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ရခုိင္ျပည္၏ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ မတူကြဲျပားသည့္ အသိုင္းအ၀န္းမ်ား 

ထုတ္ျပန္ေက်ညာခ်က္ 
 

၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္ 
 
ရခုိင္၊ မြတ္ဆလင္ (ရုိိဟင္ဂ်ာ) ႏွင့္ လူနည္းစုအသုိင္းအ၀န္းမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာလမွ 
စတင္ကာ အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ထုိအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ ၾကသူ 
မ်ားမွ ေအာက္ေဖၚျပပါမူ (Principles) မ်ားကုိ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ထုိသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ 
အေျခခံျပီး ေအာက္ပါထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။ 
 
ကြ်ႏႈပ္တုိ႔သည္ မတူကြဲျပားေသာ အသုိင္းအ၀န္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ရခုိင္၊ မြတ္ဆလင္ (ရုိဟင္ဂ်ာ) ႏွင့္ 
တစ္ျခားမ်ိဳးႏြယ္စု အသုိင္းအ၀န္း တုိ႔သည္ ႏွစ္ပရေစၥဒမ်ားစြာကတည္းကပင္ အတူတကြ ေနထုိင္လာ 
ၾကေသာ အဖရခုိင္ျပည္ (Arakan) ကုိပုိင္ဆုိင္သူမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ၊ 

o ေအးအတူပူအမွ် အတူတကြပူးေပါင္းေနထုိင္ေရးမူကုိ ဦးထိပ္ထားလွ်က္ သာယာ၀ေျပာေသာ 
လူ႔ေဘာင္သစ္တစ္ခုကုိ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူသည္။ 

o တရားမွ်တေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ဒီမုိကေရစီ၏ အႏွစ္ 
သာရမ်ားျဖစ္ၾကေသာ လြတ္လတ္စြာသြားလာခြင့္၊ စည္းရုံးခြင့္၊ ဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္ႏွင့္ ကုိးကြယ္ 
ယုံၾကည္ခြင့္တည္းသူေသာ ေလာကပါလ ေမြးရာပါလူ႔သဘာ၀တရားမ်းႏွင့္အညီ က်င့္သုံး 
လုိက္နာအေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း၊ ကာကြယ္ထိမ္းသိမ္းျခင္း၊ ျမႈင့္တင္ျခင္း၊ 

o အသုိင္းအ၀န္းတစ္ခုနွင့္တစ္ခုအၾကား မတူကြဲျပားေသာ ထံုးတမ္းစဥ္လာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ 
သာသာစကားႏွင့္ အထြ႗္အျမတ္ထားေသာ သေကၤတမ်ားကုိ အားလုံး ရုိေသေလးစား 
တန္ဘုိးထားၾကရန္ အခုိင္အမာဆုံးျဖတ္သည္။  

 
ကြ်ႏႈပ္တုိ႔၏ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ အရည္အေသြးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ အသိပညာမ်ား၊ အတတ္ပညာမ်ား၊ 
လူသားရင္းျမစ္မ်ားစြာ ပကတိတည္ရိွေနျခင္းသည္ လူ႔သိကၡာႏွင့္အညီ သာယာေအးခ်မ္းေသာ 
လူ႔ေဘာင္သစ္ကုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ၾကီးမားေသာ အင္အားထုတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိလူ႔ေဘာင္ 
ေလာကတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမွႈေရး၊ ဘာသာေရးစသည့္ အယူအဆျခားနားျခင္းမ်ား မလြမေသြ ရိွေနမည္ 
မွာ ဧကန္မုတ္ခ်ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမုိကေရဒီက်င့္စဥ္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္း 
ျခင္းျဖင့္ ထုိအခက္အခဲမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားၾကရန္ ကတိျပဳပါသည္။ 
 
ကြ်ႏႈပ္တုိ႔သည္ စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ ရခုိင္ျပည္ကုိ (United Arakan) ဘာသားေရးအယူ၀ါဒ 
လႊမ္းမုိးမႈမရိွသည့္ ႏုိင္ငံေရးအေျခခံသေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ တရားမွွ်တေရး၊ ေအးအတူပူအမွ် 
ျငိမ္းခ်မ္းစြာအတူတကြယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးမူတြင္ အေျခခံ၍ လူ႔ေဘာင္သစ္တစ္ခုကုိ ျပန္လည္တည္ 
ေဆာက္သြားၾကရန္ ၾကီးမားျမင့္ျမတ္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထားရိွၾကသည္ႏွင့္ညီ၊ စုစည္းမႈအားျဖင့္ 
ျပည့္စုံကုန္လံုသည့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ကုိ လြတ္လတ္စြာတည္ေဆာက္ႏႈိင္မွသာလွ်င္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ 
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ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္းမ်ားကုိ ဖန္တီးႏုိွင္မည္ဟု ယုံၾကည္သည္။ ေဒသတြင္းဖြံျဖိဴးေရး၊ တရား 
ဥပေဒစုိးမုိးေရးတုိ႔ကုိ အႏၱရာယ္ျပဳေႏွင့္ယွ်က္ေစမည့္ အစြန္းေရာက္အေတြးအေခၚမ်ား၊ အၾကမ္း ဖက္မႈ 
မွန္သမွ်ကုိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည္။  
 
ရခုိင္ျပည္သည္ သဘာ၀ရင္းျမစ္ အယံဇာတမ်ားျဖင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာေၾကာင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား 
မွ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ေဒသတြင္းဖြံျဖိဳးမည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ား တည္ရိွသည္ 
ႏွင့္အညီ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ကာကြယ္ထိမ္းသိမ္း ေစာင့္ေလွ်ာက္လာခဲ့ၾကေသာ ထုိသ ယံဇာတ 
ရင္းျမစ္မ်ား၏ မူလပုိင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကေပရာ၊ ေဒသခံျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး အက်ိဳးျဖစ္ ထြန္း ႏႈိင္မည့္ 
စီမံကိန္းမ်ားအားလုံးကုိ ကြ်ႏႈပ္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ဆုံးျဖတ္ခြင့္ရိွရမည္ဟု အေလးအနက္ ခံယူ 
သည္။ အၾကင္သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားမွ ရရိွလာသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကုိ ေဒသ 
ခံျပည္သူမ်ား ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း 
ျပည္ပရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းဖံြျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကုိ ရခုိင္ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵ၊ သေဘာ 
တူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ အေကာင္ 
အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ပါရန္ အတိအလင္းေၾကညာအပ္ ပါသည္။  
 
ကြ်ႏႈပ္တုိသည္ လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနေသာ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (Arakan Army) ႏွင္ ့ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔ 
အၾကား လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြြးေႏြးေနျခင္းမ်ားကုိ ၾကိဳဆုိ 
ေထာက္ခံပါသည္။ ဤတုိးတက္ျဖစ္ေပၚမႈသည္ အရပ္သားျပည္သူမ်ား ေသေၾကဒဏ္ရာရမႈမ်ား ႏွင့္ 
အုိးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးၾကသူမ်ားကုိ ေလွ်ာ့နည္းေစပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာ ျပီး 
ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ဖန္တီးခြင့္အျပည့္အ၀ ရရိွမွသာလွ်င္ ရည္ရွည္တည္တန္႔ ခုိင္ျမဲ 
ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္ႏုိွင္္မည္ဟု အခုိင္အမာယုံၾကည္သည္။  
 
မၾကာေသးမီကာလက အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်န္လွပ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ ျမိ ႕ဳနယ္မ်ား၊ ေက်းရြာ 
ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ တရားမွ်တျပီး လြတ္လတ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲ (သုိ႔မဟုတ္) ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ 
အျမန္ဆုံးက်င္းပႏုိွင္ေရး ၾကိဳးစားခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ခံၾကိဳဆုိပါသည္။ ထုိေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ 
ရခုိင္ပါတီမ်ား၊ ျပည္မအေျခခံပါတီမ်ားသာမက အျခားလူမ်ိဳးစုပါတီမ်ား၊ မြတ္ဆလင္ (ရုိဟင္ဂ်ာ) 
နုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား လြတ္လတ္စြာပါ၀င္ ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ျပ ႔ဳရန္ေတာင္းဆုိသည္။ ပါယ္ဖ်က္ခံထားရေသာ 
ပါတီမ်ားကုိ ျပန္လည္မွတ္ပုံတင္ခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ မြတ္ဆလင္မ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပြဲအားလုံးတြင္ 
လြတ္လတ္စြာ မဲေပးပုိင္ခြင့္အျပည့္အ၀ေပးရန္ အာဏာပုိင္မ်ားကုိ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။  
 
လက္ရိွကာလတြင္ ရခုိင္ျပည္ရိွ မြတ္ဆလင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား တကၠသုိလ္၊ 
ေကာလိပ္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားခြင့္မ်ားကုိ ပိတ္ပင္ထားပါသည္။ အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ 
ထုိပိတ္ပင္ထားမႈ အားလုံးကုိ အျမန္ဆုံးရုတ္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ မြတ္ဆလင္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္း 
သားမ်ားကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရိွဘဲ လြတ္လတ္စြာ ပညာသင္ ၾကားခြင့္ေပးရန္ တစ္ညီတစ္ညြတ္ 
တည္းေတာင္းဆုိသည္။  
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လက္ရိွအေျခအေနတြင္ ရခုိင္ျပည္ရိွ မြတ္ဆလင္မ်ား၊ ကမန္အသုိင္းအ၀န္းမ်ား၏ ႏုိင္ငံသားရပုိင္ခြင့္ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ တင္းက်ပ္စြာ ပိတ္ပင္တားဆီထားသည္က္ုိေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ 
အေျခခံနုိင္ငံသားရပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈမရိွသည့္ 
လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရႈျမင္သည္။ အာဏာပုိင္မ်ားမွ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးတြင္အေျခခံျပီး 
ႏုိင္ငံသားရပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အေျခခံသည့္မူ၀ါဒကုိ အျမန္ဆုံးရုတ္သိမ္းေပးရန္နွင့္ ႏုိင္ငံသား 
ျဖစ္ခြင့္ႏွင့္ ရရိွျပီးႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ရပုိင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားအျပည့္အ၀ရရိွေစရန္ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကုိ 
ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွ အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရန္ အေလးအနက္ 
တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။  
 
ရခုိင္ျပည္တြင္မီွတင္းေနထုိင္ၾကကုန္ေသာ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ခ်င္း၊ ဒိုင္းနက္၊ ဟိႏၵဴ၊ ကမန္၊ 
ခမီး၊ မရာမာၾကီး၊ ျမိဳႏွင့္ သက္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ ခြဲျခားႏိွမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္းမ်ား 
ခံေနၾကရသည္ကုိ အျမန္ဆုံးရပ္တန္႔ရန္။ ဤမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအား အခ်င္းခ်င္းေသြးခြဲအျမတ္ထုတ္ျခင္း၊ 
ဥေပကၡာျပဳခံေနၾကရျခင္းမ်ားကုိ ပုိမုိအာရုံစူးစုိက္ကာ ရင္ခုန္ဘြယ္ရာမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ 
ေသြးရင္းညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားကုိ ေစတနာမြန္မ်ားထားရိွကာ ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ ၀ုိင္း၀န္းကာကြယ္ထိမ္း 
သိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္ ေလးနက္စြာ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။  
 
အသက္ရွဴလမ္းေၾကာက္ပိတ္ (COVID-19) ဗုိင္းရပ္(စ္)ပုိးသည္ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
လူသားအားလုံးကုိ အက်ိဳးသက္ေရာက္ ေစပါသည္။ အစုိးရမွ ထုိေရာဂါပုိးကူးစက္မႈ ကာကြယ္ေဆး 
ထုိးျခင္း စီမံခ်က္မ်ားတြင္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ ေနာက္ခ်န္မထားဘဲ၊ လူမ်ိဳးမေရြး၊ 
ဘာသာမေရြး၊ အဖြဲ႔အစည္းမေရြး၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္းအေပၚအေျခမခံဘဲ ရခုိင္ျပည္နယ္ 
အတြင္း မီွတင္းေနထုိင္ၾကသူအားလုံး တန္းတူညီမွ်စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။  
 
ကြ်ႏႈပ္တုိ႔၏ မ်ားစြာေသာအေတြ႔အၾကံဳ၊ ခုိင္မာသည့္ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တရားမွ်တျခင္း၊ 
တန္းတူျခင္း ဟူတည္းေသာ လူသားဗီဇ ေလာကပါလတရားမ်ားကုိ အေျခခံျပီး ထြန္းကားလာခဲ့သည့္ 
မတူကြဲျပားေသာ ရခုိင့္လူ႔ေဘာင္အသုိင္းအ၀န္းသည္ ညီညြတ္ျခင္း မဂၤလာတရားႏွင့္အညီ ၾကီးက်ယ္ 
ခန္းနားသည့္ အင္အားထုအျဖစ္ ေတာက္ေျပာင္ခဲ့သည့္ အတိတ္သမုိင္းေၾကာင္းမ်ား၊ ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြား 
ဘြယ္ရာ သက္ေသသာဓကမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာေကာင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္ကုိ 
အားလုံး မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကရျပီးျဖစ္ပါသည္။ ထုိအစဥ္လာေကာင္းမ်ားအေပၚတြင္ မားမား 
မတ္မတ္ရပ္တည္ကာ လွပေသာအနာဂတ္ကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏုိွင္မည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
အျပန္အလွန္ညိွႏုိွင္တုိင္ပင္ျပီး ညီညြတ္မႈအင္အားျဖင့္ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊား 
ျပီးသကာလ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာ၀ေျပာေသာ လူ႔ေဘာင္ေလာကတြင္ ထာ၀ရတည္တန္႔ခုိင္ျမဲေသာ 
အဖရခုိင္ျပည္ၾကီးကုိ ထိမ္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္ ကြ်ႏုွပ္တုိ႔ သႏိၶဌါန္ျပဳသည္။  
 
ကုိယ္စားျပဳျခင္း၊ ၊ 
ရခုိင္အသုိင္းအ၀န္း 
မြတ္ဆလင္ (ရုိဟင္ဂ်ာ) အသုိင္းအ၀န္း 
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ဆက္သြယ္ရန္ 
ညီညီလြင္ 
Email: nyinyilwin@protonmail.com  
ဦသာေအး 
Email: tharave64@protonmail.com  
 
 
 
 


