
 

© The Author(s) 2022. Published by Inya Economics. All rights reserved. 

For Permissions, please email: inyaeconomicjournal@gmail.com. 

Inya Economic Journal (2022), Vol.2 (No.2), 247-265. 

 
 

မျကခ် ျပြတ၍်မသင ခ်သော လ ုံပ  ြုံခ ေးပြဿနော* 

ကကောင််းဆက်ဟိန််း1  

 

စောတမ်ေးအကျဉေး 

 ဤစောတမ််းသည် ၂၀၁၅ မှ ၂၀၂၁ခုနစ်ှအတွင််း မမနမ်ောနိငုင်၊ံ 

ရခိုငမ်ြည်နယ် ကမမောက်ြုိင််းတွင ် မြစ်ြွော်းခ ဲ့ကသော Rohingya Salvation Army  

(ARSA)နငှ်ဲ့ မမနမ်ောစစ်တြ်တို ဲ့ တိုက်ြွ မ ော်းနငှ်ဲ့ နယ်ကမမရှင််းလင််းမှု မြစ်စဥ်မ ော်း၏ 

ကနောက်ဆက်တွ  ရလောဒအ်ကနမြင်ဲ့ ရိုဟငဂ် ောလူမ ိ ်းမ ော်း ကနရြ်စွန် ဲ့ခွောကော 

အမ်ိန ်းခ င််းနိငုင်မံ ော်းသို ဲ့ ထကွ်ကမြ်း ခိုလှုံကနကကရကသော အကမခအကနမ ော်းနငှ်ဲ့ 

၎င််းတို ဲ့အော်း အစွန််းကရောက် အကကမ််းြက်အြွ ွဲ့အစည််းမ ော်း၏ စည်ရံု်း သမ်ိ်းသွင််းမှု 

ခံရလောနိငုက်မခမ ော်းနငှ်ဲ့ စြ်လ ဥ််း၍ အမ ိ ်းသော်းလံုမခံ ကရ်းရှုကထောင်ဲ့အရ 

 
1 စောကရ်းသူ ကကောင််းဆက်ဟိန််းသည် နိငုင်တံကောဆက်ဆကံရ်း ြညောနငှဲ့ ်

ကက ောင််းပြ ်းခ ဲ့ပြ ်း အမ ိ ်းသော်းလံုမခံ ကရ်းရောဘောသောရြ်မ ော်းကို ဆက်လက် 

ရှောကြွကလဲ့လောဆည််းြူ်းလ က်ရှိြါသည်။ လက်ရှိတွင ် သုကတသနနငှဲ့ ်

ြုိင််းမခော်းစိြ်မြောမှု ဌောန (Research and Analytic Department) တခုတွင ်

အလုြ်သငအ်ကနမြငဲ့ ်ဝငက်ရောက်လုြ်ကိုငလ် က်ရှိြါသည်။ 

*ဤစောတမ််းငယ် မြစ်ကမမောက်ကရ်းကို ကကြ်မတ်ကကညဲ့်ရှု ွဲ့ကြ်းြါကသော Ritsumeikan 

University၊ နိငုင်တံကော ဆက်ဆကံရ်းြညောမှ ဆရောကက ော်စွောဟိန််း၊ 

ကရ်းသော်းကြေ်ာမြခွငဲ့မ်ြ ကြ်းကသော အင််းလ ော်းကဘောဂကေဒဂ ောနယ်မှ 

အယ်ဒ တောအြွ ွဲ့အော်းလည််းကကောင််း ကက ်းဇူ်းတငရ်ှိြါသည်။ 
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ကထောက်လှမ််းကရ်းအြွ ွဲ့အစည််းမ ော်းအကနမြင်ဲ့ ကြါ ဲ့ဆ၍ မသင်ဲ့ကကကောင််းကို 

ခ ဥ််းကြ်ကလဲ့လော တငမ်ြထော်းမခင််း မြစ်ြါသည်။ သုကတသနမြ လုြ်ခ ဲ့သည်ဲ့ 

နည််းလမ််းမှော နိငုင်တံကောမှ ကလဲ့လောကစောင်ဲ့ကကည်ဲ့ကရ်းအငစ်တ က  ်းရှင််းမ ော်းမှ 

ထတု်မြနထ်ော်းသည်ဲ့ သုကတသန အစ အရငခ်ံစောမ ော်း၊ နိငုင်ြုိံင ် သတင််းစောတွင ်

ကြေ်ာမြခ ဲ့ကသော သတင််းစောရှင််းလင််းြွ  ထတု်မြနခ် က်မ ော်း၊ မြည်တွင််းမြည်ြ 

မ ဒ ယောနငှ်ဲ့ သတင််းဌောနမ ော်းမှ သတင််းဂ ောနယ် ကဆောင််းြါ်းမ ော်းကို 

သတင််းအခ က်အလက်မ ော်းစုစည််းမခင််း (Desk Review)နငှ်ဲ့ 

ထြ်ဆငဲ့က်လဲ့လောဆန််းစစ်မှု (Secondary Research) မြင်ဲ့ ဆန််းစစ် 

ကရ်းသော်းထော်းမခင််းမြစ်ြါသည်။ စောတမ််း ကန ဲ့သ်တ်ခ က်မ ော်းအကနမြငဲ့ ်

မမနမ်ောနိငုင်ရံှိ ဌောနဆိုငရ်ော အြွ ွဲ့အစည််းမ ော်း၏ ြူ်းကြါင််းြါဝငြ်တ်သတ်မှုမ ော်း၊ 

အော်းသောခ က်၊ အော်းနည််းခ က်မ ော်း၊ နယ်စြ်မြတ်ကက ော် ပခိမ််းကမခောက်မှုမ ော်းကို 

ကလ ောဲ့ခ နိငုရ်နအ်တွက် နိငုင်အံဆငဲ့အ်ကနမြငဲ့ ် လုြ်ကဆောငက်နမှုမ ော်း စသည်တို ဲ့ကို 

အနစိုြ်ကလဲ့လောတငမ်ြနိငုရ်န ် ကန ဲ့သ်တ်ခ က်မ ော်း ရှိကနြါသည်။ ထို ဲ့အမြင ်

နယ်စြ်လံုမခံ ကရ်း ကိစစမ ော်း၊ ကဒသတွင််း လံုမခံ ကရ်းကိစစမ ော်း၊ နယ်စြ်မြတ်ကက ော် 

မှုခင််းမ ော်း (မူ်းယစ်ကဆ်းဝါ်းကရောင််း ဝယ်ကြောက်ကော်းမှုမ ော်း၊ လက်နက် ခ ယမ််း 

ကရောင််းဝယ်မှုမ ော်း၊ လူကုနက်ူ်းမှုမ ော်း စသည)် စသညဲ့် လူသော်းလံုမခံ ကရ်းကို 

ပခိမ််းကမခောက်မှုမ ော်း မမငဲ့တ်က်လောမှုကို ကလ ောဲ့ခ  ကောကွယ်နိငုက်စကရ်းအတွက် 

အောဆ ယံ ကဒသတွင််းရှိ နိငုင်မံ ော်းနငှဲ့ ် ြူ်းကြါင််းလုြ်ကဆောငက်နမှုမ ော်း အ



Inya Security Studies Section 

249 

 

ကမခအကနမ ော်းကို ဤစောတမ််းငယ်တွင ် ထညဲ့်သွင််း တငမ်ြထော်းနိငုသ်ညဲ့် 

အကမခအကနတွင ်မရှိြါ။ 

အဓိကစကောလ ုံေးမျောေး - နယ်စြ်လံုမခံ ကရ်း၊ ဘဂဂလော်းကဒဲ့ရှ်နိငုင်၊ံ ဒကုဒသည်စခန််း 

 

၁။ နိဒါန်ေး 

၂၅ ရက ်ဩဂုတ်လ ၂၀၁၇ခနုစှ်တွင ်  Rohingya Salvation Army  

(ARSA) ကခေါ်  Harakah al-Yaqin2 မှ  ကမောငက်တောပမိ ွဲ့နယ် ကမမောက်ြုိင််းရှိ 

ဟိနဒ ကက ်းရွောမ ော်းကို အကကမ််းြက်သတ်မြတ်ခ ဲ့သညဲ့် မြစ်စဉ်မ ော်းနငှဲ့အ်တူ 

နယ်မခော်းကစောငဲ့တ်ြ် ကင််းစခန််းမ ော်းအော်း တုိက်ခုိက်ခ ဲ့ကသော မြစ်စဉ်မ ော်းမ ှ

အစမြ ကော တြ်မကတော်၏ ရခိုငမ်ြည် ကမမောက်ြုိင််း "နယ်ကမမရှင််းလင််းကရ်း 

စစ်ဆငက်ရ်းမ ော်းျား"ကကကောငဲ့ ် ရိုဟငဂ် ောလူမ ိ ်း ၂၇၅,၀၀၀ကက ော ်

ဘဂဂလော်းကဒဲ့ရှ်နိငုင်ဘံက်သို ဲ့ ထက်ွကမြ်းတိမ််းကရှောငခ် ဲ့ရပြ ်း၊ ၂၀၂၁ခုနစှ်တငွ ်

ဘဂဂလော်းကဒဲ့ရှ်နိငုင်ရံှ ိ ဒကုခသည် စခန််းမ ော်းတွင ် ရိုဟငဂ် ောဒကုခသည်ကြါင််း 

၈၉၀,၀၀၀ကက ေ်ာခန ဲ့ရ်ှိကနပြ  မြစ်သည်ဟ ု UNHCR၏ အစ ရငခ်ံစောမ ော်းျားတွင ်

ကြော်မြထော်းသည်ကို ကတွွဲ့ရသည်။ (UNHCR, 2021) 

 
2 ယံုကကည်ခ က်အရ လှုြ်ရှော်းမှု 
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ဆယ်စုနစှ်မ ော်းစွော အကကမ််းြက်ခံရမှုမ ော်း၊ လူမ ိ ်းျားကရ်း 

ခွ မခော်းဆက်ဆခံံရမှုမ ော်းနငှဲ့ ် သတ်မြတ်ခံရမှုမ ော်းကကကောငဲ့ ် ကနရြ်စွန ဲ့ခွ်ောပြ ်း 

ထကွ်ကမြ်းတိမ််းကရှောငက်နရကသော ရိုဟငဂ် ောမ ော်းနည််းတူ၊ 

ရခိုငမ်ြည်ကမမောက်ြုိင််း မရူင််းကဒသခံမ ော်းမြစ်သညဲ့် လူနည််းစု ပမိ ၊ ကမန ်

တုိင််းရင််းသော်းမ ော်းနငှဲ့ ်ဟိနဒ ဘောသောဝင ်လူနည််းစုမ ော်းလည််း မကလ ောဲ့ကသော 

ဆင််းရ ဒကုခမ ော်းကို ရငစ်ည််း ခစံော်းကနကကရကသ်းသည်။ 

ဒကုခသည်မ ော်းကို လက်ခံထော်းသညဲ့် ဘဂဂလော်းကဒဲ့ရှ်နငှဲ့ ်

အနိဒယိနိငုင်မံ ော်းသည် ဒကုခသည် စခန််းမ ော်းမ ှ

ကနောက်ဆက်တွ မြဿနောမ ော်းမြစ်သည်ဲ့ စော်းနြ်ရိကခောမြဿနောမ ော်း၊ 

စခန််းတစ်ခုမှ လက်ခံနိငုသ်ည်ဲ့ဦ်းကရထက် အဆမတနမ် ော်းမြော်း 

ကက ော်လွနက်နျားကသော မြဿနောမ ော်း၊ 

က န််းမောကရ်းျားကစောငဲ့က်ရှောက်မှုမြဿနောမ ော်း စသည်တုိ ဲ့ကုိ 

ကိုငတ်ွယ်ကမြရှင််းကနရသလို၊ တြက်တွငလ်ည််း ရောဇဝတ်မှုနငှဲ့ ်

အမှုအခင််းမြဿနောမ ော်းကိုြါ ရငဆ်ိုငက်မြရှင််းကနရမြနသ်ည်။ 

ကုလသမဂဂနငှဲ့ ် အမခော်းကသော နိငုင်တံကောမှ အစို်းရမဟုတ်သညဲ့ ်

အြွ ွဲ့အစည််း(INGO)မ ော်းသည် သက်ဆိုငရ်ော 

နိငုင်အံစုိ်းရမ ော်းမှတဆငဲ့က်သေ်ာလည််းကကောင််း၊ 
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တိုက်ရိုက်ကသောလ်ည််းကကောင််း လူသော်းခ င််းစောနောမှု အကူအည မ ော်း 

ကထောက်ြံဲ့ကူည ကြ်းလ က် ရှိကနကကသည်။ သို ဲ့ကသေ်ာ ထိအုစို်းရမ ော်းတငွ ်

စို်းရမိ်ကနသညဲ့် ကနောက်ထြ်မြဿနောတစ်ခုက နရ်ှိကသ်းသည်။ ၎င််းမှော 

အဆိုြါဒကုခသည်စခန််းမ ော်းမေှာ ဘောသောကရ်းအစွန််းကရောက် 

အကကမ််းြက်သမော်းမ ော်းအတကွ် လူသစ်စုျားကဆောင််းရောရင််းမမစ် မြစ်လောပြ ်း 

ကဒသတွင််းလံုမခံ ကရ်းကို ထြိါ်းပခိမ််းကမခောက်လောနိငုမ်ည်ကိုြင ်မြစသ်ည်။  

 

၂။ နယ ေးခဒလ၏ီ စိုံေး ိမ်ြ ြန်မှု 

လက်ရှိတွင ် အနိဒယိနိငုင်ြံက်သို ဲ့ ထကွ်ကမြ်းခိုလှုံကနကကကသော 

ရိုဟငဂ် ောအကရအတွက်မှော ဘဂဂလော်းျားကဒဲ့ရှ်နိငုင်နံငှဲ့ ် နှုငိ််းယှဉ်လျှင ်

နည််းြါ်းပြ ်း အနိဒယိအစို်းရ၏ ခန ဲ့မှ်န််းခ က်အရ ၄၀,၀၀၀ ဝန််းက ငသ်ော 

ရှိသည်။ (Kine, 2020) ၂၀၁၆ ကအောက်တိုဘောလ ဝန််းက ငတ်ွင ် Aqa Mul 

Mujahidden (AMM) အမည်ရှိ ရိုဟငဂ် ော အကကမ််းြက်အုြ်စုသည်  

အနိဒယိနိငုင် ံ မြည်ကထောငစ်ုနယ်ျားကမမ ဂ မူနငှဲ့ ် ကက်ရှမိ ်းယော်း Jammu and 

Kashmir ကဒသတွင ်အကကမ််းြက် လုြ်ျားငန််းမ ော်းကို Lashker-e-Taiba (LeT) 

နငှဲ့ ် Jaish-e-Mohammed (JeM) အြွ ွဲ့မ ော်းနငှ်ဲ့ 
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ြူ်းကြါင််းလုြ်ကဆောငခ် ဲ့သည်ဟု အစ ရငခ်ံစောမ ော်းအရ သရိသည်။ (Sen, 

2017) 

AMM အြွ ွဲ့ မှော မမနမ်ောနိငုင်ရံှိ Harkat-ul Jihad Islami-Arakan 

(Huji-A) အြွ ွဲ့ မှ ကက ်းထေွာ်းလောသည် ဆိုြါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနစှ်တငွ ်

ကြော်မြထော်းသညဲ့် သတင််းျားအရ အယ်ကုိငဒ်ါ Al-Qaeda အြွ ွဲ့သည် 

နယ်ကမမခ  ွဲ့ထငွရ်နအ်တွက ် အနိဒယိ အကရှွဲ့ကမမောက်ြက်ကဒသ၊ 

ဘဂဂလော်းကဒဲ့ရှ်၊ မမနမ်ော၊ ထိငု််းနငှဲ့ ် သ ရိလကဂောနိငုင်မံ ော်းကိ ု

မ က်ကစဲ့က ကနသည်ဟု India Today သတင််းဌောနမှ ၂၀၁၇ခုနစှ်၊ 

စက်တငဘ်ော ၈ ရက်ကန ဲ့သတင််းတွင ် ကြော်မြထော်းသည်ကို ကတွွဲ့ရြါသည်။ 

(Dutta, 2017) 

အောသ ံ (Assam)မြည်နယ ် ကထောက်လှမ််းကရ်းအစ ရငခ်ံစောမ ော်းအရ 

ISIS3 အြါအဝင ် ဂ  ဟတ ် အငအ်ော်းစသုည် အောသလူံငယ်မ ော်းနငှဲ့ ်

မမနမ်ောလူငယ်မ ော်း (ကနရြ်စွန ဲ့ခွ်ော ရိုဟငဂ် ော)ကို ြစ်မှတ်ထော်းကော 

စည််းရံု်းခ ဲ့သည်။ ဥြမောအော်းမြငဲ့ ် ြါကစစတနန်ိငုင်သံော်း၊ အယ်ကိုငဒ်ါ 

အကကမ််းြက်အြွ ွဲ့ဝင ်အစူတက ်ြောရုခ် (Ustad Farooq)သည် မမနမ်ောနိငုင်မံ ှ

ထကွ်ျားကမြ်း တမိ််းကရှောငလ်ောသညဲ့် ရိုဟငဂ် ော မူစလငမ် ော်းကိ ု

စည််းရံု်းသမိ််းသငွ််းရန ်တောဝနက်ြ်းအြ်မခင််းခံရသူ မြစ်သည်။ 

 
3 Islamic State of Iraq and Syria 
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မမနမ်ောနိငုင်မံ ှ တြ်မကတော်၏နယ်ကမမရှင််းလင််းမှု 

မြစ်စဉ်မ ော်းကကကောငဲ့ ် ရိုဟငဂ် ောမ ော်းသည် ကနရောအနှံ ဲ့သို ဲ့ ထကွ်ျား

ကမြ်းတိမ််းကရှောငခ် ဲ့ကကပြ ်း မနည််းကသော အကရအတွက်တခ ိ ွဲ့သည် 

ဘဂဂလော်းကဒဲ့ရှ်နငှ်ဲ့ အနိဒယိနိငုင်တုိံ ဲ့အမြင ် မကလ်းရှော်းနငှ်ဲ့ 

အငဒ်ိနု ်းရှော်းနိငုင်မံ ော်းရှိ ဒကုခသည်စခန််းမ ော်းသို ဲ့ ကရောက်ရှိခ ဲ့ကကြါသည်။ 

ြါကစစတနန်ိငုင်သံော်း Hafiz Saeed သည် Lashka-e-Taiba (LeT) အြွ ွဲ့အော်း 

ြူ်းတွ တည်ကထောငသ်ူမြစ်ပြ ်း Jama'at-ud-Da'wah (JuD) အြွ ွဲ့အော်း 

တည်ကထောငသ်ူ အကက ်းအက လည််း မြစ်သည်။ အဆိုြါြုဂဂိ လ်သည် 

အကကမ််းြက်သမော်းအမြစ် အလိုရှိကနသမူြစ်ပြ ်း လက်ရှတိွင ် ြါကစစတန၌် 

အကမခမြ  လှုြ်ရှော်းကနလ က်ရှိသည်ဟ ု သတင််းထက်ွခ ဲ့ပြ ်း Hafiz 

Saeedသည် လူကြါင််း ၁၆၆ ဦ်းကို ကသကစခ ဲ့သညဲ့် ၂၀၀၈ခုနစှ် မွမ်ဘိုင််း 

တိုက်ခိုက်မှုတွင ် အဓိကက ကသော အခန််းကဏ္ဍတငွ ် ြါဝငခ် ဲ့သူမြစ်ဟု 

စွြ်စွ ခံထော်းရသူ မြစ်သည်။ အဆိုြါြုဂဂိ လ်အော်း ၂၀၁၉ ဇူလိုငလ်တွင ်

ြါကစစတနအ်စိ်ုးရက ြမ််းဆ ်းနိငုခ် ဲ့သည်။ (Bukhari, 2020) (Khan, 2020) 

JuD အြွ ွဲ့သည် အငဒ်ိနု ်းရှော်းရှိ ဒကုခသည် စခန််းမ ော်းတွင ်

လှုြ်ရှော်းကနသည်မှော ၅ နစှ်ဝန််းက ငရ်ှိကနပြ မြစ်ပြ ်း၊ 

လူသော်းခ င််းစောနောကထောက်ထော်းမှုဆိုငရ်ော အကအူည မ ော်းမြစ်သညဲ့ ်
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အစော်းအကသောက်မ ော်း၊ အဝတ်အစော်းမ ော်း၊ ကစောငန်ငှဲ့ ် ကဆ်းဝါ်းမ ော်း 

မြန ဲ့က်ဝကြ်းမခင််းမ ော်း လုြ်ကဆောငခ် ဲ့သည်။ လသူော်းခ င််းစောနောကထောက်ထော်းမှု 

အကူအည အလြ်ုဟု ဆိုကသော်လည််း အလော်းအလောရှသိညဲ့် ဂ  ဟတ ်

(Jihadis)မ ော်းကို ရှောကြွသမိ််းသွင််းရနမ်ြစ်သည်။ Hafiz Saeed အကနမြငဲ့ ်

ဆယ်ဦ်းထက်မနည််းကသော ဂ  ဟတ်မ ော်းကိ ု ကနရြ်စွန် ဲ့ခွောလောကသော 

ရိုဟငဂ် ောမ ော်းမှ စုကဆောင််း သမ်ိ်းသွင််းနိငုခ် ဲ့သည်ဟု သသံယရှိကနကကသည်။  

 

၃။ဘင်္ဂလောေးခဒ ရ ်အခပ အခန 

လက်ရှိတွင ် ဘဂဂလော်းကဒဲ့ရှန်ိငုင်သံည် ကနရြ်စွန ဲ့ခွ်ော ရိုဟငဂ် ော 

ဒကုခသည် အမ ော်းဆံ်ုး လက်ခံထော်းရသည်။ ဒကုခသည်မ ော်းကရောက်လောခ ိနမ် ှ

စတင၍် အုြ်စုြွ ွဲ့ ရနမ်ြစ်မှုမ ော်းနငှဲ့အ်တူ လက်နက်နငှဲ့ ် မူ်းယစ်ကဆ်းဝါ်း 

ကုနသ်ွယ်မှုြါ မြစ်ကြေါ်လောသည်ဟ ု ကကောဲ့ဇ်ဘဇော်း(Cox’s Bazar)ရှ ိ

ရ စခန််းဥကက ဋ္ဌမှ ကမြောဆိုခ ဲ့သည်။  (Ahmed, DW , 2020) 

၂၀၂၀ခုနစှ် ဇနန်ဝါရ လတွင ် ကကောဲ့ဇ်ဘဇော်းရှိ ဒကုခသည်စခန််းမ ှ

ရိုဟငဂ် ောအကယောက် ၄၀ ကို ဘဂဂလော်းကဒဲ့ရှအ်ကမခစုိက်အြွ ွဲ့ မြစ်သညဲ့ ်

ဂ မတ်အူမူဂ ောဟိဒင ် ဘဂဂလော်းကဒဲ့ရှ် (Jamaat-ul-Mujahidden 

Bangladesh, JMB)မှ ကလဲ့က ငဲ့က်ြ်းခ ဲ့သည်ဟ ု သတင််းထက်ွကြေါ် ခ ဲ့သည်။ 
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အဆိုြါကလဲ့က ငဲ့သ်ငက်ကော်းကြ်းကရ်းအတွက် ြငလ်ယ်ကကွွဲ့ နိငုင် ံ

တစ်နိငုင်နံငှဲ့ ် မကလ်းရှော်းလမ််းျားကကကောင််းမှတဆင်ဲ့ ကဒေါ်လော ၁၁၇,၀၀၀ 

ကထောက်ြံဲ့ကြ်းခ ဲ့သည်ဟု ကြော်မြြါရှိသည်။ ကြေါ်ထကွ်လောကသော 

အစ အရငခ်ံစောအရ ြါကစစတနျ်ားကထောက်လှမ််းကရ်းက ကနောက်ကွယ်မ ှ

ြါဝငြ်တ်သက်ကနသည်ဟလုည််း သရိသည်။ (Ahmed, DW , 2020) 

၂၀၁၆ခုနစှ်တငွ ် JMB အြွ ွဲ့သည် ဒါကောပမိ ွဲ့၊ သတံမနရ်ြ်ကွက်ရှ ိ

ကကော်ြ ဆိုငတ်စ်ခုကိ ု ြစ်မှတ်ထော်း တုိက်ခုိက်ခ ဲ့ပြ ်း 

နိငုင်မံခော်းသော်းအမ ော်းစုြါဝငသ်ညဲ့် လူ ၂၂ ဦ်းကသဆံု်းကစခ ဲ့သည်။ 

ဘရြ်စ လ်(Brussels) အကမခစိုက ်ဘယ်ဂ  ယံအြွ ွဲ့ South Asia Democratic 

Forumမှ စ စစ်ကလဲ့လောသူ Siegfried O. Wolf ကမ ူ

ြါကစစတနက်ထောက်လှမ််းကရ်း၏ ြါဝငြ်တသ်က်မှု ရှိနိငုသ်ည် ကိ ု

တည်မြ ကမြောဆိုထော်းသည်။ (Ahmed, DW, 2020) 

ြါကစစတနက်ထောက်လှမ််းကရ်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ခ က်မှော 

ကဒသတွင််းနိငုင်မံ ော်းအော်း မတည်မပငမိမ်ြစ်ကစပြ ်း အောြဂနန်စစတနန်ငှဲ့ ်

အနိဒယိတုိ ဲ့ကုိ ဦ်းတည် ြစ်မှတ်ထော်းကနသည်ဟု ဆိုသည်။ 

ကက်ရှ်မ ်းယော်းျားကဒသကိ ု နိငုင်တံကောက ကစောငဲ့က်ကညဲ့က်နကသောကကကောငဲ့ ်

ြါကစစတနအ်ကနမြငဲ့ ်နယ်စြ်မြတ်ကက ော် အကကမ််းြက်မှုကုိ လုြ်ကဆောငရ်န ်
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တတိယနိငုင်ကုိံသောကရွ်းခ ယ်ခ ဲ့ပြ ်း ရလဒအ်ကနမြငဲ့ ် ရိုဟငဂ် ောဒကုခသည် 

စခန််းမ ော်းသည် အကကမ််းြက်အုြ်စုမ ော်းအတွက် ြစ်မှတ်ထော်းရော 

ကနရောမြစ်လောသည်။ 

 

၄။ ြါကစစတန် ISI ြါဝငခ်နသလောေး 

ြါကစစတနက်ထောက်လှမ််းကရ်းအြွ ွဲ့ မြစ်သညဲ့် Inter-Services 

Intelligence (ISI)သည် ရိုဟငဂ် ောဒကုခသည်အကရ်းနငှဲ့ဆ်က်နယ်ွမှု 

(ဝါ)လွှမ််းမို်းမှု ရှိကနသလော်းဆိသုညဲ့်အကမခအကနကို အနိဒယိ 

သတင််းဌောနမ ော်းမှ  စွြ်စွ ကရ်းသော်းကြော်မြကနကကသည်ကို ကတွွဲ့ရသလို၊  'IS-

Arakan' တစရ်ြ် မြစ်လောနိငုက်မခနငှဲ့ ် ကဒသတငွ််းပခိမ််းကမခောကမ်ှု 

အသွငက်ဆောငလ်ောနိငုမ်ှုအကမခအကနကို ဘဂဂလောကဒဲ့ရှ်နငှဲ့ ် အနိဒယိရှ ိ

နစှ်နိငုင်ကံထောက်လှမ််းကရ်း ကအဂ ငစ် ျားမ ော်းမှလည််း အန ်းကြ် 

ကစောငဲ့က်ကညဲ့်ကနလ က်ရှိသည်မှော ယူဆနိငုသ်ည်။ 

 

၄.၁။  ောန င  ်ျီ ရိုံဟငင််္ျောမျောေး အငဒ်ိုံနီေးရ ောေး၌ ခြျောကဆ် ုံေးမှု 

၂၀၁၉ခုနစှ်၊ ဇနန်ဝါရ လ အထ ိ ကိန််းဂဏန််းမ ော်းအရ 

အငဒ်ိနု ်းရှော်းတွင ် ကလှစ ်း ရိုဟငဂ် ော ဒကုခသည် ၁၄,၁၀၆ ကက ေ်ာရှိခ ဲ့သည်။ 
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သို ဲ့ကသေ်ာ ၂၀၂၁ခုနစှ်၊ ဇနန်ဝါရ လ၊ ၂၈ ရက်ကန ဲ့ အယ်ဂ ောဇ ်းရော်း(Al Jazeera) 

သတင််းအရ ရောနငှဲ့ခ်  ကသော ရိုဟငဂ် ော ဒကုခသည်မ ော်းသည် 

ဒကုခသည်စခန််းမ ှ ကြ ောက်ဆံု်းကနသည်ဟ ု ကြေ်ာမြခ ဲ့သည်။ 

အငဒ်ိနု ်းရှော်းအောဏောြုိငမ် ော်းအဆိုအရ မကလ်းရှော်းဘက်သို ဲ့ 

လူကုနက်ူ်းခရံနိငုမ်ခင််း မြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ (Alijazeera , 2021) 

အငဒ်ိနု ်းရှော်းအောဏောြုိငမ် ော်းကမြောဆိုခ က်မှော 

ခန ဲ့မှ်န််းျားကကောက်ခ က်ခ မှုသောမြစ်ပြ ်း အဆိြုါဒကုခသည်မ ော်း 

ကြ ောက်ဆံု်းသွော်းမှုသည် လက်ကတွွဲ့တွင ် မည်သမူျှ အတည်မမြ နိငုသ်လိ ု

တြက်တွငလ်ည််း အမငင််းြွော်းြွယ ် ကမ်းခွန််းမ ော်း ရှိျားကနမြနသ်ည်။ 

ကနရြ်စွန ဲ့ခွ်ောသူမ ော်းသည် အမခော်းနိငုင်မံ ော်းသို ဲ့ ဆက်လကသ်ွော်းကရောက်နိငုရ်န ်

ကကိ ်းြမ််းမခင််းမ ိ ်းလည််း မြစ်နိငုသ်လိ ု လူကုနက်ူ်းသူမ ော်းသည် 

ကရောင််းစော်းခရံမခင််းမ ော်းလည််း မြစ်နိငုမ်ြနက်သ်းသည်။ သိုကြမယဲ့ ်

၎င််းယူဆခ က် ၂ခုစလုံ်း မဟုတ်ဘ  စွန ဲ့ခွ်ောသူ ဒကုခသည်မ ော်းထ မ ှ

အခ ိ ွဲ့ကသောသူမ ော်းအော်း အစနွ််းကရောက ် အကကမ််းြက် အြွ ွဲ့အစည််းမ ော်း၏ 

စည််းရံု်းသမိ််းသငွ််းမခင််းခံရနိငုသ်ညဲ့် အကမခအကနတစ်ရြ်လည််း 

ရှိကနမြနက်သ်းသည်။  
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၅။ ပမန်မောမ  သတငေ်း ယ ခ ောကလ် မ်ေးမှု အောေးနည်ေး   သလောေး 

International Crisis Group၏ ၂၀၁၆ခုနစှ်တွင ်ထတ်ုမြနခ် ဲ့ကသော 

အစ အရငခ်ံစောတကစောငအ်ရ ARSA အြွ ွဲ့သည် ၂၀၁၂ခနုစှ် ကနေှာင််းြုိင််းမ ှ

စတင၍် ကကံစည်မြငဆ်ငက်နခ ဲ့ပြ ်း လူသစ်စုကဆောင််းမခင််းမ ော်းကို ၂၀၁၃ခုနစှ ်

တွင ် စတငခ် ဲ့သည်။ ၂၀၁၄ခုနစှ်မှ စတငက်ော ကလဲ့က င်ဲ့သငတ်န််း 

ကြ်းမခင််းမ ော်းကို ဘဂဂလော်းကဒဲ့ရှ်တွင ် ကနဥ ်း မြ လုြ်ခ ဲ့ပြ ်း ကနောက်ြုိင််းတငွ ်

ရခိုငမ်ြည်နယ် ကတောငြုိ်င််းရှိ ကမောငက်တောနငှ်ဲ့ ဘူ်းသ ်းကတောင ်

နယ်စြ်တကလျှောက် ကမယုကတောငတ်န််းမ ော်းတငွ ် ဆက်လက် 

ကလဲ့က င်ဲ့သငတ်န််း ကြ်းကနခ ဲ့သည်ဟု သရိသည်။ သငတ်န််းကြ်းရောတွင ်

အကတွွဲ့အကကံ ရှ ိ ရိုဟငဂ် ောမ ော်း၊ ြါကစစတန၊် 

အောြဂနန်စစတနန်ိငုင်သံော်းမ ော်းတုိ ဲ့က လက်နက်ငယအ်သံု်းမြ ြုံမ ော်း၊ 

ကြ ောက်က ော်း စစ်ဆငက်ရ်းနည််းစနစ်မ ော်းအမြင ် အထ်ူးသမြင်ဲ့ 

ကြောက်ခွ ကရ်းြစစည််းမ ော်းနငှ်ဲ့ လက်လုြ်ေုံ်းမ ော်း မြ လုြ်နည််းမ ော်းကိ ု

အထ်ူးကလဲ့က င်ဲ့သငက်ကော်းကြ်းခ ဲ့ကကသည်ဟု အစ အရငခ်ံစောတွင ်

ကြော်မြထော်းသည်ကိ ု ကတွွဲ့ရသည်။ ထိသုို ဲ့ 

ကလဲ့က င်ဲ့သငက်ကော်းကြ်းမခင််းမ ော်းကုိ (၂)နစ်ှခန် ဲ့ အခ ိနယ်ူ ကလဲ့က င်ဲ့ခ ဲ့ကကပြ ်း 

ထိကုောလအတွင််း၌ ကမောငက်တော ကမမောက်ြက်နငှ်ဲ့ကတောငြ်က်ရှ ိ
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မွတ်ဆလငက်က ်းရွောမ ော်းမှ အခ ိ ွဲ့သတင််းကြ်းမ ော်းနငှ်ဲ့ ၎င််းတုိ ဲ့၏ 

အစ အစဥ်ကုိ ကြေ်ာထတ်ုလိမ်ဲ့မည်ဟု စို်းရိမရ်သမူ ော်း သတ်ြစ်ခ ဲ့ပြ ်း 

သတင််းကြ်းအမြစ ် အလော်းအလောရှသိူမ ော်းကိ ု

ကကငကွက်းအကမမောကအ်မ ော်းကြ်းကော နှုတ်ြိတ်ကစခ ဲ့သည်။ ၂၀၁၆ခုနစှ်၊ 

ကသဂုတ်လတငွ ် ကဆော်ဒ ကမခစိုက် အကက ်းတန််းကခါင််းကဆောငန်စှ်ဥ ်းသည် 

ရခိုငမ်ြည်နယ် ကမမောက်ြုိင််း၌ တစ်လခန် ဲ့လောကရောက်ကနထိငုက်ော 

ြစ်မှတ်မ ော်း ကရွ်းခ ယ်မခင််း၊ တိကု်ခုိက်ရန ် အခ ိနမ် ော်း 

သတ်မှတ်မခင််းမ ော်းကို ဆံု်းမြတ်ခ ဲ့ကကသည်ဟု International Crisis Group 

အဆိုအရ ကတွွဲ့ရသည်။ (Group, 2016)  

၎င််းအမခင််းအရောမ ော်းကကကောင်ဲ့ ၂၀၁၆ခုနစှ်၊ 

ကအောက်တိုဘော(၉)ရက်တွင ်  ရခိငုမ်ြည်နယ် နယ်မခော်းကစောင်ဲ့စခန််းမ ော်း 

တုိက်ခုိက်ခံခ ဲ့ရပြ ်းကနောက် နယ်မခော်းကစောင်ဲ့ရ တြ်ြွ ွဲ့ မှ ရ မ ်းခ  ြ် 

ကမောငက်မောငခ်ိုငမ်ှောမူ ကထောက်လှမ််းကရ်း သတင််းမ ော်း မရရှိခ ဲ့မခင််း၊ 

ဌောနခ  ြ်နငှ်ဲ့ လက်နက်မ ော်း စ ်းနင််းလုယက်ခံရမခင််းမ ော်းကကကောင်ဲ့ 

ကမြောင််းကရွွဲ့ခံခ ဲ့ရသည်။ (Agency, 2016)   
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၆။ ခတ ေးဆစ ောမျောေး 

၂၀၂၁ခုနစှ်၊ စက်တငဘ်ော ၂၉ တွင ်ကကောဲ့ဘဇော်း ( Cox's Bazar) ရှ ိ

ဒကုခသည်စခန််းတငွ ် ရိုဟငဂ် ောျားအကရ်း ဦ်းကဆောငလ်ှုြ်ရှော်းသူဟ ု

အမ ော်းကသထိော်းကကကသော ရိုဟငဂ် ောကခါင််းကဆောင ်

မိုဟိေူလော(Mohibullah)သည် အမည်မသ ိ ကသနတ်သမော်းမ ော်း၏ 

သတ်မြတ ် လုြ်ကကမံခင််းကို ခံခ ဲ့ရသည်။ (HRW, 2021) 

တဆက်တည််းမှောြင ် ၂၀၂၁ခုနစှ်၊ စက်တငဘ်ော ၁၃ရက်ကန ဲ့တွင ် ဂ ြန ်

နိငုင်မံခော်းကရ်းဝနက်က ်းဌောနမှ အောဆ ယံအတငွ််းရှိ မမနမ်ော၊ ထိငု််း၊ မကလ်းရှော်း၊ 

အငဒ်ိနု ်းရှော်း၊ ြိလစ်ြုိငန်ငှဲ့ ် စငက်ောြူ နိငုင်မံ ော်းရှ ိ ဂ ြနသ်ရံံု ်းမ ော်းမှတဆင်ဲ့ 

သတိကြ်းခ က် ထတ်ုမြနခ် ဲ့သညဲ့် မြစ်စဉ်ရှိခ ဲ့သည်။ (Bernama, 2021) 

အဆိုြါ သတိကြ်းခ က်မှော အကရှွဲ့ကတောငအ်ောရှနိငုင်မံ ော်းတွင ်

မြစ်တနစ်ွမ််းရှိသညဲ့ ် အကကမ််းြက ် တုိက်ခုိက်မှုမ ော်းနငှဲ့ ်

အကသခံေုံ်းကြောက်ခွ မှုကုိ အစွန််းကရောက် အကကမ််းြက်သမော်းမ ော်းမ ှ

လုြ်ကဆောငလ်ောနိငုသ်ညဲ့်အတွက် ဂ ြနန်ိငုင်သံော်းမ ော်းအကနမြငဲ့ ်

ဘောသောကရ်း အကဆောက်အအံမု ော်း၊ လူမ ော်းသညဲ့်ကနရောမ ော်းကို မသွော်းရနန်ငှဲ့ ်

ကဒသတွင််း သတင််းဌောနမ ော်းကို ကကညဲ့်ရှုကစောငဲ့က်ကညဲ့ရ်န ်

သတိကြ်းထော်းမခင််းမြစသ်ည်။  
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၇။ နိင်္ ုံေး 

အနစှ်ခ  ြ်ရကသော် အောဆ ယံနငှဲ့ ် ကဒသတွင််းနိငုင်မံ ော်းတွင ်

အစွန််းကရောက် အကကမ််းြက် သမော်းမ ော်းနငှဲ့ ် အြွ ွဲ့အစည််းမ ော်း၏ 

လှုြ်ရှော်းမှုမ ော်းမှော ၂၀၁၀ခနုစှ် ကနောက်ြုိင််း မမငဲ့တ်က်လောခ ဲ့သည်ဟု 

ဆိုနိငုမ်ည်မြစ်ပြ ်း ၂၀၁၇ခုနစှ ် ြိလစ်ြုိင ် မောရဝ ကျွန််းပမိ ွဲ့တိုက်ြွ မြစ်ရြ်က 

သောဓကမြစ်သည်။ (Francisco, 2017) မြည်ြကထောက်လှမ််းကရ်းနငှဲ့ ်

ထိ်ုးကြောက် သတင််းရယူနိငုစ်မွ််းသည် အကရ်းကက ်းသည်မုိ ဲ့ 

အစွန််းကရောက်အကကမ််းြကသ်မော်းမ ော်း မည်သညဲ့်အကမခအကန အဆငဲ့ထ် ိ

နိငုင်အံတွင််းသို ဲ့ စိမဲ့်ဝင ် လှုြ်ရှော်းကနမှုမ ော်းနငှဲ့ ် အငအ်ော်းအကမခအကနမ ော်းကိ ု

သရိှိနိငုရ်န ်ခ ယဉ််းလိမဲ့်မည်ဟု ယူဆြွယ်ရောမြစ်သည်။   

ကထောက်လှမ််းကရ်းဟသူည် နိငုင်၏ံ မ က်စိနငှဲ့ ် နော်းြငမ်ြစ်သည်။ 

က ိ ်းကြါက်ကနကသော နိငုင်၏ံ အမ ိ သော်းလံမုခံ ကရ်းမှော အခ ိနမ်  ြောကထ်းရန ်

အမခော်းသူမ ော်း ဘောဆက်လုြ်မည်ဆိုသည်ကို မသနိိငုလ်ျှငြ်င၊် အနည််းဆံ်ုး 

သူတုိ ဲ့ ဘောလုြ်ကနသည်ဆိုသည်ဲ့ ကမခလှမ််းတိုင််းကို လိကုမ် နိငုရ်နအ်တွက ်

စဥ်ဆက်မမြတ် ကထောက်လှမ််းကစောင်ဲ့ ကကည်ဲ့ကနမှသော ရရှလိောကသော 

သတင််းအခ က်အလက်မ ော်းကို စုစည််းပြ ်း ခွ မခမ််း စိြ်မြောကော 

ဆံု်းမြတ်ခ က်ခ ရမည်ဲ့ တောဝနရ်ှိသူမ ော်းထ ံ အခ ိနန်ငှ်ဲ့တကမြ်းည  
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ကြ်းြုိ ဲ့နိငုက်ရ်းသည် အကရ်းကက ်းဆံု်း တောဝနြ်ငမ်ြစ်သည်။ သို ဲ့မှသော နိငုင်၏ံ 

အမ ိ ်းသော်းလံုမခံ ကရ်းကိ ု ကောကွယ်ကစောင်ဲ့ကရှောက်နိငုမ်ည်မြစ်ပြ ်း 

နိငုင်အံကက ်းအက မ ော်းအကနမြင်ဲ့ အမ ိ ်းသော်းအက ိ ်းစ ်းြွော်းနငှဲ့ ် နိငုင်မံခော်းကရ်း 

မူဝါဒမ ော်းကို ခ မှတ်နိငုက်ရ်းအတွက် ရရှိလောကသော ကထောက်လှမ််းကရ်း 

အစ ရငခ်ံစောမ ော်းကို အကမခခံကော ထည်ဲ့သငွ််းစဥ််းစောရောတွင ်

အကထောက်အကူ မြစ်ကစမည် မြစ်ပြ ်း ဆံု်းမြတ်ခ က်မ ော်း ခ မှတ်ရောတငွ ်

မကသခ ောမှုမ ော်းကို ကလျှောဲ့ခ နိငုမ်ည်မြစ်သည်။  
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