ဿွှ၇ ခုႏြစး စကးတငးဘာလ ၁၂ ရကးေန႔

၍

ေအာကးတျငးလကးမြတးေရ့ထို့ထာ့ေသာ
ကိုယးစာ့်ပဳေနသညးံ အရပးဘကးလူ

်မနးမာႏိုငးငဵတစးဝမ
ြ ့း ရြိ

လူထုအသိုငး့အဝိုငး့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ကို

အဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့အေန်ဖငးံ အေမရိကနး်ပညးေထာငးစုက လကးရြိစိတးပါ

ဝငးစာ့ေနေသာ ်မနးမာစစးတပး သို႔မဟုတး "တပးမေတား" ႏြငးံ အေမရိကနးစစးတပးတို႔အၾကာ့

ခ္ငး့

ဆကးဆဵေရ့ တို့ခ္ဲ႕ရနးႏြငးံ ပဵမ
ု ြနးဆကးဆဵေရ့ထူေထာငး်ခငး့အေပၐ အလျနစ
း ို့ရိမးပူပနးေၾကာငး့ ထုတးေဖားေ်ပာဆို
အပးပါသညး။
ဿွှ၅ ခုႏစ
ြ း အေထျေထျေရျ့ေကာကးပမ
ျဲ ္ာ့ႏြငးံ အရပးဘကးလူထုအဖျ႔အ
ဲ စညး့မ္ာ့အတျကး လုပးငနး့
အဝနး့အဝိုငး့

လျတးလပးပျငးံလငး့လာ်ခငး့တုိ႔အပါအွငး

လျနးခဲံသညးံႏြစးအနညး့ငယးအတျငး့

်မနးမာႏိုငးငဵ၏

ဒီမိုကေရစီ တို့တကးမႈမ္ာ့အာ့ ေတျ႔်မငးခံရ
ဲ ေသားလညး့ တပးမေတားသညး အရပးသာ့အစို့ရအေပၐ အဟနး႔
အတာ့မဲံ ဆကးလကးထိနး့ခ္ဳပးထာ့ဆဲ ်ဖစးပါသညး။ တပးမေတားသညး လႊတးေတားအတျငး့၌ အမတးေနရာ ဿ၅
ရာခိုငးႏႈနး့ အခုိငးအမာရထာ့်ခငး့ေၾကာငးံ အေ်ခခဵဥပေဒကို ဒီမိုကေရစီနညး့က္ ေ်ပာငး့လဲေရ့မြနးသမြ္အာ့
တစးခ္ကးလႊတး အာဏာ်ဖငးံ ပယးခ္

ချငးံရြိေနသညး။ ႏိင
ု င
း ဵအတျငး့ အေပါငး့လကၡဏာေဆာငးသညးံ ႏိင
ု င
း ေ
ဵ ရ့

တို့တကးမႈမ္ာ့မြာ အရြိနး်မငးံလာသညးံ တပးမေတားထုိ့စစးမ္ာ့ အထူ့သ်ဖငးံ ကခ္ငး်ပညးနယးႏြငးံ ရြမး့်ပညးနယး
ေ်မာကးပိုငး့တိ႔မ
ု ြ ထုိ့စစးမ္ာ့၏ ေလာငး့ရိပးမိကာ ေမြ့မြိနးေနရပါသညး။

ေရရြညးတညးတဵ႔ခဲံေသာ အပစးအခတး

ရပးစေ
ဲ ရ့ကို ဿွှှ ခုႏြစးတျငး တပးမေတားက ခ္ဳိ့ေဖာကးခဲံၿပီ့ခ္ိနးမြစ၍ ်ပညးသူလူထူ ေ်မာကး်မာ့စျာ ထိခိုကး
ဒဏးရာရမႈမ္ာ့၊

လူအချငးံအေရ့

ခ္ိဳ့ေဖာကးခဵရမႈမ္ာ့ႏြငးံ

အေသအေပ္ာကး

မြတးတမး့မ္ာ့

ရြေ
ိ နခဲၿံ ပီ့၊

်ပညးတျငး့ေနရပးစျန႔ခ
း ျာ ေရႊ႕ေ်ပာငး့ရသူ (IDP) ဦ့ေရမြာလညး့ ဆကးလကး်မငးံတကးေနခဲံသညး။ မၾကာေသ့ခငး
ၾသဂုတးလလ
ချာရနး

ေလာကးကပငး ကခ္ငး်ပညးနယးတျငး ်ပညးသူလူထု ှ,ွွွ ခနး႔သညး ၎တုိ႔၏ေနအိမးမ္ာ့မြ

ဖိအာ့ေပ့ခဵခၾဲံ ကရၿပီ့

ဿွှှ

ခုႏစ
ြ းကတညး့ကစကာ

ရြိႏြငးံေနခဲသ
ံ ညးံ

်ပညးတျငး့ေနရပးစျနး႔ချာ

ေရႊ႕ေ်ပာငး့ရသူ ှွွ,ွွွ ေက္ားကို လူဦ့ေရ ထပးတို့ေစခဲံသညး။
al-Yaqin

Arakan

Rohingya

Salvation

Army

(ARSA)

၂၀၁၆
ရျာသာ့ ၈၇,ွွွ ေက္ား
ေနရပးအို့အိမးစန
ျ း႔ချာေရႊ႕ေ်ပာငး့ခဲံၾကရသညး။ ကုလသမဂၢလူ႔အချငးံအေရ့ဆုိငးရာ မဟာမငး့ၾကီ့ ရဵု့၏ ဿွှ၇
ခုႏြစး

ေဖေဖားွါရီလထုတး

အစီရငးခဵစာတျငး

“လူသာ့မ္ိဳ့ႏျယးအာ့

ဆနး႔က္ငးသညးံ

ရာဇွတးမမ
ႈ ္ာ့

က္ဴ့လျနးႏုိငးေ်ခေရာကးသညးံ” စစးတပး၏ မတရာ့က္ဴ့လျနးမႈမ္ာ့ကို ေတျ႔ရြိခံၿဲ ပီ့၊ ကုလသမဂၢလူ႔အချငးံအေရ့
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ေကာငးစီအေန်ဖငးံ

အခ္ကးအလကး

ရြာေဖျေရ့လုပးငနး့စဥးတစးခုကို

တာွနးေပ့အပးကာ

ႏုင
ိ င
း အ
ဵ တျင့း

လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကို စဵုစမး့စစးေဆ့မႈမ္ာ့ လုပးေဆာငးလာေစခဲသ
ံ ညး။
်ခဵဳၾကညးံပါက ကာလရြညးၾကာေနသညးံ ်ပညးတျငး ပဋိပကၡမ္ာ့၏ သေဘာသဘာွအရ တိုငး့ရငး့သာ့
ေဒသမ္ာ့တျငး စစးတပးထပးမဵတုိ့ခ္မႈ၊ ဆို့ဝါ့သညးံလူသာ့ခ္ငး့စာနာေထာကးထာ့မႈ အေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငးံ ႏိင
ု င
း ေ
ဵ ရ့
အရ ေသာငးမတငးေရမက္ အေနအထာ့မ္ာ့ ်ဖစးလာေစခဲံသညး။ ဒီမိုကေရစီနညး့က္ ေရျ့ေကာကးခဵထာ့ရသညးံ
ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏိုဘယးဆရ
ု င
ြ း ေဒၐေအာငးဆနး့စုၾကညးက ႏုိငးငဵ၏ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့လုပးငနး့စဥးကို ဦ့ေဆာငးေနေသား
လညး့

ယငး့လုပးငနး့စဥး

မူတညးေနသညး။

အ်ပညးံအွေအာငး်မငးရနးမာြ မူ

ယခုအခ္ိနးအထိမူ

စိတးေစတနာေကာငး့ကို

တပးမေတားသညး

အနညး့ငယးမြ္သာ

တပးမေတား၏

လုပးေဆာငးမႈမ္ာ့အေပၐ

အရပးဘကးခ္ဳပးကိုငးမႈေအာကးသို႔

်ပသေသ့သညးံအတျကး

မ္ာ့စျာ

ကူ့ေ်ပာငး့မညးံ

အေမရိကနးစစးဘကးမြ

စစးတပးခ္ငး့

ထိေတျ႔ဆကးဆဵမႈ တညးေထာငးလုပးေဆာငးလာပါက တပးမေတားအာ့ ပိုမိုအတငးံရဲလာေစၿပီ့ အ်ပစးဒဏးမြ
ကငး့လျတးစျာ လုပးကုိငးက္ဴ့လျနးေနသညးံ အစဥးအလာအ်မစးတျယးမႈကို ပိုမိုခင
ုိ မ
း ာေစပါလိမးံမညး။ ထ႔ုိအ်ပငး
အရပးသာ့ဦ့ေဆာငးသညးံအစို့ရႏြငးံ ႏုနယးေနေသ့သညးံ လႊတးေတားတုိ႔မြ ဒီမိုကေရစီနညး့က္ ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲ
မႈမ္ာ့ လုပးေဆာငးရာတျငး အႀကီ့မာ့ဆဵု့အတာ့အဆီ့မြာ တပးမေတား၏ သေဘာထာ့တငး့မာမႈ ်ဖစးေနေသာ
ေၾကာငးံ ယငး့ကဲံသုိ႔ေသာ စစးတပးခ္ငး့ ထိေတျ႔ဆကးဆဵပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့သညး အစုိ့ရႏြငးံ လႊတးေတားကုိ
အာ့နညး့ေစသညးံအ်ပငး ၎တုိ႔၏ ဒီမုိကေရစီနညး့က္ လုပးငနး့ေဆာငးတာမ္ာ့အာ့ မ္ကးကျယး်ပဳရာ ေရာကးပါ
လိမးံမညး။
်မနးမာႏုိငးငဵ ဒီမုိကေရစီ ဖဵျ႔ၿဖိဳ့တုိ့တကးမႈအတျကး အဟနး႔အတာ့်ဖစးေနသညးံ အဖဲ႔အ
ျ စညး့အေဆာကး
အအဵုတစးခုႏြငးံ လကးတလ
ဲျ ုပးေဆာငးမညးံအစာ့ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ႏြငးံ ဒီမုိကေရစီဖ႔ၿဵျ ဖိဳ့တုိ့တကးမႈ ေဖားေဆာငးရနး
အမြနးတကယးလုပးေဆာငး
အရပးဘကး

အေထာကးအကူ်ပဳေနသညးံ

အရပးဘကးအာဏာပိုငးမ္ာ့၊

အချငးံအေရ့အေ်ခ်ပဳ

အဖဲ႔အ
ျ စညး့မ္ာ့ႏြငးံ ပုိမုိထိေတျ႔လုပးေဆာငးကာ ဆကးဆဵေရ့တုိ့ခ္ဲ႕ရနး အေမရိကနး အစုိ့ရအာ့

မိမိတုိ႔မြ အေလ့အနကး ေမတၱာရပးခဵတုိကးတျနး့လုိပါသညး။

၈၅
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