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ေက်းဇူးတင္မွတ္တမ္း 
လုံၿခံဳေရးအႏၱရယ္ ရွိသည့္တုိင္ အမွန္တရားကုိ ရဲ၀့ံစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိေပးခဲ့သူမ်ားႏွင့္ 
ကြန္ရက္အဖြဲ႔ ၀င္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ စြန္႔စြန္႔စားစား အခ်က္အလက္ေကာာက္ယူေပးခဲ့ေသာ 

ကြင္းဆင္းသတင္း ေကာက္ယူသူအားလုံးအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ 
အစီရင္ခံစာအား တည္းျဖတ္ေပးေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း 

မွ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားအား အထူးေက်းဇူးတင္အပ္ပါသည္။ 
အစီရင္ခံစာျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အေထာက္အပ့ံေပးခဲ့သည့္ Oak Foundation ႏွင့္  

Open Society Foundation ကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း။ 
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လူ႔အခြင့္အေရးကြန္ရက္(ျမန္မာႏိုင္ငံ)သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ေနသည့္ အဖြဲ႔အ 
စည္းျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံတနံအလ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ လက္လွမ္းမီသမွ် အစဥ္တ 
စုိက္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနပါသည္။ 
 
ယခုထုတ္ျပန္လုိက္သည့္ အစီရင္ခံစာသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္၀က္ျဖစ္သည့္ ဇူလုိင္လမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ကြန္ရက္မွ 
အေထာက္အထားခုိင္လုံစြာ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ၁၀၆ ခုကုိ ထုတ္ႏႈတ္အစီရင္ခံ တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ 
သည္။ 
 
အဆုိပါ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္  ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈက အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ညႇဥ္ပန္းႏိွပ္ စက္မႈ၊ မတရားဖမ္းဆီးမႈ၊ မတရား 
သျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈ၊ တရားလက္လြတ္သတ္ျဖတ္မႈ၊ အတင္းအဓမၼခုိင္းေစမႈ၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ အတင္းအဓမၼေရႊ႔ေျပာင္းမႈ၊ အဓမၼျပဳက်င့္ 
မႈ စသည္တုိ႔ကုိ ေတြ႔ရိွရသည္။  
 
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ဥေရာပခရီးစဥ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားသုိ႔ ေရဒီယုိမွ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ လည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ 
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရိွေစရန္ ႀကိဳးစားမည္ဟု ကတိက၀တ္ မ်ားေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၃ခုႏွစ္အကုန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္း 
သား ၃၃ ဦး က်န္ေနေသး သည္ဟု လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 
 
ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ဆႏၵထုတ္ေဖၚျခင္း၊ ပုဒ္မ ၁၈၊ ၅၀၅ (ခ) စသည့္ ပုဒ္မမ်ားႏွင့္ တရားစြဲဆုိထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ 
မ်ားကုိ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အဆုိပါ ပုဒ္မမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံသား တဦးခ်င္း၏ ရပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ 
ဟန္႔တားသည့္ အမိန္႔မ်ားမွာ ဆက္လက္ရိွေန ဆဲ ျဖစ္သည့္အတြက္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 
သူမ်ားသည္ အခ်ိန္မေရြး ထပ္မံအဖမ္းခံႏိုင္သည့္ စုိးရိမ္ဖြယ္ အေျခအေနႏွင့္ ဆက္လက္ရင္ ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။  ထုိ႔ေၾကာင့္ 
မတရားသည့္ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မမ်ား ျပင္ဆင္၊ ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖၚသည့္ပြဲမ်ား လည္း အရိွန္ျမင့္လာသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 
 
လက္ရိွအစုိးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး တႏိုင္ငံလုံးအတုိင္းအတာအရ အပစ္ရပ္ 
စဲေရး အတြက္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ သမုိင္း၀င္ လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားညီလာ 
ခံကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လုိင္ဇာ တြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း က်င္းပႏုိင္ခဲ့သည္။ အလားတူပင္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႔တြင္လည္း အစုိးရ 
တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ္လည္း တိက်သည့္ အေျဖထြက္ေပၚလာျခင္း 
မရိွခဲ့ေပ။  
 
လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ားမွလည္း ကရင္ျပည္နယ္ရိွ ေလာခီးလာတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ လက္နက္က္ုိင္တုိင္းရင္း 
သားေခါင္းေဆာင္မ်ားညီလာခံကုိ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသား 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္  အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးကိစၥမ်ား ႀကိဳးပမ္းေနေသာ္လည္း စစ္မွန္သည့္ ႏုိင္ငံေရး ရလဒ္မ်ား မရရိွေသးေပ။ တုိင္းရင္း 
သား ေဒသမ်ားသုိ႔ ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားရိွေနၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းရိွ ပေလာင္ ေဒသမ်ားတြင္ 
တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ဒကုၡသည္ တသိန္းေက်ာ္ 
ခန္႔မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျပည္တြင္းလွည့္လည္ အေျခခ်ေနထုိင္သူမ်ားအျဖစ္ ရိွေနျခင္းျဖစ္သည္။   
 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရတက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္း သြားရမည့္အစား 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။  
 
အဆုိပါအခ်က္ကုိ ခုိင္မာေစသည့္ သာဓက အေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တရုတ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ လူကုန္ကူးမႈ ၁၀၂ 
မႈရိွေၾကာင္း လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏိွမ္ႏွင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားမွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ 
လူကုန္ကူးခံရမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ေယာက်္ားေလးမ်ားထက္ အေရအတြက္ မ်ားျပားသည္ဟု သိရသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ၿပီး 
အတင္းအဓမၼထိမ္းျမားေစခုိင္းခံရမႈ ၅၅ မႈႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ အတင္းအဓမၼ သြပ္သြင္းခံရမႈ ၂၄ မႈရိွေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာတႏုိင္ငံလုံးတြင္ လူကုန္ကူးမႈစုစုေပါင္း  ၆၄၄ မႈရိွၿပီး အမ်ိဳးသား ၂၆၁ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၃၈၃ ဦး ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ 
တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ လူကုန္ကူးခံရျခင္းျဖစ္သည္။1  
 
ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ေကာက္ယူမႈမျပဳႏုိင္ခဲ့သည့္ သန္းေကာင္စာရင္းေကာက္ယူမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အစုိးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ 
ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သန္းေကာင္စာရင္းေကာက္ယူေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ ရႈပ္ေထြးမႈ 
မ်ားျဖစ္ေပၚေစၿပီး တုိင္းရင္းသားမ်ားမွ ေက်နပ္မႈမရိွသည္ကုိလည္း ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ လူမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးစုုဆုုိင္ရာ 
သတ္မွတ္ခ်က္ ကုုဒ္နံပါတ္တြင္ပင္ ရႈပ္ေထြးမႈရိွေနၿပီး တခ်ိဳ႔တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ တိက်သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ရိွမေနျခင္းပင္ျဖစ္ 

1h p://www.mmfreedom‐daily.com/?p=15979 



သည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ သန္းေကာင္စာရင္းေကာက္ယူမည့္ လုပ္ငန္းတြင္ အခ်က္အလက္ဆုုိင္ရာကြင္း 
ဆင္းေကာက္ခံမည့္ အစီအစဥ္၊ လူ႕အရင္းအျမစ္ကိစၥႏွင့္ ေဒတာထည့္သြင္းျခင္းဆုုိင္ရာ လုုပ္ငန္းမ်ားမွာ ရႈပ္ေထြးမႈအရိွဆုံးပင္ျဖစ္သည္။ 
 
သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ တက္လာၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလႊတ္ေပးျခင္း၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အထုိက္အေလ်ာက္ရရွိ 
လာျခင္း၊ ျပည္ပေရာက္ အတုိက္အခံအဖြဲ႔မ်ားကုိ ျပည္ေတာ္ျပန္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္အဖြ႔ဲကုိ ဖြဲ႔စည္း 
တည္ေထာင္ျခင္းစသည့္ သိသာထင္ရွားသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။  
 
ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အရ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈကုိ ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ အတိတ္ႏွင့္ လက္ရိွကာလတြင္ ျဖစ္ပြားေန 
သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ ေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သုိ႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အ 
တြင္း တုိင္ၾကားလာသည့္ ႏွစ္ခ်ဳပ္စာရင္းမ်ားကုိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သုိ႔ တင္ျပသြားမည္ 
ဟု ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ေဒၚစန္းစန္း က မၾကာေသးမီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္သုိ႔ တုိင္ၾကားမႈ ၃၇၆ မႈရိွၿပီး၊ ၂၇၆ မႈမွာ ျပည့္စုံမႈမရိွ၍ 
တုိင္ၾကားသူမ်ားထံျပန္ပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၆၁၄ မႈကုိ မွတ္တမ္းအျဖစ္ထားရိွၿပီး အစည္းအေ၀းထုိင္ရန္ အမႈ ၂၀၀ ေက်ာ္ရိွ ေၾကာင္းသိရသည္။ 
 
ကေလးစစ္သားပေပ်ာက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ကုလသမဂၢနဲ႔ ျမန္မာအစုိးရအၾကား လက္မွတ္ထုိးခဲ့ၿပီး ေနာက္ ၁၈ လအတြင္း 
ကေလးစစ္သား စုစုေပါင္း ၂၇၂ ဦး ကင္းလြတ္ခြင့္ ရခဲ့သည္။ အဆုိပါ ကေလးစစ္သား မ်ားထဲမွ ၉၆ ဦးကုိ ၄င္းတုိ႔၏ မိဘမ်ားထံ ဇန္န၀ါရီ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ျပန္လည္အပ္ႏံွခဲ့သည္။ 2 
 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတခ်ိဳ႔ရိွေနေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္ေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ သမုိင္းျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကုိ ေဖၚထုတ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္ကုိလည္း 
ယခုကာလတြင္ ေတြ႔ေနရသည္။ သာယာ၀တီေထာင္ အလုပ္ၾကမ္းဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အျဖစ္မွန္ေဖၚထုတ္ပြဲ၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ 
စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ အစာငတ္ခံဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ရက္ရက္စက္စက္ ရုိက္ႏွက္ ညႇဥ္းပန္း 
ႏိွပ္စက္မႈကုိ ထုတ္ေဖၚသည့္ အခမ္းအနား၊ စစ္ေၾကာေရးႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း က်ဆုံး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳေထာက္ 
ပံ့ပြဲျပဳလုပ္သည့္ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရိွသူမ်ားမွ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈႏွင့္ ျပန္လည္ေပးဆပ္မႈ 
မ်ား ေတာင္းဆုိၾကသည္ကုိေတြ႔ရသည္။  
 
အဆုိပါ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ အတိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြရန္ႏွင့္ အမ်ိဳး သားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့မႈမ်ား 
ရရိွလာေစရန္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚသုိ႔ စတင္ေရာက္ရိွ လာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြန္ရက္ (ND-Burma) အေနျဖင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္၍ အစီရင္ခံစာမ်ားထုတ္ျပန္သည့္ အမွန္တရားေဖာ္ထုတ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္ 
လက္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားမွ်တမႈ ျပန္လည္ရရိွေစရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္သည္။  

ေဒသခံပေလာင္တိုင္းရင္းသားမ်ား စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ေရႊ႔ေျပာင္းေနရပုံ။ ဓာတ္ပုံ PWO 
2h p://burmese.voanews.com/content/child‐soldiers‐/1832885.html 
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ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) (AAPP) 
AAPP အေနျဖင့္ “ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ အား အသုံးခ်ကာ၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနျခင္း” ဆုိသည့္ စာတန္းကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆုိပါစာတန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၈ အား အသုံးျပဳၿပီး၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးထိန္း 
သိမ္းျခင္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။  
 
ထုိ႔အျပင္ သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၅၆ ဦးလြတ္ ေျမာက္လာသည္ကို 
ႀကိဳဆုိသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ရွစ္ေလးလုံးေငြရတုပြဲတြင္လည္း အသြင္ကူးေျပားေရးကာလႏွင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း 
မ်ား၏ အခန္းက႑ဆုိသည့္ စာတန္းကုိလည္း တင္ျပခဲ့သည္။ AAPP အေနျဖင့္ ႏ္ုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
လစဥ္မွတ္တမ္းကုိလည္း ထုတ္ေ၀လွ်က္ရိွသည္။  
ထုတ္ျပန္မႈမ်ားကုိ သိရိွလုိပါက www.aappb.org တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္။ 
 
မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (HURFOM) 
HURFOM မွ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ “တရားမဲ့နယ္ေျမ” အမည္ရိွ အစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ 
စစ္တပ္၏ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရသည့္ ေရးၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္ လက္ရိွတြင္လည္း ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆက္လက္အသိမ္းခံေနရသည့္ 
သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႔နယ္မ်ားရိွ လယ္သမားမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈရွာေဖြရန္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ ႀကံဳေတြေနရသည့္ အခက္အခဲ၊ အတားအဆီးမ်ားကုိ 
ဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။  
အစီရင္ခံစာအား ဖတ္ရႈလုိပါက -  http://www.rehmonnya.org/reports/DisputedTerritory.pdf  
 
ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံး (ထုိင္းႏုိင္ငံ)  
KWAT အေနျဖင့္ အစုိးရစစ္တပ္က ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာလမွ ၂၀၁၃ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ အရပ္ သားမ်ားအေပၚ ဦးတည္တုိက္ခုိက္၊ 
က်ဴးလြန္မႈမ်ားအေၾကင္း ကခ်င္ေတာင္တန္းမ်ားေပၚမွ အစုိးရ၏ က်ဴးလြန္မႈမ်ား (State Terror in the Kachin Hills) အမည္ရွိ 
အစီရင္ခံစာ၊ ေခ်ာက္ကမ္းပါးစြန္းသုိ႔ တြန္းပုိ႔ခံရျခင္း (Pushed to the Brink) ဆုိသည့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကလူကုန္ကူးမႈ၊ အမ်ားအျပားျဖစ္ေပၚေစရန္ မည္ကဲ့သုိ႔ တြန္းပုိ႔ေနသည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ အစီရင္ခံစာ 
တုိ႔ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။  
အစီရင္ခံစာအား ဖတ္ရႈလုိပါက-www.kachinwomen.com  
 
ပေလာင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံးႏွင့္ တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္အစည္းအရုံး 
PWO ႏွင့္ TSYO တုိ႔ပူးတြဲၿပီး ပေလာင္ေဒသအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္၏ ထုိးစစ္ေၾကာင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈအပါအ၀င္ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေၾကျငာခ်က္တေစာင္အား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ စစ္တပ္မွ 
က်ဴးလြန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့လူ႔ အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အား လြတ္လပ္စြာ စုံစမ္းခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ 
တာ၀န္ရိွသူမ်ားအား ဥပေဒအရ အေရးယူေပးရန္လည္း ေတာင္းဆုိထားသည္။ PWO အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာင္း သတိျပဳမိေစ 
ရန္ႏွင့္ ပညာေပးေရးအတြက္ မွတ္တမ္းတခုႏွင့္ TSYO အေနျဖင့္လည္း ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ ပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတရပ္ ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။  
www.palaungwomen.com and www.palaungland.org  
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ကြင္းဆင္းသတင္းေကာက္ယူသူမ်ား၏အေျခအေန 
လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) ၏ ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူသူမ်ားသည္ လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္း 
မ်ား ေကာက္ယူရာတြင္ အသက္အႏၱရာယ္ႏွင့္ရင္း၍ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ လူ႕အခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အစုိးရ၏ အၿငိဳးထား 
မႈခံရ သည့္အျပင္ မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း၊ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းႏွင့္ ေထာင္ခ်ခံရျခင္းတုိ႕ အၿမဲတေစရင္ဆိုင္ရ 
သည္။ လုံၿခံဳေရးအေျခ အေနေၾကာင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္းအား ေပၚေပၚထင္ထင္ မလုပ္ႏုုိင္ျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀ွမ္း 
လုံးတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေနအားလုံးအား ထပ္ဟပ္ႏုိင္ေစေရးအတြက္ တပ္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။ 



အစုိးရသည္ ေဒသခံျပည္သူလူထုုအေပၚ အထူးသျဖင့္အလွမ္းကြာေ၀းေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္   ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ား အတြင္း ေန 
ထုိင္ေသာ ျပည္သူလူထုုအေပၚ ပုိမုိဖိႏိွပ္မႈမ်ား ရွိသျဖင့္၊ လုံၿခံဳေရး အႏၱရာယ္ပုိမ်ားသည္။ ထုိေဒသမ်ားအတြင္း အခ်က္အလက္ ေကာက္ 
ယူေနၾကေသာ ကြင္းဆင္းအ ခ်က္အလက္ စုုေဆာင္းသူမ်ားသည္၊ သတင္းအခ်က္ အလက္အား တဦးခ်င္းအဆက္ အသြယ္မ်ား အေပၚ 
အေျခခံ၍ေကာက္ယူရသည္။ ကြန္ရက္ ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူသူတုိင္းသည္ ေနာက္ထပ္ အဆက္အသြယ္ပိုရလာေစရန္ 
ၾကိဳးပမ္းရသကဲ့သုိ႕ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္၊ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံးေမးျမန္း အခ်က္အ လက္ေကာက္ယူသည္။ 
 

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း - လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ (ND-Burma) သည္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္ေရးအန္ဂ်ီအိုမ်ား၏ အကူအညီကုိရ 
ယူ၍ ယခု အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူ ေပးေသာ အဖြဲ႕၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကြင္းဆင္း အခ်က္အလက္ေကာက္ယူ 
သူမ်ားကုိ သင္တန္း ေပးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အဆိုပါ ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသၾကီး ၁၁ ခုအတြင္း၊ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း ႏွင့္ တျခား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ကူ 
စုေဆာင္းသည္။ 
 
ျဖစ္ရပ္တခုခ်င္းစီအား ရရွိသည့္အခြင့္အေရးႏွင့္ ျပင္ပအေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ေကာက္ယူရသည္။ ယခုအစီရင္ခံစာပါျဖစ္ရပ္မ်ား 
သည္ အစီရင္ခံစာျပဳစုသည့္ကာလအတြင္း က်ဴးလြန္မႈခံခဲ့ရသူမ်ားမွ တုိက္ရုိက္ေျပာဆုိခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား 
မွေျပာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ားက အတည္ျပဳေပးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာအစုိးရစစ္သားမ်ား အမ်ားဆံုး 
က်ဴးလြန္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ 
 

အခ်က္အလက္စီမံခန္႕ခြဲမႈ - လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ (ND-Burma) အဖြဲ႕၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကြင္းဆင္းအခ်က္အ 
လက္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းသူမ်ားသည္ ရရိွလာသည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာ မိခင္အဖြဲ႕အစည္းထံသို႕ ေပးပို႔သည္။ 
ထုိ႔ေနာက္ သက္ဆုိ္င္ရာ အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားက ကြန္ရက္ရိွ ေဒတာေဘ့စ္အတြင္း သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား 
ထည့္သြင္းသည္။ လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ (ND-Burma)၏ အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အလုပ္အဖြဲ႕က အခ်က္အလက္ 
တခုခ်င္းစီအား ျပင္ဆင္စုစည္းၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အနက္မွ အစီရင္ခံစာတြင္ 
အသုံးျပဳရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္သည္။ ယခုုအစီရင္ခံစာ ကာလမတုိင္ခင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တျခားသတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ သမိုင္းမွတ္တမ္းအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအတြင္း တာ၀န္ခံမႈကို 
ရွာေဖြရာတြင္ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 
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၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ၁၀၆ ခုကုိ ND-Burma မွ မွတ္ တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အမ်ားအျပားမွာ 
စစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၆လတာကာလအတြင္း လူ႔ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၁ ခုတြင္ ND
-Burma အေနျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအစီရင္ခံစာအရ ေနရာေဒသ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား 
တြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမွာ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းျခင္းျဖစ္ၿပီး အေရအတြက္အားျဖင့္ ၃၅ ခုျဖင့္ အမ်ားဆုံးေတြ႔ရ 
သည္။ ထုိ႔အျပင္ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ ၂၀ မႈ၊ အတင္းအဓမၼ အခြန္အၾကပ္ ေကာက္ခံျခင္း ၁၄ မႈႏွင့္ သတ္ျဖတ္မႈ ၈ မႈကုိလည္း မွတ္တမ္းတင္ 
တင္ျပထားပါသည္။ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွာ ND-Burma မွ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ အေရအတြက္ထက္ မ်ားႏုိင္ပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း ND-Burma အဖြဲ႔၀င္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကြင္းဆင္းသတင္းေကာက္ယူသူမ်ား အေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ား ေကာက္ယူစုေဆာင္းရာ တြင္ လုံၿခံဳုေရးအႏၱရာယ္ အထူးစုိးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနကုိ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ရၿပီး သက္ဆုိင္ရာေဒသ 
မ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အားလုံးကုိ ေကာက္ခံႏုိင္သည့္ အေနအထားမရိွေပ။ ထုိ႔ေၾကင့္ 
အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွာ ND-Burma ၏ ကြင္းဆင္းသတင္းေကာက္ယူသူမ်ား လက္လွမ္းမီ 
သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၁ ခုမွသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ အေနျဖင့္ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္သည့္ ေျပာင္းေရႊ႔မႈမ်ားက လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေဒသမ်ားသုိ႔ ၀င္ေရာက္ သတင္းအခ်က္ရယူေရး 
အတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရလဒ္အေနျဖင့္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္း ျပည္နယ္အပါအ၀င္ 
လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသမ်ားအတြင္း အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပ်က္ေန သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခထက္ နည္းပါးသည့္ 
အေနအထားကုိသာ အစီရင္ခံႏုိင္သည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္  ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေန သည့္ အေျခအေနႏွင့္ လက္စားေခ် 
လက္တုန္႔ ျပန္ခံရမည္ကုိ ေၾကာက္လန္႔ေနရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူ အမ်ားအျပားသည္ အခြင့္အေရးရ 
ရိွေသာ္လည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္ ၀န္ေလးေနတတ္ၾကသည္။  
 
ၿပီးခဲ့သည့္ ၆ လတာကာလျဖစ္သည့္ ဇန္န၀ါရီလမွ ဇြန္လ ၂၀၁၃ အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ၁၄၇ ခုကုိ ND-Burma မွ မွတ္တမ္း 
တင္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရိွအစုိးရအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္မွာ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလသုိ႔ ေရာက္ရိွ 
ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမွတ္တမ္းမွာ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း မရိွသည္ကုိေတြ႔ရသည္။  



ND-Burma  မွမွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား (၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇူလုိင္မွ ဒီဇင္ဘာအထိ) 

ND-Burma  မွမွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

ပေလာင္ေဒသရိွ ကေလးငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားခြင့္ ဆုံးရံႈးေနပုံ။ ဓာတ္ပုံ PWO 

စဥ္  အမ်ိဳးအစား အေရအတြက္ 

၁ မတရားဖမ္းဆီးမႈမ်ားႏွင့္၊ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမ်ား ၄ 

၂ ပစၥည္းဥစၥာပုိင္ဆုိင္မႈကုိ သိမ္းယူျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း  ၃၅ 

၄ အတင္းအဓမၼ ေစခုိင္းျခင္း  ၆ 

၅ အတင္းအဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း  ၄ 

၆ လူကုန္ကူးမႈ  ၄ 

၇ သတ္ျဖတ္ျခင္း  ၈ 

၈ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း၊ စုေ၀းျခင္း  ၁ 

၉ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ကုိ တားဆီးျခင္း  ၁ 

၁၀ တျခားလိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား  ၁ 

၁၁ အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း  ၃ 

၁၃ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း  ၂၀ 

၁၄ မတရား အခြန္ေကာက္ျခင္း  ၁၄ 

၁၅ လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည့္ကုိးကြယ္ခြင့္  ၅ 

စုစုေပါင္း ၁၀၆ 
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လူကုန္ကူးမႈ 
ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံး (ထုိင္းႏုိင္ငံ) ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ကခ်င္ျပည္နယ္တခုတည္းမွာပင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း လူကုန္ကူးမႈ ၂၄ 
မႈရိွသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း တရုတ္ျပည္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ၿပီး အတင္းအဓမၼလက္ထပ္ထိမ္းျမားခံရမႈ 
၄ ခုကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အလုပ္အကုိင္ရွားပါးမႈ၊ အစုိးရအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ အာဏာ 
ပုိင္တုိ႔၏ အဂတိ လုိက္စားမႈတုိ႔ေၾကာင့္ လူကုန္ကူးမႈကိစၥမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း မရိွသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ 

ဂ်ီယန္ (Je Yan) ဒုကၡသည္စခန္းမွ ကခ်င္မိန္းကေလးတဦး တရုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ လူကုန္ကူးခံရျခင္း။ 
အဆုိပါ ကခ်င္ မိန္းကေလးအေနျဖင့္ သူမကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ေရာင္းစားမည္ကုိ မသိခဲ့ေပ။ တရက္တြင္ ၀ုိင္းေမာ္ၿမိဳ႔နယ္မွ 
သူမ၏ ခ်စ္သူ လရီွ (Lashi) ႏွင့္ ရုပ္ရွင္သြားၾကည့္ခဲ့သည္။ ထုိညတြင္ပင္ လရီွ က သူမကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္ရွာေပးမည္ဟု 
ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္ခဲ့သည္။ မိန္းကေလးအေနျဖင့္ သူမ၏ ခ်စ္သူမွာ လူကုန္ကူးသူ တဦးျဖစ္သည္ကုိ မသိခဲ့ေပ။ တရုတ္ႏုိင္ငံ 
သုိ႔ ေရာက္သြားမွသာ သူမခ်စ္သူက သူမ ကုိ တရုတ္အမ်ိဳးသားတဦးထံ ေရာင္းစားလုိက္သည္။ သူမ၏ မိဘမ်ားက စခန္းရိွ ကယ္ 
ဆယ္ေရးေကာ္မတီသုိ႔ သြားေရာက္ သတင္းပုိ႔ခဲ့ေသာ္လည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ တစုံတရာ မရိွခဲ့ေပ။  

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံးထိုင္းႏိုင္ငံမွ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ လူကုန္ကူးမႈပုံစံတခု 

အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
အဓမၼျပဳက်င့္မႈႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ေသာ္လည္း ကာယကံရွင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳမႈႏွင့္ ဆက္လက္စိစစ္ 
ရန္လုိအပ္ေနသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္း မေဖာ္ျပႏုိင္သည္မ်ား ရိွေနပါေသးသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား 
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) မွလည္း “အေရးယူမႈကင္းလြတ္ျခင္း ႏွင့္ မေျပာင္းလဲေသးသည့္စနစ္မ်ား” အမည္ရိွ အစီရင္ခံစာအား ထုတ္ျပန္ခဲ့ 
သည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာ အစုိးရ စစ္တပ္မွ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ရက္ရက္စက္စက္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ 
အုပ္စု လုိက္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ားရိွေနေသာ္လည္း အေရးယူအျပစ္ေပးခံရျခင္း မရိွသည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ အစီရင္ ခံစာတြင္ လိင္ပုိင္း 
ဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ ၁၀၄ ခုကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး ၄၁ မႈေက်ာ္မွာ ရက္ရက္စက္စက္ အုပ္စုလုိက္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ိဳးျဖစ္သည္။ 
က်ဴးလြန္ခံရသူတခ်ိဳ႔မွာ အသက္ ၈ ႏွစ္ခန္႔သာရိွေသးၿပီး က်ဴးလြန္ခံရသူ အမ်ိဳးသမီး ၂၇ ဦးမွာ အသတ္ခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရရိွသည့္ 
ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးသြားျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ စက္ဆုတ္ရြ႔ံရွာစ 
ရာေကာင္းသည့္ လိင္ပုိင္း ဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ခံစားေနရၿပီး အစုိးရအေနျဖင့္လည္း စုိးရိမ္စရာေကာင္းသည့္ အဆုိပါ အၾကမ္းဖက္ 
မႈမ်ားအေပၚ တစုံတရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံျခင္းမ်ိဳး မရိွသည္ကုိ ျပသေနသည္။ 

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း၊ မန္တုံၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရိွ ရြာတရြာမွ ေလြးအီလြန္း (အမည္ရင္းမဟုတ္) သည္ လက္ဖက္စုိက္ ခင္းသုိ႔ သြားေနစဥ္ ခမရ 
(၅၀၁)မွ စစ္သားတဦး ေနာက္မွလုိက္လာၿပီး အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းခံရသည္။ အျဖစ္အပ်က္ကုိ မည္သူ႔ကုိမွ ျပန္မေျပာရန္လည္း 
စစ္သားက သူမကုိၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ “ က်မ လက္ဖက္ၿခံ ကုိ ေပါင္းရွင္းဖုိ႔ သြားခဲ့တယ္။ အလုပ္စလုပ္ေနတုန္း အဲဒီစစ္သားေရာက္လာ 
တယ္။ သူ႔လက္ေမာင္းတံဆိပ္မွာ အစင္း ၃ ေၾကာင္း က်မေတြ႔တယ္။ သူ က်မကုိ အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတုန္း သူ႔ကုိ ျပန္ခုခံ 
ၿပီး ထြက္ေျပးဖုိ႔ က်မႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မ အားခ်င္းမမွ်တဲ့အတြက္ အဓမၼျပဳက်င့္ ခံလုိက္ရတယ္။ စစ္သားက ဒီအေၾကာင္းေတြ 
ကုိ ဘယ္သူ႔မွေလွ်ာက္မေျပာဖုိ႔နဲ႔၊ တကယ္လုိ႔ က်မက ေျပာခဲ့ရင္ အသတ္ခံရမယ္လုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့အတြက္ က်မ ဘယ္သူ႔ကုိမွ မေျပာရ ဲ
ဘူး” ဟု ေလြးအီလြန္း က ေျပာသည္။ သူမအေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္သည္တဦးျဖစ္ၿပီး အဓမၼျပဳက်င့္ခံရစဥ္က သူမ၏ ခင္ပြန္းမွာ ခရီးသြားေန 
ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ သူမအေနျဖင့္ ကုိယ္၀န္ရခဲ့ၿပီး ကေလးေမြးခဲ့ေသာ္လည္း အဆုိပါကေလး၏ ဖခင္မွာ သူမ၏ ခင္ပြန္းလား 
အဓမၼ ျပဳခဲ့သည့္ စစ္သားလား ေ၀ခြဲမရျဖစ္ရသည္။ သူတုိ႔ေနသည့္ ေက်းရြာမွာလည္း ေ၀းသီေခါင္သည့္ ေဒသျဖစ္၍ ဖခင္အရင္းမည္ 
သူျဖစ္သည္ကုိ စစ္ေဆးရန္လည္း မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ သူမအေနျဖင့္ အဓမၼျပဳက်င့္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ခင္ပြန္းျဖစ္သူကုိ ရွင္းျပရာ ကံေကာင္းေထာက္မ 
စြာပင္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူက နားလည္ လက္ခံခဲ့သည္။ သူတုိ႔အေန ျဖင့္ အဆုိပါျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ အရွက္ကြဲမည္စုိးျခင္းႏွင့္ က်ဴးလြန္သူစစ္သားမွ 
လက္တုန္႔ျပန္မည္စုိး၍ မည္သူ႔ကုိမွ မတုိင္ၾကားရဲေပ။ ခမရ ၅၀၁ မွ တပ္သားမ်ားသည္ တရုတ္ျပည္သုိ႔ သြယ္တန္းထားသည့္ သဘာာ၀ 
ဓာတ္ေငြ႔ ပုိက္လုိင္းအတြက္ လုံၿခံဳေရးယူေနျခင္းျဖစ္ၿပီး မန္တုံၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရိွ ရြာတရြာတြင္ အေျခစုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အစုိးရႏွင့္ TNLA 
တပ္အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အဆုိပါ တပ္သည္ ထုိရြာမွ ရုပ္သိမ္းသြားသည္။  

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ PWO မွ မွတ္တင္းတင္ထားသည့္ ပုံစံ။ 

ျမန္မာျပည္ရိွ တျခားေဒသမ်ားတြင္လည္း လူကုန္ကူးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ KWAT အေနျဖင့္ “ေခ်ာက္ကမ္းစြန္းသုိ႔ 
တြန္းပုိ႔ခံရျခင္း” ဆုိသည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း လူကုန္ကူးမႈမ်ားအေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး PWO အေနျဖင့္လည္း 
ပေလာင္ေဒသအတြင္း လူကုန္ကူးမႈမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပသည့္ အစီရင္ခံ စာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း KWAT ႏွင့္ PWO တို႔မွ 
မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ လူကုန္ကူးခံရမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရားစြဲဆုိႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း တရားရုံးမ်ားမွ က်ဴးလြန္ခံရသူ 
မ်ားအတြက္ တစုံတရာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ိဳး မရိွခဲ့ေပ။ လူကုန္ကူးသူမ်ားမွ ရဲအားလာဘ္ထုိး၍ အမႈပိတ္ခုိင္းျခင္းမ်ားကုိလည္း ေတြ႔ 
ရသည္။ 



၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ မနက္ ၈ နာရီခန္႔တြင္ အာဘူ (အမည္ရင္းမဟုတ္)၊ အသက္ ၇ ႏွစ္ေက်ာ္၏ ဖခင္ 
သည္ ေတာင္ယာသြားလုပ္ရန္ ထြက္သြားၿပီး မိခင္ျဖစ္သူမွာလည္း အေဒၚျဖစ္သူထံ စပါးရိတ္ေပးရန္ ထြက္သြားသည္။ အိမ္တြင္ အာဘူႏွင့္ 
သူ၏ညီမငယ္ တုိ႔သာက်န္ခဲ့သည္။ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ကေလးငယ္မွ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ငုိသျဖင့္ အာဘူ၏မိခင္မွ 
လာၾကည့္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ စစ္တပ္မွ စစ္သားတဦးမွာ အိမ္ေရွ႔တြင္ ထုိင္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အာဘူသည္ 
ကေလးငယ္ကုိ ခ်ီ၍ အဖြားအိမ္သုိ႔ ထြက္သြားသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ အာဘူသည္ ငုိယုိၿပီး “ျမန္မာစစ္သားတေယာက္ အိမ္ထ ဲ၀င္လာတယ္” 
ဟု ေျပာသည္။  
 
ထုိ႔ေနာက္ အဖြားျဖစ္သူက အာဘူ လက္တြင္းမွ ကေလးကုိယူၿပီး အာဘူတုိ႔ အိမ္ဘက္ျပန္လာသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ စစ္သားသည္ ခုံတန္း 
လ်ားေပၚ ထုိင္ေနသည္ကုိေတြ႔ရသည့္အတြက္ အဖြားျဖစ္သူက ေၾကာက္ရြ႔ံၿပီး အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကုိ ေခၚလုိက္သည္။ အေဖာ္မ်ားေရာက္လာ 
သည့္အခါ စစ္သားကုိ “ဒီမွာဘာလာလုပ္တာလ”ဲ ေမးၿပီး ေန႔လည္စာ စားခ်ိန္မဟုတ္သည့္အတြက္ စားစရာမရိွေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္ထြက္ 
သြားရန္ ေျပာလုိက္သည္။  
 
အာဘူ၏ ငုိသံကုိၾကားၿပီးေနာက္ မိခင္ျဖစ္သူ အိမ္သုိ႔ျပန္လာၿပီး ဘာလုိ႔ငုိရတာလဲဟု ေမးသည္။ အာဘူက စစ္သားသူ႔ကုိ ပါးႏွစ္ခါရုိက္ 
သည္ဟု ေျပာသည္။ မိခင္ျဖစ္သူက မသိသလုိေနလုိက္ၿပီး ေန႔လည္စာစားၿပီးေနာက္ (ေန႔လည္ ၁၂ နာရီခန္႔တြင္) အာဘူ အား ဘာျဖစ္လို႔ 
ငုိတာလဲဟု ျငင္ျငင္သာသာ ထပ္ေမးသည္။ ထုိအခါ အာဘူက စစ္သား အိမ္ထဲ၀င္လာၿပီး သူမကုိ အိပ္ရန္ေျပာေၾကာင္း၊ စစ္သားက 
ကေလးေရာ အာဘူကုိပါ အိပ္ခန္းထ ဲဆြဲေခၚသြားၿပီး အာဘူကုိ အဓမၼျပဳက်င့္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ကိစၥအား တျခားသူမ်ားအား ျပန္ေျပာပါက 
သတ္ပစ္မည္ဟုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ေၾကာင္းေျပာသည္။  
 
ထုိ႔ေနာက္ အာဘူ၏ မိခင္က အေၾကာင္းစုံကုိ သူ၏ခင္ပြန္းႏွင့္ ရြာေခါင္းေဆာင္းမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္ရိွသူမ်ားအား ေျပာျပသည္။ 
အာဘူ၏ ဖခင္ႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားက အဆုိပါစစ္သားအား လုိက္လံရွာေဖြ ဖမ္းဆီးခဲ့ သည္။  

အသက္ ၇ ႏွစ္ေက်ာ္သာရိွေသးသည့္ အာဘူဆုိသည့္ ကေလးငယ္တဦးအား ခမရ ၃၂၃ မွ စစ္သားတဦး အဓမၼျပဳက်င့္ 

ပေလာင္ေဒသတြင္း ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျမသိမ္းခံရပုံ။ ဓာတ္ပုံ PWO  



လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းျခင္း 
၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း တလၿပီး တလဆုိသလုိပင္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ား တုိးပြားလာသည္ႏွင့္ အမွ် လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေျမသိမ္းခံ 
ရသူမ်ားမွ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ရရိွေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိ၊ ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာသည္။ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္း 
မႈမ်ား ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ ရိွတတ္ၿပီး ND-Burma မွ ေကာက္ယူ စုေဆာင္းရရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အစုိးရမွ တုိက္ရုိက္သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ 
ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား အေကာာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ကုမၸဏီ အပါအ၀င္ အစုိးရႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ခရုိနီ မ်ားမွ သိမ္းဆည္းမႈမ်ား ကုိ ေတြ႔ရ 
သည္။ ND-Burma အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္သည့္ HURFOM ၏ အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း မြန္ျပည္နယ္အတြင္း လယ္ယာေျမဧက 
၂ ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ စစ္တပ္ႏွင့္ ခရုိနီမ်ား၏ သိမ္းဆည္းမႈကုိ ခံရသည္။ 

ေဒၚနာ (အမည္ရင္းမဟုတ္) သည္ သူမ၏ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စုိက္ခင္းသုိ႔ ေပါင္းရွင္းရန္ သြားေရာက္စဥ္ ခမရ ၃၁၆ မွ စစ္သား ၂ 
ဦးေရာက္ရိွလာၿပီး “အဖြား၊ တပ္ရင္းမႈးက ေျပာခုိင္းတယ္၊ အဖြားဒီေနရာမွာ ဟင္းသီးဟင္း ရြက္ စုိက္လုိ႔မရေတာ့ ဘူး၊ ဒီေနရာက 
စစ္တပ္နဲ႔နီးတယ္။ လုံၿခံဳေရးအရ အဖြားဒီေျမကေန ထြက္ေပးပါ၊ ဒီေန႔ကစၿပီး ဒီေနရာကုိ လာခြင့္မရိွေတာ့ ဘူး” ဟု ေျပာသည္။ ထုိ႔အျပင္ 
စစ္သားမ်ားမွ အကယ္၍ ေဒၚနာ အေနျဖင့္ စုိက္ခင္းသုိ႔ ျပန္လာပါက လုံၿခံဳေရးအရ အာမမခံ ႏုိင္ဟုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္သည္။ ေဒၚနာ 
အေနျဖင့္ ရြာလူႀကီး မ်ားအား သတင္းပုိ႔ခဲ့ေသာ္လည္း ရြာလူႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ ေၾကာက္ရြံံ႔သည့္အတြက္ စစ္တပ္အား သြားေရာက္အ 
တုိင္ၾကားျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။  

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚနာ ၏ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စုိက္ခင္းအား ခမရ ၃၁၆ မွ သိမ္း ဆည္းျခင္း။ 

ေဇကမၻာကုမၸဏ3ီ မွ နိဒံုေက်းရြာရိွ လယ္ေျမမ်ား သိမ္းယူရန္ လာေရာက္သည့္အခါ၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဦးေက်ာ္ထြန္း က တုိင္းျပည္ 
နဲ႔ လူမ်ိဳးအတြက္ လယ္သမားမ်ားသည္ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ စြန္႔လႊတ္ရမည္ဟု အတင္းအၾကပ္၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုိသည္။ လယ္သမား 
မ်ား အား ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈသည္ မွ်တေၾကာင္း၊ အကယ္၍ လက္မခံပါက အဆုိပါအမႈကုိ အစုိးရထံ လႊဲေျပာင္းေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကး 
တစုံတရာ လည္း ရမည္မဟုတ္ဟု ေျပာဆုိသည္။  
 
မိမိပုိင္ ေျမ ၁၀ ဧက အား ဇြန္ကုမၸဏီမွ သိမ္းယူျခင္းခံရသည့္ ရြာသားတဦးက အသိမ္းခံရသည့္ ေျမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရားမွ်တမႈ 
ရရိွရန္ ခက္ခဲသည့္အေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္မွာ- “ဘိလပ္ေျမစက္ရုံတည္ ေဆာက္ေရးမွာ အမ်ားဆုံးရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွတားတဲ့ ေဒါက္တာ 
ႏုႏု၀င္း က အစုိးရတာ၀န္ရိွသူေတြနဲ႔ ရင္းႏီွးမႈရိွတယ္။ အသိမ္းခံရတဲ့ ေျမ တဧက ကုိ ၅ ေသာင္းက်ပ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက လူေတြ 
နဲ႔ ေလ်ာ္ေပးတယ္။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ အသိမ္းခံရတဲ့ ေျမ ၁၀ ဧကလုံးအတြက္ အျပည့္အ၀ ေလ်ာ္ေၾကးမရဘူး။ ေဒါက္တာ ႏုႏု၀င္း ဘက္က 
ရပ္ေပးတဲ့ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႔နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးေျပာတာက က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ေပးတဲ့အတုိင္းမယူရင္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြတစုံတ ရာမရ 
ဘ ဲေျမေတြအကုန္အသိမ္းခံရမယ္လုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။ က်ေနာ္တုိ႔လည္း ဘယ္သူ႔ကုိ အားကုိးရမွန္း မသိေတာ့ဘူး”။ 
 
မိမိပုိင္ ေျမ ၅ဧကကုိ ဇြန္ကုမၸဏီမွပင္ သိမ္းယူျခင္းခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးတဦးက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ကုမၸဏီတာ၀န္ရိွသူမ်ား 
မွ ေျမမ်ား လာေရာက္သိမ္းယူ သည့္ကိစၥအား ေျပာဆုိရာတြင္ “ေဒါက္တာ ႏုႏု၀င္း၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႔နယ္ တာ၀န္ရိွသူေတြနဲ႔ ေျမစာရင္းဌာန 
ကလူေတြ ခနခနလာၿပီး သူတုိ႔ေလလံဆြဲတဲ့အတုိင္း လက္ခံဖုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္၊ ဖိအားေပးတယ္။ အခု စီမံကိန္းကလည္း အစုိးရ စီမံကိန္းျဖစ္ 
တယ္၊ ေျမယာဥပေဒအရလည္း လယ္ယာေျမ အားလုံးကုိ အစုိးရပုိင္တယ္လုိ႔ ျပဌာန္းထားတဲ့အတြက္ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ႀကိဳက္တဲ့ေျမကုိ 
သိမ္းပုိင္ ခြင့္ရိွတယ္။ တုိင္းျပည္ကလုိအပ္တယ္ဆုိရင္ ထြန္ရက္စုိက္ပ်ိဳးတဲ့ေျမျဖစ္ပေလ့ေစ ဒါကုိေပးရမယ္လုိ႔ ေျပာတယ္”။  

HURFOM မွ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ျဖစ္ရပ္မွန္ ပုံစံတခု 

ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ လူမဆန္စြာ ျပဳက်င့္ျခင္း 
အစုိးရအေနျဖင့္ ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစန္တာ (MPC) သည္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား 
ႏွင့္ တႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွလည္း လုိင္ဇာ 
ႏွင့္ ေလာခီးလာ တုိ႔တြင္ ညီလာခံမ်ား က်င္းပၿပီး ဖက္ဒရယ္ စနစ္အတြင္း တျပည္လုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအ 
တြက္ ျပင္ဆင္လွ်က္ရိွသည္။ အျခားတဖက္ တြင္လည္း စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနၿပီး အစုိးရတပ္အမ်ားအျပားကုိ စစ္ျဖစ္ေနသည့္ တုိင္းရင္း 
သား ေဒသမ်ားသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္လွ်က္ရိွသည္။  
 
ပေလာင္ေဒသတြင္ ျမန္မာအစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ 
တုိ႔အၾကား တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ရင္း ၁၆ ရင္းသာ ရိွခဲ့ရာမွ ယခုအခါတြင္ တပ္ရင္း ၃၀ အထိ 
ပေလာင္ေဒသတြင္ တုိးျမွင့္ခ်ထားသည္။ တပ္မ်ား တုိးခ်ဲ႔ခ်ထားၿပီး ေနာက္ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း၊ မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ လူမဆန္စြာ ျပဳမူ 
ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ပုိမုိျဖစ္ပြားလာသည္။  

3ေဇကမၻာကုမၸဏီကုိ ႀကံ႔ဖြတ္ပါတီ၀င္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊက ပုိင္ဆုိင္သည္။ သူသည္ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၾသဇာႀကီးသူတဦးျဖစ္ၿပီး သူ၏ 
ကုမၸဏီအတြက္ ေျမယာမ်ား သိမ္းဆည္းလွ်က္ရိွသည္။  



ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရိွ ရြာတရြာမွ ရြာသား ၁၂ ဦးအား တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈရိွသည္ဟုဆုိကာ 
ပန္ေဆး ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ ခလရ ၄၅ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ေန႔ မနက္တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးခံရစဥ္ ႏိွပ္စက္ညွင္းပန္းပန္းခံရ 
သည္ဟု ရြာသားတဦးက ယခုလုိေျပာသည္။ “က်ေနာ္တုိ႔ အားလုံးအဖမ္းခံရတဲ့အခ်ိန္မွာ စစ္သားေတြက ရုိက္ႏွက္တာ၊ သူတုိ႔ေသနတ္နဲ႔ 
ထုတာခံရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပေလာင္တပ္ေတြအေၾကာင္း ေမးတယ္၊ ေမးတဲ့အခါမွာလည္း တခါေမးတုိင္း တခါပါးရုိက္ခံရတယ္”။ ရြာသား 
မ်ား တေနရာသုိ႔ သြားေရာက္တုိင္ၾကားပါက မိသားစုမ်ားကုိ သတ္ပစ္မည္ဟု ခလရ ၄၅ မွ ၿခိမ္းေျခာက္ သည့္အတြက္ ရြာသားမ်ားမွာ 
မည္သူ႔ကုိမွ သြားေရာက္မတုိင္ၾကားရဲေပ။  

PWO မွ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ ပုံစံတခု 

ed*Hk; 
 
ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ လတာ ကာလျဖစ္သည့္ ဇူလုိင္လမွ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ND-Burma မွ လက္လွမ္းမီသမွ် မွတ္တမ္းတင္ ထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ 
အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားရိွ ျပည္သူတို႔၏ 
ဘ၀မွာ ပုိမုိထူးျခား ေကာင္းမြန္လာျခင္း မရိွေပ။ အစုိးရ၏လုပ္ရပ္မ်ားမွာ အေျပာႏွင့္ လက္ေတြ႔မညီသည္ကုိေတြ႔ရသည္။  
 
အစုိးရအေနျဖင့္ လတ္တေလာႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ထူးျခားသည့္ မွတ္တုိင္မ်ား စုိက္ထူႏုိင္ခဲ့သည္။ ဥပမာ အေနျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္ 
အစုိးရအေနျဖင့္ တႏုိင္ငံလုံးအပတ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံႏုိင္ခဲ့သည္။ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း အေရးႀကီးသည့္ သမုိင္း၀င္ လိုင္ဇာႏွင့္ ေလာခီးလာ ကဲ့သုိ႔ 
ညီလာခံမ်ားေခၚယူႏုိင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ဆုိးရြားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ေန႔စဥ္ႏွင့္အ 
မွ် ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္သည္။   
 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွာ စစ္ျဖစ္ေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္သာမက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ ထားသည့္ေဒသ သုိ႔မဟုတ္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူထားသည့္ ေဒသ မ်ားတြင္ပါ ျဖစ္ပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။ သာဓက အေနျဖင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ RCSS/SSA နယ္ေျမတခုတည္းတြင္ပင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း တုိက္ပြဲ ၁၅၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ စစ္တပ္၏ ျပဳက်င့္မႈ 
မ်ားေၾကာင့္ အစုိးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈမရိွပဲျဖစ္ေနသည္။ 
 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွာ စစ္မျဖစ္ေသာ္လည္း အစုိးရမွ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားႏွင့္ အတူ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ 
သဘာ၀သယံဇာတ တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း လည္းရိွေနသည္။ ေဒသခံျပည္သူလူထုမွာ အဆုိပါ ဖြံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ 
အက်ိဳးရလဒ္အျဖစ္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ကုိ ခံစားေနရသည္။  
 
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံးကုိ လႊတ္ေပးမည္ဟု ကတိေပးၿပီး သမၼတ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ၇ 
ႀကိမ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၃၆၁ ဦးကုိ  လႊတ္ေပးခဲ့သည္။  သမၼအေနျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အကုန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရိွေစရန္ 
ႀကိဳးစားမည္ဟု ကတိက၀တ္ မ်ားေပးခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္အကုန္တြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၃၃ ဦး က်န္ေနေသးသည္ဟု လက္က်န္ 
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စိစစ္ေရးေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ 
 
ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ဆႏၵထုတ္ေဖၚျခင္း၊ ပုဒ္မ ၁၈၊ ၅၀၅ (ခ) စသည့္ ပုဒ္မမ်ားႏွင့္ တရားစြဲဆုိထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား 
ကုိ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အဆုိပါ ပုဒ္မမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံသားတဦးခ်င္း၏ ရပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ဟန္႔တားသည့္ 
အမိန္႔မ်ားမွာ ဆက္လက္ရိွေနဆ ဲ ျဖစ္သည့္အတြက္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားသည္ အခ်ိန္ 
မေရြး ထပ္မံအဖမ္းခံႏိုင္သည့္ စုိးရိမ္ဖြယ္ အေျခအေနႏွင့္ ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ 
 
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အမ်ားအျပားက ၄င္းတုိ႔ခံစားခဲ့သည့္ ခါးသည္းသည့္ အတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ် 
တမႈကုိ ရွာေဖြလုိေသာ္လည္း အစုိးရအေနျဖင့္ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈအေၾကာင္း ေျပာဆုိသူမ်ားအေပၚ ဖိႏိွပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။  
 
အစုိးရအေနျဖင့္ တဖက္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနသေယာင္ လုပ္ျပေနေသာ္လည္း အျခားတဖက္မွလည္း ေျပာင္းလဲမႈ 
ႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အစုိးရ၏ ေျပာဆုိ၊ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ 
အေျပာႏွင့္ လက္ေတြ႔မညီသည့္အတြက္ ယုံၾကည္ရန္ ခဲယဥ္းလွ်က္ရိွသည္။  ထုိ႔ေၾကာင့္ ND-Burma အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ 



လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္မွ ေကာက္ယူရရိွသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအလုိက္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ - ဒီဇင္ဘာ) 

သင့္ျမတ္ေရးကုိ ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ား၏ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြေနျခင္းကုိ ကူညီသည့္ 
အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္၍ အစီရင္ခံ စာမ်ား ထုတ္ျပန္ေနျခင္းျဖစ္သည္။  အမွန္တရားကုိ ဖုံးကြယ္မ 
ထားျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တမႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မွသာ အစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္ကုိးစားမႈကုိ ရရိွႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  



လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္မွ ေကာက္ယူရရိွသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအလုိက္ ႏွင့္ လအလုိက္ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား (၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ - ဒီဇင္ဘာ) 

လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္မွ ေကာက္ယူရရိွသည့္ လအလုိက္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ - ဒီဇင္ဘာ) 



ND-Burma မွ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ လူ႔အခြင့္္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား (ဇန္န၀ါရီ-ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၃) 
ေအာက္ပါဇယားအရ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ၂၅၃ ခုရိွသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ အဆုိပါခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွာ 
စစ္ျဖစ္ေနသည့္ေဒသမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ပါ ေတြ႔ရိွရျခင္းျဖစ္သည္။ ခ်ိဳးေဖာက္မႈတခုခ်င္းစီသည္ တိက်သည့္ 
အျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရသည့္ သူတဦးမွစ၍ အတင္းအဓမၼေစခုိင္းခံရသူအမ်ားအျပားႏွင့္ အတင္းအ 
ဓမၼေရႊ႕ေျပာင္းခံရသည့္ ေက်းရြာရိွ ရြာသားမ်ား အပါအ၀င္ က်ဴးလြန္ခံရသူ အမ်ားအျပား ရိွႏုိင္သည္။ 
 
ND-Burma အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန မွတ္တမ္းကုိ ၆ လတႀကိမ္ ပုံမွန္ ထုတ္ျပန္ သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ 
ဒီဇင္ဘာလအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ၂၅၃ ခုရိွေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။  
 
ND-Burma ၏ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားက ျပသေန သည္မွာ အစုိးရအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ ဆုိေသာ္ျငား 
လည္း ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား လူ႔အခြင့္အေရးအရ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္မႈ မဆုိသေလာက္သာ ရိွသည္ဟူသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ 
ထုိ႔အျပင္ အစုိးရအေနျဖင့္ ဖိႏိွပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားအသုံးျပဳၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအား ဆက္လက္ဖမ္း 
ဆီးေနမႈက အတိတ္ကာလႏွင့္ လက္ရိွျဖစ္ပြားေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈမရိွသည္ကုိ ျပ 
သေနျခင္းျဖစ္သည္။  

ND-Burma မွ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ လူ႔အခြင့္္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား (ဇန္န၀ါရီ-ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၃) 

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္တပ္မွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္မွ် မရိွဘ ဲစစ္ေဆးေနပုံ 
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ND-Burma မွ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္  လအလုိက္ လူ႔အခြင့္္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား (ဇန္န၀ါရီ-ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၃) 



ND-Burma မွ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္  ျပည္နယ္ ၊ တုိင္းေဒသၾကီး ႏွင့္ လစဥ္အလုိက္ လူ႔အခြင့္္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  
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