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eထာင်eပါင်းများစွာeသာ ရiuဟင်ဂျာများက eမာင်eတာ မiu့တွင် ဆူပူမစတင် ပီး
ရခiuငe
် တွရဲ့aသက်aiuးaiမ်ပစ္စည်းuစ္စာများကiu ဖျက်ဆီးြခင်းနှင့် aeရaတွက် မသiရeသာ
ရခiuင်လူမျiuးeတွကui သတ်ြဖတ်ြခင်းများ ြပuလuပ်ခဲ့ပါတယ်။
ထiuမှတဆင့် ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာ a ကမ်းဖက်တuက
i ်ခuiက်မeတွဟာ ရခiuင်ြပည်နယ် မiu့eတာ်
စစ်eတွ မiu့နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်eဒသeတွဆီကui aလျင်aြမန် ပျ့နှ့သွားပါတယ်။
ထiu့eနာက်မှာeတာ့ ရခiuင်နဲ့ ရiuဟင်ဂျာ နှစ်ဘက်လuးက လူauပ်စuများက သကာမကင်းeသာ
ရွာများနဲ့ aiမ်နီးချင်းများကiuပါ mင်eရာက်a ကမ်းဖက်တuက
i ်ခuက
i ်ြခင်း§ eဒသခeတွကui
သတ်ြဖတ်ြခင်း§ aiမ်များ§ ဆiuင်ခန်းများနဲ့ ဝတ်ြပuကiuးကွယ်ရာeနရာများကiu
ဖျက်ဆီးြခင်းများလuပ်ပါတယ်။ aစiuးရက လuြခuမမeပးနiuင်ြခင်းe ကာင့် ြပည်သူများက
ဓားရှည်များ§ လှများ§ တuတe
် ချာင်းများ§ သeချာင်းများ§ ဓားများနှင့်
aြခားaeြခခလက်နက်များကiu uပeဒမဲ့စွာ ကiuင်eဆာင် ပီး ကiuယ့်ကiuကuယ
i ် ကာကွယ် ကပါတယ်။
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နှစ်ဘက်လးeသာaသi
u
uင်းaဝiuင်းeတွရဲ့ aiuးaiမ်ပစ္စည်းeတာ်eတာ်များများ
ဖျက်ဆီးြခင်းခရပါတယ်။ ဒီa ကမ်းဖက်မe ကာင့် လူဦးeရတစ်သiန်းeကျာ် aeရ့eြပာင်းခရ ပီး
aစiuးရကeတာ့ လူeပါင်း mm ဦးaသတ်ခရတယ်လu့i eြပာဆiuပါတယ်။ ဒါeပမယ့် eသဆuးသွားတဲ့
လူဦးeရက ဒီထက်မကရှiနuiင်တယ်ဆuတ
i ာကeတာ့ သသယြဖစ်စရာမလiuပါ။ လူထuဆူပူeစတဲ့
မွတ်ဆလင် ဆန့်ကျင်eရး မီဒီယာသတင်းaချက်aလက်များနဲ့ eဒသaတွင်း ဝါဒြဖန့်မများက
a ကမ်းဖက်မမီး eတာက်eလာင်eစခဲ့တယ်။
ရခiuငa
် မျiuးသမီးကiuမuဒiမ်းကျင့်သတ်ြဖတ်မြဖစ်ပွား ပီး a ကမ်းဖက်တuက
i ်ခuက
i ်မမြဖစ်ခင်
ကာလaတွင်း လူစu ကားတင်းမာမကeတာ့ aရှiန်aဟuန်ြမင့်မားလာeနခဲ့ပါတယ်။ ဒါeပမယ့်
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရး aဖွဲ့ကiu နှစ်ဘက်လuးက eဒသခeတွeြပာဆiuချက်aရ
ြမန်မာaာဏာပiuင်eတွဟာ လူထuကui ကာကွယ်မလည်း မeပး§ a ကမ်းဖက်မမြဖစ်ပွားeaာင်
aထူး ကiuတင်ကာကွယ်တားဆီးတာမျiuးလည်း မြပuလuပ်ခဲ့ဘူးလiu့ သiရပါတယ်။
ဒီaဓiကရuဏ်းက ရခiuင်ြပည်နယ်aြပင်ဘက်သu့i ပျ့နှ့သွားမှာ စiuးရiမ်ရသြဖင့် ဇွန်လ mm ရက်eန့တွင်
သမ္မတဦးသiန်းစiန်က aeရးeပ aeြခaeနaြဖစ် e ကညာ ပီး aရပ်သားaာဏာကiu
စစ်တပ်သiu့လဲeြပာင်းeပး ပီး aခင်းြဖစ်ပွားတဲ့eဒသများကiu ထiန်းချuပ်eစပါတယ်။ aဲဒီကမှ
aစiuးရလuြခueရးတပ်eတွဟာ ရiuဟင်ဂျာaသiuင်းaဝiuင်းကiu a ကမ်းဖက်aနiuင်ကျင့်မeတွစတင်
ကျူးလွန်ပါeတာ့တယ်။ uပမာaားြဖင့် ဇွန်လ mm ရက်eန့တွင် မွတ်ဆလင်aများစueနထiuငတ
် ့ဲ
(လူဦးeရaားြဖင့် တစ်eသာင်းခန့့်ရှiတ့ဲ) စစ်eတွ မiu့က နာဇီရပ်ကွက်တွင် ရiuဟင်ဂျာeတွရဲ့

aသက်aiuးaiမ်များကiu ရခiuင်လa
ူ uပ်စuများက မီးရ့ဖျက်ဆီးeနတဲa
့ ချiန်မှာ ရဲနှင့် aရန်စစ်တပ်
လuထiန်းတပ်သားများက ရiuဟင်ဂျာလူauပ်စuထဲကiu ကျည်ဆaစစ်များြဖင့် ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်။
ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်းမှာဆiuရင် နစက တပ်ဖွဲ့သားများ§ စစ်တပ်§ ရဲနဲ့
aရန်စစ်တပ်လထi
u န်းတပ်သားများက ရiuဟင်ဂျာများကiu သတ်ြဖတ်ြခင်း§ aစuလuက
i ်ဖမ်းဆီးြခင်းနဲ့
ပစ္စည်းuစ္စာများကiu တiuကခ
် uiကလ
် uယူြခင်းများ လuပ်eဆာင်eနခဲ့တယ်။
aဲဒီeနာက်မှာeတာ့ စစ်eတွ မiu့က ရခiuင်လူမျiuးeတွနဲ့ ရခiuင်eခါင်းeဆာင်eတွဟာ
မွတ်ဆလင်aသiuင်းaဝiuင်း eတွကui မiu့ထဲကeန တြခားeနရာများသiu့
aတင်းaဓမ္မeရ့eြပာင်းeပးဖiu့ eတာင်းဆiuပါတယ်။ တစ်ချiန်တည်းမှာ
eဒသခဗuဒ္ဓဘာသာဝင်ဘuန်း ကီးများက မွတ်ဆလင်eတွနဲ့ ဆက်ဆeပါင်းသင်းြခင်း§
eရာင်းဝယ်ြခင်းမလuပ်ဖu့i eဒသခြပည်သူeတွကui စတင်eဟာeြပာပါတယ်။

aစiuးရက တားဆီးနiuငခ
် ဲ့ရဲ့သားနဲ့
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ဒီaစီရင်ခစာဟာ ြမန်မာြပည်နှင့် ဘဂလားeဒ့ချ်နiuင်ငတွင် ြပuလuပ်ခဲ့တဲ့ ရခiuင်§ ရiuဟင်ဂျာနှင့်
aြခားလူမျiuးများပါဝင်တဲ့ mm ဦးeသာလူများရဲ့ eတွ့ဆueမးြမန်းချက်များမှ
eကာက်နuတ်aeြခြပu ပီး မူလaစaြဖစ်aပျက်များ§ ရခiuင်နှင့် ရiuဟင်ဂျာများ ကားြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့
a ကမ်းဖက် တiuကခ
် iuက်မများ§ aစiuးရလuြခueရးတပ်သားမှ a ကမ်းဖက်မများမြဖစ်ပွားeaာင်
ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာ a ကမ်းဖက်မများကiu ဝင်eရာက်တားဆီးရန် ပျက်ကွယ်ခဲ့တဲ့aချက်များနှင့်
၎င်းတiu့ရဲ့ a ကမ်းဖက်မတွင် တiuကရ
် uiက်ပါဝင်မများကiu eဖာ်ြပထားပါတယ်။ ထiu့aြပင်
ဒီaစီရင်ခစာဟာ နှစ်ရှည်လများ မသiကျiuးက န်ြပuခeနရတဲ့ ရiuဟင်ဂျာများကiu aစiuးရက
ခွဲြခားဆက်ဆ ပီး aတင်းaဓမ္မ eြပာင်းeရ့eစခiuင်းမများae ကာင်းကiuလည်း
သuးသပ်တင်ြပထားပါတယ်။
a ကမ်းဖက်မစတင်ြဖစ်ပွားခါစတွင် aစiuးရaာဏာပiuင်များက နှစ်ဘက်လးeသာလူ
u
ထuကiu
aကာကွယ်eပးဖiu့ ဘယ်လuပ
i ျက်ကွက်ခဲ့တဲa
့ e ကာင်းကiu လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွ့ဲ aား
မျက်ြမင်သက်eသများ တစ်ဦး ပီးတစ်ဦး eဖာ်ြပeြပာဆiuပါတယ်။ ထiuပျက်ကွက်မe ကာင့်
eဒသခလuြခueရးတပ်သားများက ရခiuင်eတွ နှင့် ပူးeပါင်းကာ ရiuဟင်ဂျာများကiu စစ်eတွ မiu့နှင့်
မွတ်ဆလင်များeနထiuငတ
် ့ဲ ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်း aြခား မiu့နယ်များတွင်
a ကမ်းဖက်တuက
i ခ
် iuက်မများ ြပuလuပ်ခဲ့ပါတယ်။
aသက် mm နှစ်aရွယ်ရiှ ကeလး m eယာက်aeမြဖစ်တဲ့ ရခiuင်aမျiuးသမီးတစ်ဦးက
ရiuဟင်ဂျာလူauပ်စu ကီး တစ်စuက ဇွန်လ mm ရက်eန့တွင် စစ်eတွ မiu့ြပင်ရiှ သူ့မရဲ့ရွာထဲကui
ဘယ်လuဝ
i င်လာ ပီး သူ့မရဲ့ eယာက်ျားကiu ဘယ်လuiသတ်ြဖတ်သွားခဲ့တဲ့ae ကာင်း
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာြပပါတယ်။ “သူတu့iက ရွာမှာပဲ သူ့ကui
သတ်လuiက်တယ်။ သူ့လက်eတွ aြဖတ်ခရ ပီး သူ့ဦးeခါင်းကeတာ့ ြပတ်ခါနည်းပဲ။ သူ့aသက်က
mm နှစ်” လiu့သူမeြပာြပပါတယ်။ aစiuးရက လuြခueရးeတွ§ aကာaကွယ်eတွ
မeပးခဲ့ဘူးလiu့လည်း သူမရဲ့eြပာြပချက်aရ သiရတယ်။ aသက် mm နှစ်aရွယ်ရှiတ့ဲ စစ်eတွ မiu့ခ
aမျiuးသားတစ်ဦးက “aစiuးရက က န်eတာ်တu့iကiu မကူညီဘူး။ က န်eတာ်တu့i[ထွကe
် ြပးeတာ့]
စားစရာ§ ခiuလuစရာeတွမရှiတa
့ဲ ြပင် လuြခueရးလည်းမရှiဘူး။ က န်eတာ်တu့iက တuတe
် တွ§
ဓားeတွနဲ့ ကiuယ့်ကuက
i uယ
i ် ကာကွယ်ရတယ်။”
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စစ်eတွ မiu့က aသက် mm နှစ်aရွယ်ရiှ ရiuဟင်ဂျာaမျiuးသားတစ်ဦးက လuြခueရးတပ်သားeတွ
a ကမ်းဖက်မမှာ ဘယ်လuiပါဝင်ခဲ့တဲ့ ae ကာင်းကiu eြပာြပပါတယ်။ သူတiu့ “(ရခiuင်eတွက)
aiမ်eတွကui စ ပီးမီးရ့တယ်။ လူeတွကမီးကiu ငiမ်းသတ်ဖu့i ကiuးစားeနတဲ့aချiန်မှာ aရန်စစ်တပ်က
က န်eတာ်တu့iကui eသနတ်နဲ့ပစ်တယ်။ ဒီauပ်စe
u တွ
လူeတွကuတ
i uတe
် ချာင်းa ကီး ကီးeတွနဲ့ရuက
i ်တယ်။” နာဇီရပ်ကွက်က ရiuဟင်ဂျာတစ်ဦးကလည်း
“က န်eတာ်က eပaနည်းငယ်aကွာမှာပဲရiတ
ှ ယ်။ လမ်းeပ မှာ။ သူတu့i [ရဲ] က

aနည်းဆuးလူeြခာက်eယာက် ပစ်သတ်လuက
i ်တာကiu eတွ့တယ်။ aမျiuးသမီးတစ်eယာက်§
ကeလးနှစ်eယာက်နဲ့ eယာက်ျား သuးeယာက်။ ရဲeတွက aeလာင်းeတွကui သယ်သွားတယ်။”
ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာa ကမ်းဖက်မeတွစတင်ြဖစ်ပွား ပီးမ ကာခင်မှာပဲ
aစiuးရလuြခueရးတပ်သားများက သကာမကင်းeသာဆူပူသူ ရiuဟင်ဂျာများကiu
လiuက်လရှာeဖွeနတယ်ဟuဆui ပီး မွတ်ဆလင်aများစueနထiuငတ
် ့ဲ ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်းက
မiu့နယ်eတွကui စနစ်တကျ a ကမ်းဖက်နှiမ်နှင်းပါeတာ့တယ်။ ဇွန်လ mm ရက်eန့နှင့် mm
ရက်eန့ ကားထဲမှာ aဲဒီလuြခueရးတပ်သားeတွဟာ eမာင်eတာ မiu့နယ်တစ်ဝuက
i ်ရှiရွာeတွကui
ဝင်eရာက် ပီး ရiuဟင်ဂျာeတွကe
ui သနတ်နဲ့ပစ်§ aiuးaiမ်ပစ္စည်းeတွကui လuယူ§ aမျiuးသားများနဲ့
eယာက်ျားလူငယ်eလးeတွကui ဖမ်းဆီး ပီး မသiရiရ
ှ တဲ့eနရာeတွကui eခ eဆာင်သွား ပီး
ြပင်ပလူeတွနဲ့aဆက်သွယ်ြဖတ်ထiန်းသiမ်းထားတာeတွလuပ်eဆာင်ပါတယ်။
လuြခueရးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက aဖမ်းခရတဲ့လူeတွကui ကားeပ တင် ပီး
eခ eဆာင်သွား ပီးတဲ့eနာက်ပuင
i ်း ထiuသတ
ူ u့ieတွဆီက ဘာမှမ ကားရeသးဘူးလiu့
မiသားစuဝင်များက လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာြပပါတယ်။
ကမ်ဖူးရွာတွင် လuြခueရးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကeန ထွက်eြပးလွတ်eြမာက်လာတဲ့ aသက် mm
နှစ်aရွယ်ရiှ ရiuဟင်ဂျာaမျiuးသားတစ်ဦးက ‘က န်eတာ်တu့iက [မuတသ
် uန်မiuးe ကာင့်]
မiuးeရeတွနဲ့ြပည့်လ eနတဲ့ လမ်းမကeန ရွာaြပင်ဘက်ကui ထွကe
် ြပးeနတဲ့aချiန်မှာ သူတiu့က
က န်eတာ်တu့iကui eသနတ်နဲ့ပစ်တယ်။ လူ mm eယာက်aသတ်ခရတာကiu
က န်eတာ်eတွ့လiuက်တယ်။ သူတu့iထဲ m eယာက်ကeတာ့ eယာက်ျားeလးနဲ့လူငယ်eတွြဖစ်တယ်။
aဲဒီနှiမ်နင်းမမှာ eမာင်eတာ မiu့က ရဲ§ လuထiန်းနှင့် နစကeတွပါဝင်တယ်။ က န်eတာ်က
လွတe
် ြမာက်ဖu့iထွက်eြပးလာeတာ့ လမ်းမeပ မှာရှiတ့ဲ လူeသaeလာင်းeတွကui
ဘာလuပ်လuiကသ
် လဲဆuiတာeတာ့ မသiဘူး။ eသနတ်သeတွကeတာ့ ဆက်တuက
i ် ကားeနရတယ်။’

aစiuးရက တားဆီးနiuငခ
် ဲ့ရဲ့သားနဲ့
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ြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာa ကမ်းဖက်မနှင့် eနာက်ဆက်တွဲaနiuင်ကျင့်မeတွe ကာင့်
ရခiuငe
် တွaတွကe
် ရာ ရiuဟင်ဂျာeတွaတွက်ပါ လူသားစာနာမaeထာက်aကူများ
aeရးတ ကီးလia
u ပ်eနပါတယ်။ ကန့်သတ်ချက်eတွe ကာင့် ြဖစ်ပွားတဲ့eနရာeဒသ§ aထူးသြဖင့်
ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်းကiu လူသားစာနာမaeထာက်aကူများ ဝင်eရာက်နuင
i ်ဖiu့ aတားaဆီး
ြဖစ်eစခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာ့ကuလသမဂ္ဂaဖွဲ့နဲ့ လူသားစာနာမaeထာက်aကူeပးတဲ့ လွတ်လပ်eသာ
aဖွဲ့aစည်းများရဲ့ eဒသခဝန်ထမ်းများက ဖမ်းဆီးမနှင့်
ခiမ်းeြခာက်မeတွကuရ
i င်ဆuင
i ် ကueတွ့eနရတယ်။ ထia
u ဖွဲ့aစည်းများရဲ့ လူသားစာနာမ
aeထာက်aကူeပးeရးလuပ်ငန်းများ aeရးတ ကီး လia
u ပ်eနတဲ့aချiန်ြဖစ်eပမယ့်
ထia
u တားaဆီးများe ကာင့် ရပ်တန့်နီးပါးြဖစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ြပည်တွင်းက aဓiကကူညီeထာက်ပ့ထားတဲ့ eဒသခရခiuင်aဖွဲ့aစည်းeတွဟာ
eြပာင်းeရ့ခထားရတဲ့ ရခiuင်eတွကui aစားaeသာက်§ aဝတ်aထည်§ eဆးဝါးနဲ့ ခiuလစရာများ
ပ့ပuးi eပးeနပါတယ်။ ဒါeပမယ့် ရiuဟင်ဂျာလူထa
u တွကe
် တာ့ ကမeကာင်းရှာပါဘူး။
ရက်သတ္တ ပတ်eပါင်းများစွာ ပuန်းeaာင်းeနရသူ စစ်eတွ မiu့ခ ရiuဟင်ဂျာeတွက
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာြပရာမှာ aကယ်၍ သူတu့iက ပuန်းeaာင်းရာက
aြပင်ကuထ
i ွက်လာမယ်ဆuရ
i င် eဒသခရခiuင်eတွရဲ့ တiuကခ
် iuက်ြခင်းချက်ချင်းခရမှာကiu
e ကာက်ရွ့စiuးရiမ်eနတယ်လu့iဆuပ
i ါတယ်။ aန္တရာယ်များe ကာင့်aြပင်မထွက်နuiင်တာမiu့
eစျးသွားဖiu့§ aစားaeသာက်ရရှiဖu့iနဲ့ လuပ်ငန်းကiuင်ငန်းသွားဖiu့aတွက်
aတားaဆီးeတွနဲ့ရင်ဆuင
i ်eနရပါတယ်။
aြခားeသာ ရiuဟင်ဂျာeတွကeတာ့ စစ်တပ်က ကီး ကပ်တဲ့ ယာယီဒuက္ခသည်စခန်းeတွမှာ§
eတာထဲမှာ သiu့မဟuတ် စစ်eတွ မiu့aနီးတဝက်ရiှ eနာက်ဆuးကျန်ရစ်eနeသးတဲ့
မွတ်ဆလင်aသiuင်းaဝiuင်းeတွမှာ aသက်ရှင်eရးaတွက် aiမ်တွင်းမှာပဲ
ခiuလပu
u န်းeaာင်းeနထiuင်eန ကရတယ်။ များeသာaားြဖင့် သူတu့iရဲ့လuြခueရးaတွက် စစ်တပ်က
သူတu့iရဲ့ eဒသတွင်းသွားလာလပ်ရှားမကiu ကန့်သတ်ချuပ်ချယ်တယ်။ လueလာက်တဲ့
aကူaညီများလia
u ပ်eနတဲ့ ရiuဟင်ဂျာeတွ eတာ်eတာ်များများရှiသလiu
eဒသတွင်းaeရ့eြပာင်းခထားရတဲ့ (IDP) လူeတွကeတာ့ မiuးရာသီe ကာင့်နဲ့
eနရာကျဉ်းကျဉ်းထဲမှာ လူဦးeရထူထပ်စွာ eနထiuင်eနရတာe ကာင့မ
် u့i
ကျန်းမာeရးဆuတယ
် uတ်ကျဆင်းလာeနတယ်လu့iသiရပါတယ်။
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eရ့eြပာင်းခဒuက္ခသည်စခန်းထဲမှာeနထiuင် ကတဲ့ ရiuဟင်ဂျာတချiu့က
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာြပတာကeတာ့ တချiu့eသာြမန်မာစစ်သားများဟာ
ဒuက္ခသည်eတွaeပ ကရuဏာသက် က ပီး သူတu့iကuယ
i ်စား eစျးသွား ပီး ဆန်နှင့်
တြခားလia
u ပ်သည်များကiu ဝယ်ယူeပးပါတယ်လu့i သiရပါတယ်။ ဒါeပမယ့် သူတu့iရဲ့
ကူညီချင်တဲ့စiတက
် aခueတာ့မရှe
i တာ့ပါဘူး။ စစ်သားeတွက ရiuဟင်ဂျာeတွaတွက်
aစားaစာဝယ်ယူတဲ့eနရာမှာ နားလည်မနဲ့ ကူညီဖu့i ြငင်းဆန်လuက
i ်တာဟာ eဒသတွင်းက
ဗuဒ္ဓဘာသာဝင် ရခiuင်ဘuန်း ကီးeတွရဲ့ လ့eဆာ်မe ကာင့်ြဖစ်ပါတယ်။
eဒသခရခiuင်လူမျiuးeတွ ကားမှာ aeတာ်ကui eလးစားခရတဲ့ ဘuန်း ကီးeတွဟာ
လက်ကမ်းစာeစာင်eတွ ြဖန့်ချi ပီး မွတ်ဆလင်နဲ့ ရခiuင်aသiuင်းaဝiuင်း နှစ်ခuခွဲြခားပစ်ဖu့iနဲ့
ရiuဟင်ဂျာeတွကui ရခiuင်aသiuင်းaဝiuင်းကeန နည်းမျiuးစuြဖင့် နှင်ထuတ်ဖu့i
တiuက်တွန်းလ့eဆာ်ခဲ့တယ်။ aဲဒီလက်ကမ်းစာeစာင်eရးတဲ့ ပuဂ္ဂiuလ်က “သူတu့iက
က န်eတာ်တu့iရ့ဲ aiမ်eတွနားမှာeန ပီးeတာ့ က န်eတာ်တu့iရဲ့ ထမင်းကiuစားeနတယ်။ ဒါe ကာင့်
ရခiuင်လူမျiuးeတွကui ကာကွယ်ဖu့i သူတiu့eတွကui ခွဲြခားပစ်ရမယ်။ မွတ်ဆလင်eတွနဲ့ ဆက်ဆတာကiu
လuးmမလiuလားဘူး” လiu့ လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာဆiuသွားပါတယ်။
ဇွန်လeနှာင်းပiuင်းတွင် နiuင်ငeတာ်aစiuးရက ကမ္ဘာ့ကuလသမဂ္ဂaဖွဲ့နှင့်
နiuင်ငတကာaဖွဲ့aစည်းeတွက စueပါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ eaဂျင်စီတစ်ခuကiu လia
u ပ်တ့ဲ
aeရးeပ eလ့လာစuစမ်းစစ်eဆးeရးတစ်ခu aလျင်aြမန်ြပuလuပ်ဖu့i ခွင့်ြပuလiuက်ပါတယ်။
aဲဒီeလ့လာစuစမ်းeရးကeနတဆင့် ဒuက္ခeရာက်eနတဲ့ လူeတွရဲ့ ချက်ချင်းလက်ငင်း
လia
u ပ်ချက်aတiuင်းaတာကiu သiရiန
ှ ားလည်နuင
i ်မှာြဖစ်တယ်။ ဒါeပမယ့် ဒီaဖွဲ့aစည်းeတွဟာ
ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်းက eနရာeဒသတချiu့ကiu သွားeရာက်eလ့လာခွင့် မရရှiခဲ့ပါဘူး။
aစiuးရနဲ့ eဒသခရခiuင်လူထuက လူသားစာနာမaeထာက်aကူများကiu
ကန့်သတ်ချuပ်ချယ်ထားပါတယ်။ ရခiuင်လူထuက ဒီaဖွဲ့aစည်းeတွဟာ
ရiuဟင်ဂျာများaတွကက
် iuသာ နှစ်eပါင်းများစွာ aဓiကထားလuပ်eဆာင် ပီး
ရခiuင်လူမျiuးeတွရဲ့aခက်aခဲeတွကui လစ်လ ူရထားတယ်လu့i ခါးသီးစွာခစားeနရလiu့ြဖစ်ပါတယ်။
ရခiuင်ြပည်နယ်တွင် လuြခueရးတပ်သားများက ကီးeလးတဲ့လူ့
aခွင့်aeရးချiuးeဖာက်မများရှiသလiu တစ်ခါတစ်eလaြပuသeဘာeဆာင်တဲ့
လuပ်ရပ်eတွလည်းရှiတယ်။ a ကမ်းဖက်မြဖစ်ပွားeနတဲ့ ကာလaeစာပiuင်းတွင်
စစ်eတွ မiu့မှာရှiတ့ဲ စစ်တပ်က aeြခaeနကiu တည် ငiမ်eစခဲ့သြဖင့် နှစ်ဘက်လးက
u
aသiuင်းaဝiuင်းeတွရဲ့ ကiuဆiuမ ခယူခဲ့ရတယ်။ ဇွန်လeနှာင်းပiuင်း စစ်eတွ မiu့က စစ်တပ်ဟာ
aစiuးရက တားဆီးနiuငခ
် ဲ့ရဲ့သားနဲ့
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eရ့eြပာင်းခထားရတဲ့ ရiuဟင်ဂျာလူစe
u တွကui aကာaကွယ်eပးြခင်း§ eဒသခeတွ
လက်နက်ချeaာင် လuပ်eဆာင်ြခင်းြဖင့် a ကမ်းဖက်မကiu ရပ်တန့်eစခဲ့ပါတယ်။ ထiu့aတူ
ဇွန်လeနှာင်းပiuင်းမှာပဲ စစ်eတွ မiu့မှာရှiတ့ဲ စစ်တပ်ဟာ ရiuဟင်ဂျာeတွ ၎င်းတiu့ရဲ့ပစ္စည်းuစ္စာများ
သွားeရာက်သiမ်းယူ ပီး eရ့eြပာင်းeနထiuင်ရာeနရာများသiu့ ယူသွားနiuင်ရန် သူတu့iရဲ့eနaiမ်နှင့်
eစျးဆiuင်များဆီကui aeစာင့a
် ကပ်aြဖစ်
လiuက်ပါပiu့eဆာင်eပးြခင်းများeဆာင်ရွက်eပးခဲ့ပါတယ်။ စစ်တပ်ရဲ့ ဒီလuလ
i uပ်eဆာင်ချက်eတွဟာ
တာဝန်aရလား§ aခe ကးeငွရလiu့လuပ်eဆာင်တာလားဆiuတာeတာ့ မသiရပါဘူး။
တစ်ချiန်တည်းမှာပဲ စစ်တပ်ဟာ တြခားeသာလuြခueရးaင်aားစuများနှင့် လက်တွဲ ပီး
ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်းတခွင် မတရားနှiမ်နင်းမများeဆာင်ရွက်ခဲ့တယ်။
eမာင်eတာ မiu့ကeနထွက်eြပးလာတဲ့ aသက်mm နှစ်aရွယ်ရiှ ရiuဟင်ဂျာaမျiuးသားတစ်ဦးက
“စစ်တပ်က ရွာuက္ကဌဆီလာ ပီး a ကမ်းဖက်မမှာ ပါဝင်တဲ့လူeတွရဲ့ နာမည်eတွeတာင်းတယ်။

eနာက် ပီး တစ်aiမ် ပီးတစ်aiမ်သွား ပီးeတာ့ လူeတွလuက
i ်ဖမ်းတယ်။ နာမည်စာရင်းထဲမှာ
ပါတဲ့လူeတွ ဘယ်eရာက်သွားသလဲဆuiတာeတာ့ ဘယ်သူမှမသiဘူး။ စာရင်းထဲမှာ
မပါတဲ့လူeတွကျeတာ့ ပiuက်ဆeပးရင် ြပန်လွတ်လာနiuင်တယ်။”
*

*

*

ခန့်မှန်းeြခaားြဖင့် ရှစ်သiန်းကeန တစ်သန်း ကားမှာရှiတ့ဲ ြမန်မာြပည်က
ရiuဟင်ဂျာနဲ့ရခiuင်လူမျiuးeတွဟာ eန့စဉ်ဘmမှာ မ ကာခဏ ပဋiပက္ခြဖစ်eလ့ရiှ ပီး
တစ်ဘက်နဲ့တစ်ဘက် မလiuမuန်းထားမeတွရe
iှ န e ကာင်း ထuတ်eဖာ်eြပာတာ ကာပါ ပီ။
eခတ်aဆက်ဆက်က ြမန်မာaစiuးရeတွကeတာ့ ရiuဟင်ဂျာများကiu
ြမန်မာြပည်မှာeနထiuင်ပuင
i ်ခွင့်မရှiတ့ဲ နiuင်ငြခားသားeတွြဖစ်တယ်ဆui ပီး ခွဲြခားဆက်ဆeနတယ်။
ရခiuင်လူမျiuးaများစuကလည်း aစiuးရကဲ့သu့i aြမင်မျiuးရှiပါတယ်။ mmmm ခuနှစ်တွင်
ြမန်မာစစ်aစiuးရက နiuင်ငသားuပeဒတစ်ခuထuတ်ြပန် ပီးeနာက်ပuင
i ်း နiuင်ငeတာ်မူဝါဒaရ
ရiuဟင်ဂျာeတွဟာ ြမန်မာနiuင်ငသား ခယူပuင
i ်ခွင့်မရှe
i တာ့ဘဲ နiuင်ငမဲ့လူထuဘmaြဖစ်သu့i
eရာက်ရe
iှ စခဲ့ရပါတယ်။
ရiuဟင်ဂျာများရဲ့ တရားဝင်မမရှiတa
့ဲ eနaထားဟာ ရခiuင်ြပည်နယ်aတွင်း
တင်းမာမeတွြဖစ်ပွားeစခဲ့တယ်။ uပeဒaရ စာရင်းြပuစuထားတဲ့ “တiuင်းရင်းသားမျiuးနွယ်စuများ”
ကသာလ င် နiuင်ငသားများြဖစ် က ပီး ရiuဟင်ဂျာeတွကeတာ့ aဲဒီစာရင်းထဲမှာမပါဘူး။
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ဒါမှမဟuတရ
် င် ဗiတiသ eတွက ရခiuင်eဒသကiu စတင်သiမ်းပiuက်တဲ့ mmmm ခuနှစ်မတiuင်မီကာလက
ြမန်မာြပည်မှာ စတင်aeြခချ ပီး မျiuးဆက်မြပတ်eနထiuင်ခဲ့ ကတဲ့ လူမျiuးများသာလ င်
နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့်ရှiပါတယ်။ ၎င်းတiu့ရဲ့ ဘiuးeဘးဘီဘင်eတွဟာ mmmm ခuနှစ် မတiuင်မီကတည်း
ြမန်မာြပည်မှာ eနထiuင်ခဲ့တယ်ဆuတ
i ာကiu “ခiuင်မာတဲ့သက်eသ” မြပနiuငတ
် လ
့ဲ ူeတွကeတာ့
aြပည့်am နiuင်ငသားနှင့် eမွးရာပါaခွင်a
့ eရးeတွ ြငင်းဆန်ခရမှာြဖစ်တယ်။ ရiuဟင်ဂျာeတွဟာ
လွတ်လပ်စွာသွားလာလပ်ရှားခွင§့် ပညာeရးသင်ယူခွင့်နှင့် aလuပ် လuပ်ကiuင်ခွင့်
စတဲa
့ ခွင့်aeရးeတွကeန ပiတ်ပင်တားဆီးြခင်းခeနရတယ်။ ဒီaeြခခaခွင့်aeရးeတွဟာ
နiuင်ငတကာuပeဒaရ နiuင်ငသားeတွeရာ နiuင်ငသားမဟuတတ
် ဲလ
့ ူeတွaတွက်ပါ aာမခထားတဲ့
aခွင့်aeရးeတွ ြဖစ်ပါတယ်။ eထာင်eပါင်းများစွာeသာ ဒuက္ခeရာက်eနတဲ့ ရiuဟင်ဂျာeတွဟာ
ကuလသမဂ္ဂရဲ့ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရiကာ္ခ aစီaစဉ်ကသာ aကူaညီeတွမeပးခဲ့ဘူးဆiuရင်
aစာငတ်မွတ်နuင
i ်တဲ့ aလားaလာ aများ ကီးရှiပါတယ်။
ြမန်မာြပည်လူမeရးနဲ့နuင
i ်ငeရးeလာကမှာ ကာလ ကာရှည်စွာ တည်ရe
iှ နခဲ့တဲ့
aစiတa
် ပiuင်းတစ်ခuြဖစ်တဲ့ ရiuဟင်ဂျာနှင့် မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်eရး သeဘာထားaြမင်eတွဟာ
ဇွန်လက စတင်ြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ a ကမ်းဖက်မe ကာင့် ပiuမui ကီးထွားကျယ်ြပန့်လာခဲ့တယ်။
ြမန်မာaစiuးရaရာရှe
i တွကeတာ့ ရiuဟင်ဂျာeတွကui “ဘဂလီ” “ရiuဟင်ဂျာလiu့eခ တဲ့” သiu့မဟuတ်
ရတ်ချမသeဘာeဆာင်တဲ့ “ကuလား” ဆiu ပီး ဘာသာြပန်လuက
i ်ရင် စiတ်ပျက်စရာeကာင်းတဲ့
aeခ aeဝ aမျiuးမျiuးeခ ကပါတယ်။ eယဘuယျaားြဖင့်eြပာရမယ်ဆuရ
i င် ကာလ ကာရှည်စွာ
ဒီမuက
i eရစီaတွက် ကiuးပမ်းလuပ်eဆာင်eနတဲ့ လူeတွeရာ နiuင်ငeတာ်ရဲ့ဖiနှiပ်မကiu
နှစ်eပါင်းများစွာ ကiuယ်တiuင် ကueတွ့eနရတဲ့ တiuင်းရင်းသားလူမျiuးစuများ aပါaဝင်
aeထွeထွြမန်မာြပည်aသiuင်းaဝiuင်းရဲ့ မလiuမuန်းထားမeတွကui ရiuဟင်ဂျာeတွက ခeနရပါတယ်။
လူဝင်မ ကီး ကပ်eရးuပeဒကiu လiuက်နာeဆာင်ရွက်ဖu့i aစiuးရက ပျက်ကွက်ခဲ့လu့i
ရခiuင်ြပည်နယ်aတွင်း လူမျiuးeရးa ကမ်းဖက်မြဖစ်ပွားခဲ့ရတာလiu့ ြမန်မာြပည်ရဲ့
ဒီမuက
i eရစီeခါင်းeဆာင် eဒ eaာင်ဆန်းစu ကည်က သူမရဲ့ ueရာပခရီးစဉ်မှာ မှားယွင်းစွာ
eြပာ ကားခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ mm နှစ်aတွင်း ပထမဆuးeသာ ြပည်ပခရီးစဉ်ြဖစ် ပီး
aeရးaခင်းြဖစ်ပွားeနချiန်မှာ ဒီလe
ui ြပာ ကားလiuက်တာြဖစ်တယ်။ ရiuဟင်ဂျာeတွကui

ြမန်မာြပည်သားaြဖစ် aသiaမှတ်ြပuသင့် မြပuသင့် ဆiuတာကie
u တာ့ သူမaeနနဲ့ “မသiဘူး” လiu့
မှတ်ချက်eပး eြပာဆiuပါတယ်။ သူမရဲ့ မှတ်ချက်ဟာ ရiuဟင်ဂျာeတွ နiuင်ငြခားသား သiu့မဟuတ်
i ့ဲ လူaများရဲ့ aြမင်ကui aသက်သွင်းeပးသလiu
“ကျူးeကျာ်သူများ” ြဖစ်တယ်ဆuတ
ြဖစ်သွားပါတယ်။ “တချiu့eသာ” ရiuဟင်ဂျာeတွဟာ နiuင်ငသားuပeဒaရ နiuင်ငသားြဖစ်နuင
i ်တဲ့
aစiuးရက တားဆီးနiuငခ
် ဲ့ရဲ့သားနဲ့
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aeြခaeနမှာရှiတယ်လu့i သူမက a ကြပueြပာဆiu ပီး တiကျရှင်းလင်းမမရှiတ့ဲ uပeဒeတွaeပ
aြပစ်တင်လuiက်ပါတယ်။
ဒီမuက
i eရစီaeရးaတွက် ကာလ ကာရှည်စွာ လပ်ရှားeနသူတချiu့က လူထuau ကမ
မီးeတာက်eလာင်လာeစတဲ့ ရiuဟင်ဂျာဆန့်ကျင်eရး လ့eဆာ်မeတွလuပ်eဆာင်eနခဲ့တယ်။
ထင်ရှားတဲ့ ဒီမuက
i eရစီaeရး လပ်ရှားသူ ကiuကui ကီးက ရiuဟင်ဂျာeတွဟာ ြမန်မာြပည်ရဲ့
တiuင်းရင်းသားလူမျiuးစuတစ်ခu မဟuတ်ဘူးလiu့ ဇွန်လaeစာပiuင်းက ရန်ကuန် မiu့မှာ ြပuလuပ်တဲ့
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခuမှာ eြပာဆiuလuက
i ်တယ်။ နiuင်ငသားြဖစ်ဖu့iaတွက် တiuင်းရင်းသား
ြဖစ်စရာမလiuဘူးဆiuတa
့ဲ ချက်ကui ကiuကui ကီးက ဝန်ခeြပာဆiuခဲ့eပမယ့် ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာ
a ကမ်းဖက်မaတွက် “ဘဂလားeဒ့ချ်နuင
i ်ငကeန တရားမဝင် ဝင်eရာက်လာသူeတွ” နှင့်
“နiuင်ငတကာaသiuင်းaဝiuင်းရဲ့ ထiခuက
i ်နစ်နာeစတဲ့ လ့eဆာ်မeတွ” လiu့aeနာက်နuင
i ်ငeတွက

ရiuဟင်ဂျာeတွaeပ ဂရuြပuမeတွကui ရည်ညန်း ပီး ြပစ်တင်eဝဖန်eြပာဆiuလuက
i ်တယ်။
“aင်aား ကီးနiuင်ငeတွက ြမန်မာြပည်ရဲ့ တiuင်းရင်းသားaeရးကiစက
္စ ui eသချာစွာ နားမလည်ဘဲ

ဝင်eရာက်စွက်ဖက်ဖu့i ကiuးစားတာဟာ က န်eတာ်တu့i တiuင်းြပည်ရဲ့ aချuပ်aြခာaာဏာကiu
eစာ်ကားတာပဲ” လiu့ ကiuကui ကီးက eြပာဆiuလuက
i ်ပါတယ်။
ရiuဟင်ဂျာeတွ မညာမတာဆက်ဆြပuမူခရတာဟာ ြမန်မာြပည်ထဲမှာတင်မဟuတ်ပဲ
aiမ်နီးချင်းနiuင်ငြဖစ်တဲ့ ဘဂလားeဒ့ချ်နiuင်ငမှာလည်းပဲ လူသားမဆန်§ တရားမဝင်တဲ့
ဆက်ဆြခင်းeတွခeနရတယ်ဆuတ
i ာကiu ထင်ရှားစွာြမင်eတွ့eနရပါတယ်။ ရiuဟင်ဂျာeတွဟာ
သစ်သားလuပ်eလှeတွနဲ့ ပင်လယ်သမuဒ္ဒရာကiu ြဖတ်eကျာ်ြခင်းြဖင့်လည်းeကာင်း§ နယ်စပ်က
နတ်ြမစ်ကiu ြဖတ်eကျာ်ြခင်းြဖင့်လည်းeကာင်း§ တြခားeသာလမ်းe ကာင်းများြဖင့်လည်းeကာင်း
ဘဂလားeဒ့ချ်နuင
i ်ငဘက်ဆီကui သူတu့iရဲ့လuြခueရးaတွက် ထွကe
် ြပးတiမ်းeရှာင် ကတယ်။ m
eသာင်းခန့်ရှiတ့ဲ ရiuဟင်ဂျာဒuက္ခသည်eတွဟာ ဘဂလားeဒ့ချ်နiuင်င eတာင်ပuင
i ်းမှာတည်ရiတ
ှ ့ဲ
ကမ္ဘာa
့ ဆင်းရဲဆးu ဒuက္ခသည်စခန်းနှစ်ခuမှာ ဆယ်စuနှစ်eပါင်းများစွာ eနထiuင်eန ကရ ပီး
aြခားeသာ m eသာင်းခန့်ကeတာ့ "မှတ်ပuထားြခင်းမရှiတ့ဲ" စခန်းeတွမှာ aသက်ရှင်ရueလာက်နဲ့
eနထiuင်eန ကရတယ်။ aြခား m သiန်း m eသာင်းခန့်ကeတာ့ စခန်းaြပင်ဘက်မှာ
eနထiuင် ကတယ်။ ဇွန်လမှာ a ကမ်းဖက်မပဋiပက္ခ စတင်ြဖစ်ပွားeတာ့
ဘဂလားeဒ့ချ်နuင
i ်ငဘက်သu့i ထွက်eြပးလာeနတဲ့လူeတွကui ၎င်းတiu့နuင
i ်ငaတွင်း
ဝင်eရာက်မလာနiuင်eaာင် ဘဂလားeဒ့ချ်aစiuးရက သူတu့iရဲ့ နယ်ြခားeစာင့်တပ်နဲ့ eရတပ်eတွကui
aမiန့်eပး ပီး ကာကွယ်ခuင
i ်းတယ်။ ခiuလခွင့်eတာင်းလာသူeတွကui ဝင်ခွင့်မeပးြခင်းြဖင့်
ဘဂလားeဒ့ချ်aစiuးရက နiuင်ငတကာuပeဒကiu ချiuးeဖာက်ရာeရာက်eနပါတယ်။
9
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ပင်လယ်ကမ်းeြခeပ eရာက်လာ ပီး aသနားခeတာင်းတဲ့ ရiuဟင်ဂျာaမျiuးသား§ aမျiuးသမီးနှင့်
ကeလးသူငယ်eတွကui ဘဂလာeဒ့ချ် aာဏာပiuင်များက လက်ခကူညီြခင်း မလuပ်eဆာင်ဘဲ
ဒuက္ခeရာက်eနသူeတွကui ချည့်နဲ့eနတဲ့သစ်သားလuပe
် လှeတွeပ တင် ပီး ပင်လယ်ထဲကui ြပန်လည်
တွန်းချလiuက်တယ်။ မiuးရာသီြဖစ်တa
ဲ့ တွကe
် ကာင့် သူတu့ieတွဟာ ပင်လယ်ထဲမှာ
eရနစ်eသနiuငတ
် ့ဲ aန္တရာယ်ရiသ
ှ လiu ြမန်မာြပည်မှာ ဖမ်းဆီးဖiနှiပ်မeတွ ြပန် ပီး ခရနiuင်တယ်။
ပင်လယ်ထဲ ြပန် ပီးaတွန်းပiu့ခရလiu့ ဘယ်နှစ်ဦး eသဆuးသွားတယ်ဆuတ
i ာကiueတာ့ မသiရeသးပါ။
ဘဂလာeဒ့ချ်နiuင်ငထဲကiu ဝင်eရာက်နuင
i ်ခဲ့တဲ့သူeတွကeတာ့ ဘဂလားeဒ့ချ်aစiuးရနဲ့
ကမ္ဘာ့ကuလသမဂ္ဂရဲ့ တရားဝင်ကာကွယ်မမရရှe
i သးဘဲ ပuန်းeaာင်းeနရပါတယ်။
ဘဂလားeဒ့ချ်aစiuးရရဲ့ မူဝါဒe ကာင့် လူသားစာနာမ aeထာက်aကူeတွကuiလည်း မရရှiပါ။

aဓiကa ကြပuချက်များ
ဇွန်လ mm ရက်eန့တွင် သမ္မတဦးသiန်းစiန်က တiuင်းြပည်ကui မiန့်ခွန်းeြပာပါတယ်။
“မဆuးနiuင်တဲ့မuန်းတီးမeတွ§ လက်စားeချလiuမeတွကe
ui ရှ့တန်းတင် ပီး တစ်ဘက်နှင့်တစ်ဘက်

aြပန်aလှန် a ကမ်းဖက်သတ်ြဖတ် eန ကမယ်ဆuရ
i င် ရခiuင်ြပည်နယ်တွင်သာမက ပiuမuက
i ျယ်ြပန့်
ပွားများလာeစနiuင်တဲa
့ န္တရာယ် ရှiပါတယ်။ ဒီလuသ
i ာြဖစ်လာခဲ့ရင်
ဒီမuက
i eရစီaသွင်ကူးeြပာင်းခါစသာရှe
i သးတဲ့ က န်eတာ်တu့iနuင
i ်ငရဲ့ တည် ငiမ်eaးချမ်းeရးနဲ့
ဖွ့ ဖiuးတiuးတက်eရးeတွaeပ ြပင်းြပင်းထန်ထန် ထiခuက
i ဆ
် uးရးမeတွ ြဖစ်လာနiuင်တယ်ဆuiတာကiu
မiဘြပည်သူများaထူးသတiထားeစချင်ပါတယ်” လiu့eြပာဆiuသွားပါတယ်။ သမ္မတရဲ့ မiန့်ခွန်းကiu
ြပည်သူeတွက ကiuဆiuခဲ့ ပီး aeြခaeနကiu တည် ငiမ်eစခဲ့တယ်။ ဒါeပမယ့် ဇွန်လ mm
ရက်eန့မှာeတာ့ သမ္မတဟာ aစွန်းeရာက် ရiuဟင်ဂျာဆန့်ကျင်eရးဝါဒီများနှင့် လက်တွဲ ပီး
ရiuဟင်ဂျာeတွကui တြခားနiuင်င သiu့မဟuတ် ကuလသမဂ္ဂ ဒuက္ခသည်များဆiuင်ရာ မဟာမင်း ကီး UNHCR
က ကီး ကပ်တဲ့ ဒuက္ခသည်စခန်းeတွဆီကui ပiu့eဆာင်ြခင်းဟာ ြပဿနာeြဖရှင်းဖiu့
"တစ်ခuတည်းeသာနည်းလမ်း" ြဖစ်တယ်လu့ieြပာလiuက်ပါတယ်။ “တတiယနiuင်ငတစ်ခuခuက

လက်ခမယ်ဆuရ
i င် က န်eတာ်တu့iက သူတu့iကui ပiu့မှာပါ” လiu့ သမ္မတက eြပာဆiuသွားပါတယ်။
ဒါeပမယ့် ကuလသမဂ္ဂ ဒuက္ခသည်များဆiuင်ရာမဟာမင်း ကီးကeတာ့ “ဒuက္ခသည်ဆuင
i ်ရာ
eaဂျင်စီတစ်ခuaeနနဲ့ ဒuက္ခသည်များ ဖန်တီးတဲ့eနရာမှာ ပါဝင်eလ့မရှiဘူး” လiu့ eြပာဆiu ပီး
သမ္မတရဲ့ aဆiuြပuချက်ကui လျင်ြမန်စွာ ြငင်းဆန်လuက
i ်ပါတယ်။
လူထuဆူပူau ကမနှင့် aစiuးရလuြခueရးတပ်သားeတွရဲ့ aဆက်မြပတ်
aလွဲသuးစားaနiuင်ကျင့်မeတွဟာ တြခားeသာ eနရာeဒသများဆီကui ြပန့်ပွားသွား ပီး
aစiuးရက တားဆီးနiuငခ
် ဲ့ရဲ့သားနဲ့
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တiuင်းြပည်ရဲ့ ဒီမuက
i eရစီြပuြပင်eြပာင်းလဲeရး လuပ်ငန်းစဉ်ကui ထiခuiကန
် uင
i ်တယ်လu့i
သမ္မတဦးသiန်းစiန် eြပာဆiuသွားသာက မှန်ပါတယ်။ သiu့မဟuတ်ရင် aစiuးရရဲ့
တiuင်းရင်းသားလူမျiuးစuများနှင့် ဆက်ဆeရး ပiuမe
ui ကာင်းမွနe
် aာင် eဆာင်ရွက်ပါ့မယ်ဆuတ
i ့ဲ
ကတieပးe ကညာချက်ကui တြခားeသာတiuင်းရင်းသားလူနည်းစuများက သသယဝင်လာနiuင်စရာ
ae ကာင်းရှiပါတယ်။ လူနည်းစuတစ်ခuကui သiသာထင်ရှားစွာ နှiပ်စက်ညဉ်းပန်းeနြခင်းဟာ
နiuင်ငတကာဆiuင်ရာaဖွဲ့aစည်းများ§ aစiuးရaလှူရှင်များနှင့်
နiuင်ငတကာeငွe ကးဆiuင်ရာaဖွဲ့aစည်းများ ြမန်မာြပည် ဖွ့ ဖiuးတiuးတက်eရးaတွက်
aကူaညီeတွeပးနiuင်ဖu့i ပiuမuခ
i က်ခဲလာမှာြဖစ်တယ်။ aကယ်၍ aစiuးရက
ြပuြပင်eြပာင်းလဲeရးeတွလuပ်eဆာင်eန ပီးeတာ့ ရယူချင်eနတဲ့နuiင်ငတကာaကူaညီeတွ§
ရင်းနှီးြမuပ်နှမeတွ§ eထာက်ပ့မeတွနဲ့ထiuက်တန်တယ်လu့iြမင်eစလiuရင် ၎င်းတiu့ရဲ့
လuြခueရးတပ်သားeတွကui ထiန်းချuပ် ပီး ခွဲြခားဆက်ဆeရးမူဝါဒeတွ§ လuပ်ရပ်eတွနဲ့ သiသiသာသာ
aားနည်းတဲ့လူစuကui ထiခuက
i ်eစတဲ့ aeြပာaဆie
u တွကui aဆuးသတ်ရပါမယ်။ ထiu့aြပင်
aစiuးရဟာ ခွဲြခားဘက်လuက
i ်မရှi ပီး eခတ်eနာက်ကျeနတဲ့ နiuင်ငသားuပeဒကiu ြပင်ဆင်ဖu့i
ကတieပးeဆာင်ရွက်ရပါမယ်။ ရiuဟင်ဂျာeတွ သူတu့iaiမ်ကeန ထွက်ခွာသွားဖiu့
မeတာင်းဆiuသင့်သလiu ထွက်ခွာသွားဖiu့လည်းမသင့်eတာ်ပါ။ တြခားeသာတiuင်းရင်းသား
လူမျiuးစuများလiuပဲ သူတu့iကiu နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့်eပးသင့်ပါတယ်။
ဒီaနiuင်ကျင့်မeတွကui aeလးaနက်ထားတယ်ဆuတ
i ့ဲ ae ကာင်းကiu ြပသနiuင်ဖu့iaတွက် aစiuးရက
ြမန်မာနiuင်ငလူ့aခွင့်aeရးဆiuင်ရာ ကuလသမဂ္ဂ aထူးကiuယ်စားလှယ် မစ္စတာ eတာမတ်(စ်)
ကွင်တားနားaား aကန့်aသတ်မရှi ဘက်စuကလူeတွနှင့် eတွ့ဆu ပီး လွတ်လပ်စွာ
စuစမ်းစစ်eဆးခွင့်eပးရမှာြဖစ် ပီး လူ့aခွင့်aeရး ကျူးလွန်သူများကiuလည်း
တာဝန်ခယူလာeaာင် eဆာင်ရွက်သင့်တယ်။ ရခiuင်ြပည်နယ်တွင် a ကမ်းဖက်မ
ြဖစ်ပွားeနတဲ့aချiန်နှင့် ြဖစ်ပွား ပီးကာလaတွင်း aနiuင်ကျင့်မများနှင့်ပတ်သက် ပီး
aမiန့်eပးခဲ့သူ သiu့မဟuတ် ပါဝင်ကျူးလွန်ခဲ့သူeတွကui ဘက်မလiuက်ဘဲ
စuစမ်းစစ်eဆးမeတွြပuလuပ် ပီး သင့်eတာ်သလiu ဒဏ်ခတ်aြပစ်eပးသင့်ပါတယ်။
ထiန်းသiမ်းခရ ပီး aဆက်aသွယ်ြဖတ်eတာက်ြခင်း ခထားရတဲ့ ရiuဟင်ဂျာလူauပ်စe
u တွရဲ့
လuြခueရးaတွက် aစiuးရက ထiuသူတu့iရဲ့ သတင်းaချက်aလက်eတွကui ကuလသမဂ္ဂ
aထူးကiuယ်စားလှယ်aား ချက်ချင်းaသieပးရမှာ ြဖစ်တယ်။
ရခiuင်ြပည်နယ်နှင့်တြခားeနရာeဒသeတွမှာ နှစ်ရှည်လများ စနစ်တကျြဖစ်ပျက်eနခဲ့တဲ့
ဖiနiပ
ှ ်aနiuင်ကျင့်မeတွကui ကiuင်တွယe
် ြဖရှင်းနiuင်eရးaတွက် aစiuးရက
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ကuလသမဂ္ဂလူ့aခွင့်aeရးဆiuင်ရာ မဟာမင်း ကီးရuးကiu ဖiတe
် ခ ပီး ရuးeတွဖွင့်ခွင့်eပးသင့်တယ်။
ရခiuင်ြပည်နယ်နှင့် တြခားeဒသeတွမှာ ရuးခွဲeတွဖွင့်ခွင့်eပး ပီး လူ့aခွင့်aeရးနှင့် ပတ်သက်လu့i
eလ့လာeစာင့် ကည့်eရးနှင့် ကာကွယ်eရး လuပ်ငန်းeတွကui aကန့်aသတ်မရှi
လuပ်ပuင
i ်ခွင့်eပးရမယ်။ aစiuးရဟာ eဒသခaဖွဲ့aစည်း§ aစiuးရaဖွဲ့မဟuတ်တ့ဲ
နiuင်ငတကာaဖွဲ့aစည်းနှင့် ကuလသမဂ္ဂaဖွဲ့aစည်းeတွနဲ့ လက်တွဲ ပီး ရiuဟင်ဂျာ§ ရခiuင်နှင့်
ရiuဟင်ဂျာမဟuတ်တဲ့မွတ်ဆလင်လူထueတွကui လူသားစာနာမaeထာက်aကူeတွ ချက်ချင်း
ကူညe
ီ ထာက်ပe
့ ပးသင့်တယ်။ ထiခuက
i ်ခထားရတဲ့ လူထe
u တွဆီ လူသားစာနာမ
aeထာက်aကူeတွeရာက်ရiှeaာင် aကန့်aသတ်မရှi ခွင့်ြပuသင့်တယ်။ ထiu့aြပင်
လူသားစာနာမaeထာက်aကူ eပးeနတဲa
့ ဖွဲ့aစည်းeတွရဲ့ လuြခueရးaeပ
ခiမ်းeြခာက်မeတွကuလ
i ည်း ကiuင်တွယe
် ြဖရှင်းeပးရမယ်။ eရ့eြပာင်းခလူထueတွရဲ့
aiမ်ြပန်နuင
i ်ခွင့်နှင့် လuလuြခuြခuaသက်ရှင်eနနiuင်ခွင့် စတဲလ
့ ့ူaခွင့်aeရးကiu eလးစား ပီး
aာဏာပiuင်eတွက ၎င်းတiu့နဲ့ လက်တa
ွဲ eြဖရှာလuပ်eဆာင်eပးသင့်တယ်။ သင့်eတာ်လa
ui ပ်ရင်
ဖျက်ဆီးခထားရတဲ့ aiuးaiမ်ပစ္စည်းeတွကui ြပန်လည်တည်eဆာက်eပး ပီး eဒသခ
ြပည်သူလူထueတွ ကားမှာ ြဖစ်ပွားတဲ့ a ကမ်းဖက်မ ချuပ် ငiမ်းဖiu့နှင့်
ြပန်လည်သင့်ြမတ်eရးaတွက် နည်းလမ်းeတွရှာ ကလuပ်eဆာင်eပးသင့်ပါတယ်။
နiuင်ငသားuပeဒထဲမှာ eဖာ်ြပထားတဲ့ တြခားeသာတiuင်းရင်းသားလူမျiuးစu ရှစ်ခu§
နiuင်ငသားuပeဒထဲမှာ eဖာ်ြပထားြခင်းမရှiတ့ဲ နiuင်ငသားများနှင့်တန်းတူညီမ စွာ ဆက်ဆတဲ့
လူမျiuးစueတွလui ရiuဟင်ဂျာeတွကui တန်းတူစွာဆက်ဆနiuင်ဖu့iaတွက် aစiuးရက
ဘက်လuက
i ်ခွဲြခားမသeဘာeဆာင်တဲ့ mmmm နiuင်ငသားuပeဒeတွကui
aလျင်aြမန်ြပင်ဆင်သင့်တယ်။ ခွဲြခားဘက်လuက
i ်မသeဘာeဆာင်တဲ့ uပeဒeတွ§ မူဝါဒeတွနှင့်
လuပ်ရပ်eတွကui ြပင်ဆင်ြခင်း§ ဖျက်သiမ်းြခင်းeတွလည်း ြပuလuပ်eဆာင်ရွက်သင့်တယ်။
ရiuဟင်ဂျာeတွကui eပ eပ ထင်ထင်ခွဲြခားဆက်ဆ a ကမ်းဖက်မeတွ ြဖစ်ပွားeစတဲ့
ဘက်လuက
i မ
် uန်းတီးမ သeဘာထားမူဝါဒများကiu aစiuးရaတွင်းမှာeရာ ြပည်သူလူထa
u တွင်းမှာပါ
ပeပျာက်eaာင် aစiuးရက ရင်ဆuင
i ်eြဖရှင်းရမယ်။ လူထu ကားမှာ နားလည်သည်းခတတ်တဲ့§
ခွဲြခားဆက်ဆမမရှiတ့ဲ စiတဓ
် ာတ်eတွ ကီးထွားြမင့်မားလာeaာင် aစiuးရက ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်
လ့eဆာ်မeတွ လuပ်eဆာင်သင့်တယ်။ ရiuဟင်ဂျာeတွကui ြပည်eထာင်စuရဲ့
တiuင်းရင်းသားတစ်ခa
u ြဖစ် သeဘာထား ပီး တiuင်းြပည်ဖွ့ ဖiuးတiuးတက်eရးaတွက်
ကာလ ကာရှည်စွာြဖစ်ပွားeနတဲ့ a ကမ်းဖက်မနှင့် ခွဲြခားဆက်ဆမeတွကui aဆuးသတ်ဖu့i
aစiuးရaeနနဲ့ aeလးထားeဆာင်ရွက်သင့်တယ်။
aစiuးရက တားဆီးနiuငခ
် ဲ့ရဲ့သားနဲ့
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ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာ ကမ်းဖက်မနှင့် aနiuင်ကျင့်မeတွဟာ eရှာင်တiမ်းလiu့ရနiuင်ခဲ့တယ်လu့i
များစွာeသာရခiuင်နှင့် ရiuဟင်ဂျာeတွက eကာက်ချက်ချeြပာဆiuသွားပါတယ်။ aသက် mm
နှစ်aရွယ် ရခiuင်aမျiuးသားတစ်ဦးနှင့် aသက်ပui ကီးတဲ့ ရiuဟင်ဂျာaမျiuးသားတစ်ဦးတiu့က
“aစiuးရကတားဆီးနiuင်ခဲ့ရဲ့သားနဲ့ မလuပ်ခဲ့တာ” လiu့ သီးြခားeနရာeတွဆီမှာ eြပာဆiuခဲ့eပမယ့်

စကားလuးeတွကeတာ့ တူeနပါတယ်။ ဒီမuက
i eရစီြပuြပင် eြပာင်းလဲeရးဆiuတ့ဲ
eြပာဆiuချက်နှင့်aညီ လက်eတွ့ဘmမှာ ကueတွ့eနရတဲ့ aြဖစ်aပျက်eတွကui aစiuးaရaeနနဲ့
ထiထe
i ရာက်eရာက်ရင်ဆuင
i ်eြဖရှင်းဖiu့ eနာက်မကျeသးပါဘူး။ ဒီလuလ
i က်eတွ့ြပဿနာeတွကui
ရင်ဆuင
i ်eြဖရှင်းဖiu့ ပျက်ကွက်eနမယ်ဆuရ
i င် aနာဂတ်မှာ eသွးထွက်သယiuမနဲ့ aနiuင်ကျင့်မeတွ
မလွဲမeသွြဖစ်eပ လာနiuင်ပါတယ်။
ဘဂလားeဒ့ချ်aစiuးရaeနနဲ့ ခiuလခွင့်eတာင်းခလာတဲ့ ရiuဟင်ဂျာဒuက္ခသည်eတွရဲ့
လuြခueရးaတွက်တာဝန်ယူဖu့i ြငင်းဆန်တဲ့ ၎င်းတiu့ရဲ့မူဝါဒကiu ြပင်ဆင်ဖu့i စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
aလှူရှငe
် တွ ကမ်းလှမ်းလာတဲ့ လူသားစာနာမaeထာက်aကူeတွကui လက်ခ ပီး ထiuထက်မက
ပiuမe
ui တာင်းဆiuသင့်တယ်။ ယခuတည်ရe
iှ နတဲ့ တရားဝင်ဒuက္ခသည်စခန်းeတွမှာ ရiuဟင်ဂျာeတွ
aကန့a
် သတ်ြဖင့် eနရာချထားeရးကမ်းလှမ်းချက်ကuလ
i ည်း လက်ခသင့်တယ်။
ဘဂလားeဒ့ချ်aစiuးရဟာ လူ့aခွင့်aeရးကiu eလးစား ပီး နiuင်ငတကာuပeဒကiu
လiuက်နာeနတဲa
့ စiuးရလiu့ နiuင်ငြခားeရးဝန် ကီးက လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လက
လတ်eတာ်ထဲမှာeြပာဆiuသွားပါတယ်။ ဒါeပမယ့် eသြခင်းနဲ့ ရင်ဆuင
i ် ကueတွ့eနရတဲ့လe
ူ တွကui
eသာက်eရတစ်ဗူးစီeပး ပီး ြပန်လည်eမာင်းထuတ် လiuက်တဲ့လuပ်ရပ်e ကာင့်
ဘဂလားeဒ့ချ်aစiuးရဟာ နiuင်ငြခားeရးဝန် ကီးက လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လက
လတ်eတာ်ထဲမှာeြပာဆiuသွားသလiu လူ့aခွင့်aeရးကiu eလးစား ပီး နiuင်ငတကာuပeဒကiu
လiuက်နာeနတဲa
့ စiuးရလiu့ ကiuယ့်ကuiကuiယ် သတ်မှတ်လu့iမရပါဘူး။
နiuင်ငတကာaသiuင်းaဝiuင်းက ဒီကiစက
္စ iuaeရးeပ aြဖစ်သတ်မှတ် ပီး လျင်ြမန်စွာတuန့်ြပန်မ
မလuပ်eဆာင်ရင် က န်eတာ်တu့iတင်ြပတဲ့ a ကြပuချက်eတွဟာ
aeကာင်aထည်eပ လာမှာမဟuတ်ပါ။ aကယ်၍ ဒီြဖစ်ရပ်eတွဟာ ြမန်မာြပည်မှာ
ြပuြပင်eြပာင်းလဲမမလuပ်ခင် လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်သu့iမဟuတ် နှစ်နှစ်eလာက်က ြဖစ်ပျက်ခဲ့ရင်
aeမရiကန်ြပည်eထာင်စ§u ueရာပသမဂ္ဂ§ oစe တးလျနiuင်င§ ကuလသမဂ္ဂနှင့်
aြခားeသာaဖွဲ့aစည်းများက ြမန်မာaစiuးရကiu ြပင်းြပင်းထန်ထန်
eဝဖန့်ရတ်ချ ကမှာeသချာပါတယ်။ aစiuးရက a ကမ်းဖက်မတားဆီးဖiu့ ပျက်ကွက်ခဲ့ြခင်းနှင့်
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aလွဲသuးစားaနiuင်ကျင့်မeတွမှာ ပါဝင်ခဲ့ြခင်းတiu့ဟာ aစiuးရနဲ့ လuြခueရးတပ်သားeတွရဲ့
ြပuြပင်eြပာင်းလဲeရးeတွ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်လuပ်eဆာင်ဖu့i လie
u နeသးတယ်ဆuiတa
့ဲ ချက်ကui
eထာက်ြပeနတယ်။ aခu ြမန်မာaစiuးရရဲ့ aတiuက်aခ ဒီမuက
i eရစီaင်aားစueတွကui
လမ်းဖွင့်eပးြခင်း§ တiuင်းရင်းသားလက်နက်ကuင
i ် aဖွဲ့aစည်းeတွနဲ့ eတွ့ဆueဆွးeနွးြခင်းနှင့်
ြမန်မာြပည်မှာ ကuန်သွယ်မနှင့်ရင်းနှီးြမuပ်နှမaခွင့်aeရး သiသာစွာ eပ eပါက်လာြခင်းစတဲ့
စiတ်လပ်ရှားဖွယe
် ကာင်းတဲ့ aြဖစ်aပျက်eတွကui aာရuစiuက်eနရင်း a ကမ်းဖက်မaeပ
နiuင်ငတကာaသiuင်းaဝiuင်းရဲ့ တuန့်ြပန်မက aားနည်းeနတယ်။
ရခiuင်ြပည်ကပဋiပက္ခ aရှiန်aဟuန်ြမင့်မားeနတဲa
့ ချiန်မှာပဲ aeမရiကန်ြပည်eထာင်စuက
ဦးeဆာင် ပီး နiuင်ငတကာက ြမန်မာြပည်aeပ စီးပွားeရးပiတ်ဆu့iမ eလ ာ့ချြခင်းနှင့်
ရင်းနှီးြမuပ်နှမကiu aားeပးြခင်းများလuပ်eဆာင်eနပါတယ်။ ဇူလuiင်လ mm ရက်eန့မှာeတာ့
aဓiကကျတဲ့ ရင်းနှီးြမuပ်နှမဆiuင်ရာ ပiတဆ
် u့iမကiu aeမရiကန်ြပည်eထာင်စuက
aဆuးသတ်ဖu့ie ကညာလiuက်တယ်။ ရiuဟင်ဂျာနှင့် တြခားeသာ ထiခuက
i ်လွယ်တဲ့ လူနည်းစueတွကui
ရက်စက်စွာ ဖiနှiပ်ချuပ်ချယ်eနမကiu သည်းခeနမှာ မဟuတ်ဘူးဆiuတ့ဲ ae ကာင်းကiu
aeမရiကန်ြပည်eထာင်စuနှင့် တြခားနiuင်ငeတွဟာ ြမန်မာaာဏာပiuင်eတွဆီ သတieပးဖiu့
aထူးတာဝန်ရiပ
ှ ါတယ်။ ြမန်မာaာဏာပiuင်eတွရဲ့
ပဋiပက္ခeတွaeပ တuန့်ြပန်တဲ့နည်းလမ်းလuပ်ရပ်eတွနှင့် ခွဲြခားဆက်ဆဖiမeတွဟာ
ြမန်မာaစiuးရနှင့် ဆက်ဆeရးကiu ထiခuက
i ်နစ်နာeစတယ်ဆuတ
i a
့ဲ e ကာင်းကiu
ကမ္ဘာe
့ ခါင်းeဆာင်eတွက ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့် ြပတ်ြပတ်သားသား
eြပာဆiuသတieပးသင့်တယ်။

aစiuးရက တားဆီးနiuငခ
် ဲ့ရဲ့သားနဲ့
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aစီရင်ခစာြပuစuြခင်းနည်းနာ
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်aဖွဲ့က mmmm ခuနှစ် ဇွန်လ aတွင်း ြမန်မာနှင့်
ဘဂလားeဒ့ချ်နuင
i ်ငတiu့တွင် သueတသနြပuလuပ် ပီး ဒီaစီရင်ခစာကiuြပuစuခဲ့တာပါ။ ရခiuင်လူမျiuး mm
ဦးနှင့် ရiuဟင်ဂျာ mm ဦး aပါaဝင် စuစe
u ပါင်း လူ mm ဦးeသာမျက်ြမင်သက်eသများ သiu့မဟuတ်
a ကမ်းဖက်မe ကာင့် ထiခuက
i ်နစ်နာခဲ့သူများနှင့် eတွ့ဆueမးြမန်းချက်eတွကui aဓiကaeြခြပu ပီး
ြပuစuထားတာပါ။
ြမန်မာeရာ ဘဂလားeဒ့ချ်နuင
i ်ငပါ aစiuးရမဟuတe
် သာ လွတလ
် ပ်တa
့ဲ ဖွဲ့aစည်းeတွကui aခင်း
ြဖစ်ပွားတဲ့ eနရာeဒသများမှာ လွတလ
် ပ်စာွ သueတသနာြပuလuပ်ခွင့်နှင့်
လူ့aခွင့်aeရးနှင့်ပတ်သက်တဲ့ ကiစ္စများကiu eစာင့် ကည့်eလ့လာခွင့်မeပးပါ။ ဒါe ကာင့်
တiကျမှန်ကန်တဲ့ သတင်းaချက်aလက်eတွ ရယူaတည်ြပuဖiu့ဆuတ
i ာ စiန်eခ မ တစ်ရပ်လui
ြဖစ်eနပါတယ်။ ြမန်မာြပည်မှာဆiuရင် လူ့aခွင့်aeရး eစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့က ရခiuင်ြပည်နယ်က
eရ့eြပာင်းခရခiuင်လူမျiuးeတွ eနထiuင်တဲ့ တရားမဝင် ဒuက္ခသည်စခန်းသuးခuကui
သွားeရာက်လည်ပတ်ခဲ့တယ်။ ရခiuင်ြပည်နယ်နှင့် ဘဂလားeဒ့ချ်နuင
i ်ငရှi လuြခuမရှiတဲ့ eနရာeတွမှာ
ခiuလueနတဲ့ ရiuဟင်ဂျာeတွကuလ
i ည်း eတွ့ဆueမးြမန်းခဲ့တယ်။
က န်eတာ်တu့iက eတွ့ဆueမးြမန်းမ ြပuလuပ်တဲ့eနရာမှာ ြမန်မာ§ ရခiuင်နှင့်
ရiuဟင်ဂျာဘာသာစကားeတွကui aဓiကaသuးြပu ပီး aသiuင်းaဝiuင်းတစ်ခuစီaတွက် သင့e
် တာ်မယ့်
aဂလiပ်စကားြပန်eတွကui aသuးြပuပါတယ်။ eတွ့ဆueမးြမန်းခရတဲ့လူeတွရဲ့ လuြခueရးaတွက်
က န်eတာ်တu့iက သူတiu့ရဲ့နာမည်aရင်း§ eတွ့ဆueမးြမန်းမ ြပuလuပ်ခဲ့တဲ့ eန့ရက်နှင့်
eနရာaတiaကျကiu eဖာ်ြပထားြခင်း မလuပ်ပါ။ ဒီaစီရင်ခစာထဲမှာ eဖာ်ြပထားတဲ့
eမးြမန်းခရသူeတွရဲ့နာမည်eတွဟာ စာဖတ်သူaeနနဲ့ ဘယ်တစ်eယာက်မှန်း
ခွဲြခားနiuင်eaာင်လu့i နာမည်ရင်းမဟuတတ
် ့ဲ နာမည်ခaတie
u ကာက်eတွသာြဖစ်ပါတယ်။
တချiu့eသာeနeတွမှာeတာ့ ကာယကရှငe
် တွရဲ့ လ iu့ဝှက်မနှင့် လuြခueရးaရ ၎င်းတiu့ကui
ကiuယ်စားြပuတဲ့ သတင်းaချက်aလက်eတွကui ချန်ထားခဲ့ပါတယ်။
eတွ့ဆueမးြမန်းခရတဲ့သူeတွaားလuးကiu eတွ့ဆueမးြမန်းြခင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်§
မiမiသeဘာြဖင့်သာ ထွက်ဆe
ui ြပာဆiuခွင့် သeဘာသဘာmနှင့် သတင်းaချက်aလက်ကiu
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မည်သu့iမည်ပu aသuးြပuမည်ဆuတ
i ့ဲ aချက်eတွကui ကiuတင်aသieပးခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးမှ
aခe ကးeငွမရပါ။
ဤaစီရင်ခစာြပuစueရးaတွက် aထက်ပါeဖာ်ြပခဲ့တဲ့ သueတသနြပuလuပ်ြခင်းမှရရှiတ့ဲ
မူရင်းသတင်း aချက်aလက်များaြပင် မူရင်းမဟuတတ
် ဲ့ သတင်းaချက်aလက်များြဖစ်တဲ့
ကuလသမဂ္ဂရဲ့ aစီရင်ခစာeတွ§ ပညာရှင်များရဲ့ eလ့လာမနှင့် စာတမ်းeတွ§
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွ့ဲ ရဲ့ aစီရင်ခစာeဟာင်းeတွနှင့် aစiuးရမဟuတတ
် ဲ့
aဖွဲ့aစည်းeတွရဲ့ aစီခစာeတွကuလ
i ည်း ကiuးကားပါတယ်။

aစiuးရက တားဆီးနiuငခ
် ဲ့ရဲ့သားနဲ့
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(m) eနာက်ခae ကာင်း
ရခiuင်ြပည်နယ်ဟာ ြမန်မာြပည်ရဲ့aeနာက်ဘက်ြခမ်းတွင် တည်ရiှ ပီး ြပည်နယ်ရဲ့
aeနာက်ဘက်တွင် ဘဂလားပင်လယ်eaာ်§ aeနာက်eြမာက်ဘက်တွင် ဘဂလားeဒ့ချ်နiuင်င§
eြမာက်ဘက်တွင် ချင်းြပည်နယ်§ aeရှ့ဘက်တွင် မeကွးနှင့် ပဲခူးတiuင်းeဒသ ကီးများ§
eရာmတီတuင
i ်းeဒသ ကီးတiu့ြဖင့် နယ်ြခား ဆက်စပ် ထားပါတယ်။ eရှးရခiuင်ဘuရင်ြပည်များကiu
eaာက်ဗမာဘuရင်ြပည်eတွရဲ့ လမ်းမiuးမကeန ရာစuနှစ်eပါင်းများစွာ ကင်းလွတ်eစခဲ့တဲ့
ရခiuင်ရuးi မeတာင်တန်း ကီးရဲ့ ထူထပ်တဲ့eတာeတာင်များက ြပည်နယ်ရဲ့ eြမoဇာ eကာင်း ပီး
စiuစွတ်တဲ့ eြမလွတe
် တွကui ြမန်မာြပည်မ ကီးနှင့် ပiuင်းြခားထားပါတယ်။1
ရခiuင်ြပည်ရဲ့ လူထa
u များစuဟာ လယ်သမားများြဖစ် က ပီး
ြမန်မာြပည်ရဲ့aဆင်းရဲဆuးြပည်နယ်eတွထဲမှာ ပါဝင်တယ်။ ကuလသမဂ္ဂဖွ့ ဖiuးမaစီaစဉ်ရဲ့
eလ့လာချက်aရ mm.m ရာခiuင်နန်းeသာ ရခiuင်ြပည်သူeတွဟာ
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမစားရင်းထဲမှာပါဝင်eန ပီး ြမန်မာနiuင်ငရဲ့ ဒuတiယaဆင်းရဲဆuးြပည်နယ်ြဖစ် ပီး
ပထမaဆင်းရဲဆuးကeတာ့ ချင်းြပည်နယ်ြဖစ်ပါတယ်။2 သiu့eပမယ့် ရခiuင်ြပည်နယ်ကမ်းလွန်
ဘဂလားပင်လယ်eaာ်မှာ aeမရiကန်eဒ လာ ဘီလီယeပါင်းများစွာတန်တဲ့
သဘာmဓာတ်eငွ့ကiu ရှာeဖွeတွ့ရှiထားပါတယ်။ တရuတ§် eတာင်ကuးi ရီးယားနှင့် aန္ဒiယနiuင်ငများမှ
ကuမ္ပဏe
ီ တွက aစiuးရပiuင် ြမန်မာ့eရနနှင့်
သဘာmဓာတ်eငွ့လuပ်ငန်းaပါaဝင်aြခားeသာလuပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးeပါင်း ပီး
လွန်ခဲ့တဲ့စစ်aစiuးရလက်ထက်မှာ လ iu့ဝှက်စွာ စာချuပ်eတွ ချuပ်ဆui ပီး သဘာmဓာတ်eငွ့ကiu
တူးeဖာ်ရှာeဖွeနတယ်။3 တရuတန
် uင
i ်ငယူနန်ြပည်နယ်ဘက်သu့i ရခiuင်ြပည်က eရနနှင့်
သဘာmဓာတ်eငွ့များသယ်eဆာင်ဖu့i ပiuကလ
် uင
i ်းeတွကui တည်eဆာက်လျက်ရiှတယ်။4

1 ဗမာလူမျiuးeတွဟာ ရခiuင်ဘuရင်ြပည်ကui mmmm နှစ်ခuမှာ eနာက်ဆးeတာ့
u
သiမ်းပiuက်နuင
i ခ
် တ
့ဲ ယ်။ aဲဒီခuနှစ်ဟာ

ယခuလက်ရiှ aမျiuးသားeရးဝါဒီရခiuငe
် တွရ့ဲ သမiuင်းaရaဓiကကျတဲ့နှစ်ြဖစ်တယ်။ ဒါe ကာင့a
် ဲဒီeနရာeဒသ
နiuင်ငeရးaရeရာ စီးပွားeရးaရပါ aeြခaeနတင်းမာeနတယ်။ eယဘuယျaားြဖင့်eြပာရမယ်ဆuရ
i င်
ရခiuင်ြပည်သူeတွဟာ ဗမာလူမျiuးeတွ ကီးစiuးeနတယ်လu့i ယူဆထားတဲ့ဗဟiuaစiuးရကiu 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 eခတ်သစ်သမiuင်းeတွကui
aဓiပ္ပါယ်ဖွင့်ဆuတ
i e
့ဲ နရာမှာ မတူညီ ကွဲြပားမeတွရiှ ပီး ပiuင်ဆuင
i ်မeတွလည်းရှiတယ်။
aများစuြဖစ်တဲ့ ဗuဒ္ဓဘာသာဝင် ရခiuင်လူမျiuးeတွaြပင် ဘယ်လူမျiuးeတွဟာ ရခiuင်ြပည်နယ်ရဲ့
eဒသခတiuင်းရင်းသားြဖစ်တယ်ဆuတ
i ာကiu aြငင်းပွားeန ကဆဲြဖစ်တယ်။ ြမန်မာaစiuးရနဲ့
ြမန်မာလူထuaသiuင်းaဝiuင်းက မွတ်ဆလင် aများစuြဖစ်တဲ့ ရiuဟင်ဂျာeတွကui ရခiuင်ြပည်နယ်ရဲ့
တiuင်းရင်းသားတစ်ခa
u ြဖစ် aသiaမှတ်ြပuဖiu့မeြပာနှင့် ြမန်မာနiuင်ငသားaြဖစ်လက်ခဖiu့eတာင်
ြငင်းဆie
u န ကပါတယ်။ တiuင်းရင်းသားမျiuးစuြဖစ်တဲ့ ြမန်မာနiuင်ငသားaများစuဟာ ရiuဟင်ဂျာဆiuတ့ဲ
aeခ aeဝ ကiu aသiaမှတ်ြပuဖiu့ြငင်းဆiu ပီး ရခiuင်ြပည်က မွတ်ဆလင်လူထuကiu “ဘဂလီ”§
“ရiuဟင်ဂျာလiu့eခ တဲ့” သiu့မဟuတ် ရတ်ချမသeဘာeဆာင်တဲ့ “ကuလား” လiu့ eခ eဝ eြပာဆiu ပီး

ဘဂလားeဒ့ချ်နuင
i ်ငက တရားမဝင် ဝင်eရာက်လာသူများaြဖစ် သတ်မှတ် ကတယ်။
aမှန်က မွတ်ဆလင်eတွဟာ ြမန်မာြပည်aeနာက်ဘက်ြခမ်းမှာ ရာစuနှစ်eပါင်းများစွာ
eနထiuင်eနခဲ့တယ်။ ပညာရှင် Francis Buchanan, M. D. ြပuစu ပီး mmmm ခuနှစ်မှာ ထuတe
် ဝတဲ့
သueတသနစာတမ်းထဲမှာ “ရiuဟင်ဂျာ” ဆiuတ့ဲ aeခ aeဝ ကiu သuးလuးeရးသားထားတာကiu
eတွ့ရတယ်။ ြမန်မာြပည်aeနာက်ဘက်ြခမ်းမှာ
eြပာဆia
u သuးြပuတဲ့ဘာသာရပ်စကားတစ်မျiuးကeတာ့ “ရခiuင်ြပည်မှာ ကာလာ ကာရှည်စွာ
aeြခချeနထiuင်ခဲ့တဲ့ [မွတ်ဆလင်eတွ] aသuးြပueြပာဆiu ပီး သူတu့iက ကiuယ့်ကuက
i uယ
i ် ရiuဟင်ဂျာ
သiu့မဟuတ် ရခiuင်ြပည်eဒသခများလiu့ eခ ကတယ်” လiu့ သူ့ရဲ့eရးသားeဖာ်ြပချက်aရသiရတယ်။5
ရခiuင်ြပည်ဟာ aန္ဒiယeြမာက်ပuင
i ်းရဲ့ တiuးချဲ့နယ်eြမတစ်ခuြဖစ်ခဲ့တယ်လu့i eရှးeခတ်က
ယူဆခဲ့တယ်။6 ရခiuင်eဒသကiu mm ရာစuနှစ်eြမာက်က တီဘက်-

ဗမာလူမျiuးစuများဝင်eရာက်တuက
i ်ခuက
i ်ြခင်းမြပuလuပ်ခင် aန္ဒiယလူမျiuးများက
aဓiကeနထiuင်ခဲ့တယ်လu့i တချiu့eသာပညာရှင်များက ဆiuပါတယ်။
“aသစ်ဝင်eရာက်လာသူeတွဟာ aရင်eနထiuင်eနeသာeဒသခများနှင့် 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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ရခiuင်ဘuရင်ြပည်ကuတ
i ည်eထာင်ခဲ့တယ်” လiu့eရးသား eဖာ်ြပတယ်။7 mmmm ခuနှစ်မှာ ြမန်မာြပည်
eြမာက်ပuင
i ်း aင်းmဘuရင်ြပည်က ရခiuင်ြပည်ကui ဝင်eရာက်တuက
i ခ
် uiက်eတာ့ ရခiuင်ဘuရင်မင်း
နရတ်မiတ္တရဟာ ဘဂလားဘက်ကui ထွက်eြပးတiမ်းeရှာင်ခဲ့ ပီး mmmm ခuနှစ်မှ ရခiuင်ြပည်ြပန်လာ ပီး
eြမာက်ဦး မiu့eတာ် ကiuတည်eထာင်ခဲ့တယ်။ ဘဂလားမှာ ြပည်နှင်ဒဏ်ခeနရတဲa
့ ချiန်မှာ
ဂွားလiu့eခ တဲ့ ဘဂလီ မiu့မှာ aစ္စလာမ်ဘာသာနှင့် ထieတွ့နီးစပ် ပီး
ရခiuင်ြပည်ြပန်လာတဲa
့ ခါeတာ့ "ဗuဒ္ဓဘာသာနှင့် aစ္စလာမ်ဘာသာနှစ်ခa
u ့oဖွယ်ရာ
eပါင်းစပ်ထားတဲ့ တရားရuးeတာ်ကui ဖွဲ့စည်းတည်eထာင် ပီး ပါရှားနှင့် aန္ဒiယနiuင်ငများက
ရiuးရာeတွကuiလည်း ဗuဒ္ဓဘာသာယဉ်eကျးမနှင့် eပါင်းစပ်လuက
i ်တယ်။"8 mm ရာစuနှစ်
eြမာက်မှာeတာ့ ရခiuင်မင်းeတွဟာ aစ္စလာမ် စာလuးများြဖင့် eရးသားထားတဲ့ ဒဂါးြပားများနှင့်
ဘဂလားြပည်ကဒဂါးြပားများကiu aတuယူြပuလuပ်aသuးြပuခဲ့တယ်။ mm ရာစuနှစ်နှင့် mm
ရာစuနှစ်များတွင် ပါရှားဘာသာစကားကiuလည်း aစiuးရများ ကားဆက်ဆeရးမှာ
aသuးြပuခဲ့တယ်။ ဘဂလားြပည် aeရှ့ဘက်ပiuင်းမှာ မူခါ-ရခiuင်စစ်ပွဲများ ြဖစ်ပွားခဲ့ ပီးeနာက်ပuင
i ်း
ဘဂလီက န်eတွကui စiတ်ပျက်ဖွယ်ရာ တက်တက် က က eရာင်းဝယ်ခဲ့ ကတယ်။
ဗiတiသ ကiuလiuနီeခတ်မှာeတာ့ ရခiuင်ြပည်က လူမျiuးနှင့်ဘာသာြခားများ ကား ဆက်ဆeရးeတွ
eြပာင်းလဲလာခဲ့တယ်။ mmmm ခuနှစ်ကeန mmmm ခuနှစ်aထi ြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပထမ aဂလiပ်ြမန်မာစစ်ပွဲa ပီး ရခiuင်ြပည်နယ်ကui ြမန်မာနiuင်င လွတ်လပ်eရးရတဲ့ mmmm ခuနှစ်aထi
ဗiတiသ ကiuလiuနီလက်eaာက်ခaြဖစ် ထားရှiခဲ့တယ်။ ကiuလiuနီeခတ်မှာ ဗiတiသ eတွက
ရခiuင်ြပည်နယ် မiu့eတာ်ကui eြမာက်ဦးကeန စစ်eတွ မiu့ဘက်သu့i eြပာင်းeရ့လiuက်တဲa
့ ချiန်မှာ
ရခiuင်ြပည်နှင့် ဘဂလားြပည် ကားမှာ တiကျတဲ့နယ်စပ်ရယ်လu့iမရှiခဲ့ပါ။ ဒီae ကာင်းe ကာင့်
စစ်တeကာင်း မiu့ သiu့မဟuတ် aeရှ့ဘဂလားနှင့် ရခiuင်ြပည် ကား လူဦးeရကူးသန်းသွားလာမ
သiသiသာသာတiuးပွားလာခဲ့တယ်။9 ဒီကာလaတွင်း ရခiuင်ြပည်နယ်မှာ မွတ်ဆလင်လူဦးeရ
သiသာထင်ရှားစွာတiuးပွားလာတယ်။ mmmm ခuနှစ်မှာ mm mmm ရှiရာကeန mmmm မှာeတာ့ mmm
mmm aထiြဖစ်လာတယ်လu့i ဗiတiသ ကiuလuန
i ီeခတ်က စာရင်းaရသiရပါတယ်။10
တချiu့eသာသူeတွက ဒီaချက်aလက်ကiu aသuးြပu ပီး “ရiuဟင်ဂျာလiu့eခ တဲ့” လူထe
u တွဟာ
တiuင်းရင်းသားလူနည်းစuတစ်ခuမဟuတ်§ ရiuဟင်ဂျာဆiuတာ 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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aသစ်ဖန်တီးထားတာြဖစ်တယ်§ ဗiတiသ ကiuလiuနီeခတ်က ဘဂလားဘက်ကeန
eြပာင်းeရ့လာတဲ့ လူeတွရဲ့ သားeြမးစဉ်ဆက်eတွြဖစ်တယ်လu့i eထာက်ြပeြပာဆiuပါတယ်။11
aဲဒီeြပာဆiuချက်ကui ြမန်မာြပည်မှာ ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့် လက်ခထား ပီး aသuးလည်းဝင်ပါတယ်။
ဘာြဖစ်လu့iလဲဆe
ui တာ့ တည်ဆဲ ြမန်မာနiuင်ငသားuပeဒက ဗiတiသ ကiuလuန
i ီeခတ်မတiuင်ခင်
ဘiuးeဘးဘီဘင်eတွဟာ ြမန်မာြပည်မှာeနထiuင်ခဲ့တယ်ဆuတ
i ဲ့သက်eသ မြပနiuင်သူeတွကui
နiuင်ငသားaြဖစ် aသiaမှတ်မြပuပါဘူး။ ရiuဟင်ဂျာeတွနှင့် ဘဂလားeဒ့ချ်နiuင်ငက ဘဂလီeတွ
ရuပ်ပuင
i ်းaရ ကွာြခားမမရှieပမယ့် ြမန်မာြပည်က ရiuဟင်ဂျာeတွ eြပာဆiuတ့ဲ
eဒသသuးဘဂလီစကားသeတွကeတာ့ သiသာစွာ ကွဲြပားeန ပီး
ြမန်မာလiuလည်းeြပာဆiuတတ် ကတယ်။12
ြမန်မာနiuင်င လွတ်လပ်eရးရတဲ့ mmmm ခuနှစ်eနာက်ပuiင်းမှာeတာ့ နiuင်ငeရးြပuြပင်eြပာင်းလဲမeတွ
လuပ်eဆာင်eနခဲ့ ပီး နiuင်ငeရးမတည် ငiမ်မeတွနှင့် တiuင်းရင်းသားလက်နက်ကiuင်ပဋiပက္ခeတွ
ရင်ဆuင
i ်eနခဲ့ရတယ်။ mmmm ခuနှစ်မှာeတာ့ စစ်တပ်က aာဏာသiမ်းပiuက် ပီး နှစ်eပါင်း mm
eကျာ် ကာeaာင် စစ်aာဏာရှင်စနစ်ြဖင့်auပ်ချuပ်ခဲ့တယ်။
စစ်auပ်ချuပ်eရးကာလတစ်eလ ာက်ကeန ယခu စစ်တပ် ကီးစiuးတဲ့
ပါလီမန်auပ်ချuပ်eရးeခတ်ကာလaထi စစ်တပ်ဟာ ရခiuင်ြပည်က ရခiuင်လူမျiuးနှင့်
ရiuဟင်ဂျာလူထe
u တွaeပ သတ်ြဖတ်ြခင်း§ aတင်းaကျပ်လuပ်aားeပးခiuင်းeစြခင်း§
မuဒiမ်းကျင့်ြခင်း§ ညဉ်းပန်းနှiပ်စက်ြခင်း§ နယ်eြမများကiu သiမ်းယူြခင်းနှင့် aြခားeသာ
လူ့aခွင့်aeရး ချiuးeဖာက်မeတွ ကျူးလွနခ
် ဲ့ပါတယ်။
ြပင်းထန်တဲ့ ဖiနှiပ်ချuပ်ချယ်မeတွ ကားကeန ရခiuင်ြပည်သူeတွဟာ
လူ့aခွင့်aeရးကာကွယ်တဲ့eနရာမှာeရာ§ ြမန်မာြပည်မှာ ဒီမuက
i eရစီထွန်းကားeရး
ကiuးပမ်းeဆာင်ရွက်တဲ့eနရာမှာပါ aeရး ကီးတဲ့ aခန်းက

ကeန ပါဝင်eနခဲတ
့ ယ်။ uပမာ

aစiuးရက ဓာတ်ဆe
ီ စျးနန်းကiu aလွန်aမင်းြမင့်တင့်မကiu ဆန့်ကျင်တဲ့aeနနဲ့
ဗuဒ္ဓဘာသာဘuန်း ကီးeတွ ဦးeဆာင် ပီး mmmm ခuနှစ်မှာ တiuင်းြပည်aနှ့ ြပည်သူeတွ
ဆန္ဒြပ ကတဲ့aချiန်မှာ ရခiuင်ြပည်သူeတွဟာ aဓiကကျတဲ့eနရာက
တက်တက် က ကပါဝင်ခဲ့တယ်။ ဆန္ဒြပမaeစာပiuင်းြဖစ်တဲ့ mmmm ခuနှစ် oဂuတလ
် mm ရက်eန့မှာ
aစiuးရလuြခueရးတပ်သားeတွ ရန်ကuန်ကဆန္ဒြပသူeတွကuဖ
i မ်းဆီးeတာ့ စစ်eတွ မiu့မှာရှiတ့ဲ mmm
ခန့်eသာ ဘuန်း ကီးeတွဟာ aဖမ်းခရသူeတွကui eထာက်ခတဲa
့ eနနဲ့ လမ်းeပ ထွက်လာသြဖင့်
11 aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက်

12 Human Rights Watch, Perilous Plight, p. 6.

aစiuးရက တားဆီးနiuငခ
် ဲ့ရဲ့သားနဲ့
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ဆယ်စuနှစ် နှစ်ခa
u တွငး် a ကီးကျယ်ဆuးဆန္ဒြပမ ြဖစ်eစခဲ့တယ်။ မ ကာခင်မှာပဲ
တiuင်းြပည်aနှ့က သiန်းeပါင်းများစွာeသာ ြပည်သူeတွဟာ လမ်းeပ ထွက်လာ ပီး ဆန္ဒြပမမှာ
ပါဝင်ခဲ့ ကတယ်။ သဃာeတာ်များရဲ့ ရiuးရာသကန်းaeရာင်ကui ရည်ညန်း ပီး
“eရဝါeရာင်eတာ်လှနe
် ရး” လiu့eခ တဲ့ဆန္ဒြပမမှာ ပါဝင်တဲ့လူeတွကui စစ်aစiuးရက

ရက်စက် ကမ်းတမ်းစွာ ဖiuခွင်းတဲ့aခါeတာ့ နiuင်ငတကာaသiuင်းaဝiuင်းက aaားသင့်ခဲ့ရတယ်။
aစiuးရက ဆန္ဒြပမaeပ ဖiuခွင်းeတာ့ လူeပါင်းများစွာ eသeကျeပျာက်ဆuးခဲ့တဲ့aထဲမှာ
ရခiuင်ြပည်နယ်က ဘuန်း ကီးနှင့်ဆန္ဒြပလပ်ရှားသူeတွ eတာ်eတာ်များများ ပါဝင်ခဲ့တယ်။13
ြမန်မာနiuင်င လွတ်လပ်eရးရ ပီးeနာက်ပuင
i ်း ရခiuင်ြပည်နယ်မှာ aeသးaဖွဲနှင့် တခါတeလတွင်
တie
u တာင်းတဲ့ aစiuးရဆန့်ကျင်eရး လက်နက်ကiuင်eတာ်လှန်တuiကခ
် uက
i မ
် eတွ ရခiuင်နှင့်
ရiuဟင်ဂျာaသiuင်းaဝiuင်းမှာ ရှe
i နခဲ့eပမယ့် နiuင်ငeရးaရ ထင်ရှားမeတာ့ မရှiခဲ့ပါ။
လက်နက်ကiuင်aဖွဲ့aစည်းတစ်ခuြဖစ်တဲ့ ရခiuငလ
် တ
ွ ်eြမာက်eရးပါတီဟာ mmmm ခuနှစ် e ပီလမှာ
ြမန်မာaစiuးရနှင့် aပစ်aခတ်ရပ်စဲeရး သeဘာတူလက်မှတ်ထuiးခဲ့ ပီး ရခiuင်ြပည်နယ်က
လူထe
u တွရဲ့ eထာက်ခမကiu ရရှe
i နဆဲြဖစ်တယ်။14 ဒါeပမယ့် လက်နက်ကuင
i ်
ရiuဟင်ဂျာaဖွဲ့aစည်းeတွကeတာ့ မွတ်ဆလင်လူထueတွရဲ့ eထာက်ခမaနည်းငယ်သာရရှi ပီး
နiuင်ငတကာaစွန်းeရာက်aဖွဲ့aစည်းeတွဆက
ီ aeထာက်aပ့ aနည်းaကျဉ်းရရှiခဲ့တယ်လu့i
ဆiuပါတယ်။15
ရခiuင်နှင့်ရuဟ
i င်ဂျာလူထuနှစ်ရပ်လuးက စစ်auပ်ချuပ်မeaာက်မှာ ဖiနှiပ်မeတွ ဆiuးဝါးစွာ
ထieတွ့ခစားeနရeပမယ့် ရiuဟင်ဂျာeတွကeတာ့ ြမန်မာနiuင်ငသားြဖစ်ခွင့်မရှiတ့ဲ
ကန့်သတ်ချuပ်ချယ်မမျiuးကiu တမူထူးြခားစွာ ရင်ဆuင
i ်eနရတယ်။ uပမာeြပာရမယ်ဆuရ
i င် mmmm
aလယ်ပuင
i ်းနှစ်များတွင် aeရးeပ လူဝင်မ ကီး ကပ်eရး aက်uပeဒaရ
ြမန်မာနiuင်ငသားaားလuး နiuင်ငသားမှတ်ပuတင်စာရွက်စာတမ်းများ

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 ရခiuင်လတ
ွ e
် ြမာက်eရးပါတီ (ALP) ဟာ e ပီလ m ရက်eန့§ mmmm ခuနှစ်တင
ွ ် ြမန်မာaစiuးရနှင့် aပစ်aခတ်ရပ်စe
ဲ ရး

သeဘာတူလက်မတ
ှ ထ
် uးi ခဲ့သည်။ “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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ရယူကuင
i ်eဆာင်ထားရမည်ဟuဆuခ
i ဲ့eပမယ့် ရiuဟင်ဂျာeတွကe
ui တာ့ စာသင်eကျာင်းများနှင့်
aလuပ်ရှင်aများaြပားလက်မခတဲ့ နiuင်ငြခားသားမှတ်ပuတင်ကဒ်ကuသ
i ာ ထuတe
် ပးခဲ့တယ်။16
mmmm ခuနှစ်တွင် aစiuးရက နဂါးမင်းလiu့eခ တဲ့ လူဝင်မ ကီး ကပ်eရးaစီaစဉ်တစ်ခuကui စတင်
aeကာင်aထည်eဖာ်ခဲ့ ပီး "နiuင်ငaတွင်း eနထiuင်သူ လူတuင
i ်းကiu စiစစ်ြခင်း§ နiuင်ငသားနှင့်
နiuင်ငြခားသားများကiu ဒီuပeဒaရ eဖာ်ထuတ်ခွဲြခားြခင်းနှင့် တရားမဝင် ဝင်eရာက်လာသူ
နiuင်ငြခားသားများကiu uပeဒaရ aeရးယူြခင်းများလuပe
် ဆာင်ခဲ့တယ်။"17 aဲဒီaစီaစဉ်ဟာ
တiuင်းြပည်တစ်ခuလuးမှာ aeကာင်aထည်eဖာ်ခဲ့eပမယ့် ရခiuင်ြပည်နယ်မှာeတာ့ ရiuဟင်ဂျာeတွကui
စစ်တပ်§ eဒသခရခiuင်ြပည်သူများနှင့် aာဏာပiuင်များက ကျယ်ြပန့်တဲ့ လူ့aခွင့်aeရးeတွ
ချiuးeဖာက်ခဲ့တယ်။18 သတ်ြဖတ်ြခင်း§ aစuလuက
i ် ဖမ်းဆီးြခင်း§ ညဉ်းပန်းနှiပ်စက်ြခင်းနှင့်
aြခားနiuင်ကျင့်မများြဖစ်ပွားeစခဲ့ ပီး ရiuဟင်ဂျာ နှစ်သiန်းeကျာ်eလာက်
ဘဂလားeဒ့ချ်နuင
i ်ငဘက်ကui ထွက်eြပးခဲ့ရတယ်။19 aဲဒီaချiန်မှာ ြမန်မာaစiuးရက ‘mmmmm
ဦးeသာ ဘဂလီလူမျiuးeတွဟာ တရားဝင်မှတ်ပuတင်စာရွက်စာတမ်းများမရှiသြဖင့်
စစ်eဆးမကeန ထွက်eြပးeရှာင်တiမ်းခဲ့တယ်’ လiu့ ရiuဟင်ဂျာeတွကui ဘဂလီeတွလu့i
ရည်ညန်းeြပာဆiuခဲ့ ပီး ဒuက္ခသည်aeရaတွကက
် ui eလ ာ့တွက်ခဲ့တယ်။20
ဘဂလားeဒ့ချ်နuင
i ်ငမှာeတာ့ aာဏာပiuင်eတွဟာ ဒuက္ခသည်eတွကui ြမန်မာြပည်ဘက်သu့i
ြပန်တွန်းပiu့တဲ့aeနနဲ့ စားနပ်ရiကာ္ခ eထာက်ပ့ဖu့i ြငင်းဆန်ခဲ့ ပီး mm mmm eကျာ်ဟာ
aစာငတ်ြပတ် ပီး eသဆuးခဲ့ရတယ်။21 aသက်ရှင် ကျန်ရစ်သူeတွကeတာ့ ြမန်မာြပည်ဘက်သu့i
aတင်းaဓမ္မaပiu့ခခဲ့ရ ပီး aဓiကaeနနဲ့ ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်းတွင်
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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ရiuဟင်ဂျာeတွကui ြမန်မာြပည်ဘက်သu့i aတင်းaကျပ် ြပန်လည်တွန်းပiu့လuက
i ်တဲ့
ဘဂလားeဒ့ချ်နuင
i ်ငကiu တuန့်ြပန်တဲ့aeနနဲ့ ြမန်မာaစiuးရဟာ mmmm ခuနှစ်မှာ
တစ်နuင
i ်ငလuးaတiuင်းaတာ လူဦးeရစစ်တမ်း eကာက်ယူခဲ့ ပီး ရiuဟင်ဂျာeတွကe
ui တာ့
ချန်ထားခဲ့ ပီး ြမန်မာနiuင်ငရဲ့ mmmm နiuင်ငသားuပeဒaရ တရားဝင် ဒီလuခ
i ွဲြခားပထuတ်ခဲ့တယ်။
mmmm ခuနှစ်မှာ ြမန်မာစစ်တပ်က ရiuဟင်ဂျာeတွကui ထပ် ပီးeမာင်းထuတတ
် a
့ဲ ခါမှာ
နှစ်သiန်းeကျာ်eလာက် ရှe
i သာ လူauပ် ကီးက ရခiuင်ြပည်နယ်ကeန ဘဂလားeဒ့ချ်နuင
i ်ငရဲ့ Teknaf
နှင့် Cox's Bazaar eဒသဘက်ကui ထွက်eြပးတiမ်းeရှာင်ခဲ့တယ်။ စစ်တပ်က
၎င်းသွားရာလမ်းတစ်eလ ာက်တွင် eြမလှန် မီးရ့ဖျက်ဆီးမများ ြပuလuပ်ခဲ့သြဖင့်
ရာeပါင်းများစွာeသာလူeတွ aသတ်ခခဲ့ရ ပီး ဒuက္ခသည်eတွ ထွက်eြပးတiမ်းeရှာင်ခဲ့ရတယ်။
ဘဂလားeဒ့ချ်နuင
i ်ငကလည်းထွက်eြပးလာတဲ့ ဒuက္ခသည်eတွကui aရင်aတiuင်း
ကမ်း ကမ်းတမ်းတမ်း ဆက်ဆ ပီး ယuတန
် iမ့်တဲ့ ဒuက္ခသည်စခန်းeတွမှာ aeြခချ
eနထiuင်eစခဲ့တယ်။
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွ့ဲ ရဲ့ စာရင်းaရ ဘဂလားeဒ့ချ်နuင
i ်ငဟာ mmmm ခuနှစ်
စက်တင်ဘာလနှင့် mmmm ခuနှစ် နှစ်ကuန်ပuင
i ်းကာလaတွင်း mm mmm eလာက်ရiတ
ှ ့ဲ
ရiuဟင်ဂျာeတွကui ြမန်မာြပည်ဘက်သu့i aတင်းaဓမ္မ ြပန်လည် ပiu့eဆာင်ခဲ့တယ်။
ထia
u ချiန်ကာလတွင် ြမန်မာြပည်မှာ ကuလသမဂ္ဂ ဒuက္ခသည်များဆiuင်ရာ မဟာမင်း ကီး
မeရာက်ရiခ
ှ ဲ့eသးသလiu ြမန်မာaစiuးရနှင့်လည်း ဒuက္ခသည်များကiu ကူညီဖu့i သeဘာတူညီမeတွ
မရှiခဲ့ပါ။23 ဘဂလားeဒ့ချ်နiuင်ငက ဒuက္ခသည်စခန်းeတွထဲမှာ ြဖစ်ပွားeနတဲ့ ရiuက်နှက်ြခင်း§
စားနပ်ရiကာ္ခ eထာက်ပ့ကူညီဖu့i ြငင်းဆiuြခင်းစတဲ့ စခန်းaာဏာပiuငe
် တွရဲ့ aနiuင်ကျင့်မeတွe ကာင့်
ြမန်မာြပည်သu့i ဒuက္ခသည်eတွ ြပန်လည်ဝင်eရာက်လာရတာြဖစ်တယ်။ ဒီလuiလuပ်ရပ်eတွဟာ
mmmm ခuနှစ်တuန်းက ဘဂလာeဒ့ချ်နuင
i ်ငက လuပ်eဆာင်ခဲ့တဲ့လuပ်ရပ်နှင့် ထပ်တူeနတယ်။24 သiu့eပမဲ့
ြမန်မာြပည်ဘက် ြပန်လည်ဝင်eရာက်လာတဲ့ mm mmm eလာက်ရiတ
ှ ့ဲ ဒuက္ခသည်eတွထက
ဲ
aများစuဟာ မiမiသeဘာြဖင့် ြပန်လာတာမဟuတ်ပါ။ ကuလသမဂ္ဂဒuက္ခသည်များဆiuင်ရာ

23 Human Rights Watch, The Rohingya Muslims: Ending a Cycle of Exodus?, vol.8, no.8, September 1996.
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မဟာမင်း ကီးကလည်း ြမန်မာြပည်ဘက် ြပန်လည်ဝင်eရာက်သွားတဲ့
ဒuက္ခသည်eတွရဲ့aeြခaeနကiu သiရiဖ
ှ u့i စuစမ်းမ မြပuလuပ်နuင
i ်ခဲ့ပါ။25
mmmm ခuနှစ်မှ စတင် ပီး ကuလသမဂ္ဂဒuက္ခသည်များဆiuင်ရာ မဟာမင်း ကီးမှ ရခiuင်eဒသမှာ
ကွင်းဆင်းလuပ်ငန်းaဖွဲ့ကeလး စတင်ထားရှiခဲ့ပါတယ်။ ထia
u ချiန်ကာလaတွင်းမှာဘဲ
eနာက်ထပ် ရiuဟင်ဂျာလူမျiuး aeြမာက်aများကiu ဘဂလာeဒ့ချ်aာဏာပiuင်များက
ြမန်မာနiuင်ငဘက်သu့i aတင်းaဓမ္မ ြပန်လည်ပu့ieဆာင်ခဲ့ပါတယ်။ ကuလသမဂ္ဂ
ဒuက္ခသည်များဆiuင်ရာ မဟာမင်း ကီးမှာလည်း ရခiuင်ြပည်နယ်၏ aeြခaeနမှာ ဒuက္ခသည်များ
ြပန်လည်aeြခချ eနထiuင်နuiင်သည့် aeြခaeနနှင့် ကiuက်ညီမရှiသည်ဟu ယူဆခဲ့သည့်aတွက်
ဒuက္ခသည်များ ြမန်မာြပည်သu့i aစuလuiက်aြပuလiuက် ြပန်လည်ပu့ieဆာင်eရးလuပ်ငန်းများကiu
aထူးaားeပးeဆာင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ သiu့eပမယ့် eနာက်ပuင
i ်း
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွ့ဲ မှ eကာက်ယူထားeသာမှတ်တမ်းများaရ ဒuက္ခသည်များဟာ
mင်းတiu့၏ သeဘာဆန္ဒaရ ြမန်မာြပည်aတွင်းသiu့
ြပန်လည်mင်eရာက်ခဲ့ြခင်းမဟuတe
် ကာင်းသiရiခ
ှ ဲ့ရပါတယ်။26 ဘဂလားeဒ့ချ်aာဏာပiuင်များ နှင့်
ရiuဟင်ဂျာဒuက္ခသည်များ ကiuြပန်လည်လက်ခခဲ့သည့် ြမန်မာစစ်တပ်တu့iမှ aတင်းaဓမ္မ
a ကမ်းဖက်eဆာင်ရွက်ြခင်း§ သတ်ြဖတ်မများကျူးလွန်ြခင်းများ ရှiခဲ့ပါတယ်။27 mmmm
ခuနှစ်တွင် ြမန်မာြပည်ကui ြပန်လည်mင်eရာက်လာeသာ ဒuက္ခသည် aချiu့ကiu
ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်းeဒသaတွင်းသာ သွားလာ လပ်ရှားနiuင် ပီး ထie
u ဒသaတွင်းတွင်သာ
aလuပ်လuပ်ကuင
i ်ခွင့်ရှiသည့် ယာယီမှတ်ပuတင်ကတ် (Temporary Registration Cards) များ
eပးaပ်ခဲ့ပါတယ်။
ထia
u ချiန်မှစတင် ပီး ရခiuင်ြပည်နယ်aတွင်း ပiuင်ဆuiင်မမဲ့eနတဲ့ နiuင်ငမဲ့ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးတiu့ဟာ
စစ်တပ်§ ရဲ§ လူmင်မ ကီး ကပ်eရး§ aeကာက်aခွနa
် ရာရှiများနှင့် eပါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့
နယ်ြခားeစာင့တ
် ပ် (နစက) တiu့ရဲ့ ရက်စက် ကမ်း ကuပ်လှတဲ့ ဖiနှiပ်မeaာက်မှာeနထiuင်လာခဲ့ရ ပီး
နiuင်ငတကာeaဂျင်စီ နဲ့ ကuလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရiကာ္ခ aစီaစဉ် မှ eပးaပ်လာeသာ
aကူaညီြဖင့်သာ ဆက်လက်aသက်ရှင် eနထiuင်eနခဲ့ရပါတယ်။ ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်း
မွတ်ဆလင်aများစueနထiuင်eသာ မiu့များတွင် နစကမှ uပeဒ ကီး ကပ်eရး§
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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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aeကာက်ခွနa
် ရာရှiများ§ စစ်တပ် နှင့် auပ်ချuပ်eရးaာဏာပiuင်များ ထားရှiြခင်းဟာ
ြမန်မာြပည်မှာaတiuင်းaတာaရ ထူးြခားeနeသာ aeနaထားတခuြဖစ်ပါတယ်။ နစက မှ
ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများကiu မ ကာခန aတင်းaဓမ္မ aလuပ်eစခiuင်းြခင်းများ ြပuလuပ်လျက်ရiပ
ှ ါတယ်။
လွန်ခဲ့eသာ တစ်နှစ်တာကာလaတွင်းတွင် ရiuဟင်ဂျာ ဦးeရ စuစe
u ပါင်းmmmmm မှmmmmm ခန့်ကui
လiuင်စင်မရှiဘဲ aiမ်များ လiuက်လြပuြပင်eနြခင်းဆieu သာ aြပစ်ကျူးလွန်မများaတွက်
ae ကာင်းမဲ့ဖမ်းဆီးြခင်းများ ြပuလuပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖမ်းဆီးထiန်းသiမ်းခရတဲ့ ရiuဟင်ဂျာများမှာ
ညဉ်းပန်းနှiပ်စက်မများ§ ရiuက်နက်မများကiu မ ကာခန ခရeလ့ရiှ ပီး ထiuကသ
့ဲ u့ieသာ
ညဉ်းပန်းနှiပ်စက်မများ မခရeaာင် ပွဲစားများမှတဆင့် နစက aရာရှiများကiu eငွeပး ပီး
လဒ်ထuးi ြခင်းများ ြပuလuပ်ရပါတယ်။28
နှစ်စဉ်နှစ်တuiင်း eထာင်နှင့်ချီeသာ နiuင်ငမဲ့ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများဟာ
ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်းတွင် မiမiတiu့ခစားeနရeသာ ဖiနှiပ်မaမျiuးမျiuးမှ
လွတe
် ြမာက်လာeရးaတွက် ြမန်မာြပည်ကuန်းတွင်းပiuင်းမှတဆင့်
ခရီးသွားလာခွင့်မရြခင်းe ကာင့် aသက်aန္တရာယ် ကီးလှeသာ
ပင်လယ်eရe ကာင်းခရီးမှတဆင့် aသက်စွန့် ပီး ထiuင်း§ မeလးရှားနှင့် ဘဂလား
eဒ့ချ်နuင
i ်ငများသiu့ ထွက်ခွါလာ ကပါတယ်။ ဒီခရီးများမှ လူကuန်ကူးသူများ၏ eခါင်းပuြဖတ်မနှင့်
a ကမ်းဖက်မ§ ပင်လယ်ြပင်ထဲသu့i ြပန်လည်eမာင်းထuတ်ခရမ§ aကန့်သတ်မရှi ရက်ရှည်
ြပည်ပနiuင်ငတွင်းမှာ ဖမ်းဆီးခထားရမများကiu ခလာရပါတယ်။29 eသာင်းနဲ့ချီeသာ
ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများမှာ မeလးရှားနiuင်င§ aeရှ့aလယ်ပuင
i ်းနiuင်င နှင့် ထiuင်းနiuင်ငတiu့တွင်
တရားမmင် aလuပ်သမားeတွaြဖစ် လuပ်ကuင
i ်eန ကသလiu aြခားeသာနiuင်ငများတွင်
ခiuလခွင့်eလ ာက်ထားသူများလည်း ရှiပါတယ်။
eထာင်နှင့်ချီeသာ ရခiuင်လူမျiuးများလည်း ြမန်မာြပည်aတွင်းရှi ဆင်းရဲမွဲeတမများနှင့်
aာဏာaလွဲသuးစားမ ဒဏ်မှ လွတe
် ြမာက်ရန်aတွက် နiuင်ငရပ်ြခားများတွင်
တရားမmင်aလuပ်သမားaြဖစ် သွားeရာက်လuပ်ကuiင်eနသူများ ရှiသကဲသ
့ u့i aiန္ဒiယ§ မeလးရှား§
ထiuင်းနiuင်င နှင့် aြခားeသာနiuင်ငများတွင် ခiuလခွင့် eတာင်းခသူများလည်း ရှiပါတယ်။
သiu့eသာ်လည်း ရခiuင်လူမျiuးများမှာ ြမန်မာြပည်တွင် လွတ်လပ်စွာ သွားလာနiuင်သည့် aတွက်
နiuင်ငြခားသiu့ ထွက်ခွာသည့်aချiန်တွင် ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများကဲ့သu့i eရe ကာင်းခရီးနှင့်
သွားလာြခင်းမျiuး သiပ်မရှiပါ။

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) ရခiuင်ြပည်တွင် ဇွန်လ mmmm က စတင်ြဖစ်ပွားခဲ့eသာ

a ကမ်းဖက်မများ
ရခiuင်ြပည်နယ်တွင် ြဖစ်ပွားခဲ့eသာ ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာ ကမ်းဖက်မများမှာ aဓiကaeနနဲ့ mmmm
ခuနှစ် ဇွန်လ m မှ mm ရက်eန့များတွင် ြဖစ်ပွားခဲ့eသာ ရiuဟင်ဂျာလူauပ်စuနှင့်
ရခiuင်လa
ူ uပ်စuတu့ia ကား aြပန်aလှန် eနaiမ်များ§ eစျးဆiuင်များ နှင့် ဘuရားmတ်ြပuသည့်
eနရာများကiu တiuကခ
် iuက်ြခင်းများ ြပuရာမှ စတင်ြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။
မျက်ြမင်သက်eသများ၏ ထွက်ဆiuချက်aရ ရခiuင်လa
ူ uပ်စu နှင့် ရiuဟင်ဂျာ လူauပ်စuများက
ရပ်ကွက်aတွင်းရှi eနaiမ်များ နှင့် aeဆာက်aဦးများကiu မီးရ့ဖျက်ဆီးြခင်း§
လuယက်မများကျူးလွန်ြခင်း§ eတွ့သမ လူများကiu တuတ်§ ဓား§ ဝါးခ န် aစရှe
i သာ
လက်နက်များြဖင့် ရiuက်နက်ြခင်းများ ြပuလuပ်ခဲ့e ကာင်းသiရပါတယ်။ လူမျiuးစu နှစ်ဖက်စလuးမှ
a ကမ်းဖက်မများ§ သတ်ြဖတ်မများ ြပuလuပ်ခဲ့e ကာင်းကiu ရပ်ကွက်aတွင်းeနထiuင်သည့်
ရခiuင်လူမျiuး နှင့် ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများက mန်ခeြပာဆiuခဲ့ပါတယ်။
လuြခueရးတပ်များက mင်းတiu့ကuယ
i ်တuင
i ် လူ့aခွင့်aeရး ချiuးeဖာက်မရှe
i သာ
a ကမ်းဖက်နည်းလမ်းများြဖင့် ဖiuခွင်းတiuကခ
် iuက်မများ ြပuလuပ်ခဲ့သလiu လက်နက်များ
ကiuငe
် ဆာင်ထားeသာ ရခiuင်လူမျiuးများနှင့်aတူ ပူးeပါင်း ပီး တiuကခ
် uက
i ်မများလည်းရှiခဲ့ပါတယ်။
ယခuကသ
့ဲ u့i ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများကiu ညဉ်းပန်းဖiနှiပ်မ နှင့် aခွင့်aeရးချiuးeဖာက်မများမှာ
aဓiကaeနနဲ့ ဇွန်လ mm ရက်eန့ကတည်းက စတင် ပီး စစ်eတွ မiu့နှင့်

ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်းeဒသeတွမှာ ြဖစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီae ကာင်းကiu eaာက်မှာ
aeသးစiတ် eဖာ်ြပထားပါတယ်။
ယခuလui လူauပ်စa
u ချင်းချင်းa ကား a ကမ်းဖက်မြပဿနာများ ြဖစ်ပွားရသည့်
ae ကာင်းaရင်းမှာ eမလ mm ရက်eန့ ရမ်း ဗဲ မiu့တွင် ဗuဒ္ဓဘာသာmင်
ရခiuငa
် မျiuးသမီးတစ်ဦးြဖစ်တဲ့ မသီတာeထွးကiu မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်ဟu ဆiueသာ
aမျiuးသားသuးဦးမှ မuဒiမ်းကျင့်ခဲ့သတ်ြဖတ်ခဲ့ြခင်းမှ စတင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါတယ်။ ထiuရာဇဝတ်ြပစ်မရဲ့
aeသးစiတက
် ui လူထuဆူပူau ကလာeစတဲ့ လက်ကမ်းစာeစာင်တစ်ခueပ မှာ eဖာ်ြပ ပီး
eဒသခeတွ ကားထဲမှာ ြဖန့်ချiခဲ့တဲe
့ နာက် ဇွန်လ m ရက်eန့တွင် ရမ်း ဗဲ မiu့aeရှ့eတာင်ပuင
i ်း
ူ uပ် ကီးက မွတ်ဆလင် ဘာသာmင်များကiu
eတာင်ကuတ် မiu့တွငe
် နထiuင်eသာ ရခiuင်လa

aစiuးရက တားဆီးနiuငခ
် ဲ့ရဲ့သားနဲ့
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တင်eဆာင်လာeသာ ဘတ်စကားတစ်စီးကiu ရပ်တန့် ပီး မွတ်ဆလင် ဘာသာmင်
ခရီးသည်ဆယ်ဦးကiu သတ်ြဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ aခuလui မွတ်ဆလင်ခရီးသည်များကiu
တင်eဆာင်လာeသာ ဘတ်စကား ကiu ရခiuင်လa
ူ uပ် ကီးက တiuက်ခuက
i ်eနချiန်တွင် မသီတာeထွးကiu
မuဒiမ်းကျင့်သတ်ြဖတ်ခဲ့သည့်aမူြဖင့် သသယရှiထားတဲ့ မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်သuးဦးမှာ
eကျာက်ြဖူ aကျဉ်းစခန်းတွင် aာဏာပiuင်များ ဖမ်းဆီးထiန်းသiမ်းြခင်း ခeနရ ပါတယ်။
တရားခမွတ်ဆလင်ဘာသာmင် သuးဦးမှာ ြပစ်မကျူးလွန်e ကာင်းeတွ့ရှiခဲ့ပါတယ်။
ြပစ်မကျူးလွန်သူ သuးဦးထဲမှ တစ်ဦးမှာ မiမiကuယ
i ်ကuယ
i ် aဆuးစီရင်ခဲ့ ပီး ကျန်နှစ်ဦးမှာ ဇွန်လ mm
ရက်eန့တွင် eသဒဏ်ချမှတ်ြခင်း ခခဲ့ရပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ခရီးသည် ဆယ်ဦးကiu
ရခiuင်လa
ူ uပ်စuမှ သတ်ြဖတ်ခဲ့သည့် aမကiueတာ့ မျက်ြမင် သက်eသများ ရှe
i သာ်လည်း
ြပစ်မစီရင်ြခင်း မရှe
i သးပါ။
ဇွန်လ m ရက်eနတွင် eထာင်နှင့်ချီeသာ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများက
ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်းeမာင်eတာ မiu့တွင် eသာ ကာeန့ဘuရားရှiခuးi a ပီး
ဆူပမ
ူ များြပuလuပ်ခဲ့ရာ aeရaတွကမ
် သiရiရ
ှ eသးတဲ့ ရခiuင်များ aသတ်ခခဲ့ရသကဲ့သiu့

ရခiuင်ြပည်သူများ၏ aiuးaiမ် ပစ္စည်းများလည်း eတာ်eတာ်များများ aဖျက်ဆီးခခဲ့ရပါတယ်။
ထiuမှတဆင့် ရiuဟင်ဂျာလူauပ်စuနှင့် ရခiuင်လa
ူ uပ်တiu့a ကား
aြပန်aလှန်တuက
i ခ
် iuက်မများa ကမ်းဖက်မများမှာ စစ်eတွ မiu့ သiu့ လျင်ြမန်စွာ ကူးစက်ပျ့နှ့
သွားပါတယ်။ aြဖစ်aပျက်aeတာ်များများမှာ တစ်ဘက်စီမှ auပ်စuများက aြခားတစ်ဘက်မှ
ရွာသားများaား မeမ ာ်လင့်ဘဲ ရuတ်တရက် တiuက်ခuက
i ် ကပါတယ်။
ဇွန်လ mm ရက်eန့တွင် ြမန်မာနiuင်ငသမ္မတ ဦးသiန်းစiန်မှ ရခiuင်ြပည်နယ်ရiှ စစ်eတွ မiu့နယ်§
eမာင်eတာ မiu့နယ်§ ဘူးသီးeတာင် မiu့နယ် နှင့် ရeသ့eတာင် မiu့နယ်တu့iတွင်
aeရးeပ e ကြငာချက် ထuတ်ြပန်e ကညာ ပီး ရခiuင်ြပည်နယ်တွင် ြဖစ်ပွားeနeသာ
လူauပ်စa
u ချင်းချင်း ကားa ကမ်းဖက်မများကiu mင်eရာက်ကuင
i ်တွင်ရန် aတွက်
ြမန်မာစစ်တပ်aား aခွင့်aာဏာeပးaပ်လuက
i ်ပါတယ်။ ရခiuင်ြပည်နယ် eြမာက်ပuင
i ်း နှင့်
စစ်eတွ မiu့တွင် a ကမ်းဖက်ဆူပူau ကမကiu ရက်aနည်းငယ်aတွင်း ထiန်းသiမ်း
ရပ်တန့်နuင
i ်ခဲ့eသာ်လည်း လuြခueရးတပ်များက ဆူပူမau ကမတွင် ပါmင်eနသူများကiu
ဖယ်ရှားရာတွင် ae ကာင်းမဲ့ဖမ်းဆီးြခင်းများ§ aတင်းaဓမ္မaင်aားသuး eဆာင်ရွက်မများ
aစရှiသည့် aာဏာaလဲသuးစားမများ နှင့် လူ့aခွင့်aeရးချiuးeဖာက်မများကiu
ကျူးလွန်လာပါတယ်။ aထူးသြဖင့် ရiuဟင်ဂျာ eကျးရွာများက ထiuကသ
့ဲ u့ieသာ aခွင့်aeရး
ချiuးeဖာက်မများကiu ကiu ပiuမuခ
i ခဲ့ရပါတယ်။ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuး နှင့် ရခiuင်လူမျiuး စuစe
u ပါင်း mmmmmm
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eကျာ်ခန့်က မiမiတu့i၏ eနaiမ်ကuစ
i ွန်ခွါခဲ့ ကရ ပီး သီးြခားစီeဆာက်လuပe
် ပးထာeသာ ယာယီ
eနရာထiuင်ခင်းများတွင် eြပာင်းeရ့eနထiuင်eန ကရပါတယ်။ ြပည်တွင်း နှင့် နiuင်ငတကာ
လူသားချင်း စာနာeထာက်ထားeရး aဖွဲ့များဟာ aeရးeပ လia
u ပ်eနတဲ့ aကူaညီများကiu
eပးaပ်နuင
i ်eရးaတွက် aလူးaလဲeဆာင်ရွက်eန ကရပါတယ်။
ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်းမှာ ြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ လူauပ်စa
u ကား a ကမ်းဖက်မြပဿနာများ နှင့်
aစiuးရမှ ဆူပူau ကမများကiu a ကမ်းဖက်နည်းြဖင့် ဖယ်ရှားမe ကာင့် eသဆuးသူ ဦးeရနှင့်
ထiခuက
i ်ဒဏ်ရာရသူဦးeရ aတiaကျကiu ယခuချiန်ထiမသiရiရ
ှ eသးပါ။ aစiuးရ ထuတ်ြပန်ခဲ့eသာ
eသဆuးသူစာရင်းaရ ရခiuင်ြပည်နယ်တွင် ြဖစ်ပွားeနeသာ
လူauပ်စuများa ကားa ကမ်းဖက်မြပဿနာe ကာင့် လူဦးeရeပါင်း mm ဦးeသဆuးခဲ့တယ်လu့i
ဆiuပါတယ်။30 လူ့aခွင့်aeရး eစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့၏ စuစမ်းချက်aရ aစiuးရထuတ်ြပန်ထားeသာ
စာရင်းမှာ aမှန်တကယ်eသဆuးဒဏ်ရာရခဲ့သူaeရaတွကထ
် က် aလွန်
နည်းပါးeနe ကာင်းeတွ့ရပါတယ်။31
ဆူပူa ကမ်းဖက်မများ တလခန့်ြပည့်သွား ပီးeနာက် ဇူလuင
i လ
် mm ရက်eန့တွင်မှ သမ္မတ
ဦးသiန်းစiန်က ရခiuင်ြပည်နယ်တွင် ြဖစ်ပွားeနeသာ လူauပ်စa
u ကားပဋiပက္ခများကiu
eြဖရှင်းeပးရန် ‘တခuတည်းeသာနည်းလမ်းမှာ’ ရiuဟင်ဂျာများကiu တတiယနiuင်င သiu့မဟuတ်
ကuလသမဂ္ဂဒuက္ခသည်များဆiuင်ရာ မဟာမင်း ကီးမှ ကီး ကပ်ကွပ်ကဲeသာ ဒuက္ခသည်စခန်းများသiu့
ပiu့eဆာင်ရန်ြဖစ်e ကာင်း eြပာဆiuခဲ့ပါတယ်။32 ကuလသမဂ္ဂဒuက္ခသည်များဆiuင်ရာ မဟာမင်း ကီးမှ
ထia
u ဆiuြပuချက်ကui ချက်ချင်း ြငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။33
ြမန်မာနiuင်ငaမျiuးသားလူ့aခွင့်aeရးeကာ်မီရှင်uက္က ရခiuင်aမျiuးသားတစ်ဦးြဖစ်တဲ့ဦးmင်းြမ
ဦးeဆာင်တဲ့ သuးဦးပါ aဖွဲ့မှ aeြခaeနကiu eလ့လာသuးသပ်ရန် ရခiuင်ြပည်နယ်သu့i ဇွန်လ mm
ရက်eန့မှ ဇူလuင
i ်လ mရက်eန့aထi သွားeရာက်ခဲ့ပါတယ်။ eကာ်မီရှင်၏
eလ့လာeတွ့ရှiချက်eတွကui နiuင်ငeတာ်ပuiင် မီဒီယာများမှတဆင့် ဇူလuင
i ်လ 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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e ကြငာချက်တစ်eစာင်ထuတ်ြပန်ခဲ့ပါတယ်။ ထiuထuတ်ြပန်e ကြငာချက်မှာ aစiuးရaာဏာပiuင်များ
ကျူးလွန်ထားeသာ aာဏာaလဲသuးစားမများကiuမူ eဖာ်ြပထားြခင်းမရှiဘ§ဲ
eဒသတွင်းaeရးeပ လia
u ပ်eနeသာ လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားမဆiuင်ရာ
aeထာက်aကူပစ္စည်းများ aလuaeလာက် ရရှe
i နe ကာင်း ကiuသာ
ထည့်သွင်းeရးသားထားပါတယ်။ ထiu့aြပင် ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများ ဖiနှiပ်ခeနရမနှင့်
နiuင်ငသားြဖစ်eရးြပဿနာကiuလည်း eဖာ်ြပထားြခင်းမရှe
i ကာင်း 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) aစiuးရလuြခueရးတပ်သားများရဲ့

လူ့aခွင့်aeရးချiuးeဖာက်မများ
ဂiuဏ်းဂဏဆiuငရ
် ာ ကမ်းဖက်မe ကာင့် ဒuက္ခeရာက်သူများကiu ကာကွယ်ရန် aစiuးရက
ပျက်ကွက်ခဲ့
ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်းနှင့် စစ်eတွ မiu့တွင် ြဖစ်ပွားခဲ့eသာ ဂiuဏ်းဂဏာဆiuင်ရာa ကမ်းဖက်မ
ြပဿနာ၏ aဆiuးဝါးဆuးaချiန်ြဖစ်သည့် ဇွန်လ m ရက်eန့မှ mm ရက်eန့များတွင်
ရiuဟင်ဂျာလူauပ် ကီး နှင့် ရခiuင်လူမaသiuင်းaဝiuင်းများမှ e ကာက်လန့်စရာeကာင်းတဲ့
a ကမ်းဖက်မများနှင့် aiးu aiမ်ပuင
i ်ဆuင
i ်မများကiu ဖျက်ဆီးြခင်းများ ြပuလuပ်ခဲ့ပါတယ်။
eခါင်းြဖတ်သတ်ြခင်း§ ဓား ြဖင့်ထuးi သတ်ြခင်း§ eသနတ်ြဖင့်ပစ်သတ် ကြခင်း§ ရiuက်နှက် ကြခင်း§
eနရာတကာ မီးရ့ဖျက်စီးြခင်းများကiu ကျူးလွန်ခဲ့ ကe ကာင်း ကားသiခဲ့ရပါတယ်။ ရခiuင်နှင့်

ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးစu နှစ်ဖက်စလuးမှ မျက်ြမင်သက်eသများက aeြခaeနဆiuးဝါးတာ
သiသာeနeသာ်လည်း aာဏာပiuင်များက mင်းတiu့ကui လueလာက်သည့်ကာကွယ်မများ

မeပးaပ်ခ့e
ဲ ကာင်း လူ့aခွင့်aeရး eစာင့် ကည့်eရး aဖွဲ့ကiu eြပာြပခဲ့ ကပါတယ်။35 aစiuးရမှ
aချiန်မီ သင့်သလiu mင်eရာက်ထiန်းသiမ်း ဟန့်တားမများ မြပuလuပ်ခဲ့သြဖင့် a ကမ်းဖက်မများမှာ
aရှiန်ပuမ
i uြi မင့်လာ ပီး တရားuပeဒစiuးမiuးမမရှiသည့် aeြခaeနတွင် လူauပ်စuနှစ်ဘက်စလuးမှ
eသချာညiနင်းထားတဲ့တuiကခ
် uက
i ်eရး aစီစဉ်များeရးဆွဲ ပီး aြပန်aလှန် တiuကခ
် uက
i ်မများ
ြပuလuပ်လာတဲa
့ ထi ြဖစ်လာပါတယ်။ စတင် ြဖစ်ပွားeစခဲ့တဲ့ ဇွန်လ m ရက်eန့
eတာင်ကuတ် မiu့တွင် မွတ်ဆလင်ဘာသာmင် ခရီးသည်များကiu ရခiuင်လa
ူ uပ်စuမှ တiuကခ
် uက
i ်

35

ဇွနလ
် mmရက်eန့ eတာင်ကuတ်တွင်ြဖစ်ပွားခဲe
့ သာ မူဆလင်ဘာသာmင်ခရီးသည် mm ဉီးကiu ရခiuငလ
် a
ူ uပ်စuမှ သတ်ြဖတ်ခဲ့ြခင်း

နှင့် eမာင်းeတာ မiu့နယ်ရှi မူဆလင်ဘာသာmင်များ၏ ဆူပa
ူ u ကမတiu့ကui ြမန်မာသတင်းဌာနများက တင်ြပရာမှာ ယခင်က
မြဖစ်ဖူးတဲ့ ဘက်လuက
i ်မeတွ ရှe
i နခဲ့ ပီး aချiu့eသာae ကာင်းaရာeတွမှာဆiuလ င် ရiuဟင်ဂျာ နှင့် ရiuဟင်ဂျာမဟuတe
် သာ
မူဆလင်ဘာသာmင်များကiu aတiaလင်း ရန်လuတ
i ဲ့ aသuးaနန်းeတွသuးထားတာကiu eတွ့ရှiရပါတယ်။
uပမာaeနနှင့်eဖာ်ြပရမယ်ဆuလ
i င် ြမန်မာ့aလင်းသတင်းစာမှ မူဆလင်ခရီးသည်များ သတ်ြဖတ်ြခင်းခရတဲ့ ae ကာင်းaရာကiu
eဖာ်ြပရာမှာ သတ်ြဖတ်ခလiuက်ရတဲ့ မူဆလင်eတွကui ‘ကuလား’ဟuနှiမ့်ချ ပီးသuးနန်းခဲ့ပါတယ်။ aဲဒလ
ီ uiသuးနန်းလiuက်ြခင်းe ကာင့်
ြမန်မာမူဆလင်ဘာသာmင်များကiu eဒါသြဖစ်eစခဲ့ ပီး ထiuက့ဲeသာaသuးaနန်းကiu aစiuးရသတင်းစာမှ aသuးြပuလiuက်ြခင်းြဖင့်
မူဆလင်ဘာသာmင်များဟာ ြမန်မာနiuင်ငတွင်းမှာ ‘ဒuတiယတန်းစားနiuင်ငသားaဆင့်’ aြဖစ်သတ်မှတ်ြခင်း
i ာကiu eဖာ်ြပeနတာြဖစ်e ကာင်း aချiu့eသာ ြမန်မာမူဆလင်ဘာသာmင်များက
ခeနရတယ်ဆuတ
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာ ကားခဲ့ပါတယ်။ eနာက်ပuင
i ်းမှာ ြမန်မာ့aလင်းသတင်းစာမှ ထiuကသ
့ဲ u့ieသာ
aသuးaနန်းeတွကui aသuးြပuြခင်းမရှe
i တာ့eပမယ့် eတာင်းပန်ြခင်းတစuတရာမ မြပuလuပ်ခဲ့ပါ။ Human Rights Watch interview
#01, Yangon, Burma, June 2012
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သတ်ြဖတ် eနမကiu လuြခueရးတပ်များ နှင့် လuြခueရးရဲများ ကiuယ်တiuင် ြမင်eတွ့eနeသာ်လည်း
mင်eရာက် ဟန့်တားြခင်းြပuလuပ်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။36 aာဏာပiuင်များက
aသတ်ခလiuက်ရeသာ တရားခများ၏ aeလာင်းများ သiမ်းဆည်းြခင်းကiuသာ ြပuလuပ်ခဲ့e ကာင်း
မျက်ြမင်သက်eသတစ်ဦးမှ လူ့aခွင့်aeရး eစာင့် ကည့်eရးaဖွ့ဲ သiu eြပာ ကားခဲ့ပါတယ်။37
ပဋiပက္ခစတင်ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် aeစာပiuင်းကာလများတွင် လuြခueရးတပ်မှ ရခiuင်§ ရiuဟင်ဂျာ နှင့်
ရiuဟင်ဂျာ မဟuတe
် သာ မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်များကiu aကာaကွယ်eပးရန်
ပျက်ကွက်eနe ကာင်း သတင်းaစီရင်ခ ထuတ်ြပန်မများ ရှe
i နeသာ်လည်း
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွ့ဲ မှ ဇွန်လeနာက်ပuင
i ်းတွင် စစ်eတွ မiu့သiu့
သွားeရာက်eလ့လာသည့်aချiန်တွင် aစiuးရမှ ဆူပူau ကမကiu ထiန်းသiမ်းရန် eစလတ်ထားeသာ
စစ်တပ် တပ်ဖွဲ့များမှာ mင်းတiu့၏ တာmန်များကiu eကာင်းမွန်eကျပွန်စွာ
eဆာင်ရွက်eနe ကာင်းeတွ့ရှiခဲ့ရပါတယ်။ သiu့eသာ်လည်း
aြခားလuြခueရးတာmန်ယူထားeသာaဖွဲ့များြဖစ်သည့် ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် လuြခueရးaရန်တပ်ဖွဲ့
များမှာ စစ်eတွ မiu့ နှင့် ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်းတွင် ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများaeပ
လူ့aခွင့်aeရးချiuးeဖာက်မများ နှင့် ဖiနှiပ်ချuပ်ချယ်မများ aဓiက ြပuလuပ်eနသူများြဖစ်ပါတယ်။
ဇွန်လaကuန်ပuင
i ်းeလာက်မှာ ြမန်မာ့တပ်မeတာ်မှ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများကiu mင်းတiu့၏
မူလeနaiမ်ရiှ ပiuင်ဆuင
i ်မပစ္စည်းများ ြပန်လည်သiမ်းဆည်းနiuင်eရးaတွက် ခရီးစဉ်တeလ ာက်
လiuက်ပါeစာင့e
် ရှာက်ခဲ့ ပီး mင်းတiu့ eြပာင်းeရ့eနထiuင်ရာ eနရာသiu့ ြပန်လည်ပu့ieဆာင်ခဲ့သည်ကui
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွ့ဲ မှ မျက်ြမင် eတွ့ရှiခဲ့ပါတယ်။ သiu့eပမယ့်
ထiuကသ
့ဲ u့iလuပ်eဆာင်eပးြခင်းမှာ တပ်မeတာ်မှ ပuမှန် ထမ်းeဆာင်eနရသည့်
တာmန်aရeဆာင်ရွက်eပြခင်းလား သiu့မဟuတ် aခe ကးeငွ eပးeဆာင် ထားြခင်းe ကာင့်
eဆာင်ရွက်eပးခဲ့သလား ဆiuတာကiu aeသaချာ မဆuးြဖတ်နuင
i ်ပါ။ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးတစ်ဦးမှ
‘ရဲeတွကလဲ ရခiuင်လူမျiuးeတွြဖစ်တယ်။ သူတu့iက ကျeနာ်တu့iကuမ
i uန်းတယ်။ စစ်တပ်မှာeတာ့

ဗမာလူမျiuးeတွ များတယ်။ စစ်တပ်ကကျeနာ်တu့iကuiကာကွယ်eပးeနတယ်’ ဟu
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာြပခဲ့ပါတယ်။38

ရခiuင်လူမျiuးများaeပ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများ၏a ကမ်းဖက်မ

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 ရခiuင်aမျiuးသမီးတစ်ဦးမှ ဇွန်လ mm
ရက်eန့တွင် ပစ္စတe
ui သနတ်နှင့် လက်နက်aချiu့ ကiuင်eဆာင်လာတဲ့ ရiuဟင်ဂျာလူauပ် ကီးက
သူမတiu့၏ ရွာထဲကum
i င်လာ ပီး သူမ၏aမျiuးသားကiu သတ်ြဖတ်ခe
ဲ့ ကာင်း လူ့aခွင့်aeရး
eစာင့် ကည့်eရး aဖွဲ့aား eြပာြပပါတယ်။ ရွာထဲမှာ လuြခueရးလuးmချထားြခင်း
လuးmမရှiခဲ့e ကာင်း သူမကeြပာြပခဲ့ပါတယ်။
ကျမaမျiuးသားဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်eလာက်ကaသတ်ခခဲ့ရပါတယ်။
ရက်eတာ့ aတiaကျ မသiပါဘူး။ ရွာထဲကui [ပထမ] eရာက်လာတဲ့
မွတ်ဆလင်လူauပ်ဟာ eသနတ်eတွ သuးပါတယ်။ aဲဒီaချiန်မှာ ကျမတiu့
eသနတ်ပစ်သeတွကui ကားရပါတယ်။ aဲဒီeတာ့ ကျမaမျiuးသားဟာ
aဲဒီမွတ်ဆလင်eတွကui တiuကခ
် iuကဖ
် u့iလuပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတu့iက ကျမaမျiuးသားကiu
ဒီရွာထဲမှာပဲ သတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့လက်eမာင်းဟာ aြဖတ်ခထားရ ပီး
သူ့eခါင်းဟာလည်း ြပတ်ခါနီးနီး aခuတ်ခထားရပါတယ်။ ကျမaမျiuးသားက
aသက် mm နှစ်ရiပ
ှ ါ ပီ။39
စစ်eတွ မiu့aြပင်ဘက်ရှi ဘန်းြဖူရွာeန aသက် mm aရွယ်ရiတ
ှ ့ဲ ရခiuင်aမျiuးသမီးတစ်ဦးက
ဇွန်လ mm ရက် ညeနပiuင်းတွင် ပလပ်စတစ်aမာစားြဖင့်ြပuလuပ်ထားeသာ aiမ်တွင်လuပ်
ချပ်mတ်တန်ဆာများကiu mတ်ဆင်ထားတဲ့ မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်လa
ူ uပ်စu ကီး သူမတiu့ရဲ့
ရွာထဲကum
i င်လာခဲ့e ကာင်း လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာြပပါတယ်။ သူတu့iက
ဓါးeတွ နဲ့ တစ်လတ
ီ ာeလာက်ရiတ
ှ ဲ့ ဓါတ်ဆe
ီ တွကuiသယ်လာ ပီး သူမတiu့ရဲ့ရွာထဲရiှ eနaiမ်eတွကui
မီးရ့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ လuြခueရး ဘာမှမရှe
i ကာင်းလဲeြပာခဲ့ပါတယ်။
ကျမaရမ်းe ကာက်လွန်း ပီး aသက်ရလiu့မရeတာ့ပါဘူး။ aဲဒါe ကာင့်
လဲသွားခဲ့ပါတယ်။ a ကမ်းဖက်မeတွ aားလuးကiu ကျမြမင်eတွ့ခဲ့ရပါတယ်။ မွတ်ဆလင်
mmm eလာက် ကျမတiu့ရဲ့ရွာကiu လာ ပီးတiuကခ
် iuက်ခဲ့ပါတယ်။ သူတiu့eတွ aiမ်eတွကui
မီးရ့eနတာ ကျမ ြမင်eတွ့ခဲ့ပါတယ်။ aဲဒီလui a ကမ်းဖက်မ ြဖစ်eနချiန်မှာ
ရဲeတွမလာပါဘူး။ aဲဒီမွတ်ဆလင်eတွလာ ပီးရွာကiuမီးရ့eတာ့ ထွကe
် ြပးခဲ့ပါတယ်။
ကျမ စစ်eတွeရာက်တa
ဲ့ ထi ရဲeတွကui 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 ရခiuင်aမျiuးသမီးတစ်ဦးကလည်း aာဏာပiuင်များမှ
aကာaကွယ်eပးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည့်aတွက် ရာနှင့်ချီeသာ ရiuဟင်ဂျာeတွက
စစ်eတွaြပင်ဘက်မှာရှiတ့ဲ သူမတiu့၏ ရွာကiu ဇွန်လ mmရက်eန့မှာ
လာeရာက်တuက
i ခ
် iuက်ခဲ့e ကာင်း လူ့aခွင့်aeရး eစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu aခuလui
eြပာြပခဲ့ပါတယ်။
သူတu့iauပ်စe
u တွဟာ ကျမတiu့ကui eကျာက်တးeတွ
u
eလာက်eလးခွeတွနဲ့
တiuကခ
် iuက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတiu့က တuတe
် တွ§ ဓါးeတွကuလ
i ည်း
ကiuင်eဆာင်ထားပါတယ်။ ကျမတiu့ဘက်က လူ mm eလာက်ပဲ ရှiပါတယ်။
[ရiuဟင်ဂျာ] auပ်စuဘက်မှာက လူဦးeရ eတာ်eတာ်များပါတယ်။ ကျမတiu့ သူတu့iကui

ြပန် ပီး ခuခလiu့ မနiuင်တဲa
့ တွကe
် ကာင့် aြခားeနရာကiu
ထွက်eြပးတiမ်းeရှာင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတu့iက ကျမတiu့ရဲ့eနaiမ်eတွကui
မီးရ့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ စuစe
u ပါင်း aiမ်ရှစ်လးu နဲ့ ဘuန်း ကီးeကျာင်း တစ်eကျာင်း
ဖျက်ဆီးခလiuက်ရပါတယ်။ မွတ်ဆလင်လူဦးeရက aရမ်းများeတာ့ ကျမတiu့
ကiuယ့်ကuယ
i ် ြပန်ခuခကာကွယ်ဖu့iမြဖစ်နuင
i ်ခဲ့ပါဘူး။ သူတu့iက ကျမတiu့ကui ဖမ်း ပီး
ဓါးနဲ့ခuတဖ
် u့i ကiuးစားခဲ့ပါတယ်။ သူတu့ieတွက စစ်eတွကပါ။41
နiuင်ငeတာ်aာဏာပiuင်eတွက တiuကခ
် uက
i ်ခeနရတဲ့ eကျးရွာeတွကui aကာaကွယ်aလuaeလာက်
မeပးခဲတ
့ ာe ကာင့် eကျးရွာaလiuက် auပ်စa
u လiuက် မiမiတu့iရဲ့လuြခueရးaတွက် မiမiတu့iကiuယ်တuiင်
ကာကွယ်ဖu့i ကiuးပမ်း လuပ်eဆာင်လာရင်း a ကမ်းဖက်မဟာ ပiuမuiဆuးi ဝါးလာခဲ့ပါတယ်။ aသက်
mm aရွယ်ရiတ
ှ ့ဲ ရခiuင်aမျiuးသားတစ်ဦးက ‘aစiuးရက ကျeနာ်တu့iကui ဘာမှမကူညီပါဘူး။
ကျeနာ်တu့iမှာ စားစရာလည်း မရှiဘူး§ eနစရာလည်းမရှiဘူး။ [ဒီကeနထွက်eြပးeတာ့လည်း]
လuြခuမဘာမှမရှiဘူး။ ကျeနာ်တu့iလည်း ကiuယ့်ဟာကiuယ် ကာကွယ်ဖu့iaတွက် တuတe
် တွ§ ဓါးeတွကui
သuးရတယ်။ စြဖစ်ကတည်းက ခuချiန်ထiမaiပ်ရeသးဘူး’ ဟu

လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာြပခဲ့ပါတယ်။

ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများaeပ ရခiuင်လူမျiuးများ၏a ကမ်းဖက်မ

41 Human Rights Watch Interview A.I., Sittwe, Arakan State, June 2012
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ြပည်တွင်းaeြခစiuက် သတင်းမီဒီယာeတွနဲ့ aစiuးရသတင်းမီဒီယာeတွက
ရခiuင်ြပည်နယ်မှာြဖစ်eပ eနတဲ့ a ကမ်းဖက်မeတွမှာ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးeတွက
ရခiuင်လူမျiuးeတွaeပ ြပစ်မကျူးလွန်eနလiu့သာြဖစ်e ကာင်း eြပာဆie
u န ကတဲ့aချiန်မှာ
နiuင်ငတကာသတင်းမီဒီယာeတွဟာ လည်း ရiuဟင်ဂျာလူများaeပ a ကမ်းဖက်eနမများကiu
aဓiကထား eဖာ်ြပeန ကပါတယ်။42 သီးြခားရပ်တည်eနတဲ့ Eleven Media Group ၏
ထuတ်ြပန်e ကြငာချက်တွင် ‘နiuင်ငတကာမီဒီယာaဖွဲ့များသည် ြမန်မာနiuင်င နှင့်
ြမန်မာနiuင်ငသားများ၏ ဂuဏ်သiကာ္ခ ညiuးနွမ်းeစရန်aတွက် ရခiuင်လူမျiuး နှင့် ဘဂါလီ
ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးတiu့a ကား ြဖစ်ပွားeနသည့် ပဋiပက္ခသတင်းများ တင်ဆက်ရာတွင်
ဘက်လuက
i ်မများရှe
i နe ကာင်း….. ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများကသာ ရခiuင်လူမျiuးများကiu
သတ်ြဖတ်ြခင်း§ ရခiuင်လူမျiuးများ၏ eနaiမ်များကiu မီးရ့ြခင်းများ ြပuလuပ်eနe ကာင်း’
eရးသားeဖာ်ြပထားပါတယ်။43
a ကမ်းဖက်တuက
i ခ
် iuက်မeတွ ပiuမuြi ပင်းထန်လာတာနှငa
့် မ လူauပ်စuတခuနှင့်တခua ကား
တiuကခ
် iuက်မeတွဟာ ပiuမui ပီးeတာ့ စနစ်ကျလာတာကiu လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွ့ဲ က
eလ့လာeတွ့ရှiရပါတယ်။ aသက် mm နှစ်aရွယ်ရiှတ့ဲ ရခiuင်aမျiuးသားတစ်ဦးက ဇူလuင
i ်လ mm
ရက်eန့မတiuင်ခင် စစ်eတွ မiu့တွင် ြပuလuပ်ခဲ့eသာ aစည်းeဝးတခuကui သူကuယ
i ်တuင
i ်
တက်eရာက်ခဲe
့ ကာင်းနှင့် ထia
u စည်းaeဝးတွင် စစ်eတွ မiu့aနီးတဝiuက်မှာရှieနeသာ
မွတ်ဆလင်eကျးရွာeတွကui မီးရ့ဖျက်ဆီးရန်aတွက် aားလuး သeဘာတူ ဆuးြဖတ်ခဲ့e ကာင်းကiu
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ထ aခuလe
ui ြပာြပပါတယ်..
ကျeနာ်တu့iaားလuးeဆွးeနွးခဲ့ က ပီး မွတ်ဆလင်eတွaားလuး
ဌာနချuပ်ပစaြဖစ်
u
aသuးြပueနတဲ့ ရiuဟင်ဂျာရွာeတွတချiu့ကiu မီးရ့ဖျက်ဆီး ကဖiu့
သeဘာတူဆuးြဖတ်ခဲ့တယ်။ uပမာ − နာဇီ နှင့် ဘူမီ ရွာeတွလe
ui ပါ့။
မွတ်ဆလင်eတွရဲ့ ဌာနချuပ်တခuြဖစ်တဲ့ ဘူမီရွာကiu ကျeနာ်တu့iaရင်ဆးu
မီးရ.ခဲ့တယ်။ သူတu့iရဲ့aiမ်eတွကui ကျeနာ်တu့i မီးရ. ပီးတဲ့eနာက် သူတu့iက
ကျeနာ်တu့iရဲ့aiမ်eတွကui ြပန် ပီးမီးရ.တယ်။ တချiu့eနရာeတွမှာဆiuရင်eတာ့
ကျeနာ်တu့iက aiမ်eတွကuမ
i ီးမရ.ပါဘူး။ ဘာe ကာင့်လဲဆe
ui တာ့

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-mediaon-rakhine-rohingyas-disgraces-myanmar-images&catid=42:weekly-eleven-news&Itemid=109 (accessed July 16, 2012)
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aဲလe
ui နရာeတွမှာ ရခiuင်aiမ်eတွလည်းရှe
i တာ့ မီးသွားရ.ရင်
မiuက်မဲရာကျမှာeပါ့။ aဲဒီရခiuင်aiမ်eတွကuလ
i ည်း မီးကူးကuန်မှာeလ။
ကျeနာ်တu့iသuးရက် တiuကခ
် iuက်ခဲ့တယ်။ စစ်eတွတက္ကသuလ
i ်နားမှာရှiတ့ဲ
ဘူမီရွာကeန ကျeနာ်တu့i စခဲ့တာ။ ဘာြဖစ်လu့iလဲဆe
ui တာ့ ဘူမီရွာက သူတiu့ရဲ့
ဌာနချuပ်eလ။44
eဒသခရခiuင်လူမျiuးeတွက "မiမiကuယ
i ်ကiuယ်ကာကွယ်ရန်aတွက်" လiu့ဆuတ
i ဲ့ aမများ
ြဖစ်ပွားeနချiန် ကာလaတွင်းမှာ uပeဒaရ တားဆီးဟန့်တားဖiu့aတွက်
uပeဒ ကီး ကပ်eရးဘက်မှ တစuတရာ eဆာင်ရွက်ြခင်း မရှiခဲ့ပါ။
ထiuတuiကခ
် uက
i ်မမှာ ရခiuင်လူမျiuးများ၏ eနaiမ်ကui ထiခuiက်မမရှe
i စဘဲ
ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများaeပ သာ ထiခuက
i ်ပျက်ဆီးမ aများဆuးြဖစ်eစရန် စနစ်တကျ
စီစဉ်eဆာင်ရွက်ထားသည့် aeနaထားမျiuးရှe
i ကာင်း eပ လွငe
် နပါတယ်။ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuး
မျက်ြမင်သက်eသများက မiမiတu့ieနaiမ်မှာ ရခiuင်လူမျiuး၏ eနaiမ်နှင့် နီးကပ်eနပါက မiမiတu့i၏
eနaiမ်ကui မီးရ.ြခင်းမြပuလuပ်e ကာင်းနှင့် aြခားeသာ နည်းလမ်းများကia
u သuးြပu ပီး
ဖျက်ဆီးမများ ြပuလuပ်ခဲ့e ကာင်းကiu aတည်ြပueြပာဆiuခဲ့ပါတယ်။ သက် ကီးရွယ်aiu ရiuဟင်ဂျာ
aမျiuးသားတစ်ဦးက လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu aခuလui eြပာ ကားခဲ့ပါတယ်။
ကျeနာ်တu့ieနတဲ့eနရာက ရခiuင်eတွeနတဲ့eနရာနဲ့ သီးြခားြဖစ်eနရင်
ရခiuင်လa
ူ uပ် ကီးက ကျeနာ်တu့i မွတ်ဆလင်eတွရဲ့eနaiမ်ကui မီးရ.ဖျက်ဆီးတယ်။
ဒါeပမယ့် ကျeနာ်တu့ieနတဲ့eနရာက ရခiuင်လူမျiuးeတွeနတဲe
့ နရာနဲ့
နီးeနမယ်ဆuရ
i င် မီးeတွကူးကuန်မှာစiuးလiu့ သူတu့iမီးမရ.ဘူး။ ဒီeတာ့ သူတu့iက
လူeတွကui ရiuက်နက် သတ်ြဖတ် ပီး aiမ်eတွကe
ui တာ့ aြခားနည်းeတွနဲ့
ဖျက်ဆီး ကတယ်။45
ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာa ကမ်းဖက်မ aဆiuးဝါးဆuးeသာaeနaထားကiu eရာက်ရe
iှ နချiန်မှာ
လuြခueရးကင်းမဲ့မe ကာင့် aတားaဆီးမဲ့ သတ်ြဖတ်မeတွ နှင့် aြခားeသာ a ကမ်းဖက်မeတွ
ြဖစ်ပွားခဲ့ရတာြဖစ်တယ်လu့i aြခားရiuဟင်ဂျာလူမျiuးaချiu့က eြပာဆiu ကပါတယ်။ စစ်eတွ မiu့မှ
aသက် mm နှစ်aရွယ်ရiှ ရiuဟင်ဂျာ aမျiuးသမီးတစ်ဦးက ဇွန်လ mm ရက်eန့မှာ
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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လက်နက်eတွကuင
i ်eဆာင်ထားတဲ့ ရခiuင်aမျiuးသား mm eလာက်က
သူမတiu့မiသားစuaားလuးရှe
i နတဲ့ သူမရဲ့eနaiမ်ကui ဝiuင်းထားခဲ့e ကာင်း လူ့aခွင့်aeရး
eစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu aခuလe
ui ြပာြပခဲ့ပါတယ်။
သူတu့ieတွက ကျမတiu့ရဲ့aiမ်ကuလ
i က်ညiuးထiuး ပီး “ဒီaiမ်က
မွတ်ဆလင်ရဲ့aiမ်ြဖစ်တယ်” လiu့ eြပာ ပီးeတာ့ သူတiu့ထဲက လူ mm
eယာက်eလာက်က aiမ်eပ ကiu တက်လာပါတယ်။ သူတu့iaiမ်eပ တက်လာတဲ့
aချiန်မှာ ကျမရဲ့ eယာက္ဖဟာ ြပူတင်းeပါက်ကeန ခuန်ချ ပီး
ထွက်eြပးခဲ့ပါတယ်။ သူခuန်ချတဲa
့ ချiန်မှာ aြပင်မှာeစာင့e
် နတဲ့သူeတွက
သူ့ကuဝ
i uင
i ်းဖမ်း က ပီး [လည်ပင်းကiu ဓါးနဲ့လှီး ပီး] သတ်ခဲ့ ကပါတယ်။
ကျမကeတာ့ aiမ်eနာက်eဖးမှာ ပuန်းeနခဲ့ပါတယ်။ သူတu့iက
aတင်းaခန်းတခါးeတွကui ဖျက်ဆီး ပီးaထဲmင်လာ ကပါတယ်။
ကျမတiu့ပuန်းeနတဲ့ aခန်းရဲ့တခါးက eတာ်eတာ်eလးကiu ခiuင်ပါတယ်။
သူတu့iဖျက်ဆီးလiu့မရခဲ့ပါဘူး။ ဒီeတာ့ သူတu့iက “aြပင်ကuထ
i ွက်လာမှာလား
ဒါမှမဟuတ် မီးeလာင် ပီးaeသခမှာလာ။ ကiuက်တာeရွး”
လiu့eaာ်eြပာပါတယ်။46
သူမရဲ့aမျiuးသားဟာ ရဲစခန်းကiu ဖuန်းဆက် ပီး ကiuးစားဆက်သွယ်ခဲ့eပမယ့် ရဲစခန်းက ဘာမှ
တu့ြပန်မ မရှiခဲ့ပါဘူး။ ‘ကျမရဲ့aမျiuးသားက စီးပွားeရးသမားတစ်eယာက်ြဖစ်တဲ့aတွက်
ရဲaရာရှe
i တွနဲ့သူ aဆက်aသွယ်ရှiပါတယ်။ ဒါe ကာင့်သူက ရဲစခန်းကiu
a ကiမ် ကiမ်ဖuန်းဆက် ပီး aြပင်မှာ လူeတွ သူ့မiသားစuကui ခiမ်းeြခာက်eနe ကာင်း
eြပာြပခဲe
့ ပမယ့် ဘယ်သူမှလာeရာက်ကူညီခဲ့တာမရှiခဲ့ဘူး။"47 လူauပ် ကီးက သူမaပါamင်
aiမ်ထဲတွင်ရှieနတဲ့ သူမရဲ့aမျiuးသား§ သူမရဲ့eယာက္ခမနဲ့ aiမ်aလuပ်သမား နှစ်ဦးနဲ့
aiမ်နီးနားချင်းတiu့ကui ရiuက်နှက်ခဲ့ပါတယ်။ aကယ်၍သာ ရခiuင်လူမျiuးaiမ်နီးနားချင်းကသာ
ထiuရခiuင်လa
ူ uပ် ကီးကiu မeတာင်းပန်ခဲ့ပါက သူမရဲ့aiမ်တွင်းရှiပစ္စည်းeတွကui လuယက် ပီး
သူမရဲ့မiသားစuကui သတ်လuiက် ပီးြဖစ်e ကာင်း လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့e
် ရးaဖွဲ့ကiu
eြပာြပခဲ့ပါတယ်။

46 Human Rights Watch interview Z.H., Sittwe, Arakan State, June 2012.
47

aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက်

aစiuးရက တားဆီးနiuငခ
် ဲ့ရဲ့သားနဲ့
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ထiuလa
ူ uပ် ကီးက သူမတiu့ကui ရဲစခန်းသiu့eခ eဆာင်သွား ပီး လမ်းတစ်eလ ာက်လးu
ရiuက်နှက်နှiပ်စက်ခဲ့ပါတယ်။ ‘ရဲစခန်းကie
u ရာက်တဲ့aချiန်မှာ ရဲသား mmm−mmm eလာက်
ရဲစခန်းထဲမှာရှiပါတယ်။ တချiu့က ကျမaမျiuးသားရဲ့ သူငယ်ချင်းeတွပါ။ ကျမaမျiuးသားက
i ကာကွယ်eပးတာလဲ’ လiu့eမးခဲ့ပါတယ်။ ရဲသားeတွက
‘ဘာြဖစ်လu့iမင်းတiu့ ငါတiu့ကuမ
‘aထက်ကaမiန့်မကျလာeသးဘူး ငါတiu့aထက်ကaမiန့်ကe
ui စာင့e
် နတာ’ဟu eြပာပါတယ်။48

i ်ရှင်များက
ဒီaမျiuးသမီးနှင့် သူမ၏aမျiuးသားတiu့က ဇွန်လ mm ရက်eန့မှာ eဒသခ eစျးဆiuင်ပuင
ရခiuင်လူမျiuးများကiu သeချာင်းများ§ လှများ လiuက်eဝeနသည်ကui သူတu့iကuယ
i ်တuင
i ်eတွ့ရှiခဲ့e ကာင်း
aခuလui eြပာဆiuခဲ့ပါတယ်။
aမျiuးသမီးတစ်ဦးက ခ န်ထက်eနတဲ့ သeချာင်းeတွ§ လှeတွ လiuက်eဝeနတာ
ကျမ eတွ့ခဲ့ပါတယ်။ aဲဒီသeချာင်းeတွက
တစ်လက်မပတ်လည်eလာက်ရiမ
ှ ှာပါ။ ကျမတiu့aiမ်ကui သူတu့i မလာခင် ကျမ
[aiမ်eပ ကeန] လှမ်းeတွ့ခဲ့တာပါ။ ကျမ a ကiမ် ကiမ် eတွ့ခဲ့တာပါ။

လူဘယ်နှစ်eယာက် [aဲဒီလက်နက်eတွ လက်ခရရှiခဲ့တယ်] ဆiuတာကie
u တာ့ ကျမ
မမှတ်မe
i တာ့eပမဲ့ a ကiမ် ကiမ် eတွ့ဖူးပါ တယ်။ eစျးဆiuင်ပuင
i ်ရှင်က
လiuက်eဝeပးeနတာပါ။49

eဒသခ လuြခueရးတပ်ဖွဲ့များနှင့် ရခiuငလ
် မ
ူ ျiuးများ ပူးeပါင်းညiနင်းမများ
ရှiထားြခင်း
ဇွန်လ mm ရက်eန့မှ စတင် ပီး တuတe
် ချာင်း§ ဓါး§ လှနှင့် သeချာင်းများ ကiuင်eဆာင်ထားသည့်
ရခiuင်ရွာသားများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့များ aတူတူ ပူးeပါင်း ပီး သွားလာလပ်ရှားeန ကသည်ကui
ြမင်eတွ့ခဲ့e ကာင်း စစ်eတွ မiu့ခများနှင့် ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်းတွင်eနထiuင်သူများက
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာြပခဲ့ပါတယ်။
aသက် mm နှစ်aရွယ်ရiှ စစ်eတွ မiu့ နာဇီရပ်ကွက်တွငe
် နထiuင်သည့်
ရiuဟင်ဂျာaမျiuးသားတစ်ဦးမှ လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးဖွဲ့ကiu aခuလe
ui ြပာြပခဲ့ပါတယ်။

48
49

aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက်
aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက်
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ကျeနာ့်ရဲ့ရွာဟာ မီးရ.ဖျက်ဆီးခလiuက်ရပါ ပီ။ ရဲeတွက ရခiuင်လူမျiuးeတွနဲ့
aတူတe
ူ ရာ ပီးလာတာ ကျeနာ်eတွ့ခဲ့ပါတယ်။ သူတu့iက ကျeနာ့်aiမ်နဲ့ ရွာကiu
တiuကခ
် iuက်ခဲ့ပါတယ်။ ရခiuင်တချiu့က ကျeနာ်တu့iaiမ်ကui
မီးရ.တiuကခ
် iuက်eနတဲ့aချiန်မှာ ရဲeတွက eဘးကeန ရပ် ပီး ကည့်eနခဲ့ပါတယ်။
ရဲeတွက သူတu့iကui မတားခဲ့ပါဘူး။ ရွာသားeတွaများ ကီးထွက်eြပးeနတာကiu
ကျeနာ်eတွ့ခဲ့ပါတယ်။ aဲဒီရခiuင်eတွက တuတe
် တွ§ ဓါးeတွနဲ့ တiuက်eနတာပါ။50
aသက် mm နှစ်aရွယ်ရiှတ့ဲ ရiuဟင်ဂျာaမျiuးသားတစ်eယာက်က ယခuလui eသချာစီစဉ် ပီး
တiuကခ
် iuက်တဲ့ a ကမ်းဖက်မဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဇွန်လ m ရက်eန့က eမာင်eတာမှာ eထာင်နဲ့ချီတဲ့
ရiuဟင်ဂျာများက ရခiuင်လူမျiuးများ ပiuင်ဆuiငတ
် ့ဲaရာeတွကui ဖျက်ဆီးခဲ့ ပီး aeရaတွက် aတiaကျ
မသiရeသးတဲ့ ရခiuင်များကiu သတ်ြဖတ်ခဲ့တဲ့ မွတ်ဆလင်eတွရဲ့ ဆူပူeသာင်း ကမ်းမကiu တu့ြပန်တာ
ြဖစ်နuင
i ်တယ်လu့i ထင်e ကးeပးခဲ့ပါတယ်။ ‘[ရဲ/လuြခueရးရဲတပ်ဖွဲ့eတွ] ကျeနာ်တu့iရဲ့ aiမ်eတွကui
မီးရ.ဖျက်ဆီးတဲ့ ရခiuင်eတွနဲ့aတူတူ လာတာeတွ့တယ်။ သူတu့iက aသာစီးကပါ။
u မျiuးသာက ထuတ်eဖာ်
[ရဲ/လuြခueရးရဲတပ်ဖွဲ့eတွက] သူတu့iဘက်ကeလ’ ဟu ထia
eြပာဆiuခဲ့ပါတယ်။51
eမာင်eတာ မiu့နယ်မှာ eဒသခြပည်သူeတွက လuြခueရးတပ်ဖွဲ့ဟာ ရခiuင်လူငယ်eတွနဲ့aတူတူ
ပူးeပါင်းလက်တွဲ ပီး လuပ်eဆာင်eန ကတာြဖစ်e ကာင်း စွပ်စွဲeြပာဆie
u န ကပါတယ်။
မတရားaနiuင်ကျင့် ညဉ်းပန်းနှiပ်စက်မကiu eတွ့ြမင်ခဲ့တဲ့ မျက်ြမင်သက်eသတစ်ဦးက
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu aခuလe
ui ြပာြပခဲ့ပါတယ်။
ဓါးရှည်eတွ§ eတာခuတ်ဓါးeတွ ကiuင်eဆာင်ထားတဲ့ ရခiuင်လူငယ်eတွက
uပeဒစiuးမiuးeရးaတွက် တာmန်ရiတ
ှ ဲ့ နစက eတွ§ ရဲ eတွနဲ့aတူတူ
လမ်းeလ ာက်eနတာ ကျeနာ်eတွ့ခဲ့ရပါတယ်။ aiမ်လuပ် လက်နက်ကiရiယာeတွ
ကiuင်eဆာင်ထားတဲ့ ရခiuင်လူငယ်eတွနဲ့ ရဲeတွ ကားတစ်စီးeပ မှာ aတူတူ
စီးလာတာeတွကui eတွ့ရမှာပါ။ aဲလa
ui ချiန်မှာ လမ်းeပ မှာ ဘယ် မွတ်ဆလင်
ကiuမှ eတွ့ရမှာမဟuတသ
် လiu ညမှာလည်း မွတ်ဆလင်eတွကui aြပင်မှာ
eတွ့ရမှာမဟuတ်ပါဘူး။ နစက နဲ့ ရခiuင်လူငယ်eတွကuပ
i ဲeတွ့ရမှာြဖစ် 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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eသနတ်ပစ်ခတ်သeတွကui ကားရ ပါတယ်။ သူတiu့က မွတ်ဆလင်eတွကui
လiuက်လeမာင်းထuတe
် နတာသiပ်သiသာထင်ရှားပါတယ်။ ရွာeတွကui
မွတ်ဆလင်လူauပ်စe
u တွက တiuက်ခuက
i ်တယ်လu့i ရခiuင်eတွကeြပာတယ်…
ပီးeတာ့လက်နက်ကiuင်ထားတဲ့လe
ူ တွက နစက eတွ။ လူငယ်လူရွယ်
eလးငါးeယာက်eလာက် လက်ထဲမှာ eတာခuတ်ဓါးaရှညe
် တွကuင
i ်eဆာင် ပီး
[နစက တပ်ဖွဲ့ ] eလးငါးeယာက်နဲ့aတူ လမ်းeလ ာက်eနတာeတွ

ကျeနာ်တu့ieတွ့ရတယ်။ ရွာeတွမီးeလာင်eနတာeတွ့ရတယ်။
မီးခiuးeတွကuြi မင်eနရတယ်။ eသနတ်ပစ်သeတွကuလ
i ည်း ကားရတယ်။
ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကui ပစ်eနမှန်းလည်း ကျeနာ်တu့iမသiဘူး။ aဲဒီလui
eသနတ်ပစ်ခတ်သက သiပ်မ ကာပါဘူး။ တစ်မiနစ် နှစ်မiနစ်eလာက်ပဲ ကာမယ်။
များeသာaားြဖစ်eတာ့ ြပင်းြပင်းထန်ထန် ပစ်ခတ်တာ မရှiပါဘူး။ တစ်ချက်
နှစ်ချက်eလာက်ပဲ။ ဒါeပမယ့် တခါတeလeတာ့ aဆက်မြပတ်
ပစ်ခတ်သeတွလည်း ကားရတတ်တယ်။52
ရခiuင်ြပည်နယ်aတွင်းမှာ လuြခueရးတပ်eတွဟာ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးeတွရဲ့ aသက်aန္တရာယ်ကui
ခiမ်းeြခာက်eနတဲ့ တiuကခ
် uiက်မမျiuးeတွ aကာaကွယ်eပးဖiu့ a မဲပျက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ aသက်
mm နှစ် ရှi ပီြဖစ်တဲ့ ရiuဟင်ဂျာaမျiuးသားတစ်ဦးက ဇွန်လ mm ရက်eန့က သူ့ရဲ့
eယာက္ဖနှစ်eယာက် ထီတွမ်လမ်း နှင့် eaာင်သန်းလမ်းeထာင့် မှာ eသဆuးတဲ့aထi
ဓါးထiuးသတ်ခလiuက်ရတဲ့ae ကာင်းကiu လူ့aခွင့်eရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွ့ဲ aား
aခuလe
ui ြပာြပခဲ့ပါတယ်။ ‘သူတu့iနှစ်eယာက်ကui ရခiuင်eတွက ကျeနာ့်eရှ့မှာပဲသတ်လuiက်တာ။
ရဲeတွလည်းaဲဒီမှာပဲရiတ
ှ ယ်။ ရဲeတွရiတ
ှ e
့ဲ နရာနှင့် သiပ်မeဝးဘူး။ သူတu့iနှစ်eယာက်စလuး
ကျeနာ့်eရှ့မှာaသတ်ခလiuက်ရတာကiu ရဲeတွက ဘာမှမလuပ်ခဲ့ဘူး။53

လuြခueရးတပ်သားများက ကျူးလွနe
် သာ သတ်ြဖတ်မများ
ဇွန်လaတွင်း စစ်eတွ မiu့နှင့် ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်း တွင်ြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့
ရiuဟင်ဂျာများသတ်ြဖတ်ခရမ 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 a ကီးဆuးနဲ့ စီးပွားeရးaရ aeရးပါဆuး eနရာြဖစ် ပီး
မွတ်ဆလင် မiသားစueပါင်း mmmmm eလာက် နှင့် ရခiuင်မiသားစueပါင်း mmm eလာက်
eနထiuငတ
် ့ဲeနရာြဖစ်တဲ့ ရခiuင်ြပည်နယ်ရဲ့ မiu့eတာ် စစ်eတွ မiu့ နာဇီရပ်ကွက်ဟာ ဇွန်လ mm
ရက်eန့မှာ eတာ်eတာ် ကီး ကီးမားမား ဖျက်စီးြခင်းခခဲ့ရပါတယ်။ ရiuဟင်ဂျာလူတစuက
နာဇီရပ်ကွက်မှာeနထiuငတ
် ့ဲ eသးငယ်တဲ့ ရခiuင်စuaiမ်များကiu မီးရ.ခဲ့ ကသလiu
ရခiuင်လa
ူ uပ်စuကလည်း ကျန်တဲ့နာဇီရပ်ကွက်တခuလuးကiu ြပာကျသွားeလာက်eaာင် eသချာ
စီစဉ်ထားပuရတဲ့ မီးရ.ဖျက်ဆီးမးများ ြပuလuပ်ခဲ့ပါတယ်။ ရiuဟင်ဂျာမျက် ြမင်သက်eသများရဲ့
eြပာဆiuချက်aရ ရဲသားများ နှင့် aထူသြဖင့် လူထuau ကမများကiu နှiမ်နင်းရန် ထားရှe
i သာ
aနီeရာင်ပဝါနဲ့ ခွဲြခားနiuငတ
် ့ဲ လuထiန်းများက ရခiuင်လူauပ်စuများ ရ.ထားeသာ မီးများကiu
ငiမ်းသတ်ရန်aတွက် ကiuးပမ်းလာeသာ ရiuဟင်ဂျာမျာaား eသနတ်များြဖင့်
ပစ်ခဲ့တယ်လiu့ဆuပ
i ါတယ်။
aသက် mm နှစ်aရွယ် ရiuဟင်ဂျာaမျiuးသားတစ်ဦးက လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွ့ဲ ကiu
aခuလe
ui ြပာ ကားခဲ့ပါတယ်။
သူတu့i (ရခiuင်လa
ူ uပ်စu) eတွ aiမ်eတွကuစ
i ပီးမီးရ.တယ်။ လူeတွက aဲဒီမီးeတွကui
ငiမ်းသတ်ဖu့iaတွကလ
် uပ်eတာ့ aရန်တပ်သားeတွက eသနတ်နဲ့ ပစ်တယ်။
ပီးeတာ့ aဲဒီauပ်စuက လူeတွကui တuတ်a ကီး ကီးeတွနဲ့ရuက
i ်နှက်ခဲ့တယ်။
aာဏာပiuင် (စစ်တပ်) eတွရဲ့aကူaညီနဲ့ ကျeနာ်တu့i aeလာင်း mm eလာင်းကiu
သွားယူခဲ့တယ်။ aဲဒီထဲကမှ aeလာင်းတစ်eလာင်းကiuဘဲ
ဘယ်သူဘယ်ဝါြဖစ်e ကာင်း ကျeနာ်eြပာြပနiuင်တယ်။ သူ့နာမည်က မiuဟာမတ်
ရှရစ်။ သူ့aသက်က mm နှစ်ရှi ပီ။ ကျeနာ်တu့i လူeသeလာင်းeတွကui သွားယူ ပီး
စစ်တပ်ကားeပ တင်ခဲ့တယ်။ eသဆuးသူတစ်ဦးရဲ့ ဘယ်ဘက်ရင်ဘတ်မှာ
ထuတ်ချင်းeဖာက် eသနတ်ဒဏ်ရာ ရှe
i နတာကiu
ကျeနာ်ထင်ထင်ရှားရှားeတွ့ခဲ့တယ်။54
နာဇီရပ်ကွက်မှ aသက် mm နှစ်aရွယ် ရiuဟင်ဂျာaမျiuးသားတစ်ဦးက aခuလe
ui ြပာဆiuခဲ့ပါတယ်…

54 Human Right Watch Interview Z.E.,
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ကျeနာ့်မျက်စieရှ့မှာပဲ ပထမဦးဆuး လuထiန်းeတွeရာက်လာ ပီး
သူတu့iကကျeနာ်တu့iကiu ကာကွယ်eပးဖiu့ eရာက်လာတာလiu့ eြပာတယ်။ ဒါeပမယ့်
ရခiuင်eတွeရာက်လာ ပီး aiမ်eတွကui မီးစရ.eတာ့ ကျeနာ်တu့iက aဲဒီမီးeတွကui
ငiမ်းသတ်ဖu့i လuပ်တဲ့aချiန်မှာ သူတiu့eတွက ကျeနာ်တu့iကui ဝiuင်း ပီး ရiuက် ကတယ်။
လူeတာ်eတာ်များများ eသနတ်နဲ့ aနီးကပ် aပစ်ခခဲ့ရတယ်
(လuထiန်းများမှပစ်ြခင်း)။ လူeတွaနီးကပ်aပစ်ခခဲ့ရတာကiu ကျeနာ်eတွ့ခဲ့တယ်။

aဲဒါကiu တရွာလuးကလည်း ြမင်တာဘဲ။ သူတu့iက ကျeနာ်တu့iရွာကလူeတွဘဲ။
ကျeနာ်တu့iနဲ့ဆuရ
i င် mm eပ ကeန eပ mm eလာက် aeဝးမှာပဲရှiတာ။ aနည်းဆuး
လူaeယာက် mm eလာက်aသတ်ခရတာ ကျeနာ် ကiuယ်တuင
i ် ြမင်တယ်။
ကျeနာ်တu့i မီးeလာင်eနတာကiu သွား ငiမ်းမယ်လuပ်eတာ့ သူတu့iက ခွင့်မြပuခဲ့ဘူး။
ပထမဆuးသူတu့i မiuးeပ တစ်ချက် eထာင်ပစ် ပီးeနာက် လူeတွကui
ပစ်eတာ့တာဘဲ။55
ဇွန်လ mm ရက်eန့က နာဇီရပ်ကွက်မှ ထွကe
် ြပးတiမ်းeရှာင်လာတဲ့ aသက် mm နှစ်aရွယ်
ရiuဟင်ဂျာaမျiuးသား တစ်ဦးက လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွ့ဲ ကiu
aခuလe
ui ြပာြပခဲ့ပါခဲ့ပါတယ်..
ဇွန်လ mm ရက်eန့ eန့လယ်မှာ ရဲတပ်ဖွဲ့ လူaချiu့ကiu သတ်ြဖတ်ခဲ့တာကiu
ကျeနာ်eတွ့တယ်။ ကျeနာ်ကuယ
i ်တiuင်မျက်ြမင်eတွ့ခဲ့တာပါ။ ကျeနာ်နဲ့ eပနဲနဲပဲ
ကွာတယ်။ ကျeနာ်က လမ်းeပ မှာ။ သူတu့ieတွ aမျiuးသမီးတစ်ဦး§ ကeလးနှစ်ဦး
နှင့် aမျiuးသားသuးဦး aနဲဆးu လူeြခာက်ဦးကiu ပစ်သတ်ခဲ့တာeတွ့တယ်။
ရဲeတွက aပစ်သတ်ခရသူeတွရဲ့aeလာင်းကiu aeဝးကiu သယ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ကျeနာ်တu့iက မီးeတွဝuင
i ်းသတ် ပီး aiမ်eတွကာကွယ်ဖu့i လuပ်တဲa
့ ချiန်မှာ
ကျeနာ်တu့iကui သူတu့i eသနတ်နဲ့ပစ်ပါတယ်။56
ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်းတွင် လuြခueရးတပ်များက ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများaeပ a ကမ်းဖက်
ရှင်းထuတ် ဖယ်ရှားမများ ြပuလuပ်ြခင်း§ ထွကe
် ြပးတiမ်းeရှာင်eနeသာရွာသားများထသiu့
eသနတ်ြဖင့်ပစ်ခတ်ြခင်း§ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးဒါဇင်လuiက် သတ်ြဖတ်ြခင်းနှင့်
eနာက်ထပ်ရuiဟင်ဂျာလူမျiuးaeြမာက်aများကiu ထiခuiက်ဒဏ်ရာရeစြခင်းတiu့ကui

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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ကျူးလွန်ခဲ့e ကာင်း ရiuဟင်ဂျာလူမျiuး မျက်ြမင်သက်eသများက ရှင်းလင်းeြပာြပခဲ့ ကပါတယ်။
aသက် mm နှစ်aရွယ် ရiuဟင်ဂျာတစ်ဦးက ဇွန်လ mm ရက်eန့က လuြခueရးတပ်များ
ကမ်ပူရွာထဲကui mင်eရာက်လာသြဖင့် မiမiထွက်eြပးတiမ်းeရှာင်ခဲ့ရစဉ်က
ြမင်eတွ့ခဲ့တဲ့aြဖစ်aပျက်eတွကui aခuလuရ
i ှင်းြပထားပါတယ်။
ရှင်းလင်းeရးလuပ် တဲa
့ ချiန်မှာ နစက [နယ်ြခားတပ်eတွ] က လူauပ်စuဆီကui
eသနတ်နဲ့ပစ်ခဲ့ ပီး လူ mm ဦး aပစ်ခခဲ့ရပါတယ်။ မiuးeတွaရမ်းရွာထားလiu့
eရeတွန့ဲြပည့်eနတဲ့ လမ်းမeပ ကiu ကျeနာ်တu့i eြပးထွက်လာခဲ့ ကတယ်။
ကျeနာ်တu့iဟာ ရွာaြပင်ကe
ui ြပးထွက်နuင
i ်ဖu့iaတွက် eရeတွြပည့်လ eနတဲ့
လမ်းမaeပ ခက်ခက်ခဲခဲ eြပးလားeနချiန် သူတu့ieတွက
ကျeနာ်တu့ieြပးeနတဲ့လမ်းကiu eသနတ်eတွနဲ့ ပစ်ခဲ့တယ်။ လူ mm ဦး
aပစ်ခခဲ့ရ ပီး m eယာက်က eကာင်eလးaရွယ် နဲ့ လူငယ်aရွယe
် လာက်eတွ
ြဖစ်ပါတယ်။ aဲဒီရှင်းလင်းeရးမှာ eမာင်eတာရဲ§ လuထiန်း နဲ့ နစက
aားလuးပါပါတယ်။ လူeတွ လမ်းမeပ မှာ လဲကျeနတာကiu
ကျeနာ်eတွ့ခဲ့ပါတယ်။ ကျeနာ်ကuယ
i ်တuiင်ကလည်း aဖမ်းမခရeaာင်
ထွက်eြပးeနရတဲ့aတွက် aဲဒီလဲကျeနတဲ့လူ
ဘယ်လe
ui တွဆက်ြဖစ်သွားတယ်ဆuတ
i ာကie
u တာ့ ကျeနာ်လည်းမသiပါဘူး။
eသနတ်ပစ်သကie
u တာ့ ဆက်တuက
i ် ကားခဲ့ရပါတယ်။57

ရiuဟင်ဂျာများကiu aစuလuက
i ်ဖမ်းဆီးမများ
mmmm ခuနှစ် ဇွန်လaတွင်းမှာ လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွ့ဲ မှ ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်း
ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာ a ကမ်းဖက်မa ပီး လuြခueရးတပ်များမှ a ကမ်းဖက်ရှင်းလင်းeရးe ကာင့်
ထွက်eြပးတiမ်းeရှာင်လာရတဲ့ ရiuဟင်ဂျာ ခuနှစ်ဦးကiu eတွ့ဆueမးြမန်းမeတွ ြပuလuပ်ခဲ့ပါတယ်။
ြမန်မာစစ်သားများ§ ရဲ§ လuထiန်းနှင့် နစကများက လuြခueရးလuပ်ငန်းစီမကiန်းaရ
eမာင်eတာ မiu့နယ်aနီးတဝiuက် ရှi ရွာeတွမှာ စနစ်တကျ တစ်ရွာmင်တစ်ရွာထွက် ရွာသားများကiu
စuစည်း ပီး လူeတွကui aသiမeပးထားတဲ့ eနရာများဆီ eခ သွားတဲ့ae ကာင်းကiu
57 Human Rights Watch interview D.F., Maungdaw, Arakan State, June 27, 2012.
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လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့နှင့် eတွ့ဆuးeမးြမန်းမကiu eြဖ ကားeပးတဲသ
့ e
ူ တွကui
ရှင်းြပခဲ့ပါတယ်။ တခါတရ လuြခueရးတပ်များက ဇွန်လ m ရက်eန့မှ mm
ရက်eန့aတွင်းြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ eမာင်eတာ မiu့ ရiuဟင်ဂျာဆူပူau ကမမှာ ပါmင်တယ်လu့i
စွပ်စွဲခထားရသူeတွရဲ့ aမည်စာရင်းနှင့်တကွ ရွာeတွထက
ဲ iu eရာက်ရiလ
ှ ာပါတယ်။ aသက် mm
နှစ်ရှi ပီြဖစ်တဲ့ ရiuဟင်ဂျာaမျiuးသားတစ်ဦးရှင်းြပချက်aရ….
တပ်မeတာ်က ရွာထဲကum
i င်လာ ပီးရွာသူ ကီးကie
u ခ တယ်။ ပီးeတာ့ ဒီa ကမ်းဖက်မမှာ
ပါmင်ခဲ့တဲ့ လူeတွရဲ့aမည်စာရင်းကie
u တာင်းတယ်။ ပီးeတာ့
တaiမ်ဆင်းတစ်aiမ်တက် ပီး လူeတွလuက
i ်ဖမ်းeတာ့တာပါဘဲ။
aမည်စာရင်းထဲမှာပါတဲ့လူeတွeတာ့ ဘယ်eတွeရာက်သွားလဲ ဘယ်သူမှ မသiရဘူး။
aမည်စာရင်းထဲမှာ မပါတဲ့လူeတွကeတာ့ ပiuက်ဆeပးလiuက်ရင်eတာ့
လွတ်လာပါတယ်။58
eမာင်eတာ မiu့ နှင့် eမာင်eတာ မiu့eတာင်ပuင
i ်းရှi eဝးလeသာ eကျးရွာများတွင် ဇွန်လ mm−mm တွင်
လူaစuလuက
i ် aြပuလiuက် ဖမ်းဆီးမများရှe
i နe ကာင်း လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွ့ဲ မှ
သတင်းeပးပiu့မများ ဆက်တuက
i ် ရရှiခဲ့ပါတယ်။ လuြခueရးတပ်များမှ eမာင်eတာ မiu့နယ်တွင်းရှi
ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးaများစueနထiuင်eသာ eကျးရွာများကiu a ကမ်းဖက်mင်eရာက်စီးနင်းြခင်း§
ရွာသားများaား ပစ်ခတ်ြခင်း§ ရွာသားများ၏ စီးပွားeရးလuပ်ငန်းများ နှင့် eနaiမ်များ မှ
ပစ္စည်းuစ္စာလuယူြခင်းများ ြပuလuပ်ခဲ့သည်ကui မျက်ြမင်သက်eသများက ရှင်းြပထားပါတယ်။
aသက် mm နှစ်aရွယ် မျက်ြမင်သက်eသ ရiuဟင်ဂျာလူငယ်တဦးက aသက် mm § mm
နှစ်လူငယ်eတွနဲ့ m နှစ်aရွယ် ကeလးငယ်တဦးကiu aချuပ်ခန်းထဲကui eခ eဆာင်သွားတာကiu
ြမင်eတွ့ခဲရ
့ တဲa
့ e ကာင်း ရှင်းြပခဲ့ပါတယ်။59
ဇွန်လaeစာပiuင်းမှာြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာ a ကမ်းဖက်မ ကာလaတွင်းမှာ
လuြခueရးတပ်eတွနဲ့ ရခiuင်လူမျiuးစuတu့i ပူးeပါင်းမeတွရiခ
ှ ဲ့သလiu ဇွန်လeနာက်ပuင
i ်း
ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးစueတွကui ဖမ်းဆီးတiuက်ခuက
i ်တa
ဲ့ ချiန်မှာလည်း ရခiuင်လa
ူ uပ်စe
u တွက
aဲဒီလuြခueရးတပ်eတွနှင့်aတူ ပူးeပါင်းခဲ့တယ်လu့i မျက်ြမင်သက်eသeတွက eြပာဆiuခဲ့ပါတယ်။
aဲဒီကiစ္စeတွနဲ့ပတ်သက် ပီး eမာင်eတာ မiu့နယ်မှာeနထiuင်ခဲ့တဲ့ aသက် mm နှစ်aရွယ်ရiှ
ရiuဟင်ဂျာaမျiuးသားတစ်ဦးက လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွ့ဲ ကiu aခuလuရ
i ှင်းြပခဲ့ပါတယ်။
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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ကျeနာ့်ရဲ့eဆွမျiuးသားချင်း နှစ်ဆယ့်ငါးeယာက် ဖမ်းဆီးြခင်းခခဲ့ရပါတယ်။
ကျeနာ့်ရဲ့ တူနှစ်eယာက်ကui စစ်တပ်နဲ့ နစက eတွဖမ်းဆီးသွားတာ
ကျeနာ်ကuယ
i ်တuင
i ် eတွ့ြမင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတu့iနှစ်ဦးက ကiuးစား ပီး စပါးခင်းထဲက
eရတမမှာ ပuန်းeန ကတဲ့aချiန်မှာ နစကeတွက သူတu့iကe
ui တွ့သွား ပီး
ဓါးရှည်eတွနဲ့ သူတu့iကui လှမ်းထiuးပါတယ်။ သူတiu့ကui aဲဒီလui ဓါးနဲ့ထuးi ပီးeနာက်
aချuပ်ခန်းထဲကui ဖမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။60
ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်းမှာ ဖမ်းဆီးခခဲ့ရတဲ့သူeတွကui ဘယ်eနရာမှာ
ထiန်းသiမ်းထားတယ်ဆuတ
i ာကiu လူeတွမသi ကပါဘူး။ ဖမ်းဆီးခရသူeတွကui လuြခueရးတပ်eတွက
ကားeတွeပ တင်သွား ပီးတဲ့eနာက်ပuင
i ်း ဘာသတင်းမှ မ ကားရeတာ့တa
့ဲ e ကာင်း
ဖမ်းဆီးခရသူeတွရဲ့ eဆွမျiuးသားရင်းeတွက လူ့aခွင့်aeရး
eစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကie
u ြပာြပပါတယ်။ ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်းမှာ နစက တပ်ရင်း
aနှ့aြပားရှe
i န ပီး ယခင်aeတွ့a ကuaရ နစကများဟာ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများaeပ
ဖiနiပ
ှ ်ညဉ်းပန်းမများ ရှiခဲ့တာe ကာင့် ယခuaဖမ်ဆီးခရတဲ့ရuဟ
i င်ဂျာလူမျiuးများကiu ဒီ နစက
တပ်ရင်းများတွင် ထiန်းသiမ်းထားပါက aဖမ်းခရသူeတွရဲ့ လuြခueရးaတွက် စiuးရiမ်ဖွယ်
ြဖစ်eနရပါတယ်။61 ဖမ်းဆီးထiန်းသiမ်းခထားရတဲ့ သူများကiu ထiန်းသiမ်းထားသည့်
eနရာများaား aတiaကျမသiရeသးeပမယ့် eမာင်eတာမှာeနထiuင်တဲ့
eဒသခတစ်ဦးeြပာြပချက်aရ ဖမ်းဆီးခရသူများကiu သယ်eဆာင်လာတဲ့ကားများ
eမာင်eတာကiuြဖတ် ပီး eထာင်a ကီး ကီးရှiရာ ဘူးသီးeတာင်ဘက်သu့i eမာင်နှင်သွားe ကာင်း
aခuလui eြပာြပပါတယ်။
သန္ဓာ§ ကန်ပူ§ ဝါစ ကလူeတွကui သူတu့i ဖမ်း ပီး eမာင်eတာ မiu့နယ်ဘက်ကui
eခ သွားပါတယ်။ နစက ကားeတွနဲ့ မiu့ထဲမှာ တင်လာတာ ကျeနာ်eတွ့ခဲ့ပါတယ်။
eမာင်eတာကie
u ခ လာ ပီးeတာ့ ဘူးသီးeတာင်eထာင်ကui ပiu့တယ်။ တချiu့ကiueတာ့
ရဲစခန်းeတွမှာ ထားတယ်။62

60 Human Rights Watch interview D.D, Bangladesh, June 28, 2012.
61 နစက၏ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများaeပ

နှiပ်စက်ညဉ်းပန်းမနှင့်ပတ်သတ် ပီးeဆွးeနွးချက်များကiu သiလuပ
i ါက 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. aစီရင်ခစာများတွင်ဖတ်ရနiuင်ပါတယ်။

62 Human Rights Watch interview D.E., Maungdaw, Arakan State, June 25, 2012.
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ဇွန်လeနှာင်းပiuင်းက eတာင်ပuင
i ်းကမ်းeြခ မiu့တစ် မiu့ြဖစ်တဲ့ eမာ်လ မiuင် မiu့မှာ
ထွကe
် ြပးတiမ်းeရှာင်လာတဲ့ mm ဦးeသာ ရiuဟင်ဂျာeတွကui လူဝင်မ ကီး ကပ်eရးuပeဒ
ချiuးeဖာက်တယ်ဆui ပီး ဖမ်း ပီးတစ်နှစ်စီ eထာင်ဒဏ်ချခဲ့ပါတယ်။ 63

လuြခueရးတပ်များ မလia
u ပ်ဘဲ aင်aားaလွနa
် က aသuးြပuြခင်း
ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာa ကမ်းဖက်မကiu ဇွန်လ mm ရက်eန့eလာက်မှာ ဟန့်တားနiuင်ခဲ့eပမယ့်
လuြခueရးတပ်များက eမာင်eတာ မiu့နယ်နှင့်aနီးတဝiuက်ရှi eကျးရွာများမှာ
လuြခueရးစစ်ဆင်eရးများ a ကီးaကျယ်လuပ်ရာမှာ uပeဒနှင့်ဆန့်ကျင်တဲ့
a ကမ်းဖက်aင်aားaသuးြပuမeတွရiခ
ှ ဲ့e ကာင်း ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်းမှာ eနထiuငတ
် ့ဲ
eဒသခeတွက လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွ့ဲ ကiu eြပာြပခဲ့ပါတယ်။ eမာင်eတာ မiu့ခများက
လuြခueရးတပ်များရဲ့ တiuကခ
် uက
i ်ြခင်းကiu ခရမှာ စiuးရiမ်တဲ့aတွက် မiu့aတွင်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်
မသွားလာရဲeတာ့ဘဲ aြပင်ထွက် ပီးeစျးeတာင် မဝယ်ရe
ဲ တာ့e ကာင်း ရှင်းြပခဲ့ပါတယ်။
eမာင်eတာ မiu့ခတစ်ဦးက လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu aခuလe
ui ြပာြပခဲ့ပါတယ်
‘ ကျeနာ်တu့iက ကiuယ့်aiမ်ထဲမှာဘဲ ပuန်းeနခဲ့ ကရတယ်။ ကျeနာ်တu့iaiမ်aြပင်ထွက်ရင် သူတu့iက

eသနတ်နဲ့ပစ်တယ်။ စစ်တပ်eရာ လuထiန်းတပ်eတွeရာ ရွာရဲ့ aeရှ့ဘက်နဲ့ aeနာက်ဘက်မှာ
ရှiတယ်။’64
ကမ္ဘာ့ကuလသမ္မဂမှ ြပ ာန်းထားတဲ့ uပeဒ ကီး ကပ်eရးaရာရှiများ လက်နက်ခဲယမ်းနှင့်
aင်aားaသuးြပuြခင်းဆiuင်ရာ aeြခခစည်းမျဉ်းများaရ uပeဒ ကီး ကပ်eရးaရာရှiများမှ
မခင်းပဋiပက္ခများကiu ကiuင်တွယe
် ြဖရှင်းရာမှာ လက်နက်aင်aားကiu aသuးြပu ပီး
ကiuင်တွယe
် ြဖရှင်းမမြပuလuပ်ခင် a ကမ်းမဖက် aနuနည်းြဖင့် တတ်နuင
i ်သမ
ကiuးစားeြဖရှင်းရမည် ြဖစ်e ကာင်း eဖာ်ြပထားပါတယ်။ လက်နက်aင်aားကiu လuးmမြဖစ်မeန
aသuးြပuရမည့် aeနaထားသiu့ eရာက်ရiလ
ှ ာပါက uပeဒ ကီး ကပ်eရးaရာရှiများမှ
aခင်းြဖစ်ပွားမရဲ့ စiuးရiမ်ရသည့်aeြခaeနaeပ မူတည် ပီး တရားဝင် ရည်မှန်းချက်
ရeaာင်နဲ့ ထiခuက
i ်ပျက်ဆီးမ aနည်းဆuးြဖစ်eaာင် လက်နက်aားaသuးြပuြခင်းကiu ချင့်ချiန်ရမှာ

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။ aသက်aန္တရာယ်ကui ခiမ်းeြခာက် ပီး မသuးမြဖစ်သuးရန် လia
u ပ်eသာ
aeြခaeနတွငသ
် ာ eသeစနiuင်eသာ လက်နက်aင်aားများကiu aသuးြပuနiuင်မည် ြဖစ်ပါတယ်။65
လuြခueရးတပ်များက ရွာများတွင် mင်eရာက်ဖမ်းဆီးတiuကခ
် uiက်ြခင်းြပuလuပe
် သာaခါတွင်
ြပည်သူလူထuများကiu a ကမ်းဖက် ရiuက်နက်နှiပ်စက်ြခင်းeတွလည်း ပuမှန် ြပuလuပ်ခဲ့ပါတယ်။
aဲဒီလuရ
i uက
i ်နှက်နှiပ်စက်မeတွe ကာင့် aချiu့eသာြပည်သူများ eသဆuးတဲ့aထi
ြဖစ်ခဲ့ရတာeတွလည်းရှe
i နe ကာင်း သတင်းများရရှiခဲ့ပါတယ်။ aသက် mm နှစ်aရွယ်
ရiuဟင်ဂျာလူငယ်တစ်eယာက်မှ
သူတu့i (လuြခueရးတပ်များ)eတွက သက် ကီးရွယa
် iueတွကui eတွ့ခဲ့ ပီး
ကeလးငယ်eတွကui ရiuက်နှက် ခဲ့ပါတယ်။ သူတiu့ကui ကiuးနဲ့ eနာက်ြပန်တuပ် ပီး
စစ်ဖiနပ်eတွနဲ့လည်း ကန်ပါတယ်။ သူတu့iကui ကiuးနဲ့တuပ်တဲa
့ ချiန်မှာလည်း
eသနတ်ဒင်နဲ့ ထueထာင်းတာeတွလuပ်ပါတယ်။ ပင်ပန်းaားနည်းeနမှ သူတu့iကui
ြပန်လတ်eပးပါတယ်။66
တစ်ရွာတည်းမှာပဲ aသက်aရွယ် mm နှစ်ရiှ ပီြဖစ်တဲ့ ရiuဟင်ဂျာရွာသားတစ်ဦးက mင်းရဲ့ aeဒ
နှင့် aြခားaမျiuးသမီးနှစ်ဦးကiu စစ်သားများနှင့် နစက တပ်သားများ မuဒiမ်းကျင့်ခဲ့တဲ့ae ကာင်း
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွ့ဲ ကiu aခuလe
ui ြပာြပခဲ့ပါတယ်။
သူ့မှာရှiတဲ့ eရထည်လက်mတ်ရတနာeတွ§ နားကပ်eတွ§
နှာeခါင်းမှာတပ်ထားတဲ့နှာကွင်းeတွကiu သူတiu့ဆွဲယူဖiu့လuပ်eပမယ့် သူက
ြငင်းဆန်ခဲ့တယ်။ aဲဒီeတာ့ သူတiu့က သူ့ နားရွက်နဲ့ နှာeခါင်းကiu ဓါးနဲ့
ြဖတ်ယူလiuက်တယ်။ သူက သူတiu့ကiuတားဖiu့ လuပ်တဲ့aချiန်မှာ သူမရဲ့ a ကျကiu ဆွဲ ဖဲ ပီး
သူမကiu မuဒiမ်းကျင့်ခဲ့တယ်။ စစ်တပ်နဲ့ နစက တပ်သား mm eယာက်
aiမ်နှစ်လuးထဲကiumင် ပီး aမျiuးသမီးeတွကiu မuဒiမ်းကျင့်ခဲ့တယ်။67

ဘာသာeရးဆiuငရ
် ာaခွင့်aeရးများ ချiuးeဖာက်မ
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.

aစiuးရက တားဆီးနiuငခ
် ဲ့ရဲ့သားနဲ့

46

ဇွန်လaတွင်းြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ ထiပ်တuiက်ရင်ဆuင
i ်တuက
i ခ
် uiက်မကာလနှင့် ယင်းကာလeနာက်ပuင
i ်းမှာ
ရiuဟင်ဂျာeတွဟာ ရခiuင်ဘuန်း ကီး eကျာင်းeတွကui တiuကခ
် uက
i ်ခဲ့ ပီး ရခiuင်လူမျiuးeတွဟာလဲ
ရiuဟင်ဂျာeတွရဲ့ မွတ်ဆလင်ဘာသာ ဗလီeကျာင်းeတွကui တiuကခ
် uiက်ခဲ့တယ်။
eသဆuးသွားတဲ့မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်eတွကui aာဏာပiuင်eတွက
မွတ်ဆလင်ဘာသာeရးaတiuင်း ြမuပ်နှခွင့်မြပu§ တချiu့ကiu မီးသ ဂuလ် လiuက်တယ်လu့iဆuပ
i ါတယ်။
aiမ်ယာ ပiuင်ဆuင
i ်မ eတာ်eတာ်များများ ဇွန်လaeစာပiuင်းကာလeတွမှာ ဖျက်ဆီးခရ ပီးတဲ့eနာက်
ဝတ်ြပuရာ aeဆာက်aဦတစ်ခu တiuက်ခuက
i ်ခခဲ့ရတဲ့ aနည်းဆuး aမတစ်ခu ြဖစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
ရiuဟင်ဂျာaမျiuးသားတစ်ဦးက ဇွန်လ mm ရက်eန့မတiuင်ခင်aထi ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာ
a ကမ်းဖက်မ ကာလaတွင်း တiuက်ခuiက်ခရမမရှiခဲ့တဲ့ စစ်eတွ မiu့ဗလီတခu ဇွန်လ mm
ရက်eန့မနက်ခင်းပiuင်းမှာ တiuကခ
် iuက်ခခဲ့ရတဲ့ae ကာင်း လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွ့ဲ ကiu
aခuလe
ui ြပာြပခဲ့ပါတယ်။
ြမူနီစပယ်mန်ထမ်းeတွ [eဒသခaစiuးရဝန်ထမ်းeတွ] ကuန်သည် ကီးများလမ်းနှင့်
eaာင်eထာဦးလမ်းeထာင့်မှာရှiတဲ့ ရiuဟင်ဂျာ ဗလီတစ်ခuကiu
ဖျက်ဆီးeနတာeတွ့ခဲ့ရပါတယ်။ သူတu့iဖျက်ဆီးeနတာ
ကျeနာ်တu့iရဲ့ဗလီeကျာင်းပါ။ ဗလီကuဖ
i ျက်ဆီးeနတဲ့လe
ူ တွက aစiuးရလူeတွ§
မီးသတ်aဖွဲ့ကလူeတွနဲ့ စစ်eတွက တြခားလူeတွပါပါတယ်။ သူတu့i aဲဒီဗလီ
ဖျက်ဆီးeနဆဲပ။ဲ 68
aာဏာပiuင်eတွက a ကမ်းဖက်တuက
i ်ခuက
i ်မe ကာင့် aသတ်ခခဲ့ရတဲ့ ရiuဟင်ဂျာeတွရဲ့
ရuပ်aeလာင်းကiu aပiuင်စီးထား က ပီး eသဆuးသူeတွရဲ့aeလာင်းကiu သင့်eတာ်တ့ဲ ြမuပ်နှခွင့်
မြပue ကာင်း eနရာများများကaချiu့eသာ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးeတွက
eြပာဆiuစွပ်ဆွဲထားတာeတွရiပ
ှ ါတယ်။ 69 aခuလui သင့်eတာ်တ့ဲ ြမuပ်နှခွင့်မြပuြခင်းe ကာင့်
မွတ်ဆလင်aသiuင်းaဝiuင်းaတွက် aလွနa
် မင်း စiတ်မချမ်းသာဖွယ်ြဖစ်ရe ကာင်း
လူ့aခွင့်aeရး eစာင့် ကည့်eရး aဖွဲ့ ကie
u ြပာ ကားခဲ့ပါတယ်။

68 Human Rights Watch interview C.F., Sittwe, Arakan State, June 2012.
69

aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက်
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စစ်eတွ မiu့ နာဇီရပ်ကွက်မှာ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးeတွကui ရဲတပ်ဖွဲ့eတွက eသနတ်ြဖင့် ပစ်ခတ်ခ့ဲတဲ့
aြဖစ်aပျက်ကui မျက်ဝါးထင်ထင် ြမင်eတွ့ခဲ့ရတဲ့ aသက် mm နှစ်aရွယ်
ရiuဟင်ဂျာaမျiuးသားတစ်ဦးက aပစ်သတ်ခခဲ့ရတဲ့ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးeတွရဲ့ aeလာင်းeတွကui
သူကuယ
i ်တuင
i ် စစ်တပ်ကားeတွeပ ကူညီတင်eပးခဲ့တဲ့ae ကာင်း
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu aခuလui eြပာြပခဲ့ပါတယ်။ ‘aeလာင်းတချiu့ကiueတာ့
သူတu့i (စစ်တပ်)က ကျeနာ်တu့iကui eပးယူeပမယ့် ကျန်တဲ့aeလာင်းeတွကe
ui တာ့
ကျeနာ်တu့iယူလu့iမရဘူး။ aာဏာပiuင်eတွက မူစလင်ဘာသာmင်eတွရဲ့
aeလာင်းeတာ်eတာ်များများကiu ယူသွား က ပီးeတာ့ ဗuဒ္ဓဘာသာmင်eတွရဲ့ သ ဂuင်းမှာ
မီးရ.သ ဂuလ်လuက
i ်တယ်။ ကျeနာ်eနထiuငတ
် ့ဲeနရာက aဲဒီသ ဂuင်းနဲ့ တစ်မuင
i ်eaာက်ပဲeဝးတယ်။
သူတu့i [မီးသချuင်းစက်မှာ] မီးရ.eနတာ eတွ့ရတယ်။’70
ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်းမှာ eနထiuငတ
် ရ
့ဲ uဟ
i င်ဂျာလူမျiuးeတွကလည်း a ကမ်းဖက်မe ကာင့်
eသဆuးခဲ့ရတဲ့ မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်eတွကui သင့်eတာ်စာွ ြမuပ်နှခွင့် မရခဲ့တဲ့ae ကာင်း
aစီရင်ခ တင်ြပထားတာeတွရiပ
ှ ါတယ်။ eမာင်eတာ မiu့မှာ eနထiuင်တဲ့ မiu့ခတဦးက
aခuလe
ui ြပာြပပါတယ်..
a ကမ်းဖက်ဆူပူau ကမြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဇွန်လ m ရက်eန့က တတားနားမှာ
လူeသaeလာင်းeတွကui ပuထားတယ်။ eသဆuးသွားတဲ့လူeတွကui
ဘာသာeရးaတiuင်း ြမuပ်နှဖiu့ aeလာင်းeတွကui ယူလu့iမရဘူး။ aခuချiန်ထi
aဲဒီတတားနားသွား ကည့်ရင် တတားeaာက်မှာ
လူeသaeလာင်းeတွရe
iှ နeသးတယ်။71

ပစ္စည်းuစ္စာပiuငဆ
် uင
i ခ
် င
ွ ့် ချiuးeဖာက်ခရြခင်း§ aတင်းaဓမ္မ
eြပာင်းeရ့ခရြခင်း နှင့် eြပာင်းeရ့ခရသူများရဲ့ဌာeနaြပန်
စစ်eတွ မiu့တွင် ထွက်eြပးeြပာင်းeရ့eနထiuင်eနရတဲ့လe
ူ တွရဲ့aeြခaeနဟာ ရခiuင်ြပည်နယ်
aြခား eဒသeတွမှာ ြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့aeြခaeနထက် ပiuမuဆ
i uးi ဝါးeသာe ကာင့် aချiန်ပuiယူ 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.
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eြဖရှင်းရမည် ြဖစ်e ကာင်း aစiuးရမှ mန်ခ eြပာဆiuထားပါတယ်။72 စuစe
u ပါင်းလူဦးeရ mmmmmm
ရှiတ့ဲ စစ်eတွ မiu့တွင် လူဦးeရ aချiuးaစား aညီaမ eလာက်ရiတ
ှ ့ဲ eနထiuင်သူများထဲမှ
လူဦးeရတစ်mက်ခန့်ဟာ ဗuဒ္ဓဘာသာmင်eတွြဖစ် ပီး ကျန်တစ်mကခန့်ကeတာ့
မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်eတွ ြဖစ် ကပါတယ်။ ဗuဒ္ဓဘာသာmင် ရခiuင်လူမျiuး§ မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်
ရiuဟင်ဂျာလူမျiuး နှင့် ရiuဟင်ဂျာမဟuတ်တ့ဲ မွတ်ဆလင်ဘာသာmင် eတွြဖစ် ပီး လူaနည်းစuမှာ
ခရစ်ယာန်ဘာသာmင်ချင်းလူမျiuး§ ဟiန္ဒူဘာသာmင်များ နှင့်
ဘဂလားeဒ့ချ်နuင
i ်ငမှဝင်eရာက်လာတဲ့ eြပာင်းeရ့eနထiuင်သူeတွြဖစ် ကပါတယ်။ စစ်eတွမှာ
u တွရဲ့ ြပဿနာကiu eြဖရှငး် ဖiu့aတွက် aစiuးရက ြပည့်စu ပီး
aiuးaiမ်မဲ့ လူထe
aလယ်aလတ်တန်းစားရှiတ့ဲ မiu့နယ်စီမကiန်းကiu eလ့လာ ကည့်ရeနe ကာင်း ကမ္ဘာ့ကuလသမဂ္ဂ
လူသားချင်းစာနာမeရးရာ ညiနင်းမရuး (OCHA) မှ aစီရင်ခတင်ြပထားပါတယ်။73

ပiuင်ဆiuင်မပစ္စည်းuစ္စာ နှင့် aeဆာက်aဦးများ ပျက်ဆီးြခင်း
ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာa ကမ်းဖက်မe ကာင့် ရခiuင်လူထa
u သiuင်းaဝiuင်းeရာ
ရiuဟင်ဂျာaသiuင်းaဝiuင်းပါ aiမ်ယာaeဆာက်aဦးနှင့် ပစ္စည်းuစ္စာeတာ်eတာ်များများ
ဆuးရးခဲ့ရပါတယ်။ ဒီပျက်ဆီးဆuးရးမe ကာင့် ြဖစ်လာမယ့် စီးပွားeရးဂယက်ကui ြမန်မာနiuင်ငမှာ
ဒuတiယaဆင်းရဲဆးu လူဦးeရက ြပင်းြပင်းထန်ထန် ခစားရမှာြဖစ်ပါတယ်။74
aiမ်ရာမဲ့ထွက်eြပးတiမ်းeရှာင်eနရတဲ့ ရခiuင်လူမျiuးaချiu့က မiမiတu့iပuင
i ်ဆuင
i တ
် ့ဲ aiuးaiမ်ပစ္စည်းeတွ
မွတ်ဆလင်လူauပ် ကီးeတွရဲ့ မီးရ့ဖျက်ဆီးလiuက်တဲ့ထဲ ပါသွားe ကာင်း
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာြပပါတယ်။ စစ်eတွ မiu့ နာဇီရက်ကွက်မှ
ထွက်eြပးလာတဲ့ aသက် mm နှစ်aရွယ် ရခiuင်aမျiuးသားတစ်ဦးက
‘ကျeနာ်တu့iြပန်သွားလiu့မရပါဘူး။ aားလuးဖျက်ဆီးခလiuက်ရ ပီ။ ကျeနာ်တu့i

72 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Myanmar: Displacement in Rakhine State, Situation Report No.4,

July 5, 2012, p.2.
73
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74 mmmm ခuနှစ် ကuလသမဂ္ဂဖွ့ ဖiuးeရးaစီaစဉ်ရဲ့ eလ့လာချက်aရ ရခiuင်ြပည်နယ်aတွငး
် မှာ

eနထiuင်eနတဲ့ြပည်သူလူထe
u တွထဲက mm.m ရာခiuင်နန်းeသာ ြပည်သူလူထe
u တွဟာ သတ်မတ
ှ ထ
် ားတဲ့
ဆင်းရဲeမွeတမaဆင့်eaာက်eရာက် ရှe
i န က ပီး ချင်းြပည်နယ်မှာeနထiuငတ
် လ
့ဲ ထ
ူ u ပီးလ င် ြမန်မာနiuင်ငမှာ
ဒuတiယaဆင်းရဲဆးu 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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aားလuးဆuးရးသွား ပီ။ ပiuင်ဆuင
i ်သမ ပစ္စည်းeတွ§ amတ်eတွeတာင်မကျန်ဘူး။ ဘာeတွ
ဆက်ြဖစ်ဦးမှာလဲဆuတ
i ာကiu ကျeနာ်တu့iမသiဘူး။ ကျeနာ်တu့iaရမ်းဆင်းရဲတယ်။’75
ဇွန်လ mm ရက်eန့မှာ လက်နက်ကiuင်ရuiဟင်ဂျာလူauပ် ကီးစueတွရဲ့ တiuကခ
် iuက်ြခင်းခလiuကရ
် တဲ့
စစ်eတွ မiu့ြပင်ဘက်ရiရ
ှ ွာတစ်ရွာမှာ eနထiuင်ခဲ့တဲ့ aသက် mm နှစ်aရွယ်
ရခiuငa
် မျiuးသမီးတစ်ဦးက ‘ကျမaiမ်နဲ့ ပစ္စည်းeတွaားလuး ကuန် ပီ။ တကယ်လu့iသာ ကျမ
aဲဒီaiမ်မှာပဲဆက်eနမယ်ဆuရ
i င်လည်း ကျမaသတ်ခရ ပီ။ သူတu့ieတွက တuတ်eတွ
လက်နက်eတွကuင
i ်ထားတာ… ကျမaiမ်ကuဆ
i uးရးလiuက်ရ ပီ။
ကiuယ်တuင
i ်လည်းြပန်မeဆာက်နuင
i ်ဘူး။’76
ဇွန်လ mm ရက်eန့က aiမ်aထဲထi ရခiuင်လူauပ်စu၏ a ကမ်းဖက်mင်eရာက်တuiကခ
် uက
i ်မမှ
aသက်ရှင် လွတe
် ြမာက်လာတဲ့ aသက် mm နှစ်aရွယ် ရiuဟင်ဂျာaမျiuးသမီးတစ်ဦးက
လူ့aခွင့်aeရး eစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu aခuလe
ui ြပာြပပါတယ်။ ‘aချiu့လူeတွက ကျမတiu့ကui
ရiuက်နှက်§ ပါးရiuက်§ ထiuး ကiတ် ပီး ကန်e ကာက်eနတဲ့aချiန်မှာ ကျန်တဲ့လe
ူ တွက
ကျမတiu့ပuင
i ်တဲ့ပစ္စည်းeတွaားလuးကiu ခiuးeန ကတယ်။ ကျမတiu့ပuင
i ်ဆuင
i သ
် မ aားလuးကiuယူသွား ပီး
ကျမတiu့ကui ရiuက်နှက်ခဲ့ ကတယ်။’77 aဲဒီeနာက် သူမဟာ တiuကခ
် iuက်မမခလiuက်ရတဲ့
မွတ်ဆလင်ရပ်ကွက်တစ်ခuြဖစ်တဲ့ စစ်eတွ မiu့ eaာင်မဂလာရပ်ကွက်မှာ ခiuလခဲ့ ပီး
စစ်eတွ မiu့aြပင်ဘက်မှာ လာeရာက်eြပာင်းeရ့ ခiuလခဲ့ပါတယ်။ ဆuးရးသွားတဲ့ပစ္စည်းeတွကui
ြပန်မရeတာ့တa
့ဲ ြပင် သူမရဲ့ aiမ်eတာင် ကျန်eနeသးရဲ့လားဆiuတာကiu မသiရပါဘူး။78
နာဇီရပ်ကွက်တွင် ြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ သတ်ြဖတ်မ§ ညဉ်းပန်းနှiပ်စက်မ နှင့် မီးရ့မeတွကui
မျက်ြမင်ကuiယ်eတွ့ eတွ့ခဲ့ရလiu့ ထွက်eြပးတiမ်းeရှာင်လာတဲ့ aသက် mm နှစ်aရွယ်
ရiuဟင်ဂျာaမျiuးသားတစ်ဦးက သူတu့iမiသားစu ပiuင်ဆuiင်သမ ပစ္စည်းeတွaားလuး
ဆuးရးခဲ့ရe ကာင်းနှင့် aiမ်ကuလ
i ည်း မီးရ့ခလiuကရ
် တဲa
့ e ကာင်း လူ့aခွင့်aeရး
eစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu aခuလe
ui ြပာြပခဲ့ပါတယ်။ ‘aာဏာပiuင်eတွကui ကျeနာ်တu့i
ပiuင်တဲ့ပစ္စည်းeတွaားလuး ြပန်eပးဖiu့ နဲ့ ပီးeတာ့ ကျeနာ်တu့iပuင
i တ
် ့ဲ aiမ်ရာeတွဆီကui
ြပန်သွားခွင့်ြပuဖiu့ eကျးဇူးြပu ပီးeြပာeပးပါ။ ကျeနာ်တu့i 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
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79 Human Rights Watch interview Z.F., Sittwe, Arakan State, June 2012.
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ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်းမှာ လuြခueရးတပ်များက
a ကမ်းဖက်ဝင်eရာက်စီးနင်းတiuကခ
် uiက်ချiန်မှာ လူaစuလuက
i ်aြပuလiuက်ဖမ်းဆီးမeတွ
ြပuလuပ်ခဲ့သလiu ပစ္စည်းuစ္စာများကiuလည်း aတင်းaဓမ္မလuယူြခင်း§ ခiuးယူြခင်းeတွကuလ
i ည်း
ြပuလuပ်ခဲ့တယ်လu့i လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့e
် ရးaဖွဲ့မှ သတင်းရရှiထားပါတယ်။
aသက်mmနှစ်aရွယ် ရiuဟင်ဂျာလူငယ်တစ်ဦးရဲ့eြပာြပချက်aရ…
သူတu့ieတွက တစ်aiမ်တက်တစ်aiမ်ဆင်း ပီးလူလuက
i ်ရှာeတာ့
သက် ကီးရွယ်aiueတွကuiပဲ eတွ့ခဲ့ ပီး ကeလးငယ်eတွကui
ရiuက်နှက်မeတွြပuလuပ်ခဲ့ပါတယ်…။ တစ်aiမ်တက်တစ်aiမ်ဆင်း ပီး
eရနှာကွင်းaပါamင် aြခား တန်ဖiuးရှiတa
့ဲ ရာeတွကui လiuက်eမရှာ ပီး ဆန်eတွ§
aစားeသာက်eတွကui ကားeပ တင် ပီးယူသွားတာeတွလuပ်တယ်။
eစျးဆiuင်eသးeသးeလးeတွမှာmင် ပီးeတာ့လည်း ပiuက်ဆeတွ§ ပစ္စည်းeတွ
ဘာမဆiu ယူသွားတာဘဲ။80

ဇွန်လကuန်ပuင
i ်းeလာက်မှာ ရiuဟင်ဂျာစီးပွားeရးသမားeတွ သူတu့iရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့ eစျးဆiuင်eတွ
ြပန် ပီး သူတu့iပuင
i ်ဆuင
i ်တဲ့ပစ္စည်းeတွ ြပန်ယူဖu့iaတွက် စစ်တပ်က လမ်းတစ်eလ ာက်
လiuက်ပါeစာင့e
် ရှာက်eပးခဲ့တာကiu လူ့aခွင့်aeရး eစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့က
မျက်ြမင်eတွ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါeပမယ့် ဒီလe
ui ဆာင်ရွက်eပးတာဟာ aခe ကးeငွ
ရလiu့လuပ်တာလား§ ပuမှန်တာmန်aရ eဆာင်ရွက်eပးeနတာလားဆiuတာကie
u တာ့
aတiaကျဆuးြဖတ်လu့iမရခဲ့ပါ။ aiးu aiမ်ဆuးရးသွားတဲ့ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးeတွ စစ်eတွ မiu့ကiu
i ်ဖu့iaတွက်
aန္တရာယ်ကင်းစွာ ြပန် ပီး သူတu့iရဲ့ aiမ်eတွ§ ပစ္စည်းeတွကui ရယူနuင
စနစ်တကျစီစဉ်ထားeပးတဲ့ aကူaညီeတွ မရှiပါ။

aတင်းaဓမ္မ eြပာင်းeရ့eစြခင်း
ယခင်လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့သွားeရာက်လည်ပတ်ခဲ့စဉ်က
တiuင်းရင်းသားeပါင်းစuနှင့် ပျာယာခတ်eနတဲ့ စစ်eတွ မiu့ ကီးထဲမှာ aခu
မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်eတွကui လမ်းeပ eတွမှာ မeတွ့ရeတာ့ပါဘူး။ ဒါက

80 Human Rights Watch interview D.H., Bangladesh, June 28, 2012.
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တစ်စiတတ
် စ်eဒသaားြဖင့် လuြခueရးe ကာင့်ြဖစ်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင် ဘာသာmင်eတွဟာ
စစ်eတွ မiu့တွင်းမှာ လuြခuမ မခစားရလiu့ aiမ်တွင်းမှာပဲ ပueaာင်းeန ကရတဲ့ လူeတွရe
iှ နသလiu
စစ်eတွက သာမန်aားြဖင့် ကီးမားတဲ့ရပ်ကွက်eတွက မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်eတွရဲ့aiမ်eတွဟာ
မီးရ့ဖျက်ဆီးခလiuက်ရတဲ့aတွက် aြခားeနရာeတွမှာ ထွကe
် ြပး ပuန်းeရှာင် eန ကရလiu့လည်း
ြဖစ်ပါတယ်။ aချiu့မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်eတွကui aစiuးရကeန ပီး မiu့ြပင်ဘက်eနရာeတွမှာ
aတင်းaဓမ္မ eြပာင်းeရ့ခiuင်းတာမျiuးလည်း ရှiပါတယ်။
aတင်းaဓမ္မeရ့eြပာင်းခiuင်းြခင်းဟာ မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်များကiu ရခiuင်လူauပ်စuမှ
ဝiuင်းဝန်းတiuကခ
် uက
i ်မမှ ကာကွယe
် ပးရန် သiu့မဟuတ် ရခiuင်လူမျiuးများကiu
မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်များဝiuင်းဝန်းတiuကခ
် uက
i ်သည့်ရန်ကui
ကာကွယ်eပးရန်ြဖစ်e ကာင်းယူဆနiuင်eသာ်လည်း aမှန်တကယ် aတင်းaဓမ္မ
eြပာင်းeရ့မြပuလuပ်ရာတွင် ရiuဟင်ဂျာလူထuများကiuသာ ဦးတည် ပီး eြပာင်းeရ့eစသြဖင့်
မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်များaeပ ခွဲြခားဆက်ဆသည့်သeဘာ သက်eရာက်eနပါတယ်။
ယခuလက်ရiရ
ှ ခiuင်ြပည်နယ်တွင်ြဖစ်ပျက်eနတဲ့aeြခeနဟာ aများလက်ခထားတဲ့ နiuင်ငတကာ
စည်းမျဉ်းuပeဒeပ aeြခခ ပီးeရးဆွဲထားတဲ့81 ကမ္ဘာ့ကuလသမဂ္ဂရဲ့ လူထuများကiu
eရ့eြပာင်းဖယ်ရှားြခင်း လမ်းညန်စည်းမျဉ်းနှင့် သက်ဆuင
i ်မရှieနပါတယ်။82 ထiu
လမ်းညန်စည်းမျဉ်းဟာ လူထe
u တွကui eြပာင်းeရ့တဲ့ aချiန်မှာ ထားရှiရမည့်
aကန့a
် သတ်များကiu သတ်မှတ်ြပ ာန်းထားပါတယ်။ နiuင်ငတကာuပeဒaရ နiuင်ငeတာ်aစiuးရ
aာဏာပiuင်များaားလuးဟာ ‘လူထuများကiu eရ့eြပာင်းeစခiuင်းမများ ြဖစ်eစနiuင်သည့်
aeြခeနများကiu တားြမစ် eရှာင်ရှားရမည်83’ဆiuတ့ဲ တာmန်ရiပ
ှ ါတယ်။ လူထe
u တွကui
eရ့eြပာင်းရန်eစခiuင်းဖiu့ ဆuးြဖတ်ချက်မချခင် aာဏာပiuင်များမှ aြခားြဖစ်နuင
i ်eချရှe
i သာ
နည်းလမ်းများaားလuးကiu ရှာeဖွရမည်ြဖစ် ပီး ြပည်သူလူထuကui eရ့eြပာင်းခiuင်းြခင်းမှaပ
aြခားeရွးချယ်ရန် နည်းလမ်းမရှe
i တာ့ပါက eရ့eြပာင်းမကiu နည်းနiuင်သမ
aနည်းဆuးြဖစ်eaာင်နှင့် ထiuသu့ieရeြပာင်းလiuက်ရြခင်းe ကာင့် သက်eရာက်လာမည့်
ဆiuးကျiuးများ နည်းနiuင်သမ aနည်းဆuးြဖစ်eaာင် နည်းaားလuးနဲ့eဆာင်ရွက်ဖu့i

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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တာmန်ရiပ
ှ ါတယ်။84 တiuင်းရင်းသားလူမျiuးaရ သiu့မဟuတ် ဘာသာeရးaရ
တစ်စuတစ်ဖွဲ့တည်ရe
iှ နမကiu ဖျက်စီးeြပာင်းလဲလuiသည့် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင့်
မည်သူတစ်ဦးတစ်eယာက်ကuမ
i mင်းတiu့၏ eနaiမ်မှ စွန့်ခွာရန် ae ကာင့်မဲ့eြပာင်းeရ့eစြခင်း
မြပuလuပ်ရပါ။85 သမ္မတဦးသiန်းစiန်၏ ဇွန်လ mm ရက်eန့တွင် eြပာ ကားခဲ့တဲ့
‘တခuတည်းeသာနည်းလမ်း’က ရiuဟင်ဂျာeတွကui တြခားနiuင်ငသiu့ပe
ui ဆာင်ရန် သiu့မဟuတ်
UNHCR က ဖွင့်လှစ် ကီး ကပ်တဲ့ စခန်းeတွဆီကui ပiu့eဆာင်ရမည် လiu့eြပာဆiuချက်e ကာင့်

ဒါဟာaမှန်တကယ် စiuးရiမ်စရာြဖစ်eနပါတယ်။86 လမ်းညန်စည်းမျဉ်းပါ eဖာ်ြပချက်aရ
eရ့eြပာင်းဖiu့ eစခiuင်းတဲ့aချiန်မှာ eရ့eြပာင်းခရတဲ့ ြပည်သူလူထueတွရဲ့ aသက်ရှင်ခွင့်§
ဂuဏ်သiကာ္ခ § လွတ်လပ်ခွင့် နှင့် လuြခueရးeတွaeပ ချiuးeဖာက်မ ြဖစ်eစနiuင်တဲ့နည်လမ်းeတွကui
မသuးရပါဘူး။87 eြပာင်းeရ့eစြခင်းက "aeြခaeနရ လia
u ပ်တာထပ် ပiu ပီး မ ကာ" ရပါဘူး။88
aသက် mm နှစ်aရွယ် ရiuဟင်ဂျာaမျiuးသားတစ်ဦးက ဇွန်လ mm ရက်eန့မှာ စစ်eတွ မiu့
eaာင်မဂလာ ရပ်ကွက်မှ ရာနှင့်ချီတဲ့ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးeတွကui aာဏာပiuင်eတွက
စစ်eတွ မiu့aြပင်ဘက် သခက်eြပ aနီး လယ်ကွင်းထဲမှာ aတင်းaဓမ္မ
eြပာင်းeရ့eစခဲ့တဲ့ae ကာင်း လူ့aခွင့်aeရး eစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာြပခဲ့ပါတယ်။
i ်တuင
i ် မျက်စiနဲ့ြမင်ခဲ့တာပါ။ ပထမeတာ့ စစ်ကားeြခာက်စီးနဲ့eရာက်လာတယ်။
‘ကျeနာ်ကuယ
eနာက်eတာ့ နှစ်စီးထပ်eရာက်လာတယ်။ ပီးeတာ့ တစ်စီးထပ်လာတယ်။
aသက်aရွယ် ကီးတဲ့လူeတွeရာ§ aရွယ်ရeနတဲ့လe
ူ တွeရာ§ ကeလးeတွeရာ aကuန်လuး
aတူတက
ူ ားeပ ကiuတင်တယ်။ ကားaစီးတiuင်း လူaြပည့်ပဲ။ ပီးeတာ့ aeယာက်တuင
i ်းကiu
သခက်eြပ ကie
u ခ သွားတာပဲ။’89 ဒီကiစ္စမှာ ယခuလe
ui ရ့eြပာင်းခလiuက်ရတဲ့ လူထuကui
‘eည့်သည်များ’ ဟu aာဏာပiuင်eတွက ခွဲြခားသတ်မှတ်eပးထားတဲa
့ တွက် eဆွစဉ်မျiuးဆက်

စစ်eတွ မiu့မှာ eနထiuင်လာခဲ့ ပီး လက်ရiှနuင
i ်ငသားuပeဒe ကာင့် နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့် မရရှiခဲ့တဲ့
ရiuဟင်ဂျာ aသiuင်းaဝiuင်းက aeတာ်eလး aထiတ်တလန့်ြဖစ်ခဲ့ရပါတယ်။

84
85

aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက်။ စည်းမျဉ်းm
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 နှစ်aရွယ် ရiuဟင်ဂျာaမျiuးသမီးတစ်ဦးက eရ့eြပာင်းခရတဲ့
ရiuဟင်ဂျာလူauပ် ကီးeတွကui စစ်တပ်မှ လူသူကင်း ပီးeြခာက်ကပ်eနတဲ့eနရာမှာ
လia
u ပ်တ့ဲeထာက်ပ့မeတွ aလuaeလာက်မeပးဘဲ ချထားခဲ့တာကiu ြမင်eတွ့ခဲ့e ကာင်း
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu aခuလe
ui ြပာြပခဲ့ပါတယ်။
aခu မiuးရွာeတာ့ သူတu့i ဘmက ပiuဆuးi တာeပါ့။ လူeပါင်း mmm −mmm eလာက်
ဒီeနရာ (သခက်eြပ) မှာ လာထားခဲ့တယ်။ aတiaကျeတာ့မသiဘူး။
စစ်ကားဆယ်စီးeကျာ် နဲ့eပါ့။ စစ်တပ်eြပာeတာ့ ဒီလe
ူ တွaတွက်
eနရာထiuင်ခင်းeတွရiတ
ှ ယ်။ စစ်ကားeတွက မနက် mm နာရီeလာက်မှာ
eရာက်လာတယ်။ “မင်းတiu့eတွကuယ
i ့်ဟာနဲ့ကuယ
i ်ပဲ …
aာလာကia
u ကူaညီeတာင်း” လiu့ သူတu့iကeြပာတယ်။
eြပာင်းeရ့ခရတဲလ
့ e
ူ တွကui လာပစ်ထားတuန်းက သူတu့iaလ
ဲ e
ui ြပာတာ။90

eနရပ်aြပန် aခက်aခဲများ
eြပာင်းeရ့ခeနရတဲ့ ရခiuင်လူမျiuးeတွနှင့် ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးeတွa ကားမှာ မလiuမuန်းတီးမစiတe
် တွ
ရှe
i နြခင်းဟာ mင်းတiu့ eနရပ်ြပန်eရးနှင့် ဘmြပန်လည် တည်eဆာက်eရး လuပ်ငန်းစဉ်aတွက်ကui
ပiuမuရ
i ပ်eထွးeစပါတယ်။
လက်ရe
iှ ြပာင်းeရ့ခထားရတဲ့လe
ူ တွaများစu ယာယီeနထiuင်eနတဲ့ စစ်eတွ နှင့် aနီးတစ်ဝuiက်
ပတ်mန်းကျင်eတွမှာ eနထiuငတ
် ့ဲ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးeတွဟာ mင်းတiu့ပuiင်ဆuင
i ်ခဲ့တe
ဲ့ နရာeတွကui
ြပန်လည်ရယူလui ပီး eနaiမ်eတွ ြပန်လည် တည်eဆာက်လe
ui ပမယ့် mင်းတiu့ eနaiမ်သu့i
ြပန်လည်eနထiuင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက် ပီး aစiuးရက ဘယ်လui ဆuးြဖတ်ချက်ချမှာလဲဆuတ
i ာ
သူတu့iaတွက် eမးစရာeမးခွနး် eတွြဖစ်eနပါတယ်။ စစ်eတွက ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးaချiu့က
သူတu့iမှာ eမ ာ်လင့်ချက်eတွကင်းမဲ့eန ပီး လuပ်ပuင
i ်ခွင့်aာဏာဘာမှမရှiတa
့ဲ eပ
သူတu့iရဲ့ခစားချက်aချiu့ကiu ထuတe
် ဖာ်eြပာဆiuခဲ့ပါတယ်။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,
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June 2012.

eရ့eြပာင်းခeနရတဲ့ ရခiuင်လူမျiuးeတွမှာeတာ့ eနရပ်ြပန်eရးနှင့်ပတ်သက် ပီး
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှe
i နပါတယ်။ လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့e
် ရးaဖွဲ့မှ aင်းတာဗျူးလuပ်ခဲ့တဲ့
ရခiuင်လူမျiuး mm eယာက်ထဲမှ aချiu့က ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးeတွနဲ့ သီးသန့်ခွဲ ပီး eပးeနဖiu့
eတာင်းဆiuမeတွြပuခဲ့ပါတယ်။ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးeတွကui စစ်eတွ မiu့aြပင်ဘက်သu့i
eြပာင်းeရ့eနထiuင်eစဖiu့ စiတ်ကူးရှe
i နပueပ eနပါတယ်။ ရခiuင်ြပည်နယ်မှာ
စစ်တပ်eတွတuးi ချဲ့ထားဖiu့လa
ui ပ်e ကာင်း92 နှင့် ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးeတွရဲ့ သွားလာခွင့် နှင့်
ပစ္စည်းuစ္စာပiuင်ဆuင
i ်ခွင့်တu့iကui ကန့်သတ်ချuပ်ချယ်ထားသင့်e ကာင်း ရခiuင်လူမျiuးeတွက
လူ့aခွင့်aeရး eစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာြပခဲ့ပါတယ်။
aချiu့က ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးeတွကui နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့် ပiတ်ပင်eစလiuြခင်းနှင့်
သီးသန့်ခွဲ ပီးeနထiuင်လuြi ခင်းဟာ စီးပွားeရးနှင့် နiuင်ငeရးaရ
ထည့်သွင်းစဉ်းစားမeတွaeပ aeြခခပါတယ်။ ရခiuင်လူမျiuးeတွaတွက်
aနည်းaကျဉ်းမ သာရှiတ့ဲ စီးပွားeရးaခွင့်aလမ်းeတွကui ကာကွယ်ထားရှe
i ရးလည်း
ထည့်သွင်း စဉ်းစားြခင်းe ကာင့် ြဖစ်ပါတယ်။ aြခားeသာရခiuင်လူမျiuးeတွက မ ကာeသးခင်က
ြဖစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ a ကမ်းဖက်မeတွe ကာင့် စiuးရiမ်စiတe
် တွြဖစ်လာ ပီး aခuလui
သီးသန့်ခွဲ ပီးeနထiuင်လuတ
i ာ ြဖစ်ပါတယ်။
မွတ်ဆလင်eတွကui ယခင် mင်းတiu့eနထiuင်ခဲ့တဲ့ ပတ်mန်းကျင်မှာ ြပန်လည်eနရာချထားeရးကiu
စစ်eတွ မiu့aနှရှi ရခiuင်လူမျiuးeတွက ဆန့်ကျင်eန ကတာကiu aများaြပား eတွ့ရပါတယ်။
aသက် mm နှစ်aရွယ် eရ့eြပာင်းeနထiuင်eနရတဲ့ ရခiuင်aမျiuးသမီးတစ်ဦးက
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu aခuလe
ui ြပာြပပါတယ်။
[ရiuဟင်ဂျာeတွ] ရှe
i နမယ်ဆuရ
i င် ကျမတiu့မြပန်ဘူး။ [ရiuဟင်ဂျာeတွ] ကiu
ကျမတiu့aသiuင်းaဝiuင်းကeန ပီး eြပာင်းeရ့ခiuင်းဖiu့ aစiuးရကie
u ြပာချင်တယ်။
သူတu့iကuမ
i eြပာင်းeရ့eပးရင် eနာက်ပuင
i ်း သူတu့iကျမတiu့ကui
လာ ပီးတiuက်ခuက
i ်မeတွလuပ်auးမှာ။ ကျမတiu့aသiuင်းaဝiuင်းမှာ [ရiuဟင်ဂျာeတွ]
မရှiသင့်ဘူး။ ရiuဟင်ဂျာeတွကui မွတ်ဆလင်နuင
i ်ငeတွမှာ သွားပiu့ထားသင့်တယ်….
ကျမတiu့aများစuမှာaiမ်လည်းမရှiတa
့ဲ တွက်

92 See, for example, Human Rights Watch interview C.D., Sittwe, Arakan State, June 2012
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ရiuဟင်ဂျာeတွရiတ
ှ ဲ့ရွာeတွမှာeနမှာထက် aခuလuစ
i ခန်းထဲမှာeန ကမယ်လu့i
ကျမတiu့eြပာထားတယ်။93
ရခiuင်လူမaသiuင်းaဝiuင်းထဲမှာeရာ နiuင်ငeရးaဆင့်eတွမှာပါ aခuလuခ
i စားချက်မျiuးရှe
i နတယ်။
စစ်eတွ မiu့eန ရခiuင်နuင
i ်ငeရးပါတီတစ်ခuရဲ့ aထင်ကရeခါင်းeဆာင်တစ်ဦးက
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu aခuလe
ui ြပာြပပါတယ်။
ကျeနာ်ထင်တယ် သူတiu့ (ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများ)eတွမှာ သူတiu့ပuင
i ် တ ဲe
့ နရာကiu
ြပန် ပီး eနထiuင်ခွင့် လuးmမရှiဘူး။ ဒီကiစ္စက ြပည်နယ်aစiuးရကiစမ
္စ ဟuတ်ဘူး။
ဒါဟာ eနြပည်eတာ်မှာရှiတ့ဲ ြပည်eထာင်စu aစiuးရရဲ့ ကiစတ
္စ ာmန်ြဖစ်တယ်။
ပီးeတာ့ နiuင်ငတကာaသiuင်းaဝiuင်းကလည်း ဒီကiစ္စမှာ တရားမ တတဲ့
eြဖရှင်းနည်းeတွကui စဉ်းစားဖiu့လa
ui ပ်တယ်။ [စစ်eတွ] မiu့ထဲမှာ aတူတကွ
ငiမ်း ငiမ်းချမ်းချမ်း eနထiuင်သွားဖiu့ဆuတ
i ာ လuးဝလက်eတွ့မဆန်ဘူး။
လူeတွရဲ့စiတ်နှလuးထဲမှာ e ကာက်ရွ့မeတွ§ မuန်းတီးမeတွစတဲ့
ဒဏ်ချက်eတွရe
iှ နတာe ကာင့် လွယ်မှာမဟuတ်ဘူး။
aြပန်aလှန်ယu ကည်မတည်eဆာက်ဖu့iကလဲ aချiန်eတာ်eတာ်ယူရမယ်။
ြပည်နယ်aစiuးရကeန ပီး သူတu့iကui aြခားeနရာ တခuခuမှာ ြပန်လည်eနရချထားဖiu့
စီစဉ်eပးလiမ့်မယ်လu့i ကျeနာ်ထင်တယ်။94
ဆuးရးထiခuက
i ်မeတွကui ခစားခဲ့ရတဲ့ ရခiuင်ြပည်နယ်က aသiuင်းaဝiuင်းeတွက လူeတွရဲ့
ရပiuင်ခွင့်eတွကui ကာကွယ်eစာင့e
် ရှာက်ဖu့i ြမန်မာaစiuးရမှာ တာmန်ဝတ္တ ရား aြပည့်ရe
iှ နပါတယ်။
eရ့eြပာင်းeနထiuင်eနရတဲ့ြပည်သူလူထueတွ ြပည်လည် eနရာချထားeရး လuပ်ငန်းစဉ်eတွကui
aeကာင်aထည်eဖာ်eဆာင်ရွက်ရာမှာ ြပန်လည်သင့်ြမတ်eရးနှင့် ြပန်လည် eပါင်းစည်းeရး
ကiuaeြခခတဲ့ မဟာဗျူဟာကiu ြပည်eထာင်စa
u စiuးရ aာဏာaရ eဆာင်ရွက်သွားဖiu့
လia
u ပ်ပါတယ်။ လက်ရiှaeြခaeန ဘယ်လuဆ
i က်ြဖစ်သွားမယ်ဆuတ
i ာ aစiuးရမှ ချမှတ်တဲ့
ဆuးြဖတ်ချက်eတွaeပ မှာ မူတည်eနe ကာင်း ရခiuင်လူမျiuး နှင့်
ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးeတာ်eတာ်များများမှ လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu 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 eမ ာ်လင့်ချက်eတွကui
eကျာ်လားနiuင်ဖu့iလuပ
i ါတယ်။ aစiuးရကeန ပီး ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးeတွaားလuးကiu
စစ်eတွ မiu့aြပင်ဘက် eမာင်းထuတဖ
် u့i eမ ာ်လင့်e ကာင်း စစ်eတွ မiu့ခ ရခiuင်eတွက
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာဆiuခဲ့ပါတယ်။ လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့၏
eမးြမန်းမကiu eြဖ ကားeပးခဲတ
့ ့ဲ ရiuဟင်ဂျာeတွက aစiuးရ၏ဆuးြဖတ်ချက်မှာ
ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးaတွက် aeလးeပးစဉ်းစားeပးမည့် ဆuးြဖတ်ချက်မျiuးြဖစ်လiမ့်မည်
မထင်e ကာင်း eြပာဆiuခဲ့ပါတယ်။96 aသက် mm နှစ်aရွယ် ရiuဟင်ဂျာaမျiuးသားတစ်ဦးက
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu aခuလe
ui ြပာဆiuခဲ့ပါတယ်…
aနာဂတ်မှာ ဘာeတွဆက်ြဖစ်လာမှာလဲဆuတ
i ာ aစiuးရရဲ့eပ လစီeပ မှာ
မူတည်eနပါတယ်။ ရခiuင်ြပည်နယ်မှာရှe
i နတဲ့ ြပည်နယ်aစiuးရ§ ြပည်နယ်ဝန် ကီးeတွ နဲ့
aြခားaာဏာaရှiဆးu ပuဂ္ဂiuလ်eတွ aားလuးက ရခiuင်လူမျiuးeတွြဖစ်eန ပီး ကျeနာ်တu့iက
သူတu့iရဲ့ ဆuးြဖတ်ချက်eတွeပ aများ ကီး မူတည်eနပါတယ်။
aခuြပည်eထာင်စa
u စiuးရကeန ပီး aeရးeပ aeြခaeနuပeဒကiu
ကပ်မတ်eနရပါတယ်။ လက်ရa
iှ ချiန်မှာ ကျeနာ်တu့iမှာ eမ ာ်လင့်ချက်မဲ့ eနတဲ့
aeြခaeနမှာ ရှe
i နပါတယ်။97
ြမန်မာaစiuးရရဲ့ aခန်းက

aeပ စiuးရiမ်e ကာင့် ကမ ရှe
i န ကတဲ့aeပ

ဘဂလားeဒ့ချ်တွင်eနထiuင်eနသည့် ရiuဟင်ဂျာဒuက္ခသည်တu့iရဲ့ e ကြငာချက်တစ်eစာင်မှ
ထင်ဟပ်eဖာ်ြပထားပါတယ်။ mင်းတiu့aတွက် ြမန်မာြပည်မှာ လuြခuမလuးmမရှe
i ကာင်း နှင့်
ြမန်မာြပည်သu့iြပန်လ င် mင်းတiu့aသက် ဆuရးလ င်ဆuးရး aသက်မဆuးရးလ င်လည်း
ဂuဏ်သiက္ခာမဲ့eသာဘmြဖင့်သာ aသက်ရှင်eနထiuင်ရမည်ြဖစ်e ကာင်း
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu eြပာဆiuခဲ့ပါတယ်။ ‘ြမန်မာြပည်မှာကျeနာ်တu့iဟာ
a မဲတမ်းဒuက္ခeပး aeနှာင့a
် ယှက်ခရ ပီး ဂuဏ်သiက္ခာရှiရiန
ှ ဲ့ မeနရပါဘူး။ ကျeနာ်တu့iကui
eကာင်းeကာင်းမွန်မွန် မဆက်ဆeပမယ့် ကျeနာ်တu့iaတွက်လuြခuမရှiတဲ့ နiuင်ငမှာ
eနရတာပie
u ကာင်းပါတယ်’98 ဟu ဒuက္ခသည်တစ်ဦးက လူ့aခွင့်aeရး eစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu
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) လူသားချင်းစာနာမဆiuင်ရာ စiuးရiမ်မများ
ြမန်မာaစiuးရခန့်မှန်းeြခaရ ဇွန်လ m ရက်eန့မှစတင် ပီးြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရခiuင်ြပည်နယ်မှ
ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာa ကမ်းဖက်မe ကာင့် ဇူလuင
i ်လ mm ရက်eန့ကစတင် ပီး
မiမiတu့ieနထiuင်တဲe
့ နရာမှ ထွက်eြပးeြပာင်းeရ့eနထiuင်eနရတဲ့ လူဦးeရeပါင်း mmmmm
ခန့်ရှe
i ကာင်း ခန့်မှန်းထားပါတယ်။99 UNOCHA aစီရင်ခချက်aရ
eပါင်းစပ်ထားတဲ့aဖွဲ့aစည်းတစ်ခuက မiu့နယ် m ခuက eနရာeပါင်း mmm eနရာရှi ြပည်တွင်းတွင်

eြပာင်းeရ့eနထiuင်eနရသူ (IDP) ဦးeရ mmmmmm ဦး ပါဝင်eသာ လia
u ပ်ချက်များဆန်းစစ်မတခu
aလျင်aြမန်ြပuလuပ်ခဲ့e ကာင်း သiရပါတယ်။ 100
မiu့eတာ် စစ်eတွ မiu့နှင့် စစ်eတွ မiu့နယ်aနီးတဝiuက်ရှi eနရာeပါင်း mmm eနရာ101 မှ
eကျးရွာများနှင့် eနaiမ်များ မီးရ့ဖျက်ဆီးခရမe ကာင့် ထွကe
် ြပးeြပာင်းeရ့eနထiuင်eနရတဲ့
ရခiuင်လူမျiuးနှင့် ရiuဟင်ဂျာလူမျiuး aများစuဟာ ဘuန်း ကီးeကျာင်းများ§ ဗလီများ§
စာသင်eကျာင်းများ§ eြပာင်းeရ့eနထiuင်သူများကiu လက်ခထားeသာ မiသားစuaiမ်များ§
မiu့aြပင်ဘက်တွင် ယာယီ eဆာက်လuပ်ထားeသာစခန်းများမှာ eနထiuင်eန ကပါတယ်။
ယာယီစခန်းeတွမှာ eနထiuင်eနသူeတွကeတာ့ မွတ်ဆလင်ဘာသာmင် aများစuြဖစ်ပါတယ်။
aစiuးရရဲ့ပiတ်ပင်တားြမစ်ချက်နှင့် ရခiuင်လa
ူ uပ်စuတu့iရဲ့ရန်ကui စiuးရiမ်ရတဲ့aတွက်
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွ့ဲ မှ ရiuဟင်ဂျာ IDP များ eနထiuငတ
် ့ဲ ယာယီစခန်းeတွကui
သွားeရာက် လည်ပတ်နuင
i ်ခဲ့ြခင်း မရှe
i ပမယ့် စစ်eတွ မiu့ရှi eရ့eြပာင်းeနထiuင်eန ကရတဲ့ ရခiuင်
IDP eတွeနထiuင်ရာ eကျာင်း§ ဘuန်း ကီးeကျာင်း နှင့် ရခiuင်လူမျiuး eြပာင်းeရ့သူများကiu
လက်ခeခ ယူထားတဲ့ လူမaသiuင်းaဝiuင်းဆီကe
ui တာ့ သွားeရာက် လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။
eြပာင်းeရ့eနထiuင်eနတဲ့ ရခiuင်လူမျiuးeတွဟာ လူeတွနဲ့ aလွန်ြပည့်ကျပ် ပီး
ကျန်မာeရးနှင့်မညီညွတ်တဲ့ aeြခaeနရှi eြမြပင်eပ မှာဘဲ aiပ်eန ကရပါတယ်။ စစ်eတွ မiu့မှာ
eကျာင်းeတွ aားလuးပiတ်ထား ပီး eြပာင်းeရ့eနထiuင်တဲ့စခန်းထဲမှာလည်း ကeလးငယ်eတွ
ပညာသင် ကားခွင့် မရရှi ကပါ။ aစားaeသာက်နှင့် eဆးဝါးeထာက်ပ့မဟာလည်း
aနည်းငယ်မ သာရှiပါတယ်။ eြပာင်းeရ့eနထiuင်eနတဲ့ ရခiuင် IDP eတွ aများစueနထiuင်eနတဲ့
eနရာတခuမှာရှiတ့ဲ eစတနာ့mန်ထမ်းeတွနှင့် ရခiuင်လူမျiuးeတွက mင်းတiu့aတွက်
99 UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Myanmar: Displacement in Rakhine State, Situation Report No.5,
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လuြခuမမရှe
i ကာင်းနှင့် aနီးaနားမှာရှe
i နတဲ့ မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်eတွရဲ့ တiuကခ
် iuက်မရန်ကui
စiuးရiမ်e ကာင်း ကeနရe ကာင်း လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရး aဖွဲ့ကiu eြပာြပခဲ့ ကပါတယ်။ 102
ကuလသမဂ္ဂလမ်းညန်စည်းမျဉ်းများaရ ‘နiuင်ငeတာ်aာဏာပiuင်eတွမှာ မiမiနuင
i ်င၏
တရားစီရင်ပuiင်ခွင့်eaာက်ရiှ ြပည်တွင်းeြပာင်းeရ့eနထiuင်eနရသူများကiu ကာကွယ်eပးရန်နှင့်
လia
u ပ်eသာ လူသားချင်းစာနာမဆiuင်ရာaeထာက်aပ့များ eပးaပ်ရန် aဓiက တာmန်ရiှသည်’
ဟueဖာ်ြပထားပါတယ်။103 aစiuးရaeနြဖင့် eဖာ်ြပပါ ကuလသမဂ္ဂလမ်းညန်စည်းမျဉ်းများကiu
ဘာသာ§ မူလနiuင်ငသား ဒါမှမဟuတ် မူလတiuင်းရင်းသား§ ဒါမှမဟuတ် တရားဝင်aeနaထား
‘မခွဲြခားဘဲ’ လiuက်နာကျင့်သuးသင့်ပါတယ်။104

ထiuညန် ကားချက်စည်းမျဉ်းများဟာ eြပာင်းeရ့eနထiuငe
် နရသူeတွaeပ aစiuးရရဲ့
တာmန်ဝတ္တ ရားeတွကui ချမှတ်ထားပါတယ်။ eြပာင်းeရ့eနထiuင်eနရသူeတွ eနထiuငe
် နတဲ့
စခန်းများနှင့် aeချချeနထiuင်တဲ့ eနရာeတွ aeပ တiuကခ
် iuက်မeတွaပါamင် သူတu့iရဲ့ ဘm နှင့်
လuြခueရး aကာaကွယ် eပးaပ်ဖu့i လia
u ပ်ပါတယ်။105 eြပာင်းeရ့ eနထiuင်eနရသူeတွမှာ
လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ရiရ
ှ မည်ြဖစ် ပီး ‘mင်းတiu့ကui ထiန်းသiမ်းထားြခင်း§
စခန်းaတွင်းသာeနထiuင်ရန် ချuပ်ချယ်ကန့်သတ်ြခင်းများ’ မြပuလuပ်ရပါ။106 ထiu့aြပင်
ခွဲြခားဆက်ဆြခင်းမရှiဘဲ mင်းတiu့aားလuး aစားaစာ§ eနရာထiuင်ခင်း§
ကျန်းမာeရးeစာင့e
် ရှာက်မ§ ပညာသင် ကားနiuင်ခွင့် နှင့် aလuပ်လuပ်ကuင
i ်နiuင်ခွင့်
aပါaဝင်aြခားလia
u ပ်တာeတွaားလuး ရရှe
i ရးaတွက် eဆာင်ရွက်eပးရန် aစiuးရမှာ
တာmန်mတ္တ ရားရှiပါတယ်။107
ကယ်ဆယ်eရးaတွက် ကူညီeထာက်ပe
့ ပးြခင်းနှင့် စပ်လျဉ်း ပီး လမ်းညန်စည်းမျဉ်းများမှ
‘လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားမaကူaညီaားလuး eပးaပ်ရာတွင် ခွဲြခားဆက်ဆြခင်း§
ဘက်လuက
i ်ြခင်း မြပuဘဲ လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားမ

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများaတiuင်းeဆာင်ရွက်သွားရမည်’ 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)
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လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားမ aကူaညီများeပးaပ်ရန် aဓiကတာmန်မှာ နiuင်ငeတာ်
aာဏာပiuင်များတွင် aဓiကရှe
i နeသာ်လည်း နiuင်ငeတာ်aာဏာပiuင်များမှ ‘လူသားချင်းစာနာ
eထာက်ထားမaကူaညီများ လွယ်ကူစွာ သယ်ယူပu့ieဆာင်နuင
i ်ရန်aတွက် လia
u ပ်eသာ
ကူညီပ့ပuးi မများ နှင့် ခွင့်ြပuချက်များ eပးထားရမည်ြဖစ် ပီး ြပည်တွင်း
eြပာင်းeရ့eနထiuင်eနသူများထသiu့ ထia
u ကူaညီများ လျင်ြမန်စွာ aဟန့်aတားမရှi
eရာက်ရe
iှ ရးaတွက်လည်း’ ခွင့်ြပuရမည်။109

aစားaeသာက်ရရှe
i ရးနှင့် သွားလာလပ်ရှားမများaeပ
ကန့်သတ်မများ
eြပာင်းeရ့eနထiuင်eနရတဲ့ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuများမှ
လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားမaကူaညီရရှiရန် aeြခeနဟာ aြခားeသာ
eြပာင်းeရ့eနထiuင်eနရသူeတွထက် ပiu ပီးခက်ခဲပါတယ်။ ဘာe ကာင့်လဲဆe
ui တာ့
eြပာင်းeရ့eနထiuင်eနရတဲ့ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများရဲ့ သွားလာeရးကiu aစiuးရမှပiတ်ပင်ထားြခင်း နှင့်
ယာယီeနထiuင်eရးစခန်းaြပင် နှင့် ရွာaြပင်သu့iထွက်လာသည့် ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများကiu
တiuကခ
် iuက်မများ ြပuလuပ်ြခင်းe ကာင့်ြဖစ်ပါတယ်။ uပမာaားြဖင့်
aeစာင့်တပ်များaြပည့်ချထားeသာ စစ်eတွ မiu့ eaာင်မဂလာရပ်ကွက်မှာ
eြပာင်းeရ့ြခင်းမခရတဲ့ရuiဟင်ဂျာလူမျiuးeတွဟာ ရခiuင်လူမျiuးတiu့ရ့ဲ တiuကခ
် uက
i ်မရန်ကui
စiuးရiမ်eန ကရတဲ့aတွက် mင်းတiu့ရဲ့aiမ်ထဲမှ aြပင်ကui မထွက်နuiင် ကပါ။
စစ်eတွ မiu့aြခားeနရာများနှင့် ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်းတွင် လuြခueရးတပ်များမှ
သွားလာeရးများaeပ ကန့်သတ်ပiတ်ပင်ထားမများ ြပuလuပ်ထားတဲa
့ တွကe
် ကာင့်
ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများ မiu့aတွင်း သွားလာခွင့်များ ပiတ်ပင်ခeနရပါတယ်။ eနာက်ထပ်
eသာင်းနှင့်ချီeသာ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများဟာ aဓiက မiu့များaြပင်ဘက်ရiှ ယာယီ eြပာင်းeရ့
eနထiuင်eရး စခန်းများတွင် သွားeရာက်eနထiuင်eန က ပီး aချiu့မှာ
eတာထဲတွင်ပးeaာင်
u
းeန ကရ ပီး aချiu့မှာ eမာင်eတာ မiu့နှင့် စစ်eတွ မiu့aနီးတစ်ဝuက
i ်တွင်
ပuန်းeaာင်းeနထiuင်eန ကရပါတယ်။ aချiu့ကeတာ့ eြပာင်းeရ့eနထiuင်eနရသူeတွကui
လက်ခထားတဲ့ မiသားစuများနှင့်eနထiuင်eန ကပါတယ်။
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မiသားစuနှင့်aတူ စစ်eတွ မiu့ထဲရiှ aiမ်တစ်aiမ်တွင် ပuးeaာင်းeနရတဲ့ aသက် mm နှစ်aရွယ်
ရiuဟင်ဂျာ aမျiuးသားတစ်ဦးက aခuလe
ui ြပာြပပါတယ်။
aခက်aခဲကဘာလဲဆe
ui တာ့ ကျeနာ်တu့iဟာ ဘာmန်eဆာင်မမှမရသလiu
တeနရာက တeနရာကiuလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလာလiu့မရဘူး။
ကျeနာ်ဒီလui တiတတ
် iတe
် လး ဆက်မeနနiuင်eတာ့ဘူး။ ကျeနာ်တu့i
aခန်းထဲမှာဘဲeနeနရတာ နှစ်ပတ်eတာင်ရe
iှ န ပီ။ ဗuဒ္ဓဟူးeန့မနက် m နာရီက
ကျeနာ်eစျးကiu တiတတ
် iတe
် လးခiuး ပီးထွက်သွားတယ်။
ကျeနာ်တစ်eယာက်တည်း။ eစျးကeန ကျeနာ့်မiသားစuaတွက် ဟင်းeတွနဲ့
သရက်သီးeတွ ရလာခဲ့တယ်။ ရခiuင်လူမျiuးeတွ eစျးeရာင်းeစျးmယ်
eပျာ်eပျာ်ရင်ရင် လuပ်eန ကတာ ကျeနာ်eတွ့ခဲ့ရတယ်။ မွတ်ဆလင်eတွeတာ့
သွားလiu့မရဘူး။ ဒါက ကျeနာ်တu့iခစားeနရတဲ့ ဒuက္ခပဲ။ ကျeနာ်တu့iaြပင်ကui
လွတ်လွတ်လပ်လပ် ထွက်လiu့မရဘူး။ ကျeနာ်တu့i ဒီaiမ်မှာ
ဘယ်eလာက် ကာ ကာ eနရမှာလဲ။ ဒီလiuaeြခaeနeတွနဲ့ ကျeနာ်တu့i
ဘယ်eလာက် ကာ ကာeနနiuင်မှာလဲ။ ကျeနာ်တu့iကui aစiuးရက
ဘယ်လuစ
i ီစဉ်eနလဲဆuတ
i ာ ကျeနာ်လည်းမသiဘူး… ကျeနာ်တu့i ဆန်eတွလည်း
မရနiuင်ဘူး။ ဆန်eတွမရှe
i တာ့တာက aဓiက ြပဿနာဘဲ။110
ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်းရှi ရiuဟင်ဂျာaများစuမှာ ဇွန်လaeစာပiuင်းတွင်ြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့
ပဋiပက္ခa ပီး လuြခueရးတပ်များ၏ aာဏာaလွဲသuးစားမe ကာင့် မiမiတu့iaiuးaiမ်ကui စွန့်ခွာ ပီး
ထွက်eြပး တiမ်းeရှာင်eန ကရပါတယ်။ ထiuကသ
့ဲ u့i ထiခuက
i ်နစ်နာeသာ eကျးရွာများမှာ
eမာင်eတာ မiu့နယ်aနီးတဝiuက်ရှi eဝးလတဲ့ ရiuဟင်ဂျာeကျးရွာများြဖစ် က ပီး
ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများeနထiuငတ
် ့ဲeနရာeဒသများaeပ နှစ်ရှည်လများစွာကတည်းက aစiuးရ၏
ကန့်သတ်ချuပ်ချယ်ထားမ နှင့် မ ကာeသးခင်aချiန်က e ကြငာထားတဲ့ aeရးeပ uပeဒe ကာင့်
ထie
u ဒသများသiu့ လူသားချင်းစာနာမ aကူaညီeပးeဆာင်eရးaဖွဲ့များ သွားeရာက်ရန်aတွက်
aဟန့်aတားများ ရှe
i နပါတယ်။ ထie
u ဒသများတွင် မ ကာeသးခင်က ြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့
တiuက်ခuiက်မများaတွင်း သiueလှာင်ထားတဲa
့ စားaeသာက်ကuန်ပစ္စည်းများ လuယူြခင်းများ

ရှiခဲ့ပါတယ်။ aဲဒီaြပင် ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများမှာ eစျးသiu့သွားလာြခင်း မြပuလuပ်နuင
i ်ြခင်းဟာ
mင်းတiu့aeြခaeနကiu ပiu ပီးဆiuးဝါးeစပါတယ်။ ဒီပတ်mန်းကျင်ရှiလe
ူ တွဟာ
110 Human Rights Watch interview C.F., Sittwe, Arakan State, June 2012
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a ကမ်းဖက်မဒဏ်ကui မခခဲ့ရeပမယ့် လuြခueရးတပ်များမှ mင်းတiu့ရဲ့eကျးရွာကiu
mင်eရာက်ရှင်းလင်းတiuက်ခuက
i ်မများ ြပuလuပ်တဲa
့ ချiန်ကတည်းကစ ပီး aစားaeသာက်
ရရှe
i ရးaတွက် aခက်aခဲနှင့် eတွ့ ကueနရပါတယ်။ ဒီလa
ui ခက်aခဲeတွနှင့်
ကueတွ့eနရeပမယ့် လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားမaကူaညီeတွကui ခစားခွင့်မရ ကပါဘူး။
ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးeတွaတွက် aစားaeသာက် ကူညe
ီ ထာက်ပ့မeတွဟာ ကuလသမဂ္ဂနှင့်
နiuင်ငတကာ eaဂျင်စီeတွaeပ မှာသာ aများ ကီးမူတည်eနပါတယ်။ ဘာe ကာင့်လဲဆe
ui တာ့
ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးeတွဟာ eဒသတွင်းရှi eစျးများသiu့ မသွားနiuင်သလiu aြခားeသာ
ြမန်မာနiuင်ငaတွင်းရှi လူထu၏ aကူaညီများaeပ aားကiuးaားထားြပuလiu့ မရနiuင်တာe ကာင့်
ြဖစ်ပါတယ်။ ရခiuင်aန်ဂျီaiueတွဟာ a ကမ်းဖက်မဒဏ်ကui ခခဲ့ရတဲ့ ရခiuင်aသiuင်းaဝiuင်းeတွရဲ့
လia
u ပ်ချက်eတွကui ကည့်ရ့ြဖည့်ဆည်းeပးeန ကပါတယ်။ ဇွန်လ mm ရက်eန့က စစ်eတွ မiu့ရှi
ဗuဒ္ဓဘာသာ ဘuန်းeတာ် ကီးများဟာ လူထuau ကမeတွ ြဖစ်eပ eစလာနiuငတ
် ့ဲ
လက်ကမ်းစာeစာင်eတွြဖန့်eဝမများ ြပuလuပ်ခဲ့ ပီး ရခiuင်များက မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်များကiu
ကူညe
ီ ထာက်ပ့မမြပuလuပ်ရန် နှင့် မiတ်မဖွဲ့ ကရန် တiuက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ ထiuသu့iြပuလuပ်ြခင်းe ကာင့်
ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများ aeြခခmန်eဆာင်မနှင့် aစားaeသာက်ရရှiရန်aတွက် ပiuမui
ခက်ခဲသွားeစပါတယ်။ ထiuခွဲြခားဆက်ဆမရှe
i သာလပ်ရှားမကiu ဦးeဆာင်ခဲ့တဲ့
ဘuန်း ကီးတစ်ပါးက လူ့aခွင့်aeရး eစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu aခuလe
ui ြပာြပခဲ့ပါတယ်….
ဒါeတွက ရခiuင်လူမျiuးeတွကui ညန် ကားထားတာပါ။ ဒီလက်ကမ်းစာeစာင်eတွကui
မနက်က မiu့ထဲမှာ လiuက်eဝခဲ့တယ်။ ဒီe ကြငာချက်မှာ မွတ်ဆလင်eတွကui
ကuန်ပစ္စည်းeတွ မeရာင်းeပးဖiu့§ မွတ်ဆလင် ဆiuင်eတွမှာ eစျးမmယ်ဖu့i
တiuက်တွန်းထားတာပါတယ်။ ဒuတiယaချက်ကeတာ့ ရခiuင်လူမျiuးeတွ
မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်eတွနဲ့ မiတ်ဖက်မမြပuဖiu့တuiက်တွန်းထားပါတယ်။
ဘာe ကာင့် aခuလui တiuက်တွန်းရသလဲဆe
ui တာ့ မွတ်ဆလင်eတွက
ကျeနာ်တu့iရဲ့eြမeတွကui ခiuးယူ§ ကျeနာ်တu့iရဲ့eရeတွကui eသာက် ပီး
ကျeနာ်တu့iလူမျiuးeတွကui သတ်ြဖတ်eနလiu့ပါ။ ကျeနာ်တu့iရဲ့ဆန်ကiuစား ပီး
ကျeနာ်တu့i aiမ်eတွaနားမှာ eန ကတယ်။ ဒီeတာ့ ကျeနာ်တu့i သီးသန့်eနမယ်။
ရခiuင်လူမျiuးeတွကui ကျeနာ်တu့i ကာကွယ်ဖu့iလuတ
i ယ်။ ဒီလက်ကမ်းစာeစာင်eတွကui
ကျeနာ်တu့i eစျးeတွမှာ သွားeဝထားတယ်။ မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်eတွနဲ့
ကျeနာ်တu့i ဘာaဆက်aသွယ်မှ မရှiချင်ဘူး။ မွတ်ဆလင်
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ဘာသာeရးeခါင်းeဆာင်eတွက aန္တရာယ်များတယ်။
aယ်(လ်)ကiuင်းဒါးeတွနဲ့လည်း aဆက်aသွယ်ရှiတယ်။111
ရခiuင်ဘuန်း ကီးများရဲ့ မွတ်ဆလင်aသiuင်းaဝiuင်းကiu ဖယ်ထuတ် ကဖiu့ eတာင်းဆiuချက်aeပ
ရခiuင်လူမျiuး aများစuကလည်း လက်ခ ကပါတယ်။ aသက် mm နှစ်aရွယ်
eြပာင်းeရ့eနထiuင်eနရတဲ့ ရiuဟင်ဂျာaမျiuးသား တစ်ဦးက ‘ ရခiuင်လူမျiuးeတွaများစuက
မွတ်ဆလင်eတွကui aစားaeသာက်eရာင်းeပးဖiu့ aခu ြငင်းဆန်eန ကပါတယ်။’112 ြမန်မာစစ်
တပ်ဘက်မှလည်း ရခiuင်ဘuန်း ကီးများရဲ့eတာင်းဆiuမeတွaတiuင်း လiuက်နာမများ ရှe
i နတာ
eတွ့ရပါတယ်။ ယခင်က စစ်သားများဟာ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများကiuယ်စား aစားaeသာက်
ကuန်ပစ္စည်းများ သွားeရာက်mယ်ယူeပးမများရှiခဲ့eသာ်လည်း ယခuaခါ စစ်သားများက
mင်းတiu့ကuယ
i ်စား eစျးသွားmယ်ရန် ြငင်းလာe ကာင်း ရiuဟင်ဂျာများမှ
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့သiu့ eြပာ ကားခဲ့ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်များကiu
စခန်းaြပင်ဘက်မထွက်ရန် စစ်တပ်မှ ပiတ်ပင်ဟန့်တား ထား ပီး စခန်းမှ တiuးတiuးတiတ်တiတ်
လ iu့ဝှက်စွာ ထွက်ခွါခဲ့ပါက ရခiuင်လူမျiuးများ၏ a ကမ်းဖက် ဝiuင်းဝန်း တiuက်ခuက
i ်ြခင်းကiu ခရနiuငလ
် u့i
ပiuဆuးi ပါတယ်။ aသက် mm နှစ်aရွယ် စစ်eတွ မiu့ eaာင်မဂလာရပ်ကွက်မှ

eြပာင်းeရ့eနထiuင်eနရတဲ့ ရiuဟင်ဂျာaမျiuးသမီးသတစ်ဦးက aခuလe
ui ြပာြပပါတယ်….
ကျမတiu့မှာ စားစရာ နည်းနည်းပဲရiပ
ှ ါတယ်။ aြခားရွာကiu ကျမတiu့သွားဖiu့လuပ်ရင်
ရခiuင်eတွက ကျမတiu့ကui ရiuက်နှက် ကတယ်။[ ြမန်မာစစ်တပ်က] ကျမတiu့ကui
ဒီeနရာကeန မထွက်သွားဖiu့ တားြမစ်ထားတယ်။ ဒီeနရာမှာ ကျမတiu့
ဘယ်လuဆ
i က်eနရမှာလဲ။ ကျမတiu့မှာ aစားaeသာက် မလueလာက်တဲ့
ြပဿနာနဲ့ရင်ဆuင
i ်eနရတယ်။ ဘာaeြပာင်းaလဲမှ မ ကားရeသးဘူး။ aရင်က
စစ်သားeတွကui ပiuက်ဆeပးလiuက်ရင် သူတu့iက eစျးသွားmယ်eပးတယ်။ aခueတာ့
မဝယ်eပးeတာ့ဘူး။ aခu eလှာင်aiမ်ထဲမှာ eနရသလiuဘဲ။ aာဏာပiuင်eတွ
aထူးသြဖင့်aစားaeသာက်နှင့်ပတ်သက် ပီး တတ်နuင
i ်သeလာက် ကျမတiu့ကui
aကူaညီeပးeစချင်တယ်။ ကျမတiu့ကiu eစျးထဲကeန aစားaeသာက်eတွ ရရှiဖu့i
aခueတာ့ မဝယ်eပးeတာ့ဘူး။ aခu ဂူထဲမှာ ပuးeaာင်းeနeနရသလiuဘဲ။
aာဏာပiuင်eတွ 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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တတ်နuင
i သ
် eလာက် ကျမတiu့ကui aကူaညီeပးeစချင်တယ်။ ကျမတiu့ကui
eစျးထဲကeန aစားaeသာက်eတွ ရရှiဖu့i ကူညီeစချင်တယ်။113
aစားaeသာက် နှင့် aြခားကူညe
ီ ထာက်ပe
့ ရးများ ရရှe
i ရးaတွက် မiမiတiu့eနထiuင်eနတဲ့eနရာမှ
စွန့်စား ပီး aြပင်ထွက်လာတဲ့ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးaချiu့ ရiuက်နှက် သတ်ြဖတ်ခရတဲ့aမကiစ္စaချiu့ကiu
လူ့aခွင့်aeရး eစာင့် ကည့်eရးaဖွ့ဲ မှ လက်ခရရှiခဲ့ပါတယ်။114 သiu့eသာ်လည်း
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွ့ဲ မှ ထia
u မကiစ္စများ မှန်ကန်မရှiမရှiကui
သီးြခားaတည်မြပuနiuင်eသးပါ။
စစ်eတွမျiu့aြပင်ဘက်ရှi ရiuဟင်ဂျာလူဦးeရ aနည်းဆuး mmmmm ခန့်eနထiuင်သည့်
ထွက်eြပးတiမ်းeရှာင် eနရသူများaတွက် aဓiကစခန်းတခuမှ aသက် mm နှစ်aရွယ်
ရiuဟင်ဂျာaမျiuးသားတစ်ဦးက လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွ့ဲ ကiu aခuလe
ui ြပာဆiuခဲ့ပါတယ်….
လမ်းမ ကီးနeဘးမှာ ရှe
i နတဲ့ ကျeနာ်တu့iကe
ui တာ့ aာဏာပiuင်eတွက
eတာ်eတာ်လည်း ဂရuစuက
i ်eပးပါတယ်။ ဒါeပမယ့် လမ်းမ ကီးနဲ့ aeဝး ကီးမှာ
ရှe
i နတဲ့လe
ူ တွeတာ့ ဘာမှမရပါဘူး။ aဆင့်ြမင့်aရာရှi ကီးeတွ လာတuန်းက
သူတu့iကeန ပီး ကျeနာ်တu့iကui ကည့်ရ့eစာင့e
် ရှာက်ပါ့မယ်လu့ieတာ့
eြပာခဲ့ပါတယ်။ ကျeနာ်တu့iaတွက် aiမ်eတွeဆာက်eပးမယ် လiu့eြပာခဲ့ပါတယ်။
WFP ကeနလာ ပီး ကျeနာ်တu့iကui aစားaeသာက်eတွ လာeပးeပမယ့်

မeလာက်ပါဘူး။ သူတu့iက ဒီမှာရှe
i နတဲ့ လူဦးeရကiu လာတွက်သွားတယ်။
ဒါeပမယ့် eတာထဲမှာ aြပင်ကuမ
i ထွက်လာရဲလu့i ပuန်းeaာင် ပီး eနeနရတဲ့သူeတွ
eထာင်နဲ့ချီ ပီးရှiပါတယ်။ သူတu့ieတွက aရမ်းe ကာက်eန က ပီး
စားဖiu့ဘာမှမရှiပါဘူး။115

စစ်eတွ မiu့မှာ တစ်ခuတည်းeသာ မွတ်ဆလင်aသiuင်းဝiuင်း ကျန်ရe
iှ နတဲ့ eaာင်မဂလာရပ်ကွက်မှာ
eနထiuငတ
် ့ဲ aသက် mm နှစ်aရွယ် ရiuဟင်ဂျာaမျiuးသမီးက
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့ကiu aခuလui 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,
115 Human Rights Watch interview Z.F., Sittwe, Arakan State, June 2012.
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ဒီeနရာက aရမ်းကျဉ်း ပီးeတာ့ လူeတွaရမ်းများတယ်။ စားဖiu့eသာက်ဖiu့
eတာ်eတာ်ခက်တယ်။ ကျမတiu့မှာ စားစရာမရှiဘူး။ ဒီeနရာတစ်ခuလuးကiu
ရခiuင်eတွက ဝiuင်းထားတယ်။ ကျမတiu့ aြပင်ထွက်မယ် ဆiuရင်
ရခiuင်eတွရဲ့သတ်ြဖတ်မကiu ခရမှာe ကာက်တယ်။ aဲဒါe ကာင့် ဘယ်သူမှ
aြပင်မထွက်ရဲ ကဘူး။ ဘယ်သူမှလည်း aစားaeသာက်eတွလာမပiu့eပးဘူး။
aခuချiန်ထi aစiuးရက ကျမတiu့ကui ဘာမှ လာမeပးeသးဘူး။116
နiuင်ငတကာ uပeဒaရ eြပာင်းeရ့eနထiuင်သူeတွ aစားaeသာက်ရရှe
i ရးနှင့် aြခားeသာ
လူသားချင်း စာနာမ ကယ်ဆယ်eရးaeထာက်aပ့ ရရှe
i ရးaတွက် ြမန်မာaစiuးရမှာ
တာmန်ရiပ
ှ ါတယ်။ ရiuဟင်ဂျာ လူမျiuးများရဲ့လuြခueရးကiu မeြဖရှင်းeပးြခင်း§ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးတiu့ရဲ့
သွားလာခွင့်ကui ကန့်သတ်ချuပ်ချယ်ထားြခင်း နှင့် ဒuက္ခeရာက်eနသူများကiu ကူညီရန်
eရာက်ရiလ
ှ ာသည့် လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားမaဖွဲ့aစည်းများကiu မလia
u ပ်ဘဲ
ကန့်သတ်ချuပ်ချယ်မများ ြပuလuပ်ထားြခင်းe ကာင့် aစiuးရဟာ သူ့ရဲ့တာmန်mတ္တ ရားများကiu
ပျက်ကွက်eနပါတယ်။

လူသားချင်းစာနာမaeထာက်aကူများaတွကa
် ခက်aခဲများ eဒသခများရဲ့ ခါးသီးမနှင့် ခiမ်းeြခာက်မများ
ဇွန်လ mm ရက်eန့မှာ ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်းနှင့် စစ်eတွ မiu့ရှi နiuင်ငတကာaဖွဲ့aစည်းများ၏
နiuင်ငြခားသားmန်ထမ်းများနှင့် မလia
u ပ်eသာ
လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားeရးaဖွဲ့mန်ထမ်းများကiu ရန်ကuန်သu့i
လuြခueရးae ကာင်းြပချက်ြဖင့် eြပာင်းeရ့eစခဲ့ပါတယ်။ ထia
u ချiန်မှစ ပီး ထiuaဖွဲ့aစည်းများမှ
ြပန်လည် mင်eရာက်ရန် လuပ်eဆာင်ခဲ့eသာ်လည်း aာဏာပiuင်များက aဖွဲ့aနည်းစuကuသ
i ာ
aကန့a
် သတ်ြဖင့်သာ ခွင့်ြပuချက်eပးခဲ့ပါတယ်။ aချiu့aဖွဲ့aစည်းများမှာ mင်းတiu့ လuပ်ငန်း
လuပ်eဆာင်ခဲ့သည့်eနရာeဒသများသiu့ ြပန်လည်mင်eရာက်ခွင့် ြငင်းဆန်ြခင်းခခဲ့ရပါတယ်။
aeရးeပ ကယ်ဆယ်eရးလuပ်ငန်း aချiu့ကiu aeကာင်ထည်eဖာ်လuပe
် ဆာင်နuင
i ်ခဲ့eသာ်လည်း
aချiu့eနရာeဒသများသiu့ သွားလာmင်eရာက်ခွင့်များaeပ ကန့်သတ်မများရှe
i န ပီး
ရiuဟင်ဂျာများeနထiuင်သည့်eနရာaများaြပားသiu့ မသွားနiuင်ခဲ့ပါ။

116 Human Rights Watch interview C.H., Sittwe, Arakan State, June 2012.
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ရခiuင်ြပည်နယ်မှ ရခiuင်လူမျiuးaများစuဟာ ကuလသမဂ္ဂaဖွဲ့aစည်းများနှင့် လူသားချင်း
စာနာeထာက်ထားမ aဖွဲ့များaeပ မeကျမနပ်မများစွာ ရှe
i နပါတယ်။
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွ့ဲ မှ aင်တာဗျူးြပuလuပ်ထားတဲ့ ရခiuင်များ၏eြပာဆiuချက်aရ
ရခiuငa
် များစuမှ နiuင်ငတကာ eaဂျင်စီများaeပ
မeကျနပ်မများရှe
i နရသည့်ae ကာင်းaရင်းမှာ နiuင်ငတကာeaဂျင်စီများဟာ
ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်းရှi ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများaတွက် နှစ်eပါင်းများစွာ
ကူညe
ီ ဆာင်ရွက်eပးခဲ့ ပီး aeြခaeန ပie
u ကာင်းလာeသာ်လည်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးeသာ
ရခiuင်လူမျiuးများကiuမူ ဦးစားeပးမမရှiခဲ့ြခင်းe ကာင့် ြဖစ်e ကာင်း eြပာဆiuခဲ့ပါတယ်။117
နiuင်ငတကာ eaဂျင်စီများဟာ ရခiuင်လူမျiuးများ၏ လia
u ပ်ချက်များaeပ eတာက်eလ ာက်
လျစ်လျူရခဲ့သည်ဟu ခစားရ ပီး ရiuဟင်ဂျာနှင့်ရခiuင်လူမျiuးတiu့a ကား
eသွးကွဲမများြဖစ်eပ eစခဲ့e ကာင်း§ ထiu့e ကာင့် လူသားချင်းစာနာ
eထာက်ထားမaကူaညီeပးeရးaဖွ့ဲ နှင့် mန်ထမ်းများaeပ မလiuမuန်းတီးစiတ်များ
ြဖစ်လာရe ကာင်း ရခiuင်aများaြပားက eြပာဆiuခဲ့ပါတယ်။118 UNHCR မှာ
mင်း၏လuပ်ပuiင်ခွင့်aာဏာaရ နiuင်ငမဲ့ြဖစ်eနeသာ ရiuဟင်ဂျာများaတွကသ
် ာ
လuပ်ကuင
i ်eနရသည်က ရခiuင်လူမျiuးaသiuင်းaဝiuင်းမှ ဘက်လuက
i ်သည်ဟu ထင်ြမင် ယူဆ က ပီး
မeကျမနပ်ြဖစ်eစပါတယ်။ a ကမ်းဖက်မစတင်ြဖစ်ပွားခဲ့သည့် aချiန်မှစတင် ပီး
eaဂျင်စီများ၏ aခန်းက

နှင့် လuပ်eဆာင်ချက်များaeပ aထင်ြမင်လွဲမှားမများ§

aeြခaြမစ် မခiuင်လueသာသတင်းများ ပျ့နှ့ခဲ့ပါတယ်။
့ဲ u့i လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားမaဖွဲ့aစည်းများaeပ
eဒသခလူထuများမှ ယခuကသ
မeကျမနပ်ြဖစ်eနမ ဟာ ae ကာင်းရင်း ခiuင်လuသည်ြဖစ်eစ မခiuင်လuသည်ြဖစ်eစ aကူaညီ
aeထာက်aပ့များeပးရာမှာ သက်eရာက်မ ရှiပါတယ်။ ထiu့aြပင် လူသားချင်း စာနာ
eထာက်ထားမ aဖွဲ့၏ mန်ထမ်းများလuြခueရးaတွက် ပiuမuစ
i uးi ရiမ်ရသည့်aတွက်
aကူaညီလa
ui ပ်eနသူထသiu့ mင်းတiu့ eရာက်ရiန
ှ uင
i ်မကiu eနှးeကွးeစပါတယ်။
နiuင်ငတကာaဖွဲ့aစည်းများ နှင့် ကuလသမဂ္ဂaဖွဲ့aစည်းများ၏ mန်ထမ်းများ
ဖမ်းဆီးထiန်းသiမ်းခရသည့် ae ကာင်းaရင်းတခuမှာ eဒသခြပည်သူလူထuများမှ
ထia
u ဖွဲ့aစည်းများaeပ မeကျနပ်ချက်များ ရှe
i နြခင်းနှင့် ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများaeပ eဒသခ
117

ရခiuင်လမ
ူ ျiuးများက ‘ကuလားနiuင်င’ဟu ရတ်ချeခ ဆie
u သာ မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်ရuဟ
i င်ဂျာလူမျiuး aများစueနထiuင်သည့်
ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်းeဒသတွင် နiuင်ငတကာaစiuးရမဟuတe
် သာaဖွ့ဲ နှင့် ကuလသမဂ္ဂaဖွ့ဲ eပါင်း ဆယ်ဖ့ဲွ eကျာ်ခန့်ရiပ
ှ ါတယ်။

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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aဂတiတရားြဖင့် မလiuမuန်းတီးြခင်း များရှe
i နြခင်းe ကာင့်လည်းြဖစ်နuင
i ်ပါတယ်။ eဒသခ
aာဏာပiuင်များမှ ကuလသမဂ္ဂaဖွဲ့နှင့် နiuင်ငတကာaဖွဲ့aစည်းmန်ထမ်းများြဖစ် ကတဲ့
ရiuဟင်ဂျာလူမျiuး mm ဦးကiu ဇွန်လတွင် ြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ဂuiဏ်းဂဏဆiuင်ရာa ကမ်းဖက်မ
aeရးနှင့်ဆက်စပ် ပီး ဖမ်းဆီးထiန်းသiမ်းခဲ့ပါတယ်။ aဖမ်းဆီးခခဲ့ရသူ mm ဦးထဲမှ m ဦးမှာ
Medecins San Frontieres (နယ်စည်းမြခား ဆရာဝန်များ) aဖွဲ့မှ mန်ထမ်းများြဖစ်ပါတယ်။119

ဖမ်းဆီးခထားရeသာ aကူaညီeပးaပ်eရးmန်ထမ်းများထဲမှ aချiu့ကiu နiuင်ငeတာ်
သစ္စာeဖာက်မနှင့် ရခiuင်ြပည်နယ်တွင်ြဖစ်ပွားeနeသာ aြဖစ်aပျက်နှင့် သက်ဆuင
i ်သည့်
aချက်aလက်များကiu နiuင်ငြခား သiu့ eပးပiu့ြခင်းaမများြဖင့် တရားစွဲဆuခ
i ထားရ ပီး mင်းတiu့၏
aမများကiu ယာယီဆuင
i ်းင့ထားe ကာင်းသiရပါတယ်။120 ထiuကဲ့သu့ieသာaမများြဖင့် ယခင်က
နiuင်ငeရးaကျဉ်းချမများ လuပ်eလ့ရiပ
ှ ါတယ်။
လူမeနာက်ခသမiuင်းaမျiuးမျiuးမှလာeသာ ရခiuင်လူမျiuးများက aဖမ်းဆီးခခဲ့ရeသာ လူသားချင်း
စာနာeထာက်ထားeရးaဖွဲ့၏ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးmန်ထမ်းများမှာ aယ်(လ်)ကiuင်းဒါးနှင့်
aြခားeသာ နiuင်ငတကာa ကမ်းဖက်eရးaဖွဲ့များနှင့် ဆက်စပ်မများရှe
i နe ကာင်း
လူ့aခွင့်aeရး eစာင့် ကည့်eရး aဖွဲ့သiu့ eြပာဆiuခဲ့ပါတယ်။
နiuင်ငတကာaဖွဲ့aစည်းများ၏mန်ထမ်းများနှင့် ထia
u ဖွဲ့aစည်း aတiaကျ aချiu့ကiu
eထာက်ခသည့်ပuဂ္ဂiuလ်များကiu တiuကခ
် uက
i ်ရန် တiuက်တွန်းထားeသာ လeဆာ်ထားeသာ
လက်ကမ်းစာeစာင်များ ြဖန့်eဝ ပီး နiuင်ငတကာeaဂျင်စီများ aeပ မeကျနပ်မများကiu
eဖာ်ထuတ်ြပသမများလည်း ရှiခဲ့ပါတယ်။ လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွ့ဲ ရရှiထားeသာ
eဒသတွင်း ြဖန့်eဝeနသည့် လက်ကမ်းစာeစာင်တစ်ခuတွင် ရiuဟင်ဂျာများနှင့်aတူ
လက်တလ
ဲွ uပ်ကuင
i ်eနသူများ aားလuးမှာ ‘သစ္စာeဖာက်များြဖစ်သည့်aတွက်
ရန်သူများြဖစ်e ကာင်း… မiမတ
i u့iနuင
i ်ငaတွင်း [ရiuဟင်ဂျာ လူမျiuးများ]
ဖွ့ ဖiuးeရးလuပ်ငန်းများaတွက် လuပ်ကuiင်eနသူတu့iကui မiမiတu့iမှ လက်ပiuက် ပီး ထiuင် ကည့်eနမည်
မဟuတe
် တာ့e ကာင်း’ eရးသားထားတာ eတွ့ရပါတယ်။ လက်ကမ်းစာeစာင်ထဲတွင်
စစ်eတွ မiu့တွင် နiuင်ငတကာ NGO များaတွက် eနရာငှားeပးeသာ aiမ်ရှင်များကiu ဦးတည်

119

“10 Aid Workers Held in Myanmar: UN,” Agence France Presse, July 6, 2012, http://www.rnw.nl/english/bulletin/10-aidworkers-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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တiuကခ
် iuက်သွားမည် ြဖစ်e ကာင်း ဆက်လက်eရးသားထားတာ eတွ့ရပါတယ်။
လက်ကမ်းစာeစာင်ထဲတွင် ‘ကျeနာ်တu့i သူတu့iကuiတuက
i ်ရမယ်’121 ဟueရးသားထားပါတယ်။
eဒသခရခiuင်aeရးလပ်ရှားသူတစ်ဦး နှင့် ရခiuင်aမျiuးသားဖွ့ ဖiuးeရးပါတီနှင့်
ရခiuင်ဒီမuက
i eရစီaဖွဲ့ချuပ်ပါတီမှ eခါင်းeဆာင်နှစ်ဦးမှ eဒသခြပည်သူများ၏
နiuင်ငတကာaကူaညီeပးeရးaဖွ့ဲ aစည်းများaeပ ထားရှiသည့် မeကျနပ်မများနှင့်
ထiuခစားချက်များရဲ့ eနာက်ကွယ်ae ကာင်းရင်းများaeပ
aသiaမှတ်ြပuလက်ခe ကာင်းeြပာဆiuခဲ့eသာ်လည်း ကiuယ်ထiလက်eရာက် တiuကခ
် iuက်မည့်
ခiမ်းeြခာက်မများaeပ တွင်မူ ြငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ UN နှင့် နiuင်ငတကာ NGO များကiu
ရခiuင်လူမaသiuင်းaဝiuင်းများတွင် ယခueရာ eနာင်တွင်ပါ ကiuဆiuသွားမည်ြဖစ်e ကာင်း
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွ့ဲ aား eြပာပါတယ်။122 နiuင်ငတကာ
aကူaညီeပးeရးaဖွ့ဲ aစည်းများနှင့် mန်ထမ်းများaeပ ခiမ်းeြခာက်မများကiu
ြမန်မာaာဏာပiuင်များမှ ယခuaချiန်ထi စuစမ်းစစ်eဆးမများ ြပuလuပ်ြခင်း မရှieသးပါ။
aeြခaြမစ်မရှe
i သာသတင်းများနှင့် မှားယွင်းeသာသတင်းaချက်aလက်များကiu aeြခခ ပီး
စည်းရuးလ့eဆာ်မများြပuလuပ်eနြခင်းe ကာင့် aသက်ကယ်ဆယ်eရးaတွကလ
် a
ui ပ်eသာ
လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားမaကူaညီများကiu လူမaသiuင်းaဝiuင်း
နှစ်ရပ်လuးထeပးaပ်မများြပuလuပ်ရန် ကuလသမဂ္ဂ aဖွဲ့aစည်းများနှင့် နiuင်ငတကာ
aစiuးရမဟuတe
် သာaဖွဲ့aစည်းများaတွက် aခက်aခဲြဖစ်eစ ပီး mင်းတiu့ကui ရန်လe
ui သာ
ပတ်mန်းကျင်များ ရှiလာeစရန် ဖန်တီးeပးခဲ့ပါတယ်။

121 ရက်စွဲမတပ်ထားeသာ လက်ကမ်းစာeစာင်ထတ
ဲ င
ွ ် “Beweare! NGOs that came here to assist Bengali Kalars”

ဟueခါင်းစဉ်တပ်ထား ပီး ဝသာနuတuင
i ်းရင်းသားများ aမည်ြဖင့် လက်မှတe
် ရးထiuးထားပါတယ်။
တရားmင်မဟuတe
် သာ ဘာသာြပန်ဆuမ
i June 2012.
122 Human Rights Watch interviews B.B., B.I., D.A., Sittwe, Arakan State,
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June 2012.

(m) ရiuဟင်ဂျာeတွရဲ့ နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့် ြငင်းဆiuမ
ြမန်မာaစiuးရမှ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများကiu ြမန်မာနiuင်ငသားaြဖစ်aသiaမှတ်ြပuရန်
ယခင်ကတည်းက ြငင်းဆiuထား ပီးြဖစ်ပါတယ်။ ထiu့e ကာင့် ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများ လူ့aခွင့်aeရး
ချiuးeဖာက်မများကiu ခစားeနရ ပီး ရခiuင်ြပည်နယ်တွင်ြဖစ်ပွားeနeသာ ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာ
a ကမ်းဖက်မများနှင့် ရiuဟင်ဂျာဒuက္ခသည်များaeရးကiu ရည်ရှညe
် ြဖရှင်းချက်
ရှာeဖွနuင
i ်eရးaတွက် ကီးeလးeသာ aတားaဆီးများ ြဖစ်eနပါတယ်။ ြမန်မာနiuင်ငaတွင်း
eနထiuင်ခွင့်ရရှiထားတဲ့ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးeတွကui ြမန်မာaာဏာပiuင်များက ‘ြမန်မာနiuင်ငတွင်
eနထiuင်ခွင့်ရရှiထားeသာနiuင်ငြခားသားများ’ aြဖစ်သာ aသiaမှတ်ြပuထား ပီး ထiuရuဟ
i င်ဂျာများ
နiuင်ငသားြဖစ်ပuင
i ်ခွင့်ကui ြငင်းဆiuထားပါတယ်။ လက်eတွ့မှာ ရiuဟင်ဂျာဆiuသည့်aသuးaနန်းကiu
aစiuးရမှ လက်ခeလ့မရှi§ သuးeလ့မရှiဘဲ ရiuဟင်ဂျာလူထuကui ‘ဘဂါလီ’§ ‘ရiuဟင်ဂျာဟueခ eသာ’
သiu့မဟuတ် နှiမ် ပီး eခ ဆiuထားသည့် ‘ကuလား’ ဟူeသာ aသuးaနန်းမျiuးကiuသာ
များeသာaားြဖင့် aသuးြပu ကပါတယ်။123
နiuင်ငတကာလူaခွင့်aeရးuပeဒမှာ နiuင်ငသားြဖစ်သူeရာ နiuင်ငသားမဟuတ်သူများaတွက်ပါ
မဲeပးပiuင်ခွင့်ကဲ့သu့i နiuင်ငeရးaခွင့်aeရးများမှလွဲ ပီး ကျန်aခွင့်aeရးများaားလuးaတွက်
aကျuးmင်ပါတယ်။ သiu့eသာ်လည်း ြမန်မာနiuင်ငတွင် နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့် မရရှe
i သာ
ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများမှာ လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်§ တန်းတူညီတူ
လွတ်လပ်စွာပညာသင် ကားနiuင်ခွင့် eတွကuဆ
i uးရးeန က ပီး§ မတရားဖမ်းဆီးခရြခင်း§
aဓမ္မeစခiuင်းြခင်း§ ခွဲြခားဆက်ဆ ပီး မတူညe
ီ သာ aခွန်နန်းထားများ eပးeဆာင်ရြခင်း§
ပiuင်ဆuင
i ်မပစ္စည်းများ သiမ်းဆည်းခရြခင်း aစရှiတ့ဲ
လူ့aခွင့်aeရးချiuးeဖာက်မaမျiuးမျiuးကiuလည်း ခစားeန ကရပါတယ်။ aစiuးရမှ ထiuကသ
့ဲ u့ieသာ
ချiuးeဖာက်မများကiu ရခiuင်လူမျiuးများaeပ တွင်လည်း ြပuလuပ်eနeပမဲ့
ရခiuင်ြပည်နယ်တွင်eနထiuင်eသာ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများကiu aဓiက ဦးတည် ပီး ထiuကသ
့ဲ e
ui သာ
aခွင့်aeရးများ ချiuးeဖာက်eလ့ရiပ
ှ ါတယ်။

123 aဆင့ြ် မင့်aစiuးရaာဏာပiuင်များနှင့်ဆက်ဆဖူးသူတစ်ဦးမှ “ရiuဟင်ဂျာ”ဆiuသည့a
် သuးaနန်းaစား “ဘဂါလီ”

ဆiuသည့်aသuးaနန်းများကiuသာ aသuးြပueြပာဆie
u ကာင်း လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွ့ဲ ကie
u ြပာြပခဲ့ပါတယ်။
mင်း၏eြပာြပချက်aရ “aစiuးရမှ ရiuဟင်ဂျာများကiu နiuင်ငြခားမှ ကျူးeကျာ်mင်eရာက်လာသူaြဖစ်သာသတ်မှတ် ပီး
ထiuရuဟ
i င်ဂျာများကiu aကူaညီeပးသည့်သa
ူ ားလuးဟာ ရန်သက
ူ ui eက းeမွးeစာင့e
် ရှာက်eနသူလu့i
သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ eနြပည်eတာ်မှာ ဒီလiuaeတွးမျiuးeတွရှieနပါတယ်။” Human Rights Watch interview#14, Yangon,
Burma, June 2012. ရခiuင်လမ
ူ ျiuးaများစuမှာ ရiuဟင်ဂျာလူထuကui နှiမ် ပီးဆiuသည့် “ကuလား§ ဘဂါလီ§ ရiuဟင်ဂျာဟueခ ဆiuသ”ူ
aစရှiသည့် aသuးနန်းမျiuးကiuသာ aသuးြပuပါတယ်။
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ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးမှာ နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့်ြငင်းဆiuခရတာ လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စuနှစ်များစွာကတည်းကပါ။
mmmm ပတ်mန်းကျင်ခန့်က ြမန်မာနiuင်င aeရးeပ လူmင်မ ကီး ကပ်eရးaက်uပeဒaရ
ြမန်မာနiuင်ငသားတiuင်း နiuင်ငသားမှတ်ပuတင်လက်မှတ် ရှiထားရန်လe
ui ကာင်းြပ ာန်းခဲ့eသာ်လည်း
ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများကiu နiuင်ငြခားသားမှတ်ပuတင်ကတ်သာ eပးaပ်ခဲ့ပါတယ်။
ထiuနuင
i ်ငြခားသားမှတ်ပuတင်ကတ်ကui eကျာင်းများ နှင့် aလuပ်ရှင်များက လက်မခပါ။124
mmmm ခuနှစ်တွင် ဘဂလားeဒ့ချ်နuင
i ်ငရှi ရiuဟင်ဂျာဒuက္ခသည်များ aစuလuက
i ်aြပuလiuက်
ြမန်မာြပည်ထဲသu့i ြပန်လည်eရ့eြပာင်းလာြခင်းကiu တuန့်ြပန်သည့်aeနနှင့် eဆာင်ရွက်သည်ဟu
ယူဆရသြဖင့် aစiuးရမှ mmmm ခuနှစ်တွင် တစ်နuင
i ်ငလuး သန်းeခါင်စာရင်း eကာက်ခမ ြပန်လည်
ြပuလuပ်ြခင်းတွင် ရiuဟင်ဂျာလူဦးeရကiu ထည့်သွင်းတွက်ချက်ြခင်းမြပuလuပ်ခဲ့ဘဲ ပယ်ထားရာက
ရiuဟင်ဂျာများ နiuင်ငမဲ့ ြဖစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ mmmm ခuနှစ်တွင်ြပ ာန်းခဲ့eသာ
နiuင်ငသားြဖစ်မaက်uပeဒမှ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများကiu တiuင်းရင်းသားလူမျiuးများ စာရင်းတွင်
ထည့်သွင်းြပ ာန်းမ မြပuလuပ်ခဲ့ဘဲ ရiuဟင်ဂျာလူဦးeရကiu တရားဝင်ချန်လှပ်ထားခဲ့ပါတယ်။
ထiuuပeဒတွင် နiuင်ငသားြဖစ်မကiu (m)aြပည့a
် mနiuင်ငသားြဖစ်ြခင်း (m) eည့်နuင
i ်ငသားြဖစ်ြခင်း (m)
နiuင်ငသားြပuခွင့်ရသူြဖစ်ြခင်းဆiu ပီး aမျiuးaစား သuးမျiuးခွဲြခားထားပါတယ်။
နiuင်ငသားစီစစ်eရးကတ်ြပားကiu aပန်းeရာင်§ aြပာeရာင် နှင့် aစiမ်းeရာင် ဆiu ပီး
နiuင်ငသားြဖစ်မ aမျiuးaစားaလiuက် ခွဲြခားသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ uပeဒaရ
နiuင်ငသားaြပည့်am ြဖစ်ခွင့်ရiသ
ှ ူများမှာ aသiaမှတ်ြပuခထားရeသာ "နiuင်ငeတာ်လူမျiuးများ"
(ရခiuင်§ ဗမာ§ ချင်း§ ကချင်§ ကရင်§ ကရင်နီ§ မွန် နှင့် ရှမ်း) နှင့် ယခuရခiuင်ြပည်နယ်ကui

ဗiတiသ aစiuးရမှ သiမ်းပiuက်ကာစ mmmm ခuနှစ်မတiuင်မီ aချiန်တည်းက မiမiတu့i၏
ဘiuးဘွားဘီဘင်များက ြမန်မာြပည်တွငe
် နထiuင်လာခဲ့သူများ aားလuးပါmင်ပါတယ်။ မiမiတu့i၏
ဘiuးဘွား ဘီဘင်များက ြမန်မာနiuင်ငတွင် mmmm ခuနှစ်မတiuင်ခင်aချiန်ကတည်းက
ြမန်မာြပည်တွင် eနထiuင်ခဲ့e ကာင်း သက်eသမြပနiuင်သူများမှာ
နiuင်ငသားaြဖစ်ခယူခွင့်ရှiနuင
i ်ပါeသးတယ်။ mmmm ခuနှစ်နuင
i ်ငသားuပeဒaရ
နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့်ရှe
i သာ်လည်း mmmm ခuနှစ်uပeဒaရ နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့်မရှiသူများမှာ mmmm
ခuနှစ်uပeဒ လက်eတွ့မကျင့်သuးခင်aချiန်တွင် နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့် eလ ာက်ထားခဲ့သူများကiu
eည့်သည် 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).

aစiuးရက တားဆီးနiuငခ
် ဲ့ရဲ့သားနဲ့
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mmmm ခuနှစ်uပeဒကiu ကျင့်သuး ပီးသည့်eနာက်ပuင
i ်းတွင် နiuင်ငြခားသားများမှ မiမi သiu့မဟuတ်
မiမi၏ မiဘများသည် ြမန်မာနiuင်ငတွင် mmmm ခuနှစ် လွတ်လပ်eရးမတiuင်ခင်aချiန်က
ြမန်မာနiuင်ငတွင် ဝင်eရာက်eနထiuင်ခဲ့e ကာင်း ‘ခiuင်လuသည့် သက်eသaeထာက်aထား’
eဖာ်ြပနiuင်ပါက နiuင်ငသားaြဖစ်ခယူခွင့်ရှiပါတယ်။ aနည်းဆuး မiဘတစ်ပါးမှ aထက်ပါ
နiuင်ငသားစီစစ်eရးကတ် သuးခuထဲမှ တစ်ခuကui ကiuင်eဆာင်ထားပါက mင်းတiu့၏သားသမီးများမှာ
နiuင်ငသားြပuခွင့်ရနiuင်ပါတယ်။ mmmm ခuနှစ် aက်uပeဒ aခန်း (mm) ပါeဖာ်ြပချက်aရ
aထက်ပါသတ်မှတ်ချက် နှစ်ခuနှင့် မကiuက်ညီသူများမှ နiuင်ငသားaြဖစ်ခယူလuiပါက
နiuင်ငသားaြဖစ်ခယူလuသ
i ူမှာ aနည်းဆuး aသက် mm နှစ် ြပည့်ရမည်ြဖစ် ပီး
aမျiuးသားဘာသာစကား တစ်မျiuးမျiuးကiu က မ်းကျင်စွာeြပာဆiuင်နuင
i ်ရမည် (စစ်တeကာင်း

ဘာသာစကားနှင့်ဆက်စပ်eသာ ရiuဟင်ဂျာစကားကiu aမျiuးသားဘာသာစကားaြဖစ်
aသiaမှတ်မြပuပါ)§ aကျင့်စာရiတ္တeကာင်းမွန်ရမည်§ စiတ်မှန်ရမည်125 ဟူ၍eဖာ်ြပထားပါတယ်။
ဒီuပeဒaရ aြပည့်amနiuင်ငသားaြဖစ် aသiaမှတ်ြပu ထားသူ နှင့် နiuင်ငသားြပuခွင့်ရ ပီး

နiuင်ငသားြဖစ်လာသူများသာ ‘aခါတရ aစiuးရမှ ကန့်သတ်ြပ ာန်းeသာ aခွင့်aeရးများမှaပ
နiuင်ငသားaခွင့်aeရးကiu aြပည့်am ခစားခွင့်’ ရှiပါတယ်။ ‘eမွးရာပါနiuင်ငသားများ’ မှaပ
ကျန်eသာနည်းလမ်းြဖင့် နiuင်ငသားြဖစ်လာသူများကiu aစiuးရမှ aချiန်မeရွး နiuင်ငသားြဖစ်ြခင်းမှ
ရuပ်သiမ်းနiuင်ပါတယ်။
mmmm ခuနှစ်တွင်ြပ ာန်းခဲ့eသာ နiuင်ငသားြဖစ်eရးuပeဒမှာ နiuင်ငသားမဟuတe
် သာမiဘနှစ်ပါးမှ
eမွးဖွားလာeသာ ကeလးငယ်များကiu နiuင်ငသားaြဖစ်aသiaမှတ်မြပuြခင်းဟာ
နiuင်ငသားြဖစ်မနှင့်ဆuင
i ်eသာ ြပဿနာကiu ကာရှညe
် စခဲ့ပါတယ်။ ယu ကည်စiတ်ချရeသာ
လ iu့ဝှက်aချက်aလက်aရင်းaြမစ်တခuaရ ရခiuင်ြပည်နယ် eြမာက်ပuင
i ်းတွင် aသက် mm
နှစ်eaာက်မiဘများ§ မှတ်ပuတင်မရှiသည့်မiဘများ§ ဘဂလားeဒ့ချ် ရှiမiဘမှ eမွးဖွားလာeသာ
125

mmmm ခuနှစ် ြမန်မာနiuင်ငသားuပeဒ aခန်း mm မှ mm တွင် eဖာ်ြပထားeသာ ြမန်မာနiuင်ငသားaြဖစ်ခယူရန်
ြပည့်မီရမည့a
် ရည်aချင်းများမှာ။ ။ (mm) ြမန်မာနiuင်ငတွင် mmmm ခuနှစ် ဇန်နဝါရီလ m ရက်eန့မတiuင်မီြမန်မာနiuငင
် တွင်
လာeရာက်eနထiuင်ခ့ဲe ကာင်း ခiuငလ
် uသည့် သက်eသ aeထာက်aထားeဖာ်ြပနiuင်သူများနှင့် mင်းတiu့၏ သားသမီးများမှ
် သားaြဖစ် ခယူခွင့်ရှiသည်။ (mm) ဤနiuင်ငသား
ြမန်မာနiuင်ငသားaြဖစ် eလ ာက်ထားြခင်း မရှe
i သးပါက mင်းတi့uမှ ြမန်မာနiuငင
uပeဒကiu စတင်ကျင့်သuးသည့်eန့မှစတင် ပီး eaာက်eဖာ်ြပပါပuဂ္ဂiuလ်များသည် ြမန်မာနiuငင
် တွငe
် မွးဖွားသည်ြဖစ်eစ
နiuငင
် ရပ်ြခားတွငe
် မွးဖွားခဲ့သည်ြဖစ်eစ ြမန်မာနiuင်ငသားaြဖစ် ခယူနuင
i ်သည် (က) ြမန်မာနiuင်ငတွငe
် မွးဖွား ပီး မiဘတစ်ပါးက
ြမန်မာနiuင်ငသားြဖစ် ပီး aြခားမiဘတစ်ပါးက နiuင်ငြခားသားြဖစ်သူ (ခ) eည့န
် uင
i ်ငသား မှတပ
် တင်
u
နှင့်
နiuင်ငသားြပuခွငရ
့် သူမတ
ှ ပ
် uတင် ကiuင်eဆာင်ထားသည့် မiဘနှစ်ပါးမှ eမွးဖွားလာသူများ§ (ဂ)
eည့န
် uင
i ်ငသားမှတ်ပတင်
u
ကuင
i ်eဆာင်ထားeသာမiဘတစ်ပါးနှင့် နiuင်ငြခားသားမiဘတစ်ပါးမှ eမွးဖွားလာသူများ§ (ဃ) နှစ်ဦးလuး
နiuင်ငသားြပuခွင့်ရြခင်းြဖင့် မှတ်ပuတင်ကuင
i ်eဆာင်ထားသည့် မiဘနှစ်ပါးမှ eမွးဖွားလာသူများ (င)
နiuငင
် သားaြဖစ်ခယူထားeသာမiဘတစ်ပါးနှင့် နiuင်ငြခားသားတစ်ဦးမှ eမွးဖွားလာသူများ။ ( mm) နiuင်ငသားaြဖစ်
eလ ာက်ထားခယူလuသ
i ူများမှာ eaာက်ပါ aရည်aချင်းနှင့် ြပည့်စuရန်လa
ui ပ်ပါသည် (က) နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့်uပeဒ aခန်း mm
(သiu့) mm နှင့် ကiuက်ညီသည့်ပuဂ္ဂiuလ်များ။ (ခ) aသက်ဆယ့်ရှစ်နှစ်ြပည့် ပီးသူြဖစ်ရမည်။ (ဂ)
aမျiuးသားဘာသာစကားတမျiuးမျiuးကiu eြပာဆiuနuင
i ်ရမည်။ (ဃ) aကျင့်စာရiတ္တeကာင်းမွန်းရမည်။ (င) စiတ်မှန်ရမည်။

71

HUMAN RIGHTS WATCH | SEPTEMBER 2012

မှတ်ပuတင်မရှiသည့် ‘နာမည်ပျက်ကeလးများ’ ဟuတင်စားeခ တွင် ကeသာ ရiuဟင်ဂျာ
ကeလးငယ်eပါင်း ခန့်မှန်းeြခ mmmm မှ mmmm aထiရe
iှ ကာင်း သiရပါတယ်။126
ကeလးငယ်တစ်ဦးမှ ြမန်မာနiuင်ငသား ြဖစ်ခွင့်ရရှiရန်aတွက် aနည်းဆuး mင်းတiu့၏
မiဘတစ်ဦးဦးမှ သတ်မှတ်ထားသည့် နiuင်ငသား စီစစ်eရးမှတ်ပuတင် သuးမျiuးထဲမှ တမျiuးမျiuးကiu
ကiuငe
် ဆာင်ထားသူြဖစ်ရန်လa
ui ပ်ပါတယ်။ ရiuဟင်ဂျာaများစuဟာ တရားmင်စာရွက်စာတမ်းများ§
ဘiuးဘွားစဉ်ဆက်ြမန်မာနiuင်ငတွငe
် နထiuင်ခဲ့e ကာင်း "ခiuင်မာသည့် aeထာက်aထားများ"
ြပသရန် aခက်aခဲများရှe
i နသလiu တရားmင်စာရွက်စာတမ်းများရရှiရန်aတွက်လည်း
aလွန်ခက်ခဲပါတယ်။127 ဘiuးဘွားစဉ်ဆက် ြမန်မာနiuင်ငတွင်eနထiuင်ခဲ့e ကာင်း "ခiuင်မာသည့်
aeထာက်aထားများ" မြပနiuငတ
် ့ဲ ရiuဟင်ဂျာများဟာ mင်းတiu့ရဲ့ကeလးငယ်eတွကဲ့သiu့ပင်
မည်သည့် နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့် aမျiuးaစားကiuမ eလ ာက်ထား၍ မရနiuင်ပါ။
နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့်aြပင် aြခားeမးခွန်းတမျiuးမှာ တiuင်းရင်းသားလူမျiuးြဖစ်ခွင့်နှင့်
သက်ဆuင
i ်ပါတယ်။ ြမန်မာ့ uပeဒတွင် ရiuဟင်ဂျာများကiu ြမန်မာနiuင်ငတiuင်းရင်းသားaြဖစ်
aသiaမှတ်ြပuထားြခင်းမရှiပါ။ aချiu့ ရiuဟင်ဂျာများဟာ နှစ်eပါင်းရာနှင့်ချီ ပီး ဘiuးဘွားစဉ်ဆက်
eနထiuင်လာသူများြဖစ်သကဲ့သu့i aချiu့မှာ ရခiuင်ြပည်နယ်aတွင်းသiu့
ဗiတiသ ကiuလiuနီeခတ်ကတည်းက လာeရာက် aeြခချeနထiuင်သူများ ြဖစ် ကeသာ်လည်း mmmm
ခuနှစ်နuင
i ်ငသားuပeဒ မှ mင်းတiu့၏ နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့်ကui တiuကရ
် uက
i ် ပယ်ဖျက် ထားသည့်aြပင်
ြမန်မာနiuင်ငရှi တiuင်းရင်းသားလူမျiuးတစ်ခu ြဖစ်လာeရးaတွက် aကူaညီ လuးm aeထာက်aကူ
မeပးပါ။ ထiu့aြပင် mmmm ခuနှစ်မတiuင်မီကတည်းက လာeရာက်aeြခချeနထiuင်ခဲ့ ကသည့်
ရiuဟင်ဂျာမiသားစuများဟာ တiuင်းရင်းသားြဖစ်ခွင့် သiu့မဟuတ် ြမန်မာနiuင်ငသားြဖစ်ခွင့်
ရရှiရန်ပင်မဆiuထားနှင့် aာဏာပiuင်များaား ခiuင်မာသည့် သက်eသaeထာက်aထားများ
ြပသရန် တာဝန်မှာ aလွန်ခက်ခဲပါတယ်။
ဇွန်လ mmmm ခuနှစ်တွင် eဒသခaာဏာပiuင်များ သiu့မဟuတ် ရခiuင်လူမျiuးများက နiuင်ငသား
စီစစ်eရးကတ်ြပားများ aတင်းaဓမ္မ သiမ်းယူခဲ့e ကာင်း ရiuဟင်ဂျာaချiu့မှ လူ့aခွင့်aeရး
eစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့aား eြပာ ကားခဲ့ပါတယ်။ ရခiuင်လူauပ်စu၏ တiuကခ
် iuက်မမှ
လွတe
် ြမာက်လာeသာ aသက် mm နှစ်aရွယ် ရiuဟင်ဂျာaမျiuးသမီးတစ်ဦးမှ ‘သူတu့i
i ခ
် iuက်သူများ) ကားeတွaများ ကီးယူလာတယ်။ ပီးeတာ့
(လာeရာက်တuက
ကျမတiu့ပuင
i ်ဆuiင်သမ ပစ္စည်းeတွကui သူတu့iကားeပ မှာတင်တယ်။ ကျမတiu့ရဲ့ နiuင်ငသား စီစစ်eရး
126 Human Rights Watch interview with international official, Rangoon, Burma, June 2012.
127

aထက်eဖာ်ြပပါ ကiuးကားချက်

aစiuးရက တားဆီးနiuငခ
် ဲ့ရဲ့သားနဲ့
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ကတ်eတွပါ ယူသွားတယ်။ aတင်းပဲယူသွားတာ။’128 ဇွန်လ mmmm ခuနှစ် မီးရ့မတွင်
eထာင်eသာင်းနှင့် ချီeသာ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများ ပစ္စည်းများဆuးရးခဲ့ရ ပီး mင်းတiu့ပuင
i ်ဆuင
i ်သည့်
စာရွက်aeထာက်aထားများနှင့် နiuင်ငသားကတ်များသည်လည်း ထiuမီးeလာင်မတွင်
ဆuးရးသွားနiuင် ပီး ထiuသu့iြဖစ်ပါက လက်ရiတ
ှ ည်ဆဲuပeဒaရ mင်းတiu့aတွက်
ြပဿနာပiuတuiးလာနiuင်ပါတယ်။
aသက်aရွယ် mm နှစ်ရiှတ့ဲ ရiuဟင်ဂျာaမျiuးသားတစ်ဦးမှ ရiuဟင်ဂျာများကiu
စစ်eတွ မiu့aြပင်ဘက်သu့i aတင်းaဓမ္မeြပာင်းeရ့eစြခင်းဟာ mင်းတiu့ကui ြမန်မာနiuင်ငတွင်
eရာက်ရe
iှ နeသာ ‘eည့်သည်’ များaြဖစ် သတ်မှတ်နuင
i ်ရန်aတွက် eဆာင်ရွက်eနြခင်း
ြဖစ်မည်ကui စiuးရiမ်မie ကာင်း လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့e
် ရး aဖွဲ့aား aခuလe
ui ြပာြပခဲ့ပါတယ်။
ဒီeန့ aဆင့်ြမင့် လူmင်မ ကီး ကပ်eရး aရာရှiတစ်ဦး eရာက်လာ ပီး ဒီမှာ
ယာယီခuလ
i eနတဲ့ လူeတွရဲ့စာရင်းeတွ လiuချင်e ကာင်း eြပာပါတယ်။ သူက
စာရင်းလiuချင်တယ်ဆuလ
i u့i ကျeနာ်တu့iက စာရင်းလuပ်eပးလiuက်ပါတယ်။
ကျeနာ်တu့iကui aချက်aလက်eတွြဖည့်ထည့်ဖu့i ပuစစာရွက်eတွeပးတယ်။
aဲဒီပuစစာရွက်ထဲမှာ eရ့eြပာင်းeနထiuင်eနရသူ လiu့မထည့်ထားဘဲ
“eည့်သည်များ” ဆiu ပီး ရည်ညန်းeရးထားတာ eတွ့လiuက်ရတယ်။ ကျeနာ်တu့iက

ဒီမှာ eည့်သည်eတွမဟuတ်ဘူးလiu့ ကျeနာ်တu့ieြပာတယ်။ aဲဒါနဲ့
“ငါတiu့ဘာမှလuပ်လu့iမရဘူး။ ဒီပuစစာရွက်eတွက

aထက်aာဏာပiuင်eတွကeနလာတာ။ ကျeနာ်က
aမiန့်aတiuင်းလiuက်eဆာင်ရွက်eနတာြဖစ်တယ်” လiu့ပဲ ြပန်eြဖ ကားခဲ့တယ်။129
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့e
် ရှာက်eရးaဖွဲ့မှ ြမန်မာaစiuးရaား mmmm ခuနှစ် နiuင်ငသားuပeဒကiu
ြပင်ဆင်eြပာင်းလဲရန် သiu့မဟuတ် ရuပ်သiမ်းeပးရန် သiu့မဟuတ် ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများကiu
aြခားလူမျiuးများကဲ့သu့i eမွးဖွားမ§ eနထiuင်မ§ သiu့မဟuတ် ဘiuးeဘဘီဘင်များမှ ဆင်းသက်လာမ
စတဲ့ ae ကာင်းရင်းများeတွနဲ့ ြမန်မာနiuင်ငနှင့် စစ်မှန် ပီး သက်eရာက်မရှiတ့ဲ ဆက်နွယ်မ
ရှe
i နသည့်aeပ aeြခခ ပီး နiuင်ငသားaြဖစ်သတ်မှတe
် ပးရန် 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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နiuင်ငတကာuပeဒaရ နiuင်ငသားတiuင်းကဲ့သu့i တန်းတူaခွင့် aeရး eပးaပ်ရန်

တiuက်တွန်းမများြပuလuပ်ခဲ့တာ ကာပါ ပီ။
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(m) ဘဂလားeဒ့ချ်နuင
i ်ငမှ

aတင်းaဓမ္မြပန်လည်ပu့ieဆာင်ခရြခင်း
ဇွန်လ m ရက်eန့a ကမ်းဖက်မများ စတင်ြဖစ်ပွားခဲ့ချiန်မှ စ ပီး ရာနဲ့ eထာင်နဲ့ချီeသာ
ြပည်သူများမှာ ဘဂလားeဒ့ချ်နuင
i ်ငတွင် ခiuလခွင့်eတာင်းဆiuရန် နတ်ြမစ်ကiu ြဖတ်ကူး က ပီး
aချiu့မှာ aြခားeသာလမ်းများမှတဆင့် ြမန်မာြပည်မှ ထွကe
် ြပးခဲ့ ကပါတယ်။
ဒuက္ခသည်aများaြပား နယ်စပ်ကuြi ဖတ်eကျာ် ပီး ဘဂလားeဒ့ချ်နuင
i ်ငထဲတွင်
ခiuလခွင့်eတာင်းဆiuရန်eရာက်ရiလ
ှ ာမည်ကui သieနသည့် ဘဂလားeဒ့ချ်aစiuးရမှ mင်းတiu့၏
နယ်စပ်လuြခueရးတပ်နှင့် eရတပ်များကiu ြမန်မာခiuလခွင့်ရှာသူများaား mင်ခွင့်မြပuရန်
aမiန့်eပးထားခဲ့ပါတယ်။ ဘဂလားeဒ့ချ်mန် ကီးတစ်ဦးမှ mင်းaစiuးရ၏
eပ လစီနှင့်ပတ်သတ် ပီး eဒသခသတင်းဌာနများကiu ရှင်းြပရာတွင် ‘ကျeနာ်တu့i
a ကမ်းဖက်သူeတွ မuဒiမ်းသမားeတွနဲ့ မiတe
် ဆွလuပ်လu့iမရဘူး’130 ဟueြပာဆiuခဲ့ပါတယ်။
မီဒီယာaဖွဲ့များ၏ သတင်းeပးပiu့ချက်aရ ဇွန်လ m ရက်eန့မှ mm ရက်eန့a ကားတွင်
ဘဂလားeဒ့ချ်aစiuးရမှ eရe ကာင်းနှင့် ကuန်းe ကာင်းြဖင့e
် ရာက်ရiလ
ှ ာeသာ ရiuဟင်ဂျာeပါင်း
mmm နှင့် mmm ကားကiumင်းတiu့ လာရာလမ်းaတiuင်း ြပန်လည် eမာင်းထuတ်ခဲ့e ကာင်း
သiရပါတယ်။131 ဇွန်လ mm ရက်eန့တွင် လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့၏
သueတသနြပuလuပ်သူတစ်ဦးမှ ဘဂလားeဒ့ချ်ကမ်းရiuးတန်း လuြခueရးတပ်မှ eလှကuးi စီးကiu
ရှာပiuရီဒi (Shah Pori Deep) ဆiပ်ကမ်း မiu့ရှi ဆiပ်တတားမှ ြမန်မာeရပiuင်နက်ထဲသu့i
ြပန်လည်eမာင်းထuတ်ခဲ့သည်ကui မျက်ြမင်ကuယ
i ်eတွ့ eတွ့ရှiခဲ့ပါတယ်။ ထie
u န့တွင်
aဖမ်းဆီးခခဲ့ရeသာ ဒuက္ခသည်များနှင့် eတွ့ဆuခွင့်ရခဲ့သည့် ဘဂလားeဒ့ချ်နiuင်ငသား
သတင်းeထာက်များရဲ့ eြပာဆiuချက်aရ ထia
u ဖမ်းဆီခခဲ့ရသည့်လူauပ်စuတင
ွ ် ရiuဟင်ဂျာ mmm
eကျာ် ပါe ကာင်းသiရပါတယ်။132
ဖမ်းဆီးခထားရeသာ ခiuလခွင့်eတာင်းခထားသူများကiu ဘဂလားeဒ့ချ်နuင
i ်င
နယ်ြခားလuြခueရးတပ် (BGB) aာဏာပiuင်များက 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 eပးaပ်ခ့e
ဲ သာ်လည်း ထiu ခiuလခွင့် eတာင်းခထားသူများကiu
မuတသ
် uရာသီ မiuးများသည့်aချiန်တွင် သစ်သားeလှများြဖင့်သာ ြမန်မာြပည်သu့i
ြပန်ပu့iလတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘဂလားeဒ့ချ်aစiuးရမှ ကျင့်သးeနတဲ
u
့
ခiuလခွင့်လာeရာက်eတာင်းခသူများကiu ြပန်လည်ပu့ieဆာင်သည့် မူဝါဒe ကာင့် eသဆuးနiuင်တဲ့
eနာက်ဆက်တွဲeတွ ြဖစ်ပွားခဲ့e ကာင်း သက်eသ aeထာက်aထားeတွ
aများ ကီးရှiပါတယ်။သတင်းeထာက်တစ်ဦးမှ လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရး aဖွဲ့aား
ဘဂလားeဒ့ချ်နuင
i ်ငသiu့လာeရာက်ခuလ
i ခွင့်ရရှiရန် eလှြဖင့်eရာက်ရiလ
ှ ာeသာ
ကeလးeြခာက်eယာက်aeမတစ်ဦးကiu mင်းကiuယ်တuiင် aင်တာဗျူးခဲe
့ ကာင်း§ ထiuမiသားစuမှ
ဘဂလားeဒ့ချ်နuင
i ်ငထဲသu့iမeရာက်မီ ဇွန်လ ဒuတiယaပတ်aတွင်းတွင်
ဘဂလားeဒ့ချ်aာဏာပiuင်များက mင်းတiu့ကuလ
i က်ခရန် a ကiမ် ကiမ်ြငင်းဆiuခဲ့e ကာင်း
eြပာြပခဲ့ပါတယ်။ ထia
u မျiuးသမီးမှ သတင်းeထာက်ကui aခuလe
ui ြပာြပခဲe
့ ကာင်းသiရပါတယ်…
ကျမတiu့ a ကမ်းဖက်မဒဏ်ကui လuးmမခနiuင်eတာ့လu့i ဘဂလားeဒ့ချ်နuင
i ်ငထဲကui
mင်လာတာ။ ဒါeပမယ့် ဘဂလားeဒ့ချ် နယ်စပ်လuြခueရးတပ်က ကျမတiu့eလှကui
သuး ကiမ်တuင
i ်တuင
i ် ြပန်ပu့iခဲ့တယ်။ ကျမတiu့ ပင်လယ်ထဲမှာပဲ eလးရက် eလးည
eမျာeနခဲ့ရတယ်။ aသက်ငါးနှစ်aရွယ် ကျမသမီးeလးက eလှeပ မှာပဲ
eသဆuးခဲ့တယ်။ aရမ်းပူတဲ့ ပင်လယ်ြပင်မှာ
သူaစာငတ်လu့ieသဆuးသွားတယ်။133
eလှနှစ်စီးမှာ ဘဂလားeဒ့ချ် နယ်စပ်လuြခueရးတပ်မှ ြပန်ပu့iခဲ့တဲa
့ ချiန်ကတည်းက
ယခuaချiန်aထi aစaနeပျာက်ဆးeနe
u
ကာင်း§ ဘဂလားကမ်းလွန်ပင်လယ်ြပင်
တeနရာရာတွင် eလှနှစ်ြမuပ်မ ြဖစ်မည်ကui စiuးရiမ်eနရe ကာင်းလည်း
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွ့ဲ မှ သတင်းရရှiထားပါတယ်။134
ဘဂလားeဒ့ချ် နယ်ြခားeစာင့်တပ်aရာရှiတစ်ဦးမှ ဇွန်လ mm ရက်eန့တွင်
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရး aဖွဲ့ကiu eြပာြပချက်aရ ပင်လယ်eရလင်း ကမ်းတမ်းမe ကာင့်
ကီးမားတဲ့eလှများကiu ရပ်တန့်ြခင်းများ မြပuလuပ်ခဲ့e ကာင်း သiရပါတယ်။ သiu့eသာ်လည်း
ခiuလခွင့်eတာင်းခမည့် သူနှစ်ဦးသuးဦး တင်eဆာင်လာသည့် eလှငယ်များကiuမူ ပuမှန်aတiuင်း
133

လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့မှ ထiuဒuက္ခeရာက်eနသူaမျiuးသမီးတစ်ဦးနှင့် သူမ၏ မiသားစuများကiu
ဗီဒယ
ီ uြi ဖင့်မှတ်တမ်းတင်ရuက
i က
် းူ ထူးeသာaင်တာဗျူးတခuကui ဇွနလ
် mm ရက်eန့ ဘဂလားeဒ့ချ်နuင
i ်ငတွင် ကည့်ရခဲ့။

134 Human Rights Watch, interview with Teknaf resident, Bangladesh, June 29, 2012.
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ဟန့်တားမများြပuလuပ်လျက်ရe
iှ ကာင်းသiရပါတယ်။135 ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများကiu ြပန်လည်
နှင်ထuတ်မများက ဇူလuင
i ်လaeစာပiuင်းတွင်လည်း ဆက်လက်ြဖစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ uပမာaားြဖင့်
ဘဂလားeဒ့ချ် နယ်ြခားeစာင့်တပ် aရာရှiများ၏ eြပာြပချက်aရ ဇူလuင
i ်လ m ရက် နှင့် m
ရက်eန့တွင် မ ကာခင်ကမှ eရာက်ရiလ
ှ ာeသာ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuး aeယာက် mm ကiu
ြပန်ပu့iခဲ့e ကာင်းနှင့် ဇူလuင
i ်လ m ရက်eန့တွင် eနာက်ထပ် mm ဦးကiu
ထပ်မပiu့eဆာင်ခဲ့e ကာင်းသiရပါတယ်။136 ဇူလuင
i ်လ m ရက်eန့ခန့်တွင် ဘဂလားeဒ့ချ် ရဲများနှင့်
နယ်ြခားeစာင့်တပ်များမှ များမ ကာမီက eရာက်ရiလ
ှ ာeသာ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuး aeြမာက်aများကiu
ဖမ်းဆီးထiန်းသiမ်းeနe ကာင်းသiရပါတယ်။137 ဘဂလားeဒ့ချ်aာဏာပiuင်များမှ
ြပန်လည်နှင်ထuတ်ခဲ့သည့် စuစe
u ပါင်း ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးaeရaတွကက
် ui
လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွ့ဲ မှ aတည်ြပueြပာဆiuနuင
i ်ြခင်းမရှe
i သးပါ။
ဘဂလားeဒ့ချ်နuင
i ်ငမှာ mmmm ခuနှစ် ဒuက္ခသည်aဆင့်aတန်းနှင့်စပ်လျဉ်းသeဘာတူညီချက် နှင့်
mmmm ခuနှစ်လuပ်ထuးလuပ်နည်းများ တွင် ပါmင်ပတ်သက်ြခင်းမရှieသာ်လည်း
ဆက်လက်aသက်ရှင်eနထiuင်eရးနှင့် လွတe
် ြမာက်eရးaတွက် မiမiနယ်စပ်တွင်
ခiuလuခွင့်eတာင်းခသူများကiu ြငင်းဆiuြခင်း မြပuလuပ်ရန် နiuင်ငတကာ uပeဒ
ဓeလ့ထuးတမ်းuပeဒaရ တာmန်ရiပ
ှ ါတယ်။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/newsdetail.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) a ကြပuချက်များ
ြမန်မာaစiuးရaeပ a ကြပuချက်
−

ရခiuင်ြပည်နယ်နှင့် နiuင်ငရဲ့aြခားeဒသများတွင် လူaခွင့်aeရးချiuးeဖာက်မများကiu
ကျူးလွန်ခဲ့e ကာင်းစွပ်စွဲခထားရeသာ လuြခueရးတပ်ဖွဲ့များကiu စuစမ်းeရးစစ်eဆးမများ
ြပuလuပ်နuင
i ်ရန် ြမန်မာaစiuးရမှ နiuင်ငတကာ လuပ်နည်းaတiuင်း သီးြခားယန္တရားတစ်ရပ်ကui
ပ့ပuးi eပးရန်။ aထူးသြဖင့် a ကမ်းဖက်မe ကာင့် ထiခuက
i ်နှစ်နာမရှe
i သာ
eနရာeဒသaားလuးသiu့ ကuလသမဂ္ဂ လူ့aခွင့်aeရး aထူးကiuယ်စားလှယ်နှင့် ကuလသမဂ္ဂ
လူ့aခွင့်aeရးဆiuင်ရာ မဟာမင်း ကီးရuး (OHCHR) ၏ aထူးကiuယ်စားလှယ်များကiu
aeနှာင်aဖွဲ့မရှi သွားလာစuစမ်းခွင့်ြပuရန်။

−

OHCHR ကiuြမန်မာနiuင်ငတွင် လuြခueရး§ ြမင့်တင်eရး နှင့် လia
u ပ်eသာနည်းပညာ

aကူaညီများeပးaပ်နuင
i ်သည့် aခွင့်aာဏာများ aြပည့်am
eပးaပ်ထားeသာရuးတခuနှင့် ရခiuင်ြပည်နယ်aပါamင် ြပည်နယ်aသီးသီးတွင်
ရuးခွဲများကiu ဖွင့်လှစ်ရန် eတာင်းဆiuရန်။
−

ကuလသမဂ္ဂeaဂျင်စီများ နှင့် aစiuးရမဟuတe
် သာ
လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားမaကူaညီeပးeရး aဖွဲ့aစည်းများမှ
a ကမ်းဖက်မe ကာင့် aခက်aခဲနှင့်ရင်ဆuင
i e
် နရeသာ ြပည်သူလူထuများထ ရည်ရှည်
aခက်aခဲaတားaဆီးများမရှiဘဲ လuြခuစွာ သွားလာနiuင်ခွင့် eပးaပ်ထားရန်။ ထiu့aြပင်
aကူaညီလa
ui ပ်eနeသာ ြပည်သူများaတွက် လiuaပ်eသာ ကယ်ဆယ်eရးလuပ်ငန်း§
ြပန်လည် တည်eဆာက်eရးလuပ်ငန်း နှင့် aဆuးတွင် ဖွ့ ဖiuးeရးလuပ်ငန်းများခွင့်ြပu ပီး
aထက်ပါ aဖွဲ့aစည်းများနှင့် ရည်ရှည်လက်တွဲeဆာင်ရွက်ရန် ဂတiြပuရန်။ aထူးသြဖင့်
ရခiuင်ြပည်နယ်တွင် လuပက
် uiင်eနeသာ လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားမ eaဂျင်စီများကiu
နယ်စွန်နယ်ဖျားeဒသရှi a ကမ်းဖက်မများe ကာင့် ဒuက္ခeရာက်eနသည့်
ြပည်သူလူထuများ aeြခaeနကiu eလ့လာသuးသပ်ရန် နှင့်
လia
u ပ်eသာaကူaညီeပးaပ်နuင
i ်ရန်aတွက် ထiuaဖွဲ့aစည်းများကiu
သွားလာလပ်ရှားခွင့် ပiတ်ပင်ြခင်းကiu ဖယ်ရှားeပးရန်။

−

aeြခaြမစ်ခuင
i ်မာသည့် လူaခွင့်aeရးချiuးeဖာက်မများဆiuင်ရာစွပ်စွဲချက်များကiu
စuစမ်းစစ်eဆးမများြပuလuပ်သွားရန်နှင့် aခွင့်aeရးချiuးeဖာက်သူများကiu

aစiuးရက တားဆီးနiuငခ
် ဲ့ရဲ့သားနဲ့
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ရာထူးaဆင့်aတန်းမခွဲြခားဘဲ uပeဒaရတရားစွဲဆuြi ခင်း§ ြပစ်ဒဏ်eပးြခင်းများ
ြပuလuပ်ရန်။
−

ရခiuင်ြပည်နယ်eြမာက်ပuင
i ်းတွင် လuြခueရးတပ်များ စစ်ဆင်eရးြပuလuပ်ခဲ့သည့်
aချiန်ကစ ပီး ရာနှင့်ချီသည့် ဖမ်းဆီးခခဲ့ရသူများ၏ aeြခaeနကiu ချက်ချင်း
ထuတe
် ဖာ်eပးရန်။

−

ရခiuင်ြပည်တွင်ြဖစ်ပွားခဲ့eသာ ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာ a ကမ်းဖက်မ ပဋiပက္ခ နှင့်စပ်လျဉ်း ပီး
ဖမ်းဆီးခရသူများaား ထiန်းသiမ်းထားသည့် တရားဝင် aကျဉ်းeထာင်များနှင့်
aကျဉ်းeထာင်ကသ
့ဲ iu့eနရာများသiu့ လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားeရး
aဖွဲ့aစည်းများမှ aeနှာင်aဖွဲ့မရှiဘဲ လွတ်လပ်စွာ သွားeရာက် ကည့်ရ့ခွင့် eပးရန်။

−

ထiန်းသiမ်းခရသူများaားလuး uပeဒa ကြပuချက်များ ရယူနuင
i ်ရန်
uပeဒaကျiuးeဆာင်များနှင့် eတွ့ဆuခွင့်ြပu ပီး ချက်ြခင်းတရားသူ ကီးeရှ့eမှာက်
eခ eဆာင်eပးရန်။

−

ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးaစuလuက
i ်aြပuလiuက် ဖမ်းဆီးြခင်းမျiuး မြပuလuပ်ရန် နစက aပါamင်
လuြခueရးတပ်များ aားလuးကiu ညန် ကား ပီး ခiuင်လuသည့် စွဲချက်မရှe
i သာ
ထiန်သiမ်းခရသူများကiu ချက်ချင်းလတ်eပးရန်။

− ကuလသမဂ္ဂမှ ြပ ာန်းထားeသာ တရားuပeဒစiuးမiuးeရးaတွက် လက်နက်နှင့်aင်aား
aသuးြပuြခင်းဆiuင်ရာ ြပ ာန်းချက်များaတiuင်းလiuက်နာ ပီး
uပeဒ ကီး ကပ်eရးaရာရှiများမှ မလia
u ပ်ဘဲ aင်aားaလွနa
် က aသuးြပuြခင်း
မြပuလuပ်ရန်။ ထiu့aြပင် aစuလuက
i ်aြပuလiuက် ဖမ်းဆီးြခင်းများ ြဖစ်eစတဲ့
လuြခueရးaတွက် လueလာက်eသာaာမခချက်မရှe
i သာ aeရးeပ e ကြငာချက်
uပeဒကiu aြမန် ြပန်လည်ရuပ်သiမ်းရန်။
− ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများ eစျးထဲမှ aစားaeသာက်များကiu သွားmယ်နuင
i ်ရန် နှင့်
မiမiတu့ieနaiမ် များကiu သွား ပီး uစ္စာပစ္စည်းများ ြပန်လည်ရယူနuင
i ်ရန် mင်းတiu့ကiu
လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်ြပu ပီး mင်းတiu့၏ လuြခueရးaတွက် လiuaပ်eသာ
eစာင့e
် ရှာက်မများ eပးaပ်ရန်။
− ကuလသမဂ္ဂမှ ြပ ာန်းထားeသာ ြပည်တွင်းeရ့eြပာင်းeနထiuင်eနသူ (IDP) များနှင့်
ဆက်စပ်သည့် လမ်းညန်စည်းမျဉ်းများaတiuင်း eရ့eြပာင်းeနထiuငe
် နရသူaားလuးကiu
တန်းတူဆက်ဆရန်။
− မiမiတu့i eနထiuင်ခဲ့သည့် eနရာeဒသတွင် ြပန်လည်eနထiuင်ရန် မြဖစ်နuင
i ်ဟu ခစားရ ပီး
aြခားeနရာeဒသ တစ်ခuတွင် eြပာင်းeရ့eနထiuင်လuiသူ (သiu့မဟuတ်) ယခuလက်ရiှ
ယာယီeြပာင်းeရ့eနထiuင်eနရသည့် eနရာaနီးတဝiuကတ
် င
ွ ် မiမiတu့iဆန္ဒaeလျာက်
eနထiuင်လuသ
i ူ ြပည်တွင်းeရ့eြပာင်းeနထiuင်သူများနှင့် ဒuက္ခသည်များaတွက်
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သင့်eလျာ်သည့် eရွးချယ်စရာeနရာeဒသတွင် aeြခချeနထiuင်နuiင်ရန်
စီစဉ်eဆာင်ရွက်eပးရန်။
− ရခiuင်ြပည်နယ်တွင်ြဖစ်ပွားeနသည့် တင်းမာမများကiu eြဖရှင်းရန် ရှင်းလင်းသည့် ြပည်သူ့
e ကြငာချက်များထuတ်ြပန် ပီး ရခiuင်ြပည်နယ်တွင်eနထiuင်eနသူများaားလuးကiu တန်းတူ
aကာaကွယ်များ eပးaပ်သွားရန်။ eြပာင်းeရ့eနထiuင်eနရသူများ နှင့် ဒuက္ခသည်များ
mင်းတiu့၏ ဌာeနeဒသတွင် မiမiသeဘာaရ ြပန်လည်eနထiuင်နuင
i ်ရန်aတွက်
ကူညe
ီ ဆာင်ရွက်ရွက်ရာတွင် နiuင်ငတကာစချiန်စနန်းနှင့်aညီ eဆာင်ရွက်သွားရန်နှင့်
mင်းတiu့၏ လuြခueရးနှင့် ဂuဏ်သiက္ခာကiu aeလးeပးစဉ်းစားeဆာင်ရွက်ရန်။
− ြပည်တွင်းeြပာင်းeရ့eနထiuင်eနရသူများနှင့် ဒuက္ခသည်များ mင်းတiu့၏ eနရပ်တွင်
ြပန်လည်aeြခချ eနထiuင်eရးနှင့် ထie
u ဒသရှi လူထuပတ်mန်းကျင်များနှင့်
ြပန်လည်eပါင်းစည်းeနထiuင်နuင
i e
် ရးကiu ြမင့်တင် ပီး aကူaညီeပးရန် eဒသခ
လူမပတ်mန်းကျင်များနှင့်aတူ ြပန်လည်ရင် ကားeစ့eရး လuပ်ငန်းစဉ်များကiu စတင်
aeကာင်aထည်eဖာ်ရန်။
− ခွဲြခားဆက်ဆမမြပuလuပ်eရးနှင့် သည်းခြခင်းတရားထားရှe
i ရးaတွက်
aများြပည်သူလူထuများကiu စည်းရuးလ့eဆာ်မများကiu
ကျယ်ကျယ်ြပန့်ြပန့်eဆာင်ရွက်သွားရန်။ aထူးသြဖင့် ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးဟာ
မတူကွဲြပားတဲ့ တiuင်းရင်းသားeပါင်းစuနှင့် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ြပည်eထာင်စu
ြမန်မာနiuင်ငမှာရှe
i နတဲ့ တiuင်းရင်းသားလူမျiuးစuတစ်စuြဖစ်e ကာင်းကiu aeလးထား
eြပာဆiuရန်။
− aကူaညီများလia
u ပ်eနeသာ ြပည်သူလူထuများထသiu့
လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားeရးaဖွဲ့များ၏ mန်ထမ်းများ လuြခuစွာ
သွားeရာက်နuင
i ်eရးaတွက် လia
u ပ်သည့်aဆင့်များaားလuး eဆာင်ရွက်eပးရန်။
− aြခားသူများကဲ့သu့i eမွးeဖွးမ§ eနထiuင်မ§ သiu့မဟuတ် ဘiuးeဘးဘီဘင်များမှ
ဆင်းသက်လာမစတဲ့ ae ကာင်းaရာများe ကာင့် ြမန်မာနiuင်ငနဲ့ စစ်မှန် ပီး ထieရာက်တဲ့
ဆက်စပ်မeတွရiတ
ှ ဲ့ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများကiu နiuင်ငသားaြဖစ် aသiaမှတ်ြပuရန်
သiu့မဟuတ် နiuင်ငသားaြဖစ်ခယူခွင့်eပးရန် mmmm ခuနှစ် နiuင်ငသားuပeဒကiu
ြပင်ဆင်eရးဆွဲ ပီး ၎င်းတiu့ကui နiuင်ငသားများaeနြဖင့် ြမန်မာနiuင်ငနှင့် နiuင်ငတကာ
uပeဒများaတiuင်း တန်းတူဆက်ဆရန် လia
u ပ်ပါတယ်။ ကeလးaခွင့်aeရးစာချuပ်
aခန်း (m) တွငe
် ဖာ်ြပထားသည့်aတiuင်း ရiuဟင်ဂျာ ကeလးငယ်များကiu ြမန်မာနiuင်ငတွင်
u ပ်ပါတယ်။
နiuင်ငသားaြဖစ် eလ ာက်ထားခွင့် ရရှieaာင်eဆာင်ရွက်eပးရန် လia
သiu့မဟuတ်ပါက ထiuကeလးငယ်များမှာ နiuင်ငမဲ့ကeလးငယ်များ ြဖစ်သွားနiuင်ပါတယ်။
− mmmm ခuနှစ် နiuင်ငမဲ့များ aဆင့်aတန်းနှင့်စပ်လျဉ်းeသာ သeဘာတူညီချက် နှင့် mmmm
ခuနှစ် နiuင်ငမဲ့များeလျာ့ချeရးစာချuပ်ကui သeဘာတူ လက်မှတe
် ရးထiuးaတည်ြပuရန်။

aစiuးရက တားဆီးနiuငခ
် ဲ့ရဲ့သားနဲ့
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− ရခiuင်ြပည်နယ်တွင် ြပန်လည်သင့်ြမတ်eရးကiuြမင့်တင် ပီး ခွဲြခားဆက်ဆမ
ပeပျာက်eစရန် ထiခuက
i ်နစ်နာသွားeသာ လူမaသiuင်းaဝiuင်းများနှင့်တuင
i ်ပင် ပီး
နှစ်ရှည်စီမကiန်းတခuကiu eရးဆွဲaeကာင်aထည်eဖာ်ရန်။

ဘဂလားeဒ့ချ်aစiuးရaeပ a ကြပuချက်များ
− ခiuလခွင့်eတာင်းခသူများကiu လက်ခနiuင်ရန် ဘဂလားeဒ့ချ်နiuင်င နယ်စပ်ကiu
ချက်ချင်းဖွင့်eပးရန်နှင့် mင်းတiu့ကui aနည်းဆuးaeနနှင့် ယာယီ
ကာကွယe
် စာင့e
် ရှာက်မများ eပးaပ်ရန်။
− ထွက်eြပးလာeသာ ခiuလခွင့်eတာင်းခသူရuဟ
i င်ဂျာများကiu
လia
u ပ်သည့်aကူaညီများeပးaပ်နuင
i ်ရန်
လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားeရးaဖွဲ့aစည်းများကiu လွတလ
် ပ်စာွ aeနှာင်aဖွဲ့မရှi
သွားလာခွင့်ြပuရန်နှင့် aစားaeသာက်§ eနရာထiuင်ခင်းနှင့် လuြခueရးများ
aြပည့်amရရှe
i စရန်။
− ကuလသမဂ္ဂဒuက္ခသည်များဆiuင်ရာမဟာမင်း ကီးမှ ဘဂလားeဒ့ချ်နiuင်ငတွင်
လာeရာက်ခuလ
i ခွင့် eတာင်းခသူများ ကiu မှတ်ပuတင်ခွင့်ြပuရန်နှင့် mင်းတiu့ကiu
လက်ခထားရန်aတွက် လia
u ပ်သည်များကiu eပးရန်။
− တရားmင်ဒuက္ခသည်စခန်းများတွငe
် နထiuင်eနeသာ ရiuဟင်ဂျာဒuက္ခသည်များ
နiuင်ငတကာတွင် သွားeရာက် aeြခချeနထiuင်ရန်aတွက် နiuင်ငတကာaစiuးရများ၏
ကမ်းလှမ်းချက်များကiu လက်ခeပးရန်။
− ြမန်မာြပည်မှ eလှြဖင့် ထွက်eြပးလာeသာ ခiuလခွင့်eတာင်းခမည့်သူများနှင့်
ကuန်းတွင်းခရီးြဖင့် eရာက်ရiလ
ှ ာeသာ ခiuလခွင့်eတာင်းခသူများကiu
ြပန်လည်နှင်ထuတ်ြခင်းများရပ်စဲရန် ဘဂလားeဒ့ချ်နယ်ြခားeစာင့်တပ်(BGB)များကiu
ချက်ချင်း ညန် ကားထားရန်။
− ခiuလခွင့်eတာင်းခသူများ eရာက်ရiလ
ှ ာသည့်eနရာများသiu့
ြပည်တွင်းြပည်ပသတင်းဌာနများ§ aစiuးရမဟuတe
် သာaဖွဲ့aစည်းများနှင့်
နiuင်ငြခားသတမန်များ လာeရာက်ခွင့်ြပuရန်။

သစeတးလျနiuငင
် § ကeနဒါနiuငင
် § ueရာပသမဂ္ဂaဖွ့ဲ mင်နuiငင
် များ§
ဂျပန်နuင
i င
် § aeမရiကန်နuင
i င
် aပါaဝင်
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ြမန်မာနiuင်ငaeပ စiတm
် င်စားသည့် နiuင်ငများ၏ aစiuးရများaeပ
a ကြပuချက်များ
− ကuလသမဂ္ဂaထူးကiuယ်စားလှယ်မှ ရခiuင်ြပည်နယ်တွင်ြဖစ်ပွားခဲ့eသာ
မတရားညဉ်းပန်းနှiပ်စက်မများကiu သီးြခားစuစမ်းစစ်eဆးခွင့် ရရှe
i ရးနှင့် OHCHR မှ
လuြခueရး§ စည်းရuးလ့eဆာ်eရး နှင့် လiuaပ်eသာ နည်းပညာaကူaညီများ eပးaပ်နuင
i ်သည့်
aခွင့်aာဏာများ aြပည့်amရရှiထားသည့် ရuးချuပ်တခu ြမန်မာနiuင်ငတွင်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှe
i ရး
နှင့် ရခiuင်ြပည်နယ်aပါamင် aြခားြပည်နယ်aသီးသီးတွင် ရuးခွဲများ ဖွင့်လှစ်နuင
i ်ခွင့်
ရရှe
i ရးaတွက် ြမန်မာaစiuးရကiu ဖiaားများeပးaပ်သွားရန်။ ကuလသမဂ္ဂ
aထူးကiuယ်စားလှယ်နှင့် OHCHR မှ aထက်ပါလuပ်ငန်းများကiu
aeကာင်aထည်eဖာ်နuင
i ်ရန် လia
u ပ်သည့် aရင်းaြမစ်များ ကူညe
ီ ထာက်ပ့သွားရန်။
eြပာင်းeရ့eနထiuင်ရသူများ သွားခဲ့တဲ့ eနရာများaပါamင် ထiခuက
i ်ပျက်ဆီးခဲ့eသာ
eနရာeဒသများသiu့ သတမန်eရးရာ တာmန်ရiပ
ှ uဂ္ဂiuလ်များမှ သွားလာခွင့် ရရှe
i ရးaတွက်
ြမန်မာaစiuးရaeပ eတာင်းဆiuရန်။
− ရခiuင်ြပည်နယ်နှင့် ဘဂလားeဒ့ချ်နiuင်ငaတွင်း aကူaညီများ eပးaပ်eနeသာ ကuလသမဂ္ဂ
aဖွဲ့aစည်းများနှင့် လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားeရးaဖွဲ့များကiu eထာက်ပ့သွားရန်နှင့်
ထia
u ဖွဲ့aစည်းများမှ aကူaညီများ လia
u ပ်eနသည့် ြပည်သူလူထa
u ားလuးထသiu့
aeနှာင်aဖွဲ့မရှi လွတလ
် ပ်စာွ သွားလာခွင့်ရရှe
i ရးaတွက် aားeပးeထာက်ခမများ
ြပuလuပ်သွားရန် လia
u ပ်ပါတယ်။
− ြမန်မာaစiuးရနှင့် aာဏာပiuင်များaား ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများနှင့်
aြခားaားနည်းeသာလူမျiuးစuများaeပ a ကမ်းဖက် ဖiနှiပ်မများကiu
လuးmလက်မခနiuင်e ကာင်း နှင့် နှစ်နuင
i ်ငa ကား ဆက်ဆeရးaeပ ထiခuက
i ်မ
ရှiနuင
i ်e ကာင်းနှင့် နiuင်ငတကာတွင် မျက်နှာပျက် aရှက်ရဖွယ် ြဖစ်နuင
i e
် ကာင်း
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း aသieပးရန်။
− ရခiuင်ြပည်နယ်aတွင်းရှi ရiuဟင်ဂျာနှင့် ရခiuင်လူမျiuးများa ကား
ြပန်လည်ရင် ကားeစ့သင့်ြမတ်eရး လuပ်ငန်းများကiu aားeပးeထာက်ခ ပီး
ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများနiuင်ငသားြဖစ်ခွင့်ကiu ပiတ်ပင်ထားeသာ mmmm ခuနှစ်
နiuင်ငသားaက်uပeဒြပဿနာကiu eြဖရှင်းeပးရန် ြမန်မာaစiuးရaeပ လူသiရှင် ကားeရာ
နှစ်ကuယ
i ် ကားပါ ဖiaားeပးရန်။

ကuလသမဂ္ဂeaဂျင်စီများ နှင့် aလှူရှင်aသiuငး် mန်းများaeပ
a ကြပuချက်များ
aစiuးရက တားဆီးနiuငခ
် ဲ့ရဲ့သားနဲ့
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− ြမန်မာနiuင်ငကuလသမဂ္ဂလူ့aခွင့်aeရးစuစမ်းစစ်eဆးeရးaထူးကiuယ်စားလှယ်က
မ ကာမီက aeရးကiစ္စaeပ စuစမ်းစစ်eဆးမြပuလuပ်နuင
i ်ရန် OHCHR ဝန်ထမ်းများနှင့်
ရနiuင်eသာ aရင်းaြမစ်များ eပးaပ်ထားရန်။
− ရခiuင်ြပည်နယ်aတွင်းရှi aကူaညီလa
ui ပ်eနeသာြပည်သူမျာaားလuးကiu
ဘက်လuက
i ်မမရှiဘဲ လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားeရးaကူaညီများ eပးaပ်eစရန်။
ရခiuင်လူမaသiuင်းaဝiuင်းသiu့မဟuတ် ရiuဟင်ဂျာလူမaသiuင်းaဝiuင်းသiu့
လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားeရးaကူaညီများ eရာက်ရiလ
ှ ာeရးaeပ
ပiတ်ပင်ထားမများရှe
i နပါက ထiuြပဿများae ကာင်း လူသiရှင် ကားeရာ
နှစ်ကuယ
i ် ကားပါ eြပာရန်။
− ရခiuင်ြပည်နယ်aeြခaeနကiu aကဲြဖတ်သuးသပ်ရာတွင် ဂiuဏ်းဂဏဆiuင်ရာ
a ကမ်းဖက်မe ကာင့် ထiခuက
i ်နစ်နာခဲ့eသာ လူမaသiuင်းaဝiuင်းများ aြပင် ဇွန် နှင့်
ဇူလuင
i ်လaတွင်း လuြခueရးတပ်များရဲ့ a ကမ်းဖက် ဖယ်ရှားမများe ကာင့်
ထiခuက
i ်နစ်နာခဲ့ရeသာ လူမaသiuင်းaဝiuင်းများကiuပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်။

ကမ္ဘာ့ဘဏ်§ aာရှဖွ့ ဖiuးeရးဘဏ် နှင့် aြခားeသာ aလှူရှင်များaeပ
a ကြပuချက်
− ရခiuင်ြပည်နယ်aတွင်း aနာဂတ်တွင် aeကာင်aထည်eဖာ် eဆာင်ရွက်သွားမည့်
ဖွ ဖiuးeရး စီမကiန်းများe ကာင့် ရခiuင်ြပည်သူလူထuနှင့် ရiuဟင်ဂျာြပည်သူလူထuများaeပ
သက်eရာက်မများကiu ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်။
− ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများမှာ mmmm ခuနှစ်နuင
i ်ငသားuပeဒaရ
ြမန်မာနiuင်ငသားများမဟuတ်သြဖင့် ရခiuင်ြပည်နယ်aတွင်း
eရှ့ဆက်aeကာင်aည်eဖာ်eဆာင်ရွက်သွားမည့် ဖွ့ ဖiuးeရးစီမကiန်းများတွင်
ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများaား ခွဲြခားဆက်ဆမများမြပuလuပ်ရန်။
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aသiaမှတ်ြပuမများ
ဤaစီရင်ခစာကiu လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့e
် ရးaဖွဲ့ aတiuင်ပင်ခ Matthew F.Smith နှင့်
aeရးeပ ကiစ္စများဆiuင်ရာ သueတသီ Tirana Hassan တiu့ကသueတသနြပuစueရးသားခဲ့ပါတယ်။
ကျန်းမာeရးနှင့် လူ့aခွင့်aeရးဌာနမှ a ကီးတန်းသueတသီ Richard Pearshouse မှ
ကွင်းဆင်းသueတသနလuပ်ငန်းများကiu ကူညီeဆာင်ရွက် eပးခဲ့ပါတယ်။
aာရှလက်eထာက်ဒါရiuက်တာ Elaine Pearson§ aာရှဒါရiuကတ
် ာ Brad Adams မှ
တည်းြဖတ်မများြပuလuပ်eပးခဲ့ပါတယ်။ uပeဒနှင့် မူဝါဒeရးရာ ဒါရiuကတ
် ာ James Ross နှင့်
လက်eထာက်လuပ်ငန်းဒါရiuကတ
် ာ Joseph Saunders မှ aစီရင်ခစာ aြပည့်aစuကiu
ထပ်မစစ်eဆးသuးသပ်မများ ြပuလuပ်eပးခဲ့ပါတယ်။ aစီရင်ခစာaစiတa
် ပiuင်းများကiu
ဒuက္ခသည်ဆiuငရ
် ာလuပ်ငန်း ဒါရiuကတ
် ာ Bill Frelick§ စီးပွားeရးနှင့် လူ့aခွင့်aeရးဌာနမှ
a ကီးတန်း သueတသနပညာရှင် Jessica Evans နှင့် ကျန်းမာeရးနှင့် လူ့aခွင့်aeရး ဌာနမှ
a ကီးတန်း သueတသနပညာရှင် Richard Pearshouse တiu့မှ စစ်eဆးသuးသပ်မများ
ြပuလuပ်eပးခဲ့ပါတယ်။ aစီရင်ခစာထuတ်eဝြခင်းနှင့် ဒီဇuင
i ်းကiu aာရှeရးရာဌာနခွဲ တွဲဖက်aရာရှi
် ဝeရးဒါရiuက်တာ Grace Choi နှင့် မာတီမီဒီယာမှ တွဲဖက်aရာရှi Ivy
Jake Scobey-Thal§ ထuတe
Shen တiu့မှ ကူညီeဆာင်ရွက်eပးခဲ့ပါတယ်။

ဤ သueတသနaတွက် aဘက်ဘက်မှ ဝiuင်းဝန်းaကူaညီများeပးaပ်ခဲ့ ကeသာ
aဖွဲ့aစည်းများ§ လူပuဂ္ဂiuလ်များ နှင့် လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့နှင့်aတူ aချiန်§
aeတွ့a ကu နှင့် aင်aားများကiu မ eဝeပးခဲ့သူများ aားလuးကiu aထူးပင်
eကျးဇူးတင်ရှiပါတယ်။ လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွဲ့သiu့ aeတွ့a ကuများeြပာြပခဲe
့ သာ
a ကမ်းဖက်မဒဏ်ခရသူများ နှင့် မျက်ြမင်သက်eသများကiu aထူးeကျးဇူးတင်ပါတယ်။

aစiuးရက တားဆီးနiuငခ
် ဲ့ရဲ့သားနဲ့

84

eနာက်ဆက်တွဲ။ ။ ရခiuင်လူမaသiuင်းaဝiuင်းနှင့်
ရiuဟင်ဂျာလူမaသiuင်းaဝiuင်းများ သီးသန့်စီခွဲထားရန်
eထာက်ခaားeပးထားeသာ လက်ကမ်းစာeစာင်များ
ဘာသာြပန်ဆuiချက်
ရခiuင်တစ်မျiuးသားလuးသiu့ aသieပးe ကာ်ြငာချက်
m။ ရခiuင်များသည် [ရiuဟင်ဂျာများ]နှင့် eရာင်းmယ်ြခင်း မြပuရ။
m§ (ရခiuင်များသည်) [ရiuဟင်ဂျာများ]နှင့် ဆက်ဆeပါင်းသင်းြခင်း မြပuရ။
ရခiuင်eြမမှာeန§ ရခiuင်eရကie
u သာက်§ ရခiuင်aရiပ်eaာင်မှာနားခie
u နတဲ့ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးeတွဟာ aခuချiန်မှာ
ရခiuင်လူမျiuးများ မျiuးသuဉ်းကွယ်eပျာက်သွားeaာင် လuပe
် ဆာင်eနတယ်ဆuတ
i ာ
လူတuင
i ်းနားလည်သiရiထ
ှ ားပါတယ်။
ရခiuင်လူမျiuးများ မျiuးသuဉ်းကွယ်eပျာက်မသွားရeaာင် ကာကွယ်ရန်aတွက် ရခiuင်လူမျiuးများaားလuး
u ပ်ပါတယ်။
aထက်မှာ eဖာ်ြပထားတဲ့ ညန် ကားချက်aားလuးကiu လiuက်နာ ကပါရန် တiuက်တွန်းeြပာဆia

တဆiပ်တးu
သဃာပျiuများaဖွဲ့
စစ်eတွ§ ရခiuင်ြပည်နယ်

85

HUMAN RIGHTS WATCH | SEPTEMBER 2012

“aစiuးရက တားဆီးနiuင်ခဲ့ရဲ့သားနဲ့”
ြမန်မာနiuင်င ရခiuင်ြပည်နယ် ဂiuဏ်းဂဏာဆiuင်ရာ a ကမ်းဖက်မြပဿနာနှင့် eနာက်ဆက်တဲွ
မeတာ်မတရားaနiuင်ကျင့်မများ
mmmmခuနှစ် ဇွန်လတွင် ြမန်မာနiuင်ငaeနာက်ဖက်ြခမ်းရှi ရခiuင်ြပည်နယ်တွင် ဗuဒ္ဓဘာသာmင်
ရခiuင်လူမျiuးများနှင့် မွတ်ဆလင်ဘာသာmင် ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးတiu့a ကား ဂiuဏ်းဂဏာဆiuင်ရာ
a ကမ်းဖက်မများြဖစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ထia
u ကမ်းဖက်မမှာ မွတ်ဆလင်ဘာသာmင်သuးဦးမှ
ဗuဒ္ဓဘာသာmင် aမျiuးသမီးတစ်ဦးကiu မuဒiမ်းြပuကျင့်e ကာင်း စွပ်စွဲခဲ့သည့်သတင်းမှ စတင် ပီး
ြဖစ်ပွားခဲ့တာပါ။ ထiu့eနာက် လက်နက်များ ကiuင်eဆာင်ထားသည့် ရခiuင်လa
ူ uပ်စuက
မွတ်ဆလင်ဘာသာmင် mm ဦးကiu ဘတ်စကားတစ်စီးမှ ဆွဲချ ပီး သတ်ြဖတ်ခဲ့ ပါတယ်။
eနာက်ပuင
i ်းတွင် ရiuဟင်ဂျာလူauပ်စuနှင့် ရခiuင်လa
ူ uပ်စuတu့iမှ a ကမ်းဖက်မများကiu
စiတ်လွတ်လက်လွတ် ြပuမခဲ့ ပီး ရွာသားများကiu မထင်မှတ်ဘဲ တiuက်ခuက
i ်ြခင်း§
aတiaကျaeရaတွက်မသiရeသးသည့် သတ်ြဖတ်ြခင်းတiu့ကui ြပuလuပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထiu့aြပင်
eစျးဆiuင်များ§ aiမ်ရာများနှင့် ဆueတာင်းmတ်ြပuသည့် aeဆာက်aဦများကiu ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။
လူ mmmmmm eကျာ် aiuးaiမ်ပစ် ပီး eရ့eြပာင်းခဲ့ရပါတယ်။
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“aစiuးရက တားဆီးနiuင်ခဲ့ရဲ့သားနဲ့”။ ။ ြမန်မာနiuင်င ရခiuင်ြပည်နယ်ဂuဏ
i ်းဂဏာဆiuင်ရာ

a ကမ်းဖက်မြပဿနာနှင့် eနာက်ဆက်တဲွ မeတာ်မတရားaနiuင်ကျင့်မများ aစီရင်ခစာဟာ mm
ဦးeသာ ြမန်မာြပည်တွင်းနဲ့ ဘဂလားeဒ့ချ်နuင
i ်ငတွင်းက ရခiuင်§ ရiuဟင်ဂျာ§ aြခားလူမျiuးများရဲ့
ြမန်မာaာဏာပiuင်ဘက်မှ a ကမ်းဖက်မရပ်တန့်eaာင် ြပuလuပ်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့e ကာင်းနှင့်
a ကမ်းဖက်မြဖစ်ပွားeနသည်ကui လက်ပiuက် ကည့e
် နခဲ့e ကာင်း eဖာ်ြပထားတဲ့
eတွ့ဆueမးြမန်းချက်eတွaeပ aeြခြပuထားပါတယ်။ aဆuးမှာ စစ်တပ်မှ လူauပ် ကီးများရဲ့
a ကမ်းဖက်တuက
i ခ
် iuက်မကiu ရပ်တန့်ရန် ပါဝင်လာခဲ့eသာ်လည်း
ြပည်နယ်နဲ့eဒသခလuြခueရးတပ်ဖွဲ့များက eဒသခ ရခiuင်များနှင့်ပူeပါင်း ပီး ရiuဟင်ဂျာလူထuများကiu
တiuကခ
် iuက်ြခင်း§ သတ်ြဖတ်ြခင်း§ မuဒiမ်းြပuကျင့်ြခင်း§ aစuလuiက်aြပuလiuက် ဖမ်းဆီးြခင်းများ
ြပuလuပ်ခဲ့ပါတယ်။ လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားeရး aဖွဲ့aစည်းများမှာ
aစiuးရမှသွားလာeရးကန့်သတ်ချuပ်ချယ်ထားမ§ ထiuaဖွဲ့များ၏ mန်ထမ်းများကiu
ဖမ်းဆီးထiန်းသiမ်းထားမနှင့် ရခiuင်လa
ူ uပ် ကီး၏ ခiမ်းeြခာက်မရန်တu့ie ကာင့်
ဒuက္ခeရာက်eနeသာလူထuထသiu့ aကူaညီများ eရာက်ရiှeaာင် ပiu့eဆာင်eပးရန်
aခက်aခဲများစွာရှe
i နပါတယ်။ ဘဂလားeဒ့ချ်နiuင်ငသiu့ ထွကe
် ြပးတiမ်းeရှာင်လာeသာ
ရiuဟင်ဂျာများကiu ဘဂလားeဒ့ချ်aာဏာပiuင်များက လာရာလမ်းaတiuင်း ခeနာ်ခနဲ့eလှြဖင့်
ပင်လယ်ထဲသu့i ကမ်းတမ်းတဲ့ မuတသ
် မi
u uးများ ရွာeနချiန် ြပန်လည်
နှင်ထuတ်မများြပuလuပ်ခဲ့ပါတယ်။
ရiuဟင်ဂျာများaeပ a ကမ်းဖက်တuက
i ်ခuက
i ်မများ ြဖစ်ပွားလာရတဲ့
aဓiကeနာက်ခae ကာင်းaရင်းက ရiuဟင်ဂျာများaeပ ဆယ်စuနှစ်များစွာကတည်းက
တရားmင် ခွဲြခားဖiနှiပ်မများ ြပuလuပ်ခဲ့ြခင်းe ကာင့် ြဖစ်ပါတယ်။ ြမန်မာနiuင်ငတွင်းရှi
aဓiကတiuင်းရင်သားများa ကားမှာ ရiuဟင်ဂျာလူမျiuးများဟာ mmmm ခuနှစ်

နiuင်ငသားြဖစ်မuပeဒaရ နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့်မရှiပါ။
a ကမ်းဖက်မများြဖစ်ပွားeနသည့်ကာလကစ ပီး သမ္မတ ဦးသiန်းစiန်မှ ြမန်မာြပည်aတွင်းရှi
ရiuဟင်ဂျာများaားလuးကiu eမာင်းထuတရ
် န် eြပာဆiuခဲ့e ကာင့် တင်းမာမများ
ပiuမui ကီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။
လက်ရiြှ ဖစ်ပွားeနeသာ လuြခueရးတပ်များမှ ကျူးလွနe
် နeသာ
မeတာ်မတရားaနiuင်ကျင့်မများကiu a ပီးသတ်ရပ်စဲရန်§ aြပစ်ကျူးလွန်သူများကiu
ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်ရန်§ လူသားချင်းစာနာeထာက်ထားမများ ထiခuက
i ်နစ်နာခဲ့eသာ
eဒသခလူထuများထeရာက်ရe
iှ စရန်§ ခွဲြခားဆက်ဆမရှe
i နeသာ နiuင်ငသားြဖစ်ခွင့်uပeဒကiu
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ြပင်ဆင်eြပာင်းလဲရန် နှင့် သီးြခား နiuင်ငတကာ eစာင့် ကည့်eလ့လာeရး aဖွဲ့မှ
a ကမ်းဖက်မများြဖစ်ပွားခဲ့တဲ့ eနရာeဒသများသiu့ လွတ်လပ်စွာသွားလာ ပီး စuစမ်းစစ်eဆးမများ
ြပuလuပ်ခွင့်eပးရန် လူ့aခွင့်aeရးeစာင့် ကည့်eရးaဖွ့ဲ မှ aစiuးရကiu တiuက်တွန်းeြပာ ဆiuပါတယ်။
ဘဂလားeဒ့ချ်aစiuးရမှ ခiuလခွင့်eတာင်းခသူများကiu နှင်ထuတ်ြခင်းမြပuလuပ်ဘဲ
နiuင်ငတကာuပeဒများကiu လiuက်နာရန်လa
ui ပ်ပါတယ်။
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