သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္
ျမန္မာအစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာတိမ္းေရွာင္ရမႈ၏ အေျခခံ
အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္
ဘားမားလင့္ခ္၊ ျမန္မာ့အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း တို႔မွ
ထုတ္ျပန္သည္။
ယေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ဘားမားလင့္ခ္၊ ျမန္မာ့အေရး
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း (HURFOM) တို႔မွ ပူးတြဲထုတ္ေ၀ေသာ
အစီရင္ခံစာတြင္ အစိုးရသစ္သည္ စစ္ပြဲႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရမႈတို႔၏ အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကို
ကိုင္တြယ္၍ ေနရပ္ျပန္ေရး အဟန္႔အတားမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း နယ္စပ္
တစ္ေလွ်ာက္မွ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားႏွင့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္
ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္အားေပး ျမႇင့္တင္သင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
“လူမသိသူမသိဘဝမ်ား - ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူမသိေသးေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ရမႈသံသရာ” အမည္ရွိ
အစီရင္ခစ
ံ ာမွ
ျမန္မာႏိုင္ငံ

ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာတိမ္းေရွာင္ရသည့္
အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း

တိုင္းရင္းသား

နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္

လူမ်ဳိးစု

အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၊

ေနထိုင္ေနၾကေသာ

အထူးသျဖင့္

မြန္တိုင္းရင္းသားတို႔၏

စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပာြ းေနရျခင္း အေျခအေနအေၾကာင္းရင္းမ်ားအား အေလးေပးေဖာ္ျပထားၿပီး
မၾကာေသးမီကာလ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ၎တို႔ေနရပ္စန
ြ ္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈ၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခ်က္ကိုေဖာ္ျပထားသည္။
“စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္နဲ႔ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတိ႔ရ
ု ႕ဲ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ေရးမူဝါဒေတြကို ျမန္မာစစ္တပ္က တိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးစုအသိုင္းအဝိုင္းေတြအေပၚ ဆယ္စုႏွစ္ေတြနဲ႔ခ်ီၿပီး လက္နက္ကိုင္ စစ္ဆင္ေနတာေတြနဲ႔ ေပါင္းလိုက္ေတာ့
ျမန္မာျပည္အေရွ႕ေတာင္ပိုင္း တစ္ေလွ်ာက္က

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြ ေနရပ္စြန႔္ ေရႊ႕ေျပာင္းရတာေတြ၊

အပယ္ခံရတာေတြ မနည္းမေနာ ျဖစ္လာေစခဲ့တယ္” ဟု မြန္ျပည္ လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း လုပ္ငန္း
အစီအစဥ္ ဒါ႐ိုက္တာ ႏိုင္အဲမြန္ကေျပာသည္။ “အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္ ဦးေဆာင္တဲ့အစိုးရသစ္အေနနဲ႔
ဆယ္စုႏွစ္ေတြန႔ခ
ဲ ်ီၿပီး ေရရွည္ေနရပ္စြန္႔ေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ရသူေတြ ဇာတိေနရပ္ကုိ ျပန္ၾကတဲ့အခါ ဒုတိယအႀကိမ္
ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာတိမ္းေရွာင္ရတာေတြ ထပ္မႀကံဳၾကရေစဖို႔ အာမခံႏိုင္ရပါမယ္။ အဲဒီအတြက္ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရး
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြက

စစ္ပဲြနဲ႔

ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာ

တိမ္းေရွာင္ရမႈတို႔ရဲ႕

အေျခခံအေၾကာင္းတရားေတြကို

ေသခ်ာေပါက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမွာျဖစ္တယ္” ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။
“လူမသိသူမသိဘဝမ်ား” အစီရင္ခံစာတြင္ ၁၉၉၄ ခုႏစ
ွ က
္
ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပ႔ခ
ုိ ံရကာ ဒုကၡသည္
အျဖစ္မွ

ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား

ဒုကၡသည္မ်ား၏

အေတြ႔အႀကံဳအား

(IDP

မ်ား)

ျပန္ေျပာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

အျဖစ္သုိ႔
ယခုလက္ရိွ

ေရာက္ရွိခ့ရ
ဲ ေသာ

မြန္

ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္

ျပည္တြင္း

ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားအား

ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး

သက္ဆုိင္သူအားလံုးအေနျဖင့္

အစီအစဥ္အဆင့္တုိင္းတြင္

အတိတ္သခၤန္းစာမ်ားအား

ျပန္လည္သံုးသပ္

ဆင္ျခင္ႏုိင္ေစေရးအတြက္ ဤအစီရင္ခံစာက မီးေမာင္းထုိးျပထားပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ထိုင္းႏိုင္ငံခရီးစဥ္၌ ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္မွ ဒုကၡသည္ ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္္ျပန္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို အေလးေပးခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္

ကခ်င္ျပည္မွ

ျဖစ္ေနဆဲလက္နက္ကိုင္

ပဋိပကၡမ်ားႏွငတ
့္ ကြ

ဆက္ႏြယ္ေနေသာ

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ကာမအၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အဓမၼေပၚတာ ထမ္းခိုင္း
ေစျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္းတို႔ကို အစဥ္တစုိက္ က်င့္သံုးေနမႈႏွင့္ ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး၊
ေျမသိမ္းမႈႏွင့္

သဘာ၀သယံဇာတ

ထုတ္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား

အသစ္တဖန္

ျဖစ္ပာြ းႏုိင္သည့္ အလားအလာလည္း ရွိေနပါသည္။
ထိုမွ်သာမက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္၌
လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ေအာင္ပဲြရၿပီးေနာက္၌ လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံတကာ အလွဴရွင္
မ်ားသည္

၎တို႔၏ဦးစားေပးမႈမ်ားအား

ထုိ႔ေၾကာင့္

နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွ

ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မွ

ေနရပ္စြန္႔ခြာ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ေရႊ႕သြားခဲ့ၾကသည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းခံရကာ

အပစ္ပယ္ခရ
ံ သည့္

တိုင္းရင္းသား

လူထုမ်ားအား အစဥ္တစုိက္ ကူညီေပးေနသည့္ တိုင္းရင္းသားကယ္ဆယ္ေရး အဖြ႔မ
ဲ ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳ
အဖြ႔အ
ဲ စည္း (CBO) မ်ားအတြက္ အကူအညီႏွင့္ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့မ်ား ဆက္လက္ က်ဆင္းလာခဲ့သည္။
“ျမန္မာႏိင
ု ္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေနာက္ထပ္လုပ္ဖုိ႔ အခုလို NLD က ဦးေဆာင္တဲ့
အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုေတြန႔ဲ မိုးထဲေလထဲ လက္တအ
ြဲ လုပ္လုပ္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသား
လူထုအဖြ႔အ
ဲ စည္းေတြရ႕ဲ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ႏွိမ္ခ်ေဘးဖယ္ျခင္းမခံရဘဲ အားေပးဖို႔၊ လႈံ႔ေဆာ္ေပးဖုိ႔၊
အာမခံေပးဖု႔ိ အားလံုးကလုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား အဖြ႔ဲ
တာဝန္ခံ ေဒၚခင္ဥမၼာကဆိုသည္။ “IDP နဲ႔ ဒုကၡသည္ေတြအတြက္ ေရရွည္ခံတဲ့ ေျဖရွငး္ ခ်က္ေတြ ရႏိင
ု ဖ
္ ုိ႔ဆိုရင္
ေနရပ္ျပန္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္အားလံုးရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ က႑တိုင္းမွာ IDP ေတြ၊
ဒုကၡသည္ေတြနဲ႔ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားရပ္ရြာလူထုေတြ ပါဝင္ခြင့္၊ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခင
ြ ့္ေတြ ေသခ်ာေပါက္
အာမခံေပးရပါမယ္” ဟု သူမက ဆက္ေျပာသည္။
အစီရင္ခံစာ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရးအတြက္ နယ္စပ္တံခါးမ်ားဖြင့္
ေပးလိုက္ခ်ိန္မွစ၍ ႏို္င္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမင့္လာျခင္ႏွင့္ ေျမသိမ္းမႈတိုးျမင့္လာျခင္းတို႔က မြန္ျပည္နယ္
တလႊား အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈ (HLP) အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ပိုျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ လက္ရွိ HLP
အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္

ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မည့္

အသက္ေမြး

ဝမ္းေက်ာင္း ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားရရွိေရးကို ဆက္လက္ၿခိမ္းေျခာက္ေနရာ ယင္းခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို လာမည့္ ၂၁
ရာစု ပင္လံုညီလာခံအပါအဝင္ မည္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္မဆို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း

အစီရင္ခံစာက ေတြ႔ရွိခ့သ
ဲ ည္။ ယင္းခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္တကြ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ျပစ္ဒဏ္ေပးအေရးယူခံရျခင္းမွ
ကင္းလြတ္ခြင့္
မတည္ၿငိမ္မႈ၊

ဆက္ရေနမႈ၊

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားတည္ရွိေနမႈ၊

အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရး

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္

အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရး
အားလံုးပါ၀င္ႏုိင္မႈ

သေဘာတူညီခ်က္

မရွိေသးျခင္းႏွင့္

ေရရွည္

တည္တံ့မည့္ ႏိုင္ငံေရးေျဖရွင္းခ်က္ ကင္းမဲ့ေနမႈတို႔က IDP မ်ားအား မိမိတို႔ဇာတိေနရာသို႔ မျပန္ႏိုင္ေအာင္
တားဆီးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
“အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမွာ အတိတ္ကာလက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခခ
ံ ရ
ဲ့ သူေတြကို ထည့္သြင္း
စဥ္းစားေပးရပါမယ္” ဟု ဘားမားလင့္ခ္အဖြဲ႔၏ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာတာဝန္ခလ
ံ ည္းျဖစ္၊ တည္ေထာင္သလ
ူ ည္းျဖစ္ေသာ
လီနာဇီဂ်ာက ေျပာသည္။ “ႏိုင္ငံတကာအလႉရွင္ေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလႉရွင္ေတြဟာ သူတို႔ရ႕ဲ စီမံကိန္းေတြ၊
အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြက စီမံကိန္းေတြ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး တာဝန္ခံမႈရွိဖ႔၊ို ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ဖို႔
အာမခံရပါမယ္။ ဒီစီမံကိန္းေတြဟာ စစ္ပြဲနဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရမႈရဲ႕ အေျခခံ အေၾကာင္း
တရားေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၿပီး

တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုေတြရ႕ဲ

စစ္မွန္တဲ့

တည္ေထာင္ေရး

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု

တန္းတူေရး၊ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္န႔ဲ

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို

အေျခခံအားျဖင့္

ေထာက္ခံ

အားေပးဖိ႔ု လိုပါမယ္။” ဟု သူမက ဆက္ေျပာပါသည္။
ယခုအစီရင္ခံစာကို မြန္ IDP မ်ား၊ ေဒသခံရြာသားမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူမ်ား၊

အရပ္ဘက္

လူထုအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္
ေတာ္လွန္ေရး အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္

ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲမ
့ ႈမ်ားအေပၚ

အေျခခံကာ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ပိုမိုသိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္ ခင္ဥမၼာ - တာဝန္ခံ၊ ျမန္မာ့အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြ႔၊ဲ +၆၆ (၀)၈၁ ၈၈၄ ၀၇၇၂
khinohmar@burmapartnership.org (ျမန္မာ/အဂၤလိပ္)
ႏိုင္အဲမြန္ - လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ဒါ႐ိုက္တာ၊ မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၊ +၉၅ (၀)၉၇၇ ၆၂၂ ၈၀၄၀
auemon@gmail.com (ျမန္မာ/အဂၤလိပ္/မြန္)
လီနာဇီဂ်ာ - ႏိုင္ငံတကာတာဝန္ခံ၊ ဘားမားလင့္ခ္၊ +၉၅ (၀)၉၂ ၆၀၈၉ ၅၆၅၂ leena@burmalink.org
(အဂၤလိပ္)
အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအေၾကာင္း မြန္ျပည္လ႔အ
ူ ခြင့္အေရးေဖာင္ေဒးရွင္း
ေက်ာင္းသားမ်ား၊
လူငယ္မ်ားက

ယခုလက္ရွိေခတ္
တည္ေထာင္ခ့သ
ဲ ည္။

(HURFOM)

ကို

၁၉၈၈

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊
၎၏

အေရးေတာ္ပံုမွ
မြန္

ဒီမိုကေရစီလိုလားသည့္

ရပ္ရြာလူထု

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

ဒီမိုကေရစီ၊

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထြန္းကားရန္ ျဖစ္သည္။ HURFOM သည္ ဒီမိုကေရစီ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းထံမွ

အကူအညီမ်ားရႏိုင္ေစရန္

သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို လႈံ႔ေဆာ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းအားလံုးသို႔ ပံုမွန္ပ့ံပိုးေပးေနသည္။
ဘားမားလင့္ခ္ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား
အေရး စည္း႐ံုးလႈ႔ေ
ံ ဆာ္ေပးၿပီး ၎တို႔၏ခံစားရမႈမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ျဖန္႔ခ်ိ
ေပးသည္။
ျမန္မာ့အေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္သူမ်ားအဖြဲ႔သည္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသတဝွမ္းမွ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ ကြန္ရက္
ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူ
အားလံုး၏ စုေပါင္းအားထုတ္မႈမ်ားကုိ အားေပးေထာက္ကူေနပါသည္။

