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ed'gef;  
 

 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ဇြန္လအထိ (၆) လတာကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ၁၄၇ ခုကုိ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ (ND-Burma) မွ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို 
လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဒသမ်ားတြင္ပါ ေတြ႔ရိွရသည္။ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ တခုခ်င္းစီ 
သည္ တိက်သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရသည့္ သူတဦးမွ စ၍ အတင္းအဓမၼေစခုိင္းခံရသူ အမ်ား 
အျပားႏွင့္ အတင္းအဓမၼေရႊ႔ေျပာင္းခံရသည့္ ေက်းရြာရိွ ရြာသားမ်ား အပါအ၀င္ က်ဴးလြန္ခံရသူ အမ်ားအျပား ရိွႏုိင္သည္။ ND-Burma 
၏ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားက ျပသေနသည္မွာ အစုိးရအေနျဖင့္ လက္နက္ကုိင္အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ 
ခ်က္မ်ားရရိွသည္အထိ တုိးတက္မႈမ်ားရိွေနေသာ္ျငားလည္း ျမန္မာျပည္သူမ်ားအား လူ႔အခြင့္အ ေရးအရ အကာအကြယ္ေပးႏုိင္မႈ 
မဆုိသေလာက္သာ ရိွသည္ဟူသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအား ဆက္လက္ 
ဖမ္းဆီးေနမႈက အစုိးရအေနျဖင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးရန္ 
အေလးအနက္မထားသည္ကုိ ျပသေနျခင္းျဖစ္သည္။  

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္စ၍ အစုိးရအေနျဖင့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္း ၁၆ ဖြဲ႔ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ 
ခ်က္မ်ားရရိွေစရန္ ႀကိဳးပမ္းညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဖြဲ႔အစည္း ၁၄ ဖြဲ႔ႏွင့္သာ တဖြဲ႔ခ်င္းအလုိက္ ပဏာမအ 
ဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးႏုိင္ေသးၿပီး၊ အစုိးရတပ္မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူခ်က္ 
မရေသး သည့္ အဖြဲ႔ ၂ဖြဲ႔ႏွင့္ေရာ၊ သေဘာတူခ်က္ရထားသည့္ အဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ပါ တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားလွ်က္ရိွသည္။  

 အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရရိွထားသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမ်ားႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ စီမံခ်က္ 
မ်ား တုိးပြားလာျခင္းႏွင့္အတူ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ ေရႊ႔ေျပာင္းခံရျခင္းႏွင့္ အတင္းအဓမၼ ခုိင္းေစခံရျခင္း စသည့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ ေပၚေနသကဲ့သုိ႔၊ အဆုိပါ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္လွ်က္ရိွသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ႏွင့္ 
လႈပ္ရွားတက္ၾကြတက္သူမ်ားကုိလည္း ဖိႏိွပ္မႈမ်ားရိွေနသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဒသမ်ားတြင္ စစ္တပ္မ်ားရိွေနျခင္းႏွင့္အတူ 
ဆက္စပ္ေနသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားလည္း ရိွေနသည္။  

 စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ခံရျခင္း၊ တ ရားမဲ့ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း ႏွင့္ 
လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈစသည့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ အတြင္း ျဖစ္ပြားေလ့ရိွသည့္ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရသည္။ 
သာဓကအားျဖင့္ ကခ်င္လယ္သမား တဦးျဖစ္သည့္ လေထာ္ဘရန္ေရွာင္ ကုိ KIO ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈရိွသည္ဟုဆုိကာ မတရားအသင္း 
ဆက္သြယ္မႈ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇/၁ ျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ လေထာ္ ဘရန္ေရွာင္အား 
တရားရုံးတင္စဥ္က သူႏွင့္ သူ႔ေရွ႔ေနက လေထာ္ဘရန္ေရွာင္အား ဖမ္းဆီး စစ္ ေဆးစဥ္က တာ၀န္ရိွသူမ်ားအေနျဖင့္ ရက္ရက္စက္စက္ 
ႏိွပ္စက္ညွင္းပန္းခဲ့သည္ဟု တရားရုံးတြင္ တင္ျပေလွ်ာက္လဲခဲ့သည္။ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈကုိ မခံႏုိင္သည့္အဆုံး KIO ႏွင့္ 
ပတ္သက္သည္ဟု အတင္းအၾကပ္ ၀န္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ သူ႔အား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့ သည္။ 
သုိ႔ေသာ္လည္း တပတ္အၾကာတြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လြတ္လာသည္။ ျပန္လြတ္ လာၿပီးၿပီးခ်င္းမွာပင္ လေထာ္ဘရန္ေရွာင္ 
က သူ႔အား ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ခဲ့ပုံမ်ားကုိ သတင္းဌာနမ်ား သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။   

 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္ျခင္း လုပ္ငန္းသည္ အတိမ္းအေစာင္းမခံ 
ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အေရးႀကီးလွသည္။ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ပါရိွသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းမွတ္တမ္းတင္ေန 
သည့္ ကာလမွာပင္ လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားက ဆယ္စုႏွစ္ကာလမ်ားအ 
တြင္း အတင္း အၾကပ္ ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ ခံရၿပီးေနာက္ အတိတ္ကာလ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သုိ႔ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ 
သင့္သည္ကုိ စတင္ေျပာဆုိလာၾကသည္။  

 ၂၅ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ရွစ္ေလးလုံးေငြ ရတုအထိမ္းအမွတ္ 
အခမ္းအနားကုိ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္သူ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ရိွခဲ့သည္။ ေငြရ တုအခမ္းအနားတြင္ အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းအရာ 
မ်ားျဖစ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမုိကေရစီ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အစရိွသျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားပါ၀င္သည္။ အဆို 
ပါ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ားက အတိတ္ကာလခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သုိ႔ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ 
သင့္သနည္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္း စ သည့္ ကိစၥမ်ားကုိ စတင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလာၾကသည္။ 
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွလည္း အတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး  “ ကၽြန္မတုိ႔အေနနဲ႔ 
အတိတ္က အျဖစ္အပ်က္ေတြကုိ မေမ့ေဖ်ာက္ဖုိ႔နဲ႔ သမုိင္းကေန သင္ခန္းစာယူဖုိ႔ လုိတယ္” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆုိခဲ့သည္။  

 

၁။ ND-Burma အေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္အလယ္ပုိင္းေဒသရိွ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနကုိ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ျခင္း မရိွပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း သတင္းဌာမ်ားမွ သတင္းမ်ားအရ 
လြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင့္အပါအ၀င္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားက ျမန္မာျပည္အ လယ္ပုိင္းတြင္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရိွမေနသည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကုိ ျပသေနသည္။  
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အတိတ္ ကာလႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သုိ႔ႀကိဳးပမ္းကုိင္တြင္မႈမ်ိဳးမဆုိ သက္ဆုိင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းသည္ 
အေရးပါအ ရာေရာက္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။  

 အတိတ္ကာလျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္သံမ်ား က်ယ္ေလာင္လာျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ ေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ 
အလ်ဥ္းသင့္သလုိ လြႊတ္ေပးေနေသာ္လည္း၊ လက္ရိွအေျခအေနႏွင့္ အတိတ္ကာလ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္ေဖာ္ေျပာ 
ဆုိသူမ်ား အေနျဖင့္ အာဏာပုိင္ တုိ႔ ၏ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ဖမ္းဆီးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ND-Burma အဖြဲ႔၀င္ ျဖစ္သည့္ 
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၁၀၀ ေက်ာ္သည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္း သားဦးေရမွာ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္းမရိွဟု သိရသည္။  

 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ 
အထူးကုိယ္စားလွယ္ ေသာမတ္စ္ကန္တားနား (Tomás Ojea Quintana)က လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္၊ ေျပာဆုိခြင့္အေပၚ 
ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးေနျခင္းအေပၚ စုိးရိမ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့သည္။ သာဓကအားျဖင့္ 
ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ (NDF) ၀င္ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာအား လူေသေစမႈ ပုဒ္မ 
၃၀၄ (က)၊ မွတ္ပံုတင္မရိွဘ ဲ ေဆးပစၥည္းမ်ား ကုိင္ေဆာင္မႈ ေဆးေကာင္စီ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၁၊ လုိင္စင္မရိွဘ ဲ ေဆးဝါးမ်ား 
ကုိင္ေဆာင္မႈ ပုဒ္မ ၃၃ တုိ႔ ျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ ႀကီးနား ရဲတပ္ဖြဲ႔က ဇူလုိင္လတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာအေနျဖင့္ 
လြန္ခဲ့သည့္ တႏွစ္ ေက်ာ္က က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမရရိွသည့္ ေက်းရြာမွ ရြာသားတဦးအား ေဆးကုသေပးဖူးသ ျဖင့္ ယခုလို 
ဖမ္းဆီးခံရျခင္းျဖစ္သည္။ သူမႏွင့္ သူမအားေထာက္ခံသူမ်ားက ယခုကဲ့သုိ႔ ဖမ္းဆီးျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအရႏွင့္ သူမအေနျဖင့္ 
လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္သည့္အ တြက္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ေနာက္ထပ္ သာဓကတခုမွာ လူ႔အခြင့္အေရး 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ေနာ္အုန္းလွအား လက္ပန္းေတာင္း ေၾကးနီစီမံကိန္းအား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ 
တျခားစြဲခ်က္တခုအားလည္း ရင္ဆုိင္လွ်က္ရိွၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ထပ္တုိးသြားဖြယ္ရိွေနသည္။  

 ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ျပန္လႊတ္ေပးေနေသာ္လည္း၊ ၄င္းတုိ႔မွာလည္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ 
ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒ ၄၀၁ (၁) ကုိ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအေပၚ ခ်မွတ္ျပ 
ငွာန္း၍ ၄င္းတုိ႔အေပၚ ခ်ဳပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္ က်င့္သုံးလွ်က္ရိွသည္။ အကယ္၍ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း တဦးဦးက ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ၊ 
စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တရားမ၀င္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ပါက 
အဆုိပါျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေထာင္ဒဏ္အျပင္၊ ယခင္က အေၾကြးက်န္ေနသည့္ ေထာင္ ဒဏ္အေဟာင္းပါ ခ်မွတ္ခံရမည္ျဖစ္သည္။  

 ဇူလုိင္လ၂၇ရက္ေန႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ျပည္သူ႔ေရးရာေကာ္မတီက ေရးဆြဲထားေသာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒ 
ၾကမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ေဆြးေႏြး အတည္မျပဳမီ ျပည္သူအမ်ားေလ့လာအၾကံျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ 
အဆုိပါ ဥပေဒမူၾကမ္းအေနျဖင့္ ျဖစ္သင့္သည္မွာ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အ စည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေပးၿပီး၊ ျပည္သူလူထု 
အေနျဖင့္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းကုိ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ စြက္ဖက္ျခင္း 
မရိွ ေစဘ ဲ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား က အဆုိပါ ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ 
က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္လွ်က္ရိွသည္။ အဆုိပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက  ဥပေဒမူၾကမ္းသည္ လြတ္လပ္စြာ အသင္း 
အပင္း၊ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္၊ စံညြန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရိွျခင္းႏွင့္ အစုိးရအေနျဖင့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အ 
စည္းမ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအေပၚ စြက္ဖက္ပုိင္ခြင့္မ်ား ေပးထားသည္ဟု ေထာက္ျပၾကသည္။ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါ 
ဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ျခင္းကုိ မျဖစ္မေနေဆာင္ရြက္ရမည္။ သုိ႔မ ဟုတ္ပါက ရာဇ၀တ္ေၾကာင္းအရ အျပစ္ေပးခံရျခင္းႏွင့္ လုပ္ 
ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရုပ္သိမ္းခံရမည္ ဟု ျပဌာန္းထားသည္။ အဆုိပါအခ်က္မ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စံခ်ိန္၊ စံညြန္းတခုျဖစ္သည့္ 
ဆႏၵအေလ်ာက္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ ဆန္႔က်င္ေနသည္။ ဤဥပေဒမူၾကမ္းသည္ လူ႔ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို 
မွတ္တမ္းတင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးအေပၚ ပုိမုိ တင္းၾကပ္ တားဆီးမႈမ်ိဳးျဖစ္ေစသည္။  
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 ND-Burma အဖြဲ႔၀င္မ်ားအေနျဖင့္ သီးသန္႔အေၾကာင္းအရာအေပၚအေျခခံသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ပထ၀ီနယ္ေျမအေပၚ 
အေျခခံၿပီး အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစားမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ 
သည့္ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ထုတ္ ျပန္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာခန ထုတ္ေ၀လွ်က္ရိွသည္။ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားက 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားသည္ လူတဦးခ်င္းစီႏွင့္ လူ႔အသုိင္းအ၀န္းအေပၚ မည္သုိ႔သက္ေရာက္မႈရိွသည္ကုိ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပေလ့ရိွသည္။ 
ယခုအစီရင္ခံစာျပဳစုေနသည့္ကာလအတြင္း အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွထုတ္ေ၀သည့္ အစီရင္ခံစာအခ်ိဳ႔အား ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ 
အဆုိပါ အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ ND-Buram မွ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာႏွင့္ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဒသမ်ားတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနျခင္း၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားရိွ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ 
မ်ားေၾကာင့္ မၾကာေသးခင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရမႈမ်ား အေပၚ အေထာက္အကူျပဳလွ်က္ရိွသည္။ 

 

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံ) (AAPP) 

 AAPP အေနျဖင့္ ဇူလုိင္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၇၃ ဦး လြတ္ေျမာက္လာျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ႀကိဳဆုိေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း မၾကာမီက ႏုိင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈ မ်ား ပုိမုိ မ်ားျပားလာသည့္အေပၚ စုိးရိမ္ေၾကာင္း 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ AAPP အေနျဖင့္ ဇြန္လအတြင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တရပ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား 
အားလုံး လႊတ္ေပး မည္ဟု လူသိရွင္ၾကား ေျပာဆုိမႈအေပၚ ႀကိဳဆုိေၾကာင္း၊ သမၼတအေနျဖင့္ ေျပာထားသည့္အတုိင္း လက္ေတြ႔ေဆာင္ 
ရြက္ရန္၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ျခြင္းခ်က္ျဖင့္ လႊတ္ေပးေနသည့္အတြက္ ျခြင္းခ်က္မ်ားကုိ ရုပ္သိမ္းေပးရန္ႏွင့္ လက္က်န္ႏိုင္ 
ငံေရးအက်ဥ္းသား စိစစ္ေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ မၾကာေသးမီက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားခံထားရသူမ်ား၊ တရားစြဲခံရသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ 
ၿပီး လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးရန္တုိ႔ကုိ ေတာင္းဆုိထားသည္။  

ပုိမုိသိရိွလုိပါက။  http://bit.ly/18aeHqS ႏွင့္ http://bit.ly/1eJ0WBQ တြင္ၾကည့္ပါ။ 

 
ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံး-ထုိင္းႏုိင္ငံ (KWAT) 

 KWAT အေနျဖင့္ အစုိးရစစ္တပ္က ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာလမွ ၂၀၁၃ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ဦးတည္ 
တုိက္ခုိက္၊ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအေၾကင္း ကခ်င္ေတာင္တန္းမ်ားေပၚမွ အစုိးရ ၏ က်ဴးလြန္မႈမ်ား (State Terror in the Kachin Hills) 
အမည္ရိွ အစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) တုိ႔အၾကား 
တုိက္ခုိက္ေနသည့္ ေဒသမ်ားရိွ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ 
လူတဦးခ်င္းစီအလုိက္ ခံစားရသည့္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈ၊ ပစၥည္းဥစၥာပုိင္ ဆုိင္မႈမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရမႈႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို 
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ ေခ်ာက္ကမ္းပါးစြန္းသုိ႔ တြန္းပုိ႔ခံရျခင္း (Pushed to the Brink) ဆုိသည့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ ႏွင့္ 
ဆက္ႏြယ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကလူကုန္ကူးမႈ၊ အမ်ားအျပားျဖစ္ေပၚေစရန္ မည္ကဲ့သုိ႔တြန္းပုိ႔ေနသည္ကုိ ေဖာ္ျပထား 
သည့္ အစီရင္ခံစာအားလည္း ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။  

အစီရင္ခံစာအား ဖတ္ရႈလုိပါက-http://www.kachinwomen.com/publications/reports.html 

 
ခ်င္းလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (CHRO) 

 CHRO အေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ၂၀၁၃ ဇန္န၀ါရီလမွ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနကုိ ေဖာ္ျပထား 
သည့္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆုိပါ အစီရင္ခံစာတြင္ အတင္းအဓမၼအခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညွစ္ျခင္းႏွင့္ အတင္း 
အဓမၼလုပ္အားေပးေစခုိင္းျခင္း အ ပါအ၀င္ တျခားအျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပထားသည္။ 

အစီရင္ခံစာမ်ားအား http://www.chro.ca/ တြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္သည္။  

 
မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (HURFOM) 

 HURFOM အေနျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္၊ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္ အေျခခံအေဆာက္အဦး စီမံ ကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ 
လာသည့္ လူ႔အခြင္းအေရး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း အစီရင္ ခံစာထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပုိင္ဆုိင္သည့္ 
လယ္ယာေျမမ်ားကုိ တစုံတရာ ေပးေလ်ာ္ ျခင္းမရိွဘဲ၊ စီမံကိန္းအတြက္ သိမ္းယူေနျခင္းႏွင့္ အဆုိပါ သိမ္းယူမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ 
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စား ၀တ္ေနေရးအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။  

အစီရင္ခံစာအား http://rehmonnya.org/archives/2637#more-2637 တြင္ ဖတ္ရႈႏုိင္သည္။  

 
ပေလာင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံး (PWO)ႏွင့္ တအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္အစည္းအရုံး (TSYO) 

 PWO ႏွင့္ TSYO အေနျဖင့္ အစုိးရစစ္တပ္အေနျဖင့္ ပေလာင္ေဒသမ်ားသုိ႔ စစ္ဆင္တုိက္ခုိက္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ 
ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြား ေနသည့္အေပၚ ၂၀၁၃ ေမလအတြင္း၊ ေၾကျငာခ်က္ 
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ PWO ႏွင့္ TSYO က အစုိးရ အေနျဖင့္ ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အား စစ္တပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးခိ်ဳးေဖာက္ 
မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအား တရားမွ်တမႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိထား 
သည္။  

ဖတ္ရႈလုိပါက-http://bit.ly/16BAX6m 

tcsuftvufaumuf,lonfhenf;vrf; 
 

ကြင္းဆင္းသတင္းေကာက္ယူသူမ်ား၏အေျခအေန 

 လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) ၏ ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူသူ မ်ား သည္ လူ႕အခြင့္အေရး 
မွတ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူရာတြင္ အသက္အႏၱရာယ္ႏွင့္ရင္း၍ ေဆာင္ရြက္ ရသည္။ လူ႕အခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အစုိးရ၏ 
အၿငိဳးထားမႈခံရသည့္အျပင္ မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း၊ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းႏွင့္ ေထာင္ခ် ခံရျခင္းတို႕ 
အၿမဲတ ေစရင္ဆုိင္ရသည္။ လုံၿခံဳေရးအေျခ အေနေၾကာင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္း ေကာက္ယူျခင္းအား ေပၚေပၚထင္ထင္ 
မလုပ္ႏုုိင္ျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀ွမ္းလုံးတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေနအားလုံးအား ထပ္ဟပ္ ႏုိင္ေစေရးအတြက ္
တပ္ျပႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။ 

 အစုိးရသည္ ေဒသခံျပည္သူလူထုုအေပၚ အထူးသျဖင့္အလွမ္းကြာေ၀းေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသ 
မ်ားအတြင္း ေနထုိင္ေသာ ျပည္သူလူထုုအေပၚ ပုိမုိဖိႏိွပ္မႈမ်ား ရွိသျဖင့္၊ လုံၿခံဳေရး အႏၱရာယ္ပုိမ်ားသည္။ ထုိေဒသမ်ားအတြင္း 
အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူေနၾကေသာ ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ စုုေဆာင္းသူမ်ားသည္၊ သတင္းအခ်က္ အလက္အား တဦးခ်င္းအ 
ဆက္ အသြယ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ေကာက္ယူရသည္။ ကြန္ရက္ ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူသူတုိင္း သည္ ေနာက္ထပ္ 
အဆက္အသြယ္ပိုရလာေစရန္ ၾကိဳးပမ္းရသကဲ့သုိ႕ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္၊ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံးေမးျမန္း အခ်က္အ 
လက္ ေကာက္ယူသည္။ 

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း -  
 လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ (ND-Burma) သည္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္ေရးအန္ဂ်ီအိုမ်ား၏ အကူအညီကုိရယူ၍ူ 
ယခု အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူေပးေသာ အဖြဲ႕၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကြင္းဆင္း အခ်က္အလက္ေကာက္ယူ 
သူမ်ားကုိ သင္တန္း ေပးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အဆိုပါ ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသၾကီး ၁၄ခုအတြင္း၊ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း အခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္း ႏွင့္ တျခား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ကူ 
စုေဆာင္းသည္။ 

 `ျဖစ္ရပ္တခုခ်င္းစီအား ရရွိသည့္အခြင့္အေရးႏွင့္ ျပင္ပအေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ေကာက္ယူရသည္။ ယခုအစီရင္ 
ခံစာပါျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ အစီရင္ခံစာျပဳစုသည့္ကာလအတြင္း က်ဴးလြန္မႈခံခဲ့ရသူမ်ားမွ တုိက္ရုိက္ေျပာဆုိခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ 
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားမွ ေျပာေသာ အခ်က္အ လက္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ားက အတည္ျပဳေပးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာ 
အစုိးရ စစ္သားမ်ား အမ်ားဆုံးက်ဴးလြန္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ 

အခ်က္အလက္စီမံခန္႕ခြဲမႈ -  
 လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ (ND-Burma) အဖြဲ႕၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူ 
စုေဆာင္းသူမ်ားသည္ ရရိွလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာ မိခင္အဖြဲ႕အစည္းထံသို႕ ေပးပို႔သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သက္ဆ္ိုင္ 
ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိ၀န္ထမ္းမ်ားက ကြန္ရက္ရိွ ေဒတာေဘ့စ္အတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းသည္။ 
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လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ (ND-Burma)၏ အခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အလုပ္အဖြဲ႕က အခ်က္အလက္ တခုခ်င္းစီ 
အား ျပင္ဆင္စုစည္းၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န ၀ါရီလမွ ဇြန္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အနက္မွ အစီရင္ခံစာတြင္ အသုံးျပဳရန္ 
သင့္ ေလ်ာ္သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုေရြးခ်ယ္သည္။ ယခုုအစီရင္ခံစာ ကာလမတုိင္ခင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တျခားသတင္းအခ်က္ 
အလက္မ်ားကုိ သမိုင္းမွတ္တမ္းအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအတြင္း တာ၀န္ခံမႈကို 
ရွာေဖြရာတြင္ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ 

 

vl@tcGihfta&;rSwfwrf;uGef&ufrS aumuf,l&&Sdonhf vl@tcGihfta&;csdK;azmufr_rsm; 

 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ဇြန္လအထိ၊ ND-Burma မွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ၁၄၇ ခုကုိ မွတ္ တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး 
အမ်ားအျပားမွာ စစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၆လတာကာလအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ND-Burma 
အေနျဖင့္  ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၉ ခုေက်ာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
၁၄၇ ခုမွာ မ်ားျပားသည့္ အေရအတြက္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
အျဖစ္အပ်က္ အားလုံးကုိ လႊမ္းၿခံဳႏုိင္ေလာက္သည့္ အေရအတြက္မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔အ တြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ အနည္းငယ္ရိွပါသည္။  
ပထမအခ်က္ အေနျဖင့္ ND-Burma အဖြဲ႔၀င္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကြင္းဆင္းသတင္းေကာက္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ 
မ်ား ေကာက္ယူစုေဆာင္းရာတြင္ လုံၿခံဳုေရးအႏၱရာယ္ အထူးစုိးရိမ္ရသည့္ အေျခအေနကုိ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ရၿပီး သက္ဆုိင္ရာေဒသမ်ား 
အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအားလုံးကုိ ထင္ဟပ္၍ ေလ့လာႏုိင္သည့္ အေနအထားမရိွေပ။ ဒုတိယအခ်က္ 
အေနျဖင့္ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေျပာင္းေရႊ႔မႈမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚေန 
သည့္ ေဒသမ်ားသုိ႔ ၀င္ေရာက္ သတင္းအခ်က္ရယူေရးအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
ရလဒ္အေနျဖင့္ ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္း ျပည္နယ္အပါအ၀င္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသမ်ားအတြင္း အမွန္တ 
ကယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခထက္ နည္းပါးသည့္အေနအထားကုိသာ အစီရင္ခံႏုိင္သည္။ ေနာက္ 
ဆုံးအေနျဖင့္  ျပစ္ဒဏ္ေပးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေနသည့္ အေျခအေနႏွင့္ လက္စားေခ် လက္တုန္႔ ျပန္ခံရမည္ကုိ ေၾကာက္လန္႔ေနျခင္း 
တုိ႔ေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူ အမ်ားအျပားသည္ အခြင့္အေရးရရိွေသာ္လည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္ ၀န္ေလးေနတတ္ 
ၾကသည္။  

လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္မွ ေကာက္ယူရရိွသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွ-ဇြန္လအထိ 

၂။ ND-Burma အေနျဖင့္ ကယားျပည္နယ္၊ မေကြး၊ မႏၱေလး၊ စစ္ကုိင္း ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ကြင္းဆင္း ေကာက္ယူသူမ်ား မရိွေသးပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ND-
Burma အေနျဖင့္ အဆုိပါေဒသမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရိွႏုိင္ေအာင္ ျဖန္႔ က်က္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရိွၿပီး ယခုအစီရင္ခံစာ ကာလအတြင္း ဧရာ၀တီႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး မ်ားရိွ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားကုိ ေကာက္ယူစုေဆာင္းႏုိင္ခဲ့သည္။  

စဥ္  အမ်ိဳးအစား  အေရအတြက္ 
၁  မတရားဖမ္းဆီးမႈမ်ားႏွင့္၊ ထိန္းသိမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမ်ား  ၆ 
၂  ပစၥည္းဥစၥာပုိင္ဆုိင္မႈကုိ သိမ္းယူျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္း  ၄၀ 
၃  ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း  ၂ 
၄  အတင္းအဓမၼ ေစခုိင္းျခင္း  20 

၅  အငတ္းအဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း  ၆ 
၆  လူကုန္ကူးမႈ  ၇ 
၇  သတ္ျဖတ္ျခင္း  20 
၈  လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း၊ စုေ၀းျခင္း ၁ 
၉  လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ကုိ တားဆီးျခင္း  ၄ 
၁၀  တျခားလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ၁ 
၁၁  အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း ၇ 
၁၂  ကေလးစစ္သားအသုံးျပဳျခင္း  ၂ 
၁၃  ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း  ၁၆ 
၁၄  မတရား အခြန္ေကာက္ျခင္း  23 

၁၅  လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည့္ကုိးကြယ္ခြင့္  ၂ 
pkpkaygif; 147 
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လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္မွ ေကာက္ယူရရိွသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား 

 အခ်က္အလက္ေကာက္ယူစုေဆာင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အႏၱရာယ္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားရိွေနေသာ္ လည္း ND-Burma ၏ 
ကြင္းဆင္းသတင္းေကာက္ယူသူမ်ားသည္ စုိးရိမ္စရာေကာင္းသည့္ လူ႔အ ခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမ်ားအျပားကုိ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး 
ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ခ်ိဳး ေဖာက္မႈပုံစံမ်ားကုိ သာဓက အေနျဖင့္ ျပသေနေပသည္။ အဆုိပါခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွာ လက္နက္ ကုိင္ 
ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္သာမက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိးထားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ 
ပါ ျဖစ္ပြားေနသည္။ ND-Burma အေနျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စ ဲေရးေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ လူထုအေျချပဳ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၏ အစီရင္ ခံစာမ်ားႏွင့္ အဆုိပါေဒသမ်ားရိွ သတင္းဌာမ်ားမွတဆင့္ ေတြ႔ရိွျခင္းျဖစ္သည္။  

 ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အဆုိအရ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားမႈက လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အေကာင္းဆုံး အ ကာအကြယ္ေပးႏုိင္သည့္ 
အေနအထားမရိွဘဲ၊ ကြဲျပားျခားနားသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈပုံစံမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္အ 
တြင္းရိွ ကရင္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အ စည္း မ်ိဳးစုံသည္ အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ္လည္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
၂၄ ခုကုိ ND-Buram အေနျဖင့္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး အမ်ားစုမွာ ပစၥည္းဥစၥာပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
သိမ္းပုိက္ျခင္းႏွင့္ အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပး ေစခုိင္းမႈမ်ားျဖစ္သည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြ႔ဲ၏ (KHRG) အဆုိအရ အပစ္အခတ္ 
ရပ္စဲေရးေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ား တုိးပြားလာၿပီး အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ လယ္ယာေျမသိမ္း 
ပုိက္ခံရျခင္းႏွင့္ အတင္းအဓမၼေစခုိင္းခံရျခင္းမ်ား မ်ားျပားလာသည္။  

 စစ္ပြဲမ်ားဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တရားမဲ့ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ လူကုန္ကူး 
မႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈ၊ အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္မႈအပါအ၀င္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ စသည့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိ 
ပကၡျဖင့္ ဆက္စပ္သည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားအျခားျပည္နယ္၊ ေဒသမ်ားထက္ ပုိမုိမ်ားျပားစြာ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကုိ ND-Burma အေနျဖင့္ 
မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္သည္။ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ျပည္နယ္မ်ားရိွ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမွတ္တမ္းမ်ားသည္ အျခားျပည္နယ္မ်ား 
ထက္ပင္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေျခအေနထက္ နည္းပါးဖြယ္ရိွေနသည္။  
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  တခ်ိဳ႔ခ်ိဳးေဖာက္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္သည့္၊ ပစၥည္းဥစၥာ ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ သိမ္းယူျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ေရႊ႔ေျပာင္း 
ခံရျခင္းႏွင့္ အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပးေစခုိင္းခံရျခင္းမ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသမ်ားေရာ၊ စစ္မျဖစ္ 
သည့္ေဒသမ်ားတြင္ပါ ျဖစ္ပြားေနေသာ္လည္း ကြဲျပားျခားနားသည့္ အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားအေပၚ အေျခခံသည္။ စစ္ျဖစ္သည့္ေန 
ရာေဒသမ်ားတြင္ အတင္းအဓမၼခုိင္းေစျခင္းကုိ စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ စစ္စခန္းမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳေနခ်ိန္တြင္၊ 
စစ္တပ္အေျခစုိက္မႈနည္းပါးသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တျခားေသာလူထုလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳသည္ 
ကုိ ေတြ႔ရသည္။  

 ထုိ႔နည္းတူစြာပင္ အတင္းအၾကပ္ေရႊ႔ေျပာင္းခံရျခင္းကုိ စစ္ျဖစ္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ စစ္ပြဲ၏ အက်ိဳး ဆက္အျဖစ္ ေတြ႔ရၿပီး၊ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္မူ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ စစ္ျဖစ္သည့္ ေဒသမ်ား 
တြင္ လူထု၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား စစ္ပြဲအတြင္း ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းသည္ စစ္တပ္၏ ဗ်ဴဟာ တစိတ္တပုိင္း သုိ႔မဟုတ္ စစ္ပြဲႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ 
ဖ်က္ ဆီးခံရမႈျဖစ္ၿပီး၊ စစ္မျဖစ္သည့္ေဒသမ်ားတြင္မူ လူထုပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား သိမ္းယူခံရျခင္းသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 
ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကုိေတြ႔ရသည္။ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈသည္ အမ်ားဆုံးမွတ္တမ္းတင္ရသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္ 
မႈျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ ၆ ခုအတြင္းရိွ လယ္ ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈ ျဖစ္ရပ္ ၄၀ ကုိ ND-Burma မွ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ 
လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ကဲ့သုိ႔ ေဒသမ်ားတြင္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈ ၁၃ ခုႏွင့္၊ 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ကရင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၇ ခုႏွင့္ ၈ ခုစီ အသီးသီး ေတြ႔ရသည္။ 

 

 

 

 

 

 

၃။ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေဒသအားလုံးတြင္ စစ္ျဖစ္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ အဆိုပါခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ အပစ္အ ခတ္ ရပ္စဲေရးေဒသမ်းတြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
အဆုိပါ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုသည္ အကယ္၍ လတ္တေလာတြင္ စစ္ပြဲမ်ား မျဖစ္လွ်င္ေတာင္မွ စစ္တပ္ႀကီးစုိးမႈ မ်ားျပားၿပီး ယင္းတုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားသည္။ 
ထုိ႔ အျပင္ အပစ္ရပ္ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း သီးသန္႔ျဖစ္ေနသည့္ တုိက္ပြဲမ်ားသည္လည္း အစီရင္ခံခဲ့သည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ကုိ ပ့ံပုိးေပးျခင္းႏွင့္ နယ္ေျမအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ 
စစ္တပ္ႀကီးစုိးမႈ ျမင့္မားၿပီး၊ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ခ်ိိဳးေဖာက္မႈ မ်ားကုိ ခံစားေနရသည္  
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 ေအာက္ပါ ျဖစ္ရပ္မွန္ ပုံစံ ၂ခုသည္ ယခုအစီရင္ခံစာျပဳစုသည့္ ကာလအတြင္း ND-Burma မွာ ေကာက္ယူစုေဆာင္း 
မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ၁၄၇ ခုမွ ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ရပ္မွန္ ပုံစံ မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀ွန္းရိွ ျပည္သူမ်ားအေပၚ 
စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ကြဲျပားသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈပုံစံမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။ ပထမျဖစ္ရပ္မွန္သည္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡမ်ား 
ဆက္ လက္ ျဖစ္ေနသည့္ ေဒသအနီးတြင္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယျဖစ္ရပ္မွန္သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဒသအ တြင္း ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။ 
 

ပစၥည္းဥစၥာပုိင္ဆုိင္မႈကုိ သိမ္းပုိက္ျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္း 
လားဟူအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ (LWO) မွ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း 
မြန္ျပည္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (HURFOM) မွ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းျဖစ္ သည္။  

 ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဗုိလ္မႈးတဦးက ေဒသခံလယ္သမားတဦးပုိင္ဆုိင္သည့္ လက္ဖက္ပင္မ်ားအား ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ ေျမေန 
ရာအား ေရာင္း စားျခင္း။ 

 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္၊ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ဗုိလ္မႈးတဦးႏွင့္ ရဲေဘာ္ ၁၄ ဦးသည္ ေဒသခံမိ သားစု တစုပုိင္ဆုိင္သည့္ 
၄ဧကခန္႔ရိွ လက္ဖက္ပင္မ်ားကုိ ေလ်ာ္ေၾကးတစုံတရာေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းျခင္းမရိွဘ ဲ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဗုိလ္မႈးက 
အဆုိပါေျမေနရာအား တရုတ္စီးပြားေရးသမားတဦးအား က်ပ္ေငြ ၃ သန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ဖ်က္ဆီးခံရသည့္ လက္ဖက္စုိက္ခင္း 
ပုိင္ရွင္က မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သူ၏လက္ဖက္ပင္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးရသနည္းဟု ေမးျမန္းသည့္အခါ၊ ဗုိလ္မႈးက ရြာအတြင္း 
ရိွ ေျမမ်ားႏွင့္ လက္ဖက္ပင္မ်ားကုိ စစ္တပ္ကပုိင္သည္ဟု ေျပာဆုိသည္။ ဗုိလ္မႈးက ရြာသားအား မင္းတုိ႔မေက်နပ္ရင္ ႀကိဳက္တဲ့အခ်ိန္၊ 
ႀကိဳက္တာ လုပ္ႏုိင္တယ္ဟုလည္း ေျပာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ လက္ဖက္စုိင္ခင္းပုိင္ရွင္က ရြာလူႀကီးထံသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး သူ၏ လက္ဖက္ 
စုိက္ခင္းေျမကုိ ဗုိလ္မႈးထံမွ ျပန္လည္ေတာင္းယူ နားခ်ေပးရင္ တင္ျပသည္။ ရြာလူႀကီးက စစ္တပ္သုိ႔လုိက္သြားၿပီး ဗုိလ္မႈးအား 
အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာဆုိရာ၊ ဗုိလ္မႈးမွ တႏုိင္ငံလုံးမွာရိွသည့္ ေျမေတြကုိစစ္တပ္ကပုိင္သည္၊ သူ႔အေနနဲ႔ လက္ဖက္ပင္ေတြ 
ကုိ ေရာင္းၿပီး စစ္တပ္အတြက္ လုိအပ္သည့္ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ၀ယ္ရန္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာေသာ္လည္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ဟု 
မေျပာေပ။ လက္ဖက္စုိက္ခင္းပုိင္ရွင္က သူ႔မိသားစုအေနျဖင့္ လက္ဖက္စုိက္ပ်ိဳးျခင္းကုိ မီွခိုေနရၿပီး၊ ကေလး မ်ားအတြက္ေက်ာင္းစား 
ရိတ္ပါ လက္ဖက္စုိက္ခင္းမွရသည့္အတြက္ မိသားစု၀မ္းေရးႏွင့္ ကေလး မ်ား ေက်ာင္းမေနႏုိင္မည္ကုိ စုိးရိမ္ေသာက ျဖစ္ေနရသည္။  

(ယခု ျဖစ္ရပ္မွန္တြင္၊ လုံၿခံဳေရးအရ သက္ဆုိင္ရာ ရြာအမည္၊ ရြာသားအမည္၊ စစ္တပ္နံပတ္ႏွင့္ ဗိုလ္မႈးအမည္တုိ႔ကုိ ခ်န္လွပ္ထားပါ 
သည္)။ 

 ရဲက လူငယ္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီး၍ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ၿပီး အတင္းအၾကပ္ ၀န္ခံထြက္ဆုိခုိင္းျခင္း။ 

 အသက္ ၁၅ႏွစ္အရြယ္ရိွ လူငယ္တဦးသည္ ရပ္ကြက္အတြင္းရိွ အျခားလူငယ္မ်ားႏွင့္အတူ အဖမ္း ခံရသည္။ ၄င္းတုိ႔အား 
မၾကာေသးမီရက္မ်ားအတြင္းက ရဲတဦးႏွင့္ အခ်င္းမ်ားရန္ျဖစ္သည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သံသယရိွ၍ ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါ 
လူငယ္က “ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔က က် ေနာ့္အိမ္မွာ အဖမ္းခံရတာျဖစ္ပါတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ ၄၀-၅၀ ေလာက္က ရြာထဲေရာက္လာၿပီး 
က် ေနာ္အပါအ၀င္ ရြာထဲက လူငယ္အားလုံးကုိ သံသယျဖစ္ၿပီး ဖမ္းတာပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ဖမ္းၿပီးတာနဲ႔ ရဲစခန္းကုိ ပုိ႔ပါတယ္။ 
ရဲစခန္းေရာက္တာနဲ႔ က်ေနာ့္လုံခ်ည္ကုိဆြဲခၽြတ္ၿပီး ေနရာအႏွ႔ံ အခ်က္ေပါင္း မ်ားစြာ ထုိးႀကိတ္၊ ကန္ေက်ာက္ပါတယ္။ တေယာက္က 
က်ေနာ့္မ်က္ႏွာကုိ သံခၽြန္နဲ႔ထုိးပါတယ္။ က်ေနာ့္ကုိ ႀကိဳးနဲ႔တုတ္ ထုိင္ခုိင္းထားၿပီး ရဲအရာရိွက ကြမ္းတံေတြးကုိ က်ေနာ့္ပါးစပ္ 
ထဲေထြးထည့္ ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။ 

 အဆုိပါလူငယ္ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားစဥ္ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ိဳးစုံကုိ ႀကံဳ ေတြ႔ရသည္။ ရဲမ်ားက 
သူ႔မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကုိယ္ ကုိထုိးႀကိတ္ျခင္း၊ ဆံပင္ဆြဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ရဲမ်ားက လူငယ္အား မင္းဆံပင္ေတြက သိပ္ရွည္ 
တယ္၊ ငါတုိ႔ တုိေအာင္လုပ္ေပးမယ္ဟု ေျပာၿပီး၊ ၂ ပတ္ခန္႔ ပုံမွန္ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ရာ လူငယ္တြင္ ဆံပင္မရိွသေလာက္နီးပါး ျဖစ္သြား 
သည္။ တခါတရံတြင္ လူငယ္ကုိ သီးသန္႔ေခၚထုတ္သြားၿပီး စစ္ေၾကာေရးစခန္းအတြင္း ညွင္းပန္း ႏိွပ္စက္ၾကသည္။ လူငယ္အား 
ထုိင္ခံေပၚတြင္ထုိင္ခုိင္းၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ႏိွပ္စက္ၿပီး သူႏွင့္ သူ႔ သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ မၾကာေသးမီက ရဲတဦးႏွင့္ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈကုိ 
က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၀န္ခံခုိင္းသည္။ တျခားရဲအရာရိွမ်ားကမူ အၾကမ္းဖက္မႈ အနည္းငယ္သာအသုံးျပဳၿပီး လူငယ္အား  ျပစ္မႈ 
က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၀န္ခံလာေစရန္ ေျပာဆုိၾကသည္။ အဆုိပါလူငယ္အုပ္စုသည္ ျပသနာရွာၿပီး ရဲအရာရိွအား အေၾကာင္းမဲ့ 
အၾကမ္းဖက္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသည္။ ယင္းျပသနာသည္ ျပည္နယ္အဆင့္ ႏွင့္ သတင္းဌာနမ်ားသုိ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပ်ံ႔ႏံွ႔သြားသည္။ 
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 အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ သေဘာတူခ်က္မ်ားရရိွရန္အတြက္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္ 
အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားစြာ တုိးတက္လာျခင္းမရိွေပ။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးရရွိ 
ထားသည့္ ေဒသတခ်ိဳ႔တြင္ပင္ အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား တုိက္ပြဲမ်ားက်ိဳးၾကား၊ က်ိဳးၾကား ျဖစ္ပြား 
လွ်က္ရိွသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တခုတည္းမွာပင္ ၂၀၁၂ အစပုိင္းမွစ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ တုိက္ပြဲ ၁၀၀ ခန္႔ျဖစ္ပြားလွ်က္ရိွသည္။ 
တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုသည္ လက္နက္ကုိင္တုိက္ ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မ်ားကုိ 
ဆက္လက္ခံစားေနရသည္။ အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ေဒသမ်ားရိွ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ 
သည့္ အေျခအေနမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္ယူ မႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
မ်ားအျဖစ္ ပုံစံေျပာင္းသြားသည္။  

 အစုိးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိသာထင္ရွားသည့္ တုိးတက္မႈမ်ား အျဖစ္ ၂ ႏွစ္အတြင္း 
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ရာႏွင့္ခ်ီ၍လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္း၊ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းတိုင္ပင္ၿပီး လက္က်န္ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား 
စိစစ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ 
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၂၀ ခန္႔ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ရိွေနဆဲျဖစ္ၿပီး ႏ္ုိင္ငံေရးမႈျဖင့္ ေနာက္ထပ္ ၁၀၀ ခန္႔မွာ အမႈရင္ဆုိင္ေန 
ရဆဲျဖစ္သည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးေနေသာ္လည္း ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒ ၄၀၁ (၁) ကဲ့သုိ႔ 
ဖိႏိွပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးလက္နက္အျဖစ္ ဆက္လက္အသုံးျပဳေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ အတိတ္ကာလႏွင့္ လက္ရိွ လူ႔ 
အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမွာလည္း မၾကာ ခန ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရသည္။  

 လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအေပၚ ေႏွာင့္ယွက္၊ တားဆီးမႈမ်ားရိွေနေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုသည္ ၄င္းတို႔ 
နာက်င္ခံစားေနရသည့္ ဒုကၡမ်ား၏ အမွန္တရားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စတင္ေျပာဆုိလာၾကသည္။ ကခ်င္လယ္သမားတဦးျဖစ္သည့္ 
လေထာ္ဘရန္ေရွာင္၏ အျဖစ္အပ်က္တြင္ သူ႔အားညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းအေၾကာင္းကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈက ထင္ရွားသည့္သာဓ 
ကျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ရွစ္ေလးလုံးေငြရတု ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားတြင္လည္း တက္ေရာက္လာသူ မ်ားမွ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း၊ 
အထိမ္းအမွတ္၊ အမွတ္တရမ်ား၊ အမွန္တရားရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ခြင့္လႊတ္ ျခင္း အပါအ၀င္ အတိတ္ကာလ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
မည္သုိ႔ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ သင့္သည္ကုိ စတင္ေျပာဆုိလာၾကသည္။ အတိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈ 
ရွာေဖြရန္ႏွင့္ အနာဂတ္သုိ႔ ဦးတည္သည့္ ေမာင္းႏွင္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚသုိ႔ စတင္ေရာက္ရိွလာျခင္းလည္းျဖစ္ 
သည္။  

 ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ အတိတ္ကာ 
လႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဦးတည္ႀကိဳးပမ္း ထုတ္ေဖာ္မႈအတြက္ ပ့ံပုိးေပး ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္သည္ ဟု ND-
Burma မွ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။  
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လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္မွ ေကာက္ယူရရိွသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအလုိက္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ-ဇြန္) 

လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္မွ ေကာက္ယူရရိွသည့္ လအလုိက္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  
(၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ-ဇြန္) 
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လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္မွ ေကာက္ယူရရိွသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအလုိက္ ႏွင့္ လအလုိက္  
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား (၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ-ဇြန္)  


