ဇာတ္ညန
ႊ း္ : လြတလ
္ ပ္္ြာ ကးကြယျ္ ခင္း (သ႔) သက္ဝင္ယၾကည္
ံ
မႈ
အေၾကာင္းအရာမ ား - ချြဲ ခ းဆက္ဆျံ ခင္းမွ ကာကြယျ္ ခင္း
လတ္လပ္္ ကးကယ္ျခင္း ဒါမွမဟတ္ သက္ဝင္ယံၾကည္ျခင္းနြဲ႔ အနး္ပ္ဆံး အခင့္အေရး ကေတ ့
ချြဲ ခ းဆက္ဆံျခင္းမွ က ကယ္ျခင္းပြဲ ျဖ္္ပါတယ္။ ချြဲ ခ းဆက္ဆံျခင္းဆတ လူေတဟ
သူတ႔ရြဲ႕ျဖ္္တည္မႈေၾက င့္ အျခ းလူေတလ တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံ မခံရတ က ဆလျခင္း
ျဖ္္ပါတယ္။
အျပည္ျပည္ဆင္ရ လူအ
႔ ခင့္အေရး ဥပေဒပါ အဓက္ည္းမ်ဥ္းေတထြဲက တ္္ခကေတ ့
နင္ငံေတ အ
္ ေနနြဲ႔ ကးကယ္ရ ဘ သ (သ)႔ သက္ဝင္ယံၾကည္မႈေတအပါအ၀င္၊ ဘယ္လ
ေန က္ခံ အေၾက င္းအရ အေနအထ းမ် းေၾက င့္မွ ချြဲ ခ းဆက္ဆံျခင္း မျပ ဖ႔ ျဖ္္ပါတယ္။
အျပည္ျပည္ဆင္ရ နင္ငသ
ံ
းားႏွင့္ ားႏင္ငံေရးအခင့္အေရးဆင္ရ သေဘ တူ္ ခ် ပ္ ႏွင့္
အျပည္ျပည္ဆင္ရ လူအ
႔ ခင့္အေရး ေၾကည ္ တမ္း အပင္း -၂ မွ ဒလူ႕အခင့္အေရးက
ေဖ ္ျပထ းပါတယ္။
အင္္္ပအ အပင္း -၂၊ အပဒ္ - ၁

ဤ္ ခ် ပ္အဖ႔၀
ြဲ င္ားႏင္ငံအ္းရအသးသးအေနျဖင့္ မမတ႔၏ ပင္နက္နယ္ေျမနွင့္ ္ရင္အပ္ခ် ပ္သည့္
နယ္ေျမမ် းတင္ ေနထင္ၾကေသ ပဂ လ္တင္းအတက္ ဤ သေဘ တူ္ ခ် ပ္မွ
အသအမွတ္ျပ ထ းေသ အခင့္အေရးမ် း က လူမ် းားႏယ္အ းျဖင့္ျဖ္္ေ္၊
အသ းအေရ င္အ းျဖင့္ျဖ္္ေ္၊ က် း၊မ သဘ ၀အ းျဖင့္ျဖ္္ေ္၊ ဘ သ ္က းအ းျဖင့္ျဖ္္ေ္၊
ကးကယ္သည့္ဘ သ အ းျဖင့္ျဖ္္ေ္၊ ားႏင္ငံေရး ခံယူခ်က္ (သ)႔
အျခ းေသ အယူအဆမ် းအ းျဖင့္ျဖ္္ေ္၊ ားႏင္ငံားႏွင့္ဆင္ေသ (သ႔)
လူမအ
ႈ ဆင့္အတန္းားႏွင့္ဆင္ေသ ဇ္္ျမ္္အ းျဖင့္ျဖ္္ေ္၊ ပ္ၥည္းဥ္ၥ ဂဏ္အ းျဖင့္ျဖ္္ေ္၊
မ် းရးဇ တအ းျဖင့္ျဖ္္ေ္၊ အျခ းအဆင့္အတန္းမ် းအ းျဖင့္ျဖ္္ေ္ ချြဲ ခ းမႈမရွဘြဲ
ေလး္ းလက္န မည္ဟ အ မခံသည္။
ဒါေၾက င့္ ကးကယ္ရ ဘ သ (သ)႔ သက္ဝင္ယံၾကည္မႈ အေပၚအေျခခံတ့ြဲ ချြဲ ခ း ဆက္ဆံျခင္းက
တ းျမ္္ထ းပါတယ္။ ချြဲ ခ းဆက္ဆံျခင္းကတ းျမ္္တ ဟ အားႏင္ထက္ျပ က်င့္ျခင္းက
တ းျမ္္ရ လည္း ေရ က္ပါတယ္။ နင္ငံေတ ္အေနနြဲ႕ ၄င္းရြဲ႕လပ္ေဆ င္ခ်က္ေတမွ
ချြဲ ခ းဆက္ဆံျခင္းက ေရွ င္ၾကဥ္ရမည့္အျပင္ လူမႈအသင္းအဝန္းအတင္းက ချြဲ ခ းဆက္ဆံျခင္း
ေတကလည္း ထေရ က္္ က ကယ္ေပးရမယ္၊ ရပ္တန္႔ေအ င္ ေဆ င္ရက္ေပးရမွ ျဖ္္ပါတယ္။

ဘယ္လဘြဲ ျဖ္္ေနပါေ္၊ ချြဲ ခ းဆက္ဆံျခင္းဟ လတ္လပ္္ ကးကယ္ခင့္ (သ)႔ သက္၀င္
ယံၾကည္ခင့္က ခ် းေဖ က္မႈအျဖ္္ အမ် းဆံးၾကံ ေတ႕ရျပး ၄င္းက ဘ သ တင္း ားႏွင့္ သက္၀င္
ယံၾကည္တြဲ့ အ္အဖ႔တ
ြဲ င္းက ထခက္လ်က္ရွပါတယ္။
ဆဒင္နင္ငံက သေတသေတ ေတ႔ရွခ်က္အရ ဂ် းလူမ် းေတဟ အလပ္အကင္ ရားႏင္ေခ် ၂၆
ရ ခင္ားႏႈန္း ေအ က္မွ ရွျပးေတ ့ မတ္ဆလင္ေတကေတ ့ ၃၀ ရ ခင္ားႏႈန္းေအ က္မွ ရွေနပါတယ္။
လက္၀ါးက းတင္ားႏွင့္ ေခါင္းျမးျခ ံပ၀ါ တလ
႔ ဘ သ ေရးဆင္ရ အမွတ္အသ းေတက
လပ္ငန္းခင္မွ ၀တ္ဆင္ခင့္က အလပ္ရွင္က ၀န္ထမ္းေတက တ းျမ္္ခရ
ြဲ့ င္ ဆတ နြဲ႔ ဘယ္လ
အေျခအေနမ် းမွ ချြဲ ခ းဆက္ဆံမႈေျမ က္လြဲဆတြဲ့ ေမးခန္းဟ အလန္အေရးၾကးပါတယ္။
အြဲလအျဖ္္အပ်က္မ် းက ဥေရ ပ တရ းရံးနြဲ႔ ကမၻ ့ကလသမဂ လူ႔အခင့္အေရးေက ္မတေတမွ
အၾကမ္ၾကမ္ တင္ျပခြဲ့ၾကပါတယ္။
ချြဲ ခ းဆက္ဆံျခင္းဟ ပံ္ံအမ် းမ် းရွားႏင္ပါတယ္။ တခါတေလမွ ားႏင္ငံေတ ္က ဘ သ တ္္ခက
အျခ းဘ သ ေတထက္ ပဥး္ းေပး၊ မ်က္ားႏွ သ ေပးတြဲ့ပံ္ံမ် းျဖ္္ပါတယ္။ ဥပမ အသင္းအဖ႔ေ
ြဲ တက ားႏင္ငံေတ ္က ရန္ပံေငေထ က္ပံ့ေပးတြဲ့အခါ ချြဲ ခ းျပးေပးတ မ် းျဖ္္ပါတယ္။
တခါတရံမွ ေတ ့ ချြဲ ခ းဆက္ဆံျခင္းဟ ပမျပင္းထန္ျပး ရပင္ခင့္ေတက ျငင္းဆတြဲ့အဆင့္ထ
ေရ က္သ းတတ္ပါတယ္။ ဥပမ - တခ် ႕အ္အဖ႔ေ
ြဲ တ တရ း၀င္ မွတ္ပတ
ံ င္ရရွခင့္ (သ)႔
၀တ္ျပ ကးကယ္ရ အေဆ က္အဥးေတ ေဆ က္လပ္ခင့္ ျငင္းပယ္ခံရတြဲ့ အခ်န္မ် းေပါ့။
ဘ သ ေရး ဒါမွမဟတ္ သက္ဝင္ယံၾကည္မႈအေပၚ နင္ငံေတ ္ရ့ြဲ ချြဲ ခ းဆက္ဆံျခင္းဟ
ဘ သ ေရးလပ္ငန္းေတကသ ထခက္ေ္တ မဟတ္ပါဘူး။ ဒါဟ လက္ထပ္ထမ္းျမ းျခင္း၊
ကေလးေမး္ းျခင္း၊ အလပ္အကင္အခင့္အလမ္း၊ အမ္ျခံေျမ၊ လူမႈဖူလံေရးားႏွင့္ တရ းမွ်တမႈရရွေရး
္တြဲ့ လူမႈ႔ဘ၀တင္းက ထခက္ေ္ပါတယ္။
နင္ငံအေတ ္မ် းမ် းမွ လူတင္းဟ သူတ႔ကးကယ္တြဲ့ဘ သ က မွတ္ပံတင္မွ ေဖ ္ျပေလ့ရွပါ
တယ္။ ဒါဟ လူနည္း္ေတအေနနြဲ႕ သူတ႔မွတ္ပံတင္က ျပရတြဲ့အခ်န္တင္း ချြဲ ခ းဆက္ဆံမႈက
ခံရနင္ေခ်မ် းေ္ပါတယ္။
အင္ဒနးရွ းနင္ငံက အခ် ႕ေဒသေတမွ ေနတြဲ့ ဟားႏၵ ေတဟ သူတ႔ရြဲ႕
လက္ထပ္ထမ္းျမ းလက္မွတ္ ဒါမွမဟတ္ ေမးလက္မွတ္တ႔က ေဒသတင္းအ ဏ ပင္က
ထတ္ေပးဖ႕ ျငင္းဆတ ေၾက င့္ ေ၀းလံတြဲ့ အရပ္ဆသ းျပး မွတ္ပံတင္ေနရပါတယ္။
ခရ္္ယ န္ေတဟ လည္း ဘရ းရွခး ေက် င္းေဆ က္လပ္ခင့္ားႏွင့္ ျပ ျပင္ခင့္ ရရွဖ႔
အခက္အခြဲရွေနပါတယ္။ အမ် းသ းတရ းရံးေတက ခရ္္ယ န္ဘ သ က ဥး္ းေပးတြဲ့ ္န္္နြဲ႔
အေသအခ် အပ္ခ် ပ္္ခြဲ့ေပမယ့္ ေဒသတင္း အ ဏ ပင္ေတဟ

အ္န္းေရ က္

အၾကမ္းဖက္အဖ႔ေ
ြဲ တက ေၾက က္ရ႔ံတ့အ
ြဲ တက္ ဒအပ္ခ် ပ္ေရး ္န္္က လ်္္လ် ရႈခြဲ့ၾကပါတယ္။

ပါက္ၥတန္နင္ငံက ချြဲ ခ းဆက္ဆံတြဲဥ
႔ ပေဒတ္္ရပ္ျပဌ န္းခ်က္ဟ အမ ဒ (Ahmadis) ေတ
တရ းေဟ တ ၊ သ သ န ျပ တ ားႏွင့္ သူတ႔ဘ သ ားႏွင့္္ပ္ဆင္တ့ြဲ ပ္ၥည္းေတ ျဖန္႔ေ၀မႈ က
ရ ဇ၀တ္မႈေျမ က္ေ္တြဲ့ လပ္ရပ္ျဖ္္ေ္ခြဲ့ျပး အမ ဒေတ မြဲေပးခင့္ကပါ ထခက္ ဆံးရံႈးေ္ခြဲ့ပါတယ္။
ကင္ည ားႏင္ငံက လူ႔အခင့္အေရးအဖ႔ေ
ြဲ တက နင္ငံအတင္းရွ အၾကမ္းဖက္သမ းေတက တက္ခက္
တ ဟ

လံျခ ံေရးအရ ရွေတရြဲ႕ မတ္ဆလင္ေတအေပၚ ပ္္မွတ္ထ းျပး အ္လက္အျပံ လက္

ျပ္္ဒဏ္ ေပးျခင္းေတက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖ္္ပ းေ္တယ္လ႔ ေျပ ၾက းခြဲ့ျပး၊ အ ဏ သံး
ဖမ္းဆးတ ၊ ညွဥ္းပန္းားႏွပ္္က္တ ၊ သတ္ျဖတ္တ ားႏွင့္ အ္အနေဖ် က္ပ္္္တ ေတက အ္းရက
အေရးမယူ မေဆ င္ရက္ေပးခြဲ႔ဘူးလ႔ အ္ရင္ခံ္ မွ ေဖ ္ျပေရးသ းခြဲ့ပါတယ္။
ျမန္မ နင္ငံတလႊ း ေက်းရ ၂၂ ရ က ေက် င္းထင္ ဗဒၶဘ သ ဘန္းၾကးေတဟ သူတ႔သတင္း
သံးေဆ င္တ့ြဲ ရ က မတ္ဆလင္ဘ သ ၀င္ ကင္းမြဲ့ဇံလ႔ ေၾက ္ျင ျပး၊ ေက်းရ မွ မတ္ဆလင္ေတ
မလ ရ (သ)႔ ညမအပ္ရလ႔ တ းျမ္္တြဲ့ ဆင္းဘတ္ေတက ္က္ထူခြဲ့ၾကတယ္။ ေဒသခံ ေတက
မတ္ဆလင္ေတနြဲ႕ အမ္ေထ င္မျပ ဖ႔ တ းျမ္္ၾကတယ္၊ အမန္းတရ း ၀ါဒေတ ျဖန္႔ခ်ခြဲၾ့ ကတယ္။
ဒါေတ ရပ္တန္႔သ းေအ င္ အ ဏ ပင္ေတကလည္း ဘ အေရးယူေဆ င္ရက္မႈ မွ မလပ္ခြဲ့ပါဘူး။
လူေတဟ တ္္ခထက္ပတြဲ႔အေၾက င္းျပခ်က္မ် း္ နြဲ႔ ချြဲ ခ းဆက္ဆံတ က မၾက ခဏ
ခံ္ းရပါတယ္။ ဥပမ - ကးကယ္တ့ြဲ ဘ သ ားႏွင့္ လူမ် း၊ က် း၊မ ေရးရ နြဲ႔ လူမႈအဆင့္ အတန္း
္တြဲ့ အခ်က္ေတေၾက င့္ ခြဲျခ းဆက္ဆခ
ံ ံရျခင္းတ႔ ျဖ္္ပါတယ္။ လူ႔အခင့္အေရးအရ ဒါဟ
အလႊ ္ဆ
ံ က္ားႏယ္ေနတြဲ့ ချြဲ ခ းဆက္ဆံျခင္း (Intersectional Discrimination) လ႔ ေခၚပါတယ္။
ဒါက အမ် းသမးေတ၊ တင္းရင္းသ း လူမ် းေတ၊ တင္းရင္းသ း လူနည္း္ေတ၊
လင္တူခ်္္သူအသင္းအ၀န္း၊ ေရႊ႕ေျပ င္းအေျခခ် ေနထင္သူေတားႏွင့္ ဒကၡသည္ေတ ္တြဲ႔
သူေတရြဲ႕ ဘ သ ေရး (သ)႔ သက္၀င္ယံၾကည္မႈလတ္လပ္ခင့္ ခ် းေဖ က္ခံရ နင္ေခ်က
ပမဆးရ းေ္နင္ပါတယ္။
အားႏၵယနင္ငံက အလႊ ္ံဆက္ားႏယ္တ့ြဲ ချြဲ ခ းဆက္ဆံမႈအေၾက င္းက နမူန တ္္ခအေနနြဲ႔ ၾကည့္ၾက
ရေအ င္။
ဟားႏၵ ဘ သ ရြဲ႕ ဇ တ္္န္္ဟ ပံေသသတ္မွတ္ထ းတြဲ့ လူတန္း္ း္န္္ျဖ္္ျပး ဒါဟ လူေတက
ဇ တ္နမ့္၊ ဇ တ္ျမင့္ားႏွင့္ ဒါလ္္ (Dalits) ဆတြဲ့ ဇ တ္မြဲ့အပ္္အျဖ္္ ချြဲ ခ းထ းပါတယ္။ ဒါလ္္ေတ
ဟ အဆင္းရြဲတက ့ အဆင္းရြဲဆံးျဖ္္ျပး လူမႈေရးနြဲ႔ ္းပ းေရးအရ ချြဲ ခ းဆက္ဆံျခင္း ဒဏ္က
ဆးဆး၀ါး၀ါး ရင္ဆင္ေနရပါတယ္။ ဟားႏၵ ဘ သ တရ းမွ သူတ႔ရြဲ႕မူလဇ္္ျမ္္ရွေပမယ့္၊
လူတန္း္ း္န္္ဟ အားႏၵယလူမႈအသင္းအဝန္းတ္္ခလံး ျပန္႔နွံ႔ေနျပး
ဘ သ တရ းတင္းမွ ရွတြဲ႔လူတင္းမွ သက္ဆင္ရ လူတန္း္ းဇတ္ ရွတယ္လ႔ မွတ္ယူပါတယ္။

ဥပမ - အားႏၵယနင္ငံသ း ခရ္္ယ န္ားႏွင့္ မတ္ဆလင္ေတဟ မ် းေသ အ းျဖင့္ ဒါလ္္က
လူတန္း္ းမွ ျဖ္္ပါတယ္။
အားႏၵယားႏင္ငံ လတ္လပ္ေရးရတြဲ့အခါ အ္းရက လူတန္း္ းချြဲ ခ းတြဲ့္န္္က တ းျမ္္ျပး ဒ္န္္က
တက္ဖ်က္ဖ႔ လူမ် းေရးားႏွင့္ အသ းအေရ င္အရ အားႏွမ္ခံရမႈ ပေပ် က္ေရးလပ္ငန္း္ဥ္က ၾက း္ း
မတ္ဆက္ေပးခြဲ့ပါတယ္။ ဒ္န္္အရ ဒါလ္္ေတက အ္းရရံးမွ တ ၀န္ထမ္းေဆ င္ဖ႔ ဝန္ထမ္း
ေနရ သတ္မွတ္ေပးျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္ အ္းရတကၠသလ္မွ ေနရ ေပးထ းျခင္းားႏွင့္ လူမွဖူလံေရး
အက် းခံ္ းခင့္ေတကပါ ေပးထ းခြဲ့ပါတယ္။ ဒေလ က္ဆ ေတ ္ေတ ္ေက င္းေနျပလ႔
ထင္ေက င္းထင္လမ့္မယ္။ တကယ္ေတ ့ ဒအက် းခံ္ းခင့္ေတက ဟားႏၵ ဘ သ ဝင္ ဒါလ္္ေတ၊
ဆ္္ခေ
္ တ(Sikhs) ားႏွင့္ ဗဒၶဘ သ ဝင္ေတကပြဲ ေပးအပ္တ ျဖ္္ပါတယ္။ ဒါလ္္ေန က္ေၾက င္း
ကေနလ တြဲ႔ ခရ္္ယ န္နြဲ႔ မတ္ဆလင္ကေတ ့ ဒအက် းခံ္ းခင့္ေတ ေပးဖ႔ ျငင္းဆန္ခ့ပ
ြဲ ါတယ္။
ခရ္္ယ န္နြဲ႔ မူ္လင္ဘ သ ဝင္ ဒါလ္္ေတဟ သူတရ
႔ ြဲ႕လူမ် းားႏယ္္အဆင့္အတန္းေၾက င့္ ားႏွင့္
လူနည္း္ ဘ သ ဝင္ေတျဖ္္တ ေၾက င့္ လူထအသင္းအဝန္းထြဲမွ ချြဲ ခ းဆက္ဆံမႈေတ ၾကံ ေတ႔
ၾကရပါတယ္။ နင္ငံေတ ္က ဇတ္္န္္ကတက္ဖ်က္တ႔ြဲ အျပဳသေဘာေဆာင္လပ္ငန္း္ဥ္ ေတမွ
သူတ႔ ကးကယ္ေနတြဲ့ ဘ သ ေၾက င့္ သူတ႕က ခ်န္လွ္္ထ းျခင္းအ းျဖင့္ ားႏင္ငံေတ ္ဟ
သူတ႔က ချြဲ ခ းဆက္ဆံခ့ပ
ြဲ ါတယ္။ ဒါေတဟ ခရ္္ယ န္နြဲ႕ မတ္ဆလင္ဘ သ ဝင္ ဒါလ္္ေတရြဲ႕
္းပ းေရးနြဲ႔ လူမႈဖံ႔ျဖ းတးတက္ေရးမွ အက် း သက္ေရ က္မႈရွ ပါတယ္။
အက်ဥ္းခ် ပ္ေျပ ရရင္ လူေတရြဲ့ ကးကယ္တ့ြဲ ဘ သ သ႔မဟတ္ သက္၀င္ယံၾကည္မႈက အေျခခံျပး
ချြဲ ခ းဆက္ဆံမႈက နင္ငံေတ ္အေနနြဲ႔ ခင္ျ့ ပ မထ းပါဘူး။ လူမ၀
ႈ န္းက်င္အတင္းက ချြဲ ခ းဆက္ဆံမႈ
ေတမွ အက အကယ္ေပးဖ႔ားႏွင့္ ရပ္တန္႔သ းေအ င္ ထထေရ က္ေရ က္အေရးယူတြဲ့နည္းနြဲ႔
လူေတက အက အကယ္ေပးဖ႔ ားႏင္ငံေတ မ
္ ွ တ ၀န္ရွပါတယ္။
ချြဲ ခ းဆက္ဆံျခင္းဟ ပံ္ံအမ် းမ် းရွားႏင္ျပး ဘဝရြဲ႕ က႑တင္းအေပၚ အက် းသက္ေရ က္မႈရွပါ
တယ္။ ခနခနဆသလပြဲ လူေတဟ သူတ႕ရြဲ႕ ဘ သ ေရးနြဲ႕သက္ဝင္ယံၾကည္မွအပါ အဝင္
တ္္ခထက္ပတြဲ့အေျမ က္အမ် း၊ က႑ေပါင္း္ံမွ ပါဝင္သက္ေရ က္တြဲ့ အေၾက င္းအရင္းေတ
ေၾက င့္ ချြဲ ခ းဆက္ဆံမွေတၾကံ ေတ႕ရပါတယ္။
ချြဲ ခ းဆက္ဆံျခင္းနြဲ႔ သက္ဆင္တြဲ့ လူ႔အခင့္အေရးအေၾက င္းအရ အျပင္ ချြဲ ခ းဆက္ဆံျခင္းမွ
က ကယ္ျခင္းအေၾက င္းအရ ေတက ဝက္ဘ္ဆက္မွ တင္ထ းတြဲ့ သင္ေထ က္ကူ
အေၾက င္းအရ ေတမွ ပမရွ ေဖေလ့လ နင္ပါတယ္။
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