ်သက်eသများ ရ iှeသာ်လည်း 
ြပစ်မစီရင်ြခင်း မရ iှeသးပါ။  
 

ဇွန်လ m ရကe်နတွင ်eထာင်နှင့်ချeီသာ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများက 

ရခiuင်ြပည်နယe်ြမာက်ပ iuင်းeမာငe်တာမ iu့တွင် eသာကာeန့ဘ uရားရiှခiuးaပီး 
ဆူပမူများြပuလuပ်ခဲ့ရာ aeရaတွက်မသiရ iှရeသးတဲ့ ရခiuင်များ aသတ်ခခ့ဲရသက့ဲသi u့ 
ရခiuင်ြပည်သူများ၏ aiuးaiမ် ပစ္စည်းများလည်း eတာ်eတာ်များများ aဖျက်ဆီးခခဲ့ရပါတယ်။ 
ထiuမှတဆင့် ရ iuဟင်ဂျာလaူuပ်စuနှင့် ရခiuင်လaူuပ်တi u့aကား 
aြပနa်လှန်တiuက်ခi uက်မများaကမ်းဖက်မများမှာ စစ်eတွ မiu့ သiu့ လျင်ြမန်စွာ ကူးစက်ပျ့နှ့ 
သွားပါတယ်။  aြဖစ်aပျက်aeတာ်များများမှာ တစ်ဘက်စီမှ auပ်စuများက aြခားတစ်ဘက်မှ 
ရွာသားများaား မeမာ်လင့်ဘ ဲရ uတ်တရက ်တiuက်ခiuက်ကပါတယ်။  
 

ဇွန်လ mm ရက်eန့တွင် ြမန်မာနiuင်ငသမ္မတ ဦးသiန်းစiန်မှ ရခiuင်ြပည်နယ်ရှi စစ်eတွ မiu့နယ§် 
eမာငe်တာမiu့နယ§် ဘူးသီးeတာင် မiu့နယ် နှင့် ရeသ့eတာင် မiu့နယ်တiu့တွင် 
aeရးeပ eကြငာချက ်ထuတ်ြပနe်ကညာပီး ရခiuင်ြပည်နယ်တွင် ြဖစ်ပွားeနeသာ 
လaူuပ်စuaချင်းချင်းကားaကမ်းဖက်မများကiu mငe်ရာက်ကiuင်တွင်ရန် aတွက် 

ြမန်မာစစ်တပa်ား aခွင့်aာဏာeပးaပ်လiuက်ပါတယ်။ ရခiuင်ြပည်နယ် eြမာက်ပiuင်း နှင့် 
စစ်eတွ မiu့တွင ်aကမ်းဖက်ဆူပူauကမက iu ရကa်နည်းငယ်aတွင်း ထiန်းသiမ်း 
ရပ်တန့်န iuင်ခဲ့eသာ်လည်း လuြခueရးတပ်များက ဆူပူမauကမတွင ်ပါmငe်နသူများကiu 
ဖယ်ရှားရာတွင် aeကာင်းမဲ့ဖမ်းဆီးြခင်းများ§ aတင်းaဓမ္မaငa်ားသuး eဆာင်ရွက်မများ 
aစရiှသည့် aာဏာaလဲသuးစားမများ နှင့် လူ့aခွင့်aeရးချ iuးeဖာက်မများကiu 
ကျူးလွန်လာပါတယ်။ aထူးသြဖင့် ရ iuဟင်ဂျာ eကျးရွာများက ထiuက့ဲသ iu့eသာ aခွင့်aeရး 
ချ iuးeဖာက်မများကiu ကiu ပiuမiuခခဲ့ရပါတယ်။ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuး နှင့် ရခiuင်လူမျ iuး  စuစueပါင်း mmmmmm 
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eကျာ်ခန့်က မiမiတiu့၏ eနaiမ်ကiuစွန်ခွါခဲ့ကရပီး သီးြခားစီeဆာက်လuပe်ပးထာeသာ ယာယ ီ

eနရာထiuင်ခင်းများတွင ်eြပာင်းeရ့eနထiuငe်နကရပါတယ်။ ြပည်တွင်း နှင့် နiuင်ငတကာ 
လူသားချင်း စာနာeထာက်ထားeရး aဖွဲ့များဟာ aeရးeပ လiuaပe်နတ့ဲ aကူaညီများကiu 
eပးaပ်နiuငe်ရးaတွက် aလူးaလeဲဆာင်ရွက်eနကရပါတယ်။ 
 

ရခiuင်ြပည်နယe်ြမာက်ပ iuင်းမှာ ြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ လaူuပ်စuaကား aကမ်းဖက်မြပဿနာများ နှင့် 
aစiuးရမှ ဆူပူauကမများကiu aကမ်းဖက်နည်းြဖင့် ဖယ်ရှားမeကာင့် eသဆuးသူ ဦးeရနှင့် 

ထiခiuက်ဒဏ်ရာရသူဦးeရ aတiaကျကiu ယခuချ iန်ထiမသiရ iှရeသးပါ။ aစiuးရ ထuတ်ြပန်ခဲ့eသာ 
eသဆ uးသူစာရင်းaရ ရခiuင်ြပည်နယ်တွင် ြဖစ်ပွားeနeသာ 
လaူuပ်စuများaကားaကမ်းဖက်မြပဿနာeကာင့် လူဦးeရeပါင်း mm ဦးeသဆ uးခဲ့တယ်လiu့ 
ဆ iuပါတယ်။30 လူ့aခွင့်aeရး eစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့၏ စuစမ်းချက်aရ aစiuးရထuတ်ြပန်ထားeသာ 
စာရင်းမှာ aမှန်တကယe်သဆ uးဒဏ်ရာရခဲ့သူaeရaတွက်ထက် aလွန ်

နည်းပါးeနeကာင်းeတွ့ရပါတယ်။31 

 

ဆူပူaကမ်းဖက်မများ တလခန့်ြပည့်သွား ပီးeနာက် ဇူလiuငလ် mm ရကe်န့တွင်မှ သမ္မတ 

ဦးသiန်းစiန်က ရခiuင်ြပည်နယ်တွင် ြဖစ်ပွားeနeသာ လaူuပ်စuaကားပဋiပက္ခများကiu 
eြဖရှင်းeပးရန် ‘တခuတည်းeသာနည်းလမ်းမှာ’ ရ iuဟင်ဂျာများက iu တတiယနiuင်င သiu့မဟ uတ် 

ကuလသမဂ္ဂဒuက္ခသည်များဆ iuင်ရာ မဟာမင်းကီးမ ှကီးကပ်ကွပ်ကဲeသာ ဒuက္ခသည်စခန်းများသiu့ 
ပiu့eဆာင်ရန်ြဖစe်ကာင်း eြပာဆ iuခဲ့ပါတယ်။32 ကuလသမဂ္ဂဒuက္ခသည်များဆiuင်ရာ မဟာမင်းကီးမ ှ

ထiuaဆ iuြပuချက်ကiu ချက်ချင်း ြငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။33  

 

ြမန်မာနiuင်ငaမျ iuးသားလူ့aခွင့်aeရးeကာ်မီရှငu်က္က  ရခiuငa်မျ iuးသားတစ်ဦးြဖစ်တဲ့ဦးmင်းြမ 

ဦးeဆာင်တဲ့ သuးဦးပါ aဖွဲ့မှ aeြခaeနကiu eလ့လာသuးသပ်ရန် ရခiuင်ြပည်နယ်သiu့  ဇွန်လ mm 

ရကe်န့မှ ဇူလiuင်လ mရက်eန့aထi သွားeရာက်ခဲ့ပါတယ်။ eကာ်မီရှင်၏ 

eလ့လာeတွ့ရiှချက်eတွကiu နiuင်ငeတာ်ပiuင ်မီဒီယာများမှတဆင့ ်ဇူလiuင်လ mm ရက်eန့မှာ 
                                                           
30 See, for example, “78 dead in sectarian violence: gov’t figures,” Mizzima, June 27, 2012, 
http://www.mizzima.com/news/inside-burma/7400-78-burmese-dead-in-sectarian-violance-govt-figures.html (accessed 
July 31, 2012) 
31 Human Rights Watch interviews Z.E., Z.F., A.A., and D.F. alone refer to 90 killings 
32 “Myanmar moots camps, deportation as Rohingya ‘solution’” Agence France Presse, July 12, 2012, 
http://www.rnw.nl/english/bulletin/myanmar-moots-camps-deportation-rohingya-soluti-o (accessed July 13, 2012) 
33 “UN Refugee Chief Rejects Call to Resettle Rohingya,” Associated Press, July 12, 2012, 
http://abcnews.go.com/international/wireStory/refugee-chief-rejects-call-resettle-rohingya-16762724#.T_-RvHBVekl 
(accessed July 13, 2012) 
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eကြငာချက်တစ်eစာင်ထuတ်ြပန်ခဲ့ပါတယ်။ ထiuထuတ်ြပန်eကြငာချက်မှာ aစiuးရaာဏာပiuင်များ 
ကျူးလွန်ထားeသာ aာဏာaလဲသuးစားမများကiuမ ူeဖာ်ြပထားြခင်းမရှiဘ§ဲ 
eဒသတွင်းaeရးeပ လiuaပe်နeသာ လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားမဆ iuင်ရာ 
aeထာကa်ကူပစ္စည်းများ aလuaeလာက် ရရ iှeနeကာင်း ကiuသာ 
ထည့်သွင်းeရးသားထားပါတယ်။ ထiu့aြပင ်ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများ  ဖiနiှပ်ခeနရမနှင့် 
နiuင်ငသားြဖစ်eရးြပဿနာကiuလည်း eဖာ်ြပထားြခင်းမရှieကာင်း eတွ့ရပါတယ်။34  

                                                           
34 The Myanmar National Human Rights Commission, “Statement No. (4/2012) of Myanmar National Human Rights 
Commission concerning incidents in rakhine State in June 2012,” The New Light of Myanmar, July 11, 2012.  
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(m) aစ iuးရလ uြခueရးတပ်သားများရဲ့ 
လူ့aခွင့်aeရးချiuးeဖာက်မများ 

 

ဂ iuဏ်းဂဏဆ iuငရ်ာ ကမ်းဖက်မeကာင့် ဒ uက္ခeရာက်သူများကiu ကာကွယ်ရန် aစ iuးရက 
ပျက်ကွက်ခဲ့ 
 

ရခiuင်ြပည်နယe်ြမာက်ပ iuင်းနှင့် စစ်eတွ မiu့တွင် ြဖစ်ပွားခဲ့eသာ ဂiuဏ်းဂဏာဆiuင်ရာaကမ်းဖက်မ 

ြပဿနာ၏ aဆ iuးဝါးဆuးaချ iန်ြဖစ်သည့် ဇွန်လ m ရကe်န့မှ mm ရကe်န့များတွင် 
ရ iuဟင်ဂျာလaူuပ်ကီး နှင့် ရခiuင်လူမaသiuင်းaဝiuင်းများမှ eကာက်လန့်စရာeကာင်းတဲ့ 
aကမ်းဖက်မများနှင့် aiuးaiမ်ပiuင်ဆ iuင်မများကiu ဖျက်ဆီးြခင်းများ ြပuလuပ်ခဲ့ပါတယ်။ 
eခါင်းြဖတ်သတ်ြခင်း§ ဓား ြဖင့်ထiuးသတ်ြခင်း§ eသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ်ကြခင်း§ ရ iuက်နှက်ကြခင်း§ 
eနရာတကာ မီးရ့ဖျက်စီးြခင်းများကiu ကျူးလွန်ခဲ့ ကeကာင်း ကားသiခဲ့ရပါတယ်။ ရခiuင်နှင့် 
ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးစu နှစ်ဖက်စလ uးမှ မျက်ြမင်သက်eသများက aeြခaeနဆiuးဝါးတာ 

သiသာeနeသာ်လည်း  aာဏာပiuင်များက mင်းတiu့ကiu လueလာက်သည့်ကာကွယ်မများ 
မeပးaပ်ခ့ဲeကာင်း လူ့aခွင့်aeရး eစာင့်ကည့်eရး aဖွဲ့ကiu eြပာြပခဲ့ ကပါတယ်။35 aစiuးရမှ 
aချ iန်မ ီသင့်သလ iu mငe်ရာက်ထiန်းသiမ်း ဟန့်တားမများ မြပuလuပ်ခဲ့သြဖင့် aကမ်းဖက်မများမှာ 
aရ iှန်ပiuမiuြမင့်လာ ပီး တရားuပeဒစiuးမiuးမမရiှသည့် aeြခaeနတွင ်လaူuပ်စuနှစ်ဘက်စလ uးမှ 
eသချာည iနင်းထားတဲ့တiuက်ခiuက်eရး aစီစဉ်များeရးဆွဲ ပီး aြပနa်လှန် တiuက်ခiuက်မများ 
ြပuလuပ်လာတဲa့ထi ြဖစ်လာပါတယ်။ စတင် ြဖစ်ပွားeစခ့ဲတ့ဲ ဇွန်လ m ရကe်န့ 
eတာင်ကuတ် မiu့တွင် မွတ်ဆလင်ဘာသာmင် ခရီးသည်များကiu ရခiuင်လaူuပ်စuမ ှတiuက်ခ iuက် 

                                                           
35 ဇွနလ် mmရကe်န့ eတာင်ကuတ်တွင်ြဖစ်ပွားခဲe့သာ မူဆလင်ဘာသာmင်ခရီးသည ်mm ဉီးကiu ရခ iuင်လူauပ်စ uမ ှသတ်ြဖတ်ခဲ့ြခင်း 
နှင့် eမာင်းeတာမ iu့နယ်ရှ i မူဆလင်ဘာသာmင်များ၏ ဆူပaူuကမတiu့ကiu ြမန်မာသတင်းဌာနများက တင်ြပရာမှာ ယခငက် 
မြဖစ်ဖူးတဲ့ ဘက်လiuက်မeတွ ရ iှeနခဲ့ ပီး aချiu့eသာaeကာင်းaရာeတွမှာဆiuလင ်ရ iuဟင်ဂျာ နှင့် ရ iuဟင်ဂျာမဟuတe်သာ 
မူဆလင်ဘာသာmင်များကiu aတiaလငး် ရန်လiuတဲ့ aသuးaနန်းeတွသ uးထားတာကiu eတွ့ရ iှရပါတယ်။ 
uပမာaeနနှင့်eဖာ်ြပရမယ်ဆ iuလင ်ြမန်မာa့လင်းသတင်းစာမှ မူဆလင်ခရီးသည်များ သတ်ြဖတ်ြခင်းခရတဲ ့aeကာင်းaရာကiu 
eဖာ်ြပရာမှာ သတ်ြဖတ်ခလiuက်ရတဲ့ မူဆလင်eတွကiu ‘ကuလား’ဟuန iှမ့်ချ ပီးသ uးနန်းခဲ့ပါတယ်။ aဒီဲလiuသ uးနန်းလiuက်ြခင်းeကာင့် 
ြမန်မာမူဆလင်ဘာသာmင်များကiu eဒါသြဖစ်eစခဲ့ ပီး ထiuက့ဲeသာaသ uးaနနး်ကiu aစ iuးရသတင်းစာမှ aသ uးြပuလiuက်ြခင်းြဖင့် 
မူဆလင်ဘာသာmင်များဟာ ြမန်မာနiuင်ငတွင်းမှာ ‘ဒ uတiယတန်းစားနiuင်ငသားaဆင့်’ aြဖစ်သတ်မှတ်ြခင်း 
ခeနရတယ်ဆiuတာကiu eဖာ်ြပeနတာြဖစ်eကာင်း aချiu့eသာ ြမန်မာမူဆလင်ဘာသာmင်များက 
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာကားခဲ့ပါတယ်။ eနာက်ပiuင်းမှာ ြမန်မာa့လင်းသတင်းစာမ ှထiuက့ဲသ iu့eသာ 
aသuးaနန်းeတွကiu aသ uးြပuြခင်းမရှieတာe့ပမယ့် eတာင်းပန်ြခင်းတစ uတရာမမြပuလuပ်ခဲ့ပါ။ Human Rights Watch interview 
#01, Yangon, Burma, June 2012 
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သတ်ြဖတ် eနမကiu လuြခueရးတပ်များ နှင့် လuြခueရးရဲများ ကiuယ်တi uင ်ြမငe်တွ့eနeသာ်လည်း 
mငe်ရာက် ဟန့်တားြခင်းြပuလuပ်ရန ်ပျက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။36 aာဏာပiuင်များက 

aသတ်ခလiuက်ရeသာ တရားခများ၏ aeလာင်းများ သiမ်းဆည်းြခင်းကiuသာ ြပuလuပ်ခဲ့eကာင်း 
မျက်ြမင်သက်eသတစ်ဦးမှ လူ့aခွင့်aeရး eစာင့်ကည့်eရးaဖဲွ့သiu eြပာကားခဲ့ပါတယ်။37  

 

ပဋiပက္ခစတင်ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် aeစာပiuင်းကာလများတွင် လuြခueရးတပ်မ ှရခiuင§် ရ iuဟင်ဂျာ နှင့် 
ရ iuဟင်ဂျာ မဟuတ်eသာ မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်များကiu aကာaကွယ်eပးရန် 
ပျက်ကွက်eနeကာင်း သတင်းaစီရင်ခ ထuတ်ြပန်မများ ရ iှeနeသာ်လည်း 
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖဲွ့မှ ဇွန်လeနာက်ပiuင်းတွင် စစ်eတွ မiu့သi u့ 
သွားeရာက်eလ့လာသည့်aချ iန်တွင် aစiuးရမှ ဆူပူauကမကiu ထiန်းသiမ်းရန် eစလတ်ထားeသာ 
စစ်တပ် တပ်ဖွဲ့များမှာ mင်းတiu့၏ တာmန်များကiu eကာင်းမွန်eကျပွန်စွာ 
eဆာင်ရွက်eနeကာင်းeတွ့ရiှခဲ့ရပါတယ်။ သiu့eသာ်လည်း 
aြခားလuြခueရးတာmန်ယူထားeသာaဖွဲ့များြဖစ်သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် လuြခueရးaရန်တပ်ဖွဲ့  
များမှာ စစ်eတွ မiu့ နှင့် ရခiuင်ြပည်နယe်ြမာက်ပ iuင်းတွင် ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများaeပ  

လူ့aခွင့်aeရးချiuးeဖာက်မများ နှင့် ဖiနiှပ်ချuပ်ချယ်မများ aဓiက ြပuလuပe်နသူများြဖစ်ပါတယ်။ 
ဇွန်လaကuန်ပiuင်းeလာက်မှာ  ြမန်မာ့တပ်မeတာ်မှ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများကiu mင်းတiu့၏ 

မူလeနaiမ်ရှi ပiuင်ဆ iuင်မပစ္စည်းများ ြပန်လည်သiမ်းဆည်းန iuငe်ရးaတွက် ခရီးစဉ်တeလာက ်

လiuက်ပါeစာင့e်ရှာက်ခဲ့ ပီး mင်းတiu့ eြပာင်းeရ့eနထiuင်ရာ eနရာသiu့ ြပန်လည်ပ iu့eဆာင်ခဲ့သည်ကiu 
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖဲွ့မှ မျက်ြမင ်eတွ့ရiှခဲ့ပါတယ်။ သiu့eပမယ့် 
ထiuက့ဲသ iu့လuပ်eဆာင်eပးြခင်းမှာ တပ်မeတာ်မှ ပuမှန် ထမ်းeဆာင်eနရသည့် 
တာmနa်ရeဆာင်ရွက်eပြခင်းလား သiu့မဟ uတ် aခeကးeငွ eပးeဆာင် ထားြခင်းeကာင့် 
eဆာင်ရွက်eပးခဲ့သလား ဆ iuတာကiu aeသaချာ မဆ uးြဖတ်န iuင်ပါ။ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးတစ်ဦးမှ 
‘ရeဲတွကလ ဲရခiuင်လူမျ iuးeတွြဖစ်တယ်။ သူတiu့က ကျeနာ်တiu့ကiuမuန်းတယ်။ စစ်တပ်မှာeတာ့ 
ဗမာလူမျ iuးeတွ များတယ်။ စစ်တပ်ကကျeနာ်တiu့ကiuကာကွယe်ပးeနတယ’် ဟu 
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာြပခဲ့ပါတယ်။38 

 

ရခ iuင်လူမျ iuးများaeပ  ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများ၏aကမ်းဖက်မ 
 

                                                           
36 Human Rights Watch Interview D.A, Sittwe, Arakan State, June 2012 
37 aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက် 
38 Human Rights Watch interview Z.F., Sittwe, Arakan State, June 2012 
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aသက် mm နှစ် aရွယ် ကeလးငါးeယာက်aeမ ရခiuငa်မျ iuးသမီးတစ်ဦးမှ ဇွန်လ mm 

ရကe်န့တွင ်ပစ္စတiueသနတ်နှင့် လက်နက်aချ iu့ ကiuငe်ဆာင်လာတဲ့ ရ iuဟင်ဂျာလaူuပ်ကီးက 

သူမတiu့၏ ရွာထဲကiumင်လာ ပီး သူမ၏aမျ iuးသားကiu သတ်ြဖတ်ခဲe့ကာင်း လူ့aခွင့်aeရး 
eစာင့်ကည့်eရး aဖွဲ့aား eြပာြပပါတယ်။ ရွာထဲမှာ လuြခueရးလuးmချထားြခင်း 
လuးmမရ iှခဲ့eကာင်း သူမကeြပာြပခဲ့ပါတယ်။  
 

ကျမaမျiuးသားဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်eလာက်ကaသတ်ခခဲ့ရပါတယ်။ 

ရကe်တာ့ aတiaကျ မသiပါဘူး။ ရွာထဲကiu [ပထမ] eရာက်လာတဲ့ 
မွတ်ဆလင်လaူuပ်ဟာ eသနတ်eတွ သuးပါတယ်။ a ဲဒီaချ iန်မှာ ကျမတiu့ 
eသနတ်ပစ်သeတွကiuကားရပါတယ်။ a ဲဒီeတာ့ ကျမaမျ iuးသားဟာ 

a ဲဒီမွတ်ဆလင်eတွကiu တiuက်ခi uက်ဖiu့လuပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတ iu့က ကျမaမျiuးသားကiu 
ဒီရွာထဲမှာပ ဲသတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့လက်eမာင်းဟာ aြဖတ်ခထားရ ပီး 
သူ့eခါင်းဟာလည်း ြပတ်ခါနီးနီး aခuတ်ခထားရပါတယ်။ ကျမaမျ iuးသားက 

aသက် mm နှစ်ရiှပါ ပီ။39  

 

စစ်eတွ မiu့aြပင်ဘက်ရiှ ဘန်းြဖူရွာeန aသက် mm aရွယ်ရiှတ့ဲ ရခiuငa်မျ iuးသမီးတစ်ဦးက 

ဇွန်လ mm ရက် ညeနပiuင်းတွင် ပလပ်စတစa်မာစားြဖင့်ြပuလuပ်ထားeသာ  aiမ်တွင်လuပ် 
ချပ်mတ်တန်ဆာများကiu mတ်ဆင်ထားတဲ့ မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်လaူuပ်စuကီး သူမတiu့ရဲ့ 
ရွာထဲကiumင်လာခဲ့eကာင်း လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာြပပါတယ်။ သူတ iu့က 

ဓါးeတွ နဲ့ တစ်လီတာeလာက်ရiှတဲ့ ဓါတ်ဆeီတွကiuသယ်လာပီး သူမတiu့ရဲ့ရွာထဲရiှ eနaiမe်တွကiu 
မီးရ့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ လuြခueရး ဘာမှမရiှeကာင်းလဲeြပာခဲ့ပါတယ်။  
 

ကျမaရမ်းeကာက်လွန်း ပးီ aသက်ရလiu့မရeတာ့ပါဘူး။ a ဲဒါeကာင့် 

လဲသွားခဲ့ပါတယ်။ aကမ်းဖက်မeတွ aားလuးကiu ကျမြမငe်တွ့ခဲ့ရပါတယ်။ မွတ်ဆလင် 
mmm eလာက ်ကျမတiu့ရဲ့ရွာကiu လာပီးတiuက်ခi uက်ခဲ့ပါတယ်။ သူတi u့eတွ aiမe်တွကiu 
မီးရ့eနတာ ကျမ ြမငe်တွ့ခဲ့ပါတယ်။ a ဲဒီလiu aကမ်းဖက်မ ြဖစ်eနချiန်မှာ 
ရeဲတွမလာပါဘူး။ a ဲဒီမွတ်ဆလင်eတွလာပီးရွာကiuမီးရ့eတာ့ ထွက်eြပးခဲ့ပါတယ်။ 
ကျမ စစ်eတွeရာက်တဲ့aထi ရeဲတွကiu မeတွ့ခဲ့ရပါဘူး။40 

 
                                                           
39 Human Rights Watch interview C.A., Sittwe, Arakan State, June 2012 
40 Human Rights Watch interview C.B, Sittwe, Arakan State, June 2012 
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aသက် mm နှစ်aရွယ်ရiှတ့ဲ ရခiuငa်မျ iuးသမီးတစ်ဦးကလည်း aာဏာပiuင်များမ ှ

aကာaကွယ်eပးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည့်aတွက် ရာနှင့်ချeီသာ ရ iuဟင်ဂျာeတွက 

စစ်eတွaြပင်ဘက်မှာရှiတ့ဲ သူမတiu့၏ ရွာကiu ဇွန်လ mmရကe်န့မှာ 
လာeရာက်တiuက်ခi uက်ခဲ့eကာငး် လူ့aခွင့်aeရး eစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu aခuလiu 
eြပာြပခဲ့ပါတယ်။  
 

သူတiu့auပ်စueတွဟာ ကျမတiu့ကiu eကျာက်တuးeတွ eလာကe်လးခွeတွနဲ့ 
တiuက်ခi uက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတi u့က တuတ်eတွ§ ဓါးeတွကiuလည်း 
ကiuငe်ဆာင်ထားပါတယ်။ ကျမတiu့ဘက်က လ ူmm eလာကပ် ဲရ iှပါတယ။် 
[ရ iuဟင်ဂျာ] auပ်စuဘက်မှာက လူဦးeရ eတာ်eတာ်များပါတယ်။ ကျမတiu့ သူတiu့ကiu 
ြပန် ပီး ခuခလiu့ မနiuင်တဲa့တွက်eကာင့် aြခားeနရာကiu 
ထွက်eြပးတiမ်းeရှာင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတiu့က ကျမတiu့ရဲ့eနaiမe်တွကiu 
မီးရ့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ စuစueပါင်း aiမ်ရှစ်လuး နဲ့ ဘ uန်းကီးeကျာင်း တစ်eကျာင်း 
ဖျက်ဆီးခလiuက်ရပါတယ်။ မွတ်ဆလင်လူဦးeရက aရမ်းများeတာ့ ကျမတiu့ 
ကiuယ့်ကiuယ် ြပန်ခuခကာကွယ်ဖiu့မြဖစ်န iuင်ခဲ့ပါဘူး။ သူတiu့က ကျမတiu့ကiu ဖမ်း ပီး 
ဓါးနဲ့ခ uတ်ဖiu့ ကiuးစားခဲ့ပါတယ်။ သူတiu့eတွက စစ်eတွကပါ။41 

 

နiuင်ငeတာ်aာဏာပiuငe်တွက တiuက်ခ iuက်ခeနရတဲ့ eကျးရွာeတွကiu aကာaကွယ်aလuaeလာက ်
မeပးခ့ဲတာeကာင့် eကျးရွာaလiuက် auပ်စuaလiuက် မiမiတiu့ရဲ့လuြခueရးaတွက် မiမiတiu့ကi uယ်တiuင ်

ကာကွယ်ဖ iu့ ကiuးပမ်း လuပ်eဆာင်လာရင်း aကမ်းဖက်မဟာ ပiuမiuဆ iuးဝါးလာခဲ့ပါတယ်။ aသက် 

mm aရွယ်ရiှတ့ဲ ရခiuငa်မျ iuးသားတစ်ဦးက ‘aစiuးရက ကျeနာ်တiu့ကiu ဘာမှမကူညီပါဘူး။ 
ကျeနာ်တiu့မှာ စားစရာလည်း မရ iှဘူး§ eနစရာလည်းမရှiဘူး။ [ဒီကeနထွက်eြပးeတာလ့ည်း] 
လuြခuမဘာမှမရ iှဘူး။ ကျeနာ်တiu့လည်း ကiuယ့်ဟာကiuယ် ကာကွယ်ဖ iu့aတွက် တuတ်eတွ§ ဓါးeတွကiu 
သuးရတယ်။ စြဖစ်ကတည်းက ခuချ iန်ထiမaiပ်ရeသးဘူး’ ဟu 
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာြပခဲ့ပါတယ်။  
 

ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများaeပ  ရခ iuင်လူမျ iuးများ၏aကမ်းဖက်မ 
 

                                                           
41 Human Rights Watch Interview A.I., Sittwe, Arakan State, June 2012 
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ြပည်တွင်းaeြခစiuက် သတင်းမီဒီယာeတွနဲ့ aစiuးရသတင်းမီဒီယာeတွက 

ရခiuင်ြပည်နယ်မှာြဖစe်ပ eနတ့ဲ aကမ်းဖက်မeတွမှာ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးeတွက 

ရခiuင်လူမျ iuးeတွaeပ  ြပစ်မကျူးလွန်eနလ iu့သာြဖစ်eကာင်း eြပာဆ iueနကတဲ့aချ iန်မှာ 
နiuင်ငတကာသတင်းမီဒီယာeတွဟာ လည်း ရ iuဟင်ဂျာလူများaeပ  aကမ်းဖက်eနမများကiu 
aဓiကထား eဖာ်ြပeနကပါတယ်။42 သီးြခားရပတ်ညe်နတဲ့  Eleven Media Group ၏ 

ထuတ်ြပနe်ကြငာချက်တွင် ‘နiuင်ငတကာမီဒီယာaဖွဲ့များသည ်ြမန်မာနiuင်င နှင့် 
ြမန်မာနiuင်ငသားများ၏ ဂuဏ်သiက္ခာည iuးနွမ်းeစရန်aတွက် ရခiuင်လူမျ iuး နှင့် ဘဂါလီ 
ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးတiu့aကား ြဖစ်ပွားeနသည့် ပဋiပက္ခသတင်းများ တင်ဆက်ရာတွင် 
ဘက်လiuက်မများရ iှeနeကာင်း….. ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများကသာ ရခiuင်လူမျ iuးများကiu 
သတ်ြဖတ်ြခင်း§ ရခiuင်လူမျ iuးများ၏ eနaiမ်များကiu မီးရ့ြခင်းများ ြပuလuပe်နeကာင်း’ 

eရးသားeဖာ်ြပထားပါတယ်။43 

 

aကမ်းဖက်တiuက်ခi uက်မeတွ ပiuမiuြပင်းထန်လာတာနှင့်aမ  လaူuပ်စuတခuနှင့်တခuaကား 
တiuက်ခi uက်မeတွဟာ ပiuမiuပီးeတာ့ စနစ်ကျလာတာကiu လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖဲွ့က 

eလ့လာeတွ့ရiှရပါတယ်။ aသက် mm နှစ်aရွယ်ရiှတ့ဲ ရခiuငa်မျ iuးသားတစ်ဦးက ဇူလiuင်လ mm 

ရကe်န့မတiuင်ခင် စစ်eတွ မiu့တွင် ြပuလuပ်ခဲ့eသာ aစည်းeဝးတခuကiu သူကiuယ်တiuင် 
တက်eရာက်ခဲe့ကာင်းနှင့် ထiuaစည်းaeဝးတွင ်စစ်eတွ မiu့aနီးတဝiuက်မှာရှieနeသာ 
မွတ်ဆလငe်ကျးရွာeတွကiu မီးရ့ဖျက်ဆီးရန်aတွက် aားလuး သeဘာတူ ဆ uးြဖတ်ခဲ့eကာင်းကiu 
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ထ aခuလiueြပာြပပါတယ.်. 

 

ကျeနာ်တiu့aားလuးeဆွးeနွးခဲ့ကပီး မွတ်ဆလငe်တွaားလ uး 

ဌာနချuပ်ပuစaြဖစ်aသuးြပueနတ့ဲ ရ iuဟင်ဂျာရွာeတွတချ iu့ကiu မီးရ့ဖျက်ဆီးကဖ iu့ 
သeဘာတူဆ uးြဖတ်ခဲ့တယ်။ uပမာ − နာဇီ နှင့် ဘူမီ ရွာeတွလiueပါ့။ 

မွတ်ဆလငe်တွရဲ့  ဌာနချuပ်တခuြဖစ်တဲ့ ဘူမီရွာကiu ကျeနာ်တiu့aရင်ဆ uး 
မီးရ.ခဲ့တယ်။ သူတiu့ရဲ့aiမe်တွကiu ကျeနာ်တiu့  မီးရ.ပီးတဲ့eနာက် သူတiu့က 

ကျeနာ်တiu့ရဲ့aiမe်တွကiu ြပန် ပီးမီးရ.တယ်။ တချ iu့eနရာeတွမှာဆ iuရငe်တာ့ 

ကျeနာ်တiu့က  aiမe်တွကiuမီးမရ.ပါဘူး။ ဘာeကာင့်လဲဆ iueတာ့ 

                                                           
42 Hannah Hindstrom, “The Freedom to Hate,” Foreign Policy, June 14, 2012. 
43 Eleven Media Group, “Baised reporting of foreign media of Rakhine-Rohingya issue disgrace Myanmar images,” June 2012. 
http://eversion.news-eleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=602:bias-reporting-of-foreign-media-
on-rakhine-rohingyas-disgraces-myanmar-images&catid=42:weekly-eleven-news&Itemid=109 (accessed July 16, 2012) 



 

     HUMAN RIGHTS WATCH | SEPTEMBER 2012 35

aလဲiueနရာeတွမှာ ရခiuငa်iမe်တွလညး်ရှieတာ့ မီးသွားရ.ရင ် 

မiuက်မဲရာကျမှာeပါ့။ a ဲဒီရခiuငa်iမe်တွကiuလည်း မီးကူးကuန်မှာeလ။ 
ကျeနာ်တiu့သuးရက် တiuက်ခi uက်ခဲ့တယ်။ စစ်eတွတက္ကသiuလ်နားမှာရှiတ့ဲ 

ဘူမီရွာကeန ကျeနာ်တiu့  စခဲ့တာ။ ဘာြဖစ်လiu့လဲဆ iueတာ့ ဘူမီရွာက သူတi u့ရဲ့ 
ဌာနချuပe်လ။44 

 

eဒသခရခiuင်လူမျ iuးeတွက "မiမiကiuယ်ကi uယ်ကာကွယ်ရနa်တွက်" လiu့ဆ iuတဲ့ aမများ 
ြဖစ်ပွားeနချ iန ်ကာလaတွင်းမှာ uပeဒaရ တားဆီးဟန့်တားဖ iu့aတွက်  
uပeဒကီးကပ်eရးဘက်မှ တစuတရာ eဆာင်ရွက်ြခင်း မရ iှခဲ့ပါ။  
 

ထiuတiuက်ခiuက်မမှာ ရခiuင်လူမျ iuးများ၏ eနaiမ်ကiu ထiခiuက်မမရiှeစဘ ဲ

ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများaeပ သာ ထiခiuက်ပျက်ဆီးမ aများဆuးြဖစ်eစရန ်စနစ်တကျ 
စီစဉ်eဆာင်ရွက်ထားသည့် aeနaထားမျiuးရ iှeကာင်း eပ လွငe်နပါတယ်။ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuး 
မျက်ြမင်သက်eသများက မiမiတiu့eနaiမ်မှာ ရခiuင်လူမျ iuး၏ eနaiမ်နှင့် နီးကပ်eနပါက မiမiတiu့၏ 

eနaiမ်ကiu မီးရ.ြခင်းမြပuလuပe်ကာင်းနှင့် aြခားeသာ နည်းလမ်းများကiuaသuးြပuပီး 
ဖျက်ဆီးမများ ြပuလuပ်ခဲ့eကာင်းကiu aတည်ြပueြပာဆ iuခဲ့ပါတယ်။ သက်ကီးရွယa်iu ရ iuဟင်ဂျာ 
aမျ iuးသားတစ်ဦးက လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu aခuလiu eြပာကားခဲ့ပါတယ်။  
 

ကျeနာ်တiu့eနတ့ဲeနရာက ရခiuငe်တွeနတ့ဲeနရာနဲ့ သီးြခားြဖစ်eနရင် 

ရခiuင်လaူuပ်ကီးက ကျeနာ်တiu့ မွတ်ဆလငe်တွရဲ့eနaiမ်ကiu မီးရ.ဖျက်ဆီးတယ်။ 
ဒါeပမယ့် ကျeနာ်တiu့eနတ့ဲeနရာက ရခiuင်လူမျ iuးeတွeနတ့ဲeနရာနဲ့ 
နီးeနမယ်ဆ iuရင ်မီးeတွကူးကuန်မှာစiuးလiu့ သူတiu့မီးမရ.ဘူး။ ဒeီတာ့ သူတiu့က 

လeူတွကiu ရ iuက်နက် သတ်ြဖတ် ပီး aiမe်တွကiueတာ့ aြခားနည်းeတွနဲ့ 
ဖျက်ဆီးကတယ်။45 

 

ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာaကမ်းဖက်မ aဆ iuးဝါးဆuးeသာaeနaထားကiu eရာက်ရှieနချ iန်မှာ 
လuြခueရးကင်းမဲ့မeကာင့် aတားaဆီးမဲ့ သတ်ြဖတ်မeတွ နှင့် aြခားeသာ aကမ်းဖက်မeတွ 

ြဖစ်ပွားခဲ့ရတာြဖစ်တယ်လiu့ aြခားရiuဟင်ဂျာလူမျ iuးaချ iu့က eြပာဆ iuကပါတယ်။ စစ်eတွ မiu့မှ 
aသက် mm နှစ်aရွယ်ရiှ ရ iuဟင်ဂျာ aမျ iuးသမီးတစ်ဦးက ဇွန်လ mm ရကe်န့မှာ 
                                                           
44 Human Rights Watch interview B.G, Sittwe, Arakan State, June 2012. 
45 Human Rights Watch interview A.z., Sittwe, Arakan State, June 2012 
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လက်နကe်တွကiuငe်ဆာင်ထားတဲ့ ရခiuငa်မျ iuးသား mm eလာက်က 

သူမတiu့မ iသားစuaားလuးရ iှeနတ့ဲ သူမရဲ့eနaiမ်ကiu ဝiuင်းထားခဲe့ကာင်း လူ့aခွင့်aeရး 
eစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu aခuလiueြပာြပခဲ့ပါတယ်။  
 

သူတiu့eတွက ကျမတiu့ရဲ့aiမ်ကiuလက်ည iuးထiuး ပီး “ဒaီiမ်က 

မွတ်ဆလင်ရဲ့aiမ်ြဖစ်တယ်” လiu့ eြပာ ပီးeတာ့ သူတi u့ထဲက လ ူmm 

eယာက်eလာက်က aiမe်ပ ကiu တက်လာပါတယ်။ သူတiu့aiမe်ပ တက်လာတဲ့ 
aချ iန်မှာ ကျမရဲ့ eယာက္ဖဟာ ြပူတင်းeပါက်ကeန ခuန်ချ ပီး 
ထွက်eြပးခဲ့ပါတယ်။ သူခuန်ချတဲ့aချ iန်မှာ aြပင်မှာeစာင့်eနတဲ့သူeတွက 

သူ့ကiuဝiuင်းဖမ်းကပီး [လည်ပင်းကiu ဓါးနဲ့လှီး ပီး] သတ်ခဲ့ကပါတယ်။ 
ကျမကeတာ့ aiမe်နာက်eဖးမှာ ပuန်းeနခဲ့ပါတယ်။ သူတiu့က 

aတင်းaခန်းတခါးeတွကiu ဖျက်ဆီး ပီးaထmဲင်လာကပါတယ်။ 
ကျမတiu့ပ uန်းeနတ့ဲ aခန်းရဲ့တခါးက eတာ်eတာ်eလးကiu ခiuင်ပါတယ်။ 
သူတiu့ဖျက်ဆီးလiu့မရခဲ့ပါဘူး။ ဒeီတာ့ သူတiu့က “aြပင်ကiuထွက်လာမှာလား 
ဒါမှမဟ uတ် မီးeလာင် ပီးaeသခမှာလာ။ ကiuက်တာeရွး” 

လiu့eaာe်ြပာပါတယ်။46  

 

သူမရဲ့aမျ iuးသားဟာ ရဲစခန်းကiu ဖuန်းဆက် ပီးကiuးစားဆက်သွယ်ခဲ့eပမယ့် ရဲစခန်းက ဘာမ ှ

တu့ြပန်မ မရ iှခဲ့ပါဘူး။ ‘ကျမရဲ့aမျiuးသားက စီးပွားeရးသမားတစe်ယာက်ြဖစ်တဲ့aတွက် 
ရaဲရာရှieတွနဲ့သူ aဆက်aသွယ်ရ iှပါတယ်။ ဒါeကာင့်သူက ရဲစခန်းကiu 
aကiမ်ကiမ်ဖuန်းဆက် ပီး aြပင်မှာ လူeတွ သူ့မ iသားစuကiu ခiမ်းeြခာက်eနeကာင်း 
eြပာြပခဲ့eပမယ့် ဘယ်သူမှလာeရာက်ကူညီခဲ့တာမရှiခဲ့ဘူး။"47 လူauပ်ကီးက သူမaပါamင ်

aiမ်ထဲတွင်ရှ ieနတ့ဲ သူမရဲ့aမျ iuးသား§ သူမရဲ့eယာက္ခမနဲ့ aiမa်လuပ်သမား နှစ်ဦးနဲ့ 
aiမ်နီးနားချင်းတ iu့ကiu ရ iuက်နှက်ခဲ့ပါတယ်။ aကယ်၍သာ ရခiuင်လူမျ iuးaiမ်နီးနားချင်းကသာ 
ထiuရခiuင်လaူuပ်ကီးကiu မeတာင်းပန်ခဲ့ပါက သူမရဲ့aiမ်တွင်းရiှပစ္စည်းeတွကiu လuယက် ပီး 
သူမရဲ့မ iသားစuကiu သတ်လiuက် ပီးြဖစ်eကာင်း လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu 
eြပာြပခဲ့ပါတယ်။  
 

                                                           
46 Human Rights Watch interview Z.H., Sittwe, Arakan State, June 2012.  
47 aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက် 
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ထiuလaူuပ်ကီးက သူမတiu့ကiu ရဲစခန်းသiu့eခ eဆာင်သွား ပီး လမ်းတစe်လာက်လuး 
ရ iuက်နှက်န iှပ်စက်ခဲ့ပါတယ်။ ‘ရဲစခန်းကiueရာက်တဲ့aချ iန်မှာ ရဲသား mmm−mmm eလာက ်

ရဲစခန်းထဲမှာရiှပါတယ်။ တချ iu့က ကျမaမျ iuးသားရဲ့ သူငယ်ချင်းeတွပါ။ ကျမaမျ iuးသားက 

‘ဘာြဖစ်လiu့မင်းတiu့ ငါတiu့ကiuမကာကွယe်ပးတာလ’ဲ လiu့eမးခဲ့ပါတယ်။ ရဲသားeတွက 

‘aထက်ကaမiန့်မကျလာeသးဘူး ငါတiu့aထက်ကaမiန့်ကiueစာင့e်နတာ’ဟu eြပာပါတယ်။48 

 

ဒီaမျ iuးသမီးနှင့် သူမ၏aမျ iuးသားတiu့က ဇွန်လ mm ရကe်န့မှာ eဒသခ eစျးဆiuင်ပiuင်ရှင်များက 

ရခiuင်လူမျ iuးများကiu သeချာင်းများ§ လှများ လiuက်eဝeနသည်ကiu သူတiu့ကiuယ်တ iuင်eတွ့ရiှခဲ့eကာင်း 
aခuလiu  eြပာဆ iuခဲ့ပါတယ်။  
 

aမျ iuးသမီးတစ်ဦးက ခန်ထကe်နတ့ဲ သeချာင်းeတွ§ လeှတွ လiuက်eဝeနတာ 

ကျမ eတွ့ခဲ့ပါတယ်။ a ဲဒီသeချာင်းeတွက 

တစ်လက်မပတ်လညe်လာက်ရiှမှာပါ။ ကျမတiu့aiမ်ကiu သူတ iu့ မလာခင ်ကျမ 

[aiမe်ပ ကeန] လှမ်းeတွ့ခဲ့တာပါ။ ကျမ aကiမ်ကiမ ်eတွ့ခဲ့တာပါ။ 
လူဘယ်နှစ်eယာက် [a ဲဒီလက်နက်eတွ လက်ခရရှiခဲ့တယ်] ဆ iuတာကiueတာ့ ကျမ 

မမှတ်မieတာ့eပမဲ ့aကiမ်ကiမ် eတွ့ဖူးပါ တယ်။ eစျးဆ iuင်ပiuင်ရှင်က 

လiuက်eဝeပးeနတာပါ။49 

eဒသခ လ uြခueရးတပ်ဖွဲ့များနငှ့် ရခ iuငလ်မူျ iuးများ ပးူeပါင်းည iနငး်မများ 
ရ iှထားြခင်း 
 
ဇွန်လ mm ရက်eန့မှ စတင် ပီး တuတ်eချာင်း§ ဓါး§ လှနှင့် သeချာင်းများ ကiuင်eဆာင်ထားသည့် 
ရခiuင်ရွာသားများနှင့ ်ရဲတပ်ဖွဲ့များ aတူတူ ပူးeပါင်း ပီး သွားလာလပ်ရှားeနကသည်ကiu 
ြမငe်တွ့ခ့ဲeကာင်း စစ်eတွ မiu့ခများနှင့် ရခiuင်ြပည်နယe်ြမာက်ပ iuင်းတွင်eနထiuင်သူများက 

လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာြပခဲ့ပါတယ်။  
 

aသက် mm နှစ်aရွယ်ရiှ စစ်eတွ မiu့ နာဇီရပ်ကွက်တွငe်နထiuင်သည့် 
ရ iuဟင်ဂျာaမျ iuးသားတစ်ဦးမှ လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးဖွဲ့ကiu aခuလiueြပာြပခဲ့ပါတယ်။  
 

                                                           
48 aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက် 
49 aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက် 
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ကျeနာ့်ရဲ့ရွာဟာ မီးရ.ဖျက်ဆီးခလiuက်ရပါ ပီ။ ရeဲတွက ရခiuင်လူမျ iuးeတွနဲ့ 
aတူတူeရာ ပီးလာတာ ကျeနာe်တွ့ခဲ့ပါတယ်။ သူတiu့က ကျeနာ့်aiမ်နဲ့ ရွာကiu 
တiuက်ခi uက်ခဲ့ပါတယ်။ ရခiuင်တချ iu့က ကျeနာ်တiu့aiမ်ကiu 
မီးရ.တiuက်ခi uက်eနတ့ဲaချ iန်မှာ ရeဲတွက eဘးကeန ရပ် ပီးကည့်eနခဲ့ပါတယ်။ 
ရeဲတွက သူတiu့ကiu မတားခဲ့ပါဘူး။ ရွာသားeတွaများကီးထွက်eြပးeနတာကiu 
ကျeနာe်တွ့ခဲ့ပါတယ်။ a ဲဒီရခiuငe်တွက တuတ်eတွ§ ဓါးeတွနဲ့ တiuက်eနတာပါ။50 

 

aသက် mm နှစ်aရွယ်ရiှတ့ဲ ရ iuဟင်ဂျာaမျ iuးသားတစ်eယာက်က ယခuလiu eသချာစီစဉ် ပီး 
တiuက်ခi uက်တဲ့ aကမ်းဖက်မဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဇွန်လ m ရကe်န့က eမာငe်တာမှာ eထာင်နဲ့ချီတဲ့ 
ရ iuဟင်ဂျာများက ရခiuင်လူမျ iuးများ ပiuင်ဆ iuင်တ့ဲaရာeတွကiu ဖျက်ဆီးခဲ့ ပီး aeရaတွက် aတiaကျ 
မသiရeသးတဲ့ ရခiuင်များကiu သတ်ြဖတ်ခဲ့တဲ့ မွတ်ဆလငe်တွရဲ့  ဆူပူeသာင်းကမ်းမကiu တu့ြပန်တာ 
ြဖစ်န iuင်တယ်လiu့ ထငe်ကးeပးခဲ့ပါတယ်။ ‘[ရဲ/လuြခueရးရဲတပ်ဖွဲ့eတွ] ကျeနာ်တiu့ရဲ့ aiမe်တွကiu 
မီးရ.ဖျက်ဆီးတဲ့ ရခiuငe်တွနဲ့aတူတူ လာတာeတွ့တယ်။ သူတiu့က aသာစီးကပါ။ 
[ရဲ/လuြခueရးရဲတပ်ဖွဲ့eတွက] သူတiu့ဘက်ကeလ’ ဟu ထiuaမျ iuးသာက ထuတ်eဖာ ်
eြပာဆ iuခဲ့ပါတယ်။51  

 

eမာငe်တာမiu့နယ်မှာ eဒသခြပည်သူeတွက လuြခueရးတပ်ဖွဲ့ဟာ ရခiuင်လူငယ်eတွနဲ့aတူတူ 
ပူးeပါင်းလက်တွဲ ပီး လuပe်ဆာင်eနကတာြဖစ်eကာငး် စွပ်စွဲeြပာဆ iueနကပါတယ်။ 
မတရားaနiuင်ကျင့် ညဉ်းပန်းန iှပ်စက်မကiu eတွ့ ြမင်ခဲ့တဲ့ မျက်ြမင်သက်eသတစ်ဦးက 

လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu aခuလiueြပာြပခဲ့ပါတယ်။  
 

ဓါးရှည်eတွ§ eတာခuတ်ဓါးeတွ ကiuငe်ဆာင်ထားတဲ့ ရခiuင်လူငယ်eတွက 

uပeဒစiuးမiuးeရးaတွက် တာmန်ရှiတဲ့ နစက eတွ§ ရ ဲeတွနဲ့aတူတူ 

လမ်းeလာက်eနတာ ကျeနာe်တွ့ခဲ့ရပါတယ်။ aiမ်လuပ် လက်နက်ကiရ iယာeတွ 

ကiuငe်ဆာင်ထားတဲ့ ရခiuင်လူငယ်eတွနဲ့ ရeဲတွ ကားတစ်စီးeပ မှာ aတူတူ 

စီးလာတာeတွကiu eတွ့ရမှာပါ။ aလဲiuaချ iန်မှာ လမ်းeပ မှာ ဘယ ်မွတ်ဆလင ်

ကiuမှ eတွ့ရမှာမဟuတ်သလiu  ညမှာလည်း မွတ်ဆလငe်တွကiu aြပင်မှာ 

eတွ့ရမှာမဟuတ်ပါဘူး။  နစက နဲ့ ရခiuင်လူငယ်eတွကiuပဲeတွ့ရမှာြဖစ် ပီး 

                                                           
50 Human Rights Watch interview A.A, Sittwe, Arakan State, June 2012 
51 Human Rights Watch interview A.B., Sittwe, Arakan State, June 2012 
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eသနတ်ပစ်ခတ်သeတွကiu ကားရ ပါတယ်။ သူတi u့က မွတ်ဆလငe်တွကiu 
လiuက်လeမာင်းထuတ်eနတာသiပ်သ iသာထင်ရှားပါတယ်။ ရွာeတွကiu 
မွတ်ဆလင်လaူuပ်စueတွက တiuက်ခiuက်တယ်လ iu့ ရခiuငe်တွကeြပာတယ…် 

ပီးeတာ့လက်နက်ကi uင်ထားတဲ့လeူတွက နစက eတွ။ လူငယ်လူရွယ် 
eလးငါးeယာက်eလာက် လက်ထဲမှာ eတာခuတ်ဓါးaရှညe်တွကiuငe်ဆာင် ပီး 
[နစက တပ်ဖွဲ့  ] eလးငါးeယာက်နဲ့aတူ လမ်းeလာက်eနတာeတွ 

ကျeနာ်တiu့eတွ့ရတယ်။ ရွာeတွမီးeလာငe်နတာeတွ့ရတယ်။ 
မီးခiuးeတွကiuြမင်eနရတယ်။ eသနတ်ပစ်သeတွကiuလညး် ကားရတယ်။ 

ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကiu ပစ်eနမှန်းလည်း ကျeနာ်တiu့မသiဘူး။ a ဲဒီလiu 
eသနတ်ပစ်ခတ်သက သiပ်မကာပါဘူး။ တစ်မiနစ် နှစ်မ iနစ်eလာက်ပဲကာမယ်။ 
များeသာaားြဖစ်eတာ့ ြပင်းြပင်းထန်ထန် ပစ်ခတ်တာ မရ iှပါဘူး။ တစ်ချက် 
နှစ်ချက်eလာကပ်ဲ။ ဒါeပမယ့် တခါတeလeတာ့ aဆက်မြပတ် 
ပစ်ခတ်သeတွလည်း ကားရတတ်တယ်။52 

 

ရခiuင်ြပည်နယa်တွင်းမှာ လuြခueရးတပe်တွဟာ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးeတွရဲ့  aသက်aန္တရာယ်ကiu 
ခiမ်းeြခာက်eနတ့ဲ တiuက်ခiuက်မမျ iuးeတွ aကာaကွယ်eပးဖiu့ aမဲပျက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ aသက် 

mm နှစ် ရ iှပီြဖစ်တဲ့ ရ iuဟင်ဂျာaမျiuးသားတစ်ဦးက ဇွန်လ mm ရကe်န့က သူ့ရဲ့  
eယာက္ဖနှစ်eယာက် ထီတွမ်လမ်း နှင့် eaာင်သန်းလမ်းeထာင့် မှာ eသဆ uးတဲ့aထi 
ဓါးထiuးသတ်ခလiuက်ရတဲ့aeကာင်းကiu လူ့aခွင့်eရးeစာင့်ကည့်eရးaဖဲွ့aား 
aခuလiueြပာြပခဲ့ပါတယ်။ ‘သူတiu့နှစ်eယာက်ကiu ရခiuငe်တွက ကျeနာ့်eရှ့မှာပဲသတ်လiuက်တာ။ 
ရeဲတွလည်းa ဲဒီမှာပဲရ iှတယ်။ ရeဲတွရှiတ့ဲeနရာနှင့် သiပ်မeဝးဘူး။ သူတiu့နှစ်eယာက်စလuး 
ကျeနာ့်eရှ့မှာaသတ်ခလiuက်ရတာကiu ရeဲတွက ဘာမှမလuပ်ခဲ့ဘူး။53 

 

လ uြခueရးတပ်သားများက ကျူးလွနe်သာ သတ်ြဖတ်မများ 
 

ဇွန်လaတွင်း စစ်eတွ မiu့နှင့် ရခiuင်ြပည်နယe်ြမာက်ပiuင်း တွင်ြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ 
ရ iuဟင်ဂျာများသတ်ြဖတ်ခရမ eတာ်eတာ်များများရဲ့တရားခများဟာ  
လuြခueရးတပ်များြဖစ်ပါတယ်။  

                                                           
52 Human Rights Watch interview A.E., Yangon, Burma, June 2012 
53 Human Rights Watch interview C.F., Sittwe, Arakan State, June 2012 
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မွတ်ဆလင်aသiuင်းaဝiuင်းaတွက် aကီးဆuးနဲ့ စီးပွားeရးaရ aeရးပါဆuး eနရာြဖစ် ပီး 
မွတ်ဆလင် မiသားစueပါင်း mmmmm eလာက် နှင့် ရခiuင်မiသားစueပါင်း mmm eလာက် 
eနထiuင်တ့ဲeနရာြဖစတ်ဲ့ ရခiuင်ြပည်နယ်ရဲ့ မiu့eတာ် စစ်eတွ မiu့ နာဇီရပ်ကွက်ဟာ ဇွန်လ mm 

ရကe်န့မှာ eတာ်eတာ်ကီးကီးမားမား ဖျက်စီးြခင်းခခဲ့ရပါတယ်။ ရ iuဟင်ဂျာလတူစuက 

နာဇီရပ်ကွက်မှာeနထiuင်တ့ဲ eသးငယ်တဲ ့ရခiuင်စuaiမ်များကiu မီးရ.ခဲ့ကသလiu 
ရခiuင်လaူuပ်စuကလည်း ကျန်တဲ့နာဇီရပ်ကွက်တခuလ uးကiu ြပာကျသွားeလာကe်aာင ်eသချာ 
စီစဉ်ထားပuရတ့ဲ မီးရ.ဖျက်ဆီးမးများ ြပuလuပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရ iuဟင်ဂျာမျက ်ြမင်သက်eသများရဲ့  
eြပာဆ iuချက်aရ  ရဲသားများ နှင့် aထူသြဖင့် လူထuauကမများကiu နiှမ်နင်းရန ်ထားရှieသာ 
aနeီရာင်ပဝါနဲ့ ခွဲြခားနiuင်တ့ဲ လuထiန်းများက ရခiuင်လူauပ်စuများ ရ.ထားeသာ မီးများကiu 
ငiမ်းသတ်ရန်aတွက် ကiuးပမ်းလာeသာ ရ iuဟင်ဂျာမျာaား eသနတ်များြဖင့် 
ပစ်ခဲ့တယ်လi u့ဆ iuပါတယ်။  
 

aသက် mm နှစ်aရွယ ်ရ iuဟင်ဂျာaမျiuးသားတစ်ဦးက လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖဲွ့ကiu 
aခuလiueြပာကားခဲ့ပါတယ်။  
 

သူတiu့ (ရခiuင်လaူuပ်စu) eတွ aiမe်တွကiuစပီးမီးရ.တယ်။ လeူတွက a ဲဒီမီးeတွကiu 
ငiမ်းသတ်ဖ iu့aတွက်လuပ်eတာ့ aရန်တပ်သားeတွက eသနတ်နဲ့ ပစ်တယ်။ 

ပီးeတာ့ a ဲဒီauပ်စuက လeူတွကiu တuတ်aကီးကီးeတွနဲ့ရ iuက်နှက်ခဲ့တယ်။ 

aာဏာပiuင ်(စစ်တပ်) eတွရဲ့aကူaညီနဲ့ ကျeနာ်တiu့ aeလာင်း mm eလာင်းကiu 
သွားယူခဲ့တယ်။ a ဲဒီထဲကမ ှaeလာင်းတစ်eလာင်းကiuဘ ဲ

ဘယ်သူဘယ်ဝါြဖစ်eကာင်း ကျeနာ်eြပာြပနiuင်တယ်။ သူ့နာမည်က မiuဟာမတ် 
ရှရစ်။ သူ့aသက်က mm နှစ်ရiှပီ။ ကျeနာ်တiu့ လeူသeလာင်းeတွကiu သွားယူ ပီး 
စစ်တပ်ကားeပ တင်ခဲ့တယ်။ eသဆ uးသူတစ်ဦးရဲ့  ဘယ်ဘက်ရင်ဘတ်မှာ 

ထuတ်ချင်းeဖာက် eသနတ်ဒဏ်ရာ ရ iှeနတာကiu 
ကျeနာ်ထင်ထင်ရှားရှားeတွ့ခဲ့တယ်။54 

 

နာဇီရပ်ကွက်မှ aသက် mm နှစ်aရွယ ်ရ iuဟင်ဂျာaမျ iuးသားတစ်ဦးက aခuလiueြပာဆ iuခဲ့ပါတယ…် 

 

                                                           
54 Human Right Watch Interview Z.E., Sittwe, Arakan State, June 2012 
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ကျeနာ့်မျကစ် ieရှ့မှာပဲ ပထမဦးဆ uး လuထiန်းeတွeရာက်လာပီး 
သူတiu့ကကျeနာ်တiu့ကi u ကာကွယe်ပးဖiu့ eရာက်လာတာလ iu့ eြပာတယ်။ ဒါeပမယ့် 
ရခiuငe်တွeရာက်လာပီး aiမe်တွကiu မီးစရ.eတာ့ ကျeနာ်တiu့က a ဲဒီမီးeတွကiu 
ငiမ်းသတ်ဖ iu့ လuပ်တ့ဲaချ iန်မှာ သူတi u့eတွက ကျeနာ်တiu့ကiu ဝiuင်း ပီး ရ iuက်ကတယ်။ 

လeူတာ်eတာ်များများ eသနတ်နဲ့ aနီးကပ် aပစ်ခခဲ့ရတယ် 
(လuထiန်းများမှပစ်ြခင်း)။ လeူတွaနီးကပ်aပစ်ခခဲ့ရတာကiu ကျeနာe်တွ့ခဲ့တယ်။ 
a ဲဒါကiu တရွာလuးကလည်း ြမင်တာဘဲ။ သူတ iu့က ကျeနာ်တiu့ရွာကလeူတွဘဲ။ 
ကျeနာ်တiu့နဲ့ဆ iuရင ်mm eပ ကeန eပ mm eလာက ်aeဝးမှာပဲရiှတာ။ aနည်းဆ uး 
လaူeယာက် mm eလာကa်သတ်ခရတာ ကျeနာ် ကiuယ်တiuင် ြမင်တယ်။ 

ကျeနာ်တiu့ မီးeလာငe်နတာကiu သွား ငiမ်းမယ်လuပe်တာ့ သူတiu့က ခွင့်မြပuခဲ့ဘူး။ 
ပထမဆ uးသူတiu့ မiuးeပ တစ်ချက ်eထာင်ပစ် ပီးeနာက် လeူတွကiu 
ပစ်eတာ့တာဘ။ဲ55 

ဇွန်လ mm ရက်eန့က နာဇီရပ်ကွက်မှ ထွက်eြပးတiမ်းeရှာင်လာတ့ဲ aသက် mm နှစ်aရွယ ်

ရ iuဟင်ဂျာaမျ iuးသား တစ်ဦးက လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖဲွ့ကiu 
aခuလiueြပာြပခဲ့ပါခဲ့ပါတယ.်. 

 

ဇွန်လ mm ရကe်န့ eန့လယ်မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ လaူချ iu့ကiu သတ်ြဖတ်ခဲ့တာကiu 
ကျeနာe်တွ့တယ်။ ကျeနာ်ကiuယ်တi uင်မျက်ြမငe်တွ့ခဲ့တာပါ။ ကျeနာန်ဲ့ eပနဲနဲပ ဲ

ကွာတယ်။ ကျeနာ်က လမ်းeပ မှာ။ သူတiu့eတွ aမျ iuးသမီးတစ်ဦး§ ကeလးနှစ်ဦး 
နှင့် aမျiuးသားသuးဦး aနဲဆuးလeူြခာက်ဦးကiu ပစ်သတ်ခဲ့တာeတွ့တယ်။  

ရeဲတွက aပစ်သတ်ခရသူeတွရဲ့aeလာင်းကiu aeဝးကiu သယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ 

ကျeနာ်တiu့က မီးeတွဝiuင်းသတ် ပီး aiမ်eတွကာကွယ်ဖiu့ လuပ်တဲa့ချ iန်မှာ 

ကျeနာ်တiu့ကiu သူတiu့ eသနတ်နဲ့ပစ်ပါတယ်။56 

 

ရခiuင်ြပည်နယe်ြမာက်ပ iuင်းတွင ်လuြခueရးတပ်များက ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများaeပ  aကမ်းဖက် 
ရှင်းထuတ် ဖယ်ရှားမများ ြပuလuပ်ြခင်း§ ထွက်eြပးတiမ်းeရှာင်eနeသာရွာသားများထသiu့ 
eသနတ်ြဖင့်ပစ်ခတ်ြခင်း§ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးဒါဇင်လiuက် သတ်ြဖတ်ြခင်းနှင့် 
eနာက်ထပ်ရiuဟင်ဂျာလူမျ iuးaeြမာက်aများကiu ထiခiuက်ဒဏ်ရာရeစြခင်းတiu့ကiu 

                                                           
55 Human Rights Watch Interview A.A., Sittwe, Arakan State, June 2012 
56 Human Rights Watch Interview D.F., Maungdaw, Arakan State, June 27, 2012 
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ကျူးလွန်ခဲe့ကာင်း ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuး မျက်ြမင်သက်eသများက ရှင်းလင်းeြပာြပခဲ့ကပါတယ်။ 
aသက် mm နှစ်aရွယ ်ရ iuဟင်ဂျာတစ်ဦးက ဇွန်လ mm ရကe်န့က လuြခueရးတပ်များ 
ကမ်ပူရွာထဲကiu mငe်ရာက်လာသြဖင့် မiမiထွက်eြပးတiမ်းeရှာင်ခဲ့ရစဉ်က 

ြမငe်တွ့ခဲ့တဲ့aြဖစ်aပျက်eတွကiu aခuလiuရှင်းြပထားပါတယ်။ 
 

ရှင်းလင်းeရးလuပ် တ့ဲaချ iန်မှာ နစက  [နယ်ြခားတပe်တွ] က လူauပ်စuဆီကiu 

eသနတ်နဲ့ပစ်ခဲ့ ပီး လူ mm ဦး aပစ်ခခဲ့ရပါတယ်။ မiuးeတွaရမ်းရွာထားလiu့ 
eရeတွနဲ့ြပည့်eနတ့ဲ လမ်းမeပ ကiu ကျeနာ်တiu့ eြပးထွက်လာခဲ့ကတယ်။ 

ကျeနာ်တiu့ဟာ ရွာaြပင်ကiueြပးထွက်နiuင်ဖiu့aတွက် eရeတွြပည့်လeနတ့ဲ 

လမ်းမaeပ  ခက်ခက်ခဲခဲ eြပးလားeနချ iန ်သူတiu့eတွက 

ကျeနာ်တiu့eြပးeနတဲ့လမ်းကiu eသနတ်eတွနဲ့ ပစ်ခဲ့တယ်။ လ ူmm ဦး 
aပစ်ခခဲ့ရ ပီး m eယာက်က eကာငe်လးaရွယ ်နဲ့ လူငယa်ရွယe်လာကe်တွ 

ြဖစ်ပါတယ်။ a ဲဒီရှင်းလင်းeရးမှာ eမာငe်တာရ§ဲ လuထiန်း နဲ့ နစက 

aားလuးပါပါတယ်။ လeူတွ လမ်းမeပ မှာ လဲကျeနတာကiu 
ကျeနာe်တွ့ခဲ့ပါတယ်။ ကျeနာ်ကiuယ်တiuင်ကလည်း aဖမ်းမခရeaာင ်

ထွက်eြပးeနရတ့ဲaတွက် a ဲဒီလဲကျeနတဲ့လူ 
ဘယ်လiueတွဆက်ြဖစ်သွားတယ်ဆ iuတာကiueတာ့ ကျeနာ်လည်းမသiပါဘူး။ 
eသနတ်ပစ်သကiueတာ့ ဆက်တiuက် ကားခဲ့ရပါတယ်။57 

 
 
 

ရ iuဟင်ဂျာများက iu aစ uလ iuက်ဖမ်းဆီးမများ 
 

mmmm ခuနှစ် ဇွန်လaတွင်းမှာ လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖဲွ့မှ ရခiuင်ြပည်နယe်ြမာက်ပ iuင်း 
ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာ aကမ်းဖက်မaပီး လuြခueရးတပ်များမ ှaကမ်းဖက်ရှင်းလင်းeရးeကာင့် 

ထွက်eြပးတiမ်းeရှာင်လာရတ့ဲ ရ iuဟင်ဂျာ ခuနှစ်ဦးကiu eတွ့ဆ ueမးြမန်းမeတွ ြပuလuပ်ခဲ့ပါတယ်။ 
ြမန်မာစစ်သားများ§ ရ§ဲ လuထiန်းနှင့် နစကများက လuြခueရးလuပ်ငန်းစီမကiန်းaရ 

eမာငe်တာမiu့နယa်နီးတဝiuက် ရ iှ ရွာeတွမှာ စနစ်တကျ တစ်ရွာmင်တစ်ရွာထွက် ရွာသားများကiu 
စuစည်း ပီး လeူတွကiu aသiမeပးထားတဲ ့eနရာများဆ ီeခ သွားတဲ့aeကာင်းကiu 

                                                           
57 Human Rights Watch interview D.F., Maungdaw, Arakan State, June 27, 2012.  
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လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့နှင့် eတွ့ဆ uးeမးြမန်းမက iu eြဖကားeပးတ့ဲသူeတွက iu 
ရှင်းြပခဲ့ပါတယ်။ တခါတရ လuြခueရးတပ်များက ဇွန်လ m ရကe်န့မှ mm 

ရကe်န့aတွင်းြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ eမာငe်တာမiu့ ရ iuဟင်ဂျာဆူပူauကမမှာ ပါmင်တယ်လ iu့ 
စွပ်စွဲခထားရသူeတွရဲ့  aမည်စာရင်းနှင့်တကွ ရွာeတွထဲကi u eရာက်ရiှလာပါတယ်။ aသက် mm 

နှစ်ရiှပီြဖစ်တဲ့ ရ iuဟင်ဂျာaမျ iuးသားတစ်ဦးရှင်းြပချက်aရ…. 

 

တပ်မeတာ်က ရွာထဲကiumင်လာ ပီးရွာသူကီးကiueခ တယ်။ ပီးeတာ့ ဒaီကမ်းဖက်မမှာ 
ပါmင်ခဲ့တဲ့ လူeတွရဲ့aမည်စာရင်းကiueတာင်းတယ်။ ပီးeတာ့ 
တaiမ်ဆင်းတစ်aiမ်တက် ပီး လeူတွလiuက်ဖမ်းeတာ့တာပါဘဲ။ 
aမည်စာရင်းထဲမှာပါတဲ့လeူတွeတာ့ ဘယ်eတွeရာက်သွားလဲ ဘယ်သူမှ မသiရဘူး။ 
aမည်စာရင်းထဲမှာ မပါတဲ့လူeတွကeတာ့ ပiuက်ဆeပးလiuက်ရငe်တာ့ 
လွတ်လာပါတယ်။58 

 

eမာငe်တာမiu့ နှင့် eမာငe်တာမiu့eတာင်ပiuင်းရ iှ eဝးလeသာ eကျးရွာများတွင ်ဇွန်လ mm−mm တွင် 
လaူစuလiuက် aြပuလiuက် ဖမ်းဆီးမများရ iှeနeကာင်း လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖဲွ့မှ 

သတင်းeပးပiu့မများ ဆက်တiuက် ရရှiခဲ့ပါတယ်။ လuြခueရးတပ်များမ ှeမာငe်တာမiu့နယ်တွင်းရှi 
ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးaများစueနထiuငe်သာ eကျးရွာများကiu aကမ်းဖက်mငe်ရာက်စီးနင်းြခင်း§ 
ရွာသားများaား ပစ်ခတ်ြခင်း§ ရွာသားများ၏ စီးပွားeရးလuပ်ငန်းများ နှင့် eနaiမ်များ မှ 

ပစ္စည်းuစ္စာလuယူြခင်းများ ြပuလuပ်ခဲ့သည်ကiu မျက်ြမင်သက်eသများက ရှင်းြပထားပါတယ်။ 
aသက် mm နှစ်aရွယ ်မျက်ြမင်သက်eသ ရ iuဟင်ဂျာလူငယ်တဦးက aသက် mm § mm 

နှစ်လူငယe်တွနဲ့ m နှစ်aရွယ ်ကeလးငယ်တဦးကiu aချuပ်ခန်းထဲကiu eခ eဆာင်သွားတာကiu 
ြမငe်တွ့ခ့ဲရတ့ဲaeကာင်း ရှင်းြပခဲ့ပါတယ်။59 

 

ဇွန်လaeစာပiuင်းမှာြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာ aကမ်းဖက်မ ကာလaတွင်းမှာ 
လuြခueရးတပe်တွနဲ့ ရခiuင်လူမျ iuးစuတiu့ ပူးeပါင်းမeတွရှiခဲ့သလiu ဇွန်လeနာက်ပiuင်း 
ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးစueတွကiu ဖမ်းဆီးတiuက်ခiuက်တဲa့ချ iန်မှာလည်း ရခiuင်လaူuပ်စueတွက 

a ဲဒီလuြခueရးတပe်တွနှင့်aတူ ပူးeပါင်းခဲ့တယ်လiu့ မျက်ြမင်သက်eသeတွက eြပာဆ iuခဲ့ပါတယ်။ 
a ဲဒီကiစ္စeတွနဲ့ပတ်သက် ပီး eမာင်eတာမiu့နယ်မှာeနထiuင်ခဲ့တဲ့ aသက် mm နှစ်aရွယ်ရiှ 
ရ iuဟင်ဂျာaမျ iuးသားတစ်ဦးက လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖဲွ့ကiu aခuလiuရှင်းြပခဲ့ပါတယ်။  
                                                           
58 Human Rights Watch interview D.D., Bangladesh, June 28, 2012. 
59 Human Rights Watch interview D.H, Bangladesh, June 28 2012. 
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ကျeနာ့်ရဲ့eဆွမျ iuးသားချင်း နှစ်ဆယ့်ငါးeယာက် ဖမ်းဆီးြခင်းခခဲ့ရပါတယ်။ 
ကျeနာ့်ရဲ့  တူနှစ်eယာက်ကiu စစ်တပ်နဲ့ နစက eတွဖမ်းဆီးသွားတာ 

ကျeနာ်ကiuယ်တiuင် eတွ့ ြမင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတiu့နှစ်ဦးက ကiuးစား ပီး စပါးခင်းထဲက 

eရတမမှာ ပuန်းeနကတဲ့aချ iန်မှာ နစကeတွက  သူတiu့ကiueတွ့သွား ပီး 
ဓါးရှည်eတွနဲ့ သူတiu့က iu လှမ်းထiuးပါတယ်။ သူတi u့ကiu a ဲဒီလiu ဓါးနဲ့ထiuး ပီးeနာက် 
aချuပ်ခန်းထဲကiu ဖမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။60 

 

ရခiuင်ြပည်နယe်ြမာက်ပ iuင်းမှာ ဖမ်းဆီးခခဲ့ရတဲ့သူeတွကiu ဘယe်နရာမှာ 
ထiန်းသiမ်းထားတယ်ဆ iuတာကiu လeူတွမသiကပါဘူး။ ဖမ်းဆီးခရသူeတွကiu လuြခueရးတပe်တွက 

ကားeတွeပ  တင်သွား ပီးတ့ဲeနာက်ပiuင်း ဘာသတင်းမ ှမကားရeတာ့တ့ဲaeကာငး် 
ဖမ်းဆီးခရသူeတွရဲ့  eဆွမျ iuးသားရင်းeတွက လူ့aခွင့်aeရး 
eစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiueြပာြပပါတယ်။ ရခiuင်ြပည်နယe်ြမာက်ပ iuင်းမှာ နစက တပ်ရင်း 
aနှ့aြပားရ iှeနပီး ယခင်aeတွ့aကuaရ နစကများဟာ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများaeပ  

ဖiနiှပ်ညဉ်းပန်းမများ ရ iှခဲ့တာeကာင့် ယခuaဖမ်ဆီးခရတဲ့ရ iuဟင်ဂျာလူမျiuးများက iu ဒ ီနစက 

တပ်ရင်းများတွင် ထiန်းသiမ်းထားပါက aဖမ်းခရသူeတွရဲ့  လuြခueရးaတွက် စiuးရ iမ်ဖွယ် 
ြဖစ်eနရပါတယ်။61 ဖမ်းဆီးထiန်းသiမ်းခထားရတဲ့ သူများကiu ထiန်းသiမ်းထားသည့် 
eနရာများaား aတiaကျမသiရeသးeပမယ့် eမာငe်တာမှာeနထiuင်တဲ့ 
eဒသခတစ်ဦးeြပာြပချက်aရ ဖမ်းဆီးခရသူများကiu သယ်eဆာင်လာတဲ့ကားများ 
eမာငe်တာကiuြဖတ် ပီး eထာငa်ကီးကီးရ iှရာ ဘူးသီးeတာင်ဘက်သiu့ eမာင်နှင်သွားeကာင်း 
aခuလiu eြပာြပပါတယ်။ 
 

သန္ဓာ§ ကန်ပူ§ ဝါစ ကလeူတွကiu သူတiu့ ဖမ်း ပီး eမာငe်တာမiu့နယ်ဘက်က iu 
eခ သွားပါတယ်။ နစက ကားeတွနဲ့ မiu့ထဲမှာ တင်လာတာ ကျeနာe်တွ့ခဲ့ပါတယ်။ 
eမာငe်တာကiueခ လာ ပီးeတာ့ ဘူးသီးeတာငe်ထာင်ကiu ပiu့တယ်။ တချ iu့ကi ueတာ့ 
ရဲစခန်းeတွမှာ ထားတယ်။62 

                                                           
60 Human Rights Watch interview D.D, Bangladesh, June 28, 2012.  
61 နစက၏ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများaeပ  န iှပ်စက်ညဉ်းပန်းမနှင့်ပတ်သတ် ပီးeဆွးeနွးချက်များကiu သ iလiuပါက Human 
Rights watch, Perilous Plight: Burma’s Rohingya Take to the Seas, May 26, 2009; Huma Right watch, Malaysia/Burma: Living 
in Limbo:Burmese Rohingyas in Malaysia, August 2000; Human Rights Watch, Burma: Rohingya Muslims; Ending a Cycle of 
Exodus?, September 1996. aစီရင်ခစာများတွင်ဖတ်ရန iuင်ပါတယ်။  
62 Human Rights Watch interview D.E., Maungdaw, Arakan State, June 25, 2012. 
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ဇွန်လeနှာင်းပiuင်းက eတာင်ပiuင်းကမ်းeြခ မiu့တစ် မiu့ြဖစ်တ့ဲ eမာ်လမiuင် မiu့မှာ  
ထွက်eြပးတiမ်းeရှာင်လာတ့ဲ mm ဦးeသာ ရ iuဟင်ဂျာeတွကiu လူဝင်မကီးကပ်eရးuပeဒ 

ချ iuးeဖာက်တယ်ဆ iuပီး ဖမ်း ပီးတစ်နှစ်စီ eထာင်ဒဏ်ချခဲ့ပါတယ်။ 63 

 

လ uြခueရးတပ်များ မလ iuaပ်ဘ ဲaငa်ားaလွနa်ကaသ uးြပuြခင်း 
 

ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာaကမ်းဖက်မကiu ဇွန်လ mm ရကe်န့eလာက်မှာ ဟန့်တားန iuင်ခဲ့eပမယ့် 
လuြခueရးတပ်များက eမာငe်တာမiu့နယ်နှင့်aနီးတဝiuက်ရiှ eကျးရွာများမှာ 
လuြခueရးစစ်ဆင်eရးများ aကီးaကျယ်လ uပ်ရာမာှ uပeဒနှင့်ဆန့်ကျင်တဲ့ 
aကမ်းဖက်aငa်ားaသuးြပuမeတွရiှခဲ့eကာင်း ရခiuင်ြပည်နယe်ြမာက်ပ iuင်းမှာ eနထiuင်တ့ဲ 

eဒသခeတွက လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖဲွ့ကiu eြပာြပခဲ့ပါတယ်။ eမာငe်တာမiu့ခများက 

လuြခueရးတပ်များရဲ့ တiuက်ခiuက်ြခင်းကiu ခရမှာ စiuးရ iမ်တ့ဲaတွက် မiu့aတွင်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် 
မသွားလာရeဲတာ့ဘ ဲaြပင်ထွက် ပီးeစျးeတာင် မဝယ်ရeဲတာ့eကာင်း ရှင်းြပခဲ့ပါတယ်။ 
eမာငe်တာမiu့ခတစ်ဦးက လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu aခuလiueြပာြပခဲ့ပါတယ ်

‘ ကျeနာ်တiu့က ကiuယ့်aiမ်ထဲမှာဘ ဲပuန်းeနခဲ့ကရတယ်။ ကျeနာ်တiu့aiမa်ြပင်ထွက်ရင် သူတiu့က 

eသနတ်နဲ့ပစ်တယ်။ စစ်တပe်ရာ လuထiန်းတပe်တွeရာ ရွာရဲ့  aeရှ့ဘက်နဲ့ aeနာက်ဘက်မှာ 
ရ iှတယ်။’64 

 

ကမ္ဘာ့ကuလသမ္မဂမှ ြပ ာန်းထားတဲ့ uပeဒကီးကပ်eရးaရာရှiများ လက်နက်ခဲယမ်းနှင့် 
aငa်ားaသuးြပuြခင်းဆ iuင်ရာ aeြခခစည်းမျဉ်းများaရ uပeဒကီးကပ်eရးaရာရှiများမ ှ

မခင်းပဋ iပက္ခများကiu ကiuင်တွယe်ြဖရှင်းရာမှာ လက်နက်aငa်ားကiu aသuးြပuပီး 
ကiuင်တွယe်ြဖရှင်းမမြပuလuပ်ခင ်aကမ်းမဖက် aနuနည်းြဖင့် တတ်နiuင်သမ  

ကiuးစားeြဖရှင်းရမည် ြဖစ်eကာင်း eဖာ်ြပထားပါတယ်။ လက်နက်aငa်ားကiu လuးmမြဖစ်မeန 

aသuးြပuရမည့ ်aeနaထားသiu့ eရာက်ရiှလာပါက uပeဒကီးကပ်eရးaရာရှiများမ ှ

aခင်းြဖစ်ပွားမရဲ့   စiuးရ iမ်ရသည့်aeြခaeနaeပ  မူတည် ပီး တရားဝင ်ရည်မှန်းချက် 
ရeaာင်နဲ့ ထiခiuက်ပျက်ဆီးမ aနည်းဆuးြဖစ်eaာင ်လက်နက်aားaသuးြပuြခင်းကiu ချင့်ချ iန်ရမှာ 

                                                           
63 Lawi Weng, “Rohingya Boatpeople Sentenced to Immigration Charges,” The Irrawaddy, June 22, 2012, 
http://reliefweb.int/report/myanmar/rohingya-boatpeople-sentenced-immigration-charges (accessed July 26, 2012). 
64 Human Rights Watch interview D.E., Maungdaw, Arakan State, June 25, 2012.  
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ြဖစ်ပါတယ်။ aသက်aန္တရာယ်ကiu ခiမ်းeြခာက် ပီး မသuးမြဖစ်သuးရန်  လiuaပe်သာ 
aeြခaeနတွင်သာ eသeစနiuငe်သာ လက်နက်aငa်ားများကiu aသuးြပuနiuင်မည ်ြဖစ်ပါတယ်။65  

 

လuြခueရးတပ်များက ရွာများတွင ်mငe်ရာက်ဖမ်းဆီးတiuက်ခiuက်ြခင်းြပuလuပe်သာaခါတွင် 
ြပည်သူလူထuများကiu aကမ်းဖက် ရ iuက်နက်န iှပ်စက်ြခင်းeတွလည်း ပuမှန် ြပuလuပ်ခဲ့ပါတယ်။ 
a ဲဒီလiuရ iuက်နှက်န iှပ်စက်မeတွeကာင့် aချ iu့eသာြပည်သူများ eသဆ uးတဲ့aထi 
ြဖစ်ခဲ့ရတာeတွလည်းရှieနeကာင်း သတင်းများရရှiခဲ့ပါတယ်။ aသက် mm နှစ်aရွယ ်

ရ iuဟင်ဂျာလူငယ်တစe်ယာက်မှ 
 

သူတiu့ (လuြခueရးတပ်များ)eတွက သက်ကီးရွယa်iueတွကiu eတွ့ခဲ့ ပီး 
ကeလးငယ်eတွကiu ရ iuက်နှက် ခဲ့ပါတယ်။ သူတi u့ကiu ကiuးနဲ့ eနာက်ြပန်တuပ် ပီး 
စစ်ဖiနပe်တွနဲ့လည်း ကန်ပါတယ်။ သူတiu့ကiu ကiuးနဲ့တuပ်တဲa့ချ iန်မှာလည်း 
eသနတ်ဒင်နဲ့ ထueထာင်းတာeတွလuပ်ပါတယ်။ ပင်ပန်းaားနည်းeနမှ သူတiu့ကiu 
ြပန်လတ်eပးပါတယ်။66 

 

တစ်ရွာတည်းမှာပ ဲaသက်aရွယ ်mm နှစ်ရiှပီြဖစ်တဲ့ ရ iuဟင်ဂျာရွာသားတစ်ဦးက mင်းရဲ့ aeဒ  

နှင့် aြခားaမျ iuးသမီးနှစ်ဦးကiu စစ်သားများနှင့် နစက တပ်သားများ မuဒiမ်းကျင့်ခဲ့တဲ့aeကာငး် 
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖဲွ့ ကiu aခuလiueြပာြပခဲ့ပါတယ်။  
 

သူ့မှာရှ iတဲ့ eရထည်လက်mတ်ရတနာeတွ§ နားကပ်eတွ§ 
နှာeခါင်းမှာတပ်ထားတဲ့နှာကွင်းeတွက i u သူတ i u ့ဆွဲယူဖ i u ့လ uပ်eပမယ့် သူက 
ြငင်းဆန်ခဲ့တယ်။ a ဲဒီeတာ့ သူတ i u ့က သူ့ နားရွက်နဲ့ နှာeခါင်းက i u ဓါးနဲ့ 
ြဖတ်ယူလ i uက်တယ်။ သူက သူတ i u ့က i uတားဖ i u ့ လ uပ်တဲ့aချ iန်မှာ သူမရဲ့ a�ကျက i u ဆွဲ ဖဲ ပီး 
သူမက i u မ uဒ iမ်းကျင့်ခဲ့တယ်။ စစ်တပ်နဲ့ နစက တပ်သား mm eယာက် 

aiမ်နှစ်လ uးထဲက i umင် ပီး aမျ iuးသမီးeတွက i u မ uဒ iမ်းကျင့်ခဲ့တယ်။67 

 

 ဘာသာeရးဆ iuငရ်ာaခငွ့်aeရးများ ချ iuးeဖာက်မ 

                                                           
65 Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officals, Eight United Nations Congress on the 
Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August to 7 September 1990, U.N. Doc. 
A/CONF.144/28/Rev.1 at 112 (1990) 
66 Human Rights Watch Interview D.H., Bangladesh, June 28, 2012. 
67 Human Rights Watch interview D.D., Bangladesh, June 28, 2012.  
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ဇွန်လaတွင်းြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ ထiပ်တiuက်ရင်ဆ iuင်တiuက်ခ iuက်မကာလနှင့် ယင်းကာလeနာက်ပiuင်းမှာ 
ရ iuဟင်ဂျာeတွဟာ ရခiuင်ဘ uန်းကီး eကျာင်းeတွကiu တiuက်ခiuက်ခဲ့ ပီး ရခiuင်လူမျ iuးeတွဟာလဲ 
ရ iuဟင်ဂျာeတွရဲ့  မွတ်ဆလင်ဘာသာ ဗလeီကျာင်းeတွကiu တiuက်ခ iuက်ခဲ့တယ်။ 
eသဆ uးသွားတဲ့မွတ်ဆလင်ဘာသာmငe်တွကiu aာဏာပiuငe်တွက 

မွတ်ဆလင်ဘာသာeရးaတiuင်း ြမuပ်နှခွင့်မြပu§ တချ iu့ကiu မီးသဂuလ် လiuက်တယ်လ iu့ဆ iuပါတယ်။  
 

aiမ်ယာ ပ iuင်ဆiuင်မ eတာ်eတာ်များများ ဇွန်လaeစာပiuင်းကာလeတွမှာ ဖျက်ဆီးခရ ပီးတဲ့eနာက်  
ဝတ်ြပuရာ aeဆာက်aဦတစ်ခu တiuက်ခiuက်ခခဲ့ရတဲ့ aနည်းဆuး aမတစ်ခu ြဖစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ 
ရ iuဟင်ဂျာaမျ iuးသားတစ်ဦးက ဇွန်လ mm ရကe်န့မတiuင်ခငa်ထi ဂiuဏ်းဂဏဆ iuင်ရာ 
aကမ်းဖက်မ ကာလaတွင်း တiuက်ခiuက်ခရမမရiှခဲ့တဲ့ စစ်eတွ မiu့ဗလီတခu ဇွန်လ mm 

ရကe်န့မနက်ခင်းပiuင်းမှာ တiuက်ခi uက်ခခဲ့ရတဲ့aeကာင်း လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖဲွ့ကiu 
aခuလiueြပာြပခဲ့ပါတယ်။  
 

ြမူနီစပယm်န်ထမ်းeတွ [eဒသခaစiuးရဝန်ထမ်းeတွ] ကuန်သည်ကီးများလမ်းနှင့် 

eaာငe်ထာဦးလမ်းeထာင့်မှာရှiတဲ့ ရ iuဟင်ဂျာ ဗလီတစ်ခuကi u 
ဖျက်ဆီးeနတာeတွ့ခဲ့ရပါတယ်။ သူတiu့ဖျက်ဆီးeနတာ 

ကျeနာ်တiu့ရဲ့ဗလီeကျာင်းပါ။ ဗလီကiuဖျက်ဆီးeနတဲ့လeူတွက aစiuးရလူeတွ§ 
မီးသတ်aဖွဲ့ကလeူတွနဲ့ စစ်eတွက တြခားလeူတွပါပါတယ်။ သူတiu့ a ဲဒီဗလီ 
ဖျက်ဆီးeနဆဲပ။ဲ 68 

aာဏာပiuငe်တွက aကမ်းဖက်တiuက်ခiuက်မeကာင့် aသတ်ခခ့ဲရတ့ဲ ရ iuဟင်ဂျာeတွရဲ့  
ရ uပa်eလာင်းကiu aပiuင်စီးထားကပီး eသဆ uးသူeတွရဲ့aeလာင်းကiu သင့်eတာ်တ့ဲ  ြမuပ်နှခွင့် 
မြပueကာင်း eနရာများများကaချiu့eသာ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးeတွက 

eြပာဆ iuစွပ်ဆွဲထားတာeတွရှiပါတယ်။ 69 aခuလiu သင့်eတာ်တ့ဲ ြမuပ်နှခွင့်မြပuြခင်းeကာင့် 
မွတ်ဆလင်aသiuင်းaဝ iuင်းaတွက် aလွနa်မင်း စiတ်မချမ်းသာဖွယ်ြဖစ်ရeကာင်း 
လူ့aခွင့်aeရး eစာင့် ကည့်eရး aဖွဲ့  ကiueြပာကားခဲ့ပါတယ်။  
 

                                                           
68 Human Rights Watch interview C.F., Sittwe, Arakan State, June 2012. 
69 aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက် 
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စစ်eတွ မiu့ နာဇီရပ်ကွက်မှာ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးeတွကiu ရဲတပ်ဖွဲ့eတွက eသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ 
aြဖစ်aပျက်ကiu မျက်ဝါးထင်ထင် ြမငe်တွ့ခဲ့ရတဲ့ aသက် mm နှစ်aရွယ ်

ရ iuဟင်ဂျာaမျ iuးသားတစ်ဦးက aပစ်သတ်ခခဲ့ရတဲ့ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးeတွရဲ့  aeလာင်းeတွကiu 
သူကiuယ်တ iuင် စစ်တပ်ကားeတွeပ  ကူညီတငe်ပးခဲ့တဲ့aeကာင်း 
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu aခuလiu eြပာြပခဲ့ပါတယ်။ ‘aeလာင်းတချ iu့ကi ueတာ့ 
သူတiu့ (စစ်တပ)်က ကျeနာ်တiu့ကiu eပးယူeပမယ့် ကျန်တဲ့aeလာင်းeတွကiueတာ့ 
ကျeနာ်တiu့ယူလ iu့မရဘူး။ aာဏာပiuငe်တွက မူစလင်ဘာသာmငe်တွရဲ့  
aeလာင်းeတာ်eတာ်များများကiu ယူသွားကပီးeတာ့ ဗuဒ္ဓဘာသာmငe်တွရဲ့  သဂuင်းမှာ 
မီးရ.သဂuလ်လiuက်တယ်။ ကျeနာe်နထiuင်တ့ဲeနရာက a ဲဒီသ ဂuင်းနဲ့ တစ်မiuငe်aာက်ပဲeဝးတယ်။ 
သူတiu့ [မီးသချuင်းစက်မှာ] မီးရ.eနတာ eတွ့ရတယ်။’70 

    

ရခiuင်ြပည်နယe်ြမာက်ပ iuင်းမှာ eနထiuင်တ့ဲရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးeတွကလည်း aကမ်းဖက်မeကာင့် 
eသဆ uးခဲ့ရတဲ့ မွတ်ဆလင်ဘာသာmငe်တွကiu သင့်eတာ်စွာ ြမuပ်နှခွင့် မရခဲ့တဲ့aeကာင်း 
aစီရင်ခ တင်ြပထားတာeတွရှiပါတယ်။ eမာငe်တာမiu့မှာ eနထiuင်တဲ့ မiu့ခတဦးက 

aခuလiueြပာြပပါတယ.်. 

 

aကမ်းဖက်ဆူပူauကမြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဇွန်လ m ရကe်န့က တတားနားမှာ 

လeူသaeလာင်းeတွကiu ပuထားတယ်။ eသဆ uးသွားတဲ့လeူတွက iu 
ဘာသာeရးaတiuင်း ြမuပ်နှဖ iu့ aeလာင်းeတွကiu ယူလiu့မရဘူး။ aခuချ iန်ထi 
a ဲဒီတတားနားသွားကည့်ရင ်တတားeaာက်မှာ 

လeူသaeလာင်းeတွရှieနeသးတယ်။71 

 

ပစ္စည်းuစ္စာပ iuငဆ် iuငခ်ငွ့် ချiuးeဖာက်ခရြခင်း§ aတငး်aဓမ္မ 
eြပာင်းeရ့ခရြခင်း နှင့် eြပာင်းeရ့ခရသူများရဲ့ဌာeနaြပန ်
 

စစ်eတွ မiu့တွင ်ထွက်eြပးeြပာင်းeရ့eနထiuငe်နရတဲ့လeူတွရဲ့aeြခaeနဟာ ရခiuင်ြပည်နယ ်

aြခား eဒသeတွမှာ ြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့aeြခaeနထက် ပiuမiuဆ iuးဝါးeသာeကာင့် aချ iန်ပ iuယူ ပီး 

                                                           
70 Human Rights Watch Interview Z.E., Sittwe, Arakan State, June 2012.  
71 Human Rights Watch interview D.C., Sittwe, Arakan State, June 2012.  



 

     HUMAN RIGHTS WATCH | SEPTEMBER 2012 49

eြဖရှင်းရမည ်ြဖစ်eကာင်း aစiuးရမှ mန်ခ eြပာဆ iuထားပါတယ်။72  စuစueပါင်းလူဦးeရ mmmmmm 

ရ iှတ့ဲ စစ်eတွ မiu့တွင် လူဦးeရ aချ iuးaစား aညီaမ eလာက်ရiှတ့ဲ eနထiuင်သူများထဲမ ှ

လူဦးeရတစ်mက်ခန့်ဟာ ဗuဒ္ဓဘာသာmငe်တွြဖစ် ပီး ကျန်တစm်ကခန့်ကeတာ့ 
မွတ်ဆလင်ဘာသာmငe်တွ ြဖစ်ကပါတယ်။ ဗuဒ္ဓဘာသာmင် ရခiuင်လူမျ iuး§ မွတ်ဆလင်ဘာသာmင် 
ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuး နှင့် ရ iuဟငဂ်ျာမဟuတ်တ့ဲ မွတ်ဆလင်ဘာသာmင် eတွြဖစ် ပီး လaူနည်းစuမှာ 
ခရစ်ယာန်ဘာသာmင်ချင်းလူမျ iuး§ ဟiန္ဒ ဘာသာmင်များ နှင့် 
ဘဂလားeဒ့ချန်iuင်ငမှဝင်eရာက်လာတဲ့ eြပာင်းeရ့eနထiuင်သူeတွြဖစ်ကပါတယ်။ စစ်eတွမှာ 
aiuးaiမ်မဲ့ လူထueတွရဲ့  ြပဿနာကiu eြဖရင်ှးဖ iu့aတွက် aစiuးရက ြပည့်စuပီး 
aလယa်လတ်တန်းစားရှiတ့ဲ မiu့နယ်စီမကiန်းကiu eလ့လာကည့်ရeနeကာင်း  ကမ္ဘာ့ကuလသမဂ္ဂ 
လူသားချင်းစာနာမeရးရာ ညiနင်းမရ uး (OCHA) မ ှaစီရင်ခတင်ြပထားပါတယ်။73 

 

ပ iuင်ဆ i uင်မပစ္စည်းuစ္စာ နှင့် aeဆာကa်ဦးများ ပျက်ဆီးြခင်း 
 

ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာaကမ်းဖက်မeကာင့် ရခiuင်လူထuaသiuင်းaဝiuင်းeရာ 
ရ iuဟင်ဂျာaသiuင်းaဝiuင်းပါ aiမ်ယာaeဆာက်aဦးနှင့် ပစ္စည်းuစ္စာeတာ်eတာ်များများ 
ဆ uးရးခဲ့ရပါတယ်။ ဒီပျက်ဆီးဆ uးရးမeကာင့် ြဖစ်လာမယ့် စီးပွားeရးဂယက်ကiu  ြမန်မာနiuင်ငမှာ 
ဒuတiယaဆင်းရဲဆ uး လူဦးeရက ြပင်းြပင်းထန်ထန် ခစားရမှာြဖစ်ပါတယ်။74 

aiမ်ရာမဲ့ထွကe်ြပးတiမ်းeရှာငe်နရတဲ့ ရခiuင်လူမျ iuးaချ iu့က မiမiတiu့ပ iuင်ဆ iuငတ့ဲ် aiuးaiမ်ပစ္စည်းeတွ  
မွတ်ဆလင်လaူuပ်ကီးeတွရဲ့   မီးရ့ဖျက်ဆီးလ iuက်တဲ့ထဲ ပါသွားeကာင်း 
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာြပပါတယ်။ စစ်eတွ မiu့ နာဇီရက်ကွက်မှ 
ထွက်eြပးလာတဲ့ aသက် mm နှစ်aရွယ ်ရခiuငa်မျ iuးသားတစ်ဦးက 

‘ကျeနာ်တiu့ြပန်သွားလiu့မရပါဘူး။ aားလuးဖျက်ဆီးခလ iuက်ရ ပီ။ ကျeနာ်တiu့ 

                                                           
72 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Myanmar: Displacement in Rakhine State, Situation Report No.4, 
July 5, 2012, p.2.  
73 aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက် 
74 mmmm ခ uနှစ် ကuလသမဂ္ဂဖွ့ ဖ iuးeရးaစီaစဉ်ရဲ့  eလ့လာချကa်ရ ရခ iuင်ြပည်နယ်aတွငး်မာှ 

eနထiuငe်နတဲ့ြပည်သူလူထueတွထဲက mm.m ရာခiuင်နန်းeသာ ြပည်သူလူထueတွဟာ သတ်မှတ်ထားတ့ဲ 

ဆင်းရဲeမeွတမaဆင့်eaာကe်ရာက် ရှieနကပီး ချင်းြပည်နယ်မှာeနထiuင်တ့ဲလူထu ပီးလ င် ြမန်မာနiuင်ငမှာ 

ဒ uတiယaဆင်းရဲဆ uး လူထuြဖစ်ပါတယ်။  UNDP, “Integrated Household Living Conditions Survey in Myanmar (2009-2010): 
Poverty Dynamics Report, June 2011; UN General Assembly, “Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human 
Rights in Myanmar,” A/66/365 (September 16, 2011), p.17. 
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aားလuးဆ uးရးသွား ပီ။ ပiuင်ဆ iuင်သမပစ္စည်းeတွ§ amတ်eတွeတာင်မကျန်ဘူး။ ဘာeတွ 

ဆက်ြဖစ်ဦးမှာလဲဆ iuတာကi u ကျeနာ်တiu့မသiဘူး။ ကျeနာ်တiu့aရမ်းဆင်းရဲတယ်။’75  

 

ဇွန်လ mm ရက်eန့မှာ လက်နက်ကi uင်ရ iuဟင်ဂျာလaူuပ်ကီးစueတွရဲ့  တiuက်ခi uက်ြခင်းခလiuက်ရတ့ဲ 

စစ်eတွ မiu့ြပင်ဘက်ရiှရွာတစ်ရွာမှာ eနထiuင်ခဲ့တဲ့ aသက် mm နှစ်aရွယ ်

ရခiuငa်မျ iuးသမီးတစ်ဦးက  ‘ကျမaiမ်နဲ့ ပစ္စည်းeတွaားလuး ကuန် ပီ။ တကယ်လiu့သာ ကျမ 

a ဲဒီaiမ်မှာပဲဆက်eနမယ်ဆ iuရင်လည်း ကျမaသတ်ခရပီ။ သူတiu့eတွက တuတ်eတွ 

လက်နကe်တွကiuင်ထားတာ… ကျမaiမ်ကiuဆ uးရးလ iuက်ရ ပီ။ 
ကiuယ်တiuင်လည်းြပန်မeဆာက်နiuင်ဘူး။’76 

 

ဇွန်လ mm ရက်eန့က aiမa်ထဲထi ရခiuင်လူauပ်စu၏ aကမ်းဖက်mငe်ရာက်တiuက်ခiuက်မမှ 
aသက်ရှင် လွတ်eြမာက်လာတဲ့ aသက် mm နှစ်aရွယ ်ရ iuဟင်ဂျာaမျ iuးသမီးတစ်ဦးက 

လူ့aခွင့်aeရး eစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu aခuလiueြပာြပပါတယ်။ ‘aချ iu့လeူတွက ကျမတ iu့ကiu 
ရ iuက်နှက်§ ပါးရ iuက်§ ထiuးကiတ် ပီး  ကန်eကာက်eနတ့ဲaချ iန်မှာ ကျန်တဲ့လeူတွက 

ကျမတiu့ပ iuင်တဲ့ပစ္စည်းeတွaားလuးကiu ခ iuးeနကတယ်။ ကျမတiu့ပ iuင်ဆ iuငသ်မaားလuးကiuယူသွား ပီး 
ကျမတiu့ကiu ရ iuက်နှက်ခဲ့ ကတယ်။’77 a ဲဒီeနာက် သူမဟာ တiuက်ခi uက်မမခလiuက်ရတ့ဲ 

မွတ်ဆလင်ရပ်ကွက်တစ်ခuြဖစ်တဲ့ စစ်eတွ မiu့ eaာင်မဂလာရပ်ကွက်မှာ ခiuလခဲ့ ပီး 
စစ်eတွ မiu့aြပင်ဘက်မှာ လာeရာက်eြပာင်းeရ့ ခiuလခဲ့ပါတယ်။ ဆ uးရးသွားတဲ့ပစ္စည်းeတွကiu 
ြပန်မရeတာ့တ့ဲaြပင် သူမရဲ့  aiမe်တာင ်ကျန်eနeသးရဲ့လားဆ iuတာကiu မသiရပါဘူး။78 

 

နာဇီရပ်ကွက်တွင် ြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ သတ်ြဖတ်မ§ ညဉ်းပန်းနှiပ်စက်မ နှင့် မီးရ့မeတွကiu 
မျက်ြမင်ကiuယ်eတွ့ eတွ့ခဲ့ရလiu့ ထွက်eြပးတiမ်းeရှာင်လာတ့ဲ aသက် mm နှစ်aရွယ ်

ရ iuဟင်ဂျာaမျ iuးသားတစ်ဦးက သူတiu့မ iသားစu ပiuင်ဆ iuင်သမ  ပစ္စည်းeတွaားလuး 
ဆ uးရးခဲ့ရeကာင်းနှင့် aiမ်ကiuလည်း မီးရ့ခလ iuက်ရတ့ဲaeကာင်း လူ့aခွင့်aeရး 
eစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu aခuလiueြပာြပခဲ့ပါတယ်။ ‘aာဏာပiuငe်တွကiu ကျeနာ်တiu့ 
ပiuင်တဲ့ပစ္စည်းeတွaားလuး ြပနe်ပးဖiu့ နဲ့ ပီးeတာ့ ကျeနာ်တiu့ပ iuငတ့ဲ် aiမ်ရာeတွဆီကiu 
ြပန်သွားခွင့်ြပuဖiu့ eကျးဇူးြပuပီးeြပာeပးပါ။ ကျeနာ်တiu့ ဒါပဲeတာင်းဆiuချင်တာပါ။’79 

                                                           
75 Human Rights Watch interview C.c., Sittwe, Arakan State, June 2012. 
76 Human Rights Watch interview A.I., Sittwe, Arakan State, June 2012.  
77 Human Rights Watch interview Z.H., Sittwe Arakan State, June 2012. 
78 aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက် 
79 Human Rights Watch interview Z.F., Sittwe, Arakan State, June 2012. 
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ရခiuင်ြပည်နယe်ြမာက်ပ iuင်းမှာ လuြခueရးတပ်များက 

aကမ်းဖက်ဝင်eရာက်စီးနင်းတiuက်ခiuက်ချ iန်မှာ လaူစuလiuက်aြပuလiuက်ဖမ်းဆီးမeတွ 

ြပuလuပ်ခဲ့သလiu ပစ္စည်းuစ္စာများကiuလည်း aတင်းaဓမ္မလ uယူြခင်း§ ခiuးယူြခင်းeတွကiuလည်း 
ြပuလuပ်ခဲ့တယ်လiu့ လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့မှ သတင်းရရiှထားပါတယ်။ 
aသက်mmနှစ်aရွယ ်ရ iuဟင်ဂျာလူငယ်တစ်ဦးရဲ့eြပာြပချက်aရ… 

 

သူတiu့eတွက တစ်aiမ်တက်တစ်aiမ်ဆင်း ပီးလူလ iuက်ရှာeတာ ့

သက်ကီးရွယ်aiueတွကiuပ ဲeတွ့ခဲ့ ပီး ကeလးငယ်eတွကiu 
ရ iuက်နှက်မeတွြပuလuပ်ခဲ့ပါတယ…်။ တစ်aiမ်တက်တစa်iမ်ဆင်း ပီး 
eရနှာကွင်းaပါamင ်aြခား တန်ဖiuးရ iှတ့ဲaရာeတွကiu လiuက်eမရှာ ပီး ဆန်eတွ§ 
aစားeသာက်eတွကiu ကားeပ တင် ပီးယူသွားတာeတွလuပ်တယ်။ 
eစျးဆiuငe်သးeသးeလးeတွမှာmင် ပီးeတာ့လည်း ပiuက်ဆeတွ§ ပစ္စည်းeတွ 

ဘာမဆiu ယူသွားတာဘဲ။80 

 

ဇွန်လကuန်ပ iuင်းeလာက်မှာ ရ iuဟင်ဂျာစီးပွားeရးသမားeတွ သူတiu့ရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့ eစျးဆiuင်eတွ 
ြပန် ပီး သူတiu့ပ iuင်ဆ iuင်တဲ့ပစ္စည်းeတွ ြပန်ယူဖ iu့aတွက် စစ်တပ်က လမ်းတစ်eလာက ်

လiuက်ပါeစာင့e်ရှာကe်ပးခဲ့တာကi u လူ့aခွင့်aeရး eစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့က 

မျက်ြမငe်တွ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါeပမယ့် ဒီလiueဆာင်ရွက်eပးတာဟာ aခeကးeငွ 
ရလiu့လuပ်တာလား§ ပuမှန်တာmနa်ရ eဆာင်ရွက်eပးeနတာလားဆ iuတာကiueတာ့ 
aတiaကျဆ uးြဖတ်လiu့မရခဲ့ပါ။ aiuးaiမ်ဆ uးရးသွားတဲ့ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးeတွ စစ်eတွ မiu့က iu 
aန္တရာယ်ကင်းစွာ ြပန် ပီး သူတiu့ရဲ့ aiမ်eတွ§ ပစ္စည်းeတွကiu ရယူနiuင်ဖiu့aတွက် 

စနစ်တကျစီစဉ်ထားeပးတဲ့ aကူaညeီတွ မရ iှပါ။  
 

aတငး်aဓမ္မ eြပာငး်eရ့eစြခငး် 
 

ယခင်လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့သွားeရာက်လည်ပတ်ခဲ့စဉ်က 

တiuင်းရင်းသားeပါင်းစuနှင့် ပျာယာခတ်eနတ့ဲ စစ်eတွ မiu့ ကီးထဲမှာ aခu 
မွတ်ဆလင်ဘာသာmငe်တွကiu လမ်းeပ eတွမှာ မeတွ့ရeတာ့ပါဘူး။ ဒါက 

                                                           
80 Human Rights Watch interview D.H., Bangladesh, June 28, 2012. 
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တစ်စiတ်တစ်eဒသaားြဖင့် လuြခueရးeကာင့်ြဖစ်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင ်ဘာသာmငe်တွဟာ 
စစ်eတွ မiu့တွင်းမှာ လuြခuမ မခစားရလiu့ aiမ်တွင်းမှာပ ဲပueaာင်းeနကရတဲ့ လeူတွရှieနသလiu 
စစ်eတွက သာမနa်ားြဖင့ ်ကီးမားတဲ့ရပ်ကွက်eတွက မွတ်ဆလင်ဘာသာmငe်တွရဲ့aiမ်eတွဟာ 
မီးရ့ဖျက်ဆီးခလ iuက်ရတဲ့aတွက် aြခားeနရာeတွမှာ ထွက်eြပး ပuန်းeရှာင ်eနကရလiu့လည်း 
ြဖစ်ပါတယ်။ aချ iu့မွတ်ဆလင်ဘာသာmငe်တွကiu aစiuးရကeနပီး မiu့ြပင်ဘက်eနရာeတွမှာ 
aတင်းaဓမ္မ eြပာင်းeရ့ခiuင်းတာမျ iuးလည်း ရ iှပါတယ်။  
 

aတင်းaဓမ္မeရ့eြပာင်းခ iuင်းြခင်းဟာ မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်များကiu ရခiuင်လူauပ်စuမှ 
ဝiuင်းဝန်းတiuက်ခiuက်မမှ ကာကွယe်ပးရန် သiu့မဟ uတ် ရခiuင်လူမျ iuးများကiu 
မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်များဝiuင်းဝန်းတiuက်ခiuက်သည့်ရန်ကiu 
ကာကွယ်eပးရန်ြဖစ်eကာင်းယူဆနiuငe်သာ်လည်း aမှန်တကယ် aတင်းaဓမ္မ 
eြပာင်းeရ့မြပuလuပ်ရာတွင ်ရ iuဟင်ဂျာလူထuများကiuသာ ဦးတည် ပီး eြပာင်းeရ့eစသြဖင့် 
မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်များaeပ  ခွဲြခားဆက်ဆသည့်သeဘာ သက်eရာက်eနပါတယ်။  
 

ယခuလက်ရiှရခiuင်ြပည်နယ်တွင်ြဖစ်ပျက်eနတ့ဲaeြခeနဟာ  aများလက်ခထားတဲ့ နiuင်ငတကာ 
စည်းမျဉ်းuပeဒeပ  aeြခခ ပီးeရးဆွဲထားတဲ့81 ကမ္ဘာ့ကuလသမဂ္ဂရဲ့ လူထuများကiu 
eရ့eြပာင်းဖယ်ရှားြခင်း လမ်းညန်စည်းမျဉ်းနှင့် သက်ဆ iuင်မရှieနပါတယ်။82 ထiu 
လမ်းညန်စည်းမျဉ်းဟာ လူထueတွကiu eြပာင်းeရ့တ့ဲ aချiန်မှာ ထားရှiရမည့ ်
aကန့a်သတ်များကiu သတ်မှတ်ြပ ာန်းထားပါတယ်။ နiuင်ငတကာuပeဒaရ နiuင်ငeတာ်aစiuးရ 

aာဏာပiuင်များaားလuးဟာ ‘လူထuများကiu eရ့eြပာင်းeစခiuင်းမများ ြဖစ်eစနiuင်သည့် 
aeြခeနများကiu တားြမစ ်eရှာင်ရှားရမည8်3’ဆ iuတ့ဲ တာmန်ရှiပါတယ်။ လူထueတွကiu 
eရ့eြပာင်းရနe်စခiuင်းဖiu့ ဆ uးြဖတ်ချက်မချခင ်aာဏာပiuင်များမ ှaြခားြဖစ်န iuငe်ချရှ ieသာ 
နည်းလမ်းများaားလuးကiu ရှာeဖွရမည်ြဖစ် ပီး ြပည်သူလူထuက iu eရ့eြပာင်းခiuင်းြခင်းမှaပ 

aြခားeရွးချယရ်န် နည်းလမ်းမရiှeတာ့ပါက eရ့eြပာင်းမကiu နည်းနiuင်သမ  

aနည်းဆuးြဖစ်eaာင်နှင့် ထiuသiu့eရeြပာင်းလiuက်ရြခင်းeကာင့် သက်eရာက်လာမည့် 
ဆ iuးကျ iuးများ နည်းနiuင်သမ  aနည်းဆuးြဖစ်eaာင ်နည်းaားလuးနဲ့eဆာင်ရွက်ဖ iu့ 

                                                           
81 Guiding Principles on International Displacement (“Guiding Principles”), U.N. Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2(1998), noted in 
Comm. Hum. Rts.res.1998/50. 
82 The introductory note to the General Principles stated: “The Principle reflect and are consistent with international human 
rights law and international humanitarian law.” Ibid. Para.9. 
83 aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက်။ စည်းမျဉ်း m 
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တာmန်ရှiပါတယ်။84  တiuင်းရင်းသားလူမျ iuးaရ သiu့မဟ uတ် ဘာသာeရးaရ 

တစ်စuတစ်ဖွဲ့တည်ရှieနမကiu ဖျက်စီးeြပာင်းလဲလiuသည့် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့် 
မည်သူတစ်ဦးတစ်eယာက်ကiuမ  mင်းတiu့၏ eနaiမ်မှ စွန့်ခွာရန် aeကာင့်မဲ့eြပာင်းeရ့eစြခင်း 
မြပuလuပ်ရပါ။85 သမ္မတဦးသiန်းစiန်၏ ဇွန်လ mm ရက်eန့တွင် eြပာကားခဲ့တဲ့ 
‘တခuတည်းeသာနည်းလမ်း’က ရ iuဟင်ဂျာeတွကiu တြခားနiuင်ငသiu့ပ iueဆာင်ရန ်သiu့မဟ uတ် 

UNHCR က ဖွင့်လှစ်ကီးကပ်တဲ့ စခန်းeတွဆီကiu ပiu့eဆာင်ရမည် လiu့eြပာဆ iuချက်eကာင့်  
ဒါဟာaမှန်တကယ ် စiuးရ iမ်စရာြဖစ်eနပါတယ်။86 လမ်းညန်စည်းမျဉ်းပါ eဖာ်ြပချက်aရ 

eရ့eြပာင်းဖiu့ eစခiuင်းတဲ့aချ iန်မှာ eရ့eြပာင်းခရတဲ့ ြပည်သူလူထueတွရဲ့  aသက်ရှင်ခွင့်§ 
ဂuဏ်သiက္ခာ§  လွတ်လပ်ခွင့် နှင့် လuြခueရးeတွaeပ  ချ iuးeဖာက်မ ြဖစ်eစနiuင်တဲ့နည်လမ်းeတွကiu 
မသuးရပါဘူး။87 eြပာင်းeရ့eစြခင်းက "aeြခaeနရ လiuaပ်တာထပ ်ပiuပီး မကာ" ရပါဘူး။88 

 

aသက် mm နှစ်aရွယ ်ရ iuဟင်ဂျာaမျiuးသားတစ်ဦးက ဇွန်လ mm ရကe်န့မှာ စစ်eတွ မiu့ 
eaာင်မဂလာ ရပ်ကွက်မှ ရာနှင့်ချီတဲ့ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးeတွကiu aာဏာပiuငe်တွက 

စစ်eတွ မiu့aြပင်ဘက ်သခက်eြပ aနီး လယ်ကွင်းထဲမှာ aတင်းaဓမ္မ 
eြပာင်းeရ့eစခ့ဲတ့ဲaeကာင်း လူ့aခွင့်aeရး eစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာြပခဲ့ပါတယ်။ 
‘ကျeနာ်ကiuယ်တiuင် မျက်စiနဲ့ြမင်ခဲ့တာပါ။ ပထမeတာ့ စစ်ကားeြခာက်စီးနဲ့eရာက်လာတယ်။ 
eနာက်eတာ့ နှစ်စီးထပ်eရာက်လာတယ်။ ပီးeတာ့ တစ်စီးထပ်လာတယ်။ 
aသက်aရွယ်ကီးတဲ့လူeတွeရာ§ aရွယ်ရeနတဲ့လeူတွeရာ§ ကeလးeတွeရာ aကuန်လuး 
aတူတူကားeပ ကiuတင်တယ်။ ကားaစီးတiuင်း လaူြပည့်ပဲ။ ပီးeတာ့ aeယာက်တiuင်းကiu 
သခက်eြပ ကiueခ သွားတာပဲ။’89 ဒီက iစ္စမှာ ယခuလiueရ့eြပာင်းခလiuက်ရတဲ့ လူထuကiu 
‘eည့်သည်များ’ ဟu aာဏာပiuငe်တွက ခွဲြခားသတ်မှတ်eပးထားတဲ့aတွက် eဆွစဉ်မျ iuးဆက် 
စစ်eတွ မiu့မှာ eနထiuင်လာခဲ့ ပီး လက်ရiှနiuင်ငသားuပeဒeကာင့် နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့် မရရ iှခဲ့တဲ့ 
ရ iuဟင်ဂျာ aသiuင်းaဝiuင်းက aeတာ်eလး aထiတ်တလန့်ြဖစ်ခဲ့ရပါတယ်။  
 

                                                           
84 aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက်။ စည်းမျဉ်းm 
85 aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက်။ စည်းမျဉ်းm 
86 “Myanmar moots camps, deportation as Rohingya solution,”Agency France Press, July 
12,2012,http://www.rnw.nl/English/bulletin/Myanmar-moots-camps-deportation-rohingya-solution-o (accessed july 13, 
2012). 
87 Guiding principles, principle 8. 
88 aထက်eဖာ်ြပပါကiuးကားချက်။ စည်းမျဉ်း m(m). 
89 Human Rights Watch interview Z.I., Sittwe, Arakan State, June 2012.  
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aသက် mm နှစ်aရွယ ်ရ iuဟင်ဂျာaမျiuးသမီးတစ်ဦးက eရ့eြပာင်းခရတဲ့ 
ရ iuဟင်ဂျာလaူuပ်ကီးeတွကiu စစ်တပ်မှ လူသူကင်း ပီးeြခာက်ကပ်eနတ့ဲeနရာမှာ 
လiuaပ်တ့ဲeထာက်ပ့မeတွ aလuaeလာက်မeပးဘ ဲချထားခဲ့တာကiu ြမငe်တွ့ခ့ဲeကာင်း 
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu aခuလiueြပာြပခဲ့ပါတယ်။  
 

aခu မiuးရွာeတာ့ သူတiu့ ဘmက ပiuဆ iuးတာeပါ့။ လeူပါင်း mmm −mmm eလာက ်

ဒeီနရာ (သခက်eြပ) မှာ လာထားခဲ့တယ်။ aတiaကျeတာ့မသiဘူး။ 
စစ်ကားဆယ်စီးeကျာ ်နဲ့eပါ့။  စစ်တပ်eြပာeတာ့ ဒီလeူတွaတွက် 

eနရာထiuင်ခင်းeတွရှiတယ်။ စစ်ကားeတွက မနက် mm နာရeီလာက်မှာ 

eရာက်လာတယ်။ “မင်းတiu့eတွကiuယ့်ဟာနဲ့ကiuယ်ပဲ… 

aာလာကiuaကူaညeီတာင်း” လiu့ သူတiu့ကeြပာတယ်။ 
eြပာင်းeရ့ခရတ့ဲလူeတွကiu လာပစ်ထားတuန်းက သူတiu့aလဲiueြပာတာ။90 

 

eနရပa်ြပန ်aခကa်ခဲများ 
 

eြပာင်းeရ့ခeနရတဲ့ ရခiuင်လူမျ iuးeတွနှင့် ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးeတွaကားမှာ မလiuမuန်းတီးမစiတ်eတွ 

ရ iှeနြခင်းဟာ mင်းတiu့ eနရပ်ြပနe်ရးနှင့် ဘmြပန်လည ်တညe်ဆာကe်ရး လuပ်ငန်းစဉ်aတွက်ကiu 
ပiuမiuရပ်eထွးeစပါတယ်။  
 

လက်ရiှeြပာင်းeရ့ခထားရတဲ့လeူတွaများစu ယာယီeနထiuငe်နတ့ဲ စစ်eတွ နှင့် aနီးတစ်ဝ iuက် 
ပတm်န်းကျင်eတွမှာ eနထiuင်တ့ဲ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးeတွဟာ mင်းတiu့ပ iuင်ဆ iuင်ခဲ့တဲe့နရာeတွကiu 
ြပန်လည်ရယူလiuပီး eနaiမe်တွ ြပန်လည ်တညe်ဆာက်လiueပမယ့် mင်းတiu့ eနaiမ်သiu့ 
ြပန်လညe်နထiuင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက် ပီး aစiuးရက ဘယ်လ iu ဆ uးြဖတ်ချက်ချမှာလဲဆ iuတာ 
သူတiu့aတွက် eမးစရာeမးခွန်းeတွြဖစe်နပါတယ်။ စစ်eတွက  ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးaချiu့က 

သူတiu့မှာ eမာ်လင့်ချကe်တွကင်းမဲ့eနပီး လuပ်ပiuင်ခွင့်aာဏာဘာမှမရှiတ့ဲaeပ  

သူတiu့ရဲ့ခစားချက်aချ iu့ကiu ထuတ်eဖာe်ြပာဆ iuခဲ့ပါတယ်။91 

 

                                                           
90 Human Rights Watch interview Z.H., Sittwe, Arakan State, June 2012. 
91 See, for example, Human Rights Watch interviews Z.F., C.E., C.F., Sittwe, Arakan State, June 2012.  
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eရ့eြပာင်းခeနရတဲ့ ရခiuင်လူမျ iuးeတွမှာeတာ့ eနရပ်ြပနe်ရးနှင့်ပတ်သက် ပီး 
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရiှeနပါတယ်။ လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့မှ aင်းတာဗျူးလuပ်ခဲ့တဲ့ 
ရခiuင်လူမျ iuး mm eယာက်ထဲမ ှaချ iu့က ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးeတွနဲ့ သီးသန့်ခွဲ ပီး eပးeနဖiu့ 
eတာင်းဆiuမeတွြပuခဲ့ပါတယ်။ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးeတွကiu စစ်eတွ မiu့aြပင်ဘက်သiu့ 
eြပာင်းeရ့eနထiuငe်စဖiu့ စiတ်ကူးရiှeနပueပ eနပါတယ်။ ရခiuင်ြပည်နယ်မှာ 
စစ်တပe်တွတiuးချဲ့ထားဖiu့လiuaပe်ကာင်း92 နှင့် ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးeတွရဲ့  သွားလာခွင့် နှင့် 
ပစ္စည်းuစ္စာပiuင်ဆ iuင်ခွင့်တ iu့ကiu ကန့်သတ်ချuပ်ချယ်ထားသင့်eကာင်း ရခiuင်လူမျ iuးeတွက 

လူ့aခွင့်aeရး eစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာြပခဲ့ပါတယ်။  
 

aချ iu့က ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးeတွကiu နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့် ပiတ်ပငe်စလiuြခင်းနှင့် 
သီးသန့်ခွဲ ပီးeနထiuင်လiuြခင်းဟာ စီးပွားeရးနှင့် နiuင်ငeရးaရ 

ထည့်သွင်းစဉ်းစားမeတွaeပ aeြခခပါတယ်။  ရခiuင်လူမျ iuးeတွaတွက် 

aနည်းaကျဉ်းမသာရiှတ့ဲ စီးပွားeရးaခွင့်aလမ်းeတွကiu ကာကွယ်ထားရှieရးလည်း 
ထည့်သွင်း စဉ်းစားြခင်းeကာင့် ြဖစ်ပါတယ်။ aြခားeသာရခiuင်လူမျ iuးeတွက မကာeသးခင်က 

ြဖစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ aကမ်းဖက်မeတွeကာင့် စiuးရ iမ်စiတ်eတွြဖစ်လာ ပီး aခuလiu 
သီးသန့်ခွဲ ပီးeနထiuင်လiuတာ ြဖစ်ပါတယ်။   
 

မွတ်ဆလငe်တွကiu ယခင် mင်းတiu့eနထiuင်ခဲ့တဲ့ ပတm်န်းကျင်မှာ ြပန်လညe်နရာချထားeရးကiu 
စစ်eတွ မiu့aနှရiှ ရခiuင်လူမျiuးeတွက ဆန့်ကျင်eနကတာကiu aများaြပား eတွ့ရပါတယ်။  
aသက် mm နှစ်aရွယ ်eရ့eြပာင်းeနထiuငe်နရတဲ့ ရခiuငa်မျ iuးသမီးတစ်ဦးက 

လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu aခuလiueြပာြပပါတယ်။  
 

[ရ iuဟင်ဂျာeတွ] ရ iှeနမယ်ဆ iuရင ်ကျမတiu့မြပန်ဘူး။ [ရ iuဟင်ဂျာeတွ] ကiu 

ကျမတiu့aသiuင်းaဝiuင်းကeနပီး eြပာင်းeရ့ခ iuင်းဖiu့ aစiuးရကiueြပာချင်တယ်။ 
သူတiu့က iuမeြပာင်းeရ့eပးရင် eနာက်ပiuင်း သူတiu့ကျမတiu့ကiu 
လာပီးတiuက်ခiuက်မeတွလuပa်uးမှာ။ ကျမတiu့aသiuင်းaဝiuင်းမှာ [ရ iuဟင်ဂျာeတွ] 

မရ iှသင့်ဘူး။ ရ iuဟင်ဂျာeတွကiu မွတ်ဆလင်နiuင်ငeတွမှာ သွားပiu့ထားသင့်တယ်…. 

ကျမတiu့aများစuမှာaiမ်လည်းမရiှတ့ဲaတွက် 

                                                           
92 See, for example, Human Rights Watch interview C.D., Sittwe, Arakan State, June 2012 
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ရ iuဟင်ဂျာeတွရှiတဲ့ရွာeတွမှာeနမှာထက ်aခuလiuစခန်းထဲမှာeနကမယ်လiu့ 
ကျမတiu့eြပာထားတယ်။93 

 

ရခiuင်လူမaသiuင်းaဝiuင်းထဲမှာeရာ နiuင်ငeရးaဆင့်eတွမှာပါ aခuလiuခစားချက်မျ iuးရ iှeနတယ။် 
စစ်eတွ မiu့eန ရခiuင်နiuင်ငeရးပါတီတစ်ခ uရဲ့ aထင်ကရeခါင်းeဆာင်တစ်ဦးက 

လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu aခuလiueြပာြပပါတယ်။  
 

ကျeနာ်ထင်တယ ်သူတi u့ (ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများ)eတွမှာ သူတi u့ပ iuင်တဲe့နရာကiu 
ြပန် ပီး eနထiuင်ခွင့် လuးmမရ iှဘူး။ ဒီကiစ္စက ြပည်နယa်စiuးရကiစ္စမဟuတ်ဘူး။ 
ဒါဟာ eနြပညe်တာ်မှာရှiတ့ဲ ြပညe်ထာင်စu aစiuးရရဲ့ ကiစ္စတာmန်ြဖစ်တယ်။ 

ပီးeတာ့ နiuင်ငတကာaသiuင်းaဝiuင်းကလည်း ဒီကiစ္စမှာ တရားမတတဲ့ 
eြဖရှင်းနည်းeတွကiu စဉ်းစားဖiu့လiuaပ်တယ်။ [စစ်eတွ] မiu့ထဲမှာ aတူတကွ 

ငiမ်း ငiမ်းချမ်းချမ်း eနထiuင်သွားဖiu့ဆ iuတာ လuးဝလက်eတွ့မဆန်ဘူး။ 
လeူတွရဲ့စiတ်နှလuးထဲမှာ eကာက်ရွ့မeတွ§ မuန်းတီးမeတွစတ့ဲ 

ဒဏ်ချကe်တွရှieနတာeကာင့်  လွယ်မှာမဟuတ်ဘူး။ 
aြပနa်လှန်ယ uကည်မတညe်ဆာက်ဖ iu့ကလဲ aချiန်eတာ်eတာ်ယူရမယ်။ 
ြပည်နယa်စiuးရကeန ပီး သူတiu့က iu aြခားeနရာ တခuခuမှာ ြပန်လညe်နရချထားဖiu့ 
စီစဉ်eပးလiမ့်မယ်လiu့ ကျeနာ်ထင်တယ်။94 

 

ဆ uးရးထ iခiuက်မeတွကiu ခစားခဲ့ရတဲ့ ရခiuင်ြပည်နယ်က aသiuင်းaဝiuင်းeတွက လeူတွရဲ့  
ရပiuင်ခွင့်eတွကiu ကာကွယe်စာင့်eရှာက်ဖ iu့ ြမန်မာaစiuးရမှာ တာmန်ဝတ္တ ရား aြပည့်ရiှeနပါတယ်။ 
eရ့eြပာင်းeနထiuငe်နရတဲ့ြပည်သူလူထueတွ ြပည်လည ်eနရာချထားeရး လuပ်ငန်းစဉ်eတွကiu  
aeကာငa်ထညe်ဖာe်ဆာင်ရွက်ရာမှာ ြပန်လည်သင့်ြမတe်ရးနှင့် ြပန်လည ်eပါင်းစည်းeရး 
ကiuaeြခခတဲ့ မဟာဗျူဟာကiu ြပညe်ထာင်စuaစiuးရ aာဏာaရ eဆာင်ရွက်သွားဖiu့ 
လiuaပ်ပါတယ်။  လက်ရiှaeြခaeန ဘယ်လiuဆက်ြဖစ်သွားမယ်ဆ iuတာ aစiuးရမှ ချမှတ်တဲ ့
ဆ uးြဖတ်ချကe်တွaeပ မှာ မူတညe်နeကာင်း ရခiuင်လူမျ iuး နှင့် 
ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးeတာ်eတာ်များများမှ လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာဆiuခဲ့ပါတယ်။95  

                                                           
93 Human Rights Watch Interview A.I., Sittwe, Arakan State, June 2012. 
94 Human Rights Watch Interview B.I., Sittwe, Arakan State, June 2012.  
95 Human Rights Watch interviews Z.A. and A.E., Yangon, Burma, June 2012, and A.H., A.I., B.Z., B.A., B.B., B.D., B.I., C.A., 
C.D., C.E., C.F., C.H., Sittwe, Arakan State, June 2012.  
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aစiuးရaeနနှင့် လူ့aခွင့်aeရးကiu ဦးစားeပးစဉ်းစားထားြခင်းမရှiတ့ဲ eမာ်လင့်ချကe်တွကiu 
eကျာ်လားနiuင်ဖiu့လiuပါတယ်။ aစiuးရကeနပီး ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးeတွaားလuးကiu 
စစ်eတွ မiu့aြပင်ဘက ်eမာင်းထuတ်ဖiu့ eမာ်လင့်eကာင်း စစ်eတွ မiu့ခ ရခiuငe်တွက 

လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာဆ iuခဲ့ပါတယ်။ လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့၏ 

eမးြမန်းမကiu eြဖကားeပးခ့ဲတ့ဲ ရ iuဟင်ဂျာeတွက aစiuးရ၏ဆuးြဖတ်ချက်မှာ 
ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးaတွက် aeလးeပးစဉ်းစားeပးမည့် ဆ uးြဖတ်ချက်မျ iuးြဖစ်လ iမ့်မည ်

မထငe်ကာင်း eြပာဆiuခဲ့ပါတယ်။96  aသက် mm နှစ်aရွယ ်ရ iuဟင်ဂျာaမျ iuးသားတစ်ဦးက 

လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu aခuလiueြပာဆ iuခဲ့ပါတယ…် 

 

aနာဂတ်မှာ ဘာeတွဆက်ြဖစ်လာမှာလဲဆ iuတာ aစiuးရရဲ့eပ လစeီပ မှာ 
မူတညe်နပါတယ်။ ရခiuင်ြပည်နယ်မှာရ iှeနတ့ဲ ြပည်နယa်စiuးရ§ ြပည်နယ်ဝန်ကီးeတွ နဲ့ 
aြခားaာဏာaရ iှဆ uး ပuဂ္ဂiuလe်တွ  aားလuးက ရခiuင်လူမျ iuးeတွြဖစe်နပီး ကျeနာ်တiu့က 

သူတiu့ရဲ့ ဆ uးြဖတ်ချကe်တွeပ  aများကီး မူတညe်နပါတယ်။ 
aခuြပညe်ထာင်စuaစiuးရကeနပီး aeရးeပ aeြခaeနuပeဒကiu 
ကပ်မတ်eနရပါတယ်။ လက်ရiှaချ iန်မှာ ကျeနာ်တiu့မှာ eမာ်လင့်ချက်မဲ့ eနတ့ဲ 

aeြခaeနမှာ ရ iှeနပါတယ်။97 

 

ြမန်မာaစiuးရရဲ့ aခန်းက aeပ စiuးရ iမe်ကာင့်ကမ ရ iှeနကတဲ့aeပ  

ဘဂလားeဒ့ချ်တွင်eနထiuငe်နသည့ ်ရ iuဟင်ဂျာဒuက္ခသည်တiu့ရဲ့ eကြငာချက်တစe်စာင်မှ 
ထင်ဟပe်ဖာ်ြပထားပါတယ်။ mင်းတiu့aတွက် ြမန်မာြပည်မှာ လuြခuမလuးmမရ iှeကာင်း နှင့် 
ြမန်မာြပည်သiu့ြပန်လင် mင်းတiu့aသက် ဆ uရးလင်ဆ uးရး aသက်မဆ uးရးလင်လည်း 
ဂuဏ်သiက္ခာမဲ့eသာဘmြဖင့်သာ aသက်ရှင်eနထiuင်ရမည်ြဖစe်ကာင်း 
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာဆiuခဲ့ပါတယ်။ ‘ြမန်မာြပည်မှာကျeနာ်တiu့ဟာ 
aမဲတမ်းဒuက္ခeပး aeနှာင့်aယှက်ခရ ပီး ဂuဏ်သiက္ခာရှiရ iှနဲ့ မeနရပါဘူး။ ကျeနာ်တiu့ကiu 
eကာင်းeကာင်းမွန်မွန် မဆက်ဆeပမယ့် ကျeနာ်တiu့aတွက်လuြခuမရ iှတဲ့ နiuင်ငမှာ 
eနရတာပiueကာင်းပါတယ’်98 ဟu ဒuက္ခသည်တစ်ဦးက လူ့aခွင့်aeရး eစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu 
eြပာြပပါတယ်။  

                                                           
96 aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက် 
97 Human Rights Watch interview C.F., Sittwe, Arakan State, June 2012. 
98 Human Rights Watch interview, C.F., Sittwe, Arakan State, June 2012. 
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(m) လူသားချင်းစာနာမဆ iuင်ရာ စ iuးရ iမ်မများ 
 

ြမန်မာaစiuးရခန့်မှန်းeြခaရ ဇွန်လ m ရကe်န့မှစတင် ပီးြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရခiuင်ြပည်နယ်မ ှ
ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာaကမ်းဖက်မeကာင့် ဇူလiuင်လ mm ရကe်န့ကစတင် ပီး 
မiမiတiu့eနထiuင်တဲe့နရာမ ှထွက်eြပးeြပာင်းeရ့eနထiuငe်နရတဲ့ လူဦးeရeပါင်း mmmmm 

ခန့်ရ iှeကာင်း ခန့်မှန်းထားပါတယ်။99 UNOCHA aစီရင်ခချက်aရ 

eပါင်းစပ်ထားတဲ့aဖွဲ့aစည်းတစခ် uက  မiu့နယ ်m ခuက eနရာeပါင်း mmm eနရာရiှ ြပည်တွင်းတွင ်

eြပာင်းeရ့eနထiuငe်နရသူ (IDP) ဦးeရ mmmmmm ဦး ပါဝင်eသာ လiuaပ်ချက်များဆန်းစစ်မတခu 
aလျငa်ြမန်ြပuလuပ်ခဲ့eကာင်း သiရပါတယ်။ 100 

 

မiu့eတာ်  စစ်eတွ မiu့နှင့် စစ်eတွ မiu့နယ်aနီးတဝiuက်ရ iှ eနရာeပါင်း mmm eနရာ101 မ ှ

eကျးရွာများနှင့် eနaiမ်များ မီးရ့ဖျက်ဆီးခရမeကာင့် ထွက်eြပးeြပာင်းeရ့eနထiuငe်နရတဲ့ 
ရခiuင်လူမျ iuးနှင့် ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuး aများစuဟာ ဘ uန်းကီးeကျာင်းများ§ ဗလီများ§ 
စာသငe်ကျာင်းများ§ eြပာင်းeရ့eနထiuင်သူများကiu လက်ခထားeသာ မiသားစuaiမ်များ§ 
မiu့aြပင်ဘက်တွင် ယာယ ီeဆာက်လuပ်ထားeသာစခန်းများမှာ eနထiuငe်နကပါတယ်။ 
ယာယီစခန်းeတွမှာ eနထiuငe်နသူeတွကeတာ့  မွတ်ဆလင်ဘာသာmင် aများစuြဖစ်ပါတယ်။ 
aစiuးရရဲ့ပ iတ်ပင်တားြမစ်ချက်နှင့် ရခiuင်လaူuပ်စuတ iu့ရဲ့ရန်က iu စiuးရ iမ်ရတဲ့aတွက် 

လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖဲွ့မှ ရ iuဟင်ဂျာ IDP များ eနထiuင်တ့ဲ ယာယီစခန်းeတွကiu 
သွားeရာက် လည်ပတ်နiuင်ခဲ့ြခင်း မရ iှeပမယ့် စစ်eတွ မiu့ရiှ eရ့eြပာင်းeနထiuငe်နကရတဲ့ ရခiuင ်
IDP eတွeနထiuင်ရာ eကျာင်း§ ဘ uန်းကီးeကျာင်း နှင့် ရခiuင်လူမျ iuး eြပာင်းeရ့သူများကiu 
လက်ခeခ ယူထားတဲ့ လူမaသiuင်းaဝiuင်းဆီကiueတာ့ သွားeရာက် လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။ 
eြပာင်းeရ့eနထiuငe်နတ့ဲ ရခiuင်လူမျ iuးeတွဟာ လeူတွနဲ့ aလွန်ြပည့်ကျပ် ပီး 
ကျန်မာeရးနှင့်မညီညွတ်တဲ့ aeြခaeနရ iှ eြမြပငe်ပ မှာဘ ဲaiပ်eနကရပါတယ်။ စစ်eတွ မiu့မှာ 
eကျာင်းeတွ aားလuးပ iတ်ထား ပီး eြပာင်းeရ့eနထiuင်တဲ့စခန်းထဲမှာလည်း ကeလးငယ်eတွ 

ပညာသင်ကားခွင့် မရရ iှကပါ။ aစားaeသာက်နှင့် eဆးဝါးeထာက်ပ့မဟာလည်း 
aနည်းငယ်မသာရiှပါတယ်။ eြပာင်းeရ့eနထiuငe်နတ့ဲ ရခiuင ်IDP eတွ aများစueနထiuငe်နတ့ဲ 

eနရာတခuမှာရiှတ့ဲ eစတနာm့န်ထမ်းeတွနှင့် ရခiuင်လူမျ iuးeတွက mင်းတiu့aတွက် 

                                                           
99 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Myanmar: Displacement in Rakhine State, Situation Report No.5, 
July 19, 2012, P.1. 
100 aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက် 
101 aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက် 



 

     HUMAN RIGHTS WATCH | SEPTEMBER 2012 59

လuြခuမမရ iှeကာင်းနှင့် aနီးaနားမှာရှieနတ့ဲ မွတ်ဆလင်ဘာသာmငe်တွရဲ့  တiuက်ခi uက်မရန်ကiu 
စiuးရ iမe်ကာင်းကeနရeကာင်း လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရး aဖွဲ့ကiu eြပာြပခဲ့ ကပါတယ်။ 102 

 

ကuလသမဂ္ဂလမ်းညန်စည်းမျဉ်းများaရ ‘နiuင်ငeတာ်aာဏာပiuငe်တွမှာ မiမiနiuင်င၏ 

တရားစီရင်ပiuင်ခွင့်eaာက်ရ iှ  ြပည်တွင်းeြပာင်းeရ့eနထiuငe်နရသူများကiu ကာကွယe်ပးရန်နှင့် 
လiuaပe်သာ လူသားချင်းစာနာမဆ iuင်ရာaeထာကa်ပ့များ eပးaပ်ရန ်aဓiက တာmန်ရှiသည’် 

ဟueဖာ်ြပထားပါတယ်။103 aစiuးရaeနြဖင့် eဖာ်ြပပါ ကuလသမဂ္ဂလမ်းညန်စည်းမျဉ်းများကiu 
ဘာသာ§ မူလနiuင်ငသား ဒါမှမဟ uတ် မူလတiuင်းရင်းသား§ ဒါမှမဟ uတ် တရားဝငa်eနaထား  
‘မခွဲြခားဘဲ’ လiuက်နာကျင့်သuးသင့်ပါတယ်။104 

 

ထiuညန်ကားချက်စည်းမျဉ်းများဟာ eြပာင်းeရ့eနထiuငe်နရသူeတွaeပ  aစiuးရရဲ့ 
တာmန်ဝတ္တ ရားeတွကiu ချမှတ်ထားပါတယ်။ eြပာင်းeရ့eနထiuငe်နရသူeတွ eနထiuငe်နတ့ဲ 

စခန်းများနှင့် aeချချeနထiuင်တဲ ့eနရာeတွ aeပ တiuက်ခi uက်မeတွaပါamင ်သူတiu့ရဲ့ ဘm နှင့် 
လuြခueရး aကာaကွယ် eပးaပ်ဖiu့ လiuaပ်ပါတယ်။105 eြပာင်းeရ့ eနထiuငe်နရသူeတွမှာ 
လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ရှiရမည်ြဖစ် ပီး ‘mင်းတiu့ကiu ထiန်းသiမ်းထားြခင်း§ 
စခန်းaတွင်းသာeနထiuင်ရန ်ချuပ်ချယ်ကန့်သတ်ြခင်းများ’ မြပuလuပ်ရပါ။106 ထiu့aြပင ်

ခွဲြခားဆက်ဆြခင်းမရ iှဘဲ mင်းတiu့aားလuး aစားaစာ§ eနရာထiuင်ခင်း§ 
ကျန်းမာeရးeစာင့်eရှာက်မ§ ပညာသင်ကားနiuင်ခွင့် နှင့် aလuပ်လuပ်ကiuင်နi uင်ခွင့် 
aပါaဝငa်ြခားလiuaပ်တာeတွaားလuး ရရှieရးaတွက် eဆာင်ရွက်eပးရန် aစiuးရမှာ 
တာmနm်တ္တ ရားရ iှပါတယ်။107 

 

ကယ်ဆယe်ရးaတွက် ကူညeီထာက်ပe့ပးြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း ပီး လမ်းညန်စည်းမျဉ်းများမှ 
‘လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားမaကူaညaီားလ uး eပးaပ်ရာတွင် ခွဲြခားဆက်ဆြခင်း§ 
ဘက်လ iuက်ြခင်း မြပuဘ ဲလူသားချင်းစာနာeထာက်ထားမ 

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများaတiuင်းeဆာင်ရွက်သွားရမည’် ဟu eဖာ်ြပထားပါ တယ်။108 

                                                           
102 Human Rights Watch interviews A.I., B.Z., Sittwe, Arakan State, June 2012.  
103 UN Guiding Principles, principle 3(1) 
104 aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက် 
105 aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက်§ စည်းမျဉ်း mm နှင့် mm 
106 aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက်§ စည်းမျဉ်း mm နှင့် mm 
107 aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက်§ စည်းမျဉ်း mm§mm နှင့် mm 
108 aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက်§ စည်းမျဉ်း mm(m) 



 

aစiuးရက တားဆီးန iuငခ်ဲ့ရဲ့သားနဲ့    60

လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားမ aကူaညီများeပးaပ်ရန် aဓ iကတာmန်မှာ နiuင်ငeတာ် 
aာဏာပiuင်များတွင် aဓiကရiှeနeသာ်လည်း နiuင်ငeတာ်aာဏာပiuင်များမ ှ‘လူသားချင်းစာနာ 
eထာက်ထားမaကူaညီများ လွယ်ကူစွာ သယ်ယူပ iu့eဆာင်နiuင်ရနa်တွက် လiuaပe်သာ 
ကူညီပ့ပ iuးမများ နှင့် ခွင့်ြပuချက်များ eပးထားရမည်ြဖစ် ပီး ြပည်တွင်း 
eြပာင်းeရ့eနထiuငe်နသူများထသiu့ ထiuaကူaညီများ လျင်ြမန်စွာ aဟန့်aတားမရှi 
eရာက်ရiှeရးaတွက်လည်း’ ခွင့်ြပuရမည်။109 

 

aစားaeသာက်ရရ iှeရးနငှ့် သွားလာလပရ်ှားမများaeပ  
ကန့်သတ်မများ 
 

eြပာင်းeရ့eနထiuငe်နရတဲ့ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuများမ ှ

လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားမaကူaညီရရ iှရန ်aeြခeနဟာ aြခားeသာ 
eြပာင်းeရ့eနထiuငe်နရသူeတွထက် ပiuပီးခက်ခဲပါတယ်။ ဘာeကာင့်လဲဆ iueတာ ့
eြပာင်းeရ့eနထiuငe်နရတဲ့ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများရဲ့ သွားလာeရးကiu aစiuးရမှပ iတ်ပင်ထားြခင်း နှင့် 
ယာယeီနထiuငe်ရးစခန်းaြပင ်နှင့် ရွာaြပင်သiu့ထွက်လာသည့် ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများကiu 
တiuက်ခi uက်မများ ြပuလuပ်ြခင်းeကာင့်ြဖစ်ပါတယ်။ uပမာaားြဖင့ ်
aeစာင့်တပ်များaြပည့်ချထားeသာ စစ်eတွ မiu့ eaာင်မဂလာရပ်ကွက်မှာ 
eြပာင်းeရ့ြခင်းမခရတဲ့ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးeတွဟာ  ရခiuင်လူမျ iuးတiu့ရဲ့တiuက်ခ iuက်မရန်ကiu 
စiuးရ iမe်နကရတဲ့aတွက် mင်းတiu့ရဲ့aiမ်ထဲမှ aြပင်ကiu မထွက်နiuင်ကပါ။ 
စစ်eတွ မiu့aြခားeနရာများနှင့် ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပiuင်းတွင် လuြခueရးတပ်များမ ှ

သွားလာeရးများaeပ  ကန့်သတ်ပ iတ်ပင်ထားမများ ြပuလuပ်ထားတဲa့တွက်eကာင့် 
ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများ မiu့aတွင်း သွားလာခွင့်များ ပiတ်ပင်ခeနရပါတယ်။ eနာက်ထပ် 
eသာင်းနှင့်ချeီသာ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများဟာ aဓ iကမiu့များaြပင်ဘက်ရiှ ယာယ ီeြပာင်းeရ့ 
eနထiuငe်ရး စခန်းများတွင ်သွားeရာက်eနထiuငe်နကပီး aချ iu့မှာ 
eတာထဲတွင်ပuးeaာင်းeနကရပီး aချiu့မှာ eမာငe်တာမiu့နှင့် စစ်eတွ မiu့aနီးတစ်ဝ iuက်တွင် 
ပuန်းeaာင်းeနထiuငe်နကရပါတယ်။ aချ iu့ကeတာ့ eြပာင်းeရ့eနထiuငe်နရသူeတွကiu 
လက်ခထားတဲ့ မiသားစuများနှင့်eနထiuငe်နကပါတယ်။  
 

                                                           
109 aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက်§ စည်းမျဉ်း mm 
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မiသားစuနှင့်aတူ စစ်eတွ မiu့ထရဲ iှ aiမ်တစ်aiမ်တွင် ပuးeaာင်းeနရတဲ့ aသက် mm နှစ်aရွယ ်

ရ iuဟင်ဂျာ aမျ iuးသားတစ်ဦးက aခuလiueြပာြပပါတယ။် 

 

aခက်aခဲကဘာလဲဆ iueတာ့ ကျeနာ်တiu့ဟာ ဘာmနe်ဆာင်မမှမရသလiu 
တeနရာက တeနရာကiuလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ ်သွားလာလiu့မရဘူး။ 
ကျeနာ်ဒီလiu တiတ်တ iတ်eလး ဆက်မeနနiuငe်တာ့ဘူး။  ကျeနာ်တiu့ 
aခန်းထဲမှာဘeဲနeနရတာ နှစ်ပတ်eတာင်ရှieနပီ။ ဗuဒ္ဓဟူးeန့မနက် m နာရီက 

ကျeနာe်စျးက iu တiတ်တiတ်eလးခiuး ပီးထွက်သွားတယ်။ 
ကျeနာ်တစe်ယာက်တည်း။ eစျးကeန ကျeနာ့်မiသားစuaတွက် ဟင်းeတွနဲ့ 
သရက်သီးeတွ ရလာခဲ့တယ်။ ရခiuင်လူမျ iuးeတွ eစျးeရာင်းeစျးmယ် 
eပျာ်eပျာ်ရင်ရင် လuပe်နကတာ ကျeနာ်eတွ့ခဲ့ရတယ်။ မွတ်ဆလငe်တွeတာ့ 

သွားလiu့မရဘူး။ ဒါက ကျeနာ်တiu့ခစားeနရတဲ့ ဒuက္ခပဲ။ ကျeနာ်တiu့aြပင်ကiu 
လွတ်လွတ်လပ်လပ် ထွက်လiu့မရဘူး။ ကျeနာ်တiu့ ဒaီiမ်မှာ 

ဘယ်eလာက်ကာကာ eနရမှာလဲ။ ဒီလiuaeြခaeနeတွနဲ့ ကျeနာ်တiu့ 
ဘယ်eလာက်ကာကာeနနiuင်မှာလဲ။ ကျeနာ်တiu့ကiu aစiuးရက 

ဘယ်လiuစီစဉ်eနလဲဆ iuတာ ကျeနာ်လည်းမသiဘူး… ကျeနာ်တiu့ ဆန်eတွလည်း 
မရနiuင်ဘူး။ ဆန်eတွမရiှeတာ့တာက aဓiက ြပဿနာဘဲ။110 

 

ရခiuင်ြပည်နယe်ြမာက်ပ iuင်းရ iှ ရ iuဟင်ဂျာaများစuမှာ ဇွန်လaeစာပiuင်းတွင်ြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ 
ပဋiပက္ခaပီး လuြခueရးတပ်များ၏ aာဏာaလဲွသuးစားမeကာင့် မiမiတiu့aiuးaiမ်ကiu စွန့်ခွာ ပီး 
ထွက်eြပး တiမ်းeရှာင်eနကရပါတယ်။ ထiuက့ဲသ iu့ ထiခiuက်နစ်နာeသာ eကျးရွာများမှာ 
eမာငe်တာမiu့နယa်နီးတဝiuက်ရiှ eဝးလတ့ဲ ရ iuဟင်ဂျာeကျးရွာများြဖစ်ကပီး 
ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများeနထiuင်တ့ဲeနရာeဒသများaeပ  နှစ်ရှည်လများစွာကတည်းက aစ iuးရ၏ 

ကန့်သတ်ချuပ်ချယ်ထားမ နှင့် မကာeသးခင်aချ iန်က eကြငာထားတဲ့ aeရးeပ uပeဒeကာင့် 
ထiueဒသများသiu့ လူသားချင်းစာနာမ aကူaညeီပးeဆာင်eရးaဖွဲ့များ သွားeရာက်ရနa်တွက်  

aဟန့်aတားများ ရ iှeနပါတယ်။ ထiueဒသများတွင် မကာeသးခင်က ြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ 
တ iuက်ခ iuက်မများaတွင်း သi ueလှာင်ထားတဲ့aစားaeသာက်ကuန်ပစ္စည်းများ လuယူြခင်းများ 
ရ iှခဲ့ပါတယ်။ a ဲဒီaြပင ်ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများမှာ eစျးသ iu့သွားလာြခင်း မြပuလuပ်နiuင်ြခင်းဟာ 
mင်းတiu့aeြခaeနကiu ပiuပီးဆ iuးဝါးeစပါတယ်။ ဒီပတ်mန်းကျင်ရ iှလeူတွဟာ 

                                                           
110 Human Rights Watch interview C.F., Sittwe, Arakan State, June 2012 
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aကမ်းဖက်မဒဏ်ကiu မခခဲ့ရeပမယ့် လuြခueရးတပ်များမ ှmင်းတiu့ရဲ့eကျးရွာကiu 
mငe်ရာက်ရှင်းလင်းတiuက်ခiuက်မများ ြပuလuပ်တဲa့ချ iန်ကတည်းကစပီး aစားaeသာက် 

ရရ iှeရးaတွက် aခက်aခဲနှင့် eတွ့ကueနရပါတယ်။ ဒီလiuaခက်aခeဲတွနှင့် 
ကueတွ့eနရeပမယ့် လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားမaကူaညeီတွကiu ခစားခွင့်မရကပါဘူး။  
 

ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးeတွaတွက် aစားaeသာက် ကူညeီထာက်ပ့မeတွဟာ ကuလသမဂ္ဂနှင့် 
နiuင်ငတကာ eaဂျင်စီeတွaeပ မှာသာ aများကီးမူတညe်နပါတယ်။ ဘာeကာင့်လဲဆ iueတာ ့
ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးeတွဟာ eဒသတွင်းရiှ eစျးများသiu့ မသွားနiuင်သလi u aြခားeသာ 
ြမန်မာနiuင်ငaတွင်းရiှ လူထ u၏ aကူaညီများaeပ  aားကiuးaားထားြပuလiu့ မရနiuင်တာeကာင့် 
ြဖစ်ပါတယ်။ ရခiuငa်န်ဂျaီiueတွဟာ aကမ်းဖက်မဒဏ်က iu ခခဲ့ရတဲ့ ရခiuငa်သiuင်းaဝiuင်းeတွရဲ့  
လiuaပ်ချက်eတွကiu ကည့်ရ့ြဖည့်ဆည်းeပးeနကပါတယ်။ ဇွန်လ mm ရကe်န့က စစ်eတွ မiu့ရiှ 
ဗuဒ္ဓဘာသာ ဘ uန်းeတာ်ကီးများဟာ လူထuauကမeတွ ြဖစ်eပ eစလာနiuင်တ့ဲ 

လက်ကမ်းစာeစာငe်တွြဖန့်eဝမများ ြပuလuပ်ခဲ့ ပီး ရခiuင်များက မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်များကiu 
ကူညeီထာက်ပ့မမြပuလuပ်ရန ်နှင့် မiတ်မဖွဲ့ကရန် တiuက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ ထiuသiu့ြပuလuပ်ြခင်းeကာင့် 
ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများ aeြခခmနe်ဆာင်မနှင့် aစားaeသာက်ရရှiရနa်တွက် ပiuမiu 
ခက်ခဲသွားeစပါတယ်။ ထiuခွဲြခားဆက်ဆမရှ ieသာလပ်ရှားမကiu ဦးeဆာင်ခဲ့တဲ့ 
ဘ uန်းကီးတစ်ပါးက လူ့aခွင့်aeရး eစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu aခuလiueြပာြပခဲ့ပါတယ…်. 

 

ဒါeတွက ရခiuင်လူမျ iuးeတွကiu ညန်ကားထားတာပါ။ ဒီလက်ကမ်းစာeစာငe်တွကiu 
မနက်က မiu့ထဲမှာ လiuက်eဝခဲ့တယ်။ ဒeီကြငာချက်မှာ မွတ်ဆလင်eတွကiu 
ကuန်ပစ္စည်းeတွ မeရာင်းeပးဖiu့§ မွတ်ဆလင ်ဆ iuငe်တွမှာ eစျးမmယ်ဖ iu့ 
တiuက်တွန်းထားတာပါတယ်။  ဒuတiယaချက်ကeတာ့ ရခiuင်လူမျ iuးeတွ 

မွတ်ဆလင်ဘာသာmငe်တွနဲ့ မiတ်ဖက်မမြပuဖiu့တiuက်တွန်းထားပါတယ်။ 
ဘာeကာင့် aခuလiu တiuက်တွန်းရသလဲဆiueတာ့ မွတ်ဆလငe်တွက 

ကျeနာ်တiu့ရဲ့eြမeတွကiu ခiuးယူ§ ကျeနာ်တiu့ရဲ့eရeတွကiu eသာက် ပီး 
ကျeနာ်တiu့လူမျ iuးeတွကiu သတ်ြဖတe်နလiu့ပါ။ ကျeနာ်တiu့ရဲ့ဆန်ကi uစား ပီး 
ကျeနာ်တiu့ aiမe်တွaနားမှာ eနကတယ်။ ဒeီတာ့ ကျeနာ်တiu့ သီးသန့်eနမယ်။ 
ရခiuင်လူမျ iuးeတွကiu ကျeနာ်တiu့ ကာကွယ်ဖ iu့လiuတယ်။ ဒီလက်ကမ်းစာeစာငe်တွကiu 
ကျeနာ်တiu့ eစျးeတွမှာ သွားeဝထားတယ်။ မွတ်ဆလင်ဘာသာmငe်တွနဲ့ 
ကျeနာ်တiu့ ဘာaဆက်aသွယ်မှ မရ iှချင်ဘူး။ မွတ်ဆလင ်



 

     HUMAN RIGHTS WATCH | SEPTEMBER 2012 63

ဘာသာeရးeခါင်းeဆာင်eတွက aန္တရာယ်များတယ်။ 
aယ်(လ်)ကiuင်းဒါးeတွနဲ့လည်း aဆက်aသွယ်ရ iှတယ်။111  

 

ရခiuင်ဘ uန်းကီးများရဲ့ မွတ်ဆလငa်သiuင်းaဝiuင်းကiu ဖယ်ထuတ်ကဖiu့ eတာင်းဆiuချက်aeပ  

ရခiuင်လူမျ iuး aများစuကလည်း လက်ခကပါတယ်။ aသက် mm နှစ်aရွယ ်

eြပာင်းeရ့eနထiuငe်နရတဲ့ ရ iuဟင်ဂျာaမျ iuးသား တစ်ဦးက ‘ ရခiuင်လူမျ iuးeတွaများစuက 

မွတ်ဆလငe်တွကiu aစားaeသာက်eရာင်းeပးဖiu့ aခ u ြငင်းဆန်eနကပါတယ်။’112 ြမန်မာစစ်
တပ်ဘက်မှလည်း ရခiuင်ဘ uန်းကီးများရဲ့eတာင်းဆiuမeတွaတiuင်း လiuက်နာမများ ရ iှeနတာ 
eတွ့ရပါတယ်။ ယခင်က စစ်သားများဟာ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများက iuယ်စား aစားaeသာက် 

ကuန်ပစ္စည်းများ သွားeရာကm်ယ်ယeူပးမများရှ iခဲ့eသာ်လည်း ယခuaခါ စစ်သားများက 

mင်းတiu့ကiuယ်စား eစျးသွားmယ်ရန် ြငင်းလာeကာင်း ရ iuဟင်ဂျာများမ ှ

လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့သiu့ eြပာကားခဲ့ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်များကiu 
စခန်းaြပင်ဘက်မထွက်ရန ်စစ်တပ်မှ ပiတ်ပင်ဟန့်တား ထား ပီး စခန်းမှ တiuးတiuးတiတ်တiတ် 

လ iu့ဝှက်စွာ ထွက်ခွါခဲ့ပါက ရခiuင်လူမျ iuးများ၏ aကမ်းဖက် ဝiuင်းဝန်း တiuက်ခiuက်ြခင်းကiu ခရနiuငလ် iu့ 

ပ iuဆiuးပါတယ်။ aသက် mm နှစ်aရွယ ်စစ်eတွ မiu့ eaာင်မဂလာရပ်ကွက်မှ 
eြပာင်းeရ့eနထiuငe်နရတဲ့ ရ iuဟင်ဂျာaမျ iuးသမီးသတစ်ဦးက aခuလiueြပာြပပါတယ…်. 

 

ကျမတiu့မှာ စားစရာ နည်းနည်းပဲရiှပါတယ်။ aြခားရွာကiu ကျမတiu့သွားဖ iu့လ uပ်ရင ်

ရခiuငe်တွက ကျမတiu့ကiu ရ iuက်နှက်ကတယ်။[ ြမန်မာစစ်တပ်က] ကျမတiu့ကiu 
ဒeီနရာကeန မထွက်သွားဖiu့ တားြမစ်ထားတယ်။ ဒeီနရာမှာ ကျမတiu့ 
ဘယ်လiuဆက်eနရမှာလဲ။ ကျမတiu့မှာ aစားaeသာက် မလueလာက်တ့ဲ 

ြပဿနာနဲ့ရင်ဆ iuငe်နရတယ်။ ဘာaeြပာင်းaလဲမ ှမကားရeသးဘူး။ aရင်က 

စစ်သားeတွကiu ပiuက်ဆeပးလiuက်ရင် သူတiu့က eစျးသွားmယ်eပးတယ်။ aခueတာ့ 

မဝယ်eပးeတာ့ဘူး။ aခu eလှာငa်iမ်ထဲမှာ eနရသလiuဘဲ။ aာဏာပiuငe်တွ 

aထူးသြဖင့်aစားaeသာက်နှင့်ပတ်သက် ပီး တတ်နiuင်သeလာက် ကျမတiu့ကiu 
aကူaညeီပးeစချင်တယ်။ ကျမတiu့ကi u eစျးထဲကeန aစားaeသာက်eတွ ရရ iှဖiu့  
aခueတာ့ မဝယ်eပးeတာ့ဘူး။ aခu ဂူထဲမှာ ပuးeaာင်းeနeနရသလiuဘဲ။ 

aာဏာပiuငe်တွ aထူးသြဖင့်aစားaeသာက်နှင့်ပတ်သက် ပီး 

                                                           
111 Human Rights Watch interview C.D., Sittwe, Arakan State, June 2012. 
112 Human Rights Watch interview Z.I., Arakan State, June 2012 
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တတ်နiuငသ်eလာက် ကျမတiu့ကiu aကူaညeီပးeစချင်တယ်။ ကျမတiu့ကiu 
eစျးထဲကeန aစားaeသာက်eတွ ရရ iှဖiu့ ကူညeီစချင်တယ်။113 

 

aစားaeသာက် နှင့် aြခားကူညeီထာက်ပe့ရးများ ရရ iှeရးaတွက် မiမiတi u့eနထiuငe်နတ့ဲeနရာမ ှ

စွန့်စား ပီး aြပင်ထွက်လာတဲ့ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးaချ iu့ ရ iuက်နှက် သတ်ြဖတ်ခရတဲ့aမကiစ္စaချ iu့ကiu 
လူ့aခွင့်aeရး eစာင့် ကည့်eရးaဖဲွ့မှ လက်ခရရှiခဲ့ပါတယ်။114 သiu့eသာ်လည်း 
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖဲွ့မှ ထiuaမကiစ္စများ မှန်ကန်မရiှမရ iှကiu 
သီးြခားaတည်မြပuနiuငe်သးပါ။  
 

စစ်eတွမျ iu့aြပင်ဘက်ရ iှ ရ iuဟင်ဂျာလူဦးeရ aနည်းဆ uး mmmmm ခန့်eနထiuင်သည့် 
ထွက်eြပးတiမ်းeရှာင် eနရသူများaတွက် aဓiကစခန်းတခ uမှ aသက် mm နှစ်aရွယ ်

ရ iuဟင်ဂျာaမျ iuးသားတစ်ဦးက လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖဲွ့ကiu aခuလiueြပာဆ iuခဲ့ပါတယ…်. 

 

လမ်းမကီးနeဘးမှာ ရ iှeနတ့ဲ ကျeနာ်တiu့ကiueတာ့ aာဏာပiuငe်တွက 

eတာ်eတာ်လည်း ဂရ uစiuက်eပးပါတယ်။ ဒါeပမယ့် လမ်းမကီးနဲ့ aeဝးကီးမှာ 

ရ iှeနတဲ့လeူတွeတာ့ ဘာမှမရပါဘူး။ aဆင့်ြမင့်aရာရှiကီးeတွ လာတuန်းက 

သူတiu့ကeနပီး ကျeနာ်တiu့ကiu ကည့်ရ့eစာင့်eရှာက်ပါ့မယ်လ iu့eတာ့ 

eြပာခဲ့ပါတယ်။ ကျeနာ်တiu့aတွက် aiမe်တွeဆာက်eပးမယ် လiu့eြပာခဲ့ပါတယ်။ 

WFP ကeနလာပီး ကျeနာ်တiu့ကiu aစားaeသာက်eတွ  လာeပးeပမယ့် 
မeလာက်ပါဘူး။ သူတiu့က ဒီမှာရiှeနတ့ဲ လူဦးeရကiu လာတွက်သွားတယ်။ 
ဒါeပမယ့် eတာထဲမှာ aြပင်ကiuမထွက်လာရဲလiu့ ပuန်းeaာင် ပီး eနeနရတဲ့သူeတွ 

eထာင်နဲ့ချီ ပီးရiှပါတယ်။ သူတiu့eတွက aရမ်းeကာက်eနကပီး 
စားဖiu့ဘာမှမရiှပါဘူး။115 

 

စစ်eတွ မiu့မှာ တစ်ခuတည်းeသာ မွတ်ဆလငa်သiuင်းဝ iuင်း ကျန်ရှieနတ့ဲ eaာင်မဂလာရပ်ကွက်မှာ 
eနထiuင်တ့ဲ aသက် mm နှစ်aရွယ ်ရ iuဟင်ဂျာaမျ iuးသမီးက 

လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu aခuလiu eြပာြပခဲ့ပါတယ်။  
 

                                                           
113 Human Rights Watch interview C.E., Sittwe, Arakan State, June 2012. 
114 See for example, Human Rights Watch interviews Z.H., A.Z., C.E., Sittwe, Arakan State, June 2012. 
115 Human Rights Watch interview Z.F., Sittwe, Arakan State, June 2012.  
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ဒeီနရာက aရမ်းကျဉ်း ပီးeတာ့ လeူတွaရမ်းများတယ်။ စားဖiu့eသာက်ဖiu့ 
eတာ်eတာ်ခက်တယ်။ ကျမတiu့မှာ စားစရာမရiှဘူး။ ဒeီနရာတစ်ခuလuးကiu 
ရခiuငe်တွက ဝiuင်းထားတယ်။ ကျမတiu့ aြပင်ထွက်မယ ်ဆ iuရင ်

ရခiuငe်တွရဲ့သတ်ြဖတ်မကiu ခရမှာeကာက်တယ်။ a ဲဒါeကာင့် ဘယ်သူမှ 
aြပင်မထွက်ရဲကဘူး။ ဘယ်သူမှလည်း aစားaeသာက်eတွလာမပiu့eပးဘူး။ 
aခuချ iန်ထi aစiuးရက ကျမတiu့ကiu ဘာမ ှလာမeပးeသးဘူး။116 

  

နiuင်ငတကာ uပeဒaရ eြပာင်းeရ့eနထiuင်သူeတွ aစားaeသာက်ရရှieရးနှင့် aြခားeသာ 
လူသားချင်း စာနာမ ကယ်ဆယe်ရးaeထာကa်ပ့ ရရှieရးaတွက် ြမန်မာaစiuးရမှာ 
တာmန်ရှiပါတယ်။ ရ iuဟင်ဂျာ လူမျ iuးများရဲ့လuြခueရးကiu မeြဖရှင်းeပးြခင်း§ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးတiu့ရဲ့ 
သွားလာခွင့်ကiu ကန့်သတ်ချuပ်ချယ်ထားြခင်း နှင့် ဒuက္ခeရာက်eနသူများကiu ကူညီရန် 
eရာက်ရiှလာသည့် လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားမaဖွဲ့aစည်းများကiu မလiuaပ်ဘ ဲ

ကန့်သတ်ချuပ်ချယ်မများ ြပuလuပ်ထားြခင်းeကာင့် aစiuးရဟာ သူ့ရဲ့တာmန်mတ္တ ရားများက iu 

ပျက်ကွက်eနပါတယ်။  
 

လူသားချင်းစာနာမaeထာကa်ကူများaတွကa်ခက်aခမဲျား - 
eဒသခများရဲ့ ခါးသီးမနှင့် ခ iမ်းeြခာက်မများ 
 

ဇွန်လ mm ရက်eန့မှာ ရခiuင်ြပည်နယe်ြမာက်ပiuင်းနှင့် စစ်eတွ မiu့ရှ i နiuင်ငတကာaဖွဲ့aစည်းများ၏ 

နiuင်ငြခားသားmန်ထမ်းများနှင့် မလiuaပ်eသာ 
လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားeရးaဖွဲ့mန်ထမ်းများကiu ရန်ကuန်သiu့ 
လuြခueရးaeကာင်းြပချက်ြဖင့် eြပာင်းeရ့eစခဲ့ပါတယ်။ ထiuaချ iန်မှစ ပီး ထ iuaဖွဲ့aစည်းများမှ  
ြပန်လည ်mငe်ရာက်ရန ်လuပe်ဆာင်ခဲ့eသာ်လည်း aာဏာပiuင်များက aဖွဲ့aနည်းစuကiuသာ 
aကန့a်သတ်ြဖင့်သာ ခွင့်ြပuချက်eပးခဲ့ပါတယ်။   aချ iu့aဖွဲ့aစည်းများမှာ mင်းတiu့ လuပ်ငန်း 
လuပe်ဆာင်ခဲ့သည့်eနရာeဒသများသiu့ ြပန်လညm်ငe်ရာက်ခွင့် ြငင်းဆန်ြခင်းခခဲ့ရပါတယ်။ 
aeရးeပ ကယ်ဆယ်eရးလuပ်ငန်း aချ iu့ကiu aeကာင်ထညe်ဖာ်လuပe်ဆာင်နiuင်ခဲ့eသာ်လည်း 
aချ iu့eနရာeဒသများသiu့ သွားလာmငe်ရာက်ခွင့်များaeပ  ကန့်သတ်မများရ iှeနပီး 
ရ iuဟင်ဂျာများeနထiuင်သည့်eနရာaများaြပားသiu့  မသွားနiuင်ခဲ့ပါ။  
 
                                                           
116 Human Rights Watch interview C.H., Sittwe, Arakan State, June 2012. 
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ရခiuင်ြပည်နယ်မှ ရခiuင်လူမျ iuးaများစuဟာ ကuလသမဂ္ဂaဖွဲ့aစည်းများနှင့် လူသားချင်း 
စာနာeထာက်ထားမ aဖွဲ့များaeပ  မeကျမနပ်မများစွာ ရ iှeနပါတယ်။ 
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖဲွ့မှ aင်တာဗျူးြပuလuပ်ထားတဲ့ ရခiuင်များ၏eြပာဆiuချက်aရ 

ရခiuငa်များစuမ ှနiuင်ငတကာ eaဂျင်စီများaeပ  

မeကျနပ်မများရှieနရသည့်aeကာင်းaရင်းမှာ နiuင်ငတကာeaဂျင်စီများဟာ 
ရခiuင်ြပည်နယe်ြမာက်ပ iuင်းရ iှ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများaတွက် နှစ်eပါင်းများစွာ 
ကူညeီဆာင်ရွက်eပးခဲ့ ပီး aeြခaeန ပiueကာင်းလာeသာ်လည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးeသာ 
ရခiuင်လူမျ iuးများကiuမူ ဦးစားeပးမမရiှခဲ့ြခင်းeကာင့် ြဖစ်eကာင်း eြပာဆ iuခဲ့ပါတယ်။117  

နiuင်ငတကာ eaဂျင်စီများဟာ ရခiuင်လူမျ iuးများ၏ လiuaပ်ချက်များaeပ  eတာက်eလာက ်

လျစ်လျူရခဲ့သည်ဟ u ခစားရ ပီး ရ iuဟင်ဂျာနှင့်ရခiuင်လူမျ iuးတiu့aကား 
eသွးကွဲမများြဖစ်eပ eစခဲ့eကာင်း§ ထiu့eကာင့် လူသားချင်းစာနာ 
eထာက်ထားမaကူaညeီပးeရးaဖဲွ့ နှင့် mန်ထမ်းများaeပ  မလiuမuန်းတီးစiတ်များ 
ြဖစ်လာရeကာင်း ရခiuင်aများaြပားက eြပာဆiuခဲ့ပါတယ်။118 UNHCR မှာ 
mင်း၏လuပ်ပiuင်ခွင့်aာဏာaရ နiuင်ငမဲ့ြဖစ်eနeသာ ရ iuဟင်ဂျာများaတွက်သာ 
လuပ်ကiuငe်နရသည်က ရခiuင်လူမျ iuးaသiuင်းaဝiuင်းမှ ဘက်လiuက်သည်ဟ u ထင်ြမင ်ယူဆကပီး 
မeကျမနပ်ြဖစ်eစပါတယ်။  aကမ်းဖက်မစတင်ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် aချ iန်မှစတင် ပီး 
eaဂျင်စီများ၏ aခန်းက နှင့် လuပe်ဆာင်ချက်များaeပ  aထင်ြမင်လွဲမှားမများ§ 
aeြခaြမစ် မခiuင်လueသာသတင်းများ ပျ့နှ့ခဲ့ပါတယ်။  
 

eဒသခလူထuများမှ ယခuက့ဲသiu့ လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားမaဖွဲ့aစည်းများaeပ  

မeကျမနပ်ြဖစ်eနမ ဟာ aeကာင်းရင်း ခiuင်လuသည်ြဖစ်eစ မခiuင်လuသည်ြဖစ်eစ aကူaည ီ

aeထာကa်ပ့များeပးရာမှာ သက်eရာက်မ ရ iှပါတယ်။ ထiu့aြပင် လူသားချင်း စာနာ 
eထာက်ထားမ aဖွဲ့၏ mန်ထမ်းများလuြခueရးaတွက် ပiuမiuစ iuးရ iမ်ရသည့်aတွက် 

aကူaညီလiuaပe်နသူထသiu့ mင်းတiu့ eရာက်ရiှနiuင်မကiu eနှးeကွးeစပါတယ်။  
 

နiuင်ငတကာaဖွဲ့aစည်းများ နှင့် ကuလသမဂ္ဂaဖွဲ့aစည်းများ၏ mန်ထမ်းများ 
ဖမ်းဆီးထiန်းသiမ်းခရသည့် aeကာင်းaရင်းတခ uမှာ eဒသခြပည်သူလူထuများမ ှ

ထiuaဖွဲ့aစည်းများaeပ  မeကျနပ်ချက်များ ရ iှeနြခင်းနှင့် ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများaeပ  eဒသခ 

                                                           
117 ရခiuင်လူမျ iuးများက ‘ကuလားန iuင်င’ဟu ရတ်ချeခ ဆ iueသာ မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်ရ iuဟင်ဂျာလူမျiuး aများစueနထiuင်သည့် 
ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပ iuင်းeဒသတွင ်န iuင်ငတကာaစ iuးရမဟuတe်သာaဖဲွ့ နှင့် ကuလသမဂ္ဂaဖဲွ့eပါင်း ဆယ်ဖဲွ့eကျာ်ခန့်ရiှပါတယ်။  
118 Human Rights Watch interviews B.B., B.C., B.D., B.F., C.D., C.H., D.A., Sittwe, Arakan State, June 2012.  
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aဂတiတရားြဖင့ ်မလiuမuန်းတီးြခင်း များရှieနြခင်းeကာင့်လည်းြဖစ်န iuင်ပါတယ်။ eဒသခ 

aာဏာပiuင်များမ ှကuလသမဂ္ဂaဖွဲ့နှင့် နiuင်ငတကာaဖွဲ့aစည်းmန်ထမ်းများြဖစ်ကတဲ့ 
ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuး mm ဦးကiu ဇွန်လတွင် ြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာaကမ်းဖက်မ 

aeရးနှင့်ဆက်စပ် ပီး ဖမ်းဆီးထiန်းသiမ်းခဲ့ပါတယ်။ aဖမ်းဆီးခခဲ့ရသူ mm ဦးထဲမှ m ဦးမှာ 
Medecins San Frontieres (နယ်စည်းမြခား ဆရာဝန်များ) aဖွဲ့မှ mန်ထမ်းများြဖစ်ပါတယ်။119  

ဖမ်းဆီးခထားရeသာ aကူaညeီပးaပe်ရးmန်ထမ်းများထဲမ ှaချ iu့ကiu နiuင်ငeတာ် 
သစ္စာeဖာက်မနှင့် ရခiuင်ြပည်နယ်တွင်ြဖစ်ပွားeနeသာ aြဖစ်aပျက်နှင့် သက်ဆ iuင်သည့် 
aချက်aလက်များကiu နiuင်ငြခား သiu့ eပးပiu့ြခင်းaမများြဖင့် တရားစွဲဆ iuခထားရ ပီး mင်းတiu့၏ 

aမများကiu ယာယီဆ iuင်းင့ထားeကာင်းသiရပါတယ်။120 ထiuကဲ့သiu့eသာaမများြဖင့ ်ယခင်က 

နiuင်ငeရးaကျဉ်းချမများ လuပe်လ့ရှiပါတယ်။  
 

လူမeနာက်ခသမiuင်းaမျ iuးမျ iuးမှလာeသာ ရခiuင်လူမျ iuးများက aဖမ်းဆီးခခဲ့ရeသာ လူသားချင်း 
စာနာeထာက်ထားeရးaဖွဲ့၏ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးmန်ထမ်းများမှာ aယ်(လ)်ကiuင်းဒါးနှင့် 
aြခားeသာ နiuင်ငတကာaကမ်းဖက်eရးaဖွဲ့များနှင့် ဆက်စပ်မများရှieနeကာင်း 
လူ့aခွင့်aeရး eစာင့် ကည့်eရး aဖွဲ့သiu့ eြပာဆ iuခဲ့ပါတယ်။ 
နiuင်ငတကာaဖွဲ့aစည်းများ၏mန်ထမ်းများနှင့် ထiuaဖွဲ့aစည်း aတ iaကျ aချ iu့ကiu 
eထာက်ခသည့်ပuဂ္ဂiuလ်များကiu တiuက်ခiuက်ရန် တiuက်တွန်းထားeသာ လeဆာ်ထားeသာ 
လက်ကမ်းစာeစာင်များ ြဖန့်eဝပီး နiuင်ငတကာeaဂျင်စီများ aeပ မeကျနပ်မများကiu 
eဖာ်ထuတ်ြပသမများလည်း ရ iှခဲ့ပါတယ်။ လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖဲွ့ ရရ iှထားeသာ 
eဒသတွင်း ြဖန့်eဝeနသည့် လက်ကမ်းစာeစာင်တစ်ခuတွင် ရ iuဟင်ဂျာများနှင့်aတူ 

လက်တဲွလ uပ်ကiuငe်နသူများ aားလuးမှာ ‘သစ္စာeဖာက်များြဖစ်သည့်aတွက် 

ရန်သူများြဖစe်ကာင်း… မiမiတ iu့နiuင်ငaတွင်း [ရ iuဟင်ဂျာ လူမျ iuးများ] 
ဖွ့ ဖ iuးeရးလuပ်ငန်းများaတွက် လuပ်ကiuငe်နသူတiu့ကiu မiမiတiu့မှ လက်ပiuက် ပးီ ထiuင်ကည့်eနမည ်

မဟuတ်eတာ့eကာင်း’ eရးသားထားတာ eတွ့ရပါတယ်။ လက်ကမ်းစာeစာင်ထဲတွင် 
စစ်eတွ မiu့တွင ်နiuင်ငတကာ NGO များaတွက် eနရာငှားeပးeသာ aiမ်ရှင်များကiu ဦးတည ်

                                                           
119 “10 Aid Workers Held in Myanmar: UN,” Agence France Presse, July 6, 2012, http://www.rnw.nl/english/bulletin/10-aid-
workers-held-myanmar-un (accessed July 16, 2012). 
120 Maung Aye, “Arrested NGO Employees Produed in Court in Maungdaw,” Narinjara News, July 11, 2012, 
http://www.narinjara.com/main/index.php/arrested-ngo-employees-produced-in-court-in-maungdaw/ (accessed July 16, 
2012). 
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တiuက်ခi uက်သွားမည ်ြဖစ်eကာင်း ဆက်လက်eရးသားထားတာ eတွ့ရပါတယ်။  
လက်ကမ်းစာeစာင်ထဲတွင ်‘ကျeနာ်တiu့ သူတiu့ကiuတiuက်ရမယ်’121 ဟueရးသားထားပါတယ်။  
eဒသခရခiuငa်eရးလပ်ရှားသူတစ်ဦး နှင့် ရခiuငa်မျ iuးသားဖွ့ ဖ iuးeရးပါတီနှင့် 
ရခiuင်ဒီမ iuကeရစaီဖွဲ့ချuပ်ပါတီမှ eခါင်းeဆာင်နှစ်ဦးမှ eဒသခြပည်သူများ၏ 

နiuင်ငတကာaကူaညeီပးeရးaဖဲွ့aစည်းများaeပ  ထားရှiသည့် မeကျနပ်မများနှင့် 
ထiuခစားချက်များရဲ့  eနာက်ကွယ်aeကာင်းရင်းများaeပ  

aသiaမှတ်ြပuလက်ခeကာင်းeြပာဆ iuခဲ့eသာ်လည်း ကiuယ်ထiလကe်ရာက် တiuက်ခi uက်မည့် 
ခiမ်းeြခာက်မများaeပ တွင်မူ ြငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ UN နှင့် နiuင်ငတကာ NGO များကiu 
ရခiuင်လူမaသiuင်းaဝiuင်းများတွင် ယခueရာ eနာင်တွင်ပါ ကiuဆ iuသွားမည်ြဖစe်ကာင်း 
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖဲွ့aား eြပာပါတယ်။122  နiuင်ငတကာ 
aကူaညeီပးeရးaဖဲွ့aစည်းများနှင့် mန်ထမ်းများaeပ  ခiမ်းeြခာက်မများက iu 

ြမန်မာaာဏာပiuင်များမ ှယခuaချ iန်ထi စuစမ်းစစ်eဆးမများ ြပuလuပ်ြခင်း မရ iှeသးပါ။  
 

aeြခaြမစ်မရှieသာသတင်းများနှင့် မှားယွင်းeသာသတင်းaချက်aလက်များက iu aeြခခ ပီး 
စည်းရ uးလ့eဆာ်မများြပuလuပe်နြခင်းeကာင့် aသက်ကယ်ဆယ်eရးaတွက်လiuaပe်သာ 
လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားမaကူaညီများကiu လူမaသiuင်းaဝiuင်း 
နှစ်ရပ်လuးထeပးaပ်မများြပuလuပ်ရန် ကuလသမဂ္ဂ aဖွဲ့aစည်းများနှင့် နiuင်ငတကာ 
aစiuးရမဟ uတ်eသာaဖွဲ့aစည်းများaတွက် aခက်aခဲြဖစe်စပီး mင်းတiu့ကiu ရန်လiueသာ 
ပတm်န်းကျင်များ ရ iှလာeစရန ်ဖန်တီးeပးခဲ့ပါတယ်။  

                                                           
121 ရက်စွဲမတပ်ထားeသာ လက်ကမ်းစာeစာင်ထတဲင်ွ “Beweare! NGOs that came here to assist Bengali Kalars” 
ဟ ueခါင်းစဉ်တပ်ထား ပီး ဝသာနuတiuင်းရင်းသားများ aမည်ြဖင့ ်လက်မှတe်ရးထiuးထားပါတယ်။ 
တရားmင်မဟuတe်သာ ဘာသာြပန်ဆiuမ June 2012. 
122 Human Rights Watch interviews B.B., B.I., D.A., Sittwe, Arakan State, June 2012. 
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(m) ရ iuဟင်ဂျာeတွရဲ့ န iuင်ငသားြဖစ်ခွင့် ြငင်းဆ iuမ 
 

ြမန်မာaစiuးရမှ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများကiu ြမန်မာနiuင်ငသားaြဖစ်aသiaမှတ်ြပuရန ်

ယခင်ကတည်းက ြငင်းဆ iuထား ပီးြဖစ်ပါတယ်။ ထ iu့eကာင့် ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများ လူ့aခွင့်aeရး 
ချ iuးeဖာက်မများကiu ခစားeနရပီး ရခiuင်ြပည်နယ်တွင်ြဖစ်ပွားeနeသာ ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာ 
aကမ်းဖက်မများနှင့် ရ iuဟင်ဂျာဒuက္ခသည်များaeရးကiu ရည်ရှညe်ြဖရှင်းချက် 
ရှာeဖွနiuငe်ရးaတွက် ကီးeလးeသာ aတားaဆီးများ ြဖစ်eနပါတယ်။ ြမန်မာနiuင်ငaတွင်း 
eနထiuင်ခွင့်ရရiှထားတဲ့ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးeတွကiu ြမန်မာaာဏာပiuင်များက ‘ြမန်မာနiuင်ငတွင ်

eနထiuင်ခွင့်ရရiှထားeသာနiuင်ငြခားသားများ’ aြဖစ်သာ aသiaမှတ်ြပuထား ပီး ထiuရ iuဟင်ဂျာများ 
နiuင်ငသားြဖစ်ပiuင်ခွင့်က iu ြငင်းဆ iuထားပါတယ်။ လက်eတွ့မှာ ရ iuဟင်ဂျာဆ iuသည့်aသuးaနန်းကiu 
aစiuးရမှ လက်ခeလ့မရ iှ§ သuးeလ့မရ iှဘ ဲရ iuဟင်ဂျာလူထuကiu ‘ဘဂါလီ’§ ‘ရ iuဟင်ဂျာဟueခ eသာ’  

သiu့မဟ uတ် နiှမ် ပီး eခ ဆ iuထားသည့် ‘က uလား’ ဟeူသာ aသuးaနန်းမျ iuးကiuသာ 
များeသာaားြဖင့် aသuးြပuကပါတယ်။123   

 

နiuင်ငတကာလaူခွင့်aeရးuပeဒမှာ နiuင်ငသားြဖစ်သeူရာ နiuင်ငသားမဟ uတ်သူများaတွက်ပါ 
မeဲပးပiuင်ခွင့်ကဲ့သ iu့ နiuင်ငeရးaခွင့်aeရးများမှလွဲ ပီး ကျန်aခွင့်aeရးများaားလuးaတွက် 

aကျuးmင်ပါတယ်။ သiu့eသာ်လည်း ြမန်မာနiuင်ငတွင ်နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့် မရရ iှeသာ 
ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများမှာ လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်§  တန်းတူညီတူ 
လွတ်လပ်စွာပညာသင်ကားနiuင်ခွင့် eတွကiuဆ uးရးeနက ပီး§ မတရားဖမ်းဆီးခရြခင်း§ 
aဓမ္မeစခiuင်းြခင်း§ ခွဲြခားဆက်ဆပီး မတူညeီသာ aခွန်နန်းထားများ eပးeဆာင်ရြခင်း§ 
ပiuင်ဆ iuင်မပစ္စည်းများ သiမ်းဆည်းခရြခင်း aစရiှတ့ဲ 

လူ့aခွင့်aeရးချiuးeဖာက်မaမျ iuးမျ iuးကiuလည်း ခစားeနကရပါတယ်။ aစiuးရမှ ထiuက့ဲသ iu့eသာ 
ချ iuးeဖာက်မများကiu ရခiuင်လူမျ iuးများaeပ တွင်လညး် ြပuလuပe်နeပမဲ ့

ရခiuင်ြပည်နယ်တွင်eနထiuငe်သာ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများကiu aဓiက ဦးတည် ပီး ထiuက့ဲသ iueသာ 
aခွင့်aeရးများ ချ iuးeဖာက်eလရ့ iှပါတယ်။   

                                                           
123 aဆင့်ြမင့်aစiuးရaာဏာပiuင်များနှင့်ဆက်ဆဖူးသူတစ်ဦးမှ “ရiuဟင်ဂျာ”ဆ iuသည့်aသuးaနန်းaစား “ဘဂါလီ” 
ဆ iuသည့်aသuးaနန်းများကiuသာ aသuးြပueြပာဆiueကာင်း လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖဲွ့က iueြပာြပခဲ့ပါတယ်။ 
mင်း၏eြပာြပချကa်ရ “aစiuးရမ ှရiuဟင်ဂျာများကiu နiuင်ငြခားမှ ကျူးeကျာ်mငe်ရာက်လာသူaြဖစ်သာသတ်မှတ် ပီး 
ထiuရiuဟင်ဂျာများကiu aကူaညီeပးသည့်သaူားလuးဟာ ရနသူ်ကiu eကးeမွးeစာင့်eရှာကe်နသူလiu့ 
သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ eနြပည်eတာ်မာှ ဒီလi uaeတွးမျiuးeတွရှieနပါတယ်။” Human Rights Watch interview#14, Yangon, 
Burma, June 2012. ရခ iuင်လူမျiuးaများစuမှာ ရiuဟင်ဂျာလူထuက iu နှiမ် ပီးဆiuသည့် “က uလား§ ဘဂါလ§ီ ရiuဟင်ဂျာဟ ueခ ဆ iuသ”ူ 
aစရှiသည့် aသ uးနန်းမျiuးက iuသာ aသuးြပuပါတယ်။   
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ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးမှာ နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့်ြငင်းဆ iuခရတာ လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စuနှစ်များစွာကတည်းကပါ။ 
mmmm ပတm်န်းကျင်ခန့်က ြမန်မာနiuင်င aeရးeပ လmူင်မကီးကပ်eရးaက်uပeဒaရ 

ြမန်မာနiuင်ငသားတiuင်း  နiuင်ငသားမှတ်ပuတင်လက်မှတ် ရ iှထားရန်လiueကာင်းြပ ာန်းခဲ့eသာ်လည်း 
ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများကiu နiuင်ငြခားသားမှတ်ပuတင်ကတ်သာ eပးaပ်ခဲ့ပါတယ်။ 
ထiuနiuင်ငြခားသားမှတ်ပuတင်ကတ်က iu eကျာင်းများ နှင့် aလuပ်ရှင်များက လက်မခပါ။124 

mmmm ခuနှစ်တွင် ဘဂလားeဒ့ချန်iuင်ငရှi ရ iuဟင်ဂျာဒuက္ခသည်များ aစuလiuက်aြပuလiuက် 

ြမန်မာြပည်ထဲသiu့  ြပန်လညe်ရ့eြပာင်းလာြခင်းကiu တuန့်ြပန်သည့်aeနနှင့် eဆာင်ရွက်သည်ဟu 
ယူဆရသြဖင့် aစiuးရမှ mmmm ခuနှစ်တွင် တစ်နiuင်ငလ uး သန်းeခါင်စာရင်း eကာက်ခမ ြပန်လည ်

ြပuလuပ်ြခင်းတွင် ရ iuဟင်ဂျာလူဦးeရကiu ထည့်သွင်းတွက်ချက်ြခင်းမြပuလuပ်ခဲ့ဘဲ ပယ်ထားရာက 

ရ iuဟင်ဂျာများ နiuင်ငမဲ့ ြဖစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ mmmm ခuနှစ်တွင်ြပ ာနး်ခဲ့eသာ 
နiuင်ငသားြဖစ်မaက်uပeဒမ ှရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများကiu တiuင်းရင်းသားလူမျ iuးများ စာရင်းတွင် 
ထည့်သွင်းြပ ာန်းမ မြပuလuပ်ခဲ့ဘဲ ရ iuဟင်ဂျာလူဦးeရကiu တရားဝင်ချန်လှပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ 
ထiuuပeဒတွင် နiuင်ငသားြဖစ်မက iu (m)aြပည့်amနiuင်ငသားြဖစ်ြခင်း (m) eည့်န iuင်ငသားြဖစ်ြခင်း (m) 

နiuင်ငသားြပuခွင့်ရသူြဖစ်ြခင်းဆ iuပီး aမျiuးaစား သuးမျ iuးခွဲြခားထားပါတယ်။ 
နiuင်ငသားစီစစ်eရးကတ်ြပားကiu aပန်းeရာင§် aြပာeရာင ်နှင့် aစiမ်းeရာင ်ဆ iuပီး 
နiuင်ငသားြဖစ်မ aမျ iuးaစားaလiuက် ခွဲြခားသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ uပeဒaရ 

နiuင်ငသားaြပည့်am ြဖစ်ခွင့်ရiှသူများမှာ aသiaမှတ်ြပuခထားရeသာ "နiuင်ငeတာ်လူမျ iuးများ"  

(ရခiuင§် ဗမာ§ ချင်း§ ကချင§် ကရင§် ကရင်န§ီ မွန ်နှင့် ရှမ်း) နှင့် ယခuရခiuင်ြပည်နယ်ကiu 
ဗiတiသaစiuးရမှ သiမ်းပiuက်ကာစ mmmm ခuနှစ်မတi uင်မ ီaချ iန်တည်းက မiမiတiu့၏ 

ဘ iuးဘွားဘီဘင်များက ြမန်မာြပည်တွငe်နထiuင်လာခဲ့သူများ aားလuးပါmင်ပါတယ်။ မiမiတiu့၏ 

ဘ iuးဘွား ဘီဘင်များက ြမန်မာနiuင်ငတွင် mmmm ခuနှစ်မတiuင်ခင်aချ iန်ကတည်းက 

ြမန်မာြပည်တွင် eနထiuင်ခဲ့eကာင်း သက်eသမြပနiuင်သူများမှာ 
နiuင်ငသားaြဖစ်ခယူခွင့်ရှ iနiuင်ပါeသးတယ်။ mmmm ခuနှစ်န iuင်ငသားuပeဒaရ 

နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့်ရ iှeသာ်လည်း mmmm ခuနှစ်uပeဒaရ နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့်မရiှသူများမှာ mmmm 

ခuနှစ်uပeဒ လကe်တွ့မကျင့်သuးခင်aချ iန်တွင် နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့် eလာက်ထားခဲ့သူများကiu 
eည့်သည ်နiuင်ငသားaြဖစ် aသiaမှတ် ြပuထားeပးပါတယ်။  
 

                                                           
124 Human Rights Watc, Burma: Rohingya Muslims: Ending a Cycle of Exodus?, September 1996, p.29, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6a84a2.html (accessed July 12, 2012). 
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mmmm ခuနှစ်uပeဒကiu ကျင့်သuး ပီးသည့်eနာက်ပiuင်းတွင ်နiuင်ငြခားသားများမ ှမiမi သiu့မဟ uတ် 

မiမi၏ မiဘများသည ်ြမန်မာနiuင်ငတွင် mmmm ခuနှစ် လွတ်လပe်ရးမတiuင်ခငa်ချ iန်က 

ြမန်မာနiuင်ငတွင် ဝငe်ရာက်eနထiuင်ခဲ့eကာင်း ‘ခiuင်လuသည့် သက်eသaeထာကa်ထား’ 

eဖာ်ြပနiuင်ပါက နiuင်ငသားaြဖစ်ခယူခွင့်ရှ iပါတယ်။ aနည်းဆuး မiဘတစ်ပါးမှ aထက်ပါ 
နiuင်ငသားစီစစ်eရးကတ် သuးခ uထဲမှ တစ်ခuကiu ကiuငe်ဆာင်ထားပါက mင်းတiu့၏သားသမီးများမှာ 
နiuင်ငသားြပuခွင့်ရန iuင်ပါတယ်။ mmmm ခuနှစ် aက်uပeဒ aခန်း (mm) ပါeဖာ်ြပချက်aရ 

aထက်ပါသတ်မှတ်ချက် နှစ်ခ uနှင့် မကiuက်ညီသူများမှ နiuင်ငသားaြဖစ်ခယူလiuပါက 

နiuင်ငသားaြဖစ်ခယူလiuသူမှာ aနည်းဆ uး aသက် mm နှစ် ြပည့်ရမည်ြဖစ် ပီး 
aမျ iuးသားဘာသာစကား တစ်မျ iuးမျ iuးကiu ကမ်းကျင်စွာeြပာဆ iuင်နiuင်ရမည ်(စစ်တeကာင်း 
ဘာသာစကားနှင့်ဆက်စပ်eသာ ရ iuဟင်ဂျာစကားကiu aမျ iuးသားဘာသာစကားaြဖစ် 
aသiaမှတ်မြပuပါ)§ aကျင့်စာရ iတ္တ eကာင်းမွန်ရမည§် စiတ်မှန်ရမည1်25 ဟူ၍eဖာ်ြပထားပါတယ်။ 
ဒီuပeဒaရ aြပည့်amနiuင်ငသားaြဖစ် aသiaမှတ်ြပu ထားသူ နှင့် နiuင်ငသားြပuခွင့်ရ ပီး 
နiuင်ငသားြဖစ်လာသူများသာ ‘aခါတရ aစiuးရမှ ကန့်သတ်ြပ ာန်းeသာ aခွင့်aeရးများမှaပ 

နiuင်ငသားaခွင့်aeရးကiu aြပည့်am ခစားခွင့်’ ရ iှပါတယ်။ ‘eမွးရာပါနiuင်ငသားများ’ မaှပ 

ကျန်eသာနည်းလမ်းြဖင့ ်နiuင်ငသားြဖစ်လာသူများကiu aစiuးရမှ aချ iန်မeရွး နiuင်ငသားြဖစ်ြခင်းမှ 
ရ uပ်သiမ်းနiuင်ပါတယ်။ 
 

mmmm ခuနှစ်တွင်ြပ ာန်းခဲ့eသာ နiuင်ငသားြဖစe်ရးuပeဒမှာ နiuင်ငသားမဟ uတ်eသာမiဘနှစ်ပါးမှ 
eမွးဖွားလာeသာ ကeလးငယ်များကiu နiuင်ငသားaြဖစ်aသiaမှတ်မြပuြခင်းဟာ 
နiuင်ငသားြဖစ်မနှင့်ဆ iuငe်သာ ြပဿနာကiu ကာရှညe်စခဲ့ပါတယ်။ ယ uကည်စiတ်ချရeသာ 
လ iu့ဝှက်aချက်aလကa်ရင်းaြမစ်တခuaရ ရခiuင်ြပည်နယ ်eြမာက်ပiuင်းတွင် aသက် mm 

နှစ်eaာက်မiဘများ§ မှတ်ပuတင်မရiှသည့်မ iဘများ§ ဘဂလားeဒ့ချ် ရ iှမiဘမ ှeမွးဖွားလာeသာ 

                                                           
125 mmmm ခuနှစ ်ြမန်မာနiuင်ငသားuပeဒ aခန်း mm မှ mm တွင် eဖာ်ြပထားeသာ ြမန်မာနiuင်ငသားaြဖစ်ခယူရန် 
ြပည့်မီရမည့်aရညa်ချင်းများမှာ။ ။ (mm) ြမန်မာနiuင်ငတွင ်mmmm ခuနှစ ်ဇန်နဝါရီလ m ရကe်န့မတiuင်မီြမန်မာန iuင်ငတွင ်
လာeရာကe်နထiuင်ခ့ဲeကာင်း ခ iuင်လuသည့် သက်eသ aeထာကa်ထားeဖာ်ြပနiuင်သူများနှင့် mင်းတiu့၏ သားသမီးများမှ 
ြမန်မာနiuင်ငသားaြဖစ် eလာက်ထားြခင်း မရှieသးပါက mင်းတiu့မှ ြမန်မာန iuင်ငသားaြဖစ် ခယူခွင့်ရ iှသည်။ (mm) ဤန iuင်ငသား 
uပeဒကiu စတင်ကျင့်သ uးသည့်eန့မှစတင် ပီး eaာကe်ဖာ်ြပပါပuဂ္ဂiuလ်များသည် ြမန်မာန iuင်ငတွငe်မွးဖွားသည်ြဖစ်eစ 
န iuင်ငရပ်ြခားတွငe်မွးဖွားခဲ့သည်ြဖစ်eစ  ြမန်မာနiuင်ငသားaြဖစ် ခယူန iuင်သည် (က) ြမန်မာနiuင်ငတွငe်မွးဖွား ပီး မ iဘတစ်ပါးက 
ြမန်မာနiuင်ငသားြဖစ် ပီး aြခားမiဘတစ်ပါးက နiuင်ငြခားသားြဖစ်သူ (ခ) eည့်န iuင်ငသား မှတ်ပ uတင် နှင့် 
န iuင်ငသားြပuခွင့်ရသမှူတ်ပ uတင ်ကiuငe်ဆာင်ထားသည့် မ iဘနှစ်ပါးမှ eမွးဖွားလာသူများ§  (ဂ) 
eည့်န iuင်ငသားမှတ်ပ uတင်ကiuငe်ဆာင်ထားeသာမ iဘတစ်ပါးနှင့် န iuင်ငြခားသားမiဘတစ်ပါးမှ eမွးဖွားလာသူများ§ (ဃ) နှစ်ဦးလuး 
န iuင်ငသားြပuခွင့်ရြခင်းြဖင့် မှတ်ပ uတင်ကiuငe်ဆာင်ထားသည့် မiဘနှစ်ပါးမ ှeမွးဖွားလာသူများ (င) 
န iuင်ငသားaြဖစ်ခယူထားeသာမiဘတစ်ပါးနှင့် န iuင်ငြခားသားတစ်ဦးမှ eမွးဖွားလာသူများ။ ( mm) န iuင်ငသားaြဖစ် 
eလာက်ထားခယူလiuသူများမှာ eaာက်ပါ aရညa်ချင်းနငှ့် ြပည့်စ uရန်လiuaပ်ပါသည် (က) န iuင်ငသားြဖစ်ခွင့်uပeဒ aခနး် mm 
(သ iu့) mm နှင့် ကiuက်ညီသည့်ပ uဂ္ဂiuလ်များ။ (ခ) aသက်ဆယ့်ရှစ်နှစ်ြပည့် ပီးသူြဖစ်ရမည်။ (ဂ) 
aမျiuးသားဘာသာစကားတမျiuးမျ iuးကiu eြပာဆiuန iuင်ရမည်။ (ဃ) aကျင့်စာရiတ္တ eကာင်းမွန်းရမည်။ (င) စiတ်မှန်ရမည်။   
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မှတ်ပuတင်မရiှသည့် ‘နာမည်ပျက်ကeလးများ’ ဟuတင်စားeခ တွင်ကeသာ ရ iuဟင်ဂျာ 
ကeလးငယ်eပါင်း ခန့်မှန်းeြခ mmmm မ ှmmmm aထiရ iှeကာင်း သiရပါတယ်။126  

ကeလးငယ်တစ်ဦးမှ ြမန်မာနiuင်ငသား ြဖစ်ခွင့်ရရiှရန်aတွက် aနည်းဆuး mင်းတiu့၏ 

မiဘတစ်ဦးဦးမှ သတ်မှတ်ထားသည့် နiuင်ငသား စီစစ်eရးမှတ်ပuတင် သuးမျ iuးထဲမှ တမျ iuးမျ iuးကiu 
ကiuငe်ဆာင်ထားသူြဖစ်ရန်လiuaပ်ပါတယ်။ ရ iuဟင်ဂျာaများစuဟာ တရားmင်စာရွက်စာတမ်းများ§ 
ဘ iuးဘွားစဉ်ဆက်ြမန်မာနiuင်ငတွငe်နထiuင်ခဲ့eကာင်း "ခiuင်မာသည့် aeထာကa်ထားများ" 

ြပသရန ်aခက်aခဲများရှieနသလiu တရားmင်စာရွက်စာတမ်းများရရှiရနa်တွက်လည်း 
aလွန်ခက်ခဲပါတယ်။127 ဘ iuးဘွားစဉ်ဆက် ြမန်မာနiuင်ငတွငe်နထiuင်ခဲ့eကာင်း "ခiuင်မာသည့် 
aeထာကa်ထားများ" မြပနiuင်တ့ဲ ရ iuဟင်ဂျာများဟာ mင်းတiu့ရဲ့ကeလးငယ်eတွကဲ့သ i u့ပင ်

မည်သည့် နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့် aမျ iuးaစားကiuမ  eလာက်ထား၍ မရနiuင်ပါ။  
 

နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့်aြပင် aြခားeမးခွန်းတမျ iuးမှာ တiuင်းရင်းသားလူမျ iuးြဖစ်ခွင့်နှင့် 
သက်ဆ iuင်ပါတယ်။ ြမနမ်ာ့ uပeဒတွင် ရ iuဟင်ဂျာများက iu ြမန်မာနiuင်ငတiuင်းရင်းသားaြဖစ် 
aသiaမှတ်ြပuထားြခင်းမရှiပါ။ aချ iu့ ရ iuဟင်ဂျာများဟာ နှစ်eပါင်းရာနှင့်ချီ ပီး ဘ iuးဘွားစဉ်ဆက် 
eနထiuင်လာသူများြဖစ်သကဲ့သiu့ aချ iu့မှာ ရခiuင်ြပည်နယa်တွင်းသiu့ 
ဗiတiသကiuလi uနeီခတ်ကတည်းက လာeရာက် aeြခချeနထiuင်သူများ ြဖစ်ကeသာ်လည်း mmmm 

ခuနှစ်န iuင်ငသားuပeဒ မ ှmင်းတiu့၏ နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့်က iu တiuက်ရ iuက် ပယ်ဖျက် ထားသည့်aြပင ်

ြမန်မာနiuင်ငရှi တiuင်းရင်းသားလူမျ iuးတစ်ခu ြဖစ်လာeရးaတွက် aကူaညီ လuးm aeထာက်aကူ 

မeပးပါ။ ထ iu့aြပင ်mmmm ခuနှစ်မတi uင်မီကတည်းက လာeရာက်aeြခချeနထiuင်ခဲ့ကသည့် 
ရ iuဟင်ဂျာမiသားစuများဟာ တiuင်းရင်းသားြဖစ်ခွင့် သiu့မဟuတ် ြမန်မာနiuင်ငသားြဖစ်ခွင့် 
ရရ iှရန်ပင်မဆ iuထားနှင့် aာဏာပiuင်များaား ခiuင်မာသည့် သက်eသaeထာကa်ထားများ 
ြပသရန ်တာဝန်မှာ aလွန်ခက်ခဲပါတယ်။ 
 

ဇွန်လ mmmm ခuနှစ်တွင် eဒသခaာဏာပiuင်များ သiu့မဟuတ် ရခiuင်လူမျ iuးများက နiuင်ငသား 
စီစစ်eရးကတ်ြပားများ aတင်းaဓမ္မ သiမ်းယူခဲ့eကာင်း ရ iuဟင်ဂျာaချ iu့မှ လူ့aခွင့်aeရး 
eစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့aား eြပာကားခဲ့ပါတယ်။ ရခiuင်လူauပ်စu၏ တiuက်ခi uက်မမှ 
လွတ်eြမာက်လာeသာ aသက် mm နှစ်aရွယ ်ရ iuဟင်ဂျာaမျ iuးသမီးတစ်ဦးမှ ‘သူတiu့ 
(လာeရာက်တiuက်ခi uက်သူများ) ကားeတွaများကီးယူလာတယ်။ ပီးeတာ့ 
ကျမတiu့ပ iuင်ဆ iuင်သမပစ္စည်းeတွကiu သူတiu့ကားeပ မှာတင်တယ်။ ကျမတiu့ရဲ့ နiuင်ငသား စီစစ်eရး 
                                                           
126 Human Rights Watch interview with international official, Rangoon, Burma, June 2012. 
127 aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက် 
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ကတ်eတွပါ ယူသွားတယ်။ aတင်းပဲယူသွားတာ။’128 ဇွန်လ mmmm ခuနှစ် မီးရ့မတွင် 
eထာငe်သာင်းနှင့် ချeီသာ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများ ပစ္စည်းများဆuးရးခဲ့ရ ပီး mင်းတiu့ပ iuင်ဆ iuင်သည့် 
စာရွက်aeထာကa်ထားများနှင့် နiuင်ငသားကတ်များသည်လည်း ထiuမီးeလာင်မတွင် 
ဆ uးရးသွားနiuင် ပီး ထ iuသiu့ြဖစ်ပါက လက်ရ iှတည်ဆဲuပeဒaရ mင်းတ iu့aတွက် 

ြပဿနာပ iuတ iuးလာနiuင်ပါတယ်။  
 

aသက်aရွယ ်mm နှစ်ရiှတ့ဲ ရ iuဟင်ဂျာaမျ iuးသားတစ်ဦးမှ ရ iuဟင်ဂျာများက iu 
စစ်eတွ မiu့aြပင်ဘက်သiu့ aတင်းaဓမ္မeြပာင်းeရ့eစြခင်းဟာ mင်းတiu့ကiu ြမန်မာနiuင်ငတွင် 
eရာက်ရiှeနeသာ ‘eည့်သည’် များaြဖစ် သတ်မှတ်န iuင်ရနa်တွက် eဆာင်ရွက်eနြခင်း 
ြဖစ်မည်ကiu စiuးရ iမမ် ieကာင်း လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရး aဖွဲ့aား aခuလiueြပာြပခဲ့ပါတယ်။  
 

ဒeီန့ aဆင့်ြမင့် လmူင်မကီးကပ်eရး aရာရှiတစ်ဦး eရာက်လာပီး ဒီမှာ 

ယာယီခ iuလeနတ့ဲ လeူတွရဲ့စာရင်းeတွ လiuချင်eကာင်း eြပာပါတယ်။ သူက 

စာရင်းလiuချင်တယ်ဆ iuလiu့ ကျeနာ်တiu့က စာရင်းလuပe်ပးလiuက်ပါတယ်။ 
ကျeနာ်တiu့ကiu aချက်aလကe်တွြဖည့်ထည့်ဖ iu့ ပuစစာရွက်eတွeပးတယ်။ 
a ဲဒီပ uစစာရွက်ထဲမှာ eရ့eြပာင်းeနထiuငe်နရသူ လiu့မထည့်ထားဘ ဲ

“eည့်သည်များ” ဆiuပီး ရည်ညန်းeရးထားတာ eတွ့လiuက်ရတယ်။ ကျeနာ်တiu့က 

ဒီမှာ eည့်သညe်တွမဟuတ်ဘူးလ iu့ ကျeနာ်တiu့eြပာတယ်။ a ဲဒါနဲ့ 
“ငါတiu့ဘာမှလuပ်လiu့မရဘူး။ ဒီပuစစာရွက်eတွက 

aထကa်ာဏာပ iuငe်တွကeနလာတာ။ ကျeနာ်က 

aမiန့်aတiuင်းလiuက်eဆာင်ရွက်eနတာြဖစ်တယ်” လiu့ပဲ ြပနe်ြဖကားခဲ့တယ်။129  

 

လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်eရှာက်eရးaဖွဲ့မှ ြမန်မာaစiuးရaား mmmm ခuနှစ် နiuင်ငသားuပeဒကiu 
ြပင်ဆင်eြပာင်းလဲရန ်သiu့မဟ uတ် ရ uပ်သiမ်းeပးရန် သiu့မဟ uတ် ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများကiu 
aြခားလူမျ iuးများကဲ့သiu့ eမွးဖွားမ§ eနထiuင်မ§ သiu့မဟ uတ် ဘ iuးeဘဘီဘင်များမှ ဆင်းသက်လာမ 
စတ့ဲ aeကာင်းရင်းများeတွနဲ့  ြမန်မာနiuင်ငနှင့် စစ်မှန် ပီး သက်eရာက်မရiှတ့ဲ ဆက်နွယ်မ 

ရ iှeနသည့်aeပ  aeြခခ ပီး နiuင်ငသားaြဖစ်သတ်မှတe်ပးရန် နှင့် ြမန်မာနiuင်ငနှင့်  

                                                           
128 Human Rights Watch interview Z.H., Sittwe, Arakan State, June 2012. 
129 Human Rights Watch interview Z.I., Sittwe, Arakan State, June 2012.  
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န iuင်ငတကာuပeဒaရ နiuင်ငသားတiuင်းကဲ့သ iu့  တန်းတူaခွင့် aeရး eပးaပ်ရန် 

တiuက်တွန်းမများြပuလuပ်ခဲ့တာကာပါ ပီ။  
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(m) ဘဂလားeဒ့ချ်န iuင်ငမ ှ
aတင်းaဓမ္မြပန်လည်ပ iu့eဆာင်ခရြခင်း 

 

ဇွန်လ m ရကe်န့aကမ်းဖက်မများ စတင်ြဖစ်ပွားခဲ့ချ iန်မ ှစ ပီး ရာနဲ့ eထာငန်ဲ့ချeီသာ 
ြပည်သူများမှာ ဘဂလားeဒ့ချ်န iuင်ငတွင် ခiuလခွင့်eတာင်းဆ iuရန ်နတ်ြမစ်ကi u ြဖတ်ကူးကပီး 
aချ iu့မှာ aြခားeသာလမ်းများမှတဆင့ ်ြမန်မာြပည်မှ ထွက်eြပးခဲ့ ကပါတယ်။ 
ဒuက္ခသည်aများaြပား နယ်စပ်က iuြဖတ်eကျာ် ပီး ဘဂလားeဒ့ချန်iuင်ငထဲတွင ်

ခiuလခွင့်eတာင်းဆ iuရနe်ရာက်ရှiလာမည်ကiu သieနသည့် ဘဂလားeဒ့ချa်စiuးရမှ mင်းတiu့၏ 

နယ်စပ်လ uြခueရးတပ်နှင့် eရတပ်များကiu ြမန်မာခiuလခွင့်ရှာသူများaား mင်ခွင့်မြပuရန် 
aမiန့်eပးထားခဲ့ပါတယ်။ ဘဂလားeဒ့ချ်mန်ကီးတစ်ဦးမှ mင်းaစiuးရ၏ 

eပ လစီနှင့်ပတ်သတ် ပးီ eဒသခသတင်းဌာနများကiu ရှင်းြပရာတွင ်‘ကျeနာ်တiu့ 
aကမ်းဖက်သူeတွ မuဒiမ်းသမားeတွနဲ့ မiတ်eဆွလuပ်လiu့မရဘူး’130 ဟueြပာဆ iuခဲ့ပါတယ်။  
 

မီဒီယာaဖွဲ့များ၏ သတင်းeပးပiu့ချက်aရ ဇွန်လ m ရကe်န့မှ mm ရကe်န့aကားတွင်  

ဘဂလားeဒ့ချ်aစiuးရမှ eရeကာင်းနှင့် ကuန်းeကာင်းြဖင့်eရာက်ရiှလာeသာ ရ iuဟင်ဂျာeပါင်း 
mmm နှင့် mmm ကားကiumငး်တiu့ လာရာလမ်းaတiuင်း ြပန်လည ်eမာင်းထuတ်ခ့ဲeကာငး် 
သiရပါတယ်။131 ဇွန်လ mm ရက်eန့တွင် လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့၏ 

သueတသနြပuလuပ်သူတစ်ဦးမ ှဘဂလားeဒ့ချ်ကမ်းရ iuးတန်း လuြခueရးတပ်မ ှeလှကiuးစီးကiu 
ရှာပiuရီဒi (Shah Pori Deep) ဆ iပ်ကမ်း မ iu့ရiှ ဆ iပ်တတားမ ှြမန်မာeရပiuင်နက်ထဲသiu့ 
ြပန်လညe်မာင်းထuတ်ခဲ့သည်ကiu မျက်ြမင်ကiuယ်eတွ့ eတွ့ရiှခဲ့ပါတယ်။ ထiueန့တွင် 
aဖမ်းဆီးခခဲ့ရeသာ ဒuက္ခသည်များနှင့် eတွ့ဆ uခွင့်ရခဲ့သည့် ဘဂလားeဒ့ချ်နiuင်ငသား 
သတင်းeထာက်များရဲ့ eြပာဆ iuချက်aရ ထiuaဖမ်းဆီခခဲ့ရသည့်လူauပ်စuတွင် ရ iuဟင်ဂျာ mmm 

eကျာ ်ပါeကာင်းသiရပါတယ်။132 

 

ဖမ်းဆီးခထားရeသာ ခiuလခွင့်eတာင်းခထားသူများကiu ဘဂလားeဒ့ချ်န iuင်င  
နယ်ြခားလuြခueရးတပ ်(BGB) aာဏာပ iuင်များက aစားaစာများနှင့် 

                                                           
130 Comments by Syed Ashraful Islam, inister of LGRD and Cooperatives, quoted in “No refugee for Rohingyas: Ashraf,” Daily 
Star, June 20, 2012, http://www.thedailystar.net/newDesign/latest_news.php?nid=38533. 
131 Julfikar Ali Manik and Dwaipayan Barua, “Rohingyas coming in again,” Daily Star, June 19, 2012, 
http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=238934.  
132 Julfikar Ali Manik and Dwaipayan Barua, “Rohingyas coming in again,” Daily Star, June 19, 2012, 
http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=238934   
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aeြခခeဆးဝါးကuသမများ eပးaပ်ခ့ဲeသာ်လည်း ထiu ခiuလခွင့် eတာင်းခထားသူများကiu 
မuတ်သuရာသီ မiuးများသည့်aချ iန်တွင် သစ်သားeလှများြဖင့်သာ ြမန်မာြပည်သiu့ 
ြပန်ပiu့လတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘဂလားeဒ့ချ်aစiuးရမှ ကျင့်သuးeနတ့ဲ 

ခiuလခွင့်လာeရာက်eတာင်းခသူများကiu ြပန်လည်ပ iu့eဆာင်သည့် မူဝါဒeကာင့် eသဆuးနiuငတ်ဲ့ 

eနာက်ဆက်တွဲeတွ ြဖစ်ပွားခဲ့eကာင်း သက်eသ aeထာကa်ထားeတွ 

aများကီးရှ iပါတယ်။သတင်းeထာက်တစ်ဦးမှ လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရး aဖွဲ့aား 
ဘဂလားeဒ့ချန်iuင်ငသiu့လာeရာက်ခ iuလခွင့်ရရှiရန် eလှြဖင့်eရာက်ရ iှလာeသာ 
ကeလးeြခာကe်ယာက်aeမတစ်ဦးကiu mင်းကiuယ်တiuင ်aင်တာဗျူးခဲe့ကာင်း§ ထiuမiသားစuမှ 
ဘဂလားeဒ့ချန်iuင်ငထဲသiu့မeရာက်မ ီဇွန်လ ဒuတiယaပတa်တွင်းတွင် 
ဘဂလားeဒ့ချ်aာဏာပiuင်များက mင်းတiu့ကiuလက်ခရန် aကiမ်ကiမ်ြငင်းဆ iuခဲ့eကာင်း 
eြပာြပခဲ့ပါတယ်။ ထiuaမျ iuးသမီးမှ သတင်းeထာက်ကiu aခuလiueြပာြပခဲ့eကာင်းသiရပါတယ…် 

 

ကျမတiu့ aကမ်းဖက်မဒဏ်က iu လuးmမခနiuငe်တာ့လ iu့ ဘဂလားeဒ့ချန်iuင်ငထဲကiu 
mင်လာတာ။ ဒါeပမယ့် ဘဂလားeဒ့ချ် နယ်စပ်လ uြခueရးတပ်က ကျမတiu့eလှကiu 
သuးကiမ်တiuင်တiuင် ြပန်ပiu့ခဲ့တယ်။ ကျမတ iu့ ပင်လယ်ထဲမှာပ ဲeလးရက ်eလးည 

eမျာeနခဲ့ရတယ်။ aသက်ငါးနှစ်aရွယ ်ကျမသမီးeလးက eလeှပ မှာပ ဲ

eသဆ uးခဲ့တယ်။ aရမ်းပူတဲ့ ပင်လယ်ြပင်မှာ 

သူaစာငတ်လiu့eသဆ uးသွားတယ်။133 

 

eလှနှစ်စီးမှာ ဘဂလားeဒ့ချ် နယ်စပ်လ uြခueရးတပ်မ ှြပန်ပiu့ခဲ့တဲa့ချ iန်ကတည်းက 

ယခuaချ iနa်ထi aစaနeပျာက်ဆ uးeနeကာင်း§ ဘဂလားကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင ်

တeနရာရာတွင် eလှနှစ်ြမuပ်မ ြဖစ်မည်ကiu စiuးရ iမe်နရeကာင်းလည်း 
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖဲွ့မှ သတင်းရရiှထားပါတယ်။134 

 

ဘဂလားeဒ့ချ် နယ်ြခားeစာင့်တပa်ရာရ iှတစ်ဦးမှ ဇွန်လ mm ရက်eန့တွင် 
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရး aဖွဲ့ကiu eြပာြပချကa်ရ ပင်လယe်ရလင်းကမ်းတမ်းမeကာင့် 
ကီးမားတဲ့eလှများကiu ရပ်တန့်ြခင်းများ မြပuလuပ်ခဲ့eကာင်း သiရပါတယ်။ သiu့eသာ်လည်း 
ခiuလခွင့်eတာင်းခမည့် သူနှစ်ဦးသuးဦး တငe်ဆာင်လာသည့ ်eလှငယ်များကiuမူ ပuမှန်aတiuင်း 

                                                           
133 လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့မှ ထiuဒ uက္ခeရာကe်နသူaမျiuးသမီးတစ်ဦးနှင့် သူမ၏ မ iသားစuများကiu 
ဗီဒီယ iuြဖင့်မှတ်တမ်းတင်ရ iuက်ကူးထူးeသာaင်တာဗျူးတခ uကiu ဇွန်လ mm ရကe်န့ ဘဂလားeဒ့ချ်န iuင်ငတွင်ကည့်ရခဲ့။ 
134 Human Rights Watch, interview with Teknaf resident, Bangladesh, June 29, 2012. 
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ဟန့်တားမများြပuလuပ်လျက်ရiှeကာင်းသiရပါတယ်။135 ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများကiu ြပန်လည ်

နှင်ထuတ်မများက ဇူလiuင်လaeစာပiuင်းတွင်လည်း ဆက်လက်ြဖစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ uပမာaားြဖင့ ်
ဘဂလားeဒ့ချ် နယ်ြခားeစာင့်တပ် aရာရှiများ၏ eြပာြပချက်aရ ဇူလiuင်လ m ရက ်နှင့် m 

ရကe်န့တွင ်မကာခင်ကမှ eရာက်ရiှလာeသာ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuး aeယာက် mm ကiu 
ြပန်ပiu့ခဲ့eကာင်းနှင့် ဇူလiuင်လ m ရကe်န့တွင် eနာက်ထပ ်mm ဦးကiu 
ထပ်မပ iu့eဆာင်ခဲ့eကာင်းသiရပါတယ်။136 ဇူလiuင်လ m ရကe်န့ခန့်တွင် ဘဂလားeဒ့ချ ်ရဲများနှင့် 
နယ်ြခားeစာင့်တပ်များမှ များမကာမီက eရာက်ရiှလာeသာ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuး aeြမာက်aများကiu 
ဖမ်းဆီးထiန်းသiမ်းeနeကာင်းသiရပါတယ်။137 ဘဂလားeဒ့ချ်aာဏာပiuင်များမ ှ 

ြပန်လည်နှင်ထuတ်ခဲ့သည့် စuစueပါင်း ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးaeရaတွက်ကiu  
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖဲွ့မှ aတည်ြပueြပာဆ iuနiuင်ြခင်းမရiှeသးပါ။  
 

ဘဂလားeဒ့ချန်iuင်ငမှာ mmmm ခuနှစ် ဒuက္ခသည်aဆင့်aတန်းနှင့်စပ်လျဉ်းသeဘာတူညီချက ်နှင့် 
mmmm ခuနှစ်လuပ်ထuးလuပ်နည်းများ တွင ်ပါmင်ပတ်သက်ြခင်းမရiှeသာ်လည်း 
ဆက်လက်aသက်ရှင်eနထiuငe်ရးနှင့် လွတ်eြမာက်eရးaတွက် မ iမ iနယ်စပ်တွင ်

ခiuလuခွင့်eတာင်းခသူများကiu ြငင်းဆiuြခင်း မြပuလuပ်ရန ်နiuင်ငတကာ uပeဒ 

ဓeလ့ထuးတမ်းuပeဒaရ တာmန်ရှiပါတယ်။138   

                                                           
135 Human Rights Watch, phone call to BGB commander (name withheld), Teknaf, June 20, 2012. 
136 “25 More Rohingyas sent back,” Daily Star, July 5, 2012, http://www.thedailystar.net/newDesign/news-
detail.php?nid=241025  
137 Abdullah Juberee and Nurul Islam, “Fleeing Rohingya spreading deep inside Bangladesh,” New Age, July 8, 2012, 
http://www.newagebd.com/detail.php?date=2012-07-08&nid=16351 
138 UN High Commissioner for Refugees, The Principle of Non-Refoulement as a Norm of Customary International Law. 
Response to the Questions Posed to UNHCR by the Federal Constitutional Court of the Federal Republic of Germany in Cases 
2 BvR 1938/93, 2 BvR 1954/93, 31 January 1994, http://www.unhcr.org/refworld/docid/437b6db64.html [accessed 17 July 
2012]. See also UN Doc. A/RES/51/75, 12 February 1997, para. 3. 
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(m) aကြပuချက်များ 
 

ြမန်မာaစ iuးရaeပ aကြပuချက ်
 

− ရခiuင်ြပည်နယ်နှင့် နiuင်ငရဲ့aြခားeဒသများတွင ် လူaခွင့်aeရးချ iuးeဖာက်မများကiu 
ကျူးလွန်ခဲe့ကာင်းစွပ်စွဲခထားရeသာ လuြခueရးတပ်ဖွဲ့များကiu စuစမ်းeရးစစ်eဆးမများ 
ြပuလuပ်နiuင်ရန် ြမန်မာaစiuးရမှ နiuင်ငတကာ လuပ်နည်းaတiuင်း သီးြခားယန္တရားတစ်ရပ်ကiu 
ပ့ပ iuးeပးရန်။ aထူးသြဖင့် aကမ်းဖက်မeကာင့် ထiခiuက်နှစ်နာမရiှeသာ 

eနရာeဒသaားလ uးသiu့ ကuလသမဂ္ဂ လူ့aခွင့်aeရး aထူးကiuယ်စားလှယ်နှင့် ကuလသမဂ္ဂ 
လူ့aခွင့်aeရးဆiuင်ရာ မဟာမင်းကီးရ uး (OHCHR) ၏ aထူးကiuယ်စားလှယ်များကiu 
aeနှာငa်ဖွဲ့မရiှ သွားလာစuစမ်းခွင့်ြပuရန။်  

− OHCHR ကiuြမန်မာနiuင်ငတွင် လuြခueရး§  ြမင့်တငe်ရး နှင့် လiuaပe်သာနည်းပညာ 

aကူaညီများeပးaပ်နiuင်သည့် aခွင့်aာဏာများ aြပည့်am 

eပးaပ်ထားeသာရ uးတခ uနှင့် ရခiuင်ြပည်နယa်ပါamင ်ြပည်နယa်သီးသီးတွင် 
ရ uးခွဲများကiu ဖွင့်လှစ်ရန် eတာင်းဆiuရန်။  

− ကuလသမဂ္ဂeaဂျင်စီများ နှင့် aစiuးရမဟ uတ်eသာ 

လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားမaကူaညeီပးeရး aဖွဲ့aစည်းများမှ 
aကမ်းဖက်မeကာင့် aခက်aခဲနှင့်ရင်ဆ iuငe်နရeသာ ြပည်သူလူထuများထ ရည်ရှည ်

aခက်aခaဲတားaဆီးများမရiှဘ ဲလuြခuစွာ သွားလာနiuင်ခွင့် eပးaပ်ထားရန်။ ထiu့aြပင် 
aကူaညီလiuaပe်နeသာ ြပည်သူများaတွက် လi uaပe်သာ ကယ်ဆယ်eရးလuပ်ငန်း§ 
ြပန်လည ်တညe်ဆာက်eရးလuပ်ငန်း နှင့် aဆuးတွင် ဖွ့ ဖ iuးeရးလuပ်ငန်းများခွင့်ြပuပီး 
aထက်ပါ aဖွဲ့aစည်းများနှင့် ရည်ရှည်လက်တွဲeဆာင်ရွက်ရန် ဂတ iြပuရန်။ aထူးသြဖင့် 
ရခiuင်ြပည်နယ်တွင် လ uပက် iuငe်နeသာ လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားမ eaဂျင်စီများက iu 
နယ်စွန်နယ်ဖျားeဒသရှi aကမ်းဖက်မများeကာင့် ဒuက္ခeရာက်eနသည့ ် 
ြပည်သူလူထuများ aeြခaeနကiu eလ့လာသuးသပ်ရန် နှင့် 
လiuaပe်သာaကူaညeီပးaပ်နiuင်ရနa်တွက် ထi uaဖွဲ့aစည်းများကiu 
သွားလာလပ်ရှားခွင့ ်ပiတ်ပင်ြခင်းက iu ဖယ်ရှားeပးရန်။ 

− aeြခaြမစ်ခ iuင်မာသည့် လaူခွင့်aeရးချiuးeဖာက်မများဆiuင်ရာစွပ်စွဲချက်များကiu  
စuစမ်းစစ်eဆးမများြပuလuပ်သွားရန်နှင့် aခွင့်aeရးချ iuးeဖာက်သူများကiu 
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ရာထူးaဆင့်aတန်းမခွဲြခားဘ ဲuပeဒaရတရားစွဲဆ iuြခင်း§ ြပစ်ဒဏe်ပးြခင်းများ 
ြပuလuပ်ရန်။ 

− ရခiuင်ြပည်နယe်ြမာက်ပ iuင်းတွင ်လuြခueရးတပ်များ စစ်ဆင်eရးြပuလuပ်ခဲ့သည့် 
aချ iနက်စ ပီး ရာနှင့်ချီသည့် ဖမ်းဆီးခခဲ့ရသူများ၏ aeြခaeနကiu ချက်ချင်း 
ထuတ်eဖာe်ပးရန်။ 

− ရခiuင်ြပည်တွင်ြဖစ်ပွားခဲ့eသာ ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာ aကမ်းဖက်မ ပဋiပက္ခ နှင့်စပ်လျဉ်း ပီး 
ဖမ်းဆီးခရသူများaား ထiန်းသiမ်းထားသည့် တရားဝင ်aကျဉ်းeထာင်များနှင့် 
aကျဉ်းeထာင်က့ဲသi u့eနရာများသiu့  လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားeရး 
aဖွဲ့aစည်းများမှ aeနှာင်aဖွဲ့မရiှဘဲ လွတ်လပ်စွာ သွားeရာက်ကည့်ရ့ခွင့် eပးရန်။  

− ထiန်းသiမ်းခရသူများaားလuး uပeဒaကြပuချက်များ ရယူနiuင်ရန် 
uပeဒaကျiuးeဆာင်များနှင့် eတွ့ဆ uခွင့်ြပuပီး ချက်ြခင်းတရားသူကီးeရှ့eမှာက ်

eခ eဆာင်eပးရန်။ 
− ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးaစuလiuက်aြပuလiuက် ဖမ်းဆီးြခင်းမျiuး မြပuလuပ်ရန် နစက aပါamင ်

လuြခueရးတပ်များ aားလuးကiu ညန်ကား ပီး ခiuင်လuသည့် စွဲချက်မရှieသာ 

ထiန်သiမ်းခရသူများကiu ချက်ချင်းလတ်eပးရန်။  

− ကuလသမဂ္ဂမှ ြပ ာန်းထားeသာ တရားuပeဒစiuးမiuးeရးaတွက်  လက်နက်နှင့်aငa်ား 
aသuးြပuြခင်းဆ iuင်ရာ ြပ ာန်းချက်များaတiuင်းလiuက်နာ ပီး  
uပeဒကီးကပ်eရးaရာရှiများမ ှမလiuaပ်ဘ ဲaငa်ားaလွနa်က  aသuးြပuြခင်း 
မြပuလuပ်ရန်။ ထiu့aြပင ်aစuလiuက်aြပuလiuက် ဖမ်းဆီးြခင်းများ ြဖစ်eစတ့ဲ 
လuြခueရးaတွက် လueလာကe်သာaာမခချက်မရှieသာ aeရးeပ eကြငာချက် 
uပeဒကiu aြမန ်ြပန်လည်ရ uပ်သiမ်းရန်။  

− ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများ eစျးထဲမှ aစားaeသာက်များကiu သွားmယ်န iuင်ရန ်နှင့် 
မiမiတiu့eနaiမ် များကi u သွား ပီး uစ္စာပစ္စည်းများ ြပန်လည်ရယူနiuင်ရန ်mင်းတiu့ကi u 
လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်ြပuပီး mင်းတiu့၏ လuြခueရးaတွက် လi uaပe်သာ 
eစာင့်eရှာက်မများ eပးaပ်ရန်။ 

− ကuလသမဂ္ဂမှ ြပ ာန်းထားeသာ ြပည်တွင်းeရ့eြပာင်းeနထiuငe်နသူ (IDP) များနှင့် 
ဆက်စပ်သည့် လမ်းညန်စည်းမျဉ်းများaတiuင်း eရ့eြပာင်းeနထiuငe်နရသူaားလuးကiu 
တန်းတူဆက်ဆရန်။ 

− မiမiတiu့ eနထiuင်ခဲ့သည့် eနရာeဒသတွင ်ြပန်လညe်နထiuင်ရန် မြဖစ်န iuင်ဟu ခစားရ ပီး 
aြခားeနရာeဒသ တစ်ခuတွင် eြပာင်းeရ့eနထiuင်လiuသူ (သiu့မဟ uတ်) ယခuလက်ရiှ 
ယာယeီြပာင်းeရ့eနထiuငe်နရသည့် eနရာaနီးတဝiuက်တွင် မiမiတiu့ဆန္ဒaeလျာက ်
eနထiuင်လiuသူ ြပည်တွင်းeရ့eြပာင်းeနထiuင်သူများနှင့် ဒuက္ခသည်များaတွက် 
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သင့်eလျာ်သည့် eရွးချယ်စရာeနရာeဒသတွင် aeြခချeနထiuင်နiuင်ရန ်
စီစဉ်eဆာင်ရွက်eပးရန်။ 

− ရခiuင်ြပည်နယ်တွင်ြဖစ်ပွားeနသည့် တင်းမာမများကiu eြဖရှင်းရန် ရှင်းလင်းသည့် ြပည်သူ့ 
eကြငာချက်များထuတ်ြပန် ပီး ရခiuင်ြပည်နယ်တွင်eနထiuငe်နသူများaားလuးကiu တန်းတူ 
aကာaကွယ်များ eပးaပ်သွားရန်။ eြပာင်းeရ့eနထiuငe်နရသူများ နှင့် ဒuက္ခသည်များ 
mင်းတiu့၏ ဌာeနeဒသတွင ်မiမiသeဘာaရ ြပန်လညe်နထiuင်နiuင်ရနa်တွက် 
ကူညeီဆာင်ရွက်ရွက်ရာတွင်  နiuင်ငတကာစချ iန်စနန်းနှင့်aည ီeဆာင်ရွက်သွားရန်နှင့် 
mင်းတiu့၏ လuြခueရးနှင့် ဂuဏ်သiက္ခာကi u aeလးeပးစဉ်းစားeဆာင်ရွက်ရန်။  

− ြပည်တွင်းeြပာင်းeရ့eနထiuငe်နရသူများနှင့် ဒuက္ခသည်များ mင်းတiu့၏ eနရပ်တွင် 
ြပန်လညa်eြခချ eနထiuငe်ရးနှင့် ထiueဒသရှi လူထuပတ်mန်းကျင်များနှင့် 
ြပန်လညe်ပါင်းစည်းeနထiuင်နiuငe်ရးကiu ြမင့်တင် ပီး aကူaညeီပးရန် eဒသခ 
လူမပတm်န်းကျင်များနှင့်aတူ ြပန်လည်ရင်ကားeစ့eရး လuပ်ငန်းစဉ်များကiu စတင် 
aeကာငa်ထညe်ဖာ်ရန်။  

− ခွဲြခားဆက်ဆမမြပuလuပ်eရးနှင့် သည်းခြခင်းတရားထားရiှeရးaတွက် 
aများြပည်သူလူထuများကi u စည်းရ uးလ့eဆာ်မများကiu 
ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်eဆာင်ရွက်သွားရန်။ aထူးသြဖင့် ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးဟာ 
မတူကွဲြပားတ့ဲ တiuင်းရင်းသားeပါင်းစuနှင့် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ြပညe်ထာင်စu 
ြမန်မာနiuင်ငမှာရiှeနတ့ဲ တiuင်းရင်းသားလူမျ iuးစuတစ်စuြဖစ်eကာင်းကiu aeလးထား
eြပာဆ iuရန်။  

− aကူaညီများလiuaပe်နeသာ ြပည်သူလူထuများထသiu့ 
လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားeရးaဖွဲ့များ၏ mန်ထမ်းများ လuြခuစွာ 
သွားeရာက်န iuငe်ရးaတွက် လiuaပ်သည့်aဆင့်များaားလuး eဆာင်ရွက်eပးရန်။ 

− aြခားသူများကဲ့သ iu့ eမွးeဖွးမ§ eနထiuင်မ§ သiu့မဟ uတ် ဘiuးeဘးဘီဘင်များမှ 
ဆင်းသက်လာမစတဲ့ aeကာင်းaရာများeကာင့် ြမန်မာနiuင်ငနဲ့ စစ်မှန် ပီး ထieရာက်တဲ့ 
ဆက်စပ်မeတွရှiတဲ ့ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများကiu နiuင်ငသားaြဖစ် aသiaမှတ်ြပuရန ်
သiu့မဟ uတ် နiuင်ငသားaြဖစ်ခယူခွင့်eပးရန် mmmm ခuနှစ် နiuင်ငသားuပeဒကiu 
ြပင်ဆင်eရးဆွဲ ပီး ၎င်းတiu့ကiu နiuင်ငသားများaeနြဖင့် ြမန်မာနiuင်ငနှင့် နiuင်ငတကာ 
uပeဒများaတiuင်း တန်းတူဆက်ဆရန် လiuaပ်ပါတယ်။ ကeလးaခွင့်aeရးစာချuပ ်
aခန်း (m) တွငe်ဖာ်ြပထားသည့်aတiuင်း ရ iuဟင်ဂျာ ကeလးငယ်များကiu ြမန်မာနiuင်ငတွင် 
နiuင်ငသားaြဖစ် eလာက်ထားခွင့် ရရ iှeaာငe်ဆာင်ရွက်eပးရန် လiuaပ်ပါတယ်။ 
သiu့မဟ uတ်ပါက ထiuကeလးငယ်များမှာ နiuင်ငမဲ့ကeလးငယ်များ ြဖစ်သွားနiuင်ပါတယ်။  

− mmmm ခuနှစ် နiuင်ငမဲ့များ aဆင့်aတန်းနှင့်စပ်လျဉ်းeသာ သeဘာတူညီချက ်နှင့် mmmm 
ခuနှစ် နiuင်ငမဲ့များeလျာ့ချeရးစာချuပ်ကiu သeဘာတူ လက်မှတe်ရးထiuးaတည်ြပuရန်။  
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− ရခiuင်ြပည်နယ်တွင် ြပန်လည်သင့်ြမတe်ရးကiuြမင့်တင် ပီး ခွဲြခားဆက်ဆမ 
ပeပျာကe်စရန် ထiခiuက်နစ်နာသွားeသာ လူမaသiuင်းaဝiuင်းများနှင့်တiuင်ပင် ပီး 
နှစ်ရှည်စီမကiန်းတခuကi u  eရးဆွဲaeကာငa်ထညe်ဖာ်ရန်။  

 

ဘဂလားeဒခ့ျa်စiuးရaeပ aကြပuချက်များ 
 

− ခiuလခွင့်eတာင်းခသူများကi u လက်ခနiuင်ရန ်ဘဂလားeဒ့ချ်နiuင်င နယ်စပ်က i u 
ချက်ချင်းဖွင့်eပးရန်နှင့်  mင်းတiu့ကiu aနညး်ဆuးaeနနှင့် ယာယ ီ
ကာကွယe်စာင့်eရှာက်မများ eပးaပ်ရန်။  

− ထွက်eြပးလာeသာ ခiuလခွင့်eတာင်းခသူရ iuဟင်ဂျာများကiu 
လiuaပ်သည့်aကူaညီများeပးaပ်နiuင်ရန ်
လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားeရးaဖွဲ့aစည်းများကiu လွတ်လပ်စွာ aeနှာငa်ဖွဲ့မရiှ 
သွားလာခွင့်ြပuရန်နှင့် aစားaeသာက်§ eနရာထiuင်ခင်းနှင့် လuြခueရးများ 
aြပည့်amရရှieစရန်။  

− ကuလသမဂ္ဂဒuက္ခသည်များဆ iuင်ရာမဟာမင်းကီးမှ ဘဂလားeဒ့ချ်နiuင်ငတွင် 
လာeရာက်ခ iuလခွင့် eတာင်းခသူများ ကi u မှတ်ပuတင်ခွင့်ြပuရန်နှင့် mင်းတiu့ကi u 
လက်ခထားရနa်တွက် လiuaပ်သည်များကiu eပးရန်။  

− တရားmင်ဒuက္ခသည်စခန်းများတွငe်နထiuငe်နeသာ ရ iuဟင်ဂျာဒuက္ခသည်များ 
နiuင်ငတကာတွင် သွားeရာက် aeြခချeနထiuင်ရနa်တွက် နiuင်ငတကာaစiuးရများ၏ 
ကမ်းလှမ်းချက်များကiu လက်ခeပးရန်။  

− ြမန်မာြပည်မှ eလှြဖင့် ထွက်eြပးလာeသာ ခiuလခွင့်eတာင်းခမည့်သူများနှင့် 
ကuန်းတွင်းခရီးြဖင့် eရာက်ရှiလာeသာ ခiuလခွင့်eတာင်းခသူများကiu 
ြပန်လည်နှင်ထuတ်ြခင်းများရပ်စဲရန် ဘဂလားeဒ့ချ်နယ်ြခားeစာင့်တပ်(BGB)များကiu 
ချက်ချင်း ညန်ကားထားရန်။  

− ခiuလခွင့်eတာင်းခသူများ eရာက်ရiှလာသည့်eနရာများသiu့ 
ြပည်တွင်းြပည်ပသတင်းဌာနများ§ aစiuးရမဟ uတ်eသာaဖွဲ့aစည်းများနှင့် 
နiuင်ငြခားသတမန်များ လာeရာက်ခွင့်ြပuရန်။  

 
 

သစeတးလျနiuငင်§ ကeနဒါန iuငင်§ ueရာပသမဂ္ဂaဖွ့ဲmငန် iuငင်များ§ 
ဂျပန်န iuငင်§ aeမရ iကန်န iuငင် aပါaဝင ်
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ြမန်မာန iuင်ငaeပ စ iတm်င်စားသည့် န iuင်ငများ၏ aစ iuးရများaeပ  
aကြပuချက်များ 
 

− ကuလသမဂ္ဂaထူးကiuယ်စားလှယ်မ ှရခiuင်ြပည်နယ်တွင်ြဖစ်ပွားခဲ့eသာ 
မတရားညဉ်းပန်းနiှပ်စက်မများကiu သီးြခားစuစမ်းစစ်eဆးခွင့် ရရှieရးနှင့်  OHCHR မ ှ
လuြခueရး§ စည်းရ uးလ့eဆာ်eရး နှင့် လi uaပe်သာ နည်းပညာaကူaညီများ eပးaပ်နiuင်သည့် 
aခွင့်aာဏာများ aြပည့်amရရ iှထားသည့် ရ uးချuပ်တခu ြမန်မာနiuင်ငတွင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှieရး 
နှင့် ရခiuင်ြပည်နယ်aပါamင ်aြခားြပည်နယa်သီးသီးတွင် ရ uးခွဲများ ဖွင့်လှစ်န iuင်ခွင့် 
ရရ iှeရးaတွက် ြမန်မာaစiuးရကi u ဖiaားများeပးaပ်သွားရန်။ ကuလသမဂ္ဂ 
aထူးကiuယ်စားလှယ်နှင့် OHCHR မှ aထက်ပါလuပ်ငန်းများကiu 
aeကာငa်ထညe်ဖာ်နiuင်ရန ်လiuaပ်သည့် aရင်းaြမစ်များ ကူညeီထာက်ပ့သွားရန်။ 
eြပာင်းeရ့eနထiuင်ရသူများ သွားခဲ့တဲ့ eနရာများaပါamင ်ထiခiuက်ပျက်ဆီးခဲ့eသာ 
eနရာeဒသများသiu့ သတမနe်ရးရာ တာmန်ရှiပuဂ္ဂiuလ်များမှ  သွားလာခွင့် ရရ iှeရးaတွက် 
ြမန်မာaစiuးရaeပ  eတာင်းဆiuရန်။  

− ရခiuင်ြပည်နယ်နှင့် ဘဂလားeဒ့ချ်နiuင်ငaတွင်း aကူaညီများ eပးaပ်eနeသာ ကuလသမဂ္ဂ 
aဖွဲ့aစည်းများနှင့် လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားeရးaဖွဲ့များကiu eထာက်ပ့သွားရန်နှင့် 
ထiuaဖွဲ့aစည်းများမှ aကူaညီများ လiuaပe်နသည့ ်ြပည်သူလူထuaားလuးထသiu့ 
aeနှာငa်ဖွဲ့မရiှ လွတ်လပစွ်ာ သွားလာခွင့်ရရှieရးaတွက် aားeပးeထာက်ခမများ 
ြပuလuပ်သွားရန ်လiuaပ်ပါတယ်။  

− ြမန်မာaစiuးရနှင့် aာဏာပiuင်များaား ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများနှင့် 
aြခားaားနည်းeသာလူမျ iuးစuများaeပ  aကမ်းဖက် ဖiနiှပ်မများကiu 
လuးmလက်မခနiuငe်ကာင်း နှင့် နှစ်န iuင်ငaကား ဆက်ဆeရးaeပ  ထiခiuက်မ 
ရ iှနiuငe်ကာင်းနှင့် နiuင်ငတကာတွင် မျက်နှာပျက် aရှက်ရဖွယ ်ြဖစ်န iuငe်ကာင်း 
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း aသieပးရန်။  

− ရခiuင်ြပည်နယa်တွင်းရiှ ရ iuဟင်ဂျာနှင့် ရခiuင်လူမျ iuးများaကား 
ြပန်လည်ရင်ကားeစ့သင့်ြမတ်eရး လuပ်ငန်းများကiu aားeပးeထာက်ခ ပီး 
ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများနiuင်ငသားြဖစ်ခွင့်က i u ပiတ်ပင်ထားeသာ mmmm ခuနှစ် 
နiuင်ငသားaက်uပeဒြပဿနာကiu eြဖရှင်းeပးရန် ြမန်မာaစiuးရaeပ  လူသiရှင်ကားeရာ 
နှစ်ကiuယ်ကားပါ ဖiaားeပးရန။်  
 

က uလသမဂ္ဂeaဂျင်စီများ နှင့် aလှူ ရှင်aသ iuငး်mနး်များaeပ  
aကြပuချက်များ 
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− ြမန်မာနiuင်ငကuလသမဂ္ဂလူ့aခွင့်aeရးစuစမ်းစစ်eဆးeရးaထူးကiuယ်စားလှယ်က 
မကာမီက aeရးကiစ္စaeပ  စuစမ်းစစ်eဆးမြပuလuပ်နiuင်ရန် OHCHR ဝန်ထမ်းများနှင့ ်
ရနiuငe်သာ aရင်းaြမစ်များ eပးaပ်ထားရန်။  

− ရခiuင်ြပည်နယa်တွင်းရiှ aကူaညီလiuaပe်နeသာြပည်သူမျာaားလuးကiu 
ဘက်လiuက်မမရiှဘ ဲလူသားချင်းစာနာeထာက်ထားeရးaကူaညီများ eပးaပ်eစရန်။ 
ရခiuင်လူမaသiuင်းaဝiuင်းသiu့မဟ uတ် ရ iuဟင်ဂျာလူမaသiuင်းaဝiuင်းသiu့ 
လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားeရးaကူaညီများ eရာက်ရiှလာeရးaeပ   
ပiတ်ပင်ထားမများရှieနပါက ထiuြပဿများaeကာင်း လူသiရှင်ကားeရာ  
နှစ်ကiuယ်ကားပါ eြပာရန်။  

− ရခiuင်ြပည်နယa်eြခaeနကiu aကဲြဖတ်သuးသပ်ရာတွင် ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာ 
aကမ်းဖက်မeကာင့် ထiခiuက်နစ်နာခဲ့eသာ လူမaသiuင်းaဝiuင်းများ aြပင ်ဇွန် နှင့် 
ဇူလiuင်လaတွင်း လuြခueရးတပ်များရဲ့  aကမ်းဖက် ဖယ်ရှားမများeကာင့် 
ထiခiuက်နစ်နာခဲ့ရeသာ  လူမaသiuင်းaဝiuင်းများကiuပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်။  

 

ကမ္ဘာ့ဘဏ§် aာရှဖွ့ ဖ iuးeရးဘဏ ်နငှ့် aြခားeသာ aလှူရှင်များaeပ  
aကြပuချက ်
 

− ရခiuင်ြပည်နယa်တွင်း aနာဂတ်တွင ်aeကာငa်ထညe်ဖာ ်eဆာင်ရွက်သွားမည့ ်
ဖွ ဖ iuးeရး စီမကiန်းများeကာင့်  ရခiuင်ြပည်သူလူထuနှင့် ရ iuဟင်ဂျာြပည်သူလူထuများaeပ  
သက်eရာက်မများကiu ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်။  

− ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများမှာ mmmm ခuနှစ်န iuင်ငသားuပeဒaရ 
ြမန်မာနiuင်ငသားများမဟuတ်သြဖင့် ရခiuင်ြပည်နယa်တွင်း 
eရှ့ဆက်aeကာငa်ညe်ဖာe်ဆာင်ရွက်သွားမည့် ဖွ့ ဖ iuးeရးစီမကiန်းများတွင ်
ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများaား ခွဲြခားဆက်ဆမများမြပuလuပ်ရန်။  
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aသ iaမှတ်ြပuမများ 
 
ဤaစီရင်ခစာကiu လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့  aတiuင်ပင်ခ Matthew F.Smith  နှင့်  
aeရးeပ ကiစ္စများဆ iuင်ရာ သueတသီ  Tirana Hassan  တiu့ကသ ueတသနြပuစueရးသားခဲ့ပါတယ်။ 
ကျန်းမာeရးနှင့် လူ့aခွင့်aeရးဌာနမှ aကီးတန်းသueတသီ Richard Pearshouse မ ှ

ကွင်းဆင်းသueတသနလuပ်ငန်းများကiu ကူညeီဆာင်ရွက် eပးခဲ့ပါတယ်။ 

aာရှလကe်ထာက်ဒါရiuက်တာ Elaine Pearson§ aာရှဒါရ iuက်တာ Brad Adams မ ှ

တည်းြဖတ်မများြပuလuပe်ပးခဲ့ပါတယ်။ uပeဒနှင့် မူဝါဒeရးရာ ဒါရ iuက်တာ James Ross နှင့် 
လကe်ထာက်လuပ်ငန်းဒါရ iuက်တာ Joseph Saunders မ ှaစီရင်ခစာ aြပည့်aစuကiu 
ထပ်မစစ်eဆးသuးသပ်မများ ြပuလuပe်ပးခဲ့ပါတယ်။ aစီရင်ခစာaစiတ်aပiuင်းများကiu 
ဒuက္ခသည်ဆi uငရ်ာလuပ်ငန်း ဒါရ iuက်တာ Bill Frelick§ စီးပွားeရးနှင့် လူ့aခွင့်aeရးဌာနမှ 
aကီးတန်း သueတသနပညာရှင ်Jessica Evans နှင့် ကျန်းမာeရးနှင့် လူ့aခွင့်aeရး ဌာနမ ှ

aကီးတန်း သueတသနပညာရှင ်Richard Pearshouse တiu့မှ စစ်eဆးသuးသပ်မများ 
ြပuလuပe်ပးခဲ့ပါတယ်။ aစီရင်ခစာထuတ်eဝြခင်းနှင့် ဒီဇiuင်းကiu aာရှeရးရာဌာနခဲွ တဲွဖက်aရာရ iှ 
Jake Scobey-Thal§ ထuတ်eဝeရးဒါရiuက်တာ Grace Choi နှင့် မာတီမီဒီယာမ ှတဲွဖက်aရာရှi Ivy 

Shen တiu့မှ ကူညeီဆာင်ရွက်eပးခဲ့ပါတယ်။  

 

ဤ သueတသနaတွက် aဘက်ဘက်မ ှဝiuင်းဝန်းaကူaညီများeပးaပ်ခဲ့ကeသာ 

aဖွဲ့aစည်းများ§ လူပuဂ္ဂiuလ်များ နှင့် လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့နှင့်aတူ aချ iန§် 
aeတွ့aကu နှင့် aငa်ားများကiu မ eဝeပးခဲ့သူများ aားလuးကiu aထူးပင ်

eကျးဇူးတင်ရiှပါတယ်။ လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖွဲ့သiu့ aeတွ့aကuများeြပာြပခ့ဲeသာ 

aကမ်းဖက်မဒဏ်ခရသူများ နှင့် မျက်ြမင်သက်eသများကiu aထူးeကျးဇူးတင်ပါတယ်။  
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eနာက်ဆက်တွဲ။ ။ ရခ iuင်လူမaသ iuင်းaဝ iuင်းနှင့် 
ရ iuဟင်ဂျာလူမaသ iuင်းaဝ iuင်းများ သီးသန့်စီခွဲထားရန် 
eထာက်ခaားeပးထားeသာ လက်ကမ်းစာeစာင်များ 

ဘာသာြပန်ဆ iuချက် 
 

ရခiuင်တစ်မျ iuးသားလuးသiu့ aသieပးeကာ်ြငာချက ်

 
m။  ရခiuင်များသည ်[ရ iuဟင်ဂျာများ]နှင့် eရာင်းmယ်ြခင်း မြပuရ။ 
m§  (ရခiuင်များသည)် [ရ iuဟင်ဂျာများ]နှင့် ဆက်ဆeပါင်းသင်းြခင်း မြပuရ။  
 
ရခ iuငe်ြမမှာeန§ ရခ iuငe်ရက i ueသာက§် ရခ iuင်aရiပe်aာင်မှာနားခiueနတဲ့ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးeတွဟာ aခ uချ iန်မှာ 
ရခ iuင်လူမျiuးများ မျ iuးသuဉ်းကွယ်eပျာက်သွားeaာင ်လ uပe်ဆာငe်နတယ်ဆiuတာ 
လူတ iuင်းနားလည်သ iရှiထားပါတယ။်  

 
ရခ iuင်လူမျiuးများ  မျ iuးသuဉ်းကွယ်eပျာက်မသွားရeaာင် ကာကွယ်ရန်aတွက ်ရခ iuင်လူမျiuးများaားလ uး 

aထက်မှာ eဖာ်ြပထားတဲ့ ညန်ကားချကa်ားလ uးက iu လ iuက်နာကပါရန် တ iuက်တွန်းeြပာဆiuaပပ်ါတယ်။  

 
 

တဆiပ်တ uး 
သဃာပျiuများaဖွဲ့ 

စစ်eတ§ွ ရခ iuင်ြပည်နယ် 
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“aစ iuးရက တားဆီးနiuင်ခဲ့ရဲ့သားနဲ့” 
 

ြမန်မာနiuင်င ရခiuင်ြပည်နယ ်ဂiuဏ်းဂဏာဆ iuင်ရာ aကမ်းဖက်မြပဿနာနှင့ ်eနာက်ဆက်တဲွ 

မeတာ်မတရားaနiuင်ကျင့်မများ 
 

mmmmခuနှစ် ဇွန်လတွင် ြမန်မာနiuင်ငaeနာက်ဖက်ြခမ်းရ iှ ရခiuင်ြပည်နယ်တွင် ဗuဒ္ဓဘာသာmင ်

ရခiuင်လူမျ iuးများနှင့် မွတ်ဆလင်ဘာသာmင ်ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးတiu့aကား ဂiuဏ်းဂဏာဆ iuင်ရာ 

aကမ်းဖက်မများြဖစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ထiuaကမ်းဖက်မမှာ မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်သuးဦးမှ 
ဗuဒ္ဓဘာသာmင ်aမျ iuးသမီးတစ်ဦးကiu မuဒiမ်းြပuကျင့e်ကာင်း စွပ်စွဲခဲ့သည့်သတင်းမှ စတင် ပီး 
ြဖစ်ပွားခဲ့တာပါ။ ထiu့eနာက် လက်နက်များ ကiuငe်ဆာင်ထားသည့် ရခiuင်လaူuပ်စuက 

မွတ်ဆလင်ဘာသာmင ်mm ဦးကiu ဘတ်စကားတစ်စီးမ ှဆွဲချ ပီး  သတ်ြဖတ်ခဲ့ ပါတယ်။ 

eနာက်ပiuင်းတွင် ရ iuဟင်ဂျာလaူuပ်စuနှင့် ရခiuင်လaူuပ်စuတiu့မှ aကမ်းဖက်မများကiu 
စiတ်လွတ်လက်လွတ် ြပuမခဲ့ ပီး ရွာသားများကiu မထင်မှတ်ဘဲ တiuက်ခiuက်ြခင်း§ 
aတiaကျaeရaတွက်မသiရeသးသည့် သတ်ြဖတ်ြခင်းတiu့ကiu ြပuလuပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထiu့aြပင် 
eစျးဆiuင်များ§ aiမရ်ာများနှင့် ဆ ueတာင်းmတ်ြပuသည့် aeဆာက်aဦများကiu ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ 
လ ူmmmmmm eကျာ ်aiuးaiမ်ပစ် ပီး eရ့eြပာင်းခဲ့ရပါတယ်။  
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“aစiuးရက တားဆီးနiuင်ခဲ့ရဲ့သားနဲ့”။ ။ ြမန်မာနiuင်င ရခiuင်ြပည်နယ်ဂiuဏ်းဂဏာဆ iuင်ရာ 

aကမ်းဖက်မြပဿနာနှင့ ်eနာက်ဆက်တဲွ မeတာ်မတရားaနiuင်ကျင့်မများ aစီရင်ခစာဟာ mm 

ဦးeသာ ြမန်မာြပည်တွင်းနဲ့ ဘဂလားeဒ့ချ်န iuင်ငတွင်းက ရခiuင§် ရ iuဟင်ဂျာ§ aြခားလူမျ iuးများရဲ့ 
ြမန်မာaာဏာပiuင်ဘက်မှ aကမ်းဖက်မရပ်တန့်eaာင ်ြပuလuပ်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့eကာင်းနှင့် 
aကမ်းဖက်မြဖစ်ပွားeနသည်ကiu လက်ပiuက် ကည့e်နခဲ့eကာင်း eဖာ်ြပထားတဲ ့

eတွ့ဆ ueမးြမန်းချက်eတွaeပ  aeြခြပuထားပါတယ်။ aဆuးမှာ စစ်တပ်မ ှလူauပ်ကီးများရဲ့ 
aကမ်းဖက်တiuက်ခi uက်မကiu ရပ်တန့်ရန ်ပါဝငလ်ာခဲ့eသာ်လည်း 
ြပည်နယန်ဲ့eဒသခလuြခueရးတပ်ဖွဲ့များက eဒသခ ရခiuင်များနှင့်ပူeပါင်း ပီး ရ iuဟင်ဂျာလူထuများကiu 
တiuက်ခi uက်ြခင်း§ သတ်ြဖတ်ြခင်း§ မuဒiမ်းြပuကျင့်ြခင်း§ aစuလiuက်aြပuလiuက် ဖမ်းဆီးြခင်းများ 
ြပuလuပ်ခဲ့ပါတယ်။ လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားeရး aဖွဲ့aစည်းများမှာ 

aစiuးရမှသွားလာeရးကန့်သတ်ချuပ်ချယ်ထားမ§ ထi uaဖွဲ့များ၏ mန်ထမ်းများကiu 
ဖမ်းဆီးထiန်းသiမ်းထားမနှင့် ရခiuင်လaူuပ်ကီး၏ ခiမ်းeြခာက်မရန်တiu့eကာင့် 
ဒuက္ခeရာက်eနeသာလူထuထသiu့ aကူaညီများ eရာက်ရှieaာင ်ပiu့eဆာင်eပးရန် 
aခက်aခဲများစွာရှieနပါတယ်။ ဘဂလားeဒ့ချ်နiuင်ငသiu့ ထွက်eြပးတiမ်းeရှာင်လာeသာ 

ရ iuဟင်ဂျာများက iu ဘဂလားeဒ့ချa်ာဏာပ iuင်များက လာရာလမ်းaတiuင်း ခeနာ်ခနဲ့eလှြဖင့် 
ပင်လယ်ထဲသiu့ ကမ်းတမ်းတဲ့ မuတ်သ uမiuးများ ရွာeနချ iန် ြပန်လည ်

နှင်ထuတ်မများြပuလuပ်ခဲ့ပါတယ်။  

 
ရ iuဟင်ဂျာများaeပ  aကမ်းဖက်တiuက်ခiuက်မများ ြဖစ်ပွားလာရတဲ့ 
aဓiကeနာက်ခaeကာင်းaရင်းက ရ iuဟင်ဂျာများaeပ  ဆယ်စuနှစ်များစွာကတည်းက 

တရားmင ်ခွဲြခားဖiနiှပ်မများ ြပuလuပ်ခဲ့ြခင်းeကာင့် ြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာနiuင်ငတွင်းရ iှ 
aဓ iကတiuင်းရင်သားများaကားမှာ ရ iuဟင်ဂျာလူမျ iuးများဟာ mmmm ခuနှစ် 
နiuင်ငသားြဖစ်မuပeဒaရ နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့်မရှiပါ။ 

aကမ်းဖက်မများြဖစ်ပွားeနသည့်ကာလကစပီး သမ္မတ ဦးသiန်းစiန်မှ ြမန်မာြပညa်တွင်းရiှ 
ရ iuဟင်ဂျာများaားလuးကiu eမာင်းထuတ်ရန ်eြပာဆ iuခဲ့eကာင့် တင်းမာမများ 
ပiuမiuကီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။ 
 
လက်ရiှြဖစ်ပွားeနeသာ လuြခueရးတပ်များမ ှကျူးလွနe်နeသာ 

မeတာ်မတရားaနiuင်ကျင့်မများကiu aပီးသတ်ရပ်စဲရန်§ aြပစ်ကျူးလွန်သူများကiu 
ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ရန§် လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားမများ ထiခiuက်နစ်နာခဲ့eသာ 

eဒသခလူထuများထeရာက်ရiှeစရန§် ခွဲြခားဆက်ဆမရှieနeသာ နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့်uပeဒကiu 
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ြပင်ဆင်eြပာင်းလဲရန ်နှင့် သီးြခား နiuင်ငတကာ eစာင့်ကည့်eလ့လာeရး aဖွဲ့မှ 
aကမ်းဖက်မများြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ eနရာeဒသများသiu့ လွတ်လပ်စွာသွားလာပီး စuစမ်းစစ်eဆးမများ 
ြပuလuပ်ခွင့်eပးရန် လူ့aခွင့်aeရးeစာင့်ကည့်eရးaဖဲွ့မှ aစiuးရကiu တiuက်တွန်းeြပာ ဆ iuပါတယ်။ 
ဘဂလားeဒ့ချ်aစiuးရမှ ခiuလခွင့်eတာင်းခသူများကiu နှင်ထuတ်ြခင်းမြပuလuပ်ဘဲ 
နiuင်ငတကာuပeဒများကiu လiuက်နာရန်လiuaပ်ပါတယ်။  
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