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အသစ္တဖန္စည္းရံုးမႈ ထပ္မံေပၚေပါက္ျခင္းတိ႔ေ
ု ၾကာင့္ နယ္စပ္၏ ႏွစဖ
္ က္စလံးု တြင္ မတည္ၿငိမမ
္ ႈ
သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအေပၚ ထိုျပႆနာ၏ လူမႈေရးဆိုငရ
္ ာ၊ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးဆိင
ု ရ
္ ာ၊ မဟာ ဗ်ဴဟာေျမာက္
အက်ိဳးဆက္မ်ားသည္

အဆင္႔တိုင္းတြင္

ရႈတ္ေထြးေနသည္။

ပံုမွန္အေျခအ

ေနမွာပင္

ဒကၠားအာဏာပိုင္မ်ား၏ လစ္လ်ဴရႈျခင္းကို ခံေနရေသာ အိမ္ရွင္အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား သည္
ဒဏ္ပမ
ိ က
ႈ ို ခံစားေနၾကရသည္။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးႏွင့္ မူဝါဒခ်မွတသ
္ မ
ူ ်ား အသိင
ု း္ အဝိင
ု း္ တြင္ ထိျု ပႆနာ၏
ကိုင္တြယ္ရခက္ခဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာကြဲလြဲျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ အစိုးရ၏
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ

ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းကို

ဆိုးဆိုးဝါးဝါး

ထင္ဟပ္လာ

နိုငျ္ ခင္းႏွင့္

လူမ်ဳိးတုန္းသန္႔စင္မႈကို သိလ်က္ႏွင့္ လက္ခံသည္ဟု အဓိပၸါယ္ေကာက္ခံရႏိုင္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္
ကိုင္တြယ္ရခက္ခဲမႈကို အသိအမွတျ္ ပဳရန္ အမ်ားစုက တုန႔ဆ
္ င
ို း္ ေနၾကသည္။ ရို ဟင္ဂ်ာတိ႔အ
ု ေပၚ
လူထု၏

ဂရုဏာသက္မႈသည္

မွန္းဆမရႏိုင္ေသာ

အျမဲတမ္းရွိေနမည္မဟုတ္ပဲ

လမ္းေၾကာင္းမ်ားသို႔

လက္ရွိအေျခအ

ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲသြားႏိုင္သည္။

ေနသည္
ဒီဇင္ဘာ

လ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ အစိုးရသစ္ (လက္ရွိအစိုးရ အာဏာျပန္ရႏိုင္ေခ်ရွိသည္) သည္
ခက္ခဲေသာ ေရရွည္ဆုးံ ျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္း အရာကို
လာမည့္ အစီရင္ခစ
ံ ာတြင္ အေသးစိတ္တင္ျပပါမည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေနရပ္ျပန္လာမည္႔သူမ်ား၏ အေရအတြက္အကန္႔အသတ္သာ ပံ့ပိုး ႏိုင္ေသာ
အေျခခံအေဆာက္အဦအခ်ဳိ႕ကိုသာ တည္ေဆာက္ထားရာ အေစာင့္အၾကပ္ ထူ ထပ္စြာ
ခ်ထားေသာ စခန္းမ်ား ပံုစံျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္။

သို႔ရာတြင္ လူသားထုအေပၚ

က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈမ်ားမွ ထြက္ေျပးခဲ႔ ရၿပီး
ဆက္လက္ေၾကာက္ရ႕ြံ ေနၾကကာ စိတဒ
္ ဏ္ရာရရိွခ႔ၾဲ ကေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေန ရပ္ျပန္ရန္
ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမည္႔ အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးေပးျခင္းႏွင႔ပ
္ တ္သက္ၿပီး အနည္း ငယ္သာ
လုပ္ေဆာင္ထားသည္။

အစိုးရသည္

မီးေလာင္ထားေသာ

ရိုဟင္ဂ်ာေက်းရြာမ်ား

စြာကို

ေျမထိးု စက္ျဖင့္ ထိုးပစ္ခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လမ္းသစ္မ်ား၊ ဓာတ္အား လိုင္းမ်ား၊
လံုျခံဳေရးႏွင္႔ဆိုင္ေသာ

အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို

တည္ေဆာက္ေနကာ

လက္

ရွိေက်းရြာမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ ျခင္း၊ အဆင္႔ျမွင႔တ
္ င္ျခင္း၊ အျခားတိင
ု း္ ရင္းသားမ်ားအေျခခ်ေနထိင
ု ္ မည့္
ရပ္ရြာသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ကို ခြင့္ျပဳလ်က္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဒုကၡသည္မ်ား ၎တို႔၏
ေနအိမ္ႏင
ွ ့္ ေနရပ္သ႔ို ျပန္ရန္ကစ
ိ ၥသည္ အလားအလာမရွရ
ိ ုသ
ံ ာမကပဲ လက္ေတြ႔ တြင္ မျဖစ္ႏင
ို ေ
္ ခ်
ပိုမ်ားလာခဲ့သည္။

ရခိုငတ
္ ိုင္းရင္းသား

ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္

ေဒသခံ

အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားေနရပ္ျပန္မႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိၿပီး
အစိုးရက ၎တို႔၏ ဆန္႔က်င္မႈကို ေလ်ာ႔ခ်ရန္ အနည္းငယ္သာ လုပ္ေဆာင္မႈရွိသည္ (အ
မွန္တကယ္တင
ြ ္ အစိးု ရကိယ
ု တ
္ ိုင၏
္ ရခိင
ု တ
္ င
ို း္ ရင္းသားတိ႔ႏ
ု ွင႔္ ဆက္ဆေ
ံ ရးမွာ ေအးခဲေန သည္) ။
ထို႔အျပင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ႏိုင္ငံေရးထိပ္ပိုင္းအလႊာမွသူမ်ားႏွင့္

ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း
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ၾကားတြင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အေပၚ ရန္လိုစိတ္သည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခိုင္ခင
ို ္မာမာ အ
ျမစ္တြယ္လ်က္ရွိသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာ

အမ်ားစုက

တတိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔သြားရန္

ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိေၾကာင္း

ထုတေ
္ ဖာ္ ေျပာဆိထ
ု ားၾကၿပီး ထိသ
ု ႔ျို ပဳလုပရ
္ န္ အခြင့အ
္ လမ္းမွာလည္း နည္းပါးေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။
၎ တို႔က ေနရပ္ကိုသာ ျပန္ခ်င္ၾကသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုက ၿပီးခဲ့ေသာလမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံ
တကာက

၎တို႔၏

လိုလားခ်က္

အခက္အခဲကို

ေအာင္ျမင္ရန္

မၾကံဳစဖူး

သတိျပဳမိလာျခင္းသည္

အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္ဟု

၎တို႔၏

ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေသာ္လည္း

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ေနထိုင္ခြင့က
္ ာလ သက္တမ္းတိုးေရးကို ပယ္ခ်ျခင္း ခံထားရသည္။
ရခိုင္ ရိုဟင္ဂ်ာကယ္တင္ေရးတပ္ (ARSA) စစ္ေသြးၾကြအပ
ု ္စုသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ရ
ွ ွိ ဒုကၡ
သည္စခန္းမ်ားတြင္ အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခသ
ံ မ
ူ ်ားကြနရ
္ က္ ခိုငခ
္ င
ို မ
္ ာမာရွထ
ိ ားၿပီး သူပန
ု ္ တပ္ဖ႕ြဲ
အျဖစ္လည္းေကာင္း၊

ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအျဖစ္လည္းေကာင္း

ဆက္ရွိေနရန္

ဆံုးျဖတ္

ထားပံရ
ု သည္။ ထိက
ု သ
ဲ့ ႔ို လုပႏ
္ င
ို မ
္ ည့္ အတိင
ု း္ အတာမွာမူ ေရရာမႈမရွေ
ိ ပ။ ၎တိ႔သ
ု ည္ ဇန္န ဝါရီ ၅
ရက္က

နယ္စပ္ကို

ျဖတ္ေက်ာ္ကာ

ျမန္မာစစ္တပ္ယာဥ္တန္းကို

အေသးစားတိုက္ခိုက္

မႈ ျပဳလုပ္ခေ
ဲ့ သာ္လည္း ထို႔ေနာက္တြင္ မည္သည့္တိုက္ခိုက္မႈမွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။
၎တို႔သည္

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရိွေနေသာ

မေက်နပ္မႈမ်ားႏွင့္

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္

ရရွိ ေနေသာ ဂရုဏာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအခြင့အ
္ ာဏာႏွင့္ အဆက္မျပတ္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တိက
ု ္
ခိုက္မႈမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္မလားဆိုသည္ကိုမူ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ၎တိ႔ု သည္
ISIS ႏွင့္ အယ္လ္ကိုင္ဒါ ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာအၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အခ်ိတ္အ
ဆက္ထူေထာင္ထားသည့္ အေထာက္အထားမရွိေပ။ အမွန္တကယ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အာ
ဏာပိုင္မ်ားလည္း သိရွိထားပံုရသည့္အတိုင္း ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိ အေျခအေနမ်ားကို အ
ၾကမ္းဖက္မႈ ႏွိမ္နင္းေရးရႈေဒါင့္မွ ရႈျမင္ျခင္းသည္ အေထာက္အကူ မျဖစ္ႏိုငေ
္ ပ။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၁၀၀,၀၀၀ မွ ၁၅၀,၀၀၀ ခန္႔ ေနထိုင္ေနဆဲျဖစ္ေသာ ရခိင
ု ္
ျပည္နယ္ေျမာက္ပင
ို း္ မွ အေျခအေနတိးု တက္မရ
ႈ ေ
ွိ ရးသည္ ဖြ႔ၿံ ဖိဳးတိးု တက္ေရးႏွင့္ အဓိကဆိင
ု ္ ေသာ
စိန္ေခၚမႈမဟုတ္ေပ။

ယင္းကိစၥသည္

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္

လံုျခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ား၏

ပံုစံေျပာင္း

မႈအေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမွ
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ ဘဝသည္ ပို၍ အကာအကြယ္မ႔လ
ဲ ာေနသည္။ ညမထြက္ရအမိန႔မ
္ ်ား၊
စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားႏွင့္ အသြားအလာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၎တို႔၏ လယ္ယာမ်ား၊
ငါးဖမ္းသည့္ေနရာမ်ား၊ ေစ်း၊ ေန႔စားအလုပ္အခြင္႔အလမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ
ဝန္ ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ အဆိုပါအသိုငး္ အဝိုင္းမ်ားက ၎တို႔ ထြက္ခြာ
သြားလိုျခင္းမရွိေသာ္လည္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို အျမန္ဆုးံ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းမရွိပါက ေရြး
ခ်ယ္စရာလမ္းမရွိဟု အမ်ားစုက ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
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ေနာက္ထပ္ယိုယြင္းလာမႈကို တားဆီးရန္အတြက္ အေႏွာင္အဖြဲ႔ကင္းေသာ ကုလသမဂၢ ႏွင့္
အကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီမ်ားကို ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ သြားေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ ျမန္မာအစိုး ရကို
ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ဆက္လက္တြန္းအားေပးသင့္သည္။ လံုျခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ား ႏွင့္
အျခားအုပ္စုအခ်ဳိ႕ က်ဴးလြန္ခေ
ဲ့ သာ ရာဇဝတ္မမ
ႈ ်ားကို တာဝန္ခံရန္ ဖိအားေပးသင့္သည္။
ထို႔အျပင္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးအလားအလာ တိုးတက္ေရးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္
က်န္ရေ
ွိ နေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ေနာက္ထပ္အစုအျပံဳလိုက္ ထြက္မေျပးေအာင္ ၎တို႔၏ အ
ေျခအေနတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ အေျခအေနမ်ားကို အ
စိုးရက ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပေ
္ ရးေသခ်ာေစရန္ အေရးႀကီးလွသည္။ မၾကာေသးမီက ျမန္မာ
ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ

ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ခန္႔အပ္မႈ၊

ျမန္မာႏွင့္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔

သြား ေရာက္ခဲ့ၿပီးေသာ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆက္လက္ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈႏွင့္ စံုစမ္း
စစ္ေဆးမႈတို႔သည္

အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားတြင္

တိုးတက္မႈရလဒ္

ထြက္ေပၚ

လာေစႏိုင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ကုလသမဂၢႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေစေရးအတြက္
အာမခံထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂဳၢိ လ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရံုးမွ မၾကာမီက
ထုတ္ျပန္ေသာ

ေၾက

သမၼတသစ္ခန္႔အပ္ျခင္းတိ႔သ
ု ည္

ညာခ်က္ႏွင့္

အစိုးရ၏

နည္းလမ္းေျပာင္းလဲရန္အတြက္ လမ္း ပြင့္လာႏိုင္သည္။
သို႔ရာတြင္

လက္ေတြ႕

က်က်ဆိုရပါက

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ဖ
ွ က္သို႔

ထြက္ေျပးသြားၾကေသာ

သိန္းဂဏန္းရိွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားစြာသည္ မၾကာမီအေတာအတြင္း ျပန္လာဖြယ္မရိွေသးေပ။ ထို႔
ေၾကာင့္ အလွဴရွငမ
္ ်ားအေနျဖင္႔ ကာလရွညရ
္ န
ု း္ ကန္ရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင္႔ သည္။
အလွဴရွင္မ်ားသည္
ရန္ပုေ
ံ ငြ

ေထာက္ပံ့ရုသ
ံ ာမကပဲ

ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကို
အႏၱရာယ္ကို

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုငရ
္ ာ

ေလွ်ာ့ခ်

ေပးရန္၊

ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္

လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစမည့္
လက္ရေ
ွိ နထိုင္ေနေသာ
ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသင့္သည္။
အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရိွ

ဒုကၡ

လက္ခံထားရေသာ
ဒုကၡသည္မ်ားကို
သည္မ်ား၏

ပတ္ဝန္းက်င္ကို
ေကာ့ဘဇား

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္သာ

(Cox’s

အိမ္ရွင္ရပ္ရြာလူထု၏

ေဒသခံမ်ားက
ေဒသခံႏွင႔္

ဖန္
Bazar)

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရသည္

ဆန္႔က်င္လာမည့္
ေပါင္းစည္းေနထိုင္မႈ

တီးေပးရန္အတြက္
ခရိုင္

ဖြံ႔ၿဖိဳး

၎တို႔

ေရးအတြက္ပါ

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေနျဖင္႔

ဆက္လက္ေနထိုင္ေနလိမ္႔ဦးမည္ဆိုသည္ကို

အသိအမွတ္ျပဳေရး

အတြက္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးတြင္ ေပးဆပ္ရမည္႔ အေရးမ်ားရိွျခင္းေၾကာင္႔ လက္ရိွအေျခအေန ၌
အစိုးရက ျငင္းဆန္လ်က္ရွိသည္။ အလားတူပင္ အေနာက္နိုင္ငံအစိုးရအေတာ္မ်ားမ်ား သည္
ဒုကၡသည္မ်ားေနရပ္ျပန္ေရး အလားအလာမ်ားမွာ နည္းပါးလွသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္း လင္း
အသိအမွတ္မျပဳလိုၾကသည္မွာလည္း သဘာဝက်သည္ဟုဆိုနိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ အ စိုးရ၊
အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံစံုအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအၾကား ေရရွည္ခံမည့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍
ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ေနရန္ အေရးႀကီးလွသည္။ ရိဟ
ု င္ဂ်ာမ်ား
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ေရရွညေ
္ နထိုင္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆြဲရန္ ပ်က္ကြက္ပါက
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၎တို႔ခံစားေနရေသာ ဒုကၡမ်ားကို ပိုဆိုးေစမည့္အျပင္ ျပႆနာကို ပိုမိုအႏၱ ရာယ္မ်ားေသာ
လမ္းေၾကာင္းဆီသို႔ တြန္းပို႔မည့္ အႏၱရာယ္ရွိသည္။
ဘရပ္ဆဲလ္စ္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၆ ရက္
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ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ျပႆနာအတြက္ ေရွ႕ တြင္
ရုန္းကန္ရမည္႔ ခရီးရွည္
နိဒါန္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ျပည္မႏွင့္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ား တင္းမာမႈမ်ား၊ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္
ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား၊ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ျခင္းမ်ား၏ ဆိုး
က်ဳိးေၾကာင့္ ကာလၾကာရွည္စြာ ေဘးဒုကၡသင့္ခဲ့ရသည္။ 1 ရခိုင္ျပည္နယ္၏ စိုးရိမ္စရာ ေကာင္း
0

လြန္းေသာ ရႈတ္ေထြးသည္႔ အေျခအေနသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အသြင္ကူးေျပာင္းေနေသာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလံုးစံုေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေရးပါေသာ ၿခိမး္ ေျခာက္မျႈ ဖစ္လာလိမ့မ
္ ည္ဟု Crisis Group က ၂၀၁၄ တြင္ သတိေပးခဲ့ဘူးသည္။ 2 ရခိုငျ္ ပည္နယ္မွ မူဆလင္မ်ား၊ အထူး သျဖင့္
1

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အစိုးရက ေထာက္ခံအားေပးေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ရပိုင္ ခြင့မ
္ ်ား
ျငင္းပယ္ခံရမႈ (အသားအေရာင္ခြဲျခားမႈႏွင့္ လူသားထုအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္ မႈဟု
ႏိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔အဖြဲ႕ Amnesty International က ယူဆသတ္မွတ္ ေသာ)
မ်ားကို ကာလၾကာရွည္ ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ 3
2

1

For detailed background on Rakhine State, see Crisis Group Asia Reports N°s 292, Myanmar’s

Rohingya Crisis Enters a Dangerous New Phase, 7 December 2017; 283, Myanmar: A New Muslim Insurgency in Rakhine State, 15 December 2016; 261, Myanmar: The Politics of Rakhine State,
22 October 2014; and 251, The Dark Side of Transition: Violence Against Muslims in Myanmar,
1 October 2013. For other recent Crisis Group reporting on Myanmar, see Asia Briefings N°s 149,
Myanmar’s Peace Process: Getting to a Political Dialogue, 19 October 2016; 147, The Myanmar
Elections: Results and Implications, 9 December 2015; also, Asia Reports N°s 290, Buddhism and
State Power in Myanmar, 5 September 2017; 287, Building Critical Mass for Peace in Myanmar,
29 June 2017; and 282, Myanmar’s New Government: Finding Its Feet? 29 July 2016.
2

Crisis Group အစီရင္ခံစာ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ႏိုင္ငံေရး- ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပင
ို း္ ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္သည္ တိင
ု း္ ျပည္

တြင္ အဆင္းရဲဆံုးေဒသ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အစိုးရ ႏွစမ
္ ်ဳိးစလံုး၏ ဖိႏွိပေ
္ သာစည္းကမ္းမ်ား၊
ဗ်ဴရိက
ု ေရစီလပ
ု ထ
္ ုးံ လုပန
္ ည္းမ်ားမွတဆင့္ မူဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး ခြျဲ ခားဆက္ဆမ
ံ တ
ႈ ႔သ
ို ည္ အလြနအ
္ မင္းမြေ
ဲ တမႈႏွင႔္
ခြဲ၍ မရေပ။ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ လူဦးေရ ၃.၂ သန္း (၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း) တြင္ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာ အမ်ားစု (၆၀
ရာခိုင္ႏႈန္း)ႏွင့္ မူဆလင္ အနည္းစု (၃၅ ရာခိင
ု ႏ
္ န
ႈ း္ ) ပါဝင္ဖ႔စ
ြဲ ည္းထားသည္။ ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္ေျမာက္ပင
ို း္ တြငမ
္ ူ ၂၁၀၂
ထြက္ေျပးမႈမတိုင္မွီ မူဆလင္မ်ားက လူမ်ားစုျဖစ္သည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ခ်င္း၊ ၿမိဳ၊ ခမီ၊ ဒိင
ု န
္ က္၊ မရမာ
ႀကီးႏွင့္ ကမန္ စေသာ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း ရွိသည္။
3
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ဟာရာကာ အယ္လ္ ယာကင္ (ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈ) [Harakah al-Yaqin
(Faith

Movement)]

ဟု

သူတို႔ကိုယ္သူတို႔

အမည္ေပးထားေသာ

ရခိုင္

ရိုဟင္ဂ်ာ

ကယ္တင္ေရးတပ္ (ARSA) စစ္ေသြးၾကြအုပ္စုသည္ ၂၀၁၂ က ျဖစ္ပြားေသာ လူမ်ဳိးေရး ပဋိ
ပကၡအၿပီးတြင္ ေပၚထြက္လာခဲသ
့ ည္။ ၎တို႔သည္ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ၂၀၁၇ ၾသ
ဂုတ္လတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ လံုျခံဳေရးစခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အဆိုပါတိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အလြန္အကြ်ံ လက္တုန္႔ျပန္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚ
ေစခဲ့ရာ လူသားထုအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ အစုအျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား
ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ႏိုင္ေသာ လူမ်ဳိးတုန္းသန္႔စင္မႈဟု ကုလသမဂၢ၊ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စုမ်ားက တံဆိပ္ကပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၇ ၾသဂုတလ
္ ၂၅ ရက္ ေနာက္ပင
ို း္ တြင္
ရိုဟင္ဂ်ာ ၇၀၀,၀၀၀ နီးပါးခန္႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဖက္သ႔ို ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကသည္။ 4
3

ဤအစီရင္ခံစာသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ႏ
ွ ိုင္ငံအတြင္းရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင္႔ ျမန္မာနိင
ု ္ငံ တြင္
ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ၊ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ

အေရြ႕မ်ားႏွင္႔ အားမ်ားကို ဆန္းစစ္

ျခင္း၊ ျပႆနာမည္သို႔ ျဖစ္ေပၚတိးု တက္လာႏိုငသ
္ ည္ကို ေလ့လာျခင္းႏွင႔္ ျပႆနာကို ေျဖရွငး္ ရန္
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္

မည္သည့္ေရြးခ်ယ္စရာ

နည္လမ္း

မ်ားရွသ
ိ ည္ကို ဆန္းစစ္ရာွ ေဖြျခင္းတိ႔က
ု ို ျပဳလုပထ
္ ားသည္။ ဤအစီရင္ခစ
ံ ာသည္ သံတမန္ မ်ားႏွင့္
အကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊

ARSA

အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊

ရိုဟင္ဂ်ာစကား ေျပာတတ္ေသာ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူမ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ ၁၀၀ ေက်ာ္ (အမ်ဳိးသားမ်ား၊ အမ်ဳိသမီးမ်ား၊
စာတတ္သူမ်ား၊
ႏိုဝင္ဘာလ

စာမ

တတ္သူမ်ား)

ေနာက္ပိုင္း

ျမန္မာ

သုေတသနအေပၚအေျခခံထားသည္။

ႏွင့္
ႏိုငင
္ ံႏွင့္
ရခိုင္

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား

အပါအဝင္

၂၀၁၇

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ႏ
ွ ိုင္ငံတြင္

ျပဳလုပခ
္ ဲ့ေသာ

ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္

ေနထိုင္ေနဆဲ

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္လည္း အခ်ဳိ႕ေတြ႔ဆုေ
ံ မးျမန္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပခ
္ ရ
ဲ့ ာ သြားလာမႈတားျမစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
ေျဖၾကားသူမ်ား ေဘးကင္းရန္ လိုအပ္မႈတို႔ ေၾကာင့္ အေဝးမွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့သည္။
ု ျ္ ပည္နယ္ေျမာက္ပင
ို း္ မွ အေျခအေန၊
ဤအစီရင္ခစ
ံ ာသည္ ARSA ၏ အေနအထား အပါအဝင္ ရခိင
ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ပ႔ရ
ို န္ အလား အလာမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၏
အေျခအေနတို႔ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ထား သည္။ လာမည့္အစီရင္ခံစာတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား
ရုတ္တရက္အေျမာက္အမ်ား ဝင္ေရာက္လာ မႈေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ရင္ဆိုငေ
္ နရေသာ
စိနေ
္ ခၚမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ၂၀၁၈ ဒီဇင္ဘာ လ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ေ
ွ ရြးေကာက္ပႏ
ြဲ ွင့ ္ ဆက္စပ္ေနေသာ
အေျခအေနမ်ားႏွင့္အတူ ေလ့လာ ဆန္းစစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
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ေနရပ္ျပန္ပ႔ေ
ို ရး အလားအလာမ်ား
ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရမ်ားသည္ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္တင
ြ ္ စတင္ရန္ျဖစ္ၿပီး ၂ ႏွစအ
္ တြငး္
အၿပီးသတ္ရန္ျဖစ္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ပ႔ေ
ို ရး အစီအစဥ္အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
မူေဘာင္ကို သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားၾကသည္။ 5 သို႔ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၏ အေျခအေနသည္
4

ျပန္ပ႔ရ
ို န္ ျဖစ္ႏင
ို ္ေခ်မရွိသည့္အျပင္ မည္သည့္ဒုကၡသည္ကမွ တရား ဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ
ျပန္လာျခင္းမရွိေသးေပ။

ဤအေျခအေနသည္

အခ်ိန္တိုႏွင့္

ကာလ

တစ္ခုအတြင္း ေျပာင္းလဲသြားရန္ အလားအလာမရွိသည့္အျပင္ အမွန္တကယ္တြင္ ရခိုငမ
္ ွ
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ဆက္လက္ထြက္ခြာေနသည္။ အတင္းအၾကပ္ ျပန္ပ႔မ
ို ည့္
ကိစၥသည္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေနသည့္ ႀကီးမားေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဆိုင္ ရာ
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္
ဒီဇင္ဘာလ

ေရြး

အလွဴရွင္မ်ား၏
ေကာက္ပြဲ၏

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရ၏

ပံ့ပိုးအားေပးမႈ

အက်ဳိးစီးပြားကို

တြက္ခ်က္

ေသခ်ာေစေရးႏွင့္

ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္ဟူေသာ

မႈမ်ားေၾကာင့္

လာမည့္လပိုင္းအတြင္း

အတင္းအၾကပ္ျပန္ပ႔မ
ို ႈမ်ား ျဖစ္ႏင
ို ္ဖြယမ
္ ရိွေပ။ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္၏ အဝါမီလိခ္ (Awami League)
အစိုးရသည္

မဲဆြယ္ျခင္း

ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္

ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားတြင္

ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ ဂရုဏာသက္မႈကို ေဖာ္ျပထား သည္။
ေနရပ္မျပန္သည့္ကိစၥသည္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ႏွစ္ႏင
ို ္ငံစလံုး၏ သံတမန္ေရး က
စားကြက္အတြက္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္လာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေနရပ္ျပန္ျခင္း အစီအ
စဥ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္
ေၾကာင္းႏွင့္ ၾကန္႔ၾကာမႈမွန္သမွ်အတြက္ တာဝန္မရွိေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 6
5

သို႔ရာတြင္ ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး (UNHCR) ဖိလစ္ပိုဂရမ္ဒီက “ေနရပ္
ျပန္ျခင္းအစီအစဥ္

ေထာက္ပျံ့ ဖည့္ဆည္းမႈကို

ပံ့ပိုးေပးသည့္

အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား

တည္ ေဆာက္သည့္ကိစၥသည္ ဆႏၵအေလွ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ရန္ ထိုက္သင့္သည့္ အေျခအေနမ်ား
ဖန္တီးေပးမႈႏင
ွ ့္

ေရာေထြးျခင္း

မျပဳသင့္ပါ”

ဟု

ဇန္နဝါရီလ

၁၃

ရက္တြင္

လံုျခံဳေရးေကာင္စသ
ီ ႔ို ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။ UNHCR ႏွင့္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီ အမ်ားစုသည္ ၂၀၁၇
7

6

ၾသဂုတ္လတြင္

ေနာက္ဆံုး

သြားေရာက္ႏိုင္ျခင္း

5

ပဋိပကၡ

စတင္ၿပီးကတည္းက

မရွိေတာ့ေသာ္လည္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပင
ို ္းသို႔

ျမန္မာအစိုးရသည္

UNHCR,

ကုလသမဂၢ

ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီမႈရရွိေသာ မူေဘာင္ ၂၃ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၇ “ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အိုးအိမ္စြန္႔ခြါ

ထြက္ေျပးသူမ်ား ျပန္လာေရး အစီအစဥ္” ၊ ၁၉ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၇ “ပူးတြဲလုပင
္ န္းေကာ္မတီဆိုင္ရာစည္းကမ္းမ်ား” ၊
၁၆ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၈ ေနရပ္ျပန္လိုသူမ်ား ႀကိဳတင္ျဖည့္စြက္ရမည့္ စီစစ္ေရးပံုစံ အပါအဝင္ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စီစဥ္မႈမ်ား။
6

For example, “Diplomats, UN officials witness true situation in Rakhine State”, Global New Light

of Myanmar [GNLM], 16 February 2018.
7

“Briefing on Myanmar at the United Nations Security Council”, Filippo Grandi, UN High Commis-

sioner for Refugees, 13 February 2018; “Union official: the real Rakhine”, GNLM, 15 March 2018.
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ဖြ႔ၿံ ဖိဳးေရးအစီအစဥ္တ႔ႏ
ို ွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပျ္ ခင္း၊ လံုျခံဳေရးေကာင္စ၏
ီ ျမန္မာခရီးစဥ္အၿပီးတြင္
ကုလသမဂၢႏွင့္

အနီးကပ္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္

တံခါးဖြင့ထ
္ ားသည္ဟု

မၾကာေသးမီက ေဖာ္ျပခဲ့သည္ (အ ခန္း V တြင္ၾကည့္) ။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကလည္း ဆႏၵအေလွ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း (မည္သည့္ရိုဟင္ဂ်ာကိုမွ ၎တိ႔၏
ု
ဆႏၵကို

ဆန္႔က်င္၍

အတင္းအၾကပ္

ျပန္ပ႔မ
ို ည္မဟုတ္)

ကိုသာ

ျဖစ္ေစရန္

သႏၷိဌာန္

ခ်ထားေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေနရပ္ျပန္သူမ်ားကို လက္ခံရန္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံက

ဆႏၵရိွ၊

မရိွ

စမ္းသပ္ရန္

ႀကိဳးစားခဲ့သည္။

ေနရပ္ျပန္မည့္

အေရအတြက္စာရင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေၾကညာခဲ့သည္ 

ဒီဇင္ဘာလေႏွာင္းပိင
ု း္ တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ႏ
ွ င
ို င
္ က
ံ ေနရပ္ျပန္ပ႔မ
ို ည့္ ရိဟ
ု င္ဂ်ာဦးေရ ၁၀၀,၀၀၀
ကနဦးစာရင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံက စီစစ္ႏိုငရ
္ န္အတြက္ ပိ႔ေ
ု ပးမည္ဟု အဆိုျပဳခဲ့ သည္။
ထိုစာရင္းမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ အာဏာပိင
ု မ
္ ်ားက ျပဳစုထားေသာ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ဇီဝနည္းပညာ
ု ာတြင္
စီစစ္မႈ (biometric) အခ်က္အလက္မ်ားမွ ရယူေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ သိ႔ရ
ထိုအခ်က္အလက္မ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စုအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ျခင္း မရွိ ေသာေၾကာင့္
အိမ္ေထာင္စုဇယားကို အေျခခံေသာ စာရင္းကို ျပဳစုရန္ မျဖစ္ႏင
ုိ ္ပဲ ေနာက္ ပိုင္းတြင္ စီစစ္ရန္
အဆိုျပဳမႈကို တိတ္တဆိတ္ ရုတ္သိမ္းခဲ့သည္။ 8
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ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ပထမဆံုး ျပန္ပ႔မ
ို ည့္အသုတ္တြင္ ထည့္သြင္းေစခ်င္ေသာ ဟိႏၵဴ ၅၀၈
ဦးစာရင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္မက
ႈ ို စီစစ္ၿပီးျဖစ္ေသာ မူဆလင္ ၇၅၀ ဦးစာ ရင္းကို
ျမန္မာႏိုင္ငံက

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔

ေပးအပ္ခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္

ထိုသူမ်ားက

ျမန္မာ

ႏိုင္ငံသ႔ျို ပန္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ရည္ညႊန္းခ်က္ မပါရွေ
ိ ပ။ ဘဂၤလားေဒ့ရ္က
ွ လည္း ထိုသမ
ူ ်ား ကို
ျပန္ပ႔ရ
ို န္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း မျပဳခဲေ
့ ပ။ 9
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ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၅ - ၁၇ အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငျံ ပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး၏ ဒကၠားခရီးစဥ္တြင္ ေန
ရပ္ျပန္ပ႔မ
ို ႈ ပထမအဆင့္ စတင္ရန္အတြက္ ရိုဟင္ဂ်ာ အိမ္ေထာင္စု ၁၆၇၃ စု (၈,၀၃၂ ဦး)
စာရင္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရ္က
ွ
လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘဂၤလားေဒ့ရ္သ
ွ ည္
သေဘာတူထားေသာ ပံုစံစာရြက္ကို အသံုးျပဳရန္ ပ်က္ကြက္ခၿဲ့ ပီး ဆႏၵအေလွ်ာက္ ေန
ရပ္ျပန္ရန္

လိုလားမႈကို

ခ်န္လွပ္ထား

ေၾကညာျခင္းအပါအဝင္

ေသာေၾကာင့္

အဓိကစီစစ္ရန္အခ်က္မ်ား

စာရင္းကို

ဆန္းစစ္ရန္

မျဖစ္ႏင
ို ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုစာရင္းမွ
8

Crisis Group ၏ ေတြ႕ ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ား - ကုလသမဂၢ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဒကၠားတြင္ ေမးျမန္း၊

ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၈။ See also “100,000 Rohingya on first repatriation list”, Dhaka Tribune, 27 December
2017.
9

Crisis Group ၏ ေတြ႕ ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ား - ကုလသမဂၢ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဒကၠားတြင္ ေမးျမန္း၊

ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၈။ “လာမည့္အပတ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လာမည္ဟု ျမန္မာေျပာၾကား” ဧရာဝတီ ၁၆
ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၈ ကိုလည္းၾကည့္။
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ေနရပ္ျပန္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ ကိုက္ညီေသာ ၆၇၅ ဦး ကို စီစစ္ၿပီးေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံက
ဧၿပီလအေစာပိုင္းတြင္ ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ထိုသူ မ်ား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္လာမည္၊
ထိုသို႔ျပန္လာရန္ လိုလားမႈရွိသလားဟု ေမးျမန္း ျခင္း ရိွ၊ မရိွ စသည့္အခ်က္မ်ား မသဲကေ
ြဲ ပ။ 10
9



ေနရပ္ျပန္ေရးတြင္ အဓိက အတားအဆီးမွာ ေၾကာက္ရြံ႕ မႈပင္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲေ
့ သာ လမ်ားအ
တြင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ Crisis Group က ေတြ႔ဆုေ
ံ မး
ျမန္းမႈမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္အမ်ားစုက အေျခအေနေကာင္းသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ရခိုင္ျပည္
နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားသိ႔ု ျပန္ခ်င္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး အနည္းစုကသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
တြင္ျဖစ္ေစ၊ တတိယႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ အေျခခ်ေနထိုင္လေ
ို ၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။
သိ႔ုရာတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာတိ႔သ
ု ည္ သိကၡာရွိရွိႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ ျပန္ႏင
ို ္မသ
ွ ာ အိမ္ျပန္လိုၾက
သည္။ ဒုကၡသည္မ်ားစြာက ၎တို႔သည္ ေနအိမ္မ်ား၊ ေျမယာမ်ား၊ ကြ်ဲႏြားမ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ား၊
စုေဆာင္းေငြမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရသူမ်ား စသည့္ အရာရာကို ဆံုးရံႈးခဲရ
့ ၿပီဟု ေျပာၾကားၾကသည္။
ယခုအခ်ိန္သည္ ၎တို႔ဆံုးရံႈးခဲေ
့ သာ အရာရာအတြက္ နစ္နာေၾကး ရပိုင္ခြင့ရ
္ ွိသည့္ အခ်ိန္
ျဖစ္သည္ဟု ၎တိ႔က
ု
ယံုၾကည္ၾကသည္။ ၎တို႔အေနႏွင့္ ထိုရပိုင္ခြင့က
္ ို ရယူရန္ ခက္ခဲ
ေၾကာင္းကို

နားလည္သေဘာေပါက္ၾကေသာ္လည္း

အမွန္တကယ္

ေရြးခ်ယ္စရာ

မရွိၾကပဲ ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမွတပါး မတတ္နိုင္ေၾကာင္းဆိုၾကသည္။ 11
10

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိမ္ျပန္ရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနကို ဖန္တီး ရန္
အနည္းငယ္သာလုပ္ေဆာင္ခသ
ဲ့ ည္။ ထိုသို႔ လႈပ္ေဆာင္မႈမရွိျခင္းသည္ ရခိင
ု ္ျပည္နယ္တြင္
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ

အၾကမ္းဖက္မႈ၏

ျပင္းထန္မႈကို

အစိုးရႏွင့္

စစ္တပ္က

ဆက္လက္ျငင္းဆန္ ေနေသာ အေၾကာင္းရင္းက စတင္ခသ
ဲ့ ည္။ ၿပီးခဲ့ေသာလုပ္ရပ္မ်ားကို
လက္ခံျခင္းမရိွပဲ

ေနာက္

ထပ္

မတရားျပဳက်င္႔မႈမ်ား

မျဖစ္ပြားေစမည့္

အဓိပၸါယ္ရိွေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား မရွိႏိုင္ေပ။ မွားယြင္းက်ဴးလြန္ေၾကာင္း တစ္ခုတည္းေသာ
တရားဝင္လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳမႈအေနျဖင္႔ အင္းဒင္ရြာတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသား ၁၀ ဦးကို
ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ခဲ့မႏ
ႈ ွင့္ ပတ္သက္ေသာ အ ေၾကာင္းအရာသာရိွခဲ႔သည္႔တိုင္ ယင္းကိစၥကို
ေဖၚထုတ္ခဲ့ေသာ ရိုက္တာသတင္းေထာက္ ႏွစ္ ဦးမွာမူ ေထာင္ထတ
ဲ င
ြ ္ ထိနး္ သိမ္းခံေနရဆဲျဖစ္ၿပီး
ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္အက္ဥပေဒျဖင့္ စြဲ ခ်က္တင္ျခင္းကို ရင္ဆင
ို ေ
္ နၾကရသည္။ 12 မတ္လ ၁၉
11

10

“Union official: the real Rakhine”, GNLM, 15 March 2018; “Myanmar to accept over 600 refugees

from Bangladesh”, Mizzima, 5 April 2018.
11

Crisis Group က ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၇- မတ္

၂၀၁၈။ “အိမ္ျပန္ဖို႔အတြက္ ေဘးကင္းၿပီလို႔ မခံစားရေသးဘူး” ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္တ႔၏
ို အသံမ်ား၊ Oxfam ၁၈
ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၇။
12

“ေမာင္းေတာၿမိဳ႕နယ္ အင္းဒင္ရာြ သုသာန္တင
ြ ္ အမည္မသိ အေလာင္းမ်ားေတြ႔ရမ
ွိ ႏ
ႈ ွင့ပ
္ တ္သက္၍ စစ္ေဆး ေတြ႔ရွိ

ခ်က္မ်ားကို တပ္မေတာ္စုစ
ံ မ္းေရးအဖြ႔ဲ ထုတျ္ ပန္” ေနျပည္ေတာ္ ၁၀ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၈။ “ျမန္မာႏိုငင
္ မ
ံ ွ အစုအျပဳံလိုက္
သတ္ျဖတ္မႈ” ရိက
ု တ
္ ာ ၈ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၁၈။ “ျမန္မာရဲတပ္ဖ႔ြဲ မ်က္ျမင္သက္ေသက ရိက
ု တ
္ ာသတင္းေထာက္မ်ား၏
ေနအိမ္ကို သတင္းအရ ရွာေဖြဟု ေျပာၾကား” ရိုက္တာ ၇ မတ္ ၂၀၁၈။
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ရက္ မိန္႔ခြန္းတြင္ တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အျပင္လူမ်ားသာ
ျဖစ္သည္ဟူေသာ

သေဘာထား

ကို

ထပ္မံျပသခဲ့ၿပီး

“၎တို႔သည္

ျမန္မာႏိုင္ငမ
ံ ွ

တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တူညီသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စရိုက္လကၡဏာမ်ားမရွိၾက” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။
အဆိုပါ

မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး

တုန္

လႈပ္မိေၾကာင္း

ကုလသမဂၢ

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 13
12

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ

ဗုဒၶဘာသာဝင္ရခိုငမ
္ ်ားႏွင့္ အျခားမူဆလင္မဟုတ္သူမ်ားက

ဒုကၡ

သည္မ်ား ေနရပ္ျပန္မႈမန
ွ ္သမွ်ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
တလႊားမွ အမ်ားစုကလည္း ယင္းကဲသ
့ ႔ေ
ို သာ အျမင္မ်ားကို သေဘာတူၾကသည္။ မၾကာေသး မီက
လႊတ္ေတာ္အတြငး္ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈသည္ ရိဟ
ု င္ဂ်ာေနရပ္ျပန္မက
ႈ ို ဆန္႔က်င္ ေသာအျမင္
ျပည္တြင္း၌ အားေကာင္းမႈကို ျပသသည္႔ ထင္ရွားေသာ နမူနာျဖစ္သည္။ မတ္လ ၁၄ ရက္က
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္
ရန္ကုန္သို႔

ကမန္မူဆလင္

ေရႊ႕ေျပာင္းေပးမည့္

အိမ္ေထာင္စု

အစိုးရ၏

၅၅

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

စုကို

ရခိုင္မွ

ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္

တိုက္တြန္းသည့္အဆိုကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အဆိုပါ ကမန္အိမ္ေထာင္စမ
ု ်ားသည္ ၂၀၁၂
လူမ်ဳိးေရး

အဓိကရုဏ္း

ေဒသခံမ်ားျဖစ္ၿပီး

ေၾကာင့္

ယခုအခ်ိနအ
္ ထိ

အိုးအိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရေသာ
ဒုကၡသည္စခန္းတြင္

ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ပင
ို ္းမွ
ေနထိုင္ေနရသူမ်ားျဖစ္သည္။

ကမန္မ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကဲ့သို႔ မ ဟုတ္ပဲ ဥပေဒအရ တင္းျပည့္ႏိုင္ငံသား ခံယူခင
ြ ့ရ
္ ေ
ွိ ၾကာင္း
အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တိုင္း ရင္းသားလူမ်ဳိးစု ျဖစ္သည္။
သို႔တိုင္ေအာင္ အဆိုပါ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးမႈတြင္ တပ္မေတာ္သား အစု
ကိုယ္စားလွယ္က “အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ျပည္တြင္း အိုးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ား (IDPs) အျဖစ္
ဟန္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အခ်က္ကို စိုးရိမ္သည္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 14 မတ္လ ၅ ရက္က ျပန္
13

လည္သံုးသပ္ေရးအဆိုျပဳရာတြင္
အဆိုပါ

ေရႊ႕ေျပာင္းေပးမႈကို

အစိုးရတာဝန္ရွိ

သူက

အတိုက္အခံ
ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား

ကမန္မ်ားသည္

ျပည္ခင
ို ္ၿဖိဳးပါတီ
ျပန္႔ႏွံမႈႏွင့္

ကိုယ္စားလွယ္က

ႏိႈင္းယွဥ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 15

တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၿပီး

14

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း

၎တို႔ဆႏၵရွိသည့္ ေန ရာတြင္ ေနထိုင္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုရန္ကုန္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရသည့္
အေၾကာင္းရင္းမွာ

လည္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ

၎တို႔ေနအိမ္မ်ားသိ႔ု

ျပန္ျခင္းကို

ေဒသခံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား က ပိတ္ဆို႔ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ျပန္လည္ေထာက္ျပခဲ့ၿပီးေနာက္

13

“ျမန္မာစစ္တပ္ ေခါင္းေဆာင္၏ စကားမ်ားကို ကုလ အႀကီးအကဲ ေဝဖန္” ေအအက္ဖ္ပီ ၂၇ မတ္ ၂၀၁၈။ ျမန္မာ

စစ္တပ္ဦးစီးခ်ဳပ္က ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဘဂၤါလီဟု သံုးႏႈန္းခဲ့ၿပီး ၎တို႔သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဖက္မွ ႏိုင္ငံျခားသား
မ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။
14

“MPs to discuss motion on reviewing resettlement of 55 households from IDP camps”, GNLM,

6 March 2018; “Pyithu Hluttaw debates relocation of IDPs to Yangon”, GNLM, 15 March 2018.
15

“လူမ်ဳိးခြျဲ ခားေသာ လႊတေ
္ တာ္အမတ္က ကမန္တင
ို း္ ရင္းသား မူဆလင္မ်ားကို ကင္ဆာဆဲလမ
္ ်ားဟု ေျပာဆိ”ု M-

Mediagroup.com, ၆ မတ္ ၂၀၁၈
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၎အဆို ရံႈးနိမ့္သြားခဲ့ သည္။ ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့အ
္ တြက္ မ်ားစြာႀကီးမားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္
ဥပေဒပိင
ု ္းဆိုင္ရာ
ေနရပ္ျပန္ေရးကိစၥ

အတားအဆီးမ်ားကို
မွန္သမွ်

ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္

သည္

ႏိုငင
္ ံေရး

ရင္ဆိုင္ေနရသူ

ျမန္မာလူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း၏
နယ္

ပယ္

ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား၏
ႀကီးမားေသာ

အေပၚလႊာမ်ားထံမွ

ပမာဏ၊
၎တိ႔အ
ု ား

ရန္လိုမုန္းတီးစိတ္ထားသည့္ အေၾကာင္းရင္းခံေၾကာင့္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားကို
ရင္ဆိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။
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ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၏ အေျခအေန
ေနရပ္ျပန္ရန္ လက္ေတြ႔က်သည့္ အလားအလာတစ္ခုမွမရွိျခင္းသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡ
သည္စခန္းမ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ား ေနာက္ထပ္ကာလတစ္ခု ရွိေနဦးမည့္ သေဘာ
ပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စခန္းမ်ား၏ အေျခအေနသည္ အလြန္ဆိုးဝါးၿပီး၊ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္
မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခန္႔မွန္းေျခ ေဒၚလာ ၁.၂ ဘီလီယံခန္႔ ကုန္က်ေသာ၊ လြန္စြာစရိတ္စက
ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈအစီအစဥ္တြင္ ဆက္လက္ရွိေနရန္ အလားအ
လာမ်ားေနသည္။
အဆိုပါစီမံခ်က္သည္ ဒုကၡသည္ ၉၀၀,၀၀၀ ခန္႔အား အေရးေပၚ စားနပ္ရိကၡာ၊ အမိုးအ
ကာ၊ ေရႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈစနစ္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ျဖည့္ဆည္းေပးေနၿပီး ဝက္သက္ႏင
ွ ့္ ဆံုဆ႔ိုကသ
ဲ့ ႔ို ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ားကိပ
ု ါ ကိင
ု တ
္ ယ
ြ ေ
္ နရ သည္။ 16
15

တကယ့္အမွန္တရားမွာ

ကမာၻတြင္

အႀကီးမားဆံုးႏွင့္

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသည္

စနစ္တက်စီစဥ္ထားျခင္း

လူေနအထူထပ္ဆံုး

မဟုတသ
္ ည့္အျပင္

အဆိုပါ

လူမ်ားေနထိုင္ရန္

မသင့္ေလ်ာ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ စခန္းနယ္ေျမအမ်ားစုမွာ သစ္ေတာမ်ားကို ခ်က္ျခင္း ခုတ္ထြင္
ရွင္းလင္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေျမၿပိဳျခင္းႏွင့္ ဆိုက္ကလံုးမုန္တိုင္းဒဏ္ခံရရန္

အလားအလာမ်ား

ေနသည္။ ယာယီအမိုးအကာမ်ား၊ ေရျဖန္႔ျဖဴးသည့္ေနရာမ်ား၊ အိမ္သာတြင္းမ်ားသည္ မၾကာ
မီက်ေရာက္လာမည့္ မုတ္သုန္မိုးေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနသည္။ ႀကီးမားေသာ
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ပထဝီသြင္ျပင္၏ အေျခခံက်ေသာ
အတားအဆီးမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ 17
16

စခန္းမ်ားရွိ ဒုကၡသည္အမ်ားစုသည္ အနာဂတ္ကို စဥ္းစားရန္ အခ်ိနအ
္ နည္းငယ္သာ ရွၾိ ကသည္။
၎တို႔သည္

ေန႔စဥ္ရွင္သန္ေရးအတြက္ အာရံုစိုက္ေနၾကရသည္။

အမ်ားစုမွာ

ၿပီးခဲ့ေသာ

မုတ္သုန္ရာသီ ကုန္ခါနီးတြင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာေၾကာင့္ နီးကပ္လာေနသည့္ စိန္ ေခၚမႈမ်ားကို
သိရွိေနၾကၿပီး၊

မုန္တိုင္းအခ်ဳိ႕လည္း

ဝင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္

မိုးအတြက္

ႀကိဳ

တင္ျပင္ဆင္ေနၾကရသည္။ အမ်ားစုက ႏိုင္ငံတကာ၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈသည္ ၎တို႔ေနရပ္ျပန္ေရး
အလားအလာမ်ား တိုးတက္မႈကို တြန္းအားေပး၍ ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္ဟု ယူဆေနၾကသည္။
၁၉၇၈

16

ႏွင့္

၁၉၉၁-၁၉၉၂

အေျမာက္အမ်ား

ထြက္ေျပးမႈမ်ားအၿပီး

ျဖစ္ခဲ့ဘူးၿပီး

အေရအတြက္ ၉၀၀,၀၀၀ တြင္ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္ေနာက္ပိုင္း ေရာက္ရွိလာသူ ၇၀၀,၀၀၀ နီးပါးခန္႔၊ ၂၀၁၇ အေစာ

ပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိလာသူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေရာက္ရွိခဲ့သမ
ူ ်ား ပါဝင္သည္။
17

“UN launches 2018 appeal for Rohingya refugees and Bangladeshi host communities”, joint

UNHCR/International Organisation for Migration press release, 16 March 2018.
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အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သလို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာအၾကား သံတမန္ကစားကြကေ
္ ၾကာင့္
ပိုဆိုးလာကာ အတင္းအၾကပ္ ျပန္ပ႔မ
ို ႈမ်ဳိး ျဖစ္လာႏိုင္ေျခကို အဓိကစိုးရိမ္ေနၾကသည္။ 18
17

A.

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင္႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ

၂၀၁၇ အေျမာက္အမ်ား ထြက္ေျပးမႈတြင္ ကစဥ္႔ကလ်ားအေျခအေနမ်ားက ရိွခ႔ၿဲ ပီးျဖစ္သည္႔ ျပင္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔

ေရာက္ရွိခ်ိနတ
္ ြင္

ခက္ခဲေသာ

အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္

ဒုကၡသည္မ်ား

အၾကား ေခါင္းေဆာင္မႏ
ႈ ွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုမ်ားသည္ အေရးေပၚ လုပေ
္ ဆာင္ရ
သည္႔ပံုစံသာရိွသည္။

ရြာသူရြာသားမ်ားသည္

စခန္းမ်ားသို႔

ေက်းရြာအလိုက္

အတူတကြ ေရာက္ရွိလာၾကျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အတူတကြ ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္း မရွိၾကပဲ
ေနရာသစ္၏ ပထဝီသြင္ျပင္ကို အေျခခံေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာေစခဲ့သည္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ရိဟ
ု င္ဂ်ာဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ မဂ်ီး (majhi) (ထံုးတမ္းစဥ္လာ ေခါင္း ေဆာင္)
ဟု ေခၚေသာ အလြတ္သေဘာ ေခါင္းေဆာင္မႈစနစ္သည္ ကာလၾကာျမင့္စြာကပင္ ရွိ ခဲ့သည္။
ထိုစနစ္သည္

၁၉၉၁-၁၉၉၂

ခုႏွစ္က

ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္

ဒုကၡသည္အေျမာက္အမ်ား

ထြက္ေျပးခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး မဂ်ီးမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား၊ အာဏာအ
လြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ားေၾကာင့္
မဂ်ီးမ်ား၏ေနရာကို

ေရြးခ်ယ္တင္

ပ်က္စီးခဲ့ရသည္။
ေျမွာက္ေသာ

၂၀၀၇

စခန္းေကာ္မတီမ်ားျဖင့္

တြင္
အစားထိုးခဲ့ၿပီး

္ န္းေခ်ာေမြ႔ေရးကို ေဆာင္ရက
ြ ၾ္ ကရသည္။ 19
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္က႑ ထက္ စာလွ်င္ လုပင
18

ယခုေနာက္ဆံုး

ထြက္ေျပးလာၾကျခင္းတြင္

အကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္မ်ား

မစတင္မီ

အ ေစာပိုင္းအဆင့္မ်ား၌ အကူအညီပစၥည္းျဖန္႔ျဖဴးမႈမ်ားမွာ စနစ္တက်မရွေ
ိ သးပဲ၊ လမ္းမႀကီးမ်ား
အနီးတြင္ ေနထိင
ု ္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားမွာ ေစတနာရွငမ
္ ်ားထံမွ ပစၥည္းမ်ားရရွိၾကၿပီး သြားလာ
ရခက္ခဲေသာေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားမွာ အနည္းငယ္သာရရွိၾကသည္။ စက္တင္ဘာလ
လယ္တြင္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္စစ္တပ္က

ျပႆနာစီမံခန္႔ခြဲမႈကို

တာဝန္ယူလိုက္သည့္အခါတြင္

ဒုကၡသည္ အိမ္ေထာင္စု ၅၀ မွ ၂၀၀ အၾကား အစုတစ္စုလ်ွ င္ ေခါင္းေဆာင္ မဂ်ီးတစ္ဦး ေရြး
ခ်ယ္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ား လုပ္ေဆာင္ရေသာ အရာမ်ားထဲတြင္ စစ္တပ္ က
စားနပ္ရိကၡာေဝရာတြင္ အေျခခံအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ား ေရးဆြဲေပးရ ေသာ
အလုပ္ပါဝင္သည္။ 20
19

18

Crisis Group က ရိဟ
ု င္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုေမးျမန္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၇ - မတ္ ၂၀၁၈။ ၁၉၇၈

ႏွင့္ ၁၉၉၂ ထြကေ
္ ျပးမႈမ်ားအၿပီး ေနရပ္ျပန္ေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ Crisis Group Report, The Politics of

Rakhine State, op. cit., section II.C; “The Rohingya Muslims: Ending a cycle of exodus?”, Human
Rights Watch, September 1996 ၾကည္႔ပါ။

19

“Rohingya crisis: Situation analysis”, ACAPS, November 2017.

20

Crisis Group က ဒုကၡသည္မ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆင
ို ရ
္ ာ အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စမ
ီ ်ားမွ ကိယ
ု စ
္ ားလွယ္

မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၇- မတ္ ၂၀၁၈။
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အဆိုပါ မဂ်ီးမ်ားသည္ ယခုအခါ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္း၏ အ
နိမ့ဆ
္ ံုးအဆင့္ျဖစ္ၿပီး အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးတြင္ အေျခခံစနစ္တစ္ခုျဖစ္၍ (တခါတရံ ၎တို႔
စီစဥ္ေသာ သက္ႀကီးပိုင္းမ်ားပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီမ်ားက ပံ႔ပးို မႈမ်ားေပးသည္) ဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အာဏာပိုင္မ်ား၊

အကူအညီေပးေရး

ေအဂ်င္စီမ်ားအၾကားတြင္

ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ဆံုမွတ္သဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။ ၎တို႔၏ အထက္တြင္
အဆင့္ႏွစ္ခုရွရ
ိ ာ

မဂ်ီးေခါင္းေဆာင္မ်ား

(head

majahis)

(စခန္းအတြင္းရွိ

ႀကီးမားေသာအစုမ်ားကို ကိုယ္စား ျပဳသည္) ႏွင့္ ဥကၠဌမ်ား (စခန္းတစ္ခုလံုးျဖစ္ေစ၊ ပိုႀကီးေသာ
စခန္းႀကီးမ်ားတြင္

နယ္ေျမ

အ

ပိုင္းမ်ားကိုျဖစ္ေစ

ကိုယ္စားျပဳသည္)

တို႔ျဖစ္သည္။

အာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ ရာဂဏန္း အ ေရအတြက္ရွိေသာ မဂ်ီးမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္
မ်ားေသာအားျဖင့္

မျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္

ၾကားခံဆက္သြယ္

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားစြာသည္

ု ါ ေခါင္းေဆာင္အားလံုးမွာ
မဂ်ီးေခါင္းေဆာင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဥကၠဌ အဆင့္ႏင
ွ ႔္ ျပဳလုပရ
္ သည္။ 21 အဆိပ
20

အမ်ဳိးသားမ်ား ျဖစ္သည္။ Crisis Group က ေမးျမန္းေျပာဆိုခဲ့ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားက
ႈ ်ား မ ရွဟ
ိ ု ေျပာၾကားေသာ္လည္း အတိတက
္ ထိစ
ု နစ္ကို
မဂ်ီးမ်ားအေပၚ ဆိးု ဆိးု ဝါးဝါး မေက်နပ္မမ
ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ အာဏာအလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ား ျဖစ္လာရန္
အလားအလာရွိေသာ အခ်က္ကို ေတြ႕ ေနရသည္။ 22
21

မဂ်ီးမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ ႀကီးမားသည့္ နိစၥဓူဝ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ရွိေနသည့္ နည္းတူ
ေဒသခံ

ဘဂၤလားေဒ့ရ္အ
ွ ာဏာလက္ကိုင္ရွိသူမ်ား

(လက္ရွိႏွင့္

ယခင္

ေဒသခံ

အစိုးရ

တာဝန္ရွိသူမ်ား အပါအဝင္) သည္လည္း သိသာထင္ရွားေသာ ၾသဇာလႊမ္းမႈ ရွိေနၾကသည္။
အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕သည္ ဒုကၡသည္မ်ား ထြက္ေျပးလာသည့္ အေစာပိုင္းရက္မ်ားတြင္ ေရာက္
ရွိလာသူ ဒုကၡသည္မ်ားအား အစိုးရေျမ သို႔မဟုတ္ သစ္ေတာေျမေပၚ၌ တဲထိုးခြင့္အတြက္
ပိက
ု ဆ
္ ေ
ံ တာင္းယူရာတြင္ ပတ္သက္ခၾဲ့ ကသည္ ဟူေသာ စြပစ
္ ြဲခ်က္မ်ား ထြကေ
္ ပၚခဲၿ့ ပီး ၎တိ႔ု ကမူ
စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငေ
ံ ရးအရ အပုတ္ခ်ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။ အ ဆိုပါ
ၾကားသိရေသာ

လိမ္လည္ေတာင္းယူမႈမ်ားကို

ဘဂၤလားေဒ့ရ္စ
ွ စ္တပ္က

ဝင္ေရာက္ကိုင္

တြယ္ခ်ိန္တြင္ ရပ္ဆိုင္းပစ္ခဲ့သည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ အဆိုပါ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားသည္

21

အေရအတြက္ ကိနး္ ဂဏန္းကို မွန္းဆႏိုင္ရန္အတြက-္ ဒုကၡသည္ ငါးသိနး္ ေက်ာ္ကို လက္ခံထားေသာ ဘလူ

ကာလီစခန္းတြင္ ရပ္ကြက္ ၈၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး မဂ်ီးတစ္ဦးစီက ကိုယ္စားျပဳအုပ္ခ်ဳပ္သည္။
22

Crisis Group က ဒုကၡသည္မ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆင
ို ရ
္ ာ အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စမ
ီ ်ားမွ ကိယ
ု စ
္ ားလွယ္

မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၇- မတ္ ၂၀၁၈။ မဂ်ီးမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈ အႏၱ
ရာယ္ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ကယ္ဆယ္ေရး ေအဂ်င္စမ
ီ ်ားက မဂ်ီးမ်ားမွတဆင့္ ျဖတ္သန္းစရာ မလိေ
ု သာ စင္ၿပိဳင္ပေရာဂ်က္
ပံုစံမ်ားကို ထူေထာင္ထားၾကသည္။
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ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ၏ လကၡဏာအခ်ဳိ႕ကို ဆက္လက္
ထိန္းခ်ဳပ္ေနဦးမည္႔ သေဘာရွသ
ိ ည္။ 23
22

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္စစ္တပ္ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးဌာနသည္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင႔္ ပတ္ ဝန္းက်င္တင
ြ ္
နယ္နမိတ္ထိန္းခ်ဳပ္မမ
ႈ ်ား၊
အခြင့အ
္ ာဏာကို

စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားႏွင့္

သတင္းေပးမ်ားမွတဆင့္

ျပတ္ျပတ္သားသားက်င့္သံုးသည္။

သို႔ေသာ္လည္း

၎တို႔
မဂ်ီးမ်ားက

မ်ားေသာအားျဖင္႔ ကိုင္တြယ္နိုင္သည္႔ အေသးစားရာဇဝတ္မမ
ႈ ်ားထက္ အႀကီးစားလံုျခံဳေရး
အႏၱရာယ္မ်ားကို အာရံုစိုက္သည္။ မဂ်ီးမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္စ
ွ စ္တပ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရတရား
သူႀကီးမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈအရ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ညေစာင့္ သို႔မဟုတ္ ကင္းေစာင္႔စနစ္ကို လည္း
စီမံေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ ညကင္းသမားမ်ားသည္ လက္ႏွိပ္ဓာတ္မီး၊ ဂ်ာကင္ႏွင့္ နံပါတ္တုတ္
စသည္တ႔က
ို ို ရရွၾိ ကၿပီး ညကင္းသမားတစ္ဦးသည္ အကြကတ
္ စ္ခက
ု ို တာဝန္ ယူရကာ နံနက္တင
ို း္
မဂ်ီးမွတဆင့္ စစ္တပ္သ႔ို အစီရင္ခံရသည္။ 24
23

ARSA

သည္

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္

သိသာထင္ရွားစြာ

တည္ရွိေနသည္။

စစ္ေသြး

ၾကြအုပ္စုသည္ ရခိုငျ္ ပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာေက်းရြာမ်ားတြင္ ခိုင္မာစြာ ထူေထာင္
ိ နျခင္း သည္
ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စခန္းမ်ားတြင္ ARSA အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခသ
ံ မ
ူ ်ား ရွေ
အံ့အားသင့္စရာေတာ႔

မဟုတ္ေပ။

ARSA

အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားကို

အဆိုပါေက်းရြာမ်ားမွ

စု ေဆာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္ ထိုေက်းရြာမ်ားမွာပင္ ေနထိုင္ၾကကာ အျခားရြာသူရြာသား
မ်ားႏွင့္အတူ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကသည္။ အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္
ထင္ရွားေသာ အမာခံမ်ားမွာမူ စခန္းမ်ားထဲသို႔ မဝင္ပဲ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ ဇီဝ
ဆန္းစစ္မႈနည္းျဖင့္ မွတ္ပုတ
ံ င္ျခင္းကို ေရွာင္ရာွ းၾကသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ လံုျခံဳေရးအရ သ
တိထားရန္ႏွင့္ ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ သြားလာႏိုင္ရန္အတြက္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၏ ျပင္ပတြင္
ေနထိုင္ၾကသည္။ 25
24

ေရရာမႈနည္းေသာ ကိစၥရပ္မွာ ARSA အေနျဖင္႔ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္စုဖြဲ႕ ရန္၊
လူမ်ားကို စည္းရံုးရန္ႏွင္႔ အခြင့အ
္ ာဏာထူေထာင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အတိုင္းအတာ
ျဖစ္သည္။ ARSA သည္ ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္တင
ြ မ
္ ူ ရိဟ
ု င္ဂ်ာလူထ၏
ု ေဒါသႏွင႔္ ေန႔စဥ္ဖႏ
ိ ိွပခ
္ ေ
ံ နရ ေသာ

23

Crisis Group က ဒုကၡသည္မ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆင
ို ရ
္ ာ အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စမ
ီ ်ားမွ ကိယ
ု စ
္ ားလွယ္

မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၇- မတ္ ၂၀၁၈။ See also “Extortion adds to Rohingyas’ woes”, New Age Bangladesh, 26 September 2017.
24
25

၎
Crisis Group က ဒုကၡသည္မ်ား၊ ARSA အဖြဲ႕ ဝင္မ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး

ေအဂ်င္စီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၇- မတ္ ၂၀၁၈။ ဒုကၡ
သည္မ်ားသည္

စခန္းအတြင္း၊

စခန္းတစ္ခုႏွင္႔

တစ္ခု

လြတ္လပ္စာြ

သြားႏိုငေ
္ သာ္လည္း ေဆးကုသရန္မလ
ွ ၍
ြဲ ေကာ႔ဘဇားႏွင႔္ စစ္တေကာင္းသိ႔ု သြားေရာက္မက
ႈ ို ကန္႔သတ္ထားသည္။
ယခုအထိမူ ၎တိ႔သ
ု ည္ Teknaf ၿမိဳ႕ သိ႔ု လြယသ
္ ူစြာ သြားနိုင္ေသာ္လည္း မတ္လဆန္းမွစတင္ကာ
စစ္တပ္စစ္ေဆးေရး ဂိတ္မွ ဘာေၾကာင္႔သြားလိုသနည္း ဆိုသည္ကို စတင္ေမးျမန္းေနၿပီျဖစ္သည္။
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ဒုကၡမ်ားအေပၚ အခြင႔ေ
္ ကာင္းယူ၍ စည္းရံုးနိုင္ခဲ႔ၿပီး ထင္ရွားေသာ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွတဆင့္

ခိုင္မာေသာ

ကြနရ
္ က္ကို

တည္ေဆာက္ျခင္း

ျဖင့္

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ခ်ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ အစည္း
သေဘာျဖင္႔ လုပေ
္ ဆာင္ျခင္းႏွင႔္ ဘာသာေရးအရ ေထာက္ခမ
ံ ၊ႈ ေၾကာက္ရ႕ြံ မႈတ႔ျို ဖင္႔ ေပါင္းစပ္ ကာ
၎၏

ရပ္တည္မႈအားေကာင္းေအာင္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္

လုပ္ေဆာင္ခ႔သ
ဲ ည္။ 26
25

ဒုကၡသည္

စခန္းမ်ားတြင္ စည္းရံုးရန္မွာမူ လံုးဝကြဲျပားျခားနားေသာ ကိစၥတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေက်းရြာလူထု
သည္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ျပန္႔က်ဲေနၿပီး ေခါင္းေဆာင္သစ္ (မဂ်ီး) မ်ား ထြက္ေပၚလာ
သည့္အျပင္ ၎တိ႔၏
ု
ဘံုရန္သူျဖစ္ေသာ ျမန္မာလံုျခံဳေရးတပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ားမွာလည္း နယ္စပ္မ်ဥ္း၏
အျခားတစ္ဖက္ အေဝးႀကီးတြင္ ရွိေနၾကသည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ဒုကၡသည္အမ်ားစုသည္ စခန္းမ်ား တြင္
အေျခခံစားဝတ္ေနေရးအတြက္

ခက္ခဲစြာ

ရုန္းကန္ေနၾကရသည့္အျပင္

၏

ARSA

ေနာက္ဆံုးတိုက္ခိုက္မႈမ်ားက

အစပ်ဳိးေပးလိုက္ေသာ ေဘးဒုကၡဆိုးႀကီးကို ေတြ႔ၾကံဳေနၾကရ ေသာေၾကာင့္ စစ္ေသြးၾကြအုပ္စု
တည္ရိွေနရျခင္း၏

အဓိကအေၾကာင္းရင္းသည္

သံသယျဖစ္

စရာ

မလိုေလာက္ေအာင္

အားနည္းသြားၿပီျဖစ္သည္။
၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္က ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ယာဥ္တန္းကို ARSA
က

တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းသည္

တိုက္ခိုက္ေရးတပ္ဖြဲ႔တစ္ခုအျဖစ္

ဆံုးျဖတ္ထားျခင္းကို ျပသေနသည္။

27
26

ဆက္လက္ရပ္တည္ရန္

၎တို႔၏ လက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်က္ျခင္းေၾကညာ

ခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ပ႔ေ
ို ရး အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို ပယ္ခ်ေၾကာင္း ထိုလထဲမွာပင္
မေရွးမေႏွာင္း
ႏိုင္ငံေရး

ဆက္လက္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ချဲ့ ခင္းတို႔သည္
ေျပာေရးဆိုခြင့ရ
္ ွိေသာ

ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အုပ္စုအျဖစ္

ေနရာယူရန္

ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏
သိသာထင္ရွားစြာ

28
27

မ်ားစြာအကန္႔အသတ္ ရွိေနေသာ္လည္း ARSA က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဒုကၡသည္စခန္း မ်ားတြင္
စုဖြဲ႕ ေနေၾကာင္း

အေထာက္အထားမ်ား ရွိေနသည္။ ပထမအခ်က္မွာ စခန္းမ်ားတြင္

ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္အခ်ဳိ႕သည္ ARSA ႏွင့္ အက်ဳိးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ဆက္
ႏြယ္ေနႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ မဂ်ီးမ်ားႏွင့္ အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သတ္ျဖတ္မႈအနည္းငယ္ ရိွရာ
မီဒီယာမ်ားတြင္ အသတ္ခံရသူမ်ားမွာ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ထားသူမ်ားဟု မွတ္ယူျခင္း ေၾကာင္႔
သို႔မဟုတ္ ေနရပ္ျပန္ေရး အလားအလာအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အတူ
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ

သူမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင္႔ဟု

ေဖာ္ျပသည္။

သို႔ရာတြင္

အဆိုပါ

လူ

26

See Crisis Group Report, A New Muslim Insurgency in Rakhine State, op. cit.

27

“Five security personnel injured in ambush attack in Northern Rakhine”, GNLM, 6 January 2018.

28

ARSA သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ “ျမန္မာစစ္တပ္ကို ျခံဳခိုတိုက္ခိုက္ျခင္း” ၇ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၈ ႏွင့္ “ဘဂၤလားေဒ့ရ္မ
ွ ွ

ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားအား ေနရပ္ျပန္ခိုင္းမည့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ က်ဳိးေၾကာင္းမဆီေလွ်ာ္ေသာ အစီအစဥ္” ၂၀
ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၈။ ၎အုပ္စု၏ twitter account အမည္ @ARSA_Official တြင္ ရယူဖတ္ရႈႏိုင္သည္။
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သတ္မႈမ်ားအနက္မွ အနည္းအက်ဥ္းမွာ အသတ္ခံရသူသည္ ထြက္ေျပးမလာမီကတည္း ကပင္
ARSA ၏ ပစ္မွတ္စာရင္းထဲတြင္ ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပုရ
ံ သည္။ 29
28

ဒုတိယအခ်က္မွာ

ARSA

ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တိုင္က

၎တို႔သည္

မဂ်ီးမ်ားအေပၚ

ၾသဇာေညာင္းသည္ဟု ဆိုထားၾကသည္။ အမွန္တကယ္တြင္လည္း အကယ္၍ အခ်ိဳ႕ ေသာ
မဂ်ီးမ်ားသည္

စစ္ေသြးၾကြအုပ္စုႏွင႔္

ပို၍တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမရိွဟုဆိုပါက

အံ႔ၾသစရာ ေကာင္းေနလိမ႔မ
္ ည္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ARSA
အေပၚ ၿပီး ခဲ႔သည္႔ျဖစ္စဥ္၌ ပါဝင္မႈႏွင္႔ ပံ႔ပိုးေပးမႈအတိုင္းအတာရိွခ႔ရ
ဲ ာ ARSA အေနျဖင္႔ကလည္း
အၾကမ္း ဖက္မႈျဖင္႔ ၎လုပ္ေဆာင္လိုသည္ကို ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္နိုင္ခ႔သ
ဲ ည္႔ အခ်က္က
ရိွေန ျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ ဆြေ
ဲ ဆာင္စည္းရံးု မႈႏွင႔္ ပစ္မတ
ွ ထ
္ ားကာ အၾကမ္းဖက္တိုကခ
္ က
ို မ
္ ႈ တိ႔ု
ကို ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳမႈသည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ARSA က ယခင္အသံုးျပဳခဲ႔သည္႔ ဗ်ဴဟာႏွင္႔ အ
တိအက်တထပ္တည္းပင္ျဖစ္သည္။
အသံုးျပဳနိုင္သည္႔

ARSA

အတြက္

ေနာက္ထပ္အခြင္႔အလမ္းမွာ

၎၏

၎၏

ၾသဇာကို

အဖြဲ႕

ဝင္မ်ား

သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံသူမ်ားက ညေစာင္႔ လုပ္ရန္ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမွတဆင္႔
အသံုးျပဳနိုင္သည္။ ေနာက္ဆံုးတစ္ခမ
ု ာွ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ စခန္းတြင္ ဆက္လက္၍
အေရးပါေနဆဲျဖစ္သည္။ ဘာသာ ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္အခ်ိဳ႕ မွာ ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္တင
ြ ္ ARSA ၏ အဓိကက်ေသာ လူထု စည္းရံုးေရးမွဴးမ်ားႏွင္႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ 30
29

သို႔ေသာ္လည္း အကယ္၍ သူပုန္ထရန္မွာ ARSA ၏ အဓိက အာရံုျပဳမႈျဖစ္ေနေသးသည္ ဟု
ဆိုလွ်င္ေတာင္

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌

ARSA

ရိွေနျခင္းကို

ရခိုင္ျပည္နယ္၌

သူပုန္ထမႈ

ဆက္လက္ရိွေနနိုင္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ေကာက္၍မရနိုင္ေပ။ သူပုန္ထရန္မွာ ARSA ၏ အဓိက
အာရံုျပဳမႈျဖစ္ေနေသးသလားဆိုသည္ကပင္

မေသခ်ာေတာ႔ေပ။

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္စစ္တပ္ႏွင႔္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ ဝင္မ်ားသည္ စခန္းအတြင္းႏွင႔္ ပတ္လည္တြင္
အားေကာင္းစြာ

ရိွေန

သည္႔ျပင္

ထိုေဒသ၏

ပထဝီအေနအထား၊

စခန္းတြင္း

လူဦးေရထူထပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင္႔ ARSA အေနျဖင္႔ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားမသိပဲ
ျပန္လည္စုဖြဲ႕

ရန္မွာ

အေတာ္ခက္ခဲ

အဓိပၸါယ္ေကာက္ရလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။
ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္သို႔ေရာက္ရွေ
ိ နၿပီး

ယခုအခါ

ေနရပ္ျပန္ရန္

ေၾကာင္းေတြ႕

ရမည္ဟု

ရိုဟင္ဂ်ာလူဦးေရ၏

အမ်ားစုသည္

အလားအလာအနည္းငယ္

သာရိွေနရာ

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေန၊ အခြင႔အ
္ လမ္းမ်ိဳးျဖင္႔ ေန ထိုငန
္ ိုင္ေရးကို
29

Crisis Group က ဒုကၡသည္မ်ား၊ ARSA အဖြဲ႕ ဝင္မ်ားႏွင္႔ အျခားအေျခအေနအေၾကာင္းသိရိွသူမ်ားကို ေတြ႕

ဆံု ေမးျမန္းျခင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၇- မတ္ ၂၀၁၈။ See also “Rohingya leader shot dead in Cox’s
Bazar”, Dhaka Tribune, 20 January 2018; “Second camp ‘leader’ killed in Bangladesh refugee
camp”, AFP, 23 January 2018; “Bangladesh tightens security in Rohingya camps”, The Irrawaddy,
2 February 2018.
30

Crisis Group က ဒုကၡသည္မ်ား၊ ARSA အဖြဲ႕ ဝင္မ်ားႏွင္႔ အျခားအေျခအေနအေၾကာင္းသိရိွသူမ်ားကို ေတြ႕

ဆံု ေမးျမန္းျခင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၇- မတ္ ၂၀၁၈။
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အေရးဆိုရန္ ကဲ႔သို႔ေသာ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားက နယ္စပ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္၍ သူပုန္ထရန္
စည္းရံုးသည္႔ကိစၥထက္

ပိုမိုအေရးႀကီးေသာ

ကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္

ဒုကၡသည္မ်ားက

ယူဆလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္မွ နိုင္ငံေရးအေျခအေနမည္သို႔ ျဖစ္ေပၚ
တိုးတက္သည္ ဆိုသည္႔အေပၚ မ်ားစြာ မူတည္သည္။

B.

ARSA အေပၚ ဒုကၡသည္မ်ား၏ အျမင္မ်ားႏွင႔္ အၾကမ္းဖက္မႈကို အသံုးျပဳရျခင္း

ARSA တိုက္ခိုက္မႈ မီးပြားေၾကာင္႔ ေတာက္ေလာင္ခ႔ၿဲ ပီး ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ က်ေရာက္ရေသာ
ဝမ္းနည္းဖြယ္အျဖစ္ဆိုးသည္ ARSA ႏွင႔ပ
္ တ္သက္ေသာ သေဘာထားအျမင္အေပၚ မတူေသာ
နည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ လႊမ္းမိုးမႈရွသ
ိ ည္ ဆိုသည္ကို Crisis Group ၏ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင္႔ အေသး
စိတ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားက ညႊန္ျပေနသည္။ အခ်ိဳ႕ ဒုကၡသည္မ်ားက လက္ခံရႈျမင္ထားၾကသည္မွာ
ARSA က တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ မရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ၎
တို႔ကို ေမာင္းထုတ္ရန္ နည္းလမ္းရွာလိမ္႔မည္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ ကမူ တိုက္
ခိုက္မႈမ်ား၏ ရလဒ္အျဖစ္ ဘာမွ အက်ိဳးအျမတ္မရေသာ္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ အရာရာ
ဆံုးရံႈးခဲ႔ရၿပီဟု
အ

ယံုၾကည္ၾကသည္။

အမ်ားစုကလည္း

ေကာင္းတစ္ခုခုရရိွလာလိမ္႔မည္ဟု

၎တို႔

ေမွ်ာ္လင္႔ၾကေၾကာင္း

အတိဒုကၡေရာက္ရျခင္းမွ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားၾကရာ

ဘယ္ ေသာအခါကမွ် ရိဟ
ု င္ဂ်ာမ်ားအေပၚ ကမၻာက အာရံုစက
ို မ
္ ႈ မရိွခ႔ျဲ ခင္းေၾကာင္႔ဟု ဆိၾု ကသည္။
“ေနာက္ဆံုးေတာ႔

ကမၻာက

ကၽြန္ေတာ္တို႔

ဘယ္ေလာက္ခံစားၾကရတယ္ဆိုတာ

သိသြားၾကၿပီ ေလ” ဆိုသည္မွာ အမ်ားစု ထုတ္ေျပာၾကေသာ သေဘာထားျဖစ္သည္။ 31
30

ARSA ၏ တိုက္ခိုက္မႈကို ေထာက္ခံသူ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပါဝင္ၾကသူအေတာ္မ်ားမ်ားက အၾကမ္း
ဖက္မႈကို ေနာက္ဆံုးေရြးရေသာ လမ္းစဥ္အျဖစ္ ရႈျမင္ၾကသည္။ ARSA ၏ အေၾကာင္းျပခ်က္
မ်ားသည္ ရခိုငျ္ ပည္နယ္ႏင
ွ ႔္ အေဝးတြင္ေရာက္ေနေသာ ရိဟ
ု င္ဂ်ာဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္
မ်ားထံမွ ဘာသာေရးႏွင႔ဆ
္ ိုင္ေသာ တရားစီရင္ေရးအျမင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဘာသာေရးႏွင္႔ဆိုင္ ေသာ
လိုက္နာအပ္သည္႔ အမိန႔္ (fatwas) မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈရွသ
ိ ည္။ ဘာသာေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ားက
လက္နက္ကိုင္တြန္းလွန္ေၾကာင္းေၾကညာျခင္းကို ေဘာင္ဝင္သည္ဟု ရႈျမင္လာ ေစရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္
လုပ္ေဆာင္ရမည္႔

ဝတၱရားတစ္ရပ္အျဖစ္

ျမင္လာေစရန္

ဘာသာေရး

ႏွင႔ဆ
္ ိုင္ေသာ

တရားစီရင္ေရးအျမင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဘာသာေရးႏွင္႔ဆိုင္ေသာ လိက
ု ္နာအပ္သည္႔ အမိန႔္ (fatwas)
မ်ားကို

ေျပာၾကားခဲ႔ၾကသည္။

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား

31

အျခားတဖက္တြင္လည္း
အပါအဝင္

ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳ

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားၾကားတြင္

ေနေသာ

အၾကမ္းဖက္မက
ႈ ို

Crisis Group က ဒုကၡသည္မ်ားကို ေတြ႕ ဆံု ေမးျမန္းျခင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၇ - မတ္ ၂၀၁၈။
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သေဘာမတူေၾကာင္း ကာလၾကာရွည္ကပင္ အႀကံေပးမႈမ်ားရိွၿပီး ယခုအထိလည္း ထိုသ႔ို
ဆက္လက္အႀကံေပးဆဲပင္ျဖစ္သည္။ 32
31

ဤေမးခြန္းမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လက ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခဲ႔ေသာ မီဒီ
ယာသတင္းတစ္ရပ္၏ အဓိကအေၾကာင္းအရာျဖစ္ခ႔သ
ဲ ည္။ 33 အဆိုပါေဆာင္းပါးသည္ ဘာ
32

သာေရးဥပေဒမ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင႔ဆ
္ ိုေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ အစၥလာမ္မစ္ပညာရွင္ (muftis) ၄၇ ဦးက
ထုတ္ျပန္ေသာ ဖတ္(တ)ဝါ (fatwas) အေၾကာင္းကို ေရးသားထားရာ ျမန္မာနိင
ု င
္ အ
ံ ေပၚျဖစ္ေစ၊
မိမိကိုယ္ကို

ကာကြယ္ေရးအတြက္ပင္ျဖစ္ပါေစ

ဂ်ီဟတ္လုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမွ်ကို

ရႈတ္ခ်ေၾကာင္းေရးသားထားသည္။ 34 ေဆာင္းပါးတြင္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္၊ အိႏၵိယႏွင္႔ ပါကစၥတန္
33

တို႔တြင္ရိွေသာ ဒီယိုဘန္ဒီ အစၥလာမ္ဘာသာေရးေကာလိပ္မ်ား (Deobandi madrassas) သည္
ဖတ္(တ)ဝါ (fatwas) ကို ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္ (ဒီယိုဘန္ဒီ အစၥလာမ္

32

See Crisis Group Reports, The Politics of Rakhine State and A New Muslim Insurgency in

Rakhine State, op. cit.
33
34

“Rohingya muftis prohibit jihad and self-defense”, Dhaka Tribune, March 2018.
အာရပ္၏ မူရင္းစာလံုး “ဂ်ီဟတ္” ဆိုသည္မွာ ဘုရားသခင္၏ ေပးသနားေတာ္မူျခင္းမ်ား ကိုရွာေဖြသည္ဟု
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ံ ရးအရ အၾကမ္းဖက္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ မရွငး္ မလင္းႏွင႔္
တိက
ု ခ
္ က
ို မ
္ မ
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ု ပၚထြကလ
္ ာရာ
သင္ၾကားျခင္း၏ ထင္ဟပ္ခ်က္ထက္ပပ
ို ါသည္။ အေတြးအေခၚ၏ လႊမး္ မိးု ျခင္းခံရသူမ်ာသည္ အျခားရိးု ရာမွ ငွားရမ္း
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ု ခ
္ က
ို မ
္ ႏ
ႈ ွင႔ဆ
္ င
ို ေ
္ သာ ဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ အကန္႔အသတ္ရွိ
လာျခင္းေၾကာင္႔ Salifi ၏ ေလွနံဒါးထစ္ယံုၾကည္မႈကို မေက်နပ္ေၾကာင္းျပလာပါသည္။ ႀကီးစြာေသာ ျခားနား
ခ်က္ရိွေနေစကာမူ“ဂ်ီဟတ္လႈပ္ရွားသူ” အုပ္စုမ်ားသည္ ယံုၾကည္မႈကို အေျခခံေသာ မူမ်ားကို မွ်ေဝလာသည္။
စစ္မန
ွ ေ
္ သာ အစၥလာမ္ဘာသာလူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းသိ႔ျု ပန္ေရာက္ရန္ တိက
ု ခ
္ က
ို ရ
္ မည္ဟဆ
ု သ
ို ည္။ ၎တိ႔န
ု ားလည္ေသာ
အစၥလာမ္မစ္၏

အေရးႀကီးေသာ

အာရံုျပဳရမည္႔အရာမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး

ဝိေရာဓိျဖစ္ေနေသာ

မူဝါဒမ်ား

ခ်မွတ္ ေသာ အုပ္စိုးသူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ရန္၊ အကယ္၍ မူဆလင္အုပ္စိုးသူမ်ားက အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားကို
မလိုက္နာ

ပါက

အၾကမ္းဖက္ရန္မွာ

တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု

ယံုၾကည္သည္။

ဤစာတမ္းတြင“္ ဂ်ီဟတ္လႈပ္ရွားသူ” ဟူ ေသာ စကားရပ္ကို အသံုးျပဳျခင္းမွာ ၎ကို တရားဝင္ေအာင္ ပံ႔ပိုးသည္႔
အဓိပၸါယ္မဟုတ္သည္႔ျပင္

အျခား

အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုခ်က္မ်ားကို

ျမွင္႔တင္ရန္

ႀကိဳးစားမႈမ်ားမွ

လမ္းလြဲေအာင္လုပ္ျခင္းလည္းမဟုတေ
္ ပ။ “အၾကမ္း ဖက္ဝါဒ” ႏွင႔္ “အၾကမ္းဖက္သမား” ဆိသ
ု ည္႔ စကားလံုးမ်ားကို
သံုးထားျခင္းမွာလည္း

အစိုးရမဟုတ္ေသာ

ေၾကာက္ရြံ႕ၾကသည္ဆသ
ို ည္႔စိတ္ကိုအသံုးခ်၍

သူ

မ်ားက

အထူးသျဖင္႔

ႏိုင္ငေ
ံ ရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုရရိွရန္အလို႔ငွာ
အရပ္သားမ်ားအေပၚ

အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင႔္

ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းကို အသံုးျပဳရန္ ႀကိဳးစားသည္ဆသ
ို ည္ကို ေဖာ္ျပလိျု ခင္း ေၾကာင္႔သာျဖစ္သည္။ See Crisis Group
Special Report N°1, Exploiting Disorder: al-Qaeda and the Islamic State, 14 March 2016.
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ဆိုသည္မွာ

စြန္နီလူႀကိဳက္ျပန္မ်ားလာေရး
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လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ၿပီး

ၾသဇာအရိွဆံုး

ရိုဟင္

ဂ်ာဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက လိုက္လံလုပ္ေဆာင္ၾကသည္) ။
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားၾကားတြင္ အၾကမ္းဖက္ခုခံမႈပုစ
ံ ံမွန္သမွ်ကို ဆန္႔က်င္ေသာ အားေကာင္း သည္႔
စဥ္းစားခ်က္က

အၿမဲတေစရိွသည္႔ျပင္

ယခုလည္း

ထိုသို႔စဥ္းစားခ်က္မွာ

ဆက္လက္ရိွ

ေနဆဲျဖစ္သည္။ သိ႔တ
ု ိုင္ေအာင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအၾကားတြင္ ARSA ႏွင႔္ စစ္ေသြးၾကြသေဘာ
ထားမ်ိဳးအား ဆန္႔က်င္ေသာ သေဘာထားခံယူခ်က္သို႔ အေရးပါေသာ ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ဖတ္
(တ)ဝါက အေရးႀကီးေသာ က႑၌ ပါဝင္ျခင္း ရိွ၊ မရိွဆန္းစစ္ရာ၌ ထည္႔သြင္း စဥ္းစားရန္ အ
ခ်က္ႏွစ္ခ်က္က အႀကံဳးဝင္ေနသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ အသစ္ေတာ႔မဟုတ္ေပ။ ၎ကို ၂၀၁၇
ခုႏွစ္

ေအာက္တိုဘာလ

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားထြက္ေျပးေနသည္႔

ဇာတ္ရိွန္ျမင္႔သည္႔အခ်ိန္တင
ြ ္

ထုတ္ျပန္ခ႔ျဲ ခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးအရ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္း
ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ကို အာမခံခ်က္ေပးရန္မွာ အေရးပါသည္ဟု ရိဟ
ု င္ဂ်ာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ခံ
စားရေသာ အခ်ိန္တြငျ္ ဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္ခုမွာ ဖတ္(တ)ဝါသည္ အၾကမ္းဖက္ခုခံျခင္း အ
ယူအဆကို လက္မခံဟု ရွင္းရွငး္ လင္းလင္းေဖာ္ျပမထားေပ။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ထုတျ္ ပန္စဥ္အ ခါက
အၾကမ္းဖက္ခုခံမႈအယူအဆကို သတိထား၍ အသံုးျပဳရန္ေတာ႔ ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ ဆိုလို သည္မွာ
အၾကမ္းဖက္ျခင္းေၾကာင္႔

ARSA

ကို

လက္မခံဟု

ထိုးထုတ္ျပန္သူမ်ားက

အၾကမ္းဖက္ခုခံျခင္းကို

ဆိုခ်င္သည္မဟုတ္ပဲ၊
အခ်ိနမ
္ က်ေသးေသာ

မသင္႔ေလ်ာ္ ေသးေသာ ဗ်ဴဟာတစ္ခုအျဖစ္သာ ရႈျမင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ေလ႔လာသူအမ်ားစုက

စိုးရိမ္သည္႔အခ်က္ကို

လက္မွတ္

ေဖာ္ျပၾကရာ

သို႔မဟုတ္

35
34

နိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္၍

ဂ်ီဟတ္

လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အုပ္စမ
ု ်ားက ရိုဟင္ဂ်ာပဋိပကၡကို အခြင္႔ေကာင္းယူ၍ စခန္းအတြင္း၌
စည္းရံုးျခင္း

သို႔မဟုတ္

လူသူစုေဆာင္းျခင္းမ်ား

လုပ္ေဆာင္လာမည္႔

အႏၱရာယ္ကို

ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားၾကသည္။ ဂ်ီဟတ္အုပ္စုမ်ားဆိုရာဝယ္ အိႏၵိယတိုက္ခြဲ၊ အစၥလာမ္မစ္နင
ို ္ငံ
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ၎တိ႔၏
ု ဘဂၤလားေဒ႔ရ္လ
ွ မ
ူ ်ိဳးလက္ေအာက္ခမ
ံ ်ားအတြငး္ မွ အယ္လက
္ င
ို ဒ
္ ါ ကဲ႔သ႔ေ
ို သာ
အုပ္စုမ်ားျဖစ္သည္။ ဘဂၤလားေဒ႔ရ္မ
ွ ွ လံုၿခံဳေရး ေရေျမခံေျမခံအေျခအေနအရ ထိုစိုးရိမ္မႈသည္
လက္ခံႏိုင္သည္႔ အေနအထားတြင္ ရိွေသာ္လည္း၊ ထိုသို႔ေသာ အခြင႔အ
္ ေရးကို အသံုးခ်၍
လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟူေသာ အေထာက္အထားမရိွေသးသည္႔ျပင္ ဒုကၡသည္စခန္းအတြင္းမွ
ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားကို

နားလည္ရန္

အၾကမ္းဖက္ဝါဒႏိွမ္နင္းေရး

မွန္ဘီလူး

တပ္ၾကည္႔ရန္လည္း မလိုအပ္ေသးေပ။ ARSA သည္ အၿမဲတေစ နိုင္ငံတကာကို ျဖတ္ေက်ာ္
က်ဴးလြန္ေလ႔ရိွေသာ ဂ်ီဟတ္လႈပ္ရွားမႈႏွင႔္ ပတ္သက္မႈမရိွေအာင္ ခပ္ခြာခြာေနေလ႔ရိွရာ ေတြ႕
ဆံုေမးျမန္းခဲ႔ေသာ အဖြဲ႕ ဝင္မ်ားႏွင္႔ ဒုကၡသည္မ်ားကလည္း ဆက္လက္၍ ပတ္သက္မႈ

35

Crisis Group က ဖတ္(တ)ဝါကို လက္မွတ္ထိုးေသာ muftis မ်ားႏွင္႔ ေတြ႕ ဆံုေမးျမန္း၊ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ၂၀၁၈

မတ္လ။
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မရိွ ေအာင္ေနမည္ဟုဆိုၾကသည္။ 36 ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္အာဏာပိုင္မ်ားကလည္း ထိဆ
ု န္းစစ္ခ်က္ကို
35

လက္ခံခဲ႔ၾကသည္။ 37
36

36
37

၎

Crisis Group က ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ ေထာက္လွမ္းေရးမွ တာဝန္ရွသ
ိ ူႏွင္႔ ေတြ႕ ဆံုေမးျမန္း၊ ဒကၠား၊ ၂၀၁၈ ဧၿပီလ။

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင္႔ ေတြ႕ ဆံုေမးျမန္း၊ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလ။ ထိုဆန္းစစ္ခ်က္ကို Crisis
Group ၏ လာမည္႔ အစီရင္ခံစာျဖစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာက ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္အေပၚ က်ေရာက္ေစေသာ
စိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ ပိုမိုအေသးစိတ္ ျပဳလုပ္ပါမည္။
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ျပႆနာက ေရွ႕ မွာ ဘာေတြရိွမလဲ။
A.

ဘဂၤလားေဒ႔ရ္တ
ွ င
ြ ္

ျဖစ္နင
ို သ
္ မွ် မိမသ
ိ ေဘာအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ၾကရန္အတြက္ အနီးကပ္ဆုးံ အနာဂတ္ကာလ တြင္
ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အေျခအေနမ်ား လံုေလာက္ေသာ အေျခအေနအထိ တိုးတက္မႈရိွလာ ရန္
အလားအလာအနည္းငယ္သာရိွေလသည္။

ထို႔ေၾကာင္႔

ဒုကၡသည္မ်ား၏

အနာဂတ္သည္

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္တြင္ အေျခအေနမ်ားတိးု တက္လာမႈအေပၚ အေတာ္မ်ားမ်ားတည္မွေ
ီ နေလ သည္။
ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္အာဏာပိုင္မ်ားက

ဒုကၡသည္မ်ားကို

ျမန္မာနိုင္ငံသ႔ို

အတင္းျပန္မပိ႔လ
ု ို

ေၾကာင္းေျပာျပသူ အနည္းငယ္ရိွသည္။ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္လူထုအၾကားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ
ဂရုဏာသက္မႈရၾွိ ကျခင္းမွာ အေတာ္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရွေ
ိ နျခင္းျဖစ္ရာ ယခုလို ေရြးေကာက္
ပြဲက်င္းပမည္႔ႏွစ္တြင္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္ပ႔ရ
ို န္ ဖိအားေပးျခင္းသည္ ဆိုးရြားသည္႔ အႀကံေပး
မႈသာျဖစ္လိမ႔မ
္ ည္ဟု အစိုးရက တြက္ခ်က္မိသည္။ 38 ထိုသို႔ အတင္းျပန္ပ႔ျို ခင္းသည္ လူသား
37

ခ်င္းစာနာမႈဆိုငရ
္ ာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၁.၂ ဘီလီယမ္ ေထာက္
ပံ႔ေနေသာ

အလွဴရွင္နင
ို ္ငံမ်ားႏွင္႔

ဆက္ဆံေရးကိုလည္း

ထိခိုက္ေစလိမ႔မ
္ ည္ျဖစ္သည္။

သို႔ ေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူ၏ အျမင္ႏွင႔္ အစိးု ရ၏ တြကခ
္ ်က္မမ
ႈ ်ား ဆိသ
ု ည္တ႔မ
ို ာွ အလြယ္တ
ကူပင္ ေျပာင္းသြားနိုင္သည္။ ဤေနရာတြင္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္သည္ အထူးပင္ အေရးႀကီးသည္။
ပထမတစ္ခ်က္မွာ ဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံထားရေသာ ေကာ႔ဘဇား (Cox’s Bazar) မွ
အိမရ
္ င
ွ ရ
္ ပ္ရာြ လူထ၏
ု သေဘာထားအျမင္ျဖစ္သည္။ လက္ရတ
ွိ င
ြ ္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင႔္ ေဒသခံ မ်ား၏
ဆက္ဆံေရးမွာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ျပႆနာျဖစ္စဥ္ႏွင႔္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ပိုမိုေကာင္းမြနပ
္ ါ သည္။
သို႔တိုင္ေအာင္ ယခုတစ္ႀကိမ္ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္မွာ အေတာ္ႀကီးမ်ားသည္။ သို႔ ေသာ္
အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ

ဆက္ဆံေရး

ဆက္လက္ရိွေနျခင္းအေပၚတြင္ေတာ႔

အခြင႔အ
္ ေရးမယူသင္႔ေပ။ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတည္ရွရ
ိ ာ ခရိင
ု ခ
္ ႏ
ြဲ ွစခ
္ ု (Ukhia ႏွင႔္ Teknaf) တိ႔တ
ု င
ြ ္
ဒုကၡသည္အေရအတြက္သည္ ေဒသခံလူဦးေရထက္ မ်ားေနၿပီး အခ်ိဳးအစားအားျဖင္႔ ႏွစ္ခ်ိဳး
တစ္ခ်ိဳး ရိွေနသည္။ ဒုကၡသည္မ်ား လ်င္ျမန္စာြ တိးု ပြားလာျခင္းသည္ အိမရ
္ င
ွ ရ
္ ပ္ရာြ လူ ထုအတြက္
ႀကီးမားေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကိုျဖစ္ေစရာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားတက္လာျခင္း၊ ေန႔စားလုပ္ အားခႏႈန္းမ်ား
က်ဆင္းလာျခင္း၊ လယ္စိုက္နိုင္သည္႔ေျမမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးကုန္ျခင္း၊ ခရီးသြား လာရသည္႔အခ်ိန္
ၾကာျမင္႔လာျခင္း၊

သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းလာျခင္းႏွင႔္

ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ

အဆင္႔နိမ႔က
္ ်မႈ

္ ာ
ပိုဆိုးလာျခင္းမ်ားကို ႀကံဳရသည္။ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးႏွင္႔ လံုၿခံဳေရးဆိုငရ
အက်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ ေဒသခံမ်ားက စိုးရိမ္လာၾကသည္။ ပဋိပကၡက အီ ေလးဆြဲ၍

38

Crisis Group က သေဘာထားစစ္တမ္းေကာက္ယူသည္႔ ပညာရွင္ႏွင္႔ ေတြ႕ ဆံုေမးျမန္း၊ ဒကၠား၊ ၂၀၁၈ ဧၿပီလ။

ထိုဆန္းစစ္ခ်က္ကို Crisis Group ၏ လာမည္႔ အစီရင္ခံစာျဖစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာက ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္အေပၚ
က် ေရာက္ေစေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ ပိုမိုအေသးစိတ္ ျပဳလုပ္ပါမည္။
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အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင႔အ
္ မွ်

ေဒသခံအိမ္ရွင္မ်ား၏
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ဂရုဏာသက္မႈမွာ

အလြယ္တ

ကူေပ်ာက္သြားနိုင္သည္။ 39
38

ဒုတိယတစ္ခ်က္မွာ

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္နိုင္ငံတစ္ခုလုးံ အေနျဖင္႔

သေဘာထားအျမင္ႏွင႔္

တိတိက်က်ဆိုရေသာ္ အစိုးရ၏ ရပ္တည္ခ်က္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ ေျပာင္းလဲ
သြားနိုင္ျခင္း ရိွ၊ မရိွဆိုသည္႔ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လက္ရိွ အဝါမီလိခ္ (Awami League)
အစိုးရကပင္ အာဏာျပန္လည္ရရိွသြားသည္႔တိုင္ ရပ္တည္ခ်က္ေျပာင္းသြားနိုင္ သည္။ ၎ပင္
ျပန္လည္အနိုင္ရသြားနိုငေ
္ ျခရိွေနသည္။ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္သည္ ဒုကၡသည္မ်ား ျမန္မာနိင
ု ္ငသ
ံ ို႔
ျပန္ရမည္ဟူ၍

အၿမဲတေစတြန္းအားေပးေနၿပီး

၎တို႔နိုင္ငံတြင္

ေပါင္းစည္း

ေနထိုင္ေရးအယူအဆကို ပယ္ခ်ခဲ႔သည္။ ယခုအခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ဘဂၤလားေဒ႔ရ္ျွ ပည္သမ
ူ ်ားႏွင႔္ ၎ တိ႔၏
ု
အစိုးရက ဒုကၡသည္မ်ားကို အမ်ားစုႀကိဳဆိုခဲ႔သည္႔တိုင္ ဒုကၡသည္မ်ား ျမန္မာနိ္င
ု င
္ သ
ံ ႔ို ျပန္သာြ းရန္
ဖိအားေပးမႈမွာ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္လာနိင
ု ္ေျခရိွေနဆဲျဖစ္သည္။
တခ်ိန္တည္းမွာပင္

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္သည္

မေသခ်ာေသးေသာ္လည္း

လုပ္ေဆာင္ရန္

အ

စီအစဥ္မ်ားကို စီစဥ္ေနေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေျပာၾကားထားသည္။ အစိုးရသည္ ရိုဟင္ဂ်ာ
ဒုကၡသည္ တစ္သိန္းကို အလြန္ေဝးလံေသာ ေဒသရိွ ေရႀကီးမႈဒဏ္ခံရေလ႔ရိွေသာ ဘဂၤလား
ပင္လယ္ေအာ္ရိွ ဘာဆန္ခ်ာ (Bhasan Char) ကၽြန္းတြင္ ေနရာခ်ထားရန္ ေဒၚလာ သန္း ၂၈၀
တန္ အစီအစဥ္ကို လုပေ
္ ဆာင္လ်က္ရွသ
ိ ည္။ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ေရတပ္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္
ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က အဆိုပါကၽြန္းေပၚတြင္ စခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ေရးႏွင႔္ ေရႀကီးမႈအ
တြက္ လိုအပ္သည္႔ အကာအကြယ္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ တင္ဒါေခၚယူခ႔သ
ဲ ည္။ အစိုးရက
တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အခ်ိနလ
္ ်ာထားခ်က္မရိွေၾကာင္းေျပာဆိခ
ု ႔သ
ဲ ည္။ အမွနတ
္ ကယ္ လည္း
ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝေပးထားမႈလည္းမရိွေၾကာင္းသတင္းမ်ားကဆိသ
ု ျဖင္႔ အာမခံခ်က္မရိွ ေသးေပ။ 40
39

မည္သည္႔ရိုဟင္ဂ်ာကမွလည္း အစိုးရ၏ ဆႏၵအတိုင္း ေျပာင္းေရြ႕ လိမ္႔မည္မဟုတ္ ေပ။ သိ႔ေ
ု သာ္
ထိုအစီအစဥ္သည္

အကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီမ်ားကို

အခ်က္ေပးေခါင္း ေလာင္းထိုးသလိုျဖစ္သြားရာ ၎တို႔က တည္ေနရာ၏ သင္႔ေလ်ာ္မႈႏွင္႔
သြားေရာက္ရန္

ေဝး

ကြာမႈတို႔အေပၚ

စိုးရိမ္မႈမ်ား

ရိွၾကသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားက

ထိုကၽြန္းသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ ရန္ကိစၥကို ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစီမံကိန္းသည္
ဘယ္ေသာအခါမွ
၎တို႔ကို

39

အမွန္တကယ္

ေျပာင္းေရြ႕

ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ဟု
ေနရာခ်ထားရန္

ထင္ေနပံုရသည္။

ကိစၥမွာ

အကယ္၍

ရုပ္လုးံ ေပၚလာပါက

Crisis Group က ေဒသခံမ်ားႏွင္႔ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေတြ႕ ဆံုေမးျမန္း၊ ေကာ႔ဘဇား၊ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္၊ ၂၀၁၇

ႏိုဝင္ဘာလ -၂၀၁၈ မတ္လ။ See also “Rohingya refugees test Bangladeshi welcome as prices rise and
repatriation stalls”, Reuters, 28 February 2018.
40

Crisis Group က ထိုကိစၥကို အနီးကပ္လိုက္လံၾကည္႔ရႈေနေသာ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းမွ အ

ဖြဲ႕ဝင္ႏွင္႔ ေတြ႕ ဆံုေမးျမန္း၊၂၀၁၈ ေမလ။
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အျပင္းအထန္အတိုက္အခံျပဳမႈမ်ားထြက္ေပၚလာနိုင္သည္ဟု
ဇန္နဝါရီလကလည္း

ဒုကၡသည္မ်ားက

ေနရပ္ျပန္ရန္
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ခန္႔

မွန္းရသည္။ 41
40

ဖိအားေပးခံရေတာ႔မည္

ဟု

ယံုၾကည္လာေသာေၾကာင္႔ ဆႏၵျပမႈမ်ားျပဳလုပ္ခ႔သ
ဲ ည္။ 42
41

ေယဘုယ်အားျဖင္႔

ဒုကၡသည္မ်ားသည္

အမ်ားစုစာမတတ္ေသာ္လည္း

(ရိုဟင္ဂ်ာ

ဘာသာစကားတြင္ အေထြေထြသုးံ အတြက္ စာေရးသားသည္႔ ပံုစံမရိွေပ) အားေကာင္းေသာ
ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ရိွကာ ၎တို႔၏ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း သတင္းအ
ခ်က္အလက္အေတာ္မ်ားမ်ားကို သိရိွႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားကာ နိုင္ငံတကာ အေျခအ
တင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္သူမ်ားႏွင႔လ
္ ည္း လက္လွမ္းမီသည္။ ျမန္မာနိင
ု ္ငံသည္
ကမၻာေပၚတြင္ စမတ္ဖန
ု ္းထိုးေဖာက္မႈ ႏႈန္းအျမင္႔ဆံုးျဖစ္သည္႔အေလ်ာက္ ဒုကၡသည္မိသားစု
အားလံုးနီးပါးသည္လည္း

စမတ္ဖုန္းသံုးႏိုင္ၾကသည္။ 43
42

ထိုစမတ္ဖုန္းမ်ားအတြင္းသို႔

ေမွာင္ခို

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ဖုန္းကြန္ရက္မ်ားကို

ေစ်းကြက္မွ
ခ်ိတ္ဆက္

ဝယ္ယူေသာ

ဆင္းကဒ္မ်ားျဖင္႔

ထားၾကသည္

(ဒုကၡသည္မ်ားကို

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ဆင္းကဒ္မ်ားဝယ္ယူမႈအား တရားဝင္တား ျမစ္ထားသည္) ။ WhatsApp သည္
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္

တစ္ခတ
ု ည္းေသာ

မရိွမျဖစ္

ဆက္

သြယ္ေရးနည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး၊

အသံဖိုင္မ်ားႏွင္႔ ဗီဒီယိုမ်ားကို ၎ကို အသံုးျပဳ၍ ေပးပိ႔ၾု ကသည္။ ဒုကၡသည္အမ်ားစုသည္
WhatsApp

အုပ္စေ
ု တာ္မ်ားမ်ားတြင္

အဖြဲ႕

ဝင္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင္႔

သတင္းမ်ား၊

ဘာသာေရးအဆံုးအမမ်ားကို ရယူနိုင္ကာ ျမန္မာနိင
ု ္ငံ သို႔မဟုတ္ အျခားတိုင္း ျပည္မ်ားတြင္
ရိွေနေသာ သူမ်ားအပါအဝင္ ၎တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင္႔ ဆက္သြယ္နိုင္ သည္။ 44 အခ်ိဳ႕ ေသာ
43

WhatsApp

အုပ္စုမ်ားသည္

ညိွႏႈိင္းမႈမ်ား၊

စည္းရံုးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ၾက

ရာ

အတင္းေနရပ္ျပန္ပ႔ုျိ ခင္း သို႔ဟုတ္ ကၽြန္းသို႔ ေနရာခ်ထားျခင္းကဲ႔သို႔ေသာ အဓိကက်ေသာ
စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ဒုကၡသည္မ်ားႀကံဳရသည္႔ အခါမ်ိဳးတြင္ျဖစ္သည္။
ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင္႔

၎တို႔၏

အနာဂတ္အေၾကာင္းကို

အတြင္းက်က်

စဥ္းစားရန္

အခ်ိန္ရခဲ႔ပါက ရခိင
ု ္ျပည္နယ္သ႔ို ျပန္လိုေၾကာင္း အမ်ားစုက ေျပာၾကလိမ္႔မည္။ သို႔ေသာ္ လည္း

41

Crisis

Group

က

အကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင္႔

ဒုကၡသည္မ်ားကို

ေတြ႕

ဆံုေမးျမန္း၊ ေကာ႔ဘဇား၊ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္၊ ၂၀၁၇ ႏိုဝင္ဘာလ -၂၀၁၈ မတ္လ။ See also “Floating island: New
home for Rohingya refugees emerges in Bay of Bengal”, Reuters, 22 February 2018; “Dhaka bemoans lack of funding for Rohingya refugee island”, Reuters, 27 March 2018.
42

“Rohingya refugees in Bangladesh protest repatriation move”, AFP, 20 January 2018.

43

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စမတ္ဖုန္းထိုးေဖာက္မႏ
ႈ န
ႈ း္ မွာ ၈၀ ရာႏႈနး္ ရိွရာ အိမ္နးီ ခ်င္းနိုငင
္ မ
ံ ်ားထက္ သိသသ
ိ ာသာျမင္႔သည္

(စကၤာပူသည္ ၇၈ ရာႏႈန္းရိွကာ ထိုင္းသည္ ၅၉ ရာႏႈန္းရိွသည္) ။ Realizing Digital Myanmar, Telenor, February 2018.
44

WhatsApp အုပ္စုအမ်ားအျပားတြင္ အခ်ိဳ႕ သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ရြာမွ လူမ်ားႏွင႔္ ခ်ိတဆ
္ က္ထားသည္ (ဥပမာ

- ေတာင္ပဇာအုပ္စု၊ ဘဒနာအုပ္စ)ု ။ အခ်ိဳ႕ မွာ အေၾကာင္းအရာကို အေျခခံ၍ဖြဲ႕ ထားရာ ရိုဟင္ဂ်ာအက္တာဖက္
(စည္းလံုးေရး) အုပ္စုကဲ႔သို႔ျဖစ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုရွယ္မီဒယ
ီ ာအုပ္စု၊ အာရကန္အဇတ္ (လြတ္လပ္မ)ႈ အုပ္စု၊
ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားသတင္းအုပ္စု။
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၎တို႔သည္

ေနရပ္ျပန္သြားရန္
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အေျခအေနေပးလာသည္အထိ

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္တြင္

အခ်ိန္ကာလရွည္ရွည္ ေစာင္႔ဆိုင္းရနိုင္သည္ဆိုသည္႔အခ်က္ကိုလည္း လက္ခံၾကသည္။ အ
လြန္အနည္းငယ္ေသာ အေရအတြက္ကသာ တတိယႏိုင္ငံသို႔ သြားရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကလိမ႔မ
္ ည္။ တတိယနိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ျဖစ္နင
ို ္ သည္႔
နည္းလမ္းမ်ားမွာ

အကန္႔အသတ္ျဖင္႔သာရိွသည္။

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ကိုျဖတ္၍ ေလွျဖင္႔ျဖတ္ကာ ေမွာင္ခလ
ို မ္းေၾကာင္းျဖင္႔ မေလးရွားသို႔
သြားေရာက္ရန္မွာ လြန္စြာခက္ခဲ ေနဆဲျဖစ္သည္။ ကုန္းလမ္းျဖင္႔ အိႏၵိယမွတဆင္႔ ျမန္မာနိင
ု င
္ က
ံ ုိ
ျဖတ္ကာ

ထိုင္းနိုင္ငံသို႔

သြား

အႏၱရာယ္မ်ားျပည္႔ႏွက္ေနသည္။

ေရာက္ရန္မွာ

ဒုကၡသည္မ်ားအ

အကုန္အက်မ်ားလြန္းၿပီး

နက္မွ

လက္တဆုပ္စာေသာ

သူမ်ားကသာ ေငြေၾကးတတ္နိုင္ကာ ေလေၾကာင္းျဖင္႔သာြ းရန္ အဆက္အသြယ္ရိွၾကသည္။
ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္မွ
ယခင္ကထက္

ေဒသခံမ်ားႏွင႔္

နည္းလမ္းတက်မဟုတ္ပဲ

ပိုမိုခက္ခဲလာပါသည္။

ယခုအခါ

ေပါင္း

အာဏာပိင
ု ္မ်ားသည္

စည္းေနထိုင္ရန္မွာ
ဒုကၡသည္မ်ားႏွင္႔

ေဒသခံမ်ားၾကား လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ အ ဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္
ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္နိုင္ငံသား မွတ္ပုတ
ံ င္ကဒ္ျပားမ်ားကို ဇီဝစီစစ္မႈ နည္းပ ညာ (biometric) ကို
အသံုးျပဳထားျခင္းေၾကာင္႔

ယခင္ကလို

ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္တြင္

ရရိွရန္

ပိုမိုခက္ခဲကာ ေစ်းလည္းႀကီးသည္။ အခ်ိဳ႕ ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္
သြားလာေရးႏွင္႔

ထြက္သြားနိုင္ေရးတို႔ကို

လြယ္ကူေစရန္

စခန္းသို႔ဝင္ေရာက္ေနထိုင၍
္

စာရင္း ေပးသြငး္ ျခင္းမျပဳလုပၾ္ ကေပ။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း အေရအတြကမ
္ ာွ နည္းသည္ဟဆ
ု ရ
ို မည္ျဖစ္
သည္ (စာရင္းမသြင္းၾကသူမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ ARSA ၏ အႀကီးတန္းအဖြဲ႕ ဝင္အခ်ိဳ႕ ပါဝင္သည္) ။ 45
44

B.

ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္ ေျမာက္ပင
ို း္ တြင္

ျမန္မာနိင
ု ္ငံသည္ အကန္႔အသတ္ျဖင္႔ ျပန္လာျခင္းကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရုပပ
္ င
ို း္ ဆိင
ု ္ ရာ
အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းမွလြဲ၍ ဒုကၡသည္မ်ား ယံုၾကည္မႈ အျပည္႔
ျဖင္႔ျပန္လာေစရန္ လက္ေတြ႕ ေျမျပင္တြင္ အေျခအေနမ်ားဖန္တီးေပးမႈ၌ အမွန္တကယ္တိုး
တက္မႈမ်ား မျပဳလုပ္နင
ို ေ
္ သးေပ။ တခ်ိနတ
္ ည္းတြင္ ရခိင
ု ျ္ ပည္နယ္ေျမာက္ပင
ို း္ တြင္ က်န္ရစ္ ေသာ
တစ္သိန္းမွ တစ္သိန္းခြဲခန္႔ရိွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအၾကား လစဥ္ေထာင္ဂဏန္းအနည္းငယ္ ခန္႔
ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္သို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာလ်က္ရိွသည္။
ေျမာက္ပိင
ု ္းမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက ေျပာၾကားၾကရာတြင္ ၎တို႔သည္ ထြက္သြားရန္ ဆႏၵမ
ရိွၾကေၾကာင္း၊ ထြက္သြားရန္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္လာျခင္းေၾကာင္႔သာ ထြက္သြားၾကရေၾကာင္း
ဆိုၾကသည္။ ထြက္ခြာသြားရသူမ်ားက ေျပာျပၾကေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ စားစရာ

45

Crisis Group က သရုပ္ခြဲပညာရွင္မ်ားႏွင္႔ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေတြ႕ ဆံုေမးျမန္း၊ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္၊ ၂၀၁၇

ႏိုဝင္ဘာလ -၂၀၁၈ မတ္လ။

The Long Haul Ahead for Myanmar’s Rohingya Refugee Crisis
Crisis Group Asia Report N°296, 16 May 2018

Page 22

ရွာေဖြႏိုင္စြမ္းမရိွျခင္း သို႔မဟုတ္ အႀကီးအက်ယ္ဖ်ားနာပါက၊ ဒဏ္ရာရပါက ေဆးမကုသ ႏိင
ု ျ္ ခင္း၊
၎တို႔၏ ေျမမ်ား အသိမ္းခံရျခင္း၊ အာဏာပိင
ု မ
္ ်ားက ၎တိ႔၏
ု မိသားစုဝင္မ်ားသည္ ARSA အဖြ႕ဲ
ဝင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း

ရေသ႔ေတာင္ေျမာက္ပင
ို ္းႏွင႔္

စြပစ
္ ြဲေနျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။ 46
45

ဘူးသီးေတာင္ ေတာင္ပိုင္းတို႔မွ မၾကာမီက ေရာက္ရွလ
ိ ာသူမ်ားက ေျပာၾကားၾကရာတြင္ စား
နပ္ရိကၡာျပတ္လပ္ျခင္းႏွင႔္ (အလယ္ေခ်ာင္း ေက်းရြာအုပစ
္ ုတြင္ အေျခစိုက္မည္႔ နယ္ျခား ေစာင္႔
ရဲတပ္ဖြဲ႕

အသစ္အတြက္

ကဲ႔သို႔ေသာ)

ေျမေနရာသိမ္းယူမႈမ်ားေၾကာင္႔

ထြက္ေျပးလာ

ၾကရေၾကာင္းဆိုၾကသည္။ ၎တို႔ထြက္ေျပးလာၾကေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕
သို႔မဟုတ္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ မ်ားမွ တိုက္ရိုက္ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားႏွင္႔ သက္ဆိုင္ျခင္းမရိွေသာ္
လည္း

အေရာင္းအဝယ္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ႏင
ွ ႔္

လုပ္

ေဆာင္ရန္

ေက်းလက္တြင္

မျဖစ္နင
ို ္ေတာ႔သည္႔

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ား

ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈမ်ား၊

ကန္႔သတ္မႈမ်ား

ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ ေက်းလက္စီးပြားေရးမွာ ၿပိဳလုနီးနီးျဖစ္ၿပီး
ဆင္းရဲၾကသူ မ်ား ေျပာၾကားရာတြင္ ၎တို႔သည္ ရက္အနည္းငယ္သာ အခြင္႔အလမ္းရေသာ
အလုပ္လုပ္ ရက္ အေပၚတြင္သာ မီွခိုအသက္ရွင္ရျခင္း၊ ရန္ကုန္ သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံျခားမွ မိသားစု၊
မိတ္ ေဆြမ်ား လႊဲေပးေသာ ေငြအေပၚ မီွခိုေနရျခင္းမ်ားကို ေျပာျပၾကသည္။ 47
46

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕

နယ္၏

ေက်းလက္ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားႏွင႔္

ရခိင
ု ္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၏

အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ လူဦးေရအေတာ္ သိသိသာသာေလ်ာ႔သြားၿပီျဖစ္သည္။ ထိုနယ္
ေျမမ်ားသည္ နဂိုက အတိုင္းေတာ႔ ရိွေနလိမ္႔မည္ မဟုတ္ေပ။ လာမည္႔ႏွစ္မ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္
လမ်ားအတြင္း

တျဖည္းျဖည္းျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာမႈ

မရိွမခ်င္း

ေျခာက္ကပ္ေနဦးမည္

သာျဖစ္သည္။ ေက်းရြာအမ်ားစုမာွ မီးရိ႕ႈ လိက
ု ျ္ ခင္းေၾကာင္႔ လံုးလံုးကုနသ
္ ာြ းၿပီျဖစ္သည္႔ျပင္ အ ခ်ိဳ႕
မီးမေလာင္ပဲ က်န္ရစ္ေသာ ရြာအခ်ိဳ႕ မွာလည္း ေျမထိးု စက္ျဖင္႔ ေျမလွန္ပစ္လိုက္ၿပီးျဖစ္ကာ
သစ္ပင္မ်ား၊ စိက
ု ခ
္ င္းမ်ားလည္း အျမစ္မွ လွနထ
္ ားၿပီးျဖစ္သည္။ မူဆလင္ဘာသာဝင္မ်ား မရိွေသာ
ရြာမ်ား တိုးခ်ဲ႕ လာၾကကာ အေျခခ်ေနထိုင္သူအသစ္မ်ားလည္း ေရာက္လာၾက သည္။ ယခင္က
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားေနထိုင္ခ႔ေ
ဲ သာ
တည္ထားပါသည္။
ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား)

အစိုးရ

ရြာမ်ားႏွင္႔
(သို႔မဟုတ္

သည္

ေျမမ်ားအေပၚတြင္
အစိုးရက

အခ်ိဳ႕

ရြာအသစ္

မ်ား

ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင္႔ လုပ္ေဆာင္ေသာ

လမ္းသစ္မ်ားေဖာက္ျခင္း၊

လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းျခင္းမ်ား

လုပ္ ေဆာင္ေနသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင္႔ နယ္ျခားေစာင္႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔သည္ ထပ္တးို လံုၿခံဳေရးဆိင
ု ရ
္ ာ
အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ဖြင္႔လွစ္လ်က္ရိွသည္။ အစိုးရသည္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို
တြန္းအားေပးလ်က္ရိွရာ ထိုေဒသတြင္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏွမ
ံ ႈအခြငအ
႔္ လမ္းမ်ား ၾကည္႔ရႈရန္ ျမန္မာ
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Crisis Group က ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္သို႔ မၾကာသးမီက ေရာက္လာေသာ

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ေတြ႕ ဆံုေမးျမန္း၊၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ - မတ္လ။ “ေမာင္ႏုလသ
ူ တ္ပြဲႏွင္႔ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ရပ္မ်ား၊
လွ်ိဳ႕ ဝွက္ေျပာၾကားခ်က္မွတ္စ”ု အာရကန္ပေရာဂ်က္၊ ၂၀၁၈ ေဖေဖၚဝါရီလ (အမ်ားျပည္သူသ႔ို ျဖန္႔ျခင္းမဟုတ)္ ။
Remaking Rakhine state,” Amnesty International, March 2018. တို႔ကိုလည္းၾကည္႔။
47
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ကုမၸဏီအုပ္စုႀကီးမ်ားအား အစိုးရက အားေပးလ်က္ရွသ
ိ ည္။ ထိသ
ု ႔ေ
ို သာ လုပေ
္ ဆာင္မမ
ႈ ်ား သည္
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပင
ို ္းအား ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစုေနထိုင္ရာ နယ္ေျမျဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္ ေသာ
အစိုးရ၏ မဟာဗ်ဴဟာကို ထင္ဟပ္မႈ ရိွ၊ မရိွဆိုသည္မွာေတာ႔ ရွင္းလင္းမႈမရိွေပ။ အခ်ိဳ႕ ေသာ
လူ႔အခြင္႔အေရးလႈပ္ရွားေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင္႔ အျခားေစာင္႔ၾကည္႔ေလ႔လာသူမ်ားက အ စိုးရသည္
ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစု

ေနထိင
ု ္ရာ

နယ္ေျမျဖစ္ရန္

ရည္ရြယ္ေသာ

မဟာဗ်ဴဟာရိွ

ေၾကာင္းေျပာဆိုၾကကာ ရခိုငအ
္ မ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားကလည္း ထိုသ႔ျို ဖစ္ရန္ အေရးဆိုေနၾက
သည္ဟုဆိုသည္။ 48 သိ႔ေ
ု သာ္ မည္သို႔ေသာ ေစ႔ေဆာ္ခ်က္မ်ား ရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ နယ္ေျမသတ္
47

မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ေျမေပၚ အမွတအ
္ သားမ်ားကို ဖ်က္ပစ္လိုက္ျခင္းေၾကာင္႔ အက်ိဳးဆက္မွာ ဒုကၡ
သည္မ်ားအေနျဖင္႔ ၎တိ႔၏
ု မူလေနအိမ္ႏွင႔္ ေျမေနရာမ်ားသို႔ ျပန္လာရန္ လံုးဝနီးပါး မျဖစ္
နိုင္ေတာ႔ပဲ အားလံုးျပန္ရရန္ျဖစ္နိုင္ေျခမွာ မ်ားစြာေလ်ာ႔နည္းသြားၿပီျဖစ္သည္။
တခ်ိန္တည္းမွာပင္ (ဗုဒၶဘာသာ) တိုင္းရင္းသား ရခိုင္လူမ်ိဳး ျပည္သူမ်ားႏွင္႔ အစိုးရၾကားမွ
ဆက္ဆံေရးသည္ တိတိက်က်ဆိုရေသာ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ပ်က္ယြင္းလာခဲ႔သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔
ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡသည္ ဘက္သံုးဘက္ပါဝင္ေနေသာ ျပႆနာျဖစ္ရာ ရခိုငႏ
္ ွင႔္ ရိုဟင္ဂ်ာ
တို႔ၾကားတြင္သာမက ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင႔္ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ျမန္မာအာဏာပိင
ု ္မ်ားႏွင္႔ ရခိုင္
ၾကားမွပဋိပကၡျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္႔ တည္ၿငိမ္မႈအလားအလာမ်ား၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ၏
ခက္ခ၊ဲ ဆိးု ရြားေသာ အေျခအေနကို ကိင
ု တ
္ ယ
ြ ရ
္ န္ အလားအလာမ်ားကို အားနည္းသြား ေစသည္။
တိတိပပဆိုရေသာ္

အျဖစ္အပ်က္ႏွစ္ခုသည္

တိုင္းရင္းသားရခိုင္မ်ား၏

စတင္ထြက္ေပၚေစခဲ႔သည္။

ေဒါသကို
ပထမတစ္ခုမွာ

ဇန္နဝါရီလက ေရွးေဟာင္းရခိုင္ျပည္ၿမိဳ႕ ေတာ္ ေျမာက္ဦးတြင္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပပြဲတြင္
ရဲမ်ားက

ႏိွမ္နင္းခဲ႔ျခင္းျဖစ္ရာ

ပါဝင္ဆႏၵျပခဲ႔

ၾကေသာ

ရခိုင္မွ

လူခုႏွစ္ဦးေသဆံုးကာ

အနည္းဆံုးတစ္ဒါဇင္ခန္႔ ေဆးရံုသ႔ို တင္ပ႔ခ
ို ရ
႔ဲ သည္။ ၎တိ႔သ
ု ည္ ရခိင
ု မ
္ င္းဆက္က်ဆံုးရျခင္း ၂၂၃
ႏွစ္ျပည္႔

အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားက်င္းပရန္

ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔

ကိစၥကို

ဆႏၵျပခဲ႔ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရက

ပစ္ခတ္မႈမွာ

ပိတ္ပင္ရန္
အထင္ရွားဆံုး

ရခိုင္နိုငင
္ ံေရးသမားျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္အား
ဖမ္းဆီးအၿပီး ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီးရျခင္းမွာ အာဏာပိုငမ
္ ်ား၏
အဆိုအရ စာေပေဟာေျပာပြတ
ဲ ြင္ သူ၏ ေဟာေျပာမႈမ်ားသည္ ရခိုင္တပ္မ ေတာ္ (AA) ကို
အေထာက္အပံ႔ျဖစ္ေစကာ

48

အစိုးရကို

အၾကည္ညိဳပ်က္ေစျခင္းေၾကာင္႔

ဟု

For details of the changes that are taking place, see “Remaking Rakhine state”, Amnesty Interna-

tional, March 2018. See also “Burma is pumping millions into rebuilding Rakhine, but is it for the
Rohingya?”, Washington Post, 14 March 2018; “With Rohingya gone, Myanmar’s ethnic Rakhine
seek Muslim-free ‘buffer zone’”, AFP, 16 March 2018; “‘We have no intention of hiding anything’:
Myanmar rebuilding in Maungdaw, Rakhine state”, Channel News Asia, 20 March 2018.

The Long Haul Ahead for Myanmar’s Rohingya Refugee Crisis
Crisis Group Asia Report N°296, 16 May 2018

Page 24

ဆိုသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူႏွင႔္ ေနာက္တစ္ဦးကို ေသဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္တစ္
သက္တကၽြန္းခ်မွတ္နိုင္ေသာ နိင
ု ္ငံေတာ္ပန
ု ္ကန္မႈျဖင္႔ တရားစြဲခဲ႔သည္။ 49
48

ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၏ ပစ္ခတ္မႈအတြက္ အစိုးရ၏ တုန္႔ျပန္မႈ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ခံမႈသည္ အမ်ား
လက္ခံေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရိွဟု ရႈျမင္ၾကျခင္းႏွင႔္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို စစ္ေတြတ
ရားရံုး၌ တရားစြေ
ဲ နျခင္းတိ႔သ
ု ည္ ေဒသခံတ႔၏
ို သေဘာထားမ်ားကို ဆက္လက္ေဒါသထြက္ ေစရန္
ဆြေပးေနသည္႔ႏယ
ွ ္ျဖစ္သည္။ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ဦးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး သည္
ဓါးျဖင္႔ထိုးခံရ၍ ေသဆံုးခဲ႔ရာ ဆႏၵျပမႈၿဖိဳခြင္းရာတြင္ က႑တစ္ခုမွ ပါဝင္သည္ဟု ယူဆ
ျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္နိုင္သည္။ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔ အေစာပိုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ စစ္ေတြ၌ ဗံုး
သံုးလံုးေပါက္ကြဲခဲ႔ရာ ေနရာမ်ားကို ၾကည္႔ျခင္းျဖင္႔ အစိုးရကို ပစ္မွတ္ထားပံုရပါသည္။ အႀကီး
တန္းတာဝန္ရိွသူ၏ အိမ္အနီး၊ တရားရံုးႏွင္႔ အစိုးရရံုးတစ္ခုတို႔တြင္ ေပါက္ကြဲျခင္းျဖစ္သည္။ ရဲ
တပ္ဖြဲ႕ ဝင္တစ္ဦး ဒဏ္ရာရရိွခ႔သ
ဲ ည္။ အျခားဗံုးသံုးလံုးကိုလည္း ေတြ႕ ရိွသျဖင္႔ ျဖဳတ္သိမ္းနိုင္
ခဲ႔သည္။ ဗံုးကြဲမႈအတြက္ တာဝန္ရိွေၾကာင္း မည္သည္႔အုပ္စုကမွ ေျပာၾကားျခင္းမရိွေပ။ သို႔ ေသာ္
ထိက
ု စ
ိ ၥမ်ိဳးကို ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္ရွရ
ိ ွ၊ိ လုပန
္ င
ို စ
္ မ
ြ း္ ရိွေသာ တစ္ခတ
ု ည္းေသာ အဖြ႕ဲ အျဖစ္ ရႈျမင္နင
ို သ
္ ည္႔
ရခိုင္တပ္မေတာ္သာျဖစ္ရမည္ဟု

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

ထိုသို႔ေသာ

သင္႔ေလ်ာ္မႈရိွပါက

ခန္႔မွန္းမႈမွာ

ခန္႔မွန္းၾကသည္။
ယခင္က

အ

ကယ္၍သာ

ေက်းလက္ေဒသရိွ

တပ္မ ေတာ္ပစ္မွတ္ကိုသာ ပံုမွန္အားျဖင္႔ တိုက္ခိုက္ေလ႔ရိွေသာ အဖြဲ႕ အတြက္ ယခု ဗံုးခြဲ၊
သတ္ျဖတ္ မႈမ်ားသည္ အေရးပါေသာ အရိွနျ္ မင္႔တက္လာမႈကို ျပသလ်က္ရွသ
ိ ည္။ ဇန္နဝါရီလ ၁၇
ရက္ ေန႔က AA သည္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထတ
ု ျ္ ပန္ခ႔ရ
ဲ ာ ေျမာက္ဥးီ ပစ္ခတ္မအ
ႈ တြက္ တာဝန္
ရိွသူမ်ားေပၚ “ျပင္းထန္ေသာ လက္စားေျခမႈျပဳလုပမ
္ ည္” ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခ႔သ
ဲ ည္။ 50
49

အစိုးရသည္

ရခိုငျ္ ပည္နယ္တြင္

ယခင္က

မႀကံဳဘူးေသာ

စိန္ေခၚမႈမ်ားကို

ႀကိဳးစား

ကိင
ု တ
္ ယ
ြ ရ
္ မည္႔ အခ်ိနမ
္ ်ိဳးတြင္ ေနာက္ထပ္ျပႆနာတစ္ချု ဖစ္သည္႔ ရခိင
ု အ
္ မ်ိဳးသားေရး ဝါဒီမ်ား၏
နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း
အၾကမ္းဖက္မႈဆီသို႔

မေက်နပ္မက
ႈ ို

ႀကံဳေတြ႕

ဦးတည္သြားနိုင္သည္။

ရလ်က္ရိွရာ

မတည္ၿငိမ္မႈ

ရခိုင္အသိုင္းအဝိုင္းႏွင႔္

သို႔မဟုတ္

တင္းမာမႈမ်ားေလ်ာ႔ခ်

နိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရကို ေကာင္းစြာ အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးရလိမ႔မ
္ ည္ျဖစ္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ လည္း
ထိုသို႔အႀကံဥာဏ္ေပးရာတြင္ လူ႔အခြင္႔အေရးစံႏႈန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံ တကာမွ
ဥပေဒဆိုင္ရာ

49

ကတိကဝတ္မ်ားႏွင္႔

ဆန္႔က်င္ေနေသာ

ရခိင
ု ္တို႔၏

ေတာင္းဆိုမႈမ်ား

ကို

ျမန္မာနိုင္ငံ၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ၊ အခန္း ၁၂၂၊ Burma Act XX (၁၉၅၀) ျဖင္႔ ျပင္ဆင္။ ေသဒဏ္အမိန္႔မ်ားကို

ခ်မွတ္ေနတုန္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ထားျခင္းမ်ားအတြက္ သတ္ပစ္ျခင္းမရိွေတာ႔ေပ။ အေသး
စိတ္ကို “7 people reported dead after police crackdown on protest in Mrauk-U”, The Irrawaddy, 17
January 2018; “MP, author charged with high treason”, The Irrawaddy, 9 February 2018.
ၾကည္႔ပါ။

50

ညီညြတ္ေသာ အာရကန္ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္/ရခိုင္တပ္မေတာ္ ေၾကညာခ်က္၊ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္။ “Three

bombs rock Myanmar’s northwestern city Sittwe, policeman injured”, Reuters, 24 February 2018.
ၾကည္႔ပါ။
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သေဘာမတူသည္႔တိုင္

လက္ခံရမည္ဟူေသာ

အခ်က္မ်ားမပါသင္႔ေပ။
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ထို႔အျပင္

ရခိုင္

နိုင္ငံေရးသမားမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ မည္သူ႔ကိုမဆို အမုန္းစကားမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ရန္
လံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံမႈရွရ
ိ မည္႔ ကတိကဝတ္မ်ိဳးကို ေလ်ာ႔ပါးေစမည္႔ အခ်က္မ်ား
လည္းမပါဝင္သင္႔ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင္႔ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင႔္ ၎ႏွင္႔အတူ
စြပ္စြဲခံရသူတစ္ဦးတိ႔က
ု ို နိုင္ငံေတာ္သစၥာေဖာက္မႈျဖင္႔ တရားစြဲဆိုထားမႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္
သင္႔သည္။ ယခုလအ
ို ခ်ိနမ
္ ်ိဳးတြင္ ဤသိ႔ေ
ု သာ လုပေ
္ ဆာင္မသ
ႈ ည္ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးစီး ပြားကို
ျဖစ္ထန
ြ ္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ေျမာက္ဦးမွ ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၏
ပစ္ခတ္မႈအတြက္ တာဝန္ခံမရ
ႈ ေ
ွိ ၾကာင္းကို ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင္႔သည္။
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ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ အခန္းက႑
ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာသည္ ႏိုင္ငတ
ံ ကာအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ အေရးပါေသာ ဒိြဟကို ျဖစ္ေပၚ
ေစသည္။ တဖက္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား မူလေနရပ္သ႔ို ျပန္ရန္ အခြင႔အ
္ ေရး၊ ေနရပ္ျပန္ေရးတြင္
အေျခအေနေကာင္းမ်ားဖန္တီးေပးရန္
တာဝန္ခံမႈရွေ
ိ ရးကို

ေတာင္းဆိုေနရန္မွာ

ျမန္မာနိုငင
္ ံက

တာဝန္ရိွပုႏ
ံ ွင္႔

အေရးႀကီးပါသည္။

အျခားတဖက္တြင္လည္း

ႀကိဳတင္ျမင္နိုင္ေသာ အနာ ဂတ္ကာလအတြင္းေတာ႔ျဖင္႔ ဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ေရးမွာ
ျဖစ္နိုငဖ
္ ြယ္မရိွျခင္းက ဘဂၤ လားေဒ႔ရွ္နိုင္ငံအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပးို သက္သာသြားေစေရးအတြက္
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ

ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား

လိုအပ္ေနသည္ဟု

အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားအ တြက္လည္း ေရြးခ်ယ္စရာ မ်ားေပးရပါမည္။
ယခုအခ်ိန္အထိမူ နိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားက ၎တို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိထားသည္႔အ တိုင္း
ဒုကၡသည္မ်ားသည္

မူလေနရပ္သို႔

ျပန္သာြ းဖြယ္မရိွေသးျခင္းသည္

၎တို႔ကို

ျပန္လည္

လက္ခံေရးႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာအစိုးရတြင္ ဖိအားသက္သာေနေစမည္ျဖစ္ရာ လူမ်ိဳးတစ္ခု ကို
ရွင္းပစ္ရန္ (ethnic cleansing) ပံုေဖာ္ၾကသူမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင္႔ ျပန္မလာရဲၾက
ျခင္းျဖစ္ရာ ျမန္မာအတြက္ အျမတ္ထြက္ေနသလိုျဖစ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ခါးသီးေသာ
အမွန္တရားမွာ ႏို္င္ငံတကာက စုေပါင္း၍ ညီညြတ္စြာ ဖိအားေပးေနမႈသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ
ဤကိစၥႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ႏိုငင
္ ံေရးအရ ရပ္တည္ခ်က္ကို ေျပာင္းသြားေအာင္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရိွေသးသည္႔ျပင္ ေျပာင္းသြားေအာင္ လုပေ
္ ဆာင္နင
ိ သ
္ ည္႔ လုပေ
္ ဆာင္မႈ မ်ိဳး
(လံုၿခံဳေရးေကာင္စမ
ီ ွ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ရည္ရယ
ြ ေ
္ သာ လုပေ
္ ဆာင္မမ
ႈ န
ွ သ
္ မွ်ကို တရုတႏ
္ င
ွ ႔္ ရုရာွ းက
ဆက္လက္ဆန္႔က်င္ေနျခင္းေၾကာင္႔) ကို လုပ္ေဆာင္လာဖြယ္ မရိွေပ။ ယခုအခ်ိန္ တြင္
ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္

ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာမ်ား

ေရးဆြဲႏင
ို ္မႈ

မရိွျခင္းေၾကာင္႔

ထြက္ေပၚ

လာနိုင္သည္႔ အႏၱရာယ္မွာ သိန္းႏွင္႔ခ်ီေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင္႔ ယခုလို ေသာင္မတင္
ေရမက်အေျခအေနမ်ိဳးတြင္

ဆက္လက္ေနထိုင္ေနရလိမ္႔ဦးမည္ျဖစ္သည္႔ျပင္

လက္ရွအ
ိ ေန

အထားသည္ အႏၱရာယ္ရိွေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသို႔ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းသြားႏိုင္သည္။ 51
50

အကယ္၍ ဒုကၡသည္မ်ားကို လက္ခံထားရေသာ ရပ္ရာြ လူထက
ု လည္းေကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ႔ရ္ွ ၏
အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ကလည္းေကာင္း၊

ဒုကၡသည္မ်ားကို

လက္မခံခ်င္ေတာ႔ပါက

အစိးု ရကလည္း ဒုကၡသည္မ်ား၏ ဆႏၵႏွင႔ဆ
္ န္က
႔ ်င္ကာ ေနရပ္ျပန္ေရးကို ဖိအားေပးလာနိင
ု ္ သလိ၊ု
ဘာဆန္ကၽြန္း (Bhasan island) ေပၚတြင္ ေဆာက္ထားေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကဲ႔ သို႔ေသာ
ပိုမို၍ လူသူေဝးရာ စခန္းမ်ားသို႔ အတင္းပို႔ေဆာင္ျခင္းမ်ားရိွလာနိုင္သည္။ ထိုသို႔ ေသာ
အေျခအေနမ်ိဳးမ်ားသည္

ႏွစ္နိုင္ငံစလံုး၏

နယ္စပ္တြင္

မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား

သို႔မဟုတ္

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ထြက္ေပၚလာေစနိုင္သည္။ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္နိုင္ငံဖက္တြင္ ဒုကၡသည္မ်ား က
ျငင္းဆန္မႈေၾကာင္႔ ပို၍ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းကိုင္တြယ္လာရနိုင္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငဖ
ံ က္တြင္ လည္း

51

See Crisis Group Report, Myanmar’s Rohingya Crisis Enters a Dangerous New Phase, op. cit.
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ဒုကၡသည္မ်ားကို အတင္းျပန္ပ႔ျို ခင္းေၾကာင္႔ မူဆလင္မဟုတ္ေသာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ႏွင႔္
အုပ္စုလိုက္ အခ်င္းမ်ားမႈမ်ားသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္ကာ ARSA ကလည္း ေနရပ္ျပန္ေသာ
ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီရန္ ပါဝင္လာနိုင္သည္။
ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္နိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင္႔ ပူးတြဲအကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္
(Joint

Response

Plan) 52 ကို ရန္ပံုေငြထည္႔ဝင္ျခင္းျဖင္႔ လူသာခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ ရာ

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၌ ပံ႔ပိုးကူညီေရးသည္ အေရးႀကီးလွသည္သာမက ေဒသခံလူထုႏွင႔္ အ
စိုးရအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားေလ်ာ႔ခ်ႏိုင္ရန္ႏွင႔္ အနာဂတ္တြင္ ေဒသ၌ အံဝင္ခြင္က်ေပါင္းစည္း
ေနထိုင္နိုင္ေရးအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနေကာင္းမ်ားဖန္တီးနိုင္ရန္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္၏
သက္ေရာက္ဒဏ္ခံရေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ား၌ ႀကီးမားစြာ ရင္း
ႏီွးျမွပ္ႏံွၾကရန္ကလည္း အေရးႀကီးလွသည္။
ျမန္မာနိင
ု ္င၏
ံ ရခိုင္ျပည္နယ္တင
ြ ္လည္း အေျခအေနက တည္ၿငိမ္ရန္ လိုအပ္သည္။ သိ႔မ
ု ွသာ
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားေရာ၊

ျပည္နယ္အတြင္း

အျခားအစိတ္အပိုင္းအားလံုးမွ

က်န္ရိွေသာ

အ ျခားမူဆလင္အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားပါ ၎တိ႔၏
ု ဘဝမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအတြက္
ပိုမိုလံုၿခံဳလာကာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးေနမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္း
ု လ
္ ပ
ွ ဲ မူဝါဒျဖင္႔ ေျဖရွငး္ ရ မည္႔
သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤစိန္ေခၚမႈသည္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိးု တက္ေရးႏွင႔္ မဆိင
စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္။

ရခိင
ု ္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္

ခ်က္ျခင္းလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုအေနျဖင္႔

အစိုးရသည္ ညမထြက္ရအမိန႔မ
္ ်ား၊ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားႏွင္႔ အျခားအဟန္႔အတားမ်ားစသည္႔
ျပင္းထန္ေသာ အကန္႔အသတ္မ်ားကို ေျဖေလ်ာ႔ကာ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင႔ေ
္ ပးရန္ လို
အပ္သည္။ သို႔မွသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းႏွင္႔ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ မ်ား
ျပန္ျဖစ္လာၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ရယူလာနိင
ု မ
္ ည္ျဖစ္သည္။ အစိးု ရ အေနျဖင္႔
ကုလသမဂၢႏွင္႔

၎၏မိတ္ဖက္

နိုင္ငံတကာအန္ဂ်ီအမ
ို ်ားထံသို႔

အကန္႔အသတ္မရိွ

လက္လမ
ွ ္းမီထိေတြ႕ နိုင္ခြင္႔မ်ားေပးျခင္းျဖင္႔ အနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကရ
္ န္ ကတိကဝတ္ မ်ား
အတိုင္းလိုက္နာသင္႔သည္။ ထိုသို႔လုိက္နာရာတြင္ UNHCR ၊ ကုလသမဂၢဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈအစီအ
စဥ္တို႔ျဖင္႔ ေဆြးေႏြးလ်က္ရိွေသာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထိုးရန္ကစ
ိ ၥမ်ားအေပၚ အျမန္ဆံုး
သေဘာတူညီမႈရရိွေရးလည္းပါဝင္သည္။ ေရရွညအ
္ တြက္ အမ်ားက လက္ခအ
ံ သိအမွတျ္ ပဳ မည္႔
တစ္ခုတည္းေသာအေျဖမွာ
ရခိုင္အႀကံေပး

52

ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာတြင္

ကိုဖီအာနန္ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေသာ
ေဖာ္ျပထားသည္႔

ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုလုးံ တြင္

ရိုဟင္ဂ်ာလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ဂာျပႆနာအတြက္ Joint Response Plan ကို UNHCR ႏွင႔္ IOM တို႔က

စတင္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လမွ ဒီဇင္ဘာအထိ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားအေပၚ လူသား
ခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈမ်ားအတြက္ အေရးေပၚ ေဒၚလာ ၉၅၁ သန္းခ်ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္
(http://reporting.unhcr.org/node/20415) ။
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ခြဲျခားမႈမ်ား

ပ

ေပ်ာက္ေရး၊

နိုင္ငံသားျဖစ္မႏ
ႈ ွင္႔
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တန္းတူညီမွ်မႈတို႔၌

တိုးတက္မႈမ်ား

ထြက္ေပၚလာနိုင္ရန္ျဖစ္ သည္။
ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စက
ီ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္မွ ေမလ ၁ ရက္ေန႔အထိ ဘဂၤလား ေဒ႔ရွ္ႏင
ွ ္႔
ျမန္မာနိင
ု ္ငမ
ံ ်ားသို႔

သြားေရာက္ခဲ႔ေသာ

ခရီးစဥ္က

လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႕

ဝင္မ်ား၏

အႀကီးအက်ယ္စိုးရိမ္ပူပန္မႈရွေ
ိ ၾကာင္းကို ျပသခဲ႔သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ၎တို႔သည္ အေျခအေန
အေပၚ လက္ရွေ
ိ စ႔ေစ႔စပ္စပ္ စစ္ေဆးရန္ သႏၷိဌာန္ခ်ထားမႈကို ပိုမိုခိုငမ
္ ာေအာင္ လုပ္ေဆာင္
္ ံသို႔ အထူး
လာဖြယ္ရိွသည္။ 53 ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာနိုငင
52

ကိုယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ရန္ ဆြစ္သံတမန္ ခရစၥတီးန္ ရွရနာ ဘာဂ်္႕ နာ (Christine Schraner
Burgener) ကို ႀကိဳတင္ခန္႔အပ္ထားၿပီးျဖစ္ရာ ကုလသမဂၢကို ျမန္မာအစိုးရႏွင႔္ နိုင္ငံေရးအရ
ဆက္ဆံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အေရးပါေသာ လမ္းေၾကာင္းသစ္တစ္ခု ျဖစ္ေစသည္။ 54 ထို႔ေၾကာင္႔
53

လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ေစ႔ေစ႔စပ္စပ္ ဆက္လက္စစ္ေဆးျခင္းႏွင႔္ အထူးကိုယ္စားလွယ္က သံ
တမန္ေရးအရ အဆက္မျပတ္ဆက္ဆံေရးျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို မဟာဗ်ဴဟာက်က် ေပါင္းစပ္နင
ို ္
ျခင္းသည္ တိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ အဆိုပါတိုးတက္မႈမ်ားသည္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ႔သည္႔
ခ်က္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္႔ အဆင္႔မ်ားတြင္ အနည္းဆံုးေတာ႔ တိုးတက္မႈအခ်ိဳ႕ ရရိွေစရန္
လုပ္ေဆာင္နိုင္မည္႔ အခြင႔အ
္ လမ္းသစ္မ်ား ဖန္တီးေပးနိုငသ
္ ည္။ အမွန္တကယ္တြင္လည္း
ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စဝ
ီ င္မ်ား၏ ျမန္မာနိုငင
္ ခ
ံ ရီးစဥ္အၿပီး၌ နိုငင
္ ေ
ံ တာ္အတိင
ု ပ
္ င္ခံ ပုဂဳၢိ လ္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခ႔ရ
ဲ ာ

ရခိုငျ္ ပည္

နယ္ႏွင႔ပ
္ တ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ရန္
“သင္႔ေလ်ာ္သည္႔ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ” ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ႔ၿပီး လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ခရီးစဥ္ သည္
“အေရးႀကီးသည္႔ ေျပာင္းလဲမအ
ႈ ခ်ိနအ
္ ခါျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း” ေဖာ္ျပခဲ႔ သည္။ 55 ဤသိ႔ု
54

အခ်က္ျပလိုက္သည္႔ႏွင္႔အတူ အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္း နိုင္ငံေရးအာဏာမ်ား ျပန္ လည္ခြဲေဝမႈကို
ျဖစ္ေစေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လအကုန္က သမၼတဦးဝင္းျမင္႔အား ခန္႔အပ္မႈ တို႔သည္ အစိုးရ၏
ခ်ဥ္းကပ္ပုန
ံ ည္းလမ္း

အေျပာင္းအလဲအတြက္

လုပ္ေပးလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္နိုငသ
္ ည္။

လုပ္သာကိုင္သာျဖစ္လာ

အာနန္ေကာ္မရွင္၏

ေအာင္

အႀကံေပးမႈမ်ားကို

အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင္႔ ေရရွည္အတြက္ အေျဖတြင္ တိုးတက္မႈရေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္
မွာမူ အလြန႔အ
္ လြန္ပင္ ခက္ခဲေနေပလိမ႔ဥ
္ ီးမည္။

53

ခရီးစဥ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ “သြားေရာက္သည္႔ ေနရာမ်ားမွ ေပးစာ” မ်ားကို ၾကည္႔ပါ။

www.securitycouncilreport.org/myanmar. တြင္ ၾကည္႔နိုင္သည္။
54

Secretary-General Appoints Christine Schraner Burgener of Switzerland as Special Envoy on

Myanmar”, UN Press Release, 26 April 2018.
55

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၈ ေမလ ၁ ရက္။
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သံုးသပ္ခ်က္
ရိဟ
ု င္ဂ်ာ ဒုကၡသည္မ်ား အစုလက
ို အ
္ ၿပံဳလိက
ု ္ ဘဂၤလားေဒ႔ရ္သ
ွ ႔ို ထြကေ
္ ျပးမႈမာွ ေႏွးေကြးသြား ကာ
တစ္ပတ္လွ်င္

ရာဂဏန္းအနည္းငယ္သာရိွေတာ႔သည္။

သို႔ေသာ္

ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လည္

ဝင္ေရာက္လာမႈ မရိွေသးသည္႔ျပင္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာဖြယ္လည္း မေတြ႕ ရေသးေပ။
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ႀကီးမားလွေသာ ပမာဏအမ်ားစုမွာ ယခုအခါ ဘဂၤလားေဒ႔ရ္န
ွ င
ို င
္ တ
ံ င
ြ ္ ရိွေန ကာ
ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ေနထိင
ု ရ
္ န္မသင္႔ေလ်ာ္ပ၊ဲ ညစ္ပတ္သည္႔ အလြနႀ္ ကီးမားေသာ စ ခန္းမ်ားတြင္
ေနထိုင္ေနၾကရသည္။
ေျမၿပိဳျခင္းမ်ား၊

မုတ္သုန္ရာသီႏွင႔္

ေရႀကီးျခင္းမ်ားက

ဆိုက္ကလုံးရာသီနီးကပ္လာသည္ႏွင္႔

ေရွာင္မရႏိုင္ေသာ

စိုးရိမ္ဖြယ္

အမွ်

ၿခိမ္းေျခာက္မျႈ ဖစ္သည္႔

ျပင္ ေရေၾကာင္႔ျဖစ္တတ္ေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကလည္း တခ်ိနတ
္ ည္းတြင္ ႀကံဳလာရနိင
ု ္ သည္႔
အႏၱရာယ္ျဖစ္သည္။ ရခိုငျ္ ပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ က်န္ရစ္ေသာ သူမ်ားမွာလည္း လြတလ
္ ပ္စာြ
သြားလာခြင္႔ သို႔မဟုတ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ကိုင္နိုင္မတ
ႈ ို႔တြင္ မလြယ္ ကူေသာေၾကာင္႔
မေရရာေသာ

အေနအထားတြင္ရိွေနကာ

လာမည္႔ရက္သတၱပတ္ႏွင္႔

လမ်ား

အတြင္း

ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးရန္ တြန္းအားမႈမ်ား ရိွလာနိုင္သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပင
ို ္းမွ

အေျခအေနမ်ားတိုးတက္လာရန္ႏွင႔္

ဒုကၡသည္မ်ား
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ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို

ဆက္လက္လပ
ု ေ
္ ဆာင္ရန္မာွ လည္း အေရး ပါလွသည္။ တခ်ိနတ
္ ည္းမွာပင္ ေလာေလာဆယ္တင
ြ ္
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ရိွမ ေနျခင္းႏွင႔္ ဘဂၤလားေဒ႔ရ္တ
ွ ြင္ ဒုကၡသည္မ်ား ဆက္ေနရဦးမည္ဆိုပါက ၎တိ႔အ
ု တြက္
ခိုင္မာ ေသာ အစီအစဥ္မ်ားမရိွဟုဆိုရမည္ျဖစ္ကာ ၎တို႔၏ ဆိုးရြားေသာ အေျခအေနမ်ားကို
ပိဆ
ု းို ေစမည္႔ အႏၱရာယ္ရွၿိ ပီး ျပႆနာကို အႏၱရာယ္ႀကီးေသာ လမ္းေၾကာင္းသစ္သ႔ို တြနး္ ပိ႔လ
ု ာနိင
ု ္
သည္။
ဘရပ္ဆဲလ္စ္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၆ ရက္
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