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နိဒါန္း
၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ ျမန္မာျပည္တ၀ွန္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္း ၈၄
ခုုကို လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) မွ မွတ္တမ္း တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၂ လတာကာလအတြင္း
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာမ်ား အျပင္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ေဒသမ်ားရွိ လူ႔အခြင့္
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္း တင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ တခုခ်င္းစီသည္ တိက်သည့္
အျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ္ လည္း သတ္ျဖတ္ခံရသူ တဦးမွစ၍ အတင္းအဓမၼ လုုပ္အားေပးေစခိုင္းခံရသူ
အမ်ားအျပား၊ ရြာလံုးကၽြတ္ အတင္းအဓမၼေျပာင္းေရႊ႔ခံရသူမ်ားအထိ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူ အမ်ား
အျပားပါ၀င္ႏိုင္သည္။
ND-Burma မွ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ND-Burma အဖြဲ႔၀င္ အဖြဲ႔
အစည္းမ်ားမွ ကြင္းဆင္းသတင္းေထာက္မ်ား ေကာက္ယူစုေဆာင္းထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
အေျခခံထားျဖင္းျဖစ္သည္။ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနအရ ကြင္းဆင္းသတင္းေထာက္မ်ားသည္ တႏိုင္ငံလံုးတြင္
ျဖစ္ပြားေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားကို ေကာက္ယူ၊ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္
ယခုုအစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီး ၉
ခုုတြင္ သာ ေကာက္ယူစုေဆာင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ND-Burma မွ မွတ္တမ္းတင္ရန္ လက္လွမ္းမမီခဲ့သည့္
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုလည္း သတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းမွ သတင္းမ်ားကို
နိဒါန္းပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ND-Burma ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း (EAOs) အခ်ိဳ႔
ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူမႈရခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚလူ႔အခြင့္အေရး
အရ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မႈ မဆိုစေလာက္သာ ရွိခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမွင့္တင္
သူမ်ားကို ဆက္လက္ဖမ္းဆီးေနမႈကလည္း အစိုးရ အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အကာအ
ကြယ္ ေပးမႈမ်ားကို အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ မရွိမႈကို ျပသေန သည္။
၂၀၁၅ ခုုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား
အၾကား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနမႈေၾကာင့္ အရပ္သားျပည္သူ တသိန္းခန္႔ စစ္ေျပးဒုုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ တိမ္းေရွာင္
ေနရသည္။
ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လက္စတံုးေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း၊ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ တျခားလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အၾကမ္းဖက္မႈျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ား ထမ္းပိုးေပးရျခင္းကဲ့သို႔ အဓမၼခိုင္းေစျခင္း၊ ကေလးစစ္သား စုုေဆာင္း
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ျခင္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီမ်ား မရရွိေအာင္ ဟန္႔တား ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း
မ်ားကို တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) မထိုးမီႏွင့္ ထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္း အထူးသျဖင့္
အစိုးရစစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္ၿပီး၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားမွ က်ဴးလြန္သည့္ သတင္းမ်ားကို
ရရွိသည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလ အေစာပိုင္းတြင္၊ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းတုခုျဖစ္သည့္ ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရး မ႑ိဳင္
(SHRF) ၏ သတင္းအရ၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ကိုးကန္႔ေဒသခံ ရြာသား အနည္းဆံုး
၁၀ဦးခန္႔ ပစ္ခတ္၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသည္1။ Free Burma Ranger အဖြ႔ဲ၏ သတင္းမ်ားအရျမန္မာ
စစ္တပ္၏ အလားတူ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေဒသခံရြာသား ၂ ဦး အသတ္ခံ
ရသည္2။ ထို႔အျပင္ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဒူးခုုေက်းရြာရွိ ကခ်င္မိသားစုု ၃ ဦး
အသတ္ခံရသည္3။
NCA မထိုးမီ တလအလိုျဖစ္သည့္ စက္တင္ဘာလတြင္၊ ေဒသခံရြာသားမ်ားေနထိုင္သည့္ ေက်းရြာ
အတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္မွ ရမ္းသမ္းပစ္ခတ္သျဖင့္ ရြာသား ၂ဦး ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး၊ အမ်ားအျပား ဒဏ္ရာ
ရရွိခဲ့သည့္အတြက္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈကို က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္4။
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေျမာက္ပိုင္း (SSA-N/SSPP ရွမ္းျပည္
တိုးတက္ေရးပါတီ) တို႔က ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ NCA ကို ျငင္းဆန္
ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ထိုးစစ္မ်ားဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ Free Burma Rangers အဖြဲ႔၏
ထုုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္
ကခ်င္ျပည္နယ္ အေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုက္ပြဲ ၉၂ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး5၊ အရပ္သား ၃ ဦးအပါအ၀င္ အနည္း
ဆံုး လူ ၁၅ ဦးခန္႔ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့သည္6။
ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ရွမ္းနယ္ေျမမ်ားအား သိမ္း
ပိုက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေလေၾကာင္းမွေရာ၊ ေျမျပင္မွပါ လူေနထူထပ္သည့္ ေဒသမ်ားအေပၚ ဒံုးက်ည္ျဖင့္
တိုက္ခိုက္ၿပီး ႀကီးမား၊ ျပင္းထန္ေသာ ထိုးစစ္ဆင္ႏႊဲခဲ့ရာ စစ္ေျပးဒုုကၡသည္ တေသာင္းေက်ာ္ အိုးအိမ္မ်ား
စြန္႔ခြာ၊ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္7။
စံနစ္တက် ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
ႏို၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ စိုင္းရီလင္းႏွင့္ စိုင္းေမာင္ဆမ္ ဆိုသည့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ၂ဦးသည္
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ခရီးသြားေနစဥ္၊ ၄င္းတို႔သည္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္
ပတ္သက္၊ ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္ဟု ယူဆကာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္းခံၾကရသည္8။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ထိုသို႔က်ဴးလြန္ေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း
က်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္း ကင္းလြတ္ခံေနရၿပီး က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအတြက္လည္း
မည္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ိဳးမရွိေပ။
ျမန္မာစစ္တပ္၏ စစ္ပံုသြင္းျခင္းႏွင့္ ထုိးစစ္မ်ားက တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏
1
2
3
4
5
6
7
8

2014, ‘Burma Army Shot, Tortured Kokang Civilians during Conflict: Rights Group’, The Irrawaddy 5
March. Available from: http://www.irrawaddy.com/
2014, ‘FBR Allege Burma Army Rob and Kill 103 year-old Grandmother’, Karen News 25 April.
Available from: http://karennews.org/
2014, ‘Government Forces Killing Civilians in Kachin State, says Aid Organisation’, Karen News 3
April. Available from: http://karennews.org/
2014, ‘Burma Army Attack Leaves Two Shan Villagers Dead, Several Injured’ , Karen News 1 October.
Available from: http://karennews.org/
2014, ‘Tens of Thousands’ of Civilians Displaced in new Burma Army Attacks’ , Karen News 16
December. Available from: http://karennews.org/
2014, ‘Tens of Thousands’ of Civilians Displaced in new Burma Army Attacks’ , Karen News 16
December. Available from: http://karennews.org/
2014, International community must break its silence on Naypyidaw’s war crimes in central Shan
State’, Shan Human Rights Foundation 26 November. Available from: ‘http://www.shanhumanrights.
org/
2014, ‘Shan men say Burmese soldiers tortured them’, DVB 27 November. Available from: http://www.
dvb.no/
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ဘ၀ လံုၿခံဳေရးကို ဆက္လက္ေျခာက္လွန္႔ေနဆဲျဖစ္သည္။ SHRF မွ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ႏို၀င္ဘာလ
အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႔ပိုင္းတို႔တြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အၾကမ္းဖက္မႈ ၈ ခုုကို မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည္9။
ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ႏွင့္ ၂၀ ရက္မ်ားတြင္ ကခ်င္ဆရာမေလးႏွစ္ဦးျဖစ္သည့္ မရန္လုရာႏွင့္ မတန္ေဘာင္ေခါန္နန္စင္
တို႔သည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ရက္ရက္စက္စက္ အဓမၼျပဳက်င့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရ
သည္။ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး-ထိုင္းႏိုင္ငံ (KWAT) ႏွင့္ ဥပေဒအေထာက္ျပဳ ကြန္ရက္ (LAN) တို႔က
ကခ်င္ဆရာမေလးမ်ား အဓမၼျပဳက်င့္ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း တႏွစ္ျပည့္သည့္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ပါ၀င္
ပတ္သက္သည့္ အဆိုပါအမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စနစ္တက် ဖံုးကြယ္ထားမႈအား၊ အစီရင္ခံစာထုုတ္ျပန္၍
ေဖာ္ထုတ္တင္ျပခဲ့သည္10။ အမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည့္စံုလံုေလာက္သည့္ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား မျပဳလုုပ္သလို၊
က်ဴးလြန္သူ တစံုတဦးကိုမ ွ် အေရးမယူႏိုင္ျခင္းက၊ ျမန္မာျပည္တလႊားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး က်ဴးလြန္ေဖာက္
သူမ်ားအေပၚ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈမရွိျခင္းကို သက္ေသျပေနသည္။
၂၀၁၅ ခုုႏွစ္အတြင္း ေနာက္ထပ္ ထင္ရွားသည့္ျဖစ္ရပ္မွာ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အေထြ
ေထြ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္။ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း အလြတ္လပ္ဆံုးႏွင့္ တရားမွ်တမႈအရွိဆံုး ေရြးေကာက္ပြဲ ဟုု
ဆိုေသာ္လည္း လူနည္းစုုမ်ားမွာ မဲေပးခြင့္ မရျခင္းႏွင့္ အာဏာရပါတီအား ႏိုင္ငံေရးအရ ဆန္႔က်င္ေနသူမ်ား
အား ဖမ္းဆီးေနမႈမ်ား ရွိေနသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွစ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုုေ၀းဆႏၵျပျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆို မႈမ်ားအတြက္
ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမွာ ဆက္လက္ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ မတ္လက အမ်ိဳး
သားပညာေရးဥေပဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ထိန္းသိမ္းခံေနရ
ဆဲျဖစ္သည္။ အမ်ားစုုမွာ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႔တဲ့ေနၿပီး ေဆး၀ါးကုုသခံပိုင္ခြင့္ ျငင္းပယ္ျခင္းခံေနရသည္။
၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလကုုန္အထိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၂၉ ဦး အက်ဥ္းက်ခံေနရၿပီး၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၄၀၈
ဦး မွာ ႏိုင္ငံရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္၊ အမႈရင္ဆိုင္ေနရသည္11။

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည့္နည္းလမ္း
ကြင္းဆင္းသတင္းေကာက္ယူသူမ်ား၏အေျခအေန - လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

၏ ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ ယူသူမ်ားသည္ လူ႕အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူရာတြင္
အသက္အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္း၍ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ လူ႕အခြင့္ အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္
အစိုးရ၏ အၿငိဳးထားမႈခံရသည့္အျပင္ မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း၊ ဖမ္းဆီး၊
ေထာင္ခ်ခံရျခင္းတို႕ အၿမဲတေစရင္ဆိုင္ရသည္။ လံုၿခံဳေရးအေျခ အေနေၾကာင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တ
မ္းတင္ျခင္းအား ထင္ထင္ေပၚေပၚ မလုပ္ႏိုင္သည့္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတ ၀ွမ္းလံုးတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ
လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေနအားလံုးအား ထပ္ဟပ္ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမရိွေပ။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ပင္ ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔
ဆက္သြယ္သည့္ ျပည္သူလူထုမွာ လံုၿခံဳေရးအႏၱရာယ္ကို ႀကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က က်ဴးလြန္ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားကို ဆိတ္ဆိတ္ ေနၾကရန္ မၾကာခန ၿခိမ္းေျခာက္၊
သတိေပးေန၍ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတို႔က ကြင္းဆင္း သတင္းေကာက္ယူသူတဦးအား
၄င္းမွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အတူေတြ႔ရွိပါက၊
အဆိုပါ ကြင္းဆင္းသမားသည္ မတရားသည့္ ဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူခံရႏိုင္ျခင္း၊ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္
ခန္႔ရျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ ႏွိပ္စက္ခံရႏိုင္သည္။

9
10
11

2014, ‘Sexual violence by Burmese government troops continues despite ceasefires in Shan State’, Shan
Human Rights Foundation 25 November. Available from: http://www.shanhumanrights.org/
2014, ‘New report exposes systematic cover-up of Myanmar Army involvement in Kachin rape-murder
casehttp://nd-burma.org/resources/other-press-statements/report-exposes-systematic-myanmar-armykachin-rape-murder-case/
2014, ‘AAPP December chronology’, AAPP January http://aappb.org/2016/01/monthly-chronology-ofdecember-2015-and-remaining-political-prisoners-list-and-facing-trial-list/
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ကြင္းဆင္း၍ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူေနၾကသူမ်ားသည္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား ေျပာျပ၊ သတင္း
ေပးသူမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ မွတ္တမ္းတင္ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြန္ရက္၏ ကြင္းဆင္း အခ်က္
အလက္ ေကာက္ယူသူတိုင္းသည္ သတင္းေပးႏိုင္မည့္ အဆက္အသြယ္မ်ား ပုိမိုရရွိလာေစရန္ ၾကိဳးပမ္း
ရသကဲ့သို႔၊ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း အခ်က္အလက္
ေကာက္ယူရသည္။

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း - လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ (ND-Burma) သည္ ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္

ေရး အန္ဂ်ီအိုမ်ား၏ အကူအညီကိုရယူ၍ ကြန္ရက္ အဖြဲ႕၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကြင္းဆင္း အခ်က္
အလက္ ေကာက္ယူသူမ်ားကို သင္တန္းေပးသည္။ ထို႔ေနာက္ ကြင္း ဆင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူ
သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီး ၉ ခုအတြင္း၊ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း၍ လူ႔အခြင့္
အေရး ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ကူ စုေဆာင္းသည္။
ျဖစ္ရပ္တခုခ်င္းစီအား ရရိွလာသည့္ အေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ေကာက္ယူရသည္။ ယခုုအစီရင္ခံ
သည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ စစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္မႈကို ခံခဲ့ရသူမ်ား ကိုယ္တိုင္၊
တိုက္ရိုက္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားမွ ေျပာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
ေလ့လာသူမ်ားက အတည္ျပဳေပးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာအစိုးရ စစ္သားမ်ား အမ်ားဆံုး
က်ဴးလြန္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုုေဆာင္းရန္အတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္
အခ်ိဳ႔ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရသည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ND-Burma မွ ကြင္းဆင္းသတင္း ေကာက္ယူသူ
မ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးတင္းၾကပ္ထားမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွန္းျဖစ္ပြားေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳး
ေဖာက္မႈမ်ားအား စုုေဆာင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အစီရင္ခံစာပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ စုုစုေပါင္း ၉ ေနရာတြင္သာ မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္
မ်ား ျဖစ္သည္။
ဒုုတိယအေနျဖင့္- လက္ရွိစစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းႏွင့္ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ထြက္ေျပး၊ တိမ္းေရွာင္ေနရမႈတို႔က
လည္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိရန္ အခက္အခဲ၊
အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ကဲ့သို႔ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားေန
သည့္ ေဒသမ်ားရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ စစ္တပ္အေနျဖင့္ အပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေနသည့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္
လက္စားေခ်၊ ဒဏ္ခတ္ခံရမည္ကို ေၾကာက္ရြ႔ံေနမႈတို႔ ေၾကာင့္က်ဴးလြန္ခ်ိဳး ေဖာက္ခံရသူမ်ားအေနျဖင့္
ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ အခြင့္အလန္းရွိေနေသာ္လည္း၊ မေျပာရဲၾက ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
အစီရင္ခံစာပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သူမ်ာ၏ လံုၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ရန္အတြက္၊ ၄င္းတို႔၏ အမည္ရင္း
မ်ားကို အသံုးျပဳထားျခင္းမရွိပါ။

အခ်က္အလက္စီမံခန္႕ခြဲမႈ - လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ (ND-Burma) အဖြဲ႕၀င္ အဖြဲ႕အစည္း

မ်ားမွ ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းသူမ်ား ေပးပို႔လာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
သက္ဆုိင္ရာ မိခင္အဖြဲ႕အစည္းထံသုိ႕ ေပးပုိ႔သည္။ ထို႔ေနာက္ သက္ဆ္ိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ
တာ၀န္ရိွ ၀န္ထမ္းမ်ားက ကြန္ရက္မွ တေျပးညီအသံုးျပဳ သည့္ Martus ေခၚ ေဒတာေဘ့စ္အတြင္း
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းသည္။ ND-Burma ၏ အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အလုပ္
အဖြဲ႕ (Data Management Team) က အခ်က္အလက္မ်ားအား သံုးသပ္၍၊ ျပင္ဆင္စုစည္းၿပီး ၂၀၁၅
ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အနက္မွ အစီရင္ခံစာတြင္
အသံုးျပဳရန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သည္။ ယခုုအစီရင္ခံစာ ကာလမတိုင္ခင္
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သမုိင္းမွတ္တမ္းအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားမည္
ျဖစ္ၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအတြင္း တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ မ်ား ေဖာ္ထုတ္သည့္
ယႏၱယားမ်ား ရွိလာလွ်င္ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ထားသည္။
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ND-Burma မွ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ
အမ်ိဳးအစားမ်ား
၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ၈၄ ခုုကို ND-Burma မွ မွတ္တမ္း
တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီး ၉ ခုုတြင္ စုုေဆာင္း၊
မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုုအစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း အျဖစ္အမ်ားဆံုး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ
တခုုျဖစ္သည့္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို မီးေမာင္းထိုး တင္ျပထားသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ND-Burma မွ
အမ်ားဆံုး မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ညွင္း ပန္းႏွိပ္စက္မႈ ၂၆မႈကို ေဖာ္ျပထားသည္။
ထို႔အျပင္၊ ႏို၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္၊ လြတ္လပ္စြာ
ထုုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ အဖြ႔ဲအစည္းအသင္းအပင္း ဖြဲ႔စည္းခြင့္ကို ပိတ္ပင္သည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ၁၇ ခုုႏွင့္၊ သတ္ျဖတ္မႈ
၁၁ ခုုကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ND-Burma မွ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
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ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား
ျဖစ္ရပ္မွန္ (၁)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္
(ျဖစ္ရပ္မွန္အျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ နာမည္အရင္းမ်ားကို အသံုးျပဳထားျခင္းမဟုုတ္ပါ)။

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး-ထိုင္းႏိုင္ငံ (KWAT) မွ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ။
၂၀၁၅ခုုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္၊ ညေန ၂နာရီခြဲတြင္ ဦးခြန္ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဦးဆန္၊ ဦးထြန္းႏွင့္
ဦးအီ တို႔သည္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႔နယ္ရွိ ဂ်န္ဂပ္ရြာတြင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ ေနစဥ္၊ ခလရ (၆၆) မွ စစ္သားမ်ား၏
ပစ္ခတ္မႈျဖင့္ ဦးခြန္မွာ ေသဆံုးသြားသည္။
ဦးလန္၏ ေျပာျပခ်က္အရ “က်ေနာ္တို႔ ေက်ာက္တူးေနတုုန္း ေသနတ္ပစ္သံေတြၾကားရတယ္၊ က်ေနာ္တို႔
လည္း ေၾကာက္တာနဲ႔ ပုုန္းဖို႔ေနရာရွာတယ္။ ေနာက္ထပ္ ေသနတ္ပစ္သံေတြ ၾကားရတယ္။ အနားမွာ က်ေနာ္
တို႔လိုဘဲ ေက်ာက္လာတူးတဲ့သူ ၃ ေယာက္ပုန္းေနတာ ေတြ႔တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေသနတ္ဆက္တိုက္ပစ္သံ
၃ ခါၾကားရတယ္။ ဒုုတိအႀကိမ္ပစ္သံၾကားရၿပီးတဲ့ေနာက္ ဦးခြန္ဟာ ေျမေပၚမွာ လဲေလ်ာင္း ေနတယ္၊ သူ႔ကို
ေသနတ္ထိသြားၿပီဆိုတာ သိလိုက္ တယ္။
ဒါနဲ႔ဘဲ က်ေနာ္က ဦးခြန္ရဲ႔ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္တဲ့ ဦးမန္ကို ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဦးခြန္ရဲ႔ သူေဌးျဖစ္တဲ့
ေဒါက္တာ ရွာကို ေျပာျပဖို႔ ေျပာလိုက္တယ္။
အဲဒီအခ်ိန္က ခမရ (၆၆) က ဂ်ာဂပ္ရြာနားမွာ တပ္ခ်ထားတယ္။ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ KIA တပ္ေတြက ဂ်ာရာယန္
ရြာမွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနတဲ့ ေနရာနဲ႔ အခုုအခင္ျဖစ္တဲ့ေနရာက သိပ္မေ၀းဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တက္က
အရပ္သားေတြကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ကို ပတ္ခတ္တာဘဲ။
ဦးခြန္ဟာ အပစ္ခံရၿပီး ၁၀ မိနစ္ေလာက္မွာ ေသဆံုးသြားတယ္။ က်ေနာ္ရယ္၊ ဦးဆန္၊ ဦးထြန္းနဲ႔ ဦးအီတို႔
လည္း သူ႔ရုပ္အေလာင္းကို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ထားတယ္။ ခမရ ၆၆ က စ္သားေတြက က်ေနာ္တို႔ကို
ဒီေနရာက ထြက္ခြာခြင့္မေပးသလို၊ ဒီကိစၥကိုလည္း တျခားသူေတြ ကိုေျပာျပဖို႔ ခြင့္မျပဳပါဘူး။ ည ၁၁
ေလာက္က်ေနာ့၊ စစ္သားေတြက က်ေနာ္တို႔ကို အဲဒီေနရာကေန ေတာ္ေတာ္ေ၀းတဲ့ေနရာကို ေျခလ်င္သြားဖို႔
အမိန္႔ေပးတယ္။
ေနာက္ေန႔ မနက္ ၅ နာရီခြဲေလာက္မွာ ဆန္ေတာင္မွာရွိတဲ့ စစ္စခန္းကို ကုုမၺဏီကားနဲ႔ ပို႔လိုက္တယ္။
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ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္ေန႔မွာ က်ေနာ္တို႔ကို စစ္သားေတြက တေယာက္ခ်င္း စစ္ေဆးပါတယ္။ စစ္ေဆး
ေနတုုန္း ဦးဆန္က ေသနတ္နဲ႔ ထိုးတာခံရတယ္။ က်ေနာ္တို႔ကိုေကၽြးတဲ့ ထမင္းမစားခင္ ဘုုရားသခင္ကို
ေက်းဇူးတင္တဲ့အေနနဲ႔ ဆုုေတာင္းေနတုုန္း ေခါင္းေတြကို စစ္သားေတြက ရိုက္ၾကတယ္။
စစ္သားေတြက “မင္းဘာ ဘာသာကိုးကြယ္လဲ?”၊ “မင္းက ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းလား၊ ကက္သလစ္လား?”၊
“သင္းအုုပ္ဆရာက ဘာေတြေဟာလဲ?”၊ “မင္းဘာေတြ ဆုုေတာင္းလဲ?” စသျဖင့္ ေမးတယ္။
KIA က ငါတို႔ကို စတိုက္လို႔၊ ငါတို႔ ျပန္တုိက္ရတာ၊ အဲဒါေၾကာင့္ KIA က ပစ္လိုက္တဲ့ က်ည္ဆံက ဦးခြန္
ကို ထိသြားတာလို႔ ေျပာတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က KIA တေယာက္မွ မရွိတာ၊ လူတိုင္းသိတယ္။ အဲဒီေန႔
မနက္ ၁၀ နာရီေလာက္မွာ စစ္မု ဆုုိတဲ့ စစ္စခန္းကို ပို႔ၿပီး အဲဒီကေန တဆင့္ ဖားကန္႔က စစ္စခန္းကို
ပို႔လိုက္တယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ရပ္ရြာလူႀကီး ေတြနဲ႔ ေဒါက္တာရွာတို႔ အာမခံခ်က္နဲ႔
ဖားကန္႔ စခန္းကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို လႊတ္ေပးလို္က္တယ္”။
ေဒါက္တာရွာ က “က်ေနာ္တို႔ ေဆးစစ္ခ်က္ကိုၾကည့္ေတာ့၊ ဦးခြန္ရဲ႔ ႏွလံုး၊ ၀မ္းဗိုက္၊ ဆီးအိမ္၊ အသည္းနဲ႔
ဆီးအိမ္အပါအ၀င္ သူ႔ခႏၶာကိုယ္မွာ ေသနတ္ဒဏ္ရာ ၈ခ်က္ေတြ႔တယ္။ တခ်ိဳ႔ဒဏ္ ရာေတြဆို
အတြင္းထဲ ထိ ခပ္နက္နက္ကေလး၀င္သြားလို႔၊ က်ေနာ္တို႔ မထုုတ္ၾကည့္ေတာ့ဘူး။ ဒီျဖစ္ရပ္က
က်ေနာ့္ကို ေၾကကြယ္၊ စိတ္ပ်က္ေစပါတယ္။ ဒါဟာ အရပ္သားျပည္သူေတြအေပၚ အစိုးရတပ္ေတြက
တိုက္ရိုက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈပါ။ ဒါ့အျပင္ အဲဒီအခ်ိန္က KIA စစ္သားေတြ လည္းမရွိပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔
ကခ်င္ျပည္သူေတြဘ၀က လံုၿခံဳမႈ မရွိပါဘူး။ က်ေနာ္ ဒီကိစၥကို တရားရံုးကို တင္ခ်င္ေပမယ့္၊ အစိုးရ
၀န္ထမ္းေတြဟာ အစိုးရအေပၚဘက္လို္က္က်ေတာ့ တရားရံုးတင္ရင္လည္း မွ်မွ်တတျဖစ္မွာ
မဟုုတ္ဘူး။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ပ်က္မိေပမယ့္၊ က်ေနာ္ဘာမွ မလုုပ္ႏုိင္ဘူး။ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆
ရက္ေန႔မွာေတာ့ သူ႔အတြက္ အမွတ္တရနဲ႔ ဆုုေတာင္းပြဲ က်င္းပခဲ့ပါတယ္”။
ျဖစ္ရပ္မွန္ (၂)၊ ရွမ္းျပည္နယ္
လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားၿပီး၊ ၀ွက္ထားသည္ဟု စြပ္စြဲကာ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး-ထိုင္းႏိုင္ငံ (KWAT) မွ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈ။
၂၀၁၅ ခုုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ ၁ နာရီခန္႔တြင္၊ ေမာ္ဟန္ရြာအနီးတြင္ မိနစ္ ၂၀
ခန္႔ ရုုတ္တရက္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီး၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေက်ာင္းမွထြက္လာသည့္အခါ၊
တိုက္ပြဲရပ္သြားသည္။ ထို႔ေနာက္ ခမရ (၅၀၂) မွ စစ္သားမ်ားသည္ ရြာလည္လမ္းမႀကီးတြင္ ရြာသား
မ်ားကို စုုရံုးေစသည္။ ထို႔ေနာက္ ရြာသား ၁၈ ဦးအား KIA စစ္သားမ်ား ျဖစ္သည္ (သို႔) ဆက္ႏြယ္
သူမ်ားျဖစ္သည္ဟု သံသယျဖစ္ကာ ဖမ္းဆီးခဲ့ည္။ တရက္တည္းတြင္ပင္ ဦးလသည္ ေတာထဲတြင္
ထင္းရွာသြားေနခဲ့ၿပီး၊ သူ႔ရြာတြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္သည္ကိုလည္း မသိဘဲ ရြာသို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။
ရြာအျပန္လမ္းတြင္ စစ္သားႏွစ္ဦး ရုုတ္တရက္ေရာက္လာၿပီး ဦးလကို ႀကိဳးျဖင့္တုတ္၊ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ေနာက္ထပ္ စစ္သားသံုးဦးေရာက္လာသည္။ ထို႔ေနာက္သူ႔ကို ရြာလယ္လမ္းသို႔ေခၚေဆာင္
ခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ားက ဦးလကို တနာရီခန္႔ စစ္ေဆးေမးျမန္း ႏွိပ္စက္ၾကသည္။ စစ္သား ၅
ေယာက္က ဦးလ၏ လက္၊ မ်က္ႏွာႏွင့္ ေျခေထာက္တို႔အား ကန္ေက်ာက္၊ ထိုးႏွက္ၾကသည္။ သူ႔ေျခ
ေထာက္မ်ားအားလည္း လိမ္ယွက္ထားၿပီး၊ သူ႔မ်က္ႏွာႏွင့္ ပါးစပ္ကို ေသနတ္ဒင္ႏွင့္ ထုုႏွက္သည့္
အတြက္ ေသြးအလိမ္းလိမ္းျဖစ္ကာ၊ သြား ၄ ေခ်ာင္းပါ ကၽြတ္သြားသည္။
စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမွာ တနာရီခန္႔ၾကာျမင့္ၿပီး စစ္သားမ်ားက “မင္း KIA စစ္သားလား?” ဟုု ထပ္ကာ၊
ထပ္ကာ ေမးရာ ဦးလက “KIA စစ္သားမဟုုတ္ဘူး၊ ရြာသားပါ” ဟုု ေျပာေသာ္လည္း၊ သူ႔ကို
မယံုၾကည္ၾကေပ။ ထို႔ေနာက္ စစ္သားမ်ားက သူ႔အိမ္သို႔ ေခၚသြားၿပီး လက္နက္မ်ား ရွာေဖြခဲ့သည္။
သူ႔အိမ္ေရာက္သည့္အခါ ေစ်းမွ၀ယ္လာသည့္ အစိမ္းေရာင္ ဦးထုုတ္ (KIA ဦးထုုတ္ မဟုုတ္) ကို
ေတြ႔သည့္အခါ သံသယပို၀င္ၿပီး၊ ေသနတ္ကို သူ႔အား စစ္သားမ်ားစေတြ႔ခဲ့သည့္ ေတာထဲတြင္ ၀ွက္ထား
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သည္ဟုဆိုကာ ထိုေနရာသို႔ ျပန္ေခၚသြားျပန္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုေနရာတြင္ သူေကာက္ ထားသည့္
ထင္းမ်ားကိုသာ ေတြ႔ရသည္။
စစ္သားမ်ားက သူ႔ကိုစေတြ႔ေတြ႔ခ်င္းႏွင့္၊ ေတာထဲသို႔ျပန္ေခၚသြားၿပီးေနာက္ သူ႔အိမ္တြင္တခါ၊
ႏွစ္ခါညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့သည္။ ႏွိပ္စက္မႈေၾကာင့္ သူ႔တကိုယ္လံုး ဒဏ္ရာမ်ားဖူးေယာင္ေနကာ၊ လက္ကိုပင္
မႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ သူ႔ေရွ႔ေရာက္ေနသည့္ သူကိုပင္ နာမည္မမွတ္မိ၊ သူ႔မိသားစုုကို ပင္ မမွတ္မိေလာက္ေအာင္
အေျခအေနဆိုးရြားခဲ့သည္။
စစ္သားမ်ားက ဦးေဇာ္ႏွင့္ ေဒၚဟြန္တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားကို ျပခိုင္းၿပီး၊ လက္နက္မ်ား ရွာေဖြၾကျပန္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း မည္သည့္လက္နက္မ ွ် မေတြ႔ရွိေပ။ ရြာလူႀကီးမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ဦးလသည္ သူ႔အိမ္သို႔
ျပန္ခြင့္ရခဲ့သည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္သားမ်ားက ဦးလကို ျပန္ပို႔ေပးပါက၊ ဖမ္းဆီးထားသည့္ ရြာသား ၁၈ ဦးအား လႊတ္ေပး
မည္ဟု စာပို႔ခဲ့သည့္အတြက္၊ ဦးလသည္ စစ္သားမ်ားထံ ျပန္သြားရျပန္သည္။ စစ္သားမ်ားက ရြာသား
၁၈ ဦးကို ဖမ္းဆီးထားဆဲျဖစ္ၿပီး၊ တညလံုး ဘာမွမစားရဘဲ လမ္း ေလ ွ်ာက္ခဲ့ၾကရသည္။ ေနာက္ခူရြာတြင္
ညအိပ္ရပ္နားၿပီး၊ ေနာက္ေန႔တြင္ ကြတ္ခိုင္အထိ ဆက္ေလွ်ာက္ရျပန္သည္။ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႔ရွိ ဓာတ္ဆီဆိုင္သို႔
အေရာက္တြင္ စစ္သားမ်ားက ရြာသား ၁၈ ဦးကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ ဦးလကိုမူ ဆက္လက္ဖမ္းဆီးထားၿပီး၊
အမွတ္တရ ေက်ာက္တိုင္သို႔ ေခၚသြားသည္။ ထို႔ေနာက္ ကြတ္ခိုင္ရွိ ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းသို႔
ေရာက္သည့္အခါ သူ႔ကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။
ေနာင္ဆစ္ ဘုုရားေက်ာင္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေမာဟန္ရြာသို႔ ဦးလမျပန္ခင္၊ သူ႔အား ေဆး၀ါးကုုသေပး
သည္။ သူ႔အေၾကာင္း ၾကားသိရသည့္ AZG (နယ္စည္းမျခား ဆရာ၀န္မ်ား အဖြဲ႔) က ဦးလအား ကြတ္ခိုင္
ေဆးရံုသုိ႔ ပို႔ေပးၿပီး ေဆးကုုသေပးၾကသည္။ သူေဆးရံုတက္ေန စဥ္ မိသားစုု၀င္မ်ားကသာ အစား
အေသာက္မ်ား တာ၀န္ယူပို႔ေပးသည္။
ဦးလအေနျဖင့္ ႏွိပ္စက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ေသာ္လည္း မိသားစုု စား၀တ္ေနေရး အတြက္
အလုုပ္ဆက္လုပ္ေနရသည္။ ဒဏ္ရာမ်ားရရွိထားေသာ္လည္း ဦးလအေနျဖင့္ သြား ၄ ေခ်ာင္းကၽြတ္သြားျခင္း
အေပၚ ပို၍ စိတ္ဓာတ္က်ေနသည္။ ဦးလ၏ ေၾကာက္ရြ႔ံတုန္လႈပ္စရာ အျဖစ္အပ်က္ ေၾကာင့္ ဇနီးျဖစ္သူမွာ
ေသြးတိုးမႈကို ခံစားေနရသည္။ AZG ကြတ္ခိုင္မွ သူ၏ က်န္းမာေရးကိစၥကို တာ၀န္ယူထားသည္။
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နိဂံုး
၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန အနည္းငယ္ေျပာင္းလဲေန ေသာ္
လည္း၊ ေနာက္အသစ္တက္လာမည့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ အမ်ိဳးသားျပန္ လည္ရင္ၾကားေစ့
ေရးႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတရားမွ်တမႈႏွင့္ နစ္နာခဲ့သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
အခြင့္အလန္းမ်ား ရွိေနသည္။
၂၀၁၅ ခုုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ (EAOs) ၈ဖြဲ႔တို႔ တႏိုင္ငံ
လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏုုိင္ ေသာ္လည္း၊ က်န္သည့္ EAOs
အဖြဲ႔မ်ားက NCA တြင္ ေနာက္ထပ္ ၆ ဖြဲ႔ ပါ၀င္မွ လက္မွတ္ထိုးမည္ဟု ျငင္းဆိုထားသည္။
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိထားေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား အထူးသျဖင့္ NCA အား လက္မွတ္
မထိုးထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည့္ တအာင္း တအာင္းအမ်ိုဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA)၊
ရခိုင့္တပ္မေတာ္ (AA) ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္း
(SSA/RCSS) ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစၿပီး အရပ္သား မ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ EAOs တို႔၏ ပစ္မွတ္ထား
တိုက္ခိုက္ျခင္းခံေနရသည္။
စစ္ပြဲမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ၊ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနမႈက အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
ေနာက္ထပ္လိုအပ္ေနဆဲဟု ျပသေနျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္၊ တည္တံ့
ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစရန္အတြက္ အတိတ္က လူ႔အခြင့္အ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ တရား၀င္
အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္၊ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ EAOs မ်ားဘက္မွ လက္ရွိ၊ က်ဴးလြန္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳး
ေဖာက္ေနမႈမ်ားရပ္တန္႔သြားေစရန္ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံခဲ့ရသူမ်ားအား
ျပန္လည္ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း ျဖင့္ စနစ္တက် အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ့
တပ္မေတာ္ႏွင့္ EAOs မ်ားအေနျဖင့္ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗန္းရွင္းအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားကို ေလးစား
လိုက္နာၿပီး အရပ္သားျပည္သူမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ျခင္းကို ရပ္စဲရန္၊ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္၊
အိုးအိမ္၊ စည္းစိမ္တို႔ကို အေလးထားရန္လိုအပ္သည္။
အဆိုပါအခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေပၚလာမွသာ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္မာသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အနာဂတ္တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ေတြ႔ႀကံဳရမည့္ စိန္ေခၚမႈမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ EAOs တို႔အၾကား ဆက္လက္၍
ေတြ႔ဆံုညွိႏိႈင္း၊ အေျဖရွာေနစဥ္တြင္ အတိတ္မွ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖ ရွင္းႏိုင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) ကိုလည္း ျပင္သစ္အေျခခံမူ
မ်ားအတိုင္း ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းရန္လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ
စံုစမ္း စစ္ေဆးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ MNHRC ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေ
ဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္၊ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚစစ္တပ္
အေနျဖင့္ ေလးစားလိုက္နာရန္ အေရးႀကီးသည္။
အသစ္တက္လာမည့္ အစိုးရအေနျဖင့္၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆန္႔က်င္သူမ်ားအား ဖိႏိွပ္ျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ႏိုင္သည့္
ဥပေဒႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ရုုပ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား
လုုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။
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