
 
ျမန္မာႏုိင္ငံ။        ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ပုိင္းတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားအား အတင္းအဓမၼခုိ

င္းေစမွဳကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ 

အစုိးရအေနႏွင့္ အတင္းအဓမၼ ခုိင္းေစမွဳ က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားကုိ အေရးယူေပးရန္ႏွင့္ အသက္ရွင္က်န္ေ
နေသာ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ 

ရန္ကုန္ျမိ ႕ဳ၊ မတ္လ ၁၅ ရက၊္ ၂၀၁၆။        ။ျမန္မာတပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္န
ယ္တြင္ မၾကာေသးမီက ရခုိင္တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားကုိ အ
သက္အႏၱရယ ္ျခိမ္းေျခာက္ကာ တြင္းမ်ားတူးရန္ႏွင့္ ကရိယာအေထာက္အပ့ံမ်ား သယ္ေဆာင္ေပးရန္ 
အတင္း အဓမၼ ခုိင္းေစခဲ့သည္ဟု Fortify Rights မွ ယေန႔ေျပာၾကားလုိက္သည္။  ၄င္း အတင္းအဓမၼ  
ခုိင္းေစမွဳသည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၆ အတြင္း ေက်ာက္ေတာ္ျမိ ႔ဳနယ္တြင္  ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျ
ဖစ္သည္။  

“သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႔ဲသည္ အတင္းအဓမၼ   ခုိင္းေစမွဳကုိ ေလးေလးနက္နက္ 
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း မရိွခဲ့ပါ။ ထုိအခ်က္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အေနႏွင့္ ႏုိင္ငံအႏံွ႔ မွတ္တမ္းတင္ေနရျခ
င္း၏ အေၾကာင္းရင္း တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ျဖစ္သည္။” ဟု Fortify Rights ၏ အလုပ္အမွဳေဆာင္ ဒါရုိက္
တာျဖစ္ေသာ မက္သရူးစမစ္မွ ေျပာၾကားလုိက္သည္။  “ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားအေနႏွင့္ ထုိေဒသတြင္း 
ျဖစ္ပြားေနေသာ အလြဲသုံးစားျပဳမွဳမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ေပးသင့္ျပီး အသက္ရွင္က်န္ေနေသာ အလုပ္သ
မားမ်ားကုိ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသင့္သည္။” 

ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅ ႏွင့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၆ အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ျမိ ႔ဳနယ္တြင္ ျမန္မာ
တပ္မေတာ္မွ အတင္းအဓမၼ ေစခုိင္းမွဳ (၇)ခုကုိ Fortify Rights ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ လက္တြဲလုပ္ကုိင္သူ
မ်ားက ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း (၁၁)ရက္ၾကာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမွဳမ်ားအတြင္း မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ 
ထုိအတင္းအဓမၼ ေစခုိင္းမွဳအားလုံးတြင္ ျပည္သူမ်ားကုိ အတင္းအဓမၼ လုပ္အားေပးခုိင္းျခင္းႏွင့္ ျမန္မာ့
တပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ ပစၥည္းသယ္ခုိင္းျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။ 

ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း (၃၈၀)မွ စစ္သားမ်ားက ေက်ာင္းေခ်ာ
င္းရြာမွ လူသုံးေယာက္ကုိ အတင္းအဓမၼေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တပ္ရင္း (၃၈၀)ႏွ
င့္ (၃၇၈) သည္ ထုိလူတုိ႔ကုိ လက္နက္ႏွင့္ ရိကၡာမ်ား သယ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ရခုိင္တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိက္ပြဲ
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အတြင္း က်ဆုံးသြားေသာ ျမန္မာတပ္မေတာ္သားမ်ားအတြက္ တြင္းတူးရန္ အတင္းအဓမၼ ေစခုိင္းခဲ့သ
ည္။  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ထုိလူမ်ားကုိ (၁၁)ရက္ဆက္တုိက္ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ျပီး၊ အစာေရစာမေ
ကၽြးဘဲ ႏွစ္ရက္ထားကာ၊ လက္ေနာက္ျပန္တုပ္ထားျပီး ထြက္ေျပးရန္ ၾကိဳးစားပါက သတ္မည္ဟု ျခိမ္းေျ
ခာက္ခဲ့သည္။  ထုိလူမ်ားအေနႏွင့္ ခုိင္းေစေသာ အလုပ္ကုိျငင္းရန္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရိွသကဲ့သုိ႔ ၄င္းတုိ႔ေ
ပးခဲ့ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ လုပ္အားအတြက္ နစ္နာေၾကးလည္း မရရိွခဲ့ပါ။ 

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ရိကၡာန႔ဲ လက္နက္ေတြ သယ္ေပးရတယ္။  တုိက္ပြဲျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ေျမျပင္
မွာ၀ပ္ျပီး ပုန္းေနရတယ္။” ဟု တုိက္ပြဲအတြင္း ေခၚေဆာင္ျခင္းခံရေသာ အသက္ (၄၀) အရြယ္ရိွ ရခုိင္
အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္မွ Fortify Rights ကုိ ေျပာျပခဲ့သည္။  “ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က စစ္သားေတြ ဘယ္
သြားသြား အစားအေသာက္န႔ဲ ေရသယ္ျပီး လုိက္ရတယ္။  တစ္ခါတေလက်ရင္ ဆန္န႔ဲ တျခား ရိကၡာေ
တြ သယ္ျပီးလုိက္ရတယ္။” 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြက္ အလုပ္လုပ္ရန္ အတင္းအဓမၼ ေစခုိင္းခံရေသာ အသက္ (၃၄) ႏွစ္ရိွ 
ရခုိင္အမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္က အလုပ္မလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ သူ၏ လက္ေကာက္၀တ္ကုိ ခ်ည္ထားေသာ 
ၾကိဳးမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ေပးရန္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားကုိ ေမးရာ စစ္သားတစ္ေယာက္က “ဘာမွ 
ထပ္မေျပာန႔ဲ။ ထပ္ေမးရင္ ငါတုိ႔မင္းကုိ ပစ္သတ္လုိက္မယ္” ဟု တုံ႔ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း Fortify Rights ကုိ ရွ
င္းျပခဲ့သည္။ 

ထုိရခုိင္အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ ရခုိင္တပ္မေတာ္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရိွသည္ဟု ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စ
စ္သားမ်ားမွ စြပ္စြဲခဲ့သည္ဟ ု Fortify Rights ကုိ ေျပာျပခဲ့သည္။  ျမန္မာ့တပ္မေတာ ္စစ္သားမ်ားသည္ 
တုိင္းရင္းသား တပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရိွေသာ (သုိ႔မဟုတ္) အဆက္အသြယ္ရိွသည္ဟု စြ
ပ္စြဲခံရေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ သတ္ျခင္း၊ ႏိွပ္စက္ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ ႏွင့္ အျ
ခား မတရားဆက္ဆံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည့္ ရွည္လ်ားေသာ သမုိင္းေၾကာင္းရိွသည္။   

ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမား အဖြ႔ဲအစည္း (ILO) မွ ဧရာ၀တီသုိ႔ သမၼ
တ ဦးသိန္းစိန္အေနႏွင့္ အတင္းအဓမၼ ခုိင္းေစမွဳမ်ားကုိ ၂၀၁၅ တြင္ ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမ
ည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံအႏံွ႔ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေသာ အတင္းအဓမၼ 
ခုိင္းေစမွဳမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရိွဆဲျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။  ILO က ဦးသိန္းစိန္၏ စစ္တပ္ပ့ံပုိး
ထားေသာ အစုိးရသည္ အတင္းအဓမၼ  ခုိင္းေစမွဳမ်ားကုိ တ္ုိက္ဖ်က္ရန္ “တြန္႔ဆုတ္ေသာ” ပူးေပါင္းသူ ျ
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ဖစ္သည္ဟု ရည္ညႊန္းေျပာဆုိခဲ့သည္။  တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာအေနႏွင့္ ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာစစ္တ
ပ္သည္ အတင္းအဓမၼ ခုိင္းေစမွဳမ်ားကုိ “အဓိက က်ဴးလြန္သူ” ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ရခုိင္တပ္မေတာ္သည္လည္း အတင္းအဓမၼ ခုိင္းေစမွဳက်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသည္။  ခ်
င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲအစည္း (CHRO)က ရခုိင္တပ္မေတာ္သည္ ပလက္၀ ျမိ ႔ဳနယ္ရိွ ခူမီ ခ်င္းတုိင္းရင္း
သား ျပည္သူမ်ားကုိ တုိက္ပြဲအတြင္း က်ဆုံးခဲ့ေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဗုိလ္ၾကီးကုိ ျမွဳပ္ႏံွရန္ႏွင့္ မတ္
လ ၂၀၁၅ အတြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွနယ္စပ္သုိ႔ ရိကၡာမ်ား ပုိ႔ေဆာင္ရန္ အတင္းအဓမၼ ခုိင္းေစခဲ့သည္ဟု 
အစီရင္ခံခဲ့သည္။ CHRO သည္ ရခုိင္တပ္မေတာ္မွ ကေလးစစ္သားမ်ား စုေဆာင္းမွဳကုိလည္း မွတ္တ
မ္းတင္ခဲ့သည္။ 

ျမန္မာအစုိးရအေနႏွင့္ þစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးကာ အတင္းအဓမၼ ခုိင္းေစမွဳ က်ဴးလြန္
သူအားလုံးကုိ အေရးယူသင့္သည္ဟု Fortify Rights မွ ေျပာၾကားလုိက္သည္။    

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အတင္းအဓမၼ 
ခုိင္းေစမွဳ က်ဴးလြန္ျခင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမွဳဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းဥပေဒတုိ႔ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမည္၏။   စတုတအၾကိမ္ 
ဂ်နီဗာျမိ ႔ဳတြင္ က်င္းပေသာ ညီလာခံမွ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားေနစဥ္အတြင္း နစ္နာေၾကးမေပးဘဲ အတင္းအဓ
မၼ  လုပ္အားေပးရန္ မတရားခုိင္းေစမွဳကုိ တားျမစ္ခဲ့သည္။  တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခ်ိန္အတြင္း ျပည္သူမ်ားကုိ 
အကာအကြယ္ေပးကာ အလုပ္လုပ္ရန္ ခုိင္းေစႏုိင္သည္။  သုိ႔ေသာ္ တင္းၾကပ္ေသာ အေျခအေနစည္း
ကမ္းခ်က္မ်ား ထားရိွရမည္။  ၄င္းတုိ႔မွာ ခုိင္းေစေသာ အလုပ္သည္ “စစ္တပ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွ
င့္ တုိက္ရုိက္သက္ဆုိင္ျခင္း” မရိွေစရ၊ ၄င္းအလုပ္သည္ ျပည္သူမ်ားကုိ “စစ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္
သက္ေစျခင္း” မရိွေစရ၊ လုပ္အားေပးမွဳသည္ မိမိသေဘာအရ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ရန္ လုိအပ္ျပီး န
စ္နာေၾကး ေပးရမည္ တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။  ထုိ႔ျပင္ ၁၉၄၉ႏွစ္ ဂ်နီဗာညီလာခံအရ  အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ပု
ဒ္မ (၃)တြင္ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြ႔ဲတစ္ခုအေနႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ လူပီသစြာ ဆက္ဆံ
ရမည္ဟု ပါ၀င္သည္။   

ILO ၏ အဖြ႔ဲ၀င္အေနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အတင္းအဓမ® ခုိင္းေစမွဳကုိ ပိတ္ပင္တားျမစ္ထား
သည့္  ILO ၏ အဓိက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ လုိက္နာရမည္ ျဖစ္သည္။  ILO ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္း
ကမ္း နံပါတ္ (၂၉) ႏွင့္ (၁၀၅) တြင္ “လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မိမိသေဘာႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ကမ္းလွ
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မ္းျခင္း မဟုတ္ဘဲ အျပစ္ေပးခံရမည္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႔ကာ ျပဳလုပ္ေပးသည့္ မည္သည့္ အလုပ္ (သုိ႔မဟု
တ္) ၀န္ေဆာင္မွဳကုိမဆုိ” တားျမစ္ထားသည္။ 

အေမရိကန္အစုိးရအေနႏွင့္ အတင္းအဓမၼ ခုိင္းေစမွဳအားလုံးကုိ လူကုန္ကူးမွဳအျဖစ္ သတ္မွတ္
ထားသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လက္ရိွတြင္ လူကုန္ကူးမွဳ တုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္အရ တစ္ကမၻာလုံး
ရိွ ႏုိင္ငံမ်ားကုိ အဆင့္သတ္မွတ္သည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ဌာနဆုိင္ရာ ႏွစ္စဥ္ အစီရင္ခံစာတြင္ အဆ
င့္(၂) ရိွ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေနသည္။  လူကုန္ကူးမွဳ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအ
က်ဆုံး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကုိ မီရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည့္ အစုိးရမ်ား၏ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အဆင့္(၃) ရိွသ
ည့္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္ျပီး အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ကုန္သြယ္
မွဳ ပိတ္ပင္မည္ျဖစ္သည္။  လက္ရိွတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ အဆင့္(၃) သတ္မွတ္ျခင္းခံရသည့္ အေရွ႔ေ
တာင္အာရွရိွ တစ္ခုတည္းေသာႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။  

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရခုိင္တပ္မေတာ္ၾကား တုိက္ခုိက္မွဳသည္ ဧျပီလ ၂၀၁၅ တြင္ စတင္ခဲ့ျပီး 
အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ ဆယ္ခ်ီေသာ ဒဏ္ရာရသူမ်ားႏွင့္ ရာခ်ီေသာ ေရႊ႔ေျပာင္းရသူ ရခုိင္ႏွင့္ ခ်င္း တုိ
င္းရင္းသားျပည္သူမ်ား ရိွသည္ဟု အစီရင္ခံထားသည္မ်ား ရိွသည္။ 

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြ႔ဲစည္းခ႔ဲေသာ ရခုိင္တပ္မေတာ္တြင္ ခန္႔မွန္းေျခ စစ္သား ၁၀၀၀ ႏွင့္ 
၂၀၀၀ ၾကား ရိွသည္။  အျငင္းပြားစရာေကာင္းသည့္ “တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္”ခ်ဳပ္ဆုိရန္ ဖိတ္ၾကားခံရသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႔ဲ (၁၅) ခုတြင္ ရခုိင္တပ္မေ
တာ္ မပါ၀င္ခဲ့ေပ။  ထုိအဖြ႔ဲမ်ားမွ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႔ဲ (၈)ခုသာ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀၁၅ တြင္ သေ
ဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည္။ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ျပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းရိွ ေထာင္ခ်ီေသာ 
ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားကုိ ကေလးမ်ား အပါအ၀င္ အတင္းအဓမၼ ခုိင္းေစမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု အစီရင္
ခံမွဳမ်ား ရိွသည္။  Fortify Rights အေနႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ၂၀၁၁ မွ စတင္ကာ ကခ်င္ျပည္န
ယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ စစ္သားမ်ားမွ ရြာသားမ်ားကုိ ေျမျမွဳပ္မုိင္းမ်ား ရိွသည့္ ေနရာမ်ား
ကုိ ျဖတ္သန္းေစကာ ၄င္းတုိ႔အား လမ္းညႊန္ေပးျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) စစ္တုိက္ရာတြင္ သုံးရန္ ပစၥည္းမ်ား 
သယ္ယူခုိင္းျခင္း အစရိွသည့္  အတင္းအဓမၼ ခုိင္းေစမွဳမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ 
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“စစ္တပ္အေနႏွင့္ NLD အစုိးရႏွင့္ ILO အဖြ႔ဲအစည္းတုိ႔ႏွင့္ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းကာ အတင္းအဓ

မၼ ခုိင္းေစမွဳမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ရန္ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သင့္သည္” ဟု မက္သရူးစမစ္မွ ေျပာၾကားလုိ
က္သည္။  “အာဏာပုိင္မ်ားအေနႏွင့္ အျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ တရားစြဲျခင္းႏွင့္ အသက္ရွင္က်န္ေ
နေသာ အလုပ္သမားမ်ားကုိ ကာကြယ္ကာ နစ္နာေၾကးေပးျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ျပရန္ လုိအပ္မည္ျ
ဖစ္သည္။” 

ထပ္မံသိလုိသည္မ်ား ရိွပါက ေအာက္ပါတာ၀န္ရိွသူမ်ားကုိ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ 

Matthew Smith, Executive Director, Fortify Rights, +1.202.503.8032 (USA) 
matthew.smith@fortifyrights.org; Twitter: @matthewsmith@FortifyRights 

Amy Smith, Executive Director, Fortify Rights: +66 (0) 87-795-5454, 
amy.smith@fortifyrights.org, Twitter: @AmyAlexSmith @FortifyRights 
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