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ျမနမ္ာ - ကိဖုအိာနန ္ဥးီေဆာငေ္သာ ေကာ္မရငွ၏္ တိကုတ္ြနး္ႏိွဳ းေဆာ္ခ်ကမ္်ားကိ ုအေကာငအ္ထညေ္ဖာ္ရန ္

UN ၏အခ်က္အလက္ရွာေဖြသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကန္ ့သတ္ခ်က္မ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ခံတာ၀န္ယူမႈကုိ ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ရန္ 

(ရန္ကုန္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၄ရက္၊ ၂၀၁၇) ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ ျပည့္စုံသည့္ ေထာက္ခံအ ၾကံျပဳခ်က္မ်ား 
အေပၚအေရးယူ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း Fortify Rights မွ ယေန ့ေျပာၾကားသည။္ ယခင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကုိဖိအာနန္ 
ဦးေဆာင္ေသာ ေကာင္မရွင္မွ အျပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ ကုိ ယေန ့ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္ ထုတ္ျပန္လုိက္ပါသည။္ 

အၾကံေပးေကာ္မရွင္မွ အစုိးရအေနျဖင့္ ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာမ်ားႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ားအား အတင္းအက်ပ္ သီးသန္ ့ခြဲျခားထားျခင္းကုိ ခုိင္မာ သည္ ့
အဆင့္မ်ားျဖင့္ အဆုံးသတ္ရန္၊ ျပည္နယ္ တေလွ်ာက္တြင္ လူမႈအကူအညီမ်ား အျပည့္အ၀ႏွင့္ အဟန္ ့အတားမရိွ ရရိွႏုိင္ရန္ကုိ ေသခ်ာစြာ 
လုပ္ေဆာင္ရန္၊ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ ကုိ “ျပန္လည္ေလ့လာ” ၍ အေျခအေနမ့ဲျဖစ္ေနေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ျခင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴး 
လြန္သူမ်ားအား လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံေစျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားခြင့္အေပၚကန္ ့သတ္ခ်က္မ်ားကုိ အဆုံးသတ္ 
ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကုိ အၾကံျပဳတုိက္တြန္းခ့ဲပါသည။္  

“ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနတ့ဲ ရက္စက္တ့ဲလုပ္ရပ္ေတြကုိ ကုိင္တြယ္တာထက္ အစုိးရက အၾကံေပးေကာ္မရွင္ကုိ အေနာက္ဘက္မွာဖုံးကြယ္ထားဖုိ  ့
ၾကိဳးစားေနတယ္”ဟု Fortify Rights၏ အလုပ္အမႈေဆာင္အၾကီးအကဲ Matthew Smith မွေျပာၾကားသည္။ “အၾကံေပးေကာ္မရွင္ က 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကုိ ရပ္တန္ ့ဖုိ ့ခုိင္မာတ့ဲ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္ေတြနဲ ့တုိက္တြန္းတ့ဲ အေပၚ အစုိးရအေနနဲ ့ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္ ့ၾကာမႈမရိွဘဲ အေရးယူ 
သင့္တယ္။ ေအာက္ေျခမွာ ျဖစ္ေနတ့ဲ အမွန္တရားေတြကုိ အစုိးရအေနနဲ ့အျမန္ဆုံးအေရးတၾကီး ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ ့လုိအပ္တယ္” 

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံအၾကံေပး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အဖြဲ ့၀င္၉ဦးျဖင့္ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၃ရက္ 
၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ “လူမႈအကူအညီမ်ားႏွင့္ တုိးတတ္ဖြံ ့ျဖိဳးမႈ ျပသာနာမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္၊ အေျခခံ၀န္ေဆာင္ေပးမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရိွရန္ 
ႏွင့္ ရခုိင္ျပညသူ္မ်ား၏လုံျခံဳေရး”မ်ား အတြက္ဖြဲ့စည္းခ့ဲပါသည။္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၆ဦးႏွင့္ မစၥတာကုိဖိအာနန္ အပါအ၀င္ အျပညျ္ပည ္
ဆုိင္ရာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ ့၀င္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ ့စည္းခ့ဲပါသည္။ အစုိးရမွ ေကာ္မရွင္၏အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထညေ္ဖာ္ မည္ဟု 
ယခင္က ေျပာၾကားခ့ဲပါသည။္  

အစုိးရမွ ေကာ္မရွင္ဖြဲ ့ျပီး ၁လေက်ာ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ စစ္ေသြးၾကြမ်ားမွ ရဲ အရာရိွ ၉ဦးအား ေအာက္တုိဘာလ ၉ရက္ ၂၀၁၆တြင္သတ္ 
ျဖတ္ခ့ဲျပီး၊ ဆက္စပ္၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွ ေရွ ့တန္းကင္းစခန္းမွ ရဲအရာရိွ ၃ဦးအား တုိက္ခုိက္ခ့ဲပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ အစုိးရမွ ရက္စက္ 
ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ အႏုိင္ထက္ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည။္ Fortify Rights ႏွင့္ အျခား အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏အဆုိအရ စစ္တပ္မွစစ္သားမ်ားသည ္ ျပညသူ္မ်ားကုိ 
သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားကုိ အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊ ရြာမ်ားကုိဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ ျပညသူ္ျပည္သား ၉၀၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ 
အေျခအေနမ့ဲျဖစ္ေစခ့ဲပါသည္။  

ကုလသမဂၢ၏ လူ ့အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ရုံးမွ ေအာက္တုိဘာလမွစတင္၍ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည ္ လူသားမ်ိဳးႏႊယ္ အေပၚ 
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ စြပ္စြဲေျပာဆုိခ့ဲပါသည္။ အစုိးရမွ ထုိစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကုိ ျငင္းဆုိခ့ဲပါသည္။ 

“ႏုိင္ငံတကာ လူ ့အသုိင္းအ၀ုိင္းေတြက စြပ္စြဲမႈျပဳလုပ္တိုင္း၊ ကြ် န္ေတာ္တုိ ့ ကုိဖိအာနန္ ေကာ္မရွင္ရဲ ့ အၾကံေပးေထာက္ခံ ခ်က္ေတြနဲ ့ကုိက္ညီစြာ 
အေရးယူေနပါတယ္”ဟု အစုိးရ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ ေဇာ္ေဌးမွ ဧရာ၀တီ ို  ့ ဇူလုိင္လ ၁၀ရက္ေန ့တြင္ေျပာခ့ဲပါသည။္ “ေကာ္မရွင္ဟာ 
ကြ် န္ေတာ္တုိ ့အတြက္ အကာအကြယ္ ဒုိင္းလႊာတခုလုိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနပါတယ္”  

အစုိးရသညမွ္ အၾကံေပးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ စုံစမ္းေထာက္လမ္းရန္ႏွင့္ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ရန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 
ကုိ လုပ္ေဆာင္ခြင့္မျပဳပါ။ ရခုိင္ျပညန္ယ္တြင္ျဖစ္ေပၚေနသည္ ့“လူ ့အခြင့္အေရးကပ္ဆုိက္ေနျခင္း” အတြက္တာ၀န္ယူေျဖရွင္းျခင္း၏ အေရးၾကီးပုံကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ျပီး အစုိးရအေနျဖင့္ “အလြန္အမင္းဆုိးရြားသည္ ့လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းကုိ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား” တာ၀န္ခံခုိင္းရန္  
ေကာ္မရွင္မွယေန ့ေျပာၾကားလုိက္ပါသည္။  

အၾကံေပးေကာ္မရွင္မွ အစုိးရအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပညန္ယ္ အတြင္းေနထုိင္သူမ်ားအားလုံး လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ ရရိွရန္အတြက္လည္း  
ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ အၾကံျပဳတုိက္တြန္းခ့ဲပါသည။္ 
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Fortify Rights မွ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ရုိဟင္ဂ်ာ(၁)သန္းေက်ာ္၏ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ ၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း ၊ ကေလးေမြးျခင္း 
ႏွင့္ ေန ့စဥ္အသက္ရွင္ ေနထုိင္မႈအေပၚ တင္းက်ပ္စြာ ကန္ ့သတ္တားျမစ္ထားသည့္ ေဒသတြင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အစုိးရအတြင္းအေထာက္ 
အထားမ်ား ကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပခ့ဲပါသည္။ အစုိးရသည ္လူေပါင္း ၁၂၀၀၀၀ - အမ်ားစုမွာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ အတြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမွ 
လြတ္ေျမာက္လာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျမိဳ ့နယ္ (၈)ခုရိွ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း (၃၈)ခုတြင္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထား ပါသည။္ 
ေဒသတြင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ ့က်င့္သုံးခ်က္မ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ရြာမ်ား ၊ ရြာလမ္းေၾကာင္းမ်ား ၊ ျမိဳ ့နယ္မ်ား ႏွင့္ 
အျခားေသာ ေနရာမ်ားသုိ ့ လြတ္လပ္စြာ ခရီးသြားလာခြင့္ ကုိ တားျမစ္ထားပါသည္။  

လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္အတြက္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သည္ ့ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအျဖစ္ စြဲခ်က္တင္ျခင္း ၊ 
ခ်ိန္းေျခာက္ ေငြညွစ္ျခင္း သုိ ့မဟုတ္ လက္တုန္ ့ျပန္လက္စားေခ်ျခင္းမ်ားကုိ ျမန္မာျပည္နယ္လုံျခံဳေရးမွ အႏုိင္အထက္ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္ဟု Fortify 
Rights မွေျပာခ့ဲ ပါသည္။ 

“လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားမႈအတြက္တားျမစ္ခ်က္ေတြဟာ တရားဥပေဒနဲ ့မကုိက္ညီတ့ဲအျပင္ စီးပြားေရးအတြက္ဆုိးရြားေစျပီးေတာ့ အသက္ 
ဆုံးရံႈးေစ ႏုိင္တ့ဲ အႏၱာရာယ္ေတြကုိ ဖန္တီးေနတယ္”ဟု Mattew Smith မွေျပာခ့ဲပါသည္။ “လူမႈေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ တျခားစီခြဲျခားထားတ့ဲ 
ႏုိင္ငံေရးစနစ္ တားျမစ္ခ်က္ေတြဟာ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းရဲ ့လုံျခံဳေရးကုိ တုိက္စားသြားျပီးေတာ့ လူအစုလုိက္အျပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈ 
အႏၱာရာယ္ ေတြကုိ ပုိျပီးျမင့္တတ္ေစတယ္။ ဒါဟာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကုိ အျမန္ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္တ့ဲအရာဘဲျဖစ္တယ္” 

ျမန္မာစစ္တပ္၏ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြငျ္ပဳလုပ္သည္ ့ ႏိွမ္နင္းမႈမ်ားကုိ ကုလသမဂၢ လူ ့အခြင့္အေရး ေကာင္စီမွ 
အလြန္အေရးပါေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မတ္လ ၂၄တြင္ ေပးခ့ဲျပီး၊ သီးျခားရပ္တညေ္နသည္ ့ အျပည္ျပညဆုိ္င္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ရွာေဖြ 
စုေဆာင္းျခင္း အတြက္ေစလႊတ္ထားေသာအဖြဲ ့ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ညင္ွးပန္း 
ႏိွပ္စက္မႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ အစုိးရသည ္ထို ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ “ပတ္သက္မႈမလုပ္ဘဲအဆက္ျဖတ္” ထားပါသည္။ စုၾကည္မွသူမ၏အစုိးရသည္ Mission အဖြဲ ့ 
ႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားမညမ္ဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းျပခ့ဲပါသည္။ အခ်က္အလက္ရွာေဖြသည့္အဖြဲ ့မွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ ့တရား၀င္ ၀င္ေရာက္ခြင့္ကုိ ေတာင္းခံ 
သြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည။္  

ျမန္မာႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွင့္ စုၾကည္၏ ရုံးမ်ားမွ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပင္းထန္စြာျဖစ္ေပၚေနသည္ ့လူ 
့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကုိ ပံုမွန္လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္အတုိင္း ျငင္းဆုိခ့ဲပါသည္။ ၾသဂုတ္လ ၆ရက္ေန ့တြင္ စုၾကည္မွ ခန္ 
့အပ္တာ၀န္ေပးထားသည္ ့ ဒုသမၼတျမင့္ေဆြဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မရွင္မွ ေအာက္တုိဘာလမွစတင ္ကာ ေမာင္ေတာျမိဳ ့နယ္တြင္ ျပင္းထန္စြာျဖစ္  
ေပၚေနသည့္ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကုိ အေရးမထားဘဲျငင္းပယ္ခ့ဲပါသည။္ 

ဒုသမၼတ ျမင့္ေဆြမွ သတင္းေထာက္မ်ားအား “ကုလသမဂၢကစြပ္စြဲသလုိမ်ိဳး လူသားမ်ိဳးႏႊယ္စုအေပၚျပစ္မႈက်ဴ းလြန္ႏုိင္ေခ်ေတြမရိွပါဘူး တုိင္းရင္း 
သား မ်ိဳးႏႊယ္စုေတြကုိ ရွင္းလင္းသုတ္သင္တယ္ဆုိတ့ဲ သက္ေသအေထာက္အထားေတြလည္းမရိွပါဘူး” ဟုေျပာၾကားခ့ဲပါသည။္  

ျမင့္ေဆြ ေကာ္မရွင္၏ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ ့က်င့္သုံးခ်က္မ်ားသည္ ့ “လြန္စြာမွားယြင္း”ေနျပီး၊ “အဖြဲ ့၏ရွာေဖြေတြ ့ရိွခ်က္မ်ားမွာလည္း 
အမ်ားယုံၾကညလ္က္ခံႏုိင္ဖြယ္ ကုိက္ညီမႈေတြမရိွဘူး” ဟု Fortify Rights မွေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။ 

“အာနန္ ေကာ္မရွင္၊ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြသူေတြ ျပီးေတာ့ ျမန္မာျပည္ရဲ ့လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းၾကားမွာ အစုိးရအေနနဲ ့ရက္စက္ 
ၾကမ္းၾကဳတ္တ့ဲ လုပ္ရပ္ေတြကုိ ရပ္တန္ ့ဖုိ ့၊ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပင္ဆင္ဖ့ုိအခြင့္အလမ္းေတြရိွပါတယ္”ဟု Mattew Smith မွာေျပာ 
ၾကားခ့ဲပါသည္။ “အခ်ိဳ ့အရာရိွေတြက ရခုိင္ကုိ ၾကမ္းတမ္းမႈေတြေအာက္ကေန လွည္းထုတ္ပစ္လုိက္ခ်င္တယ္။ စစ္တပ္ န့ဲအာဏာရိွျပည္သူ ေတြက 
ႏုိင္ငံတကာရဲ ့အားစုိက္လုပ္ေဆာင္မႈေတြနဲ ပူးေပါင္းျပီး ျပစ္မႈက်ဴ းလြန္သူေတြကုိ ခုိင္လုံတ့ဲအခ်က္အလက္ေတြ ေဖာ္ထုတ္ျပီး က်ဴ းလြန္ 
ခ့ဲတ့ဲအရာေတြအတြက္ တာ၀န္ယူခုိင္းရမယ္” 

 


