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“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အေႏွာင့္အယွက္လည္း တစ္ခုခုရိွရင္ တစ္ရြာလံုးကုိ မီးရႈ႕ိဖုိ႔ အမိန္႔ရတယ္။ 
မင္းတုိ႕႐ြာသားေတြ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း မေနရင္ ငါတုိ႔အားလံုးကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္မယ္။” 

ျမန္မာစစ္တပ္အရာရွိတစ္ဦးက ၾသဂုတ္လေႏွာင္းပိုင္း 2017 ခုႏွစ္တြင္၊ အင္းဒင္ေက်း႐ြာ၊ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္တြက ္ေနထိုင္ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးႏွင့္ 
ဖုန္းေျပာေနစဥ္ အသံဖမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရက္အနည္းငယ္အတြင္း၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားေနထိုင္ေသာ အင္းဒင္ေဒသကုိ လံၿုခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ၀င္ေရာကဖ္်က္ဆီးခဲ့သည္။1 

 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ မနက္ခင္း အေစာပုိင္းတြင ္အာရကန္ ရိုဟင္ဂ်ာ ကယ္တင္ေရးတပ္ (ARSA) ဟု သိရွိထားေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ 
လက္နက္ကုိင္အုပ္စုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရိွ လုံျခံဳေရးတပ္စခန္းမ်ားသုိ႔ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၎ျဖစ္စဥ္အျပီး 
ရက္၊ လမ်ားစြာ အၾကာတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ့လုံျခံဳေရးတပ္မ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း တစ္၀ွမ္းရွ ိေက်းရြာမ်ားမ ွရိုဟင္ဂ်ာ 
လူထုတစ္ရပ္လုံးအေပၚ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲေပသည္။ 

ၾသဂုတ္လ ၂၅ရက္ ျဖစ္စဥ္အျပီး၊ ေနာက္ ၁၀ လ အၾကာတြင္ ျမန္မာ့လုံျခံဳေရးတပ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားႏွင္ ့ကေလးမ်ား ပါ၀င္သည့္ လူဦးေရ 
၇၀၂,၀၀၀ ေက်ာ္—ျပႆနာမ်ားစတင္ရာ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ေနထုိင္သည့္ ရိဟုင္ဂ်ာဦးေရ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာအား အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ ္
ဘက္သုိ႔ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာလူထု အေပၚ လူမ်ိဳးတုံး သုတ္သင္၊ ရွင္းလင္း မႈသည္ စင္စစ္ အၾကင္နာကင္းမဲ့၍ စနစ္တက်စီမံထားေသာ 
တုိက္ပြစဲဥ္တစ္ခ ုအေနအျဖစ္ ျမန္မာ ့လုံျခံဳေရးတပ္မ်ားမွ စီမံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ကေလးငယ္မ်ား အပါအ၀င္ ရိုဟင္ဂ်ာ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီအား ဥပေဒမဲ့ 
သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္၊ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းမငယ္ေလးမ်ား ရာႏွင့္ခ်ီအား မုဒိန္းျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ အျခားေသာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာေစာ္ကားမႈမ်ား 
က်ဴးလြန္ခဲ့သည္၊ ထိန္းသိမ္းေရး ေနရာမ်ားရိွ ရိဟုင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ ေယာက္်ားကေလးမ်ားအား ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့သည္၊ ေစ်းမ်ားအား မီးရိႈ႕  
ျခင္း ႏွင့္ လယ္ယာထဲ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ခြင္ ့ပိတ္ဆုိ႔ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္၍ ရိုဟင္ဂ်ာ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား ငတ္မြတ္ေစရန ္ဖန္တီးခဲ့သည္၊ ထုိ႔ျပင္ ရိုဟင္ဂ်ာ 
ေက်းရြာမ်ား ရာႏွင့္ခ်ီအား တမင္ပစ္မွတ္ထားကာ မီးရိႈ႕ ဖ်က္ဆီးခ့ဲေလသည္။  

ဤျပစ္မႈမ်ားသည္ စင္စစ္ ရိုဟင္ဂ်ာလူထုအေပၚ ျဖန္႔က်က္၍ စနစ္တက်စီမံထားေသာ တုိက္ခိုက္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္ရာ ႏိုင္င ံတကာ ဥပေဒအရ 
လူသားမ်ိဳးႏြယ္အား ဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္ခံုရံုး၏ ေရာမစာခ်ဳပအ္တြင္း စာရင္းျပဳစုထားေသာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ 
အေပၚဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈ ၁၁ ခု ထဲမွ ၉ ခုအား ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ ကတည္းကပင္ က်ဴးလြန္ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း သက္ေသ 
အေထာက္အထားအား Amnesty International မွ ရရိွထားျပီး၊ ဤတြင္ သတ္ျဖတ္မႈ၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးမႈ သုိ႔မဟုတ္ အတင္းအၾကပ္ 
အင္အားသုံး၍ ေျပာင္းေရႊ႕ေစမႈ၊ မုဒိန္းမႈ ႏွင့္ အျခားေသာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာက်ဴးလြန္မႈ၊ ႏွိပ္ကြပ္ညွဥ္းပန္းမႈ၊ အင္အားသုံး ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈ ႏွင့္ ငတ္မြတ္ေစရန ္
ဖိအားေပးမႈ အပါအ၀င္ အျခားေသာ လူမဆန္သည့္ ျပဳမူမႈမ်ားအား ေတြ႕ ရွိရေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဤရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက ္တာ၀န္ရွိသူမွာ ကာကြယ္ေရး 
၀န္ၾကီးဌာန၏ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္မ ွအျမင့္ဆုံးရာထူးရရိွထားသူမ်ားအထိ ပါ၀င္ 
ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားအား Amnesty International က ရရိွထားေပသည္။  

ဤအစီရင္ခံခ်က္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ၊္ စက္တင္ဘာလ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ၊္ ဇြန္လတုိ႔အၾကားတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴး ေမးျမန္းမႈ အၾကိမ္ေပါင္း ၄၀၀ 
ေက်ာ္ေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရိွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေသာ သုေတသန မစ္ရွင္ ေလးခု၊ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ 
သြားေရာက္ေသာ မစ္ရွင္ သုံးခု (တစ္ခုအား ရခုိင္ျပည္နယ္တြင ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္) အေတာ အတြင္းမ ွေမးျမန္းခ်က္မ်ားလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ 
ဤအင္တာဗ်ဴး ေမးျမန္းမႈမ်ားသည္ ရာဇ၀တ္မႈမွ ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္ခဲ့သူမ်ား ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ Amnesty 

International အေနႏွင္ ့အဓိကအားျဖင့္ မူစလင္အုပ္စ ုျဖစ္သည့္  ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၊ အားလုံးမွာ အဓိကအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာအုပ္စုမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ရခုိင္၊ ျမိဳ၊ 
ခမီ ႏွင့္ သက္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ထုိ႔ျပင္ ဟိႏၵဴမ်ားအပါအ၀င္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ တုိင္းရင္းသား ႏွင့္ ဘာသာေရး အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား 
မွ လူမ်ားအား ရွာေဖြေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား ႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားအျပင္ Amnesty International သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ ္ႏွင့္ ျမန္မာရိွ လူသားခ်င္း စာနာ 
ေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ လူမႈေရးလုပ္သားမ်ား၊ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ခိုလံႈသူမ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈႏွင္ ့ဆက္ႏြယ္၍ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွသူမ်ားအား 
ကုသေပးခ့ဲသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ ျမန္မာစစ္တပ္ေရးရာ ေလ့လာ ဆန္းစစ္သူမ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား 
ႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားဟု သိရွထိားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေဒသခံ အုပ္ခ်ဳပ္သ ူအရာရွိမ်ားတုိ႔အား အင္တာဗ်ဴး ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ 
ျဂိဳလ္တု ရုပ္ပံုႏွင္ ့ေဒတာမ်ားအား ဆန္းစစ္ ေလ့လာမႈ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရိွမႈ ဓာတ္ပံုမ်ားအေပၚ မႈခင္းေဆးဘက္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးမႈ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပိုင္းရိွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွ ရိုက္ကူးထားေသာ စစ္မွန္သည့္ ဓာတ္ပံုႏွင္ ့ဗီဒီယုိဖိုင္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့စစ္တပ္၏ ကာကြယရ္းဖြဲ႕စည္းပုံဆုိင္ရာ  
လွ်ိဳ႕ ၀ွက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင္ ့ျမန္မာစစ္တပ္ျဖင့္ သက္ဆုိင္လ်က္ရွိေသာ Facebook ပို႔စ္တ္မ်ား အပါအ၀င္ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈ 
ႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ အရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚတြင္လည္း ျဖန္႔က်က္ေလ့လာကာ ေကာက္ခ်က္ခ်ထားေပသည္။ 
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ညွဥ္းပန္းႏိွပ္ကြပ္မႈ၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရင္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင ္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ကာလၾကာရွည္စြာျဖင့္ စနစ္တက် ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္ကြပ္မႈတို႔ကုိ ခံခ့ဲၾကရသည္။ အစုိးရ တစ္ဆက္ျပီး 
တစ္ဆက္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမ ွတိုင္းရင္းသားအုပ္စုတစ္စ ုမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္း “တရားမ၀င္” အေျခခ်ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ 
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ စင္စစ္မွာမူ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစ ု
ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မ ွဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ အျခားေသာ ေဒသမ်ားသုိ႔ မၾကာေသးခင္က ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသူမ်ားတုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏မိဘမ်ားက့ဲသုိ႔ပင္ ျမန္မာ၌ 
ေမြးဖြားခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ေလသည္။ ၎တုိ႔ အားလုံး နီးပါးသည္ ျမန္မာမွလြ၍ဲ အျခားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုခု၏ ႏိုင္ငံသားမ်ား မဟုတ္ၾကသလုိ အျခားေသာႏုိင္ငံ 
၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္အား ေတာင္းဆုိရန္လည္း မတတ္သာေပ။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ၎တုိ႔အမ်ားစုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ မခံခဲ့ရေပ။ 
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျပဳသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ၎၏ သက္ဆုိင္ရာ ခ်မွတ္မႈမ်ား 
ေၾကာင့္ ၎တုိ႔သည္ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ားအား ဆုံးရံႈးေနရလ်က္ ရွိသည္။ 

၎တုိ႔၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင္ ့မရရွိမႈသည္ စင္စစ္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ အႏႈတ္လကၡဏာသက္ေရာက္မႈမ်ားအား ဆင့္ကမ္းခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 
၎သတ္မွတ္မႈေၾကာင့္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္အား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ပိတ္ပင္ ထားႏုိင္ခ့ဲျပီး၊ ၎တုိ႔အား က်န္ရွိေနသည္ ့
လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားျဖင့္ ထိေရာက္စြာ သီးသန္႔ပိုင္းျခားထားႏုိင္ခ့ဲသည္။ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး ႏွင့္ အလုပ္အကုိင ္အခြင့္အလမ္းမ်ားအား 
ရယူႏိုင္ခြင့္ကိုလည္း ျပင္းထန္စြာ ကန္႔သတ္ထားခ့ဲသည္။ ဤခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ လူသားမဆန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 
ရခုိင္မ်ားအၾကား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အၾကမ္းဖက္မႈ (ထုိအခ်ိနတ္ြငရ္ခုိင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအား လုံျခံဳေရးတပ္မ်ားက ပံ့ပုိးကူညီေပးခဲသ့ည္) အျပီးေနာက္တြင ္ပိုမုိ 
သိသာထင္ရွားလာျပီး ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ အရပ္သား အာဏာပုိင္မ်ားတုိ႔မွ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ Amnesty International 
အေနႏွင့္ ေကာက္ခ်က္ခ်သည္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား မ်ိဳးႏြယ္အုပ္စုတစ္စုအျဖစ္ ပစ္မွတ္ထားကာ ဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္က အေကာင္ထည္ေဖာ ္က်င့္သုံးခဲ့ေသာ ဤအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံသည္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚ ဆန္႔က်င္သည့္ 
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား ျဖစ္ပြားလာေစျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ခံစားခ့ဲရေသာ ေန႔စဥ္ ညွဥ္းပန္းႏွပိ္ကြပ္မႈမ်ားအျပင္ ျမန္မာ့လုံျခံဳေရးတပ္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္ ႏွင္ထုတ္မႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ခ့ဲေၾကာင္း 
သမုိင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေတြ႕ ရွိရႏိုင္ေပသည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္၊ “နဂါးမင္း စစ္ဆင္ေရး” (နဂါးဘုရင္) ဟု အမည္တပ္ထားသည့္ “တရားမ၀င္ ေျပာင္းေရႊ႕ 
ေနထုိင္မႈအေပၚ” စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပမ္ႈ အေတာအတြင္း ႏွင့္ ၎အျပီးေနာက္တြင ္ရိုဟင္ဂ်ာလူဦးေရ ၂၀၀,၀၀၀ အထိအား ျမန္မာမွ ထြက္ေျပး သြားေစရန္ 
ဖိအားေပးခ့ဲသည္။ ၁၉၉၁ ႏွင့္ ၁၉၉၂ တြင္ ျမန္မာ့လုံျခံဳေရး တပ္မ်ားမ ွေနာက္ထပ္ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ပြဲစဥတ္စ္ခုအား ေဆာင္ရြက္ျပီးသည့္ေနာက္ 
ရိုဟင္ဂ်ာ လူဦးေရ ခန္႔မွန္းေျခ ၂၅၀,၀၀၀ ခန္႔သည္ ထြက္ေျပးခဲ့ရျပန္သည္။ ၎အမႈႏွစ္ခုစလုံးအား ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င ္ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုသည္ ဤႏွစ္ပုိင္း 
တစ္ေလွ်ာက္တြင ္မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ဟုတ္၊ မဟုတ္ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာပံုစံျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ မိမိေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ 
ေနရပ္ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အသက္တာတြင္ တုိးတက္ဖြံ႕ ျဖိဳးမႈမ်ားအား ျဖစ္ထြန္းေစမည္ မဟုတ္ေပ၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ 
အေနႏွင္ ့ဤေနရပ္ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္မႈေနာက္ကြယ္တြင ္ရိုဟင္ဂ်ာ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတုိ႔အား ထိပါးခံေနရျခင္းသာ ျဖစ္သည္။      

မၾကာေသးခင္၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလေလာက္မွစတင္၍ ထုိအခ်ိန္က အမည္မသိရွိရေသးေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ လက္နက္ကုိင္အုပ္စု၊ ARSA သည္ 
လုံျခံဳေရးတပ္စခန္းမ်ားအား ၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္မႈအျပီးေနာက္ ျမန္႔မာလုံျခံဳေရးတပ္မ်ားမွ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ ကေလးမ်ား ႏွင့္ 
ေက်းရြာမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားေဆာင္ရြက္မႈေနာက္ပိုင္းတြင္ ေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဘက္မွ ထြက္ေျပးရန ္ဖိအားေပး 
ခံခ့ဲရသည္။ တပ္မေတာ္၏ “သုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈ စစ္ေဆးေရးမ်ား” တြင ္ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ မုဒိန္းမႈ ႏွင့္ အျခားေသာ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈပုံစံမ်ား၊ 
အင္အားသုံး ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈမ်ား ႏွင့္ တစ္ဖက္သတ္ ထိန္းသိမ္း ထားမႈမ်ားပါ၀င္ျပီး စနစ္တက်ျဖင့္ ျဖန္႔က်က္ကာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျခင္း 
ပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ Amnesty International ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရံုး (OHCHR) ၏ UN ရံုးခန္းသည္ ဤရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား 
လူသားမ်ိဳးႏြယ္ အေပၚ ဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇာ၀တ္မႈမ်ားျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကသည္။  

ျမန္႔မာတပ္မေတာ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာ္မရွင္သည္ ဤစြပစ္ြဲမႈမ်ားအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအား သီးျခားစီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ဖက္စလုံး 
သည္ OHCHR ၏ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကျပီး၊ မွားယြင္းမႈမ်ား မရိွသေလာက္နီးပါး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ ျပစ္မႈဖံုးကြယ္သည့္ 
အစီရင္ခံခ်က္မ်ားကုိသာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚက်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ လုံျခံဳေရးတပ္မ်ားသည္ အလုံးစုံ ျပစ္ဒဏ္ကင္း 
လြတ္ခြင့္မ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရိွလ်က္ရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းမွလည္း တိတ္တဆိတ္ေနလ်က္ရွိျပီး၊ ျပင္းထန္ေသာ 
ရႈတ္ခ်မႈ၊ အေရးယူမႈတုိ႔ေၾကာင္ ့ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအၾကာ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွင့္ သီးသန္႔ဖယ္ထြက္မႈတုိ႔မွ ရုန္းထြက္လာကာ အရပ္သား အစုိးရ 
အုပ္ခ်ဳပမ္ႈဟု ယူဆရေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မၾကာေသးခင္က ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွမည္ကုိ စိုးရိမ ္ေနၾကသည္။ ဤျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္ႏွင္ ့
အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၂ ကတည္းကစ၍ စုေပါင္းကာ တိတ္တဆိတ္ေနမႈတုိ႔သည္ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားအား ဖန္တီးခဲ့သည့္ စင္ျမင့္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။   

ၾသဂုတ္လ ၂၅ရက္ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ နိဒါန္းအစ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ၊္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ရက္ မတုိငမီ္ လေပါင္းမ်ားစြာအလုိကတည္းကပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ အားျပိဳင္မႈမ်ား ျမင့္တက္ေနခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ျမန္မာ့လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားသည္ ARSA အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ရန ္ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ အစီအစဥ္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အခ်က္အလက္မ်ား 
စုေဆာင္းရန္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္ ့ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားအား အင္အားသုံးကာ အတင္းအၾကပ္ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း 
ထားခ့ဲသည္။ Amnesty International သည္ ၎ကာလအတြင္း လုံျခံဳေရးတပ္မ်ားမွ ဖမ္းဆီး၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ရက္စက္စြာ ဆက္ဆံခဲ့ 
ေသာ အမ်ိဳးသား ၂၃ ဦး ႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေယာက္်ားေလး ႏွစ္ဦးတုိ႔အား အင္တာဗ်ဴး ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ၎ဖမ္းဆီးမႈအေတာအတြင္း ၎တုိ႔ 
တစ္ေယာက္ခ်င္းစီအား မၾကာခဏဆုိသလုိ ရိုက္ႏွက္ကာ၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGP) စခန္းမ်ားသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားျခင္းခံရကာ ၎တုိ႔အား ရက္ေပါင္း 
မ်ားစြာ၊ အခ်ိဳ႕တို ့အား ရက္သတၱပတ္ အပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖမ္းဆီးထားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

BGP အေျခစုိက္စခန္းမ်ားတြင္ BGP အရာရွိမ်ားသည္ အခ်က္အလက္မ်ားညွစ္ထုတ္ယူရန္ သုိ႔မဟုတ္ ARSA ျဖင့္ ပတ္သက္မႈအား ၎တုိ႔မွ၀န္ခံလာေစရန္  
တြက္ ရိုဟင္ဂ်ာ ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားအား ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ခဲ့ၾကသည္ သုိ႔မဟုတ္ ရက္စက္စြာ ဆက္ဆံခဲ့ၾကသည္။ Amnesty International သည္ 
ေျမာက္ပိုင္း ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္ရွ ိေတာင္ဘာဇာ ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ေစတီျပင္ ေက်းရြာတို႔တြင္ရွိေသာ BGP အေျခစုိက္စခန္းႏွစ္ခု၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့ 
သည့္ ညွဥ္းပန္းႏွပိ္စက္မႈ ႏွင့္ အျခားေသာ ရက္စက္စြာ ဆက္ဆံမႈ အေသးစိတ္အား စာရြက္စာတမ္း ျပဳစုထားႏုိင္ခ့ဲသည္။  

ေနာက္ပိုင္း ဤအေျခစုိက္စခန္းမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္လာခ့ဲေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားသည္ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ခံရမႈ ပံုစံမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ 
ေျပာျပခ့ဲရာ ျပင္းထန္စြာ ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ မီးရိႈ႕ ျခင္း၊ ေရမြန္းေစျခင္း၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အစား အေသာက္ ႏွင့္ ေရအား အငတ္ထားျခင္း ႏွင့္ 
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အရွက္ခြဲျခင္း အစရွိသည့္နည္းလမ္းမ်ား အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေတာင္ဘာဇာ BGP အေျခစုိက္စခန္းတြင ္ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ 
အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ မုတ္ဆိတ္မ်ား မီးရိႈ႕ ခံခ့ဲရေၾကာင္း ေျပာျပခ့ဲသည္။ ေစတီျပင္ BGP အေျခစုိက္စခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ 
အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ ေယာက္်ားေလး တစ္ဦးမွာ အစားအေသာက္ ႏွင့္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေအာင္ ေရ အငတ္ထားခံရေၾကာင္း၊ ေသဆုံးႏုိင္ေလာက္သည့္ 
အထိ ရိက္ုႏွက္ခံရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ အေျခအေနမ်ားတြင္မ ူေပါက္ျပအဲနာဒဏ္ရာ ရရိွသည့္အထိ ၎တုိ႔၏ လိင္အဂၤါမ်ားအား ေလာင္ကြ်မ္းေစခ့ဲေၾကာင္း 
ေျပာျပခ့ဲသည္။ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ရွ ိေက်းရြာတစ္ရြာမ ွလယ္သမားတစ္ဦး၏ Amnesty International သုိ႔ ေျပာျပခ်က္အရမူ “ကြ်န္ေတာ့္ေခါင္း 
အေနာက္မွာ လက္ေတြကုိ ၾကိဳးခ်ည္ေနွာင္ျပီး မတ္တပ္ရပ္ေနရပါတယ္၊ ျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ လုံခ်ည္ကုိ ဆြခဲြ်တ္ျပီး ကြ်န္ေတာ့္ လိင္အဂၤါေအာက္မွာ 
ဖေယာင္းတုိင္ တစ္တုိင္ကုိ ထားလုိက္ပါတယ္ [မီးညိွလိုက္ပါတယ္]။ [BGP အရာရိွတစ္ဦးက] ဖေယာင္းတုိင္ကုိ ကုိင္ထားျပီး၊ [သူ႔ရ႕ဲ အထက္လူၾကီး 
ကေတာ့] အမိန္႔ေတြ ေပးေနခဲ့ပါ တယ္… သူတုိ႔က ‘အမွန္ကုိ ေျပာရင္ေျပာ၊ မေျပာရင္ ေသမယ္’ လို႔ ေျပာေနခ့ဲၾကတယ္။” 

အေျခအေနအမ်ားစုအား ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ လုံျခံဳေရးတပ္မ်ားထံသုိ႔ လာဘ္ေၾကး အေျမာက္အမ်ား ေပးႏိုင္ခဲ့သူမ်ားသာလွ်င္ လြတ္ေျမာက္လာခ့ဲၾကျပီး၊ 
ဆင္းရသဲည့္မိသားစုမ်ားမွ လူမ်ားမွာမူ ကာလၾကာရွည္စြာ ထိန္းသိမ္းခံရႏုိင္ေျခ ႏွင့္ ဆက္လက္ ညွဥ္းပန္း ႏိွပ္စက္ခံရႏိုင္ေျခ ပိုမုိမ်ားျပားေၾကာင္း ေတြ႕ 
ရွိရေပသည္။ ၎တုိ႔၏ လြတ္ေျမာက္မႈအား ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းခံထားရ သူမ်ားသည္ ၎တုိ႔ မည္သည့္အခါကမွ် ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံခ့ဲရျခင္း 
မရိွေၾကာင္း ထြက္ဆိုထားသည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား လက္မွတ္ ေရးထုိးရန္ ေစခိုင္းခံခ့ဲရသည္။ ၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဇြန္လအထိမ ူျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားသည္ 
ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ား မည္မွ်က်န္ရိွေသးေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔အား မည္သည့္ေနရာတြင္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔အား မည္သည့္ပုဒ္မ သို႔မဟုတ္ 
မည္သည့္အမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း အစရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးရန ္လုိအပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ဤထိန္းသိမ္းမႈမ်ားအား 
ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရၾကည့္မည္ဆုိလွ်င ္အတင္းအၾကပ္ အင္အားသုံး၍ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 

၎တုိ႔ဘက္တြင ္ARSA သည္ ၎၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ၊္ ေအာက္တိုဘာလ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ေသာ တပ္မေတာ္၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား အျပီး လေပါင္း 
မ်ားစြာအၾကာတြင္ အုပ္စုျပန္လည္ဖြဲ႕ ျပီးျဖစ္ပံုရသည္။ ၎တုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အေသးစိတ္အား တိတ္တဆိတ္ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန ္အတြက္ ၂၀၁၆ 
ေႏွာင္းပုိင္းေလာက္မွစတင္၍ အုပ္စုအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ARSA ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားထံသုိ႔ ေထာက္ပံ့ေပး 
ေနသည္ဟု သံသယရိွေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသားမ်ားအား ဖမ္ဆီးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္းတို႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။  
Amnesty International သည္ ၎သတ္ျဖတ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခံရမႈ ျဖစ္စဥ္ ၁၁ ခုအား စာရြက္စာတမ္းျပဳစုထားႏုိင္ခ့ဲသည္။  
၎ျဖစ္စဥ္မ်ား အားလုံး နီးပါးတြင ္သားေကာင္မ်ားမွာ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သည္ဟု သိရွိထားၾကေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ေက်းရြာသူၾကီးမ်ားျဖစ္ေနခဲ့ၾကျပီး၊ 
၎ သားေကာင္မ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဓားထုိးသတ္ျဖတ္ခံရသည္၊ သုိ႔မဟုတ္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခံရျပီး မည္သည့္အခါမွ် ထပ္မ ံျမင္ေတြ႕၊ 
ၾကားသိရေတာ့ျခင္း မရိွေၾကာင္း သိရွိရေပသည္။  

ဤသုိ႔ပစ္မွတ္ထား သတ္ျဖတ္မႈမ်ားသည္ ရုိဟင္ဂ်ာအသုိင္းအ၀ုိင္းအား ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းမႈကုိ ရပ္တန္႔သြားေစရန္ ႏွင့္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား၊ 
ဘာသာေရး အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားတုိ႔ျဖင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈကုိ ေလ်ာ့က်သြားေစရန္—စင္စစ္ ၎ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရးသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ 
ပုိင္းျခားထားမႈ၊ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ စနစ္ေၾကာင့္ အကန္႔အသတ္ရိွထားျပီး ျဖစ္သည္ အတြက္ ARSA ၏ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္မႈ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ျဖစ္ပုံရေပသည္  

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင ္တုိင္းရင္းသား ရခုိင္၊ ျမိဳ ႏွင့္ ဒိန္းနက္ ရြာသားမ်ားသည္ ပက္တန္ပံုစံတစ္ခုျဖင့္ အံ၀င္ခြင္က်ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား တစ္ေလွ်ာက္ 
သတ္ျဖတ္ခံခ့ဲရသည္ သုိ႔မဟုတ္ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ၾကေပသည္ - ရြာသားမ်ားသည္ အစားအေသာက္ ရွာေဖြရန္ အတြက ္ေတာေတာင္ထဲသုိ႔ 
သြားေရာက္ရာ မည္သည့္အခါမွ် ျပန္လာျခင္း မရိွေတာ့ေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္မူ ၎တုိ႔၏ ခႏၶာကုိယ္မ်ားအား ဓါးဒဏ္ရာမ်ားစြာျဖင့္ 
ေနာက္ပိုင္းမွ ရွာေဖြေတြ႕ ရွိခ့ဲၾကသည္။ Amnesty International မွ စာရြက္စာတမ္း ျပဳစုထားသည့္ ျဖစ္စဥ္ မ်ားအား ၾကည့္ရႈလွ်င ္ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက ္
လာခ့ဲၾကသူ တစ္ဦး၊ ႏွစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ၎တုိ႔အား တုိက္ခိုက္သူမ်ားမွာ ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကားအား ေျပာၾကားသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွင္သန္ 
လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ ရိကၡာမ်ားရိွသည့္ “စခန္း” တစ္ခုဟု ယူဆရေသာ ေနရာအား ျမင္ေတြ႕ မိေၾကာင္း သိရွိရေပသည္။ 
ျဖစ္စဥ္ မ်ားတြင္မ ူရွင္သန္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား မရိွခဲ့ေပ၊ သုိ႔ေသာ္ ရွာေဖြသူအဖြ႕ဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္ ႏွင့္ ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ 
ေျပာဆိုခ်က္အရ ARSA “စခန္းမ်ား” ေတြ႕ ရွိခ့ဲပုံရေလသည္။ Amnesty International အေနႏွင့္မူ အဆိုပါ ေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုစီသည္ ARSA ျဖင့္ 
ဆက္ႏြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိ၊ မရိွ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္း မရိွေသးေသာ္လည္း အေျခအေနအမ်ားစုအေပၚ ျခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္အရ ရြာသားမ်ားသည္ ၎အုပ္စ၀ုင္မ်ား 
ျဖင့္ ရင္ဆုိင္မိရာမွ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခ့ဲရပံု ရေလသည္။  

၂၀၁၇ ခုႏွစ၊္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ရက္ မတုိငမီ္ ရက္မ်ားအတြင္း ျမန္မာ့စစ္တပ္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွ ိ၎၏ေနရာသုိ႔ ေျခလ်င္တပ္ (LID) အမွတ္ ၃၃ 
ႏွင့္ ၉၉ တုိ႔မွ တပ္ရင္းမ်ားအား ေခၚေဆာင္လာခဲ့ဲျပီး အင္အားျဖည့္တင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ၊္ ဇြန္လတြင ္Amnesty International ၏ွ ေတြ႕ ရွိခ်က္အရ 
ဤအဆုိပါေသာတပ္ရင္းတစ္ခုစီသည္ ၂၀၁၆ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္အလယ္အၾကား ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား အတြင္း 
တြင ္ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရး တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အေနအျဖစ္ စစ္ပြဲ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခ့ဲေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားအား 
ရရိွခဲ့သည္။ တစ္ဖက္လက္နက္ကုိင္အုပ္စုျဖင္ ့တိုက္ခိုက္ရန္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားျပီးျဖစ္သည့္အျပင္ လက္နက္ကုိင္အုပ္စုအား ပံ့ပုိးသည္ဟု ၎တုိ႔ 
ယူဆေသာ လူနည္းစ ုတုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ အျပစ္ေပးေလ့ရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းရိွထားသည့္ ဤတပ္စုမ်ားအား တပ္ျဖန္႔ခ်ထားျခင္းသည္ စင္စစ္ ပိုမုိ 
အၾကမ္းဖက္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာ တစ္ခုသုိ႔ ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္ျပျခင္းပင္ျဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာ ့တပ္မေတာ္၏ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအၾကာ 
သက္တမ္း အရ ဤလုံျခံဳေရးစစ္ဆင္မႈမ်ား အေတာအတြင္း ေက်းရြာမ်ား ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားသည္ ရန္သူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရႏိုင္ေပသည္။ 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚသို႔ အာဏာပိုင္မ်ား၏ အထူး မလုိမုန္းထားမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း အားလုံး အႏၱရာယ္ရွိႏုိင ္ေၾကာင္း ယူဆေစျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာေက်းရြာမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ၊္ ၾသဂုတ္လ ၂၀ရက္ေန႔ ခန္႔ တြင ္LID အမွတ္ 
၃၃ မွ တပ္မွဴး ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္အနီးရွ ိေက်းရြာမ်ားမွ ရိဟုင္ဂ်ာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတုိ႔သည္ ခြ်တ္ျပင္တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသည္။ ၎စည္းေ၀းပြဲတြင္ 
ရွိေနခ့ဲသည့္ လူ ၇ဦးအား ေနာက္ပိုင္းတြင္ Amnesty International မွ သီးျခားစီ အင္တာဗ်ဴး ေမးျမန္းမႈအရ ၎တပ္မွဴးသည္ အဆုိပါေနရာ၌ ARSA 
လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိ၊မရွိ၊ မိမိတုိ႔သည္ “အမွားအယြင္း” တစ္ခုခု ျပဳလုပ္ထားျခင္း ရွိ၊မရွ ိ၊ ထို႔ျပင္ ၎၏ စစ္သားမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ARSA အဖြဲ႕၀င္ 
ဟုတ္ဟုတ္၊ မဟုတ္ဟုတ္ ခြဲျခားျခင္းမ်ား မျပဳဘဲ တုိက္ရိုက္ ပစ္ခတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစရိွသျဖင္ ့ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ထုိနည္းတူပင္ ၂၀၁၇ 
ခုႏွစ၊္ ၾသဂုတ္လ ေႏွာင္းပိငု္းတြင ္Amnesty International က ရရိွခဲ့ေသာ စစ္မွန္သည္ဟုယုံၾကည္ရသည့္ အသံမွတ္တမ္းတစ္ခုအတြင္းတြင္ အင္းဒင္ရိွ 
ရိုဟင္ဂ်ာ အရပ္သားတစ္ဦးႏွင္ ့၎ဧရိယာတြင ္အေျခစုိက္ထားသည့္ ျမန့္မာတပ္မေတာ္ အရာရိွတစ္ဦးတုိ႔အၾကား တယ္လီဖုန္း ေခၚဆိုမႈအား 
အသံသြင္းထားသည္။ ၎အသံမွတ္တမ္းအတြင္းတြင ္အရာရွိျဖစ္သူမ ွျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ေျပာၾကားသည္မွာ -“မင္းတုိ႕ သိလား၊ အကယ္လုိ႔ 
အေႏွာင့္အယွက္တစ္ခုခု ေတြ႕ တယ္ဆုိရင္ တစ္ရြာလံုးကုိ မီးရိႈ႕ပစ္ဖို႔ ငါတို႔ အမိန္႔ရထားျပီးျပီ။ အခုစစ္ဆင္ေရးစၿပီးၿပီ… အကယ္၍ မင္းတုိ႔ ဘာအသံမ ွ
မလုပ္ရင္ မင္းတုိ႔အတြက္ ျပသနာမရိွဘူး။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ အားလုံး ဒုကၡေရာက္မယ္။” ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ 
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အၾကမ္းဖက္မႈ လႈပ္ရွားမႈတုိက္ပြစဲဥ္ 
ၾသဂုတ္လ ၂၅ရက္ေန႔ ARSA ၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအျပီးတြင္မ ူစစ္တပ္၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ လက္ေတြ႕ ျဖစ္လာခဲ ့သည္။ ARSA  
၏ အဓိက လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိသည္ဟုယူဆရေသာ ေနရာမ်ားအနီးမွ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အထူးပင္ ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ 
ေပးမႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္၊ ရိုဟင္ဂ်ာ ရြာသူရြာသားမ်ားအား အစုလုိက္၊ အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျပီး၊ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ 
မုဒိန္းျပဳက်င့္ျခင္း ႏွင့္ အျခားေသာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ က်ဴးလြန္ခ့ဲသည္။ 

ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင ္ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ေမာင္ႏုေက်းရြာရွ ိေျခလ်င္တပ ္(LIB) အမွတ္ ၅၆၄ မွ စစ္သားမ်ားသည္  အေနာက္ပိုင္း စခန္းဌာနခ်ဳပ ္
လက္ေအာက္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင ္ဌာနခ်ဳပ္ ရံုးစိုက္ထားေသာ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကမဲႈ ဌာနခ်ဳပ ္(MOC) အမွတ္ ၁၅ ဟု သိရွိထားသည့္ တုိက္ပြဲ 
ဌာနခြမဲွ ညႊန္ၾကားမႈႏွင့္အတူ ေက်းရြာမ ွရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ၀န္းရံခဲ့ၾကျပီး၊ ၎တုိ႔အား ေက်းရြာ၏ အထင္ရွားဆုံးေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ရပ္ရြာအဖြ႕ဲ၀င္မ်ားအခ်ိဳ႕  
မွ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ၾကီးမားေသာ ျခ၀ံင္းတစ္ခုအတြင္းသုိ႔ေခၚေဆာင္လာ ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ က်န္ရွိသည့္အုပ္စုမွ အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ အသက္အနည္းငယ္ 
ၾကီးေသာ ေယာက်္ားေလးမ်ားအား သီးသန္႔ ခြဲျခားကာ ၀င္းထဲသုိ႔ ေခၚေဆာင္လာခ့ဲျပီး အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဆုိရလွ်င္ ၎တုိ႔အား ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္—
အခ်ိဳ႕ကို အနီးကပ္မ ွေန၍ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခဲ့ျပီး၊ အခ်ိဳ႕ကိုမူ ဓါးျဖင့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကုိမူ 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျပီး၊ အထူးသျဖင့္ စစ္သားမ်ားသည္ ေငြေၾကး၊ ေရႊ ႏွင့္ အျခားေသာ အဖုိးတန္ပစၥည္းမ်ားအား လုယူရန ္
ရွာေဖြခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႔၏ ခႏၶာကုိယ္မ်ားေပၚတြင ္ရွာေဖြ၍ အရွက္ရေစခဲ့သည္။  

ထုိေန႔တြင္ပင ္ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ ခြ်တ္ျပင္ေက်းရြာ၏ တိုင္းရင္းသား ရခုိင္မ်ားဘက္ျခမ္းတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ LID အမွတ္ ၃၃ မွ စစ္သားမ်ားသည္ 
ေန႔ခင္း ၂ နာရီခန္႔ေလာက္တြင ္ေျမာက္ဘက္မ ွေတာင္ဘက္ ရိုဟင္ဂ်ာဧရိယာသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ BGP အရာရိွမ်ားႏွင့္အတူ ၎တုိ႔သည္ 
ေနအိမ္မ်ားမွ အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ အသက္အနည္းငယ္ၾကီးေသာ ေယာက္်ားေလးမ်ားအား ဆြထဲုတ္ ကာ အခ်ိဳ႕အား ေနရာတြင္ပင္ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္၍ 
ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာသူမ်ားကုိမူ ဆြထဲုတ္ေခၚေဆာင္သြားရာ ထုိအခ်ိန္ကတည္းက မည္သည့္အခါမွ် ထပ္မ ံျမင္ေတြ႕ ရျခင္း၊ ၾကားသိရျခင္း မရိွေတာ့သျဖင့္ 
ေသဆုံးၾကျပီဟု ယူဆရေပသည္။ စစ္သားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း ဖမ္းဆီးကာ ယာယီစစ္စခန္းအျဖစ္ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ ေဒသခံ ေက်ာင္း 
အေဆာက္အအုံထဲသုိ႔ ေခၚေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္။ ၎အေဆာက္အအုံအတြင္းတြင္ စစ္သားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အုပ္စုလုိက္ အလွည့္က် 
မုဒိန္းျပဳက်င့္ခ့ဲသည္။  

အသက္ ၂၅ ႏွစ္ ၀န္းက်င္ရိွေသာ Q.P သည္ စစ္သားမ်ား၏ စာသင္ေက်ာင္းသုိ႔ေခၚေဆာင္သြားမႈကုိ ခံရျပီး မုဒိန္းျပဳက်င့္ခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထဲမွ တစ္ဦး 
ျဖစ္ေပသည္။ Amnesty International သုိ႔ သူမ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရမူ ေနာက္ပုိင္း အေဆာက္အအုံထဲမွ သူမ ထြက္လာခ်ိန္တြင္ - “ေက်ာင္းေရွ႕ မွာ 
ရုပ္အေလာင္းေတြ အမ်ားၾကီးကုိ ကြ်န္မ ျမင္ရတယ္။ အခ်ိဳ႕ကုိ ပစ္သတ္ထားျပီး၊ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဓားဒဏ္ရာနဲ႔။ ရုပ္အေလာင္းေတြအားလုံးကုိ [သူတုိ႔ရဲ႕ လက္ေတြ 
ၾကိဳးနဲ႔တုပ္ျပီး] စုခ်ည္ထားတယ္။ ေျမျပင္ ဘယ္ေနရာမွာမဆုိ က်ည္ဆံေတြပဲ ေတြ႕ရတယ္... ေသြးေတြလည္း အမ်ားၾကီးပဲ။ ခႏၶာကုိယ္ရုပ္အေလာင္းေတြက 
လယ္ကြင္းထဲက ေက်ာက္တုံးေတြလုိပဲ။ ငါေတာ့ ေနမေကာင္းျဖစ္ေတာ့မွာပဲလုိ႔ ေတြးမိလုိက္တယ္၊ ကြ်န္မရဲ႕ မ်က္ရည္ေတြကုုိသာ ရပ္တန္႔ထားႏုိင္ခ့ဲတယ္။” 

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ခြ် တ္ျပင္ တိုက္ခိုက္မႈမွ ထြက္ေျပးလာခ့ဲၾကရာ လုံျခံဳေရးတပ္မ်ားသည္ အတူတကြ ထြက္ေျပးေနလ်က္ရွိေသာ မိသားစုမ်ားအေပၚ 
ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကသည္။ ကေလးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ မိဘမ်ား ႏွင့္ ေမာင္ႏွမမ်ား ၎တုိ႔ေရွ႕တြင္ပင္ ပစ္ခတ္၊ သတ္ျဖတ္ခံရသည္ကုိ ေတြ႕  
ျမင္ခဲ့ ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ရွိေသာ E.Z သည္ သူမ၏ ၂ ႏွစ္ခြဲအရြယ ္သားငယ္အား ဖမ္းဆုပ္ထားလ်က္ရွိရာမွပင ္က်ည္ဆံ 
သည္ သူမ၏ သားငယ္ ၀မ္းဗုိက္ေပၚမ ွရွပ္ေျပး၍ သူမ၏ လက္အား ထိမွန္ခဲ့သည္၊ သားငယ္ေလးမွာမူ ေနာက္ပိုင္း၌ ၎ေန႔တြင္ပင ္ေသဆုံးသြားခ့ဲရွာသည္။ 
ခြ်တ္ျပင္မွ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အနီးနား ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ေသနတ္ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေရာက္ရွိလာခ့ဲၾကသည္။ ၎တုိ႔အေနႏွင္ ့ဘဂၤလားေဒ့ရွ ္
ဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပးသြားရန္ လုိအပ္သည္ျဖစ္ရာ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ဒဏ္ရာမ်ားကုိ ရက္သတၱပတ္ေက်ာ္လြန္သြားသည့္တုိင ္ကုသႏုိင္ျခင္း 
မရိွေသးေပ။ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ စုစုေပါင္း ရိုဟင္ဂ်ာ ၂၀၀ ေက်ာ္ေလာက္သည္ ခြ်တ္ျပင္၌ သတ္ျဖတ ္ခံခ့ဲရေလသည္။ 

၃ ရက္ၾကာျပီးေနာက္ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင ္LID အမွတ္ ၉၉ မွ စစ္သားမ်ားသည္ ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္ မင္းၾကီးေက်းရြာမ ွရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီး၊ 
အမ်ိဳးသား ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား အနီးနား ျမစ္ကမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ဦးေဆာင္ေခၚခ်လာခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ စစ္သားမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္ ့
အသက္အနည္းငယ္ ပိုၾကီးေသာ ေယာက်္ားေလးမ်ားအား အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္ ့ငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးမ်ားအုပ္စုထဲမ ွသီးျခားဆြထဲုတ္ခဲ့ျပီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ား 
အား လဲွခ်ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထုိင္ရန ္အတင္းအက်ပေ္ဆာင္ရြက္ခဲ့သည္၊ ထို႔ေနာက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ဆုိရလွ်င္ ၎တုိ႔အား ဥပေဒမဲ့ ပစ္ခတ၊္ 
သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကေပသည္။ ထိုေန႔ေႏွာင္းပုိင္းတြင ္စစ္သားမ်ားသည္ ဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအုပ္စုအား ေက်းရြာ၏ 
ရိုဟင္ဂ်ာဧရိယာ ေနအိမ္မ်ားသုိ႔ ေခၚေဆာင္လာခဲ့ျပီး၊ ၎၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား မုဒိန္းျပဳက်င့္ကာ ငယ္ရြယ္ေသာကေလးမ်ားအား 
အခ်ိဳ႕ကိုမူ ေသဆုံးသြားသည္အထိ ရိုက္ႏွက္၊ ထုိးၾကိတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ စစ္သားမ်ားသည္ ေနအိမ္ထဲတြင ္လူမ်ားက်န္ရွိေနလ်က္ျဖင့္ပင္ အိမ္မ်ား 
အား မီးရိႈ႕ ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ ေလာင္ကြ်မ္းေနေသာေနအိမ္မ်ား၏ ၀ါးထရံမ်ားအား ခ်ိဳးဖ်က္၍ 
လြတ္ေျမာက္လာႏုိင္ခ့ဲၾကရာ ၎တုိ႔သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးသည့္ ခရီးစဥ္၌ လိုက္ပါလာႏိုင္ခ့ဲျပီး၊ ၎တုိ႔၏ ျပင္းထန္ေသာ ေလာင္ကြ်မ္း ဒဏ္ရာ 
မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ားအတြက္ ကုသမႈ ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ခြ်တ္ျပင္မွာက့ဲသို႔ပင္ မင္းၾကီး၌လည္း ရိုဟင္ဂ်ာ ၂၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ သတ္ျဖတ္ခံခ့ဲ 
ရေပသည္။ ဤသုိ႔ အစုလုိက္၊ အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈ သတင္းမ်ားသည္ အနီး၀န္းက်င္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာေက်းရြာမ်ားအၾကား ပ်ံ႕ ႏွံ႔သြားခဲ့ရာ 
လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဤသုိ႔ခံစားရမည္ကုိ ေၾကာက္ရြ႕ံသျဖင္ ့ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကသည္။  

ဤအစုအလိုက္ အျပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈ သုံးခုသည္ ၎တုိ႔၏အတုိင္းအတာအရၾကည့္လွ်င္ တမူထူးျခားသည္ဟု ယူဆႏုိင္ေသာ္လည္း စင္စစ္ ဤသည္မွာ 
ျမန္မာ့လံုျခံဳေရးတပ္မ်ား၏ တရားမ၀င္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားထဲမွ ေက်းရြာမ်ားအခ်ိဳ႕ မွ်သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ စင္စစ္တြင္မူ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ ပထ၀ီဧရိယာ 
တစ္၀ွမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာယူနစ္မ်ားသည္ ရက္ေပါင္း မ်ားစြာၾကာ အခ်ိန္တစ္ခုအတြင္း ေသေစႏိုင္ေလာက္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား 
အလြန္ အလားတူေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မၾကာခဏ က်ဴးလြန္ခ့ဲၾကျပီးျဖစ္သည္။ စစ္သားမ်ား ႏွင့္ BGP တို႔သည္ ေက်းရြာတစ္ခုအတြင္းသုိ႔ ဦးတည္ဘက္ 
တစ္ျခမ္း သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ျခမ္းခြဲ၍ ၀င္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္၊ လူမ်ား ထြက္ေျပးသည့္အခါတြင္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ေပမည္၊ ထုိ႔ေနာက္ ရိုဟင္ဂ်ာ 
ဧရိယာအား စနစ္တက် မီးရိႈ႕ ျပာခ်ပစ္မည္ျဖစ္သည္ —တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဤသုိ႔မီးရိႈ႕သည့္အခါတြင္ သက္ၾကီးမ်ား ႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ကဲ့သုိ႔ 
ထြက္ေျပးႏိုင္ျခင္း မရိွသူမ်ား အိမ္ထဲတြင္ က်န္ရိွေနလ်က္ပင္ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကေလသည္။ Amnesty International အေနႏွင္ ့အဆုိပါ ေက်းရြာမ်ား 
ေလးခုအား အေသးစိတ္ အာရုံျပဳေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္—ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ရွ ိခ်ိန္ခါလိန္ ႏွင့္ ကုိးတန္ေကာက္၊ ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္ရွိ အင္းဒင ္ႏွင့္ 
ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္ရွ ိဂူဒါျပင္—သုိ႔ေသာ္လည္း အျခားေသာေက်းရြာမ်ားမ ွဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာသူမ်ား၏ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားအရ မ်ားစြာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား 
ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ အလားတူေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရွိေသးေၾကာင္း သိရွိရေပသည္။ စုစုေပါင္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ 
အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ သတ္ျဖတ္ခ ံခဲ့ရေပသည္။ 
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မုဒိန္းက်င့္မႈမ်ားလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေပသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရိွ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့သူမ်ားက ၎တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ 
မုဒိန္းက်င့္ခံရေသာ ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ကုသေပးခဲ့ရေၾကာင္း အစီရင္ခံခ့ဲသည္။ လူမႈေရး အရွက္သိကၡာ ႏွင့္ မုဒိန္းက်င့္ခံရမႈေၾကာင္ ့အရွက္ရမႈ 
မ်ားအား ထည့္တြက္ျပီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာ မုဒိန္းက်င့္မႈ၏ သားေကာင္မ်ား သတ္ျဖတ္ခံရသည္ကုိပါ ထည့္တြက္မည္ဆုိလွ်င္ ဤပမာဏသည္ အမွန္တကယ္ 
လက္ေတြ႕ ပမာဏ၏ အေပၚယံမွ်ေလာက္သာလွ်င ္ကုိယ္စားျပဳႏိုင္မည္ဟု ယူဆရသည္။ Amnesty International သည္ မုဒိန္းက်င့္ခံရမႈမ ွထြက္ေျပး 
လြတ္ေျမာက္လာႏုိင္ခ့ဲသူ အမ်ိဳးသမီး ႏွင့္ မိန္းကေလမ်ား အေယာက္ ၂၀ အား အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းခဲ့သည္။ ၎တုိ႔ထဲမွ ထက္၀က္ခန္႔သည္ ႏွစ္ဦး 
သုိ႔မဟုတ္ အထက္၏ အုပ္စုလုိက္ မုဒိန္းက်င့္မႈအား ခံခ့ဲရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ အမ်ားစုသည္ အျခားေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ား မုဒိန္းျပဳက်င့္ခံရသည္ကုိ 
မ်က္ျမင္ေတြ႕ ခဲ့ရသည္။ ခႏၶာကုိယ္ေပၚတြင ္ရွာေဖြ၍ အရွက္ရေစျခင္း အပါအ၀င္ အျခားေသာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမ ွလြတ္ေျမာက္လာသူ 
ကုိးဦးအား Amnesty International မွ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းခဲ့ျပီး၊ မ်က္ျမငသ္က္ေသမ်ားျဖင့္ အင္တာဗ်ဴး ေမးျမန္းမႈမွ တစ္ဆင့္ ေနာက္ထပ္မုဒိန္းမႈ ႏွင့္ 
အျခားေသာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိပါ စာရြက္စာတမ္း ျပဳစုႏုိင္ခ့ဲသည္။ Amnesty International သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၏ 
ျမိဳ႕နယ္သုံးခုစလုံးမွ ေနရာ စုစုေပါင္း ၁၆ ေနရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ မုဒိန္းမႈ ႏွင့္ အျခားေသာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ 
က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း စာရြက္စာတမ္းျပဳစုႏုိင္ခ့ဲရာ ဤအက်င့္သည့္ ပ်ံ႕ ႏွံ႔စြာ က်င့္သံုးေနလ်က္ရွိေၾကာင္း ညႊန္ျပေနေပသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား အမ်ားစုသည္ အေျခအေန သုံးမ်ိဳ းထဲမွ တစ္ခုေသာအေျခအေနတြင္ မုဒိန္းျပဳက်င့္ခံရသည္။ ပထမဆုံးအေနႏွင့္ 
၎တုိ႔၏ေက်းရြာအား စစ္တပ္မွတုိက္ခုိက္မႈအေတာအတြင္းတြင္ သုိ႔မဟုတ္ ၎ေနာက္ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ အေျခအေနတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ 
မိန္းကေလးမ်ားသည္ မုဒိန္းက်င့္ခံရေပသည္၊ ဥပမာအားျဖင့္ ခြ်တ္ျပင္ ႏွင့္ မင္းၾကီးရိွ အစုလုိက္ အျပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား အေတာအတြင္းက့ဲသုိ႔ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားအား ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ စစ္သားမ်ားသည္ မၾကာခဏ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား ေနာက္ထပ္ 
ေနရာတစ္ခုသုိ႔—အိမ္အလြတ္မ်ား၊ လယ္ကြင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ တစ္ခုေသာ အေျခအေနတြင္မူ ဗလီထဲသုိ႔—ေခၚေဆာင္သြားျပီး၊ ၎တုိ႔အား ေစာ္ကား 
ခ့ဲၾကသည္၊ ရံဖန္ရံခါ အုပ္စုလုိက္ အဓမၼ ျပဳက်င့္ခ့ဲၾကသည္။ ဒုတိယအေျခအေနမွာ သံသယရိွေသာ ARSA အဖြ႕ဲ၀င္မ်ားအား ရွာေဖြျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရုတ္တရက္ 
တုိက္ခုိက္ျခင္းက့ဲသုိ႔ အေျခအေနမ်ား အပါအ၀င္ ေက်းရြာမ်ား၌ လုံျခံဳေရးတပ္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပုိမုိ တင္းၾကပ္လာသည့္ ကာလ အေတာအတြင္းျဖစ္သည္၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ေနအိမ္၌ပင္  မုဒိန္းျပဳက်င့္ ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ တတိယအေနႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားတုိ႔သည္ 
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွသုိ႔ ထြက္ေျပးခ့ဲၾကစဥ္တြင္ အတင္း အဓမၼ ျပဳက်င့္ခံရမႈ ႏွင့္ အျခားေသာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈတုိ႔ကုိ ခံစားခ့ဲရျခင္း ျဖစ္သည္။   

ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ဂူဒါျပင္ေက်းရြာစုမွ အသက္ ၂၀အရြယ ္C.R သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၇-၂၈ ရက္ေန႔ ညဘက္ စစ္သားမ်ားက ၀င္ေရာက္ 
တုိက္ခိုက္ခ်ိန္တြင္ အဓမၼ ျပဳက်င့္ခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအုပ္စုထဲမ ွတစ္ဦးျဖစ္ေပသည္။ သူမက Amnesty Internatioanal သုိ႔ ေျပာျပသည္မွာ -
“စစ္သားႏွစ္ေယာက္ ေရာက္လာျပီး ကြ်န္မရဲ႕ လက္နဲ႔ေျခေတြကို ၾကိဳးခ်ည္ လိုက္တယ္… သူတုိ႔က ကြ်န္မကို အျခား တစ္ဖက္ျခမ္းဆီ ဆြေဲခၚသြားၾကတယ္။ 
အဲ့ဒီေနရာက ေတာအုပ္ဧရယိာထဲက [အမ်ိဳးသမီး] အဓိကအုပ္စုနဲ႔ သိပ္မေ၀းပါဘူး။ အဲ့ဒီထဲက ေလးေယာက္က ကြ်န္မကို ေခၚသြားျပီး၊ ေလးေယာက္စလုံး 
ကြ်န္မကုိ အဓမၼ  ျပဳက်င့္ခ့ဲတယ္။” 

မုဒိန္းမႈမ်ားအား က်ဴ းလြန္ရာတြင္ မၾကာခဏဆုိသလုိ အျခားေသာ အၾကမ္းဖက္သည့္အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ ပူးတြေဲဆာင္ရြက္သည္ကုိ ေတြ႕ ရသည္၊ ခံစားရသူ 
သားေကာင္အား ေနာက္ဆက္တြ ဲနာက်င္၊ အရွက္ရေစျပီး လူသားမဆန္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ အျပဳအမူမ်ားကုိ က်င့္သုံးခ့ဲၾကသည္။ လုံျခံဳေရးတပ္မ်ားသည္ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား ရုိက္ႏွက္၊ မီးရိႈ႕၊ ကန္ေက်ာက္၊ ကုိက္ျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျပီး၊ ၎တုိ႔အား ေသနတ္ေတ့၍ ျခိမ္းေျခာက္ခ့ဲသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အေျခအေနမ်ားတြင္ ၎က်ဴ းလြန္သူမ်ားသည္ တုိက္ခုိက္ေနစဥ္ တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကေလးမ်ားအား ရုိက္ႏွက္၊ ထုိးၾကိတ္ခ့ဲသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
၎တုိ႔မွ မုဒိန္းျပဳက်င့္ မခံရမီ ခႏၶာကုိယ္ရွာေဖြမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ အရွက္ခြဲခံရမႈအား မၾကာခဏဆုိသလုိ ခံစားၾကရေပသည္။ ရွင္သန္ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား သည္ 
ဤသုိ႔ေသာလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအျပင္ ၎တုိ႔၏ မိသားစု၀င္မ်ား သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း၊ ေဆြမ်ိဳ း ေယာက်္ားေလး မ်ား ဖမ္းဆီးခံရျပီး အခ်ိဳ႕အား လုံး၀ 
ျပန္မေတြ႕ ရေတာ့ျခင္း အစရိွသည္တုိ႔ကုိ မ်က္ျမင္ၾကံဳေတြ႕ ရျခင္းေၾကာင့္ ဆက္လက္၍ ညွဥ္းပန္း၊ နိွပ္စက္မႈ ခံစားၾက ရျပန္သည္။  

အမ်ားဆုံး ေတြ႕ ရွိရသည္မွာ မၾကာခဏဆုိသလုိ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားမွ ေဒသခံ ရြာသားမ်ားျဖင့္ တြဖဲက္ အလုပ္လုပ္ေလ့ရွိေသာ 
ျမန္မာ့လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာ ေနအိမ္မ်ား၊ ဗလီမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားတုိ႔အား တမင္တကာ ပစ္မွတ္ထား၍ စနစ္တက် မီးရိႈ႕ 
ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ စုစုေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ေက်းရြာမ်ားသည္ ေက်းရြာ တစ္ခုလုံးျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေစ မီးရႈ႕ိ ဖ်က္ဆီး 
ခံခ့ဲရေပသည္။ Amnesty International က ျဂိဳလ္တု ရုပ္ပံုမ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ ရိုဟင္ဂ်ာဧရိယာမ်ားအတြင္းရွ ိတုိင္းရင္းသားမ်ား 
ေရာစပ္ေနထုိင္ေသာ အနည္းဆုံး ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ ေက်းရြာမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ဧရိယာတစ္ခုလုံး ႏွင့္ အနီးနားဧရိယာမ်ား ဖ်က္ဆီးခံခ့ဲရေပသည္၊ သုိ႔ေသာ ္
အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား ေနထုိင္ရာတြင္မ ူမည္သည့္ထိခိုက္မႈမွ မရိွသည္ကုိ ေတြ႕ ရွိရေပမည္။ မီးရိႈ႕ ဖ်က္ဆီးမႈ အမ်ားစုသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မိုးရာသီတြင ္အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚတတ္ေပသည္။ ဖြဲ႕စည္းမႈ အုပ္စုတစ္စုစီအား သီးျခား မီးရိႈ႕ ရန္အတြက္ စီမံကိန္း၊ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ ႏွင့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္တုိ႔ လုိအပ္ေပသည္။ မ်ားစြာေသာ တုိင္းရင္းသား ရခုိင္ရြာသားမ်ားမွ Amnesty International သုိ႔ ေျပာၾကားခ်က္အရ ၎တုိ႔အား အနီးနား 
ရိုဟင္ဂ်ာေက်းရြာမ်ားကုိ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးရန္ စစ္သားမ်ားမွ စုစည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။   

ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ေျမာက္ပုိင္း ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွသုိ႔ ေျခလ်က္ထြက္ေျပးၾကရာတြင္ ေတာင္မ်ား၊ လယ္ကြင္းမ်ားသည္ 
ႏုိင္ငံ ၂ ႏုိင္ငံအၾကား “သုညမွတ္” ဟု သိရိွထားသည့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လမ္းၾကားေလးတစ္ခုျဖင့္ ပုိင္းျခားထားရာ ဤသည္မွာ ေနာက္ထပ္ အႏၱရာယ္ 
အခက္အခဲ တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေလသည္၊ ေသာ့ခ်က္က်သည့္ ထြက္ခြာရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္တြင္ လူမ်ားအား ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိွေစႏုိင္သည့္ 
ေျမျမွဳပ္မုိင္းမ်ား ခ်ထားေပသည္။ ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား ႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ ထြက္ဆုိခ်က္၊ အတည္ျပဳထားသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ Amnesty 

International ၏ လက္နက္ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အစရိွသည္တုိ႔အေပၚတြင္ အေျခခံခ်က္အရ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ထြက္ေျပးလာသည့္ 
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ထိခုိက္ေစရန္၊ ထုိ႔ေနာက္ ကေလးမ်ား အပါအ၀င္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ေသဆုံး၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရေစရန္အတြက္ စီစဥ္ထားသည့္ပုံစံျဖင့္ 
ေျမျမွဳပ္မုိင္းမ်ားအား တမင္တကာ ခ်ထားခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားမွ ညႊန္ျပေနေပသည္။ စစ္တပ္သည္ PMN-1 အမ်ိဳးအစားဟု 
သိရိွထားသည့္ ေျမျမွဳပ္မုိင္းအား အသုံးျပဳျခင္း ျဖစ္သည္၊ ၎သည္ အျခားေသာ လူကုိထိခုိက္ေစသည့္ ေျမျမွဳပ္မုိင္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါလွ်င္ ေပါက္ကြမဲႈ ပုိမုိ 
ျမင့္မားေပသည္။ ဤသည္မွာ နယ္စပ္အနီး ေျခခ်မိေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအၾကား ေသဆုံးမႈ ႏွင့္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရိိွမႈႏႈန္း မ်ားအား အထူး ျမင့္တက္ေစေပသည္။  

ငတ္မြတ္မႈ၊ ေျမတူးစက္ျဖင့္ တူးဆြခံရျခင္း ႏွင့္ အသစ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ၊္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ စစ္တပ္မ ွ၎၏ “သုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈ စစ္ဆင္ေရးမ်ား” အား အဆုံးသတ္ခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန ္ေၾကျငာ 
ခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ မုဒိန္းမႈ ႏွင့္ အျခားေသာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာ မီးရိႈ႕ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းမ်ားတုိ႔သည္ 
ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာၾကာေအာင္ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ေပသည္။ ျပသနာျဖစ္ပြားမႈအျပီး တစ္လေလာက္အၾကာတြင္ သန္းတစ္၀က္မွ်ေသာ 
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ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးရန ္အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပးခံခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အျခားေသာ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည္ ့ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာမူ 
ေျမာက္ပိုင္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင ္ဆက္လက္က်န္ရိွျပီး၊ ၎တုိ႔၏ ေနအိမ္၊ ၎တုိ႔၏ေျမတြင္ ဆက္လက္ ေနထုိင္၊ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန ္ၾကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။  

ျမန္မာ့လံုျခံဳေရးတပ္မ်ား၏ တမင္တကာ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ ေနထုိငရ္န္႔ မျဖစ္ႏိုင္ရန္ ဖိအားေပးသလုိျဖစ္ျပီး၊ 
ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးလုဆဲ အေျခအေနသို႔ တြန္းပို႔ခံရျပီးသည့္ေနာက္တြင္ ထြက္ေျပးသူမ်ား ပိုမုိ မ်ားျပားလာခ့ဲေပသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရိွ ရိုဟင္ဂ်ာ 
မ်ားသည္ အထက္တြင ္ေဖာ္ျပခ့ဲသည္ ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈအရ ခ်မွတ္ထားသည့္ သြားလာခြင္ ့ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင္ ့ေတာအုပ္မ်ား၊ ျမစ္မ်ား၊ ေစ်းမ်ား ႏွင့္ 
အျခားေသာ ေက်းရြာမ်ားက့ဲသို႔ေသာ ေနထုိင္မႈ ႏွင့္ အစားအေသာက္ အရင္းအျမစ္မ်ားသုိ႔ ၀င္ေရာက္ရယူခြင့္ အတားအဆီး၊ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနရာ 
ခုခံကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းမဲ့ အားနည္းေသာ အေနအထားတစ္ခုတြင္ ရွိႏွင့္ေနျပီးျဖစ္သည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္း လေပါင္းမ်ားစြာ အၾကာတြင္ 
လုံျခံဳေရးတပ္မ်ားသည္ ဤအေျခအေနအား ပိုမုိဆုိးရြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေလသည္။ 

ပထမဆုံးအေနႏွင္ ့ရိုဟင္ဂ်ာေက်းရြာမ်ားအေပၚ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ႏွင့္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားအျပီးတြင ္လုံျခံဳေရးတပ္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ 
အဓိကက်ေသာ အစားအေသာက္ ႏွင့္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာမ်ားအား အေျမာက္အမ်ား ခိုးယူမႈတြင္ မၾကာခဏပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဒုတိယအေနႏွင့္ ျပႆနာ အေျခအေနျပီးေနာက္ ပထမဆုံးလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အရပ္သား အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္အတူ လက္တြ၍ဲ 
တပ္မေတာ္သည္ ေျမာက္ပိုင္း ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ၀င္ေရာက္ခြင့္မ်ားအား ပိတ္ပင္ခဲ့ေလသည္၊ 
ထုိ႔ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ၎၀င္ေရာက္ခြင့္အား ဆက္လက္၍ ျပင္းထန္စြာ ကန္႔သတ္ထားေလရာ အကူအညီမ်ား အသည္းအသန ္လိုအပ္ေနသည့္ 
လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားထံသို႔ အစားအေသာက္ ႏွင့္ အျခားေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ 
အားထုတ္မႈအား အက်ိဳးထိေရာက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစခ့ဲေလသည္။ 

တတိယအေနႏွင့္ လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာေစ်း မ်ားအား မီးရိႈ႕ ဖ်က္ဆီးခဲ့ျပီး၊ အျခားေနရာမ်ားသုိ႔ သြားလာခြင့္အား ပိတ္ဆို႔ခဲ့သည္၊ လူအမ်ား 
ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္း၀ယ္ႏိုင္သည့္ ကုန္သြယ္မႈ စင္တာမ်ားျဖင့္ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္။ စတုတၳအဆင့္အေနႏွင္ ့၂၀၁၇ ခုႏွစ၊္ ေႏွာင္းပုိင္း 
ဆန္စပါး ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ေလာက္တြင ္ေက်းရြာမ်ား၌ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ၎တုိ႔၏ စပါးခင္းမ်ားသုိ႔ သြားလာခြင့္ကို ပိတ္ဆို႔ခဲ့ေလသည္။ မိမိတုိ႔၏ ေကာက္ႏွ ံ
စပါးမ်ားအား ရိတ္သိမ္းျဖည့္တင္းမႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ အျခားေသာ လူမႈဘ၀ ေနထုိင္မႈနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ထားခံရျခင္း၊ ထုိ႔ျပင္ 
အစားအေသာက္ အကူအညီမ်ား မရရွိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အနည္းဆုံး အေနႏွင္ ့၀မ္းစာဖူလံုရံုမွ်ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကုိပင္ မရရွိႏုိင္ျခင္း အစရွိေသာ 
အေျခအေနမ်ားေၾကာင္ ့၂၀၁၇ ေႏွာင္းပုိင္း ႏွင့္ ၂၀၁၈ အေစာပုိင္း ကာလမ်ားတြင ္အပတ္တိုင္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သူမ်ား ေထာင္ေသာင္းခ်ီ ရွိခ့ဲေပသည္။ 
ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္ တတ္ရာေက်းရြာမ ွအသက္ ၃၀ အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ Dildar Begum က Amnesty International ထံသုိ႔ ေျပာၾကား 
ခဲ့သည္မွာ -“ကြ်န္မတို႔ အစားအေသာက္ေတြ မရႏိုင္ဘူး၊ ဒါေၾကာင္ ့ကြ်န္မတုိ႔ ထြက္ေျပးလာခဲ့တယ္။” 

၂၀၁၇ ခုႏွစ ္အဆုံးတြင္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေျမာက္ပိုင္း ရခုိင္ျပည္နယ္အား ျပန္လည္ျပဳျပင္မႈမ်ား စတင္ခ့ဲေလသည္၊ ေဒသတစ္၀ွမ္း၌ ေျမတူးစက္ 
တူးဆြမႈမ်ား ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈမ်ားအား ကေသာကေမ်ာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ အရပ္သား ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရမွ ေျပာၾကားသည္မွာ 
၎လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ရန္အတြက္ ေဒသအား ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္၊ ပို၍ 
ေယဘုယ်ဆန္ဆန္ ေျပာရမည္ဆုိလွ်င ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဆင္းရဆုံဲးေသာ ျပည္နယ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ၎ျပည္နယ္တြင ္ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ၾကာရွည္ေနျပီျဖစ္ေသာ မဖြံ႕ ျဖိဳး မတုိးတက္မႈ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ မရိွျခင္းတုိ႔အား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ပင ္ျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္လည္း Amnesty International ၏ ျဂိဳလ္တုရုပ္ပံ ုေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ႏွင့္ နယ္စပ္ရွိ ႏွစ္ဖက္ႏွစ္ျခမ္းစလုံးမ ွပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အင္တာဗ်ဴး 
ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္မႈအရ သေဘာထားျပည့္၀စြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးေနေသာ တစ္စံုတစ္ရာ မဟုတ္ဟု ခိုင္မာစြာ မွတ္ခ်က္ျပဳရေပမည္။ စင္စစ္ 
မီးရိႈ႕ မႈမွ ရွင္သန္က်န္ရစ္ေနေသာ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ား အပါအ၀င္ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ေက်းရြာမ်ားအား ေျမတူးစက္ျဖင့္ တူးဆြ၍ ေျမပံုေပၚမ ွအျပီးတုိင္ 
ရွင္းလင္းပစ္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား စစ္တပ္မ ွက်ဴးလြန္ေၾကာင္းႏွင္ ့ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ သက္ေသ 
အေထာက္အထားမ်ားအားလည္း တစ္ခ်ိန္တည္းတြင ္ရွင္းလင္းဖယ္ရွားပစ္ခဲ့ပံု ရေလသည္။   

အစဥ္တစ္စိုက္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား လယ္လုပ္ေနထုိင္ခ့ဲၾကသည့္ ဤေက်းရြာမ်ား၏ ေနရာတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အသစ္ေသာ လုံျခံဳေရးတပ္အေျခစုိက္ 
စခန္းမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ လုံျခံဳေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား၊ လမ္းမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ အရပ္သားဆုိင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား၊ ထုိ႔ျပင္ 
အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ဘာသာ၀င္မ်ားတုိ႔အတြက ္“စံျပ ေက်းရြာမ်ား” တုိ႔ကို ေဆာက္လုပ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ 
အခ်ိဳ႕ေသာ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားအားျဖင့္ ျပည္နယ္၏ အျခားေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားမ ွလူမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ ္နယ္စပ္တစ္ဖက္၌ 
ေနထုိင္ေနၾကေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ၾကီးစုိးသည့္ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားကုိပင္လွ်င္—ဤရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ေနထုိင္ခ့ဲရာ ဧရိယာမ်ား၌ လာေရာက္အေျခခ် 
ေနထုိင္ေစရန္ မသိမသာ သြယ္၀ုိင္၍ ပံ့ပုိးအားထုတ္ေနၾကေပသည္။ 

ေဆာက္လုပ္မႈမ်ား မျပီးျပတ္ေသး၍ ျပည့္ျပည္၀့၀ ရုပ္လုံးေပၚလာျခင္းမရိွေသးခ်ိန္တြင္ အေျခအေနမ်ားသည္ အေရးေပၚ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမ်ား အျဖစ္သုိ႔ 
ျမင့္တက္လာလ်က္ ရွိေပသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတစ္ျခမ္းလုံးအား စစ္တပ္လက္ေအာက္သို႔ သိမ္းသြင္းခဲ့ျပီး ျဖစ္ေလသည္။ အထူးသျဖင့္ 
ေထာင္ေသာင္းခ်ီသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ႏွင္ထုတ္ေမာင္းခ်ခဲ့သည့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စု အေပၚ ဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး 
သည့္ေနာက္ ေနာက္ထပ္ လုံျခံဳေရး အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား တုိးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ျခင္းသည္ စင္စစ္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ လုံျခံဳ 
အႏၱရာယ္ကင္းစြာ ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ မူလ ၎တုိ႔၏ ေနရပ္မ်ားသုိ႔ ျပန္လည္သြားေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသကဲသုိ့႔ ရွိေပသည္။ 
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ား ႏွင့္ လယ္ယာမ်ားေပၚတြင္ တုိက္ရိုက္ ေဆာက္လုပ္ထားေသာ လံုျခံဳေရး အေျခစုိက္စခန္း အေဆာက္အဦးမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ 
လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအတြက ္ေနအိမ္မ်ားတုိ႔သည္လည္း စင္စစ္ ျမန္မာႏွင္ ့ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစုိးရအၾကား ႏိ၀ုင္ဘာလ ၂၀၁၇ တြင ္လက္မွတ္ 
ေရးထုိးထားသည့္ ျပန္လည္ လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ ္“သေဘာတူညီခ်က္” ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည္ဟု ယူဆရႏုိင္ေပသည္။ 

“ဒုကၡသည္မ်ား မိိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေဘးကင္းလုံျခံဳစြာ ဂုဏ္သိကၡာရွိရိွျဖင့္ အဆက္မျပတ္ ေနရပ္ျပန္လာႏုိင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခခံေဘာင္တစ္ခုအား ထုတ္ျပန္ရန္”  အတြက္ငွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ၊္ ဇြန္လအေစာပုိင္းတြင္ ျမန္မာအစုိးရသည္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ျဖိဳးေရးအစီအစဥ ္
(UNDP) ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရုံး (UNHCR) တုိ႔ျဖင့္ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာတစ္ေစာင္အား လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေပသည္။ 
အကယ္၍ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ စိတ္ရင္းအမွန္ျဖစ္ပါလွ်င္ ၎တုိ႔အေနႏွင္ ့ျပီးခဲ့သည့္ေျခာက္လအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတစ္၀ွမ္း 
ေဆာင္ရြက္ထားခဲ့သည္ ၎တုိ႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ပစ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ 
ထုိ႔ျပင္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကာလၾကာရွည္စြာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတုိ႔အား ထိခိုက္ေစခဲ့သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 
စနစ္လည္း ဖ်က္သိမ္းပစ္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ 



INDEX: ASA 16/8630/2018 
JUNE2018  
LANGUAGE: BURMESE 

amnesty.org 

ARSA ၏ အႏုိင္က်င့္ႏိွပ္စက္မႈမ်ား 
လုံျခံဳေရး တပ္စခန္းမ်ားသုိ႔ ၎တုိ႔၏ ကနဦးတုိက္ခုိက္မႈမ်ား အေတာအတြင္း ႏွင့္ ၎ေနာက္ပုိင္း ေန႔ရက္မ်ားတြင္ ARSA သည္ အဓိကအားျဖင့္ လုံျခံဳေရး 
တပ္မ်ားအား ပစ္မွတ္ထား တုိက္ခုိက္ခ့ဲေလသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျဖစ္ရပ္မ်ားအား ၾကည့္လွ်င္ ARSA သည္လည္း အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား  
ႏွင့္ ဘာသာေရး အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားမွ ရြာသားမ်ားအား တုိက္ခုိက္ခ့ဲျပီး၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ မတုိင္မီ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ အႏုိင္က်င့္ႏိွပ္စက္မႈမ်ားအေပၚ 
အေျခခံၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ ARSA သည္ ၎တုိ႔ သံသယရိွေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ သတင္းေပးမ်ား ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ “စခန္းမ်ား” အား ေတြ႕ ရိွသြားၾကပုံရသည့္ 
အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမွ ရြာသားမ်ားကုိလည္း ဥပေဒမ့ဲ သတ္ျဖတ္ခ့ဲၾကသည္။ ဤတုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည္ ေဒသအတြင္းရိွ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား 
ႏွင့္ ဘာသာေရး အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအၾကား ေၾကာက္ရြ႕ံ မႈကုိ မီးစာျဖည့္ေပးခ့ဲျပီး၊ ခန္႔မွန္းေျခ လူ ၃၀,၀၀၀ ခန္႔သည္ ျပည္တြင္း၌ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနရာခ်ခ့ဲသည္ 
သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားမွ ၎တုိ႔အား ေဘးကင္းရာသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေပးခ့ဲသည္။ အမ်ားစုသည္ ေနအိမ္သုိ႔ ျပန္လာခ့ဲျပီျဖစ္ေသာ္ လည္း အခ်ိဳ႕မွာ 
ေနာက္ထပ္ ARSA ၏ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ ေၾကာက္လန္႔သျဖင့္ အျခားေဘးကင္းရာ ေနရာတြင္ ဆက္လက္ က်န္ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။  

ARSA တုိက္ခုိက္သူမ်ား၏ အဆုိးရြားဆုံးေသာ ယုတ္မာရက္စက္မႈတစ္ခုမွာ ခေမာင္းဆိပ္ေက်းရြာစုရိွ ဟိႏၵဴအသုိင္းအ၀ုိင္းအား အစုလုိက္၊ အျပံဳလုိက္ 
သတ္ျဖတ္ခ့ဲျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ မနက္ ၈ နာရီအခ်ိန္ေလာက္တြင္ အမဲေရာင္ ၀တ္ဆင္ထားျပီး မ်က္ႏွာမ်ား ဖုံးအုပ္ထားသည့္ 
အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ၎ဧရိယာမွဟု သိရိွႏုိင္ေသာ ပုံမွန္ အတိုင္း၀တ္ဆင္ထားသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းကာ အေနာက္ခေမာင္းဆိပ္ေက်းရြာရိွ 
ဟိႏၵဴ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ ကေလးမ်ား ၆၉ ဦး အား ၀န္းရံထားခ့ဲသည္။ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျပီးေနာက္တြင္ အဆုိပါ တုိက္ခုိက္သူမ်ားသည္ 
ဖမ္းဆီးထားေသာ ဟိႏၵဴ ၅၃ ဦး အား သတ္ျဖတ္ပစ္လုိက္သည္။ အမ်ားစု မဟုတ္ေသာ္လည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ၎တုိ႔၏ လည္ေခ်ာင္းမ်ား ပုိင္းျဖတ္ 
ခံရကာ သတ္ျဖတ္ခံထားရျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တုိက္ခုိက္သူမ်ားသည္ မူစလင္ဘာသာသုိ႔ “ကူးေျပာင္း” ျပီး၊ တုိက္ခုိက္သူမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ 
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ယူပါမည္ဟု သေဘာတူလက္ခံခ့ဲသည့္ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသမီး ရွစ္ဦး ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ကေလး ရွစ္ဦးကုိမူ အသက္ခ်မ္းသာခြင့္ေပးခ့ဲ သည္။ 

ခိုင္မာေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအရမ ူအဆုိပါ ခေမာင္းဆိပ္ရိွ ဟိႏၵဴအသုိင္းအ၀ုိင္းအား တုိက္ခိုက္ခဲ့သူမ်ားမွာ ARSA အဖြဲ႕၀င္မ်ား ႏွင့္ မိမိဆႏၵ 
အေလ်ာက္ျဖစ္ေစ ဖိအားေပးခံရေသာေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ပါ၀င္ခ့ဲၾကေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ရြာသားမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ ၎အုပ္စုသည္ အဆုိပါေန႔တြင္ပင ္ေက်းရြာစု 
အတြင္းရွိ BGP စခန္းတစ္ခုအားလည္း ၀င္ေရာက္ တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။ BGP စခန္းအား ၀င္ေရာက္ တုိက္ခိုက္ခဲ့သူမ်ား ႏွင့္ ဟိႏၵအသုိင္းအ၀ုိင္းသုိ႔ 
တုိက္ခိုက္ခဲ့သူမ်ား၏ အသြင္အျပင္အား ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ၎တုိ႔မွာ တူညီၾကေၾကာင္း ေတြ႕ ရွိရေပသည္၊ ထုိ႔ျပင္ ခေမာင္းဆိပ္အနီး ေက်းရြာမ်ား 
အပါအ၀င္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတစ္၀ွမ္း ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ၀င္ေရာက္ တုိက္ခိုက္ခဲ့သည့္ ARSA တုိက္ခိုက္ေရးသမားမ်ား၏ ပံုစံေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း 
တူညီေနေပသည္။ အစုလုိက္၊ အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ ၎တူညီေသာ တုိက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားထဲမွ အခ်ိဳ႕သည္ ဟိႏၵဴ 
ရွင္သန္က်န္ရစ္သူမ်ားအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားခ့ဲၾကသည္။ ၎တုိ႔အား ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း လုံျခံဳေစရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရဲမ်ားက 
ေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔အတြက္ငွာ Cox’s Bazar ရွ ိဟိႏၵဴအသုိင္းအ၀ုိင္းမ ွၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ 

ARSA မ်ားသည္ ရခုိင္ ႏွင့္ ျမိဳ အနည္းဆုံး တုိင္းရင္းသား ႏွစ္မ်ိဳးေလာက္၏ ေက်းရြာမ်ားအား တုိက္ခုိက္၍ မီးရိႈ႕ ဖ်ကဆီးခ့ဲသည္။ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ 
ARSA တုိက္ခုိက္ေရးသမားမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားတုိ႔သည္ ဓားရွည္မ်ား၊ ဓားေျမာင္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ခြ်န္ထက္ေသာ လက္နက္မ်ားကုိ 
ကုိင္ဆြျဲပီး ေျမာက္ပုိင္း ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္မွ ျမိဳတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ေက်းရြာ ခူဒုိင္းထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာခ့ဲၾကသည္။ ၎တုိ႔သည္ တုိင္းရင္းသားျမိဳ ရြာသား 
ေျခာက္ဦးအား သတ္ျဖတ္ခ့ဲျပီး၊ ေနာက္ထပ္ ခုႏွစ္ဦးအား ထိခုိက္ ဒဏ္ရာရရိွေစကာ ေက်းရြာအား မီးရိႈ႕ ဖ်က္ဆီးခ့ဲသည္။ တုိင္းရင္းသား ျမိဳမ်ား 
သတ္ျဖတ္ခံခ့ဲရသည့္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ မတုိင္မီမွ အျခားေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္အတူ ဤတုိက္ခုိက္မႈသည္ ေျမာက္ပုိင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ ျမိဳ 
အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔၏ ဘ၀ ေနထုိင္မႈ တစ္ခုလုံးအေပၚသုိ႔ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွေစခ့ဲသည္။ သမုိင္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္၌  ျမိဳတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ 
လမ္းမ်ားျဖင့္ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရိွေသာ ေတာေတာင္ထူထပ္ျပီး လူသူကင္းေ၀းသည့္ ဧရိယာမ်ားတြင္ လူနည္းစု စု၍ ေနထုိင္ခ့ဲၾကသည္။ ယခုအခါတြင္ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ေက်းရြာမ်ားမွ ထြက္ခြာျပီး လယ္ယာလုပ္ကုိင္ရန္၊ အစားအစာ ရွာေဖြရန္ သုိ႔မဟုတ္ သစ္ခုတ္ရန္အတြက္ပင္လွ်င္ 
စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြ႕ံ လ်က္ရိွရာ ၎တုိ႔သည္ လုံျခံဳေရးတပ္စခန္းမ်ားရိွေနသည့္ လမ္းမ်ားအနီး ေျမျပန္႔ဧရိယာမ်ားသုိ႔ စတင္ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထုိင္လာၾကသည္။ 

ARSA ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ၎၏ ပမာဏအရြယ္အစား ႏွင့္ ၎၏ ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံ အတိအက်တုိ႔အပါအ၀င္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအား မသိရွိရေသးေပ။ ARSA 
တုိက္ခိုက္သူမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ ညွဥ္းပန္းအႏုိင္က်င့္မႈမ်ားမ ွအခ်ိဳ႕သည္ ၎အုပ္စု၏ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈျပင္ပတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္လား သုိ႔မဟုတ္ 
အျခားေသာ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားမွ ရြာသားမ်ားအား ဆက္ဆံပံု ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ၎တုိ႔၏ မိန္႔မွာခ်က္မ်ားႏွင့္ဖီဆန္ကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေပလား၊ 
သုိ႔မွမဟုတ္ ဤအၾကမ္းဖက္ ညွဥ္းပန္းမႈမ်ားသည္ မူလကတည္းကပင္ ၎တုိ႔ စီစဥ္မိန္႔ၾကားထားသည့္အတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေပလား 
ေသေသခ်ာခ်ာ မသိရွိရေသးေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ARSA ၏ တုိက္ခိုက္ညွဥ္းပန္းမႈေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ထင္ရွားျမင္သာေပသည္ - ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား 
သည္ တိတ္တဆိတ္ေနရန ္ၾကီးစြာ ျခိမ္းေျခာက္ခံလိုက္ရသည္၊ ထုိ႔ျပင္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသား ႏွင့္ ဘာသာေရး အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားသည္လည္း 
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎တုိ႔အား ARSA မွ လာေရာက္ တုိက္ခိုက္မည္ကုိ ေၾကာက္လန္႔တၾကားျဖင့္ ေနထိုင္ေနရလ်က္ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ 
မွန္သမွ်သည္ ဤတုိက္ခိုက္အႏုိင္က်င့္မႈမ်ားအား ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ၎တုိက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ ရာဇ၀တ္မႈေျမာက္၊ 
မေျမာက္ ဆုံးျဖတ္ရေပမည္။ 

လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ တာ၀န္ယူမႈ 
ၾသဂုတ္လ ၂၅ရက္ မတုိငမီ္ႏွင့္ ၎ျပီးေနာက္ ကာလအတြင္း ျမန္မာ့လုံျခံဳေရးတပ္မ်ားမွ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားမွာမူ ရွင္းလင္းစြာပင္ 
လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ ဆန္႔က်ငသ္ည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ ဤရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရိွသူသည ္အရပ္သားျဖစ္ေစ 
စစ္သားျဖစ္ေစ၊ ထို႔ျပင္ မည္သည့္ရာထူးတြင္ရွိေနပါေစ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္အညီ တာ၀န္ယူရေပမည္။ စစ္ဘက္ေရးရာ တပ္မွဴးျဖစ္ေစ အရပ္သား အထက္လူၾကီး 
ပိုင္းျဖစ္ပါေစ မိမိတုိ႔သိရွိလ်က္ပင္ သို႔မဟုတ္ သိရွိထားသင့္လ်က္ျဖင္ ့ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား တားဆီးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င ္သို႔မဟုတ္ ၎ရာဇ၀တ္မႈမ်ား 
အတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား အျပစ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါလွ်င ္အဆုိပါေသာ အျပဳအမူမ်ားအတြက္ တန္းတူညီမွ်စြာ တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ 
တပ္မွဴးမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ တာ၀န္ယူမႈဆိုင္ရာ အပါအ၀င္ မ်ားစြာေသာ တာ၀န္ယူမႈပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္အည ီတာ၀န္ယူရႏိုင္ေပသည္၊ 

(တပ္မေတာ္) ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရုံးခန္း သုိ႔မဟုတ္ စစ္ရံုးခန္းမွ ျမန္မာ့စစ္တပ ္အထက္တန္းအရာရိွမ်ားသည္ ဤအစီရင္ခံစာအတြင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ 
လူသားမိ်ဳးႏြယ္စုအေပၚဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား က်ဴးလြန္ေနစဥ္အေတာအတြင္းတြင ္စစ္ဆင္ေရးမ်ားအား စီမံညႊန္ၾကားရာ၌ တက္ၾကြစြာ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံုရေလသည္။ လူထုအစီရင္ခံခ်က္မ်ားအရ အဆုိပါေသာ တိုက္ပြဲဌာနခြဲမ်ားသည္ စစ္ပြဲ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနႏိုင္ေၾကာင္း 
ေဖာ္ျပထားေသာ္ျငား ၾသဂုတ္လတြင ္စစ္ရံုးခန္းသည္ ႏိုင္ငံ၏ အျခားတစ္ေနရာမွေသာ တိုက္ပြဲ ဌာနခြမဲ်ားရွ ိတပ္ရင္းမ်ားအား ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းသုိ႔ 
ျဖန္႔က်က္ထားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ စစ္ရံုးခန္းမ ွအထက္တန္း အရာရွိမ်ားသည္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၎ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္သုိ႔ ကုိယ္တိုင္ 
သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တုိ႔ထဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကိုယ္တုိင္ပါ၀င္ခ့ဲျပီး၊ စစ္ဆင္ေရးမ်ားအား မွာၾကားရန္အတြက္ငွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ၊္ 
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စက္တင္ဘာလ ၁၉ -၂၁ အတြင္းတြင္ ၎ေဒသသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအထက္တန္း အရာရွိမ်ားသည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ 
၉ရက္တြင ္စတင္ခ့ဲသည္ ့စစ္ဆင္ေရးမ်ား ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ၊္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္တြင ္စတင္ခဲ့ေသာ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးအတြင္း ျပင္းထန္ေသာ 
ရာဇ၀တ္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ရာဇ၀တ္တြမဲ်ားအား ဖံုးကြယ္မႈတုိ႔ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနပံုရသည့္ ဟယ္လီေကာ္ပတာကဲ့သုိ႔ေသာ ေလတပ္ျဖန္႔က်က္မႈတြင္လည္း 
ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ၾကေပမည္။ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေၾကာင္း လွ်ိဳ႕ ၀ွက္စာရြက္စာတမ္းမ်ားအရ ညႊန္ျပေနသည္မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာကဲ့သုိ႔ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ ္
လက္ေတြ႕ေျမျပင္ေပၚမ ွတပ္မ်ားသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းမႈအတြင္းမွ အထက္ပိုင္းအဆင့္မ်ား၏ တင္းက်ပ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင ္စီမံ 
ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ အဓိက ရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခ့ဲသည့္ တိုက္ပြဲဌာနခြဲယူနစ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္မႈ 
မ်ား ႏွင့္ လက္နက္အသုံးျပဳမႈမ်ားတုိ႔ကို တင္းက်ပ္စြာ အစီရင္ခံ ျပန္လည္တင္ျပရန္ လုိအပ္ေပသည္။ ဤတင္းက်ပ္ေသာ ဖြဲ႕စည္းမႈ ႏွင့္ တင္းက်ပ္ေသာ 
အစီရင္ခံတင္ျပမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ မည္သည့္ရက္မ်ားအတြင္း မည္သည့္ေနရာမ်ား၌ မည္သည့္ယူနစ္သည္ မည္သည္ကိုေဆာင္ရြက္သည္ကုိ 
အထက္တန္း အရာရိွၾကီးမ်ားက သိရွိထားျပီးျဖစ္သည္ သို႔မဟုတ္ သိရွိထားသင့္သည္ဟု ဆုိလိုျခင္းပင ္ျဖစ္သည္။ 

ျပသနာကာလ တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ မီဒီယာမ်ား ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတုိ႔သည္ ရက္စက္ယုတ္မာမႈ ျဖစ္စဥ္ အေသးစိတ္၏ ေန႔စြမဲ်ား  
ႏွင့္ တည္ေနရာမ်ားအား အစီရင္ခံခ့ဲၾကသည္။ အနည္းဆုံး ေယဘုယ်အားျဖင့္ စစ္တပ္ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ၎အစီရင္ခံခ်က္မ်ားအား လူထုေရွ႕  
၌ တုံ႔ျပန္ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ မ်က္စိစုံမိွတ္ ျငင္းဆန္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္ျဖစ္ရာ ၎တုိ႔သည္ ဤအစီရင္ခံခ်က္မ်ားအေၾကာင္း သိရိွထားျပီးျဖစ္ေပမည္။ 
စစ္ဘက္ဆုိင္ရာယူနစ္မ်ားတြင္ ဌာနအတြင္းပုိင္း အစီရင္ခံတင္ျပရန္ လုိအပ္ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ၎ရက္စက္ေသာ အျပဳအမူမ်ားအေပၚ လူထုမီဒီယာ 
အစီရင္ခံခ်က္မ်ားတုိ႔အရ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အထက္တန္းအရာရိွမ်ားအေနႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မည္သည့္ယူနစ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒ လက္ေအာက္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား 
ႏွင့္ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတုိ႔တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း စြဆုိဲခံေနရသည္ကုိ သိရိွထားျပီးျ ဖစ္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ သိရိွထားသင့္ေပသည္။ 

ဤသုိ႔ မွန္ကန္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ တိက်ခုိင္မာေသာ အခ်က္အလက္မ်ား သိရိွထားျပီးျဖစ္ေသာ္ျငား အထက္တန္းအဆင့္မွ ရာထူးအမ်ားစု အပါအ၀င္ 
စစ္ဘက္မွ အထက္ပုိင္းအရာရိွမ်ားသည္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား တားဆီးရန္၊ ရပ္တန္႔ရန္ သုိ႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခ့ဲေပသည္။ ျပင္းထန္ေသာ 
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအေၾကာင္း ခုိင္လုံသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားအား ပထမဆုံးအၾကိမ္ ထုတ္ေ၀ျပီးေနာက္ ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာသည့္တုိင္ 
စစ္တပ္သည္ သတ္ျဖတ္မႈ၊ မုဒိန္းမႈ၊ ျပည္ႏွင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ အတင္းအက်ပ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေစမႈ ႏွင့္ အျခားေသာ လူသားမဆန္သည့္ အျပဳအမူမ်ား အပါအ၀င္ 
လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ေနခ့ဲသည္။ ဤရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား တုံ႔ျပန္ အေရးယူရာတြင္ စစ္တပ္၏ 
စီရင္မႈမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ အမႈတစ္ခုအတြက္သာလွ်င္ ဥပေဒစြခဲ်က္တင္မႈရိွျပီး၊ အျခားေသာ အမႈအနည္းငယ္ကုိမူ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ 
အေရးယူမႈေလာက္သာ ျပဳလုပ္ခ့ဲပုံရေလသည္။ မည္သည့္ရာထူးအဆင့္တြင္မဆုိေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ အမ်ားစုသည္ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား 
ဖုံးကြယ္သက္ညွာသည့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္အတူ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္အား ရရိွခံစားေန ၾကေပသည္။ 

ရိုဟင္ဂ်ာလူထုအေပၚ စနစ္တက် ျဖန္႔က်က္တုိက္ခိုက္မႈအား ေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိျခင္းအတြက္ အထူးတလည္ အံ့ၾသမိျခင္း 
မရိွေတာ့ေပ။ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒလက္ေအာက္က ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား က်ဴးလြန္ထားသည့္ ေနာက္ေၾကာင္း သမိုင္းရွည္ရွိထားေသာ တပ္မေတာ္သည္ 
ဤရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္အား ရယူခံစားေနေပသည္၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ၀ွ္မ္း လူနည္စုတုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ 
ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ေနာက္ေၾကာင္းသမုိင္းရွိျပီး၊ ဤတြင္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား၌ ကရင္ျပည္နယ္တြင ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မ်ား၊ ၂၀၁၁ ကတည္းကပင္ ကခ်င္ ႏွင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတုိ႔တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည္မ်ား၊ ထုိ႔ျပင္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀၁၆ မွစတင္ျပီး ေျမာက္ပိုင္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ စတင္ခဲ့သည့္ 
စစ္ဆင္ေရးမ်ားတုိ႔ ပါ၀င္ေပသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ ္ေအာက္တိုဘာလတြင ္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက ္စစ္သားမ်ား ႏွင့္  
BGP တို႔သည္ လြတ္ေျမာက္သြားႏုိင္ခ့ဲေသာ္လည္း ဤရာဇ၀တ္မႈမ်ားသည္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမင့္တင္လာခ့ဲသည္။ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ရာထူးအၾကီးပိုင္းမ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒလက္ေအာက္မွ ဤရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား ဟန္႔တား၊ ရပ္တန္႔ သုိ႔မဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန ္
ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္ ၎တုိ႔အေနႏွင္ ့တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္ေသာ ကာလၾကာရွည ္တည္ရွိေနသည့္ ျပသနာကိစၥရပ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ 

၎၏ သုေတသနအေပၚတြင ္အေျခခံခ်က္အရ Amnesty International အေနႏွင္ ့ယုံၾကည္လက္ခံထားသည္မွာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စု အေပၚ ဆန္႔က်င္သည့္ 
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ တရားေရးရာ စီရင္ဆုံးျဖတ္မႈအား ခံယူသင့္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ အစီရင္ခံစာအတြင္း ေဖာ္ျပထားေသာ 
အမည္မ်ားစာရင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင ္ႏွင့္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး စိုး၀င္းတုိ႔လည္း ပါ၀င္ျပီး၊ ၎တုိ႔သည္ ဤရာဇ၀တ္မႈမ်ားအေပၚ 
အုပ္ခ်ဳပ္သူဆုိင္ရာ တာ၀န္ယူရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ အဆုိးရြားဆုံးေသာ ယုတ္မာရက္စက္မႈမ်ား ကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာယူနစ္မ်ားအတြက ္
တာ၀န္ရွိသူ အထက္တန္း အရာရွိမ်ားလည္း ဤစာရင္းတြင ္ပါ၀င္ေပသည္ - MOC 15 ၏ တပ္မွဴးျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ ္ခင္ေမာင္စုိး၊ LID အမွတ္ ၃၃ ၏ 
တပ္မွဴးျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ေအာင္၊ LID အမွတ္ ၉၉ ၏ ယခင္တပ္မွဴးျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သန္းဦး တုိ႔ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ အေနႏွင့္မူ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင ္အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခ့ဲၾကသည့္ ရာထူးအဆင့္နိမ့္ တပ္မွဴးမ်ား ႏွင့္ စစ္သားမ်ား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတုိ႔ ပါ၀င္ျပီး၊ ဤတြင္ 
ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ႏွင့္ အျခားေသာ ရက္စက္သည့္ အျပဳအမူမ်ားအား က်ဴးလြန္၊ ညႊန္ၾကားခ့ဲသည့္ ေတာင္ဘာဇာ BGP အေျခစုိက္စခန္း၏ အုပ္ခ်ဳပ္သ ူ
အရာရွိ ထြန္းႏုိင္၊ ေစတီျပင္ BGP အေျခစုိက္စခန္းတြင္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ႏွင့္ ရက္စက္မႈတုိ႔ကို က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ BGP တပ္ၾကပ္ ေက်ာ္ေခ်၊ 
ေမာင္ႏုေက်းရြာတြင ္အစုလုိက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈ၏ အဓိက က်ဴးလြန္သူမ်ားထဲမွတစ္ဦးျဖစ္သူ တပ္ၾကပ္ၾကီး ဘေက်ာ္တို႔ ပါ၀င္ေပသည္။   

၂၀၁၈ ခုႏွစ၊္ ဇြန္လ ၉ ရက္ ႏွင့္ ၁၂ရက္ အၾကားတြင္ Amnesty International သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ၊ ကာကြယ္ေရးဌာန၏ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ 
ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ႏွင့္ ရအဲရာရွိခ်ဳပ္တုိ႔အပါအ၀င္ ျမန္မာ အာဏာပုိင္မ်ားထံသို႔ စာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ဤစာမ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ၊္ ၾသဂုတ္လ  
၂၅ ရက္ ၀န္းက်င္တြင ္ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွ ိလံုျခံဳေရးတပ္မ်ား၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ျပီး ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ႏွင့္ 
တရားေရးရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တစ္ခုခုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အေသးစိတ္အား ေတာင္းဆုိထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စ ု
အေပၚ ဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ တုိက္ရိုက္ သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူဆုိင္ရာ တာ၀န္ယူရန္အတြက္ငွာ တရားေရးရာ စီရင္ဆုံးျဖတ္မႈမ်ားအား 
ရင္ဆုိင္သင့္ေသာ ပုဂၢိလ္မ်ားအျဖစ္ ဤအစီရင္ခံစာအတြင္း၌ ေဖာ္ျပထားျခင္းခံရသူမ်ား၊ ႏွင့္ ဤအစီရင္ခံစာအတြင္း အမည္မပါရွိသည္ ့အျခား 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတုိ႔အေပၚ Amnesty International ၏ သက္ေသအေထာက္အထား အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားလည္း စာထတဲြင္ ေဖာ္ျပထားျပီး၊ 
စြဲဆိုထားခ်က္မ်ားအေပၚ တစ္ဦးစီ၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ႏွင့္ အမည္ျပဳထားသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္ႏြယ္၍ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ သုိ႔မဟုတ္ 
ျပီးျပည့္စံုျပီျဖစ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ေတာင္းဆုိထားသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကံေပးရုံးခန္းသည္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင ္စာအား 
လက္ခံရရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ယခုထုတ္ေ၀ခ်ိန္အထိမ ူAmnesty International သည္ အရပ္သား သုိ႔မဟုတ္ စစ္တပ္ အာဏာပိုင္မ်ားထံမ ွ
မည္သည့္တံု႔ျပန္ခ်က္မ်ားကုိမွ် လက္ခံရရွိျခင္း မရိွေသးေပ။  



INDEX: ASA 16/8630/2018 
JUNE2018  
LANGUAGE: BURMESE 

amnesty.org 

ႏုိင္ငံတကာ တရားမွ်တမႈ ႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ ္ေမလ ႏွင့္ ဇြန္လ အတြင္းတြင္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားသည ္၎တုိ႔၏ ဆက္သြယ္္္ေရး မဟာဗ်ဴဟာအား ေျပာင္းလဲခ့ဲပုံရသည္။ ယခင္ကုိးလတာ 
ကာလအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအစီရင္ခံစာမ်ားမွာ မွားယြင္းေၾကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ပံုၾကီးခ်ဲ႕ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေျပာဆိုျပီး သက္သက္ 
အေထာက္အထားမ်ား ေတာင္းဆုိခဲ့ရာမွ—စင္စစ္ အစုလိုက္ အပုံလုိက္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ရွိျပီးျဖစ္ေသာ္ျငား—အာဏာပုိင္မ်ားသည္ 
အေျခအေနအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ အတြက္ာ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္တစ္ခုအား ထုတ္ျပန္ခဲ့ေပသည္။ ၎တုိ႔သည္ UNDP ႏွင့္ UNHCR တုိ႔ျဖင့္ ေနရပ္ 
ျပန္လာေရးဆုိင္ရာ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာအားလည္း လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သည္လည္း ၎၏အပိုင္းတြင္ တပ္မွဴးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အား 
၎တုိ႔၏ ရာထူးမ ွဖယ္ရွားခဲ့ျပီး၊ အျခားသူမ်ားအား ရာထူးတုိးေပးခ်ိန္၌ ၎တုိ႔အား “ဆုိင္းငံ့” ထားခ့ဲသည္။   

စင္စစ္ ျမန္မာသည္ ဤလမ္းစဥ္အား ယခင္ကတည္းကပင္ ေလွ်ာက္လွမ္းခ့ဲဖူးေလသည္၊ အစုိးရမွဖန္တီးေသာ ၎ေကာ္မရွင္မ်ားသည္ အျပစ္အား ဖုံးဖိ 
ကာကြယ္မႈသုိ႔သာ ဦးတည္သြားမည္ျဖစ္ျပီး၊ ထုိ႔အတူပင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ စနစ္တက် ခြျဲခားဆက္ဆံမႈအား ေျဖရွင္းေပးထားျခင္းမရိွသည့္ ေနရပ္ ျပန္လာေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္လည္း ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ၊ ဖိစီးႏိွပ္စက္မႈ ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ ႏွင္ထုတ္မႈ သံသယာစက္၀န္းအတြင္းသုိ႔သာလွ်င္ အစဥ္ျပန္လည္ ဦးတည္သြားေပမည္။ 

လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားသည္ ၎ေ၀ါဟာရမွ ေဖာ္ျပေနသည့္အတုိင္း အတိအက်ပင္ ျဖစ္သည္ - ၎ရာဇ၀တ္မႈအတြင္းမွ 
သားေကာင္မ်ား၊ ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၊ ႏွင့္ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ေသာ ၎တုိင္းျပည္ႏိုင္ငံတုိ႔ အတြက္သာလွ်င္မက လူသားမ်ိဳးႏြယ္တစ္စုလုံး၏ 
စိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္ေလသည္။ အဆုိပါေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက ္တာ၀န္ခံယူမႈသည္ အေရးၾကီးေပသည္ —  ခံစားရသူသားေကာင္မ်ား ႏွင့္ 
၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားအတြက္ အမွန္တရား ႏွင့္ တရားမွ်တမႈအား ရွာေဖြေပးရန္အတြက္သာလွ်င္မက အလားတူ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ထပ္မံ မခံစားရေစရန္ 
ကာကြယ္ေပးဖို႔အတြက္လည္း အေရးၾကီးေပသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းတစ္ခုလုံး ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ရန ္လိုအပ္သည္။  

ကုလသမၼဂ လံုျခံဳေရးေကာင္စီအေနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိ၎အေျခအေနအား ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈခုံရံုး (ICC) သုိ႔ ခ်က္ခ်င္းပင ္လႊဲေျပာင္းသင့္ေပသည္၊ 
သုိ႔မွသာလွ်င္ စြဲခ်က္တင္မည္ ့ေရွ႕ေနရံုးခန္းသည္ ေရာမစာခ်ဳပ္ႏွင့္အညီ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား စတင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္ေပမည္။ အဆုိပါေသာ လႊဲေျပာင္းမႈ 
တြင ္ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတုိ႔အပါအ၀င္ အနည္းဆုံး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေလာက္မွစတင္ျပီး ႏိုင္ငံ၏အျခားေနရာမ်ားတြင ္စစ္တပ္မ ွႏိုင္င ံ
တကာဥပေဒအား ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းမ ွရာဇ၀တ္မႈမ်ားအားလည္း အက်ံဳး၀င္ထည့္သြင္းသင့္ေပသည္။ 

လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာသေဘာထားမ်ားသည္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အေနအျဖင့္ ကာဆီးေနမည္ျဖစ္ေသာ္ျငား ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းသည္ 
၎အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့လုံျခံဳေရးတပ္မ်ားမ ွ၎တုိ႔၏ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားမ ွလြတ္ေျမာက္ခြင့္ရရွိေနသည္ကုိ ခြင့္မျပဳသင့္ေပ။ စစ္တပ္သည္ ဤသုိ႔ 
လြတ္ေျမာက္ခြင့္ရရွိေနသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တုိင္ခ့ဲျပီျဖစ္ျပီး၊ ႏိုင္ငံ၏လူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားသည္ ဤရလဒ္အား ခံစား 
ေနၾကရသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစ ီႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဤအေျခအေနအား ေျဖရွင္းရန ္ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ 
ပါ၀င္ဖုိ႔ အခ်ိန္က်ေရာက္ေပျပီ။  

ICC လႊဲေျပာင္းမႈအားျပဳလုပ္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ၏ သေဘာတူညီခ်က္ ႏွင့္ ပံ့ပုိးေထာက္ပံ့မႈတို႔အား ရယူတည္ေဆာက္ေနစဥ္အတြင္း တစ္ဖက္တြင္လည္း 
ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းသည္ အနာဂါတ္ တရားေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင ္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ငွာ အဓိကက်ေသာ သက္ေသ 
အေထာက္အထားမ်ားအား စုေဆာင္း၊ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အေရးၾကီးေပသည္။ ကုလသမၼဂ အခ်က္အလက္ 
ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္၏ ေနာက္လာမည့္အစီရင္ခံခ်က္အား ထုတ္ျပန္ျပီးသည့္ေနာက္တြင္ ကုလသမၼဂ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနႏွင္ ့ႏိုင္ငံတကာ သုိ႔မဟုတ္ 
ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ တရားရုံးမ်ား သုိ႔မွမဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ စီရင္ပုိင္ခြင့္လက္ေအာက္မ ွျပည္တြင္းေရးရာ စီရင္မႈမ်ား 
အစရွိသည္တုိ႔တြင ္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအား စုေဆာင္း ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ခြင့္၊ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား စြဲဆိ ု
တည္ေဆာက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အာဏာ၊ စြမ္းရည ္အစရွိသည္တုိ႔ႏွင့္အတူ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ယႏၱရားတစ္ခုအား UN လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
ေကာင္စီမွတစ္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းသင့္ေပသည္။ 

ဥေရာပသမၼဂ ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအဖြ႕ဲ (ASEAN) က့ဲသုိ႔ေသာ ေဒသအလုိက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနႏွင့္လည္း တပ္မေတာ္၏ 
ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆက္တြတဲာ၀န္ယူမႈမ်ားမရိွေစဘဲ ဒီအတိုင္းထားႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏွင့္ ဤအစီရင္ခံစာအတြင္း 
အမည္ျပဳထားသူမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒလက္ေအာက္မ ွရာဇ၀တ္မႈမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား 
က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ ရာထူးျမင့္ အထက္ပိုင္းမွ အရာရွိမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားကာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ခ်မွတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေသာ 
အမွာစကားတစ္ခုအား ေပးပို႔သင့္ေပသည္။ ႏိုင္ငံအားလုံးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ UN ၏ ကမၻာလုံးဆုိငရ္ာ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈပိတ္ဆုိ႔ေရးအား 
ေထာက္ခံပ့ံပိုးသင့္ျပီး၊ ပို၍လက္ငင္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္မွာ လက္နက္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ စစ္လက္နက္ခယဲမ္းေက်ာက္မ်ား ေရာင္းခ်မႈ ႏွင့္ 
တုိက္ရိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္၀ုိက္၍ျဖစ္ေစ လႊဲေျပာင္းမႈတို႔ အပါအ၀င္ ျမန္မာျဖင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ပံ့ပုိးေထာက္ပံ့မႈမ်ား မွန္သမွ်အား 
ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆုိင္းထားသင့္ေပသည္။ 

ေျမာက္ပိုင္း ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ ျပင္းထန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ယခု 
တစ္ၾကိမ္တြင္မူ ေသခ်ာေပါက္ရွင္းလင္းေျဖရွင္းေၾကာင္း ႏိုင္ငတံကာအသုိင္းအ၀ုိင္းမ ွေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ 
လက္ေအာက္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားမ ွတပ္မေတာ္အား အစဥ္ဆိုသလုိ ထပ္ၾကိမ္တစ္လဲလဲ လြတ္ေျမာက္သြားေစသည့္ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္အားလည္း 
အဆုံးသတ္သြားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ တရားမွ်တေရး ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ICC သည္ အေရးၾကီးလာမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာ 
အသုိင္းအ၀ုိင္းအေနႏွင့္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အား ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားမွ ဖ်က္သိမ္းသြားေစရန္လည္း ေသခ်ာေအာင ္ေဆာင္ရြက္ 
ရေပမည္၊ ဤတြင္ အားလုံးေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင္ ့ႏွင့္ 
တရား၀င္ အေနအထားတစ္ခုအား ျပန္လည္ေပးအပ္ေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံအတြင္းမ ွအမ်ားျပည္သူ လူမႈဘ၀အတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ အခြင့္ေပးျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ ပါ၀င္ေပသည္။    

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ၊ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၂ ကတည္းကစတင္ျပီး ပိုမုိဆုိးရြားလာခဲ့သည္၊ သုိ႔ေသာ္ျငား ကမၻာၾကီး 
သည္ မည္သည္ကုိမွ်မေဆာင္ရြက္ဘဲ လက္ပိုက္ရပ္ၾကည့္ေနခ့ဲေပသည္။ ယခုတစ္ၾကိမ္တြင္မူ ဤတူညီေသာ အမွားအား ထပ္မံမျပဳလုပ္ေတာ့ရန္ 
ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
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ျမန္မာစစ္တပ္၏ တပ္ျဖန္႔မႈ၊ ထို႔ျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ၊္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ရက္ ကတည္းကစတင္ျပီး ရိုဟင္ဂ်ာလူထုအေပၚ စနစ္တက်စီစဥ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ 
စင္စစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ၊္ ေအာက္တုိဘာလ၌ လုံျခံဳေရး တပ္စခန္းမ်ားအေပၚ ARSA ၏ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားအျပီး ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ နည္းနည္းစီ နည္းနည္းစီျဖင့္ 
အလားတူ ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ားအား စစ္တပက္ က်ဴးလြန္ခဲ့ျပီးသည့္ေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ 
ဘ၀အား ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမ ွထိခိုက္ေစသည့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ ပိုင္းျခားထားမႈ စနစ္အား ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျပဌာန္းက်င့္သုံးရာမွ အထက္တြင္ 
ေဖာ္ျပေသာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚ ဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ တုိးပြားၾကီးထြားလာျပီးသည့္ေနာက္တြင္ လက္ရွိအေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရျခင္း 
ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံ၏ အျခားေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားရိွ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ အလားတူ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ျမန္မာစစ္တပက္ 
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ က်ဴးလြန္ခဲ့ျပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံရပ္ျခား၌ျဖစ္ေစ မည္သည့္တာ၀န္ယူမႈမွ်မရိွသည့္ေနာက္ ဤအေျခအေနအထိ 
ျဖစ္ေပၚေရာက္ရွိလာခဲ့ရေပသည္။   

၂၀၁၇ ခုႏွစ၊္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ရက္ မနက္ခင္းအေစာပုိင္းတြင္ ARSA သည္ စနစ္တက် ၾကိဳတင္စီစဥ္ထားေသာ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ 
ေသခ်ာေပသည္။ ႏိႈင္းရအားျဖင့္ ေသးငယ္ေသာ္လည္း အဓိကက်ေသာ တုိက္ခိုက္ေရးသမားမ်ား ပါရွိေသာ ၎အုပ္စုငယ္ထံတြင ္ေသနတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ေဖာက္ခြဲေရးကိရိယာမ်ား (IED မ်ား) ရွိေနခ့ဲျပီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ဓား သုိ႔မဟုတ္ တုတ္ 
ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့သည္။ ARSA သည္ အမ်ားအားျဖင့္ လံုျခံဳေရးတပ္စခန္းမ်ားအား 
ပစ္မွတ္ထားခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဆုိပါေသာ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားအျပီး ရက္ေပါင္းမ်ားစြာအၾကာတြင္ ၎၏တုိက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား 
ျမိဳ ႏွင့္ ရခုိင ္ေက်းရြာမ်ား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ မီးရိႈ႕ ဖ်က္ဆီးခ့ဲျပီး၊ အနည္းဆုံး ေက်းရြာ သုံးရြာမ ွဟိႏၵဴ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ျမိဳ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားမွ 
အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ ကေလးမ်ားကုိလည္း သတ္ျဖတ္ခဲ့ေလသည္၊ ဤတြင္ ခေမာင္းဆိပ ္ေက်းရြာစုမွ ဟိႏၵဴ အသုိင္းအ၀ုိင္းအား အစုလုိက္၊ 
အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈသည္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ဤတုိက္ခိုက္မႈမ်ားမတုိငမီ္ လေပါင္းမ်ားစြာ မတုိငမီီ္က ARSA သည္ အာဏာပိုင္မ်ားထံသုိ႔ 
သတင္းေပးေနသည္ဟု ၎တုိ႔ ယူဆေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ အနည္းဆုံး ႏွစ္ဒါဇင္ေလာက္အားလည္း ဥပေဒမဲ ့သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ 

ၾသဂုတ္လ ၂၅ရက္ ျဖစ္စဥ္အျပီးေနာက္ တပ္မေတာ္မွဦးေဆာင္ေသာ စစ္ဆင္ေရးမ်ားသည္ စင္စစ္ ARSA ၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား တုံ႔ျပန္ရန္အတြက ္
လုိအပ္သည္ထက္ အတုိင္းထက္အလြန္ျဖစ္ေနခဲ့ေလသည္။ ၎စစ္ဆင္ေရးမ်ားသည္ ေျမာက္ပိုင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ရွ ိရိုဟင္ဂ်ာလူထုအား အျပစ္ေပးရန္၊ 
ႏိုင္ငံအတြင္းမွ ၎တုိ႔အား ေမာင္းထုတ္ရန ္ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ေသာ လူသတ္မႈ၊ မုဒိန္းမႈ၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ႏွင့္ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် စီစဥ္ 
ထားသည့္ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္စဥ္တစ္ခုအျဖစ္သို႔ ဦးတည္လာခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ား ႏွင့္ ရမဲ်ားသည္ ေက်းရြာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ အစုလုိက္၊ အျပံဳလိုက္ 
သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ ေယာက္်ားေလးမ်ားအား စီတန္းေစကာ မင္းမဲ့စရုိက္ဆန္စြာျဖင့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ 
ေဒသတစ္၀ွမ္းရိွ ေက်းရြာမ်ား၌ မိမိတုိ႔ ေနအိမ္မွ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ ကေလးမ်ားအား ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ ့
ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအေပၚ အတင္းအဓၶမျပဳက်င့္မႈ ႏွင့္ အျခားေသာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိဒ္ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားအား ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ထြက္ေျပး 
သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အပါအ၀င္ နယ္စပ္ဧရိယာ၌ လူမ်ားအား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ၊ ေသေစႏိုင္သည့္ ေျမျမွဳပ္မုိင္းမ်ားအား ခ်ထားခ့ဲသည္။ ထို႔ျပင္ ေျမာက္ပိငု္း 
ရခုိင္ျပည္နယ္တစ္၀ွမ္း ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ေက်းရြာမ်ားအား စနစ္တက် မီးရိႈ႕ ဖ်က္ဆီးခဲ့ျပီး၊ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္မ ူ၎ေနအိမ္မ်ား၌ လူမ်ား 
က်န္ရိွေနေသးလ်က္ပင္ မီးေလာင္ တုိက္သြင္းခဲ့သည္။ ၎တုိ႔၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ကတည္းကစတင္ျပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ထြက္ေျပး 
သြားၾကေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၇၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ရွိလာခဲ့ေပသည္။ ၎တုိ႔သည္ အေစာပုိင္း ျမန္မာ့လုံျခံဳေရးတပ္မ်ား၏ လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ေသဆုံး၊ 
ပ်က္စီးမႈမ်ားမွ ထြက္ေျပးလာခ့ဲသည့္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းမိၾကေလသည္။ 

Amnesty International အေနႏွင္ ့ေကာက္ခ်က္ဆြသဲံုးသပ္သည္မွာ ဤအစုလုိက္အပုံလိုက္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားသည္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မဲ့ေနသည့္ စစ္သားမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ယူနစ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အထက္အမိန္႔အား လက္တစ္လုံးျခား လွည့္ျဖားသူမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မဟုတ္ႏိုင္ေပ။ ကနဦး အေရးေပၚ အေျခအေန 
အတြက္ အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈျဖစ္စဥ္ကာလအတြင္းျဖစ္ေစ ၎ေနာက္ပိုင္းလေပါင္းမ်ားစြာေသာကာလအတြင္းျဖစ္ေစ ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
အား က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပထ၀ီေျမျပင္ဧရိယာတစ္၀ွမ္း အလြန္တူညီေသာ၊ တစ္ပံုစံတည္းနီးပါးျဖစ္ေသာ အျပဳအမူျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္—
ရိုဟင္ဂ်ာေက်းရြာမ်ား ဆက္လက္၍ ဖ်က္ဆီးခံေနရျပီး၊ လံုျခံဳေရးတပ္မ်ားသည္လည္း ေစ်းမ်ားအား မီးရိႈ႕ ျခင္း သို႔မဟုတ္ လူအမ်ား လယ္ေတာသုိ႔ 
သြားေရာက္ လုပ္ကုိင္ျခင္းကုိ ပိတ္ဆုိ႔ျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ကဲ့ေသာ အျပဳအမူမ်ားအား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ရာ ေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာ 
လူမ်ားအား မိမိတို႔ အငတ္ေဘးႏွင့္ရင္ဆိုင္မည္လား သုိ႔မဟုတ္ မိမိတုိ႔၏ႏိုင္ငံအား စြန္႔ခြာထြက္ေျပးမည္လားဟူသည္ ေရြးခ်ယ္မႈႏွစ္ခုအၾကား တြန္းပုိ႔၍ 
ၾကိဳတင္ ခန္႔မွန္းႏုိင္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားသုိ႔ ဦးတည္ေစခဲ့ေပသည္။ 

ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ လက္ေအာက္ရွ ိလူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚဆန္႔က်င္သည္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတုိင္းအတာအထိ ဦးတည္လာေသာ ဤရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ရာထူးအျမင့္ပိုင္းမ်ားမွ ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကျဲပီး၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္မာသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ရွိေပသည္။ 
Amnesty International အပါအ၀င္ မၾကာေသးခင္ကေသာ လူထု အစီရင္ခံစာမ်ား မည္သုိ႔ပင္ရွိခ့ဲေသာ္ျငား ကာကြယ္ေရးဦးစီးဌာနခ်ဳပ္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပိုင္းမွ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ဌာနခြအဲမွတ္ ၃၃ ႏွင့္ အမွတ္ ၉၉ တုိ႔အား ၾသဂုတ္လ အလယ္ေလာက္တြင ္
ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသုိ႔ ျဖန္႔က်က္ထားရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ လက္ေတြ႕ ေျမျပင္ေပၚမွ တပ္မွဴးမ်ားသည္ ARSA လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား တုံ႔ျပန္သည့္ 
အေနႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ေက်းရြာမ်ားအား အျပစ္ေပးမည္ဟု ေပၚတင္ပင္ ျခိမ္းေျခာက္လာခ့ဲသည္၊ အျပစ္ေပးရန္ အမိန္႔မ်ားအား ကုိးကားအသုံးျပဳလာခဲ့သည္၊ 
၎ေနာက္တြင္မူ အဆုိးရြားဆုံးေသာ နည္းလမ္းမ်ားအသုံးျပဳသည့္ ဤအျခင္းအရာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေပသည္။ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ မူစည္းမ်ဥ္းအရ 
တိုက္ပြဌဲာနခြ ဲယူနစ္မ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ အမိန္႔တြမဲ်ားအား မၾကာခဏဆုိသလုိ အထက္သုိ႔ ျပန္လည္အစီရင္ခံရမည ္ျဖစ္ျပီး၊ ၎တုိ႔အခ်င္းခ်င္းၾကား 
ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေပ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေျမာက္ပိုင္းရခုိင္တစ္၀ွမ္း တပ္မွဴး အသီးသီး ႏွင့္ ယူနစ္ခြ ဲအသီးသီးတုိ႔သည္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ 
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တူညီေသာပုံစံျဖင့္ ေက်းရြာမ်ားအား ရွင္းလင္းပစ္ရန ္ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ထြက္ေျပးသူမ်ားအား ေသနတ္ပစ္ခတ္ျခင္း ႏွင့္ က်န္ရွိေနသည့္အရာ မွန္သမွ်အား 
မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္း အစရွိသည္တုိ႔သည္ အမိန္႔ရထားျခင္းမရိွဘဲ သို႔မွမဟုတ္ အနည္းဆုံးအေနႏွင္ ့ဤစနစ္တက် စီစဥ္ထားေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား 
၎တုိ႔၏ အထက္လူၾကီး တပ္မွဴးမ်ားက မသိရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆိုသည္မွာ လက္ခံႏုိင္ဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္ ခက္ခေဲပသည္။ ေျမာက္ပိုင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ 
စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခ့ဲၾကသည့္ တပ္မွဴး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ၂၀၁၈၊ ဇန္န၀ါရီလ၌ ရာထူးတုိးျမင့္မႈမ်ား လက္ခံရရွိခ့ဲရာ ဤသည္မွာ ႏိုင္ငံတကာ 
အသုိင္းအ၀ုိင္းမ ွမည္သုိ႔ပင္ ရႈ႕ံ ခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ္ျငား အဆုိပါေသာ စစ္ဆင္ေရးမ်ား—၎တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနသည့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ အစီရင္ခ ံ
တင္ျပထားေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား အပါအ၀င္—အား ေဆာင္ရြက္ရာတြင ္ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရိွခဲ့ေၾကာင္း ခိငု္မာစြာ ေဖာ္ျပေနျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ 

ဤရာထူးတုိးမႈမ်ားအား ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ က်ဴးလြန္ခ့ဲေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္၍ ဘက္လုိက္မႈမရိွ၊ တိက်ေသခ်ာေသာ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရန ္ဆႏၵမရိွသည္ကုိ ေတြ႕ ရေပမည္၊ ဤတြင္ တပ္မွဴးမ်ားက လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအား ဤရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ 
တုိက္ရိုက္ က်ဴးလြန္ရန ္ေစခိုင္းျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားက ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္သည္ကုိ သိရွိထားေသာ္လည္း ၎အား ကာကြယ္ရန္ 
လုိအပ္သည့္ သင့္ေတာ္ရာ တုိင္းတာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳုလုပ္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ားအား အျပစ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း 
အစရွိသည္တုိ႔သည္လည္း အပါအ၀င္ပင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ စစ္တပ္သည္ အရပ္သားမ်ား၏ စီရင္မႈမပါရွိဘ ဲ၎တုိ႔၏ 
ကုိယ္ပိုင္ တရားမွ်တေရး စီရင္ခ်က္အား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္မွာ အ့ံၾသဖို႔ေကာင္းေပသည္။ 

အင္းဒင္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသား ၁၀ ဦးအား ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္မႈအတြက ္စစ္သား ခုႏွစ္ဦးအား စံုစမ္းစစ္ေဆး၊ စီရင္၊ တရားဆြထဲားျပီး အက်ဥ္းခ်မွတ္ 
ခဲ့ေျခရိွေသာ အေျခအေနမွာမူ ျခြင္းခ်က္အျဖစ္ရိွေသာ္ျငား ယေန႔အထိေသာ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားသည္ အျပစ္အား ဖံုးဖိျခင္း၊ စစ္သားမ်ားမွ 
က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားမွန္သမွ်အား ျငင္းဆန္ျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ အဆုံးသတ္သြားသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္သည္ ၎၏လူထုထံ 
ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအတြင္း၌ အဆုိပါေသာ အျပစ္ဖံုးဖိထားသည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ မ်ားမွ ရွာေဖြေတြ႕ ရွိခ်က္မ်ားသည္ “မွန္ကန္စစ္မွန္ေၾကာင္း” ထြက္ဆို 
ထားေလသည္။2 အရပ္သား အာဏာပုိင္မ်ားသည္လည္း ပို၍ပင္ လ်စ္လ်ဴရႈထားၾကေသးသည္။ စစ္မွန္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရန္ 
ျပည္နယ္ အာဏာပုိင္မ်ားအား မွာၾကားဖုိ႔ ၾကိဳးစားရမည့္အစား ႏိုင္ငံေတာ္အၾကံေပး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနာက္ထပ္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈ သက္ေသ 
အေထာက္အထားမ်ား အား ေတာင္းဆုိခဲ့ေလသည္—စင္စစ္ တစ္သမတ္တည္းေသာ သက္ေသထြက္ဆုိခ်က္မ်ား၊ ျဂိဳလ္တု ရုပ္ပံုႏွင္ ့ေဒတာအခ်က္အလက္ 
မ်ား၊ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဒဏ္ရာမ်ား၏ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား ႏွင့္ အတည္ျပဳျပီးျဖစ္ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား ႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားအပါအ၀င္ အစုလိုက္၊ 
အျပံဳလိုက္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ရွိႏွင့္ေနျပီးသားျဖစ္ေသာ္လည္း ဤသုိ႔ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၏ အေလးခ်ိန္ဆြအဲား၊ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာပိုင္မ်ားမ ွတရားမွ်တမႈေပးရန္ စိတ္ဆႏၵမရိွမႈ အစရွိသည္တုိ႔ေၾကာင့္ငွာ ကုလသမဂၢ 
လုံျခံဳေရးေကာင္စီအေနႏွင္ ့ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္ခံုရုံး (ICC) ထံသုိ႔ ဤအေျခအေနအား ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ လႊဲေျပာင္းမႈ ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္၊ သုိ႔မွသာလွ်င ္
စြဲခ်က္တင္မည့္ ေရွ႕ေနရံုးခန္းသည္ ေရာမစာခ်ဳပ္ႏွင့္အည ီရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား စတင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္ေပမည္။ အဆုိပါေသာ လႊဲေျပာင္းမႈတြင္ 
ရခုိင္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းအတြက္သာလွ်င္ မဟုတ္ဘဲ ႏိငု္ငံတစ္၀ွမ္း အနည္းဆုံး ၂၀၁၁ ခုႏွစ ္ေလာက္ကစတင္ခ့ဲသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအားလည္း 
အက်ံဳး၀င္ ထည့္သြင္းသင့္ေပသည္။ 

လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာသေဘာထားမ်ားသည္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အေနအျဖင့္ ကာဆီးေနမည္ျဖစ္ေသာ္ျငား ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းသည္ 
၎အတြက္ေၾကာင့္ာ ျမန္မာ့လုံျခံဳေရးတပ္မ်ား ၎တုိ႔၏ ဤအတုိင္းအတာပမာဏအထိေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ရရိွေနသည္ကုိ ခြင့္မျပဳသင့္ေပ။ 
စစ္တပ္၏ ကာလၾကာရွည္စြာရရိွထားေသာ ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားသည္ပင္ အားလုံးကုိ အရာမထင္ျဖစ္ေစႏွင့္ျပီး ျဖစ္သည္။ ဥေရာပသမၼဂ ႏွင့္ 
အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအဖြ႕ဲ (ASEAN) က့ဲသုိ႔ေသာ ေဒသအလုိက္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအေနႏွင့္လည္း ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒလက္ေအာက္မွ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ႏွင့္ 
အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ ရာထူးျမင့္ အထက္ပုိင္းမွ အရာရိွမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားကာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ 
ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ခ်မွတ္သင့္ေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၌ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္ အေရးဆုိင္ရာ ေကာင္စီ အစည္းအေ၀းအား က်င္းပခ်ိန္တြင္ 
ႏုိင္ငံတကာ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ တရားရုံးမ်ား သုိ႔မွမဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာ စီရင္ပုိင္ခြင့္လက္ေအာက္မွ ျပည္တြင္းေရးရာ 
စီရင္မႈမ်ား အစရိွသည္တုိ႔တြင္ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားအား စုေဆာင္း ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ခြင့္၊ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား 
စြဆုိဲတည္ေဆာက္ႏုိင္ခြင့္ အစရိွသည့္ အခြင့္အာဏာ၊ စြမ္းရည္တုိ႔ရရိွထားေသာ အဖြ႕ဲအစည္း တစ္ခုအားလည္း ဖြ႕ဲစည္းသင့္ေပသည္။ 

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရိွ စခန္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အိမ္ရွင္ ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားထံတြင ္ခုိလံႈေနသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ ၉၀၀,၀၀၀ ၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္ 
မ်ားအားလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းအေနႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစံုမ ွအတူတကြ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ လူ႔အခြင့္ 
အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင္ ့တစ္ညီတည္းရွိေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေပၚတြင ္အေျခခံျပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား မခံရေသာ ႏိုင္ငံသား 
တစ္ဦးျဖစ္ေစျခင္း အပါအ၀င္ အထက္တြင ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အား ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္အေပၚ ျပဌာန္း 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ဖယ္ရွားေပးရန္အတြက္လည္း ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားထံ ေတာင္းဆုိရေပမည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ မိမိႏိုင္ငံသုိ႔ ေနရပ္ျပန္ရန္ အခြင့္ 
အေရးအား ေလးစားသမႈထားျပီး၊ အကာအကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အေျခအေနမ်ားသည္ တည္ျငိမ္လာျပီး လူအမ်ားအား မိမိဆႏၵ 
အေလ်ာက္ ေဘးကင္းလုံျခံဳစြာ၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ခြင့္ျပဳခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းသည္လည္း ၎တို႔ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ 
ေစႏိုင္ရန္အတြက္ အကူအညီေပးသင့္ေပသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းမွ ဖြံ႕ ျဖိဳး တုိးတက္မႈမ်ားသည္ ေရရွည္ခံေဆာင္ႏိုင္မႈ ရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္၊ ထို႔ျပင္ 
ေနရပ္ျပန္လည္ေရးအား ပိုမုိခက္ခေဲစမည္ ့သုိ႔မဟုတ္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ ပိုင္းျခားထားမႈအား တည္တံ့ေစမည့္ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပံ့ပုိးေထာက္ပံ့ျခင္းမျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အစရွိသည္တုိ႔အတြက္ အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ပေရာဂ်က္ 
စီမံကိန္းမ်ားတြင္ မိမိတုိ႔၏ ပံ့ပုိးေထာက္ပံ့မႈအား ျငင္သာစြာ ဂရုတစိုက္ျဖင့္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈ ျပဳသင့္ေပသည္။ 

ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္အျပီး ဆယ္လအၾကာတြင ္တပ္မေတာ္သည္ ၎၏ တုိင္းရင္းသား ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေရး လႈပ္ရွားမႈျဖစ္စဥ္အား ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္စြာ 
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခ့ဲေပသည္။ ၎တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား တာ၀န္ယူေစျခင္းျဖင္ ့အနာဂါတ္တြင္ လုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္း၍ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ 
ေနရပ္ျပန္ႏိုင္မည္ ့လမ္းအား ေဖာက္လုပ္ေပးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းသည္ တပ္မေတာ္၏ ၎ေအာင္ျမင္မႈ ဆက္လက္ တည္တံ့ရွိမေနဖို႔ 
ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။  

                                                                                                                                                                                                                                               
2 ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာငလိ္ႈင၏္ Facebook ပို႔စ္တ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာငလိ္ႈင ္ႏွင္ ့UNSC ၏ အျမဲတမ္း သံအဖြဲ႕မ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးခ်က္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ၊္ ေမလ ၄ရက္။ 
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1.1 ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ား 

ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီထံသုိ႔  

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနအား ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္ခံုရုံးသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္၊ 

 လက္နက္မ်ား၊ စစ္လက္နက ္ခယဲမ္းေက်ာက္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ႏွင့္ လံုျခံဳေရး ကိရိယာမ်ား အားလုံးအား ပို႔ေဆာင္မႈ  
ႏွင့္ သေဘၤာတင္ပို႔မႈ၊ ထုိ႔ျပင္ စစ္သင္တန္းပုိ႔ခ်ျခင္း ႏွင့္ အျခားေသာ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ပံ့ပုိးေထာက္ပံ့မႈမ်ား အစရိွသည္တုိ႔ 
အပါအ၀င္ တုိက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္၀ုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့မႈ၊ ေရာင္းခ်မႈ ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား အစရွိသည္တုိ႔ 
အက်ုံး၀င္သည့္ အလုံးစံုေသာ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈပိတ္ဆုိ႔ေရးအား ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ရန္၊  

 ျပင္းထန္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိသည့္ ရာထူးျမင့္ အထက္ပိုင္း အရာရိွမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားကာ 
ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ရန္၊ ႏွင့္  

 ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ပုံမွန္ လူထု ေတြ႕ဆုံစည္းေ၀းပြမဲ်ားအား က်င္းပရန္၊ ႏွင့္ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္း တစ္ခု 
သုိ႔မဟုတ္ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားအား လုိအပ္သလုိ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ထုိ႔ျပင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာ 
အာဏာပုိင္မ်ားထံသုိ႔ ျပတ္သားေသာ အမွာစကားတစ္ခြန္းအား ေပးပုိ႔ရန္ - ကန္႔သတ္တားျမစ္မႈမ်ား မရိွေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီ 
၀င္ေရာက္မႈမ်ားအား ခြင့္ျပဳေပးရန္၊ UN အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္ (FFM) အပါအ၀င္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား အတြက္ 
သံေျခခ်င္းခ်ဳပ္ထားျခင္း မရိွေသာ ၀င္ေရာက္မႈအား ခြင့္ျပဳေပးရန္၊ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္အညီ တာ၀န္ရိွသည့္ ျပစ္မႈက်ဴ းလြန္သူမ်ားအေပၚ ျပစ္ဒဏ္ခံယူေစရန္ 
ႏုိင္ငံတကာ၏ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအား ပ့ံပုိးေပးရန္၊ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ 
ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ အထက္ေဖာ္ျပပါေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အား ဖ်က္သိမ္းေပးရန္၊ ေနာက္ဆုံးအေနႏွင့္ အားလုံးေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ခုိလံႈသူမ်ားသည္ 
မိမိတုိ႔၏ေနအိမ္သုိ႔ လုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းစြာ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ႏုိင္ခြင့္ကုိ ခြင့္ျပဳရန္။ 

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေကာင္စီထံသုိ႔ 

 UN အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္၏ ေနာက္ဆုံး အစီရင္ခံခ်က္အား ေနာက္ဆက္တြလုဲပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုအေနႏွင့္ ၃၉ ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္း 
အေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံမ်ား၊ လိင္ပုိင္း 
ဆုိင္ရာ ႏွင့္ လိင္ကြျဲပားမႈအေပၚအေျခခံသည့္ အျခားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ဗီဒီယို ႏွင့္ ရုပ္ပံ ုအတည္ျပဳခ်က္မ်ား ႏွင့္ မႈခင္းေဆးပညာ 
သုံးသပ္ခ်က္မ်ား အစရွိသည္တုိ႔အသီးသီးတြင္ ကြ်မ္းက်င္သည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ လြတ္လပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအား ခန္႔အပ္ထားသည့္ 
ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအဖြ႕ဲအား ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေပသည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ယႏၱရားတြင ္ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား 
ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ေငြေၾကး ႏွင့္ နည္းပညာပုိင္းအပါအ၀င္ လံုေလာက္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားရွိေၾကာင္း 
ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ထားေပသည္ -  

o ရခုိင္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွင္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတုိ႔ရွ ိအေျခအေနမ်ားအေပၚ အထူးအာရုံျပဳ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္အတူ 
ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိလူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္၊ အစီရင္ခံရန္၊ ႏွင့္ အေျခအေနမ်ား ေနာက္ထပ္ ဆိုးရြားလာမႈ 
အား တားဆီးရန္အတြက္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္၊ 

o ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတုိ႔ရွ ိအေျခအေနမ်ားအေပၚ အထူး အာရုံစိုက္ ေဆာင္ရြက္မႈ 
ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒလက္ေအာက္ရွ ိရာဇ၀တ္မႈမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အေျခအေနမ်ားအား ဆုံးျဖတ္၊ 
အစီရင္ခံရန္၊ ၎ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက ္သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား အား စုေဆာင္း၊ ခိုင္မာေအာင္ေဆာင္ရြက္၊ 
ထိန္းသိမ္းထားျပီး ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ရန္၊ ထို႔ျပင္ အဆုိပါရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက ္တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စ ီ
ႏွင့္အတူ အထက္မွအမိန္႔ခ်မွတ္မႈ မူစည္းမ်ဥ္းအရ တိုက္ရိုက္တာ၀န္ရွိသူ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ အထက္လူၾကီးပုိင္းဆုိင္ရာ 
တာ၀န္ယူမႈမ်ားအား ထုတ္ျပန္ရန္၊ 

o ေသဒဏ္ေပးမႈ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမရိွဘဲ ႏိုင္ငံတကာ တရားမွ်တမႈ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္မီွကုိက္ညီမႈရိွသည့္ အနာဂါတ္ 
တရားစီရင္ေရး ႏွင့္ စီရင္ခြင့္ ယႏၱရားမ်ားအား အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ ရာဇ၀တ္မႈ ဥပေဒ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ သက္ေသ 
အေထာက္အထား စီမံေဆာင္ရြက္မႈ စနစ္ ႏွင့္ အမႈတည္ေဆာက္မႈမ်ားအား ထုတ္ျပန္သြားရန္၊ ႏွင့္  

o UN အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္၊ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ မဟာမင္းၾကီးရံုး (OHCHR) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိ
ကုလသမဂၢ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ အစရွိသည္တုိ႔ထံမ ွအခ်က္အလက္မ်ားအား ရယူျခင္း အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ ႏွင့္၊ 
ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ ယႏၱရားမ်ားအၾကား ညွိႏိႈင္းတုိင္ပင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္။  

 UN အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္၏ ေနာက္ဆုံး အစီရင္ခံခ်က္အား တင္ျပျပီးသည္ႏွင့္တစ္ျပိဳင္နက္ ၎အား UN အေထြေထြ ညီလာခံ  
ႏွင့္ UN လံုျခံဳေရး ေကာင္စီတုိ႔ထံသို႔ တရား၀င္ ေပးပို႔သြားေပမည္၊  

 အၾကိမ္ ၄၀ ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 
အာဏာအား တုိးခ်ဲ႕ေပးျပီး၊ အစုိးရအေနႏွင့္ သူမအား ျပည၀္င္ခြင့္ပိတ္ပင္ထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးျခင္း အပါအ၀င္ 
သူမႏွင့္အတူ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ တုိက္တြန္းအပ္ေပသည္၊ ထုိ႔ျပင္ 

 အကယ္၍ အစုိးရသည္ အထူးကုိယ္စားလွယ္ ႏွင့္ အျခားေသာ UN လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ဆက္လက္ ျငင္းဆန္ 
ေနခဲ့လွ်င္မူ ႏိုင္ငံအတြင္းရွ ိပ်က္စီးယုိယြင္းေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ ေနာက္ထပ္ နည္းလမ္းမ်ားအား 
ရွာေဖြရမည္ျဖစ္သည္။  
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ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ထံသုိ႔  

 UNGA တတိယ ေကာ္မတီတြင ္ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ားအတြက္ အလုံးစံုပါ၀င္ေသာ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္း တစ္ခုအား 
က်င့္သုံး ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ အဆုိပါေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္ အႏုိင္က်င့္မႈမ်ားအား 
ျပင္းထန္စြာ ရႈတ္ခ်ျခင္း၊ အဆုိပါေသာ အႏုိင္က်င့္မႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ၏ တာ၀န္ခံယူမႈအား ေခၚဆိုျခင္း၊ ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ႏွင္ ျမန္မာႏုိငငံ္ 
ေျမာက္ပိုင္းရိွ အေျခအေနမ်ားအတြက္ အထူး ကိုးကားခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း အစရွိသည္တုိ႔ ပါ၀င္ေပမည္။ 

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ UN အဖြ႕ဲ ထံသုိ႔ 
 ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ UN ၏ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားလုံးတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား လုံေလာက္ထင္ရွားစြာ ေပးအပ္ထားေၾကာင္း 

ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျပီး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ေရွ႕ခ်ီ ကနဦးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအား စီမံလည္ပတ္ရန္ အတြက ္အလုံးစံုပါ၀င္ေသာ အစီအစဥ ္
တစ္ခုအား ေရးဆြရဲေပမည္။ ဤတြင္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္အခ်ိန္ဇယားမ်ား၊ ေအာင္ျမင္မႈအား တုိင္းတာရန္ 
ရွင္းလင္းစြာ သတ္မွတ္ထားသည့္ တုိင္းတာကိရိယာမ်ား ႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား တားဆီးရန္၊ တုံ႔ျပန္ရန္အတြက္ 
ဒီဇိုင္းေရးဆြထဲားသည့္ အေစာပုိင္း သတိေပးခ်က္ ယႏၱရားတစ္ခုတုိ႔ ပါ၀င္သင့္ေပသည္။ 

 ကုလသမဂၢ၊ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား ႏွင့္ အလံုးစုံေသာ ကုလသမဂၢ အခြင့္အာဏာမ်ားအား ထိန္းသိမ္းရန ္မိမိတို႔၏ တာ၀န္ ၀တၱရား 
အား သတိျပဳမိေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ရာထူးအဆင့္ အားလုံးမ ွUN ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္၊ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လည္ပတ္ေနသည့္ 
အားလုံးေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ေအဂ်င္စီမ်ား တစ္၀ွမ္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သင္တန္းပုိ႔ခ်မႈမ်ားအား ျမင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ 

 ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒလက္ေအာက္ရွ ိရာဇ၀တ္မႈမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိအႏုိင္က်င့္ႏွိပ္စက္မႈမ်ား 
အစရွိသည္တုိ႔အတြက္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆး၊ တရားစြဲ၍ တရားမွ်တမႈအား ရရိွေစရန္အတြက္ ICC သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ UN 
ယႏၱရားတစ္ခုခုျဖင့္ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား အားလုံးသုိ႔ ၀င္ေရာက္ရယူႏိုင္ခြင့္ 
အပါအ၀င္ ICC သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ ယႏၱရားမွ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား မွန္သမွ်အား ခ်က္ခ်င္း တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရေပမည္။ ထုိ႔ျပင္ 

 အျပည့္အ၀ေသာ ကာကြယ္မႈ ႏွင့္ ျမင့္တင္မႈ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ OHCHR ရံုးခန္းတစ္ခုအား အေစာဆုံး အခြင့္အလမ္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေစရန ္
စီစဥ္ေပးျပီး၊ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း သြားလာခြင့္အား ေပးအပ္ရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရမွ သေဘာတူလာေစဖုိ႔ ေတာင္းဆုိရေပမည္။ 

ဥေရာပသမဂၢ ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ား အဖြ႕ဲ (ASEAN) အပါအ၀င္ ေဒသအလုိက္ အုပ္စုအဖြ႕ဲမ်ား ထံသုိ႔  

 ျပင္းထန္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာ ရာထူးအၾကီးပိုင္း အရာရွ၀ိန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားကာ ေငြေၾကး 
ဆုိင္ရာ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ရေပမည္။ 

ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္း တစ္ခုလုံး ႏွင့္ ျမန္မာ၏ ပါတနာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အဓိကအားျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ 
ဥေရာပသမဂၢ၊ အာဆီယံ အဖြ႕ဲ၀င္ႏုိင္ငံမ်ား၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဂ်ပန္၊ ကုိရီးယား၊ တရုတ္ ႏွင့္ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံမ်ားထံသုိ႔ -  

 လက္နက္မ်ား၊ စစ္လက္နက ္ခယဲမ္းေက်ာက္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ႏွင့္ လံုျခံဳေရး ကိရိယာမ်ား အားလုံးအား ပို႔ေဆာင္မႈ  
ႏွင့္ သေဘၤာတင္ပို႔မႈ၊ ထုိ႔ျပင္ စစ္သင္တန္းပုိ႔ခ်ျခင္း ႏွင့္ အျခားေသာ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ပံ့ပုိးေထာက္ပံ့မႈမ်ား အစရိွသည္တုိ႔ 
အပါအ၀င္ တုိက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သြယ္၀ုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေထာက္ပံ့မႈ၊ ေရာင္းခ်မႈ ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ား အစရွိသည္တုိ႔အား 
ခ်က္ခ်င္း ဆုိင္းငံထားရေပမည္၊  

 ႏိုင္ငံတကာဥပေဒလက္ေအာက္ရွ ိရာဇ၀တ္မႈမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ခ်က္ခ်င္း အဆုံးသတ္ရန္ 
ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအား တုိက္တြန္းရန္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းသုိ႔ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ေအဂ်င္စီမ်ား ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားအား ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္၊ ထို႔ျပင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ား မိမိတို႔၏ ေနအိမ္မ်ားသုိ႔ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ လံုျခံဳအႏၱရာယ္ 
ကင္းစြာျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ ပိုင္းျခားထားမႈတုိ႔အား အသုံးျပဳသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အား 
ပယ္ဖ်က္ျခင္း အပါအ၀င္ လိုအပ္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ထုတ္ျပန္သြားရန္ အစရွိသည္တုိ႔အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးမႈ၊ ႏိုင္ငံေပါင္းစံ ု
ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမႈ ႏွင့္ ေဒသအလုိက္ ေဆြးေႏြးမႈ ပလက္ေဖာင္းမ်ားအား အသုံးျပဳရေပမည္၊  

 ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိလူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္ အႏုိင္က်င့္မႈမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္၊ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား စုေဆာင္း၊ 
ထိန္းသိမ္းရန ္ႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ တရားစြဆုိဲမႈအတြက္ အမႈျပင္ဆင္ရန္ အစရွိသည္တုိ႔အတြက္ငွာ UN ယႏၱရားတစ္ခုအား ဖြဲ႕စည္းမည္ကုိ 
ပံ့ပုိးေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖြင့္ဟျပီး၊ ၎အတြက ္ေငြေၾကး၊ နည္းပညာ ႏွင့္ အျခားေသာ ပံ့ပုိးေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ကတိျပဳရေပမည္၊ 

 ဤအစီရင္ခံစာအတြင္း အမည္ျပဳထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒလက္ေအာက္ရွ ိအျခားေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား က်ဴးလြန္သည္ဟု က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္စြာ သံသယ ျဖစ္ဖြယ္ 
ေသာသူမ်ား မွန္သမွ်အား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ငွာ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ ႏွင့္ အျခားေသာ တရားစီရင္ေရးပံုစံမ်ားအား က်င္သုံ့းရေပမည္။ 
လုံေလာက္၍ လက္ခံႏုိင္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ ရွိရခ်ိန္တြင္ ၎သံသယရိွသူအား ေသဒဏ္ေပးျခင္း ခ်မွတ္မႈမျပဳသည့္ 
မွ်တေသာ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ တရားစီရင္ရေပမည္၊ သုိ႔မဟုတ္ သံသယရိွသူအား တရားစီရင္ေရးသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးရေပမည္။ 

 ရခုိင္ျပညန္ယ္ရွ ိႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ား၊ ဖံြ႕ ျဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကး အေထာက္အပ့ံမ်ားအား စီစဥ္ရာတြင္ ခြဲျခား 
ဆက္ဆံမႈ၊ ပိုင္းျခားမႈမ်ား မျပဳဘဲ တန္းတူညီမွ်စြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆုိေသာ အထူး သတ္မွတ္ခ်က္ေပၚတြင ္ေသခ်ာေပါက္ လုိက္နာ ေစရ 
မည္ျဖစ္သည္။ ၎အကူအညီမ်ားအား အေကာင္ထည္ေဖာ ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ား လုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းစြာျဖင့္ မိမိဆႏၵ 
အေလ်ာက္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေနရပ္ျပန္လည္ေရးအား ပိုမုိခက္ခေဲစမည္ ့သုိ႔မဟုတ္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ ပိုင္းျခားထားမႈအား တည္တ့ံေစမည့္၊ 
ပံ့ပုိးေထာက္ပံ့ေနသည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား အသုံးမျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ဤစီမံကိန္း ႏွင့္ ပံ့ပုိးေထာက္ပံ့မႈမ်ား အားလုံးအား သိမ္ေမြ႕ 
စြာ ဂရုတစုိက္ျဖင့္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈ ျပဳသင့္ေပသည္၊ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံမ ွရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ဒုကၡသည္ခိုလံႈသူမ်ား၏ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား  
ကူညီ ျဖည့္ဆည့္းေပးရန္အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရထံသုိ႔ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ပံ့ပုိးမႈအား ေထာက္ပံ့ေပးရေပမည္။ 
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ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အာဏာပုိင္မ်ားထံသုိ႔ 

တာ၀န္ခံယူမႈ ႏွင့္ လုံျခံဳေရးအပုိင္း ျပန္လည္ျပဳင္ျပင္ဖြ႕ဲ စည္းေရး  
 ႏိုင္ငံတကာဥပေဒလက္ေအာက္ရွ ိရာဇ၀တ္မႈမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ဟု သံသယ 

ရွိေသာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စ ီႏွင့္ ၎တုိ႔အား အမိန္႔ေပးခဲ့ေသာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ အထက္လူၾကီးဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားအား စံုစမ္း 
စစ္ေဆး၊ စီရင္ရန ္ႏိုင္ငံတကာ၏ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈတြင္ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျပဳရန္၊  

 ICC ၏ ေရာမစာခ်ဳပ္အား လုိက္ေလ်ာရန္၊ ၂၀၀၂ ခုႏွစ ္ဇူလုိင္လ ၁ရက္ေန႔ကတည္းက စတင္ေသာ ICC ၏ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အား 
လက္ခံေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ျပဳရန္ ႏွင့္ ၎၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ျပည္တြင္း ဥပေဒအတြင္း ထည့္သြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ 

 ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICCPR) ၊ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ ႏွင့္ အျခားေသာ ရက္စက္မႈမ်ား၊ 
လူမဆန္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ႏံုဖ်င္းနိမ့္က်ေသာ ဆက္ဆံမႈ သုိ႔မဟုတ္ အျပစ္ေပးမႈတုိ႔အေပၚ ဆန္႔က်င္ေရး ကုလသမဂၢ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CAT) ႏွင့္ 
၎တုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအပါအ၀င္ အျခားေသာ ေသာ့ခ်က္က်သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားတြင ္အဖြဲ႕၀င္ 
ပါတီတစ္ဦး ျဖစ္လာရန္၊ 

 ျမန္မာ့စစ္တပ ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ရဲတပ္ဖြ႕ဲအား အရပ္သား တရားရုံးမ်ား၏ စီရင္မႈလက္ေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာေစရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒလက္ေအာက္ရွ ိရာဇ၀တ္မႈမ်ားပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ ျပစ္မႈမ်ားအား အရပ္သား တရားရုံးမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက ္
ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အစရွိသည္တို႔အတြက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ရန္၊  

 လုံျခံဳေရးတပ္ဖြ႕ဲ၀င္မ်ားမွ က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြခံဲထားရေသာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ျပင္းထန္သည့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျပစ္မႈအားလုံးအား စုံစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ လက္ငင္း၊ ဘက္မလုိက္ေသာ၊ လြတ္လပ္ေသာ၊ ထုိ႔ျပင္ ထိေရာက္မႈရိွေသာ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျဖစ္ေစဖုိ႔ မွာၾကားရန္။ လုံေလာက္၍ လက္ခံႏုိင္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ ရိွရခ်ိန္တြင္ ၎သံသယရိွသူအား 
က်ိဳးေၾကာင္းသင့္ေလ်ာ္စြာျဖင့္ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈခံယူေစရန္၊ ဤတြင္ အမိန္႔ေပးေစခုိင္းသူဆုိင္ရာ ျပစ္မႈတာ၀န္လည္း ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ျပီး၊ 
ေသဒဏ္ေပးျခင္းအေပၚ အားကုိးအားထားမျပဳဘဲ မွ်တေသာ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္းစံညႊန္းမ်ားျဖင့္ကုိက္ညီသည့္ တရားစီရင္မႈမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 

 ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအား ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ အျပဳအမူမ်ားအား အဆုံးသတ္ျပီး၊ အနာဂါတ္တြင ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳေတာ့ဖို႔ ျပည္နယ္ လံုျခံဳေရး 
တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အားလုံးအား ခ်က္ခ်င္း အမိန္႔ေပးရန္၊ ႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပီးေျမာက္ဖို႔ ေစာင့္ဆုိင္းေနစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား က်ဴးလြန္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ က်ဴးလြန္ရန္ မွာၾကားသည့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ရဲ ၀န္ထမ္းမ်ား 
မွန္သမွ်အား တာ၀န္မ ွဆိုင္းင့ံထားရန္၊  

 လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင ္ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ လက္ရွ ိႏွင့္ ယခင ္အရာရွိမ်ားအား အရပ္သား သုိ႔မဟုတ္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ 
ေခါင္းေဆာင္မႈ ရာထူးေနရာမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းထားရိွျခင္းမျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတစ၀ွ္မ္း စနစ္တက်စစ္ေဆးမႈ ယႏၱရား 
တစ္ခုအား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရန္၊  

 ႏိုင္ငံတကာဥပေဒလက္ေအာက္ရွ ိရာဇ၀တ္မႈမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွ ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား ႏွင့္ 
စေတးခံသားေကာင္မ်ား၏ မိသားစုမ်ား၊ ထုိ႔ျပင္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ေကာင္မ်ား၏ အႏုိင္က်င့္ႏွိပ္စက္မႈမွ ရွင္သန္လြတ္ေျမာက ္
လာသူမ်ား ႏွင့္ စေတးခံသားေကာင္မ်ား၏ မိသားစုမ်ား အစရွိသူတုိ႔အား ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ထိေရာက္မႈရိွျပီး၊ က်ား၊မ ခြဲျခားမႈ 
မရိွေသာ၊ ထို႔ျပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားေသာ စစ္ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား အျပည့္အ၀ ေထာက္ပံ့ေပးရန္၊  

 ရဲ ႏွင့္ စစ္တပ္အၾကား ပါ၀ါပိုင္းျခားမႈ၊ ႏွင့္ ၎တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္အခါတြင္ အမိန္႔ေပးမႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ စနစ္မ်ားတုိ႔ အတြက္ ဥပေဒအတြင္း 
ရွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္ေပးရန္။ စစ္တပ္အေနႏွင္ ့သာမန္မဟုတ္သည့္ အထူး အေျခအေနမ်ားတြင္သာလွ်င ္ရတဲာ၀န္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား 
ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ထိုသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း စစ္သားမ်ားသည္ ရဲအရာရွိမ်ားထက္ ပိုမုိေသာ အခြင့္အာဏာမ်ား ရရိွမည္ 
မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သင့္ေတာ္ေသာ သင္တန္းပို႔ခ်မႈမ်ားအား လက္ခံရရွိသင့္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ တူညီေသာ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ႏွင့္ 
အရပ္သား စီရင္ဆုံးျဖတ္မႈတို႔ႏွင့္အညီ လုိက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစရွိသည္တုိ႔ကို ဥပေဒအတြင္း ရွင္းလင္းစြာ အတည္ျပဳထားသင့္ေပသည္။ 
ရတဲာ၀န္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ထမ္းေဆာင္ရန္ နွင့္ ရဲ အခြင့္အာဏာအား အသုံးျပဳရန္အတြက္ စစ္တပ္အား မည္သည့္ ဥပေဒဆုိင္ရာ  
ႏွင့္ စီမံလည္ပတ္မႈဆုိင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားေအာက္တြင ္ထားရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း ရွင္းလင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားရေပမည္။  

 ရခုိင္ျပည္နယ္တြင ္ေနထုိင္ေနသည့္ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား အားလုံး၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ေလးစား၊ ကာကြယ္ရန္ ပ်က္ကြက္သည့္၊ 
အရပ္သားမ်ားထံမ ွလာဘ္ယူသည့္၊ တာ၀န္အတြက ္တရားမ၀င္ အခေၾကးမ်ား ရယူသည့္ သုိ႔မွမဟုတ္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမ ွက်ဴးလြန္သည့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္ မမွန္ကန္သည့္အျပဳအမူမ်ားအား တုိင္ၾကားသူမ်ားအေပၚ အႏုိင္က်င့္၊ ျခိမ္းေျခာက္သည့္ အစရွိေသာ 
ရတဲပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာမ ွအရာရိွမ်ားအား ဌာနအတြင္းပိုင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူသည့္ ယႏၱရားတစ္ခုအား ထုတ္ျပန္ရန္။ 
၎ယႏၱရားထဲတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ 
ရံုးခန္းအတြင္းမ ွအရာရွိမ်ားအား ဆုိင္းငံ့ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေစႏိုင္သည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစသည့္ မူ၀ါဒမ်ားအား ထည့္သြင္း 
သင့္ေပသည္။ အဆုိပါေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား သည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ 
အေပၚဆန္႔က်င္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက ္ျပစ္မႈဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား၊ ထုိ႔ျပင္ အဆုိပါေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ တရားစီရင္မႈမ်ား 
ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ား အစရွိသည္တုိ႔၏ ေနရာတြင္ အစားထုိးျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျဖည့္စြက္ေထာက္ပံ့ျခင္းသာ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ၎တုိ႔အားလုံးအား 
လြတ္လပ္ေသာ အရပ္သားအဖြ႕ဲမ်ားမ ွေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။ 

 အရာရွိမ်ားမွ အႏုိင္က်င့္မႈမ်ားအား အစီရင္ခံေစႏိုင္ရန္တြက္ ရွင္းလင္းေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအား ေရးဆြရဲန္၊ ႏွင့္ အမိန္႔တြ ဲအဆင့္ဆင့္ 
လက္ခံရာ ရာထူးအဆင့္အားလုံးမ ွအရာရွိမ်ားသည္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သိရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ၎တုိ႔အား က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရန္ 
တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ လံုျခံဳေရးတပ္မ်ား၏ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ မမွန္မကန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား အစီရင္ခံရန ္ပ်က္ကြက္မႈ သုိ႔မဟုတ္ 
ဖံုးကြယ္မႈအတြက္ မွ်တေသာ တရားစီရင္မႈအား ခံယူကာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစရိွသည္တုိ႔ကုိ ေသခ်ာသိရွိထားေစရန္၊ 



INDEX: ASA 16/8630/2018 
JUNE2018  
LANGUAGE: BURMESE 

amnesty.org 

 စစ္တပ္ သုိ႔မဟုတ္ ရဌဲာန၏ ျပစ္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ မမွန္မကန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္တုိင္ၾကားသူမ်ားအေပၚ အႏုိင္က်င့္ျခင္း၊ 
ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း ႏွင့္ ညွဥ္းပန္းႏွပိ္စက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းကုိ ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန္႔ေစရန္။ လက္ရွိတြင္ ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ အဆုိပါေသာ 
ထုတ္ေဖာ္တိုင္ၾကားသူမ်ား မွန္သမွ်အား လႊတ္ေပးရန္။ ထုတ္ေဖာ္တုိင္ၾကားသူမ်ားအား လက္စားေျခတုံ႔ျပန္ခံရမႈရန္မွ ကာကြယ္ေပးသည့္ 
ဥပေဒမ်ားအား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ထားရန္။ 

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အား ဖ်က္သိမ္းေရး ႏွင့္ အားလုံးအတြက္ ေရရွည္ခံေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရိွေသာ ဖြ႕ံ  
ျဖိဳး တုိးတက္မႈအား ေသခ်ာေစေရး 

 ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရ၊ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စ ု၀န္ၾကီးမ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထုိင္လ်က္ရွိသည့္ ရခုိင္၊ ရိုဟငဂ္်ာ၊ ခမာ ႏွင့္ 
အျခားေသာ ရပ္ရြာအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ကုလသမၼဂ ႏွင့္ အျခားေသာ သက္ဆုိင္ရာ ပါ၀င္ 
သက္ဆုိင္သူမ်ားျဖင့္ တက္ၾကြစြာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ႏွင့္အတူ ခြဲဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ႏွင့္ ပိုင္းျခားမႈမ်ားအား 
တုိက္ဖ်က္ေခ်မႈန္းမည္ ့အလံုးစုံထည့္သြင္းစဥ္းစားထားေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုအား အေရးေပၚ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ဤ 
အစီအစဥ္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလျပဇယားမ်ား ႏွင္ ့အေသးစိတ္ေသာ အခြင့္အေရး-တုိင္ၾကားမႈဆုိင္ရာ ပစ္မွတ္မ်ား၊ 
အတုိင္းအတာျပကိရိယာမ်ား ႏွင့္ စံသတ္မွတ္ထားသည့္ ပန္းတုိင္မ်ား ပါ၀င္သင့္ျပီး၊ ၎သည္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ၊ လူ႔စြမ္းအား 
အရင္းအျမစ္ ႏွင့္ နည္းပညာအရင္းအျမစ္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရေပမည္၊ ထုိ႔ျပင္ ၎၏ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ 
စီမံမႈတုိ႔အတြက္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအား ခန္႔အပ္စီစဥ္ထားရေပမည္၊ ထုိ႔အျပင္ တုိးတက္မႈအေျခအေနမ်ားအား ပံုမွန ္လူထုထံသုိ႔ အစီရင္ခရံန ္
အတြက ္ယႏၱရားတစ္ခုလည္း ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အဓိပၸါယ္ျပည္၀့ေသာ ပါ၀င္မႈမ်ားအား 
ေသခ်ာေစရန္၊ ႏွင့္ ခြဲဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ ပိုင္ျခားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး က်ား၊မ ဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ အစရွိသည္တုိ႔အတြက ္
အေသးစိတ္ေသာ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအား ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္၊  

 လူမ်ိဳး၊ အသားေရာင္၊ မူလတုိင္းရင္းသား၊ က်ား၊မ လိင္ကြျဲပားမႈ၊ ဘာသာစကား သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာေရး၊ သို႔မွမဟုတ္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမျပဳရန္ 
တားျမစ္ထားသည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ား အစရွိသည္တုိ႔အေပၚ အေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း ကင္းမဲ့သည့္ ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္အား 
ေပးအပ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္၊ ႏွင့္ ဤမူစည္းမ်ဥ္းအား လက္ေတြ႕ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္အတြက္ငွာ 
၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ရေပမည္။ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအား အယူခ၀ံင္ရန ္သုိ႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ရန္ ေစာင့္ဆုိင္း 
ေနစဥ္အတြင္း ယခင္က တရား၀င္ျဖစ္ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားကဒ္မ်ား ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ား ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ကေလးမ်ားထံသို႔ 
ႏိုင္ငံသားဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္သင့္ျပီး၊ ၎တုိ႔သည္ ေနာက္ထပ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင္ ့
ဆုံးျဖတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အား ထပ္မံသြားေရာက္ဖို႔မလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္၊  

 ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ တစ္ဖက္သတ္ ခြျဲခားဆက္ဆံ တားျမစ္ခ်က္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား 
ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေဒသဆုိင္ရာ အမိန္႔မ်ား ႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားအားလုံးအား ရုတ္သိမ္းျပီး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္း မခံရဘဲ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး ႏွင့္ လူမႈဘ၀ေနထုိင္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားအား ရရိွႏုိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ရေပမည္၊  

 မူစလင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ မူစလင္မ်ားအား အမ်ားျပည္သူလူထုေရွ႕တြင္ျဖစ္ေစ သီးသန္႔ျဖစ္ေစ ဘုရားရွိခုိး၊ ၀တ္ျပဳ၊ က်င့္မွတ္၊ 
သင္ၾကားႏုိင္ေစျခင္းျဖင္ ့မိမိတို႔၏ ဘာသာေရးအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္ ျပဳရမည္ျဖစ္သည္၊  

 ဒုကၡသည္ခုိလံႈသူမ်ား၊ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနရာခ်ထားခံရသူမ်ား ႏွင့္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအား အကယ္၍ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ၎တုိ႔၏မူလေနထုိင္ရာသုိ႔ ျဖစ္ေစ၊ 
သုိ႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ျခြင္းခ်က္အေျခအေနမ်ားတြင္မူ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း တစ္ေနရာမွ အျခားေရြးခ်ယ္ႏုိင္ေသာ သင့္ေတာ္သည့္ 
အိမ္ရာတစ္ခုတြင္ျဖစ္ေစ လုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းစြာ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာျဖင့္ ျပန္လည္သြားေရာက္ႏုိင္ဖုိ႔ အာမခံခ်က္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္၊ 
ထုိ႔ျပင္ မိမိတုိ႔၏ ေနရပ္ျပန္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္အေျခခ်မႈ ႏွင့္ ျပန္လည္စုစည္းမႈ၊ ထုိ႔ျပင္ ေဒသ၏ အလုံးစုံ တုိးတက္မႈ အစရိွသည္တုိ႔အား စီစဥ္ေရးဆြ၊ဲ 
စီမံခန္႔ခြရဲာတြင္လည္း ဒုကၡသည္ခုိလံႈသူမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းခံရသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အျပည့္အ၀ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ ဒုကၡသည္ခုိလံႈသူမ်ား ႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနရာခ်ထားျခင္းခံရသူမ်ား အားလုံးသည္ ၎တုိ႔၏ 
အသက္၊ လုံျခံဳေရး၊ လြတ္လပ္မႈ သုိ႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးတုိ႔အတြက္ အႏၱရာယ္ရိွေသာ ေနရာတစ္ေနရာရာသုိ႔ အတင္းအက်ပ္ ေပးပုိ႔ခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အေျခခ်ေနထုိင္ေစျခင္း မရိွေစရန္အတြက္ ၎တုိ႔၏ အခြင့္အေရးအား ေသခ်ာေစရေပမည္၊ 

 ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား မရိွဘဲ လူတိုင္းအား အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ ့ေရရွည္ခံေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ ဖြံ႕ ျဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ 
သင့္ေတာ္ရာ အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားအား ေရးဆြျဲပီး၊ အားလုံးအေပၚ လုံေလာက္စြာ အေလးထားေၾကာင္း၊ အကာအကြယ္ေပးေၾကာင္း၊ 
စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးအပ္ေၾကာင္း အစရွိသည္တုိ႔ကုိ ေသခ်ာေစရန္အတြက ္နဂုိကရွိေနသည့္ 
မညီမွ်မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည ္ျဖစ္သည္၊ ထုိ႔ျပင္ 

 ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ ဖယ္ခ်န္ထားမႈ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား လံႈ႕ေဆာ္ေပးသည့္ ႏိုင္ငံေရးရာ၊ မ်ိဳးႏြယ္ေရးရာ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးရာ 
အမုန္းတရား လံႈ႕ေဆာ္အားေပးမႈမ်ား မွန္သမွ်အား လူထုေရွ႕  ျပတ္ျပတ္သားသား ရႈတ္ခ်ရမည္ျဖစ္သည္။ ၎ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမ်ားအား အဆံုးသတ္ 
ေစရန္အတြက္ ထိေရာက္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ျပီး၊ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္အည ီပစ္မွတ္ထားခံ 
ရေသာ သူမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ ေထာက္ပံ့ေပးရေပမည္။  

ကုလသမဂၢ၊ အျခားေသာ ႏုိင္ငံတကာ ႏွင့္ ႏုိင္ငံအလုိက္ ပါ၀င္သက္ဆုိင္သူမ်ား၊ ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး 
 ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားရိွ ဧရိယာမ်ား အားလုံး အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းသုိ႔ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈ 

ဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား တားျမစ္ပိတ္ပင္ခံရျခင္းမရိွဘဲ ခ်က္ခ်င္း ၀င္ေရာက္အကူအညီေပးႏုိင္ရန္ ေထာက္ပ့ံေပးရမည္။ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနရာခ်ထား 
ခံရသူမ်ား ႏွင့္ အကူအညီလုိအပ္ေနသည့္ အျခားသူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ၾကည့္ရႈသုံးသပ္ေစႏုိင္ရန္ ႏွင့္ ၎တုိ႔ထံ ပ့ံပုိးကူညီမႈမ်ား 
ေပးပုိ႔ႏုိင္ရန္အတြက္ ကုလသမဂၢ၊ ႏုိင္ငံတကာ ႏွင့္ ႏုိင္ငံအလုိက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအား ခြင့္ျပဳေပး ရေပမည္၊   

 ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ႏွင့္ ဖြံ႕ ျဖိဳးတုိးတက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္သားမ်ားမွ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူသည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္အား ထိေရာက္စြာ စံသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ထားသင့္ျပီး၊ အထူးသျဖင့္ အေရးၾကီးသည့္ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ား 
ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ ဤအုပ္စုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ခုခံကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းမဲ့ေနသည့္ လူထုအေပၚ ပံ့ပုိးေထာက္ပံ့ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း အခ်က္ကုိ 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ သင့္ေတာ္ေသာ အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခ ုအတြင္း တုံ႔ျပန္ခ်က္အား ေထာက္ပံ့ေပးေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ 
ေဆာင္ရြက္ရေပမည္၊ 
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 လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံအလုိက္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာ လုပ္သားမ်ားသည္ 
ရခုိင္ျပည္နယ္၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ား အားလုံး၊ အထူးသျဖင္ ့ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ ႏွင့့္ ရေသ့ေတာင္ ျမိဳ႕နယ္မ်ားသုိ႔ အျပည့္အ၀ 
ဆက္လက္ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ခြင့္အား ခြင့္ျပဳေပးရေပမည္၊ 

 လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ လြတ္လပ္သည့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားသည္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲ အေျခစုိက္စခန္းမ်ား  
ႏွင့္ စခန္းငယ္မ်ားတုိ႔ကဲ့ေသာ တရားမ၀င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိဒ္မ်ား အပါအ၀င္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွ ိထိန္းသိမ္းေရး အေဆာက္အအုံေနရာမ်ား 
အားလုံးသုိ႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ခြင့္ကိ ုေထာက္ပံ့ေပးရမည္၊ 

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ မတုိင္မီ ရက္မ်ား ႏွင့္ ၎ျပီးေနာက္ ေနာက္ပုိင္းကာလမ်ားတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းရိွ လုံျခံဳေရးတပ္ 
စစ္ဆင္ေရးမ်ားျဖင့္ ဆက္ႏြယ္ျပီး ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ား၏ မိသားစုမ်ားထံသုိ႔ ၎ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ား၏ ကံၾကမၼာမွာ မည္သုိ႔ရိွေၾကာင္း  
ႏွင့္ ၎တုိ႔မည္သည့္ေနရာတြင္ရိွေနေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား အျပည့္အ၀အား ခ်က္ခ်င္း ေထာက္ပ့ံေပးရေပမည္။ ႏုိင္ငံတကာမွ 
အသိအမွတ္ျပဳေသာ ျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံထားရသူမ်ားမွလြ၍ဲ အားလုံးေသာ ထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားအား ခ်က္ခ်င္း လြတ္ေျမာက္ 
ခြင့္ေပးေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူမ်ားအား လြတ္လပ္ေသာ အရပ္သား တရားရုံမွေန ၎တုိ႔ 
ပုံမွန္အားျဖင့္ တရား၀င္ ထိန္းသိမ္းခံရမည့္ေနရာသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ကာ မိသားစုမ်ား မၾကာခဏ ၀င္ေရာက္ေတြ႕ဆုံခြင့္ ႏွင့္ ၎တုိ႔ ေရြးခ်ယ္ရာ ေရွ႕ေနမ်ား 
ရရိွခြင့္ အစရိွသည္တုိ႔အား ခြင့္ျပဳျပီၚ၊ အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ကုသမႈဆုိင္ရာ အနည္းဆုံးစံသတ္မွတ္ခ်က္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား (နယ္လဆင္မန္ဒဲလား 
စည္းမ်ဥ္းမ်ား) ႏွင့္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ား၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ အျပည့္အ၀ ကုိက္ညီမႈရိွေသာ ကုသမႈအား ေထာက္ပံံေပးရေပမည္၊  

 ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ကုလသမၼဂ အထူး ကုိယ္စားလွယ္အား ႏိုင္င၀ံင္ေရာက္ခြင္ ့တားျမစ္ထား 
သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ခ်က္ခ်င္း ျပင္ဆင္ေပးရန္၊ ႏွင့္ အဆုိပါတားျမစ္ခ်က္အစား သူမအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ား အားလုံးသုိ႔ 
အျပည့္အ၀ အဟန္႔အတားမရိွဘဲ ဆက္လက္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ထုိ႔ျပင္ သူမထံျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ သူမ 
ေတြ႕ဆုံေသာ သူမ်ားကုိျဖစ္ေစ ရည္ရြယ ္ခ်ိန္းေျခာက္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈမ်ား မရိွေစဘဲ သူမအေနႏွင္ ့ထ္ိန္းသိမ္းခံရသူမ်ား 
အပါအ၀င္ သူမ ေရြးခ်ယ္ေသာ အုပ္စုမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္ အရာရွ၀ိန္ထမ္းမ်ားကုိပါ ေတြ႕ဆုံႏိုင္ခြင့္ေပးရန ္ခြင့္ျပဳသင့္ 
ေပသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ ေတာင္းဆုိသည့္အတုိင္းပင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ားအား အကဲျဖတ္သုံးသပ္ရန္အတြက ္
ပူးေပါင္း စံသတ္မွတ္ခ်က္ ပန္းတုိင္မ်ားအား သူမႏွင့္အတူ ညွိႏိႈင္းတုိင္ပင ္ထုတ္ျပန္သင့္ေပသည္။ 

 ကုလသမဂၢ၏ အျခားေသာ အထူး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားလုံးထံသို႔ ဆက္လက္ ဖိတ္ၾကားမႈမ်ား တုိးခ်ဲ႕ေပးျပီး၊ ႏိုင္ငံ၏ အစိတ္အပုိင္းမ်ား 
အားလုံးသုိ႔ အျပည့္အ၀ ၀င္ေရာက္ခြင့္ႏွင့္အတူ ေတာင္းဆုိလာေသာ လည္ပတ္ခြင့္မ်ား မွန္သမွ်အတြက္ လွ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာျဖင့္ 
အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရေပမည္၊ ထုိ႔ျပင္ 

 အျပည့္အ၀ ကာကြယ္မႈ ႏွင့္ ျမင့္တင္မႈ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ OHCHR ရံုးခန္းတစ္ခုအား အေစာဆုံး အခြင့္အလမ္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေစရန ္
စီစဥ္ေပးျပီး၊ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း သြားလာခြင့္ကို ေပးရေပမည္။  

အာရကန္ ရုိဟင္ဂ်ာ ကယ္တင္ေရးတပ္ (ARSA) ထံသုိ႔ 

 ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ ျပင္းထန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး တလြအဲသုံးခ်မႈမ်ားအား ရပ္တန္႔ရန္ 
သုိ႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳရန္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အားလုံးထံ ခ်က္ခ်င္း ညႊန္ၾကားရမည္၊ 

 ျပင္းထန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရိွသည္ဟု သံသယရိွေသာ အဖြ႕ဲ၀င္မွန္သမွ်အား ရာထူးမ်ားမွ ဖယ္ရွားပစ္ရမည္၊ ထုိ႔ျပင္ 

 ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒလက္ေအာက္မွ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ တလြ ဲအသုံးခ်မႈမ်ားအတြက္ 
တာ၀န္ရိွသူမ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆး သုိ႔မဟုတ္ စီရင္ရန္ အနာဂါတ္ ICC စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ၊ ထုိ႔ျပင္ လက္ရိွ သုိ႔မဟုတ္ အနာဂါတ္တြင္ ဖြ႕ဲစည္းမည့္  
UN ယႏၱရားႏွင့္အတူ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား 
၀င္ေရာက္ရယူႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အပါအ၀င္ ယႏၱရားမွ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား မွန္သမွ်အား ခ်က္ခ်င္း တုံ႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။  

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ အစုိးရထံသုိ႔  

 ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိအၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ ရက္စက္ညွဥ္းပန္းမႈမ်ားမ ွထြက္ေျပးလာသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလုံးအား မည္သည့္ ၾကန္႔ၾကာမႈ သုိ႔မဟုတ္ 
ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွ မရိွဘဲ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ဆက္လက္ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးရမည္၊ 

 ခုိ၀င္လာသူမ်ားအား အတင္းအက်ပ္ ေနရပ္ျပန္မပုိ႔ေရး မူစည္းမ်ဥ္းအား တင္းၾကပ္စြာျဖင့္ အသုံးျပ ျဳပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ ၎တုိ႔၏ ေနအိမ္မ်ားသုိ႔ ရုိဟင္ဂ်ာ 
ဒုကၡသည္မ်ားအား ေနရပ္ျပန္ေစရာတြင္ ၎တုိ႔၏ ဆႏၵအေလ်ာက္ လုံျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းစြာျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာ အဆက္မျပတ္ ေနရပ္ျပန္သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ စနစ္တက် ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ ပုိင္းျခားထားမႈမ်ား အပါအ၀င္ ျပင္းထန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ 
၎တုိ႔ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အေျခအေနသုိ႔ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် အတင္းအက်ပ္ ျပန္ပုိ႔ျခင္း မျပဳေၾကာင္း အာမခံခ်က္ ေပးရေပမည္၊  

 ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မႈမ်ား ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားအၾကား လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမွ ရွင္သန္ လြတ္ေျမာက္လာ 
သူမ်ားအတြက္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ ႏွင့္ အၾကံေပးေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔ အပါအ၀င္ မုဒိန္းမႈသားေကာင္မ်ားအား ေနာက္ပိုင္းကာလ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ အေရးေပၚသားဆက္ျခားျခင္း၊ HIV အၾကံေပးေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေရာဂါစစ္ေဆးမႈ ႏွင့္ ေရာဂါ ကာကြယ္မႈ 
ကုထံုးမ်ား၊ အႏၱရာယ္ကင္းစိတ္ခ်ရျပီး တရား၀င္ျဖစ္ေသာ သားဖ်က္ခ်မႈမ်ား ႏွင့္ မိခင္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ပံ့ပုိးေထာက္ပံ့မႈမ်ား 
အစရွိသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အျပည့္အ၀ ဦးစားေပး ေထာက္ပံ့သြားရေပမည္၊   

 ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒလက္ေအာက္မ ွရာဇ၀တ္မႈမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိအျခားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ တလြအဲသုံးခ်မႈ 
မ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆး၊ စီရင ္သုိ႔မဟုတ္ တရားမွ်တမႈ ရရိွေစရန္အတြက ္အနာဂါတ္ ICC စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၊ ထုိ႔ျပင္ 
လက္ရွ ိသုိ႔မဟုတ္ အနာဂါတ္တြင ္ဖြဲ႕စည္းမည့္ UN ယႏၱရားႏွင့္အတူ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္၊ ထုိ႔ျပင္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ၀င္ေရာက္ရယူႏိုင္ခြင့္ႏွင္ ့ပတ္သက္ျပီး အပါအ၀င္ ယႏၱရားမွ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား မွန္သမွ်အား 
ခ်က္ခ်င္း တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ 
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 ျမန္မာ့လံုျခံဳေရးတပ္မ်ား ႏွင့္ ARSA တုိ႔မွ က်ဴးလြန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္ အႏုိင္က်င့္မႈမ်ားမ ွရွင္သန ္လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား 
ႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၊ ထုိ႔ျပင္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားအား ျခိမ္းေျခာက္မႈ၊ အႏုိင္က်င့္မႈ ႏွင့္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားရန္မ ွအကာအကြယ္ 
ေပးထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။ အဆုိပါေသာ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားအတြက္ 
တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား မွ်တစြာျဖင့္ စီရင္ႏုိင္ရန ္စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ျပီး၊ အကယ္၍ လုိအပ္လွ်င္ လုံျခံဳေသာ အိမ္ရာ၊ ေငြေၾကး ႏွင့္ အျခား 
အမ်ိဳးအစားေသာ ပံ့ပုိးေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ ျပန္လည္ေနရာခ်မႈ ႏွင့္ မိမိမည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား 
ေထာက္ပ့ံေပးရေပမည္။  

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ် က္ရိွေသာ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာ 
ေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား 

 ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မႈမ်ား ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ားအၾကား လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမွ ရွင္သန္လြတ္ေျမာက္လာ 
သူမ်ားအတြက္ စိတ္ပိငု္းဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ ႏွင့္ အၾကံေပးေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔ အပါအ၀င္ မုဒိန္းမႈသားေကာင္မ်ားအား ေနာက္ပိုင္းကာလ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ အေရးေပၚသားဆက္ျခားျခင္း၊ HIV အၾကံေပးေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေရာဂါစစ္ေဆးမႈ ႏွင့္ ေရာဂါ ကာကြယ္မႈ 
ကုထံုးမ်ား၊ အႏၱရာယ္ကင္းစိတ္ခ်ရျပီး တရား၀င္ျဖစ္ေသာ သားဖ်က္ခ်မႈမ်ား ႏွင့္ မိခင္က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ပံ့ပုိးေထာက္ပံ့မႈမ်ား 
အစရွိသည္တုိ ႔ႏွင္ ့ပတ္သက္သည့္ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အျပည့္အ၀ ဦးစားေပး ေထာက္ပံ့သြားရေပမည္။ 


