
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္  

ႏိုဝင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။   

႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုမ်ား သုတ္သင္ျခင္းခံေနရ၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ 

အျမန္ဆုံးလုိအပ္ 

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ၌ ေအာက္တုိဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔မွစ၍ ႐ုိဟင္ဂ်ာ အရပ္သားမ်ားအား အစု 

လုိက္အၿပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင္ ့ညွဥ္းပမ္းလူသတ္ျခင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ လုယက္ျခင္းႏွင့္ ယင္း 

တုိ႔၏ ဥစၥာဓနမ်ား၊ အိုးအိမ္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားအား အလုံစံုဖ်က္ဆီးေနျခင္းတုိ႔အတြက္ ARNO မွ ျပင္းထန္စြာ 

ရွဳတ္ခ်လုိက္ပါသည္။  

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔မွစ၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္စပ္ေစာင္ ့ရတဲပ္သားမ်ား ပူးေပါင္း၍ သာမာန္႐ုိဟင္ဂ်ာ 

အရပ္သားမ်ားအေပၚ စစ္ရဟတ္ယာဥ္၊ တင့္ကားႏွင့္ အေျမာက္ႀကီးမ်ားသုံး၍ ရက္ရက္စက္စက္ ႏိွမ္နင္းလ်က္ရိွ 

သည္။ ယင္းက့ဲသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား၌ မိသားစုဝင္အားလုံးကုိ ပစ္သတ္ခဲ့ျခင္းမ်ား 

လည္း ရွိပါသည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာေက်း႐ြာမ်ားျဖစ္ေသာ ေျမာေတာင္၊ ဒါးႀကီးဇား၊ ေရခပ္ေခ်ာင္းခြဆံု၊ ပြင့္ျဖဴေခ်ာင္း၊ သူ 

ဦးလာ၊ ေလာင္းဒုံး၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္း (ေဘာ္လီဘာဇာ)ႏွင့္ ဝါးပိတ္ေက်း႐ြာမ ွ ျပည္သူမ်ား ေၾကာက္႐ြံ႕ထိတ္လန္႔မႈ 

ေၾကာင့္ ေဘးလြတ္မည္ထင္ရာသုိ႔ ထြက္ေျပးထိန္းေရွာင္းေနသည္ကုိ လမ္းပိတ္ဆုိ႔၍ စက္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ 

သတ္ခဲ့ရာ အထူးသျဖင့္ ႐ြာနီးခ်ဳပ္စပ္ရိွ စပါးခင္းမ်ား၊ ေတာေတာင္အၾကား ခ်ိဳင့္ဝွမ္းမ်ားႏွင့္ စမ္းေခ်ာင္းမ်ား၌ ျဖန္႔ 

ႀကဲလ်က္ရိွသည္။   

ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ ႐ုိဟင္ဂ်ာဟု စြပ္စြဲခံရသည့္ လက္နက္ကုိင္ အုပ္စုတစ္ခုႏွင့္ ေတာစပ္တစ္ေနရာတြင္ ထိပ ္

တုိက္ရင္ဆုိင္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္သည္ မဆုိင္းမတြပင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာေက်း႐ြာသားအေပၚ ပစ္ 

ခတ္ႏွိမ္နင္းမႈကုိ စတင္ခဲ့သည္။ ေအာက္တုိဘာ တစ္လလုံးနီးပါး လူသားအမ်ိဳးအႏြယ္အေပၚ ဆန္႔က်င္သည့္ 

ျပစမ္ႈမ်ားႏွင္ ့ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး တဆက္တည္းမွာပင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္ႏွင့္ ၁၃ ရက္ေန႔မ်ား 

တြင္ အရပ္သားေပါင္း ၁၅၀ နီးပါးအား သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀ ေက်ာ္ကို ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ရရိွေစခဲ့သည္။ ထို႔အ 

ျပင ္ေနာက္ထပ္ လူအေျမာက္အမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ဘာသာေရး အေဆာက္အဦးမ်ားအပါအဝင္ လူေနအိမ္ေျခ 

ေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ကို မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးပစ္သည္ဟု အစီရင္ခံခဲ့သည္။  

ေအာက္တိုဘာလ (၉) ရက္ေန႔မွ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန႔အတြင္း စုစုေပါင္း ေသေၾကဖ်က္ဆီးမႈကုိ ခန္႔မွန္းရ 

ပါက သတ္ျဖတ္ခံရသူေပါင္း ၃၅၀ ဦး၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ ၃၀၀ ဦးႏွင္ ့ အျခားအမ်ိဳးသမီး ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ 

မုဒိမ္း က်င့္ခံရသည့္အျပင္ ရာႏွင့္ခ်ီ၍ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင္ ့ ဆက္ႏြယ္သည္ဟု လုပ္ဇာတ္ခင္း ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ 

ထားသည္။ ထို႔အျပင္ ေက်း႐ြာအုပ္စ ု ေလးခုအပါအဝင္ လူေနအိမ္ေပါင္း ၃၅၀၀ အား မီးတုိက္ေလာင္ကၽြမ္းေစ 



ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၃ ေသာင္းေက်ာ္အား အုိးအိမ္မဲ့ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထိခုိက္ 

ဒဏရ္ာရသူမ်ားအဖုိ႔ ေဆးဝါးကုသခံယူႏုိင္ျခင္း မရိွေပ။ သတ္ျဖတ္ခံရသူမ်ားအထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ လူမယ္ 

ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင္ ့ သက္ႀကီး႐ြယ္မ်ားလည္း ေျမာက္မ်ားစြာ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းက့ဲသို႔ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ 

နင္းမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ က်င့္သုံးလ်က္ရွိၿပီး လူသားခ်င္းအကူအညီေပးေရး အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား တင္းၾကပ္စြာ ခ်ဳပ္ 

ခ်ယ္ ကန္႔သတ္ခံရသည့္အျပင္ ႏုိင္ငံတကာ သတင္းစာနယ္ဇင္းသမားမ်ားႏွင့္ ေလ့လာအကဲခတ္သူမ်ားကုိ ထုိ 

ေဒသမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ရန္ တားျမစ္ထားသည္။   

ဤကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ရပ္အားလုံးသည္ လူသားအမ်ိဳးအႏြယ္အေပၚ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းႏွင့္ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားျဖစ္ 

ၿပီး ႐ုိဟင္ဂ်ာ လူနည္းစုတုိ႔အား ဖ်က္ဆီးရာဖ်က္ဆီးေၾကာင္း ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထင္ 

ရွားေပၚလြင္ေနသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႏိုဗယ္ဆုရွင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစိုးရ 

အေနျဖင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာတုိ႔အေပၚ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည္ကုိ တစာစာ ျငင္းဆန္ေနၾကၿပီး၊ ‘ယင္းတုိ႔အေနျဖင့္ ကုိယ့္ 

အုိးအိမမ္်ား ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ မီးရိွဳ႕ျခင္းျဖစ္သည္’ ဟု အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ အရွက္တရား 

ကင္းမဲစ့ြာ လိမ္လည္ေျပာဆုိလ်က္ရွိသည္။ 

႐ုိဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၏ ငုိယိုေအာ္ဟစ္သံမ်ားသည္ မုိးေကာင္း 

ကင္ကုိ ေပါက္ေရာက္သည္အထိ ထုိးေဖာက္ေနေသာ္လည္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ (NLD) ဦးေဆာင္ 

သည့္ အစုိးရအေနျဖင့္ ယင္းတုိ႔၏ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင္ ့ကာယိအိေျႏၵကုိ အကာအကြယ္ 

ေပးႏုိင္ျခင္းမရိွေၾကာင္း အလြန္ထင္ရွားလ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ႐ုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးစုတစ္ရပ္လုံးသည္ အလြန္ပင ္

သတ္ျဖတ္၊ မုဒိမ္းက်င့္ႏွင့္ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္း အႏၱရာယ္မ်ားျဖင့္ တခ်ိန္လုံး ပတ္ပတ္လည ္ေနထုိင္လ်က္ ရိွေနၾကရ 

ပါသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ အကူအညီမဲ့ ျဖစ္ေနသည့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုမ်ားအဖုိ႔  ျပည္တြင္း၌ အကာအကြယ္ေပးရန္ 

တာ ဝန္ခံမႈမရွ ိ ျဖစ္ေနသည့္အခါတြင္ ထုိတာဝန္သည္ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအဝန္းႏွင့္အတူ ကုလသမဂၢအေပၚ 

က် ေရာက္လာၾကသည္။ 

အထက္အခ်က္အလက္ပါ ရွဳေထာင့္မွေန၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည…္  

(၁) ႐ုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးစုအေပၚ စစ္တပ္ႏွင္ ့ရမဲ်ားက က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည့္ လက္ရိွ အၾကမ္းဖက္ႏိွမ္နင္းမႈမ်ား 

ကုိ ခ်က္ခ်င္း အဆုံးသတ္ရန္၊ အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားသုိ႔ ႏုိင္ငံတကာ သတင္း စာနယ္ဇင္းသမား 

မ်ားႏွင္ ့ ေလ့လာလုိသူမ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ သြားေရာက္ခြင့္ျပဳရန္၊ ၎အျပင္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးသူမ်ား 

အား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီအေထာက္အပ့ံမ်ားကုိ အတားအဆီး မလုပ္ရန ္

ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင္ ့ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ အရပ္ရပ္ကုိ အဆုံးသတ္ရန္ ျမန္မာအစုိးရ 

အား ေတာင္းဆုိလိုပါသည္။  

(၂) ကုလသမဂၢအဖြ႔ဲႀကီးအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာရိွေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆး 

ေရး ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းကာ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုအေပၚ က်ဴးလြန္လ်က္ရွိသည့္ လူသားအမ်ိဳးအ 



ႏြယ္အေပၚ ဆန္႔က်င္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားႏွင္ ့ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ကာ ျပစ္မႈထင္ရွားသူ 

မ်ားအား တရားခြင္သို႔ ယူေဆာင္လာၿပီး အေရးယူအျပစ္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။  

(၃) အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ အစုိးရအား လူလူခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

တြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစုမ်ား ခံစားေနရမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန ္ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။  

(၄) ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းမ်ားအေနျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ ဝင္ 

ေရာက္စြတ္ဖက္ေရး မူဝါဒအရ ထို႔ေနာက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးတုိ႔အတြက္ 

အကူအညီမဲ ့႐ုိဟင္ဂ်ာလူထုမွ လက္ရွ ိရင္ဆုိင္ေနၾကရေသာ အလြန္ပင ္အႏၱရာယ္ႀကီးမားသည့္ အေျခ 

အေနအေပၚ ဝင္ေရာက္စြတ္ဖက္ၿပီး ယင္းတုိ႔၏ ‘လုံၿခံဳေရးႏွင့္ အကာအကြယ္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ’ ကို ေဆာင္ 

႐ြက္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ 

အေသးစိတ္ သိရွိလုိပါက -   

ကုိကုိလင္း၊ +880 1726068413  

Email: info@rohingya.org  
www.rohingya.org 

  

 

 


