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3 ျမန္မာႏိုုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန အစီရင္ခံစာ

 ND-Burma အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္း လူ႔အခြင့္ 
အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရ၍   နစ္နာခဲ့ရသူ မ်ား၏ လိုုလားခ်က္မ်ားကိုု  မွတ္တမ္းတင္ 
လ်ွက္ရွိသည္။ ရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးကာလ 
တရားမ်ွတမႈဆိုုင္ရာ (TJ) လုုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းမွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူ
မ်ား၏ ဘ၀ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့အကူအညီမ်ားေပးႏိုုင္ရ
န္ ရည္ရြယ္၍ အစီရင္ခံစာတေစာင္ ျပဳစုုေနျခင္းျဖစ္သည္။

 ထိုု႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ဇြန္လအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ လူ႔အ
ခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု မွတ္တမ္းတင္ရန္ အခ်ိန္မေပးႏိုုင္သျဖင့္ ျပည့္စံုုသည့္ 
ျမန္မာႏိုုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအစီရင္ခံစာ အစား ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီမွ ဇြန္လအထိ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈ ၂၄ ခုုကိုု ND-Burma အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ 
မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္အေပၚ သံုုးသပ္ခ်က္ကိုုသာ ထုုတ္ျပန္ႏိုုင္သည္။ 

နိဒါန္း



4 ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၇

 ၆လ တႀကိမ္ထုုတ္ျပန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအစီရင္ခံစာအတြက္ ND-
Burma အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုုအနက္မွ ျပည္နယ္ႏွင့္ 
တုုိင္းေဒသႀကီး ၁၀ ခုုတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ 
ယခုု အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေနာက္ဆံုုးအေျခအေန အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည့္ မွတ္တမ္းမ်ားမွာ 
ND-Burma အဖြဲ႔၀င္ ၂ ဖြဲ႔က ျပည္နယ္ ၂ခုုတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းျဖစ္သည1္။ 

 ND-Burma မွ ကြင္းဆင္းမွတ္တမ္းေကာက္ယူသူမ်ားသည္ ျဖစ္ႏိုုင္သည့္ 
သတင္းအရင္းအျမစ္ အေတာ္မ်ား မ်ား၏ ဟုုတ္မွန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳထြက္ဆုုိခ်က္
မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ နစ္နာခဲ့သူမ်ား၊ မ်က္ျမင္ႀကံဳေတြ႔ရသူမ်ား ႏွင့္ အျဖစ္အပ်က္ကိုု 
ေလ့လာသိရွိသူမ်ားအား ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္း မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။

 လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု ကြင္းဆင္း မွတ္တမ္းတင္ၾကသူမ်ားသည္ 
ႏိုုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ND-Burma မွ သင္တန္းေပးထား 
သူမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ND-Burma ၏ မွတ္တမ္းတင္ ျခင္းလုုပ္ငန္းသည္ 
စနစ္က်၊ တသမတ္တည္းျဖစ္ျခင္းႏွင့္အတူ ယံုုၾကည္စိတ္ခ်ရပါသည္။ ထိုု႔အျပင္ နစ္ 
နာခဲ့ရ သူမ်ား၏ စိတ္ဆႏၵသေဘာထားႏွင့္ လံုုၿခံဳေရးကိုုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
မွတ္တမ္းတင္ပါသည္။ 

 ကြင္းဆင္းမွတ္တမ္းတင္သူမ်ားအေနျဖင့္ အႏၱရာယ္ အႀကီးအက်ယ္ၾကားမွ 
အရဲစြန္႔ မွတ္တမ္းတင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ လံုုၿခံဳေရးႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ရန္ အခြင့္ 
အေရးရႏိုုင္မႈတိုု႔သည္ ၄င္းတုုိ႔၏ မွတ္တမ္းတင္မႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားသည့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားသိုု႔ 
သတင္းရယူခြင့္ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ခြင့္ကိုု တပ္မေတာ္မွ တစိုုက္မတ္မတ္ တင္းၾကပ္စြာ 
ခ်ဳပ္ကိုုင္ထားသည္။ လက္တုုန္႔ျပန္ အေရးယူ ခံရမည့္အေပၚ စိုုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေန၍ 
နစ္နာခဲ့သူမ်ားမွ ၄င္းတိုု႔အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကိုု ထုုတ္ေဖာ္ေျပာျပရန္ ၀န္ေလးေနတတ္ 
သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ တုုိင္းျပည္အတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အနက္မွ ရသ 
မ ်ွ အခြင့္အေရး အေျခအေနအတြင္း လ ်ွပ္တျပက္သာ မွတ္တမ္းတင္ႏိုုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ND-Burma အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ၂၀၀၄ ခုုႏွစ္မွစတင္ကာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး 
ေဖာက္မႈမ်ားကိုု မွတ္တမ္းတင္ကာ ယခုုအခါတြင္ အခ်က္အလက္ေပါင္း ၆၀၀၀ နီးပါး 
ထည့္သြင္းသိုုမွီးထားသည့္ လုုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေဒတာေဘ့စ္ (Database) အတြင္း 
မွတ္တမ္းမ်ားကိုု ထည့္သြင္း သိမ္းဆည္းထားသည္။ 

မွတ္တမ္းတင္သည့္ နည္းလမ္း

1. The two members who provided documentation for the update are the Ta’ang 
Women’s Organisation (TWO) and the Kachin Women’s Association of Thailand 
(KWAT).



5 ျမန္မာႏိုုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန အစီရင္ခံစာ

• ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီမွ ဇြန္လအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ၂၄ ခုုကိုု ND-
Burma မွ မွတ္တမ္းတင္ႏိုုင္ သည္။ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ၂၃ ခုုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ 
အျခား ၁ ခုုမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထား ျခင္းျဖစ္သည2္။ 

• အျဖစ္အမ်ားဆံုုး လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈသည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈျဖစ္ၿပီး 
၁၄ ခုု မွတ္တမ္းတင္ႏိုုင္သည္။ ဒုုတိယအမ်ားဆံုုးမွာ သတ္ျဖတ္မႈျဖစ္ၿပီး ၆ ခုု 
မွတ္တမ္း တင္ႏိုုင္သည္။ 

• ယခုုအစီရင္ခံသည့္ ကာလအတြင္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ စစ္ျဖစ္ပြားေနသည့္ 
ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြား ျခင္းျဖစ္သည္။

• လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ၂၄ ခုုအနက္ ၁၇ ခုုမွာ အစိုုးရလံုုၿခံဳးေရး အင္အား 
စုုမ်ားျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။ တိုုင္းရင္း 
သား လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔မ်ားက က်ဴးလြန္မႈ မ်ားရွိၿပီး၊ ၄ ခုုမွာ မည္သူ က်ဴးလြန္ 
ခ်ိဳးေဖာက္ ခဲ့ေၾကာင္း မထုုတ္ေဖာ္ႏိုုင္ေပ။  

• လူ႔အခြင့္အေရးခိ်ဳးေဖာက္သူမ်ား အျပစ္အေပးအေရးယူျခင္းမွ ကင္းလြတ္ 
ေန သည္မွာ စံတခုုလိုု ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ယခုုေဖာ္ျပထားသည့္ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ၂၄ ခုုစလံုုးတြင္ မည္သည့္က်ဴးလြန္ သူမွ တရားရံုုးတင္ ရင္ဆိုုင္ေျဖ 
ရွင္းရျခင္းမ်ိဳးမရွိေပ။ ညွဥ္းပန္းႏွပ္စက္မႈႏွင့္ သတ္ျဖတ္ခံရသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ 
နစ္နာ ခဲ့သူႏွင့္ မိသားစုု၀င္မ်ားမွ တပ္မေတာ္မွ ေလ်ာ္ေၾကးသေဘာမ်ိဳးေပး ေလ့ရွိ 
ေသာ္လည္း ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ အရဆိုုလွ်င္ မေျပာပေလာက္သည့္ သေဘာမ်ိဳးေပး 
ျခင္းသာျဖစ္သည္ကိုု မၾကာ ခဏေတြ႔ရသည္။

စိစစ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ား

 2. Two violations took place at the end of 2016 but were recorded in 2017. 



6 ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၇

 ND-Burma မွ ထုုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္အတြင္း တုုိင္းျပည္၏ လူ႔အခြင့္ 
အေရးအေျခအေန အစီရင္ခံစာအရ ေတြ႔ရွိရသည္မွာ တိုုင္းရင္းသားေဒသတခ်ိဳ႔တြင္ 
လက္နက္ကိုုင္စစ္ပြဲမ်ား တေက်ာ့ျပန္ ႀကီးထြားလာမႈႏွင့္အတူ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားလည္း 
သိသာထင္ရွားစြာ တိုုးပြားလာျခင္းျဖစ္သည3္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အထူးသျဖင့္ 
ခ်ိဳးေဖာက္ မႈအေရအတြက္မ်ား မ်ားျပားလာသည္ကိုု ေတြ႔ရသည္။ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
အမ်ားစုုကိုု အစိုုးရ၏ လံုုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ၄င္းတိုု႔၏ လုုပ္ရပ္အတြက္ 
တာ၀န္ယူစရာလည္း မလိုုေပ။ 

 စစ္ျဖစ္ရာေဒသမ်ားတြင္ စစ္တပ္၏ တားဆီးပိတ္ဆိုု႔မႈမ်ားေၾကာင့္ အရပ္ 
သားမ်ား လြတ္လပ္စြာ သြားလာမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ခံေနရၿပီး ရလဒ္အေနျဖင့္ စစ္ေရွာင္ 
ဒုုကၡသည္မ်ား ႏိုုင္ငံတကာအကူအညီမ်ား မရရွိေတာ့ျခင္းျဖစ္သည4္။ ရခိုုင္ျပည္ 
နယ္အတြင္း မြတ္စလင္မ်ားအေပၚက်ဴးလြန္သည္ဆိုုသည့္ စြပ္စြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုုင္ငံ 
တကာမွ ျပင္းထန္စြာ တုုန္႔ျပန္ၾကၿပီး။ ဆက္သြယ္္ေရး ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ႏွင့္ 
တရားမ၀င္အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ ပုုဒ္မ ၁၇/ ၁ ကိုု က်င့္သံုုးမႈေၾကာင့္ 
ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား တိုုးပြားလာသည5္။ 

 ၂၀၁၆ ခုုႏစွအ္တြင္း ေဖာထ္ုတုခ္ဲသ့ည္ ့မတရားျပဳက်င္မ့ႈမ်ားႏငွ္ ့ဖိႏွပိမ္ႈမ်ားသည ္
၂၀၁၇ အထိ ကံဆိုုးစြာ ဆက္ လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္။  ပုုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ႏွင့္ ၁၇/၁ 
ကိုု လြတ္လပ္စြာထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုမႈကိုု ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ဆက္လက္အသံုုးျပဳေနၿပီး 
၂၀၁၇ခုုႏွစ္၏ ပထမႏွစ္၀က္အတြင္း အဆိုုပါ ဥပေဒျဖင့္ နာမည္ႀကီး သတင္းေထာက္ 
အေတာ္မ်ားမ်ား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရသည္။ စစ္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ 
စစ္တပ္မွ တားဆီးပိတ္ဆိုု႔ မႈမ်ားဆက္လက္ျပဳလုုပ္ေနသျဖင့္ ႏိုုင္ငံတကာ အကူ 
အညီမ်ားမရရွိေအာင္ ဟန္႔တားသကဲ့သိုု႔ ျဖစ္ေနသည္။ တိုုင္းျပည္တြင္း အထူးသျဖင့္ 
ရခိုုင္ျပနည္နယ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိသည္ဟုု စြပ္စြဲမႈမ်ားအေပၚ 
စံုစမ္းရန္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး ေကာ္မရွင္တရပ္ကိုု 
ဖြဲ႔စည္းရန္ မတ္လတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အစိုုးရမွ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆန္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

ၿခံဳငံုုသံုုးသပ္ခ်က္

3. ND-Burma report on the human rights situation in Burma, January - December 
2016 http://nd-burma.org/nd-burma-2016-report-finds-dramatic-increase-
human-rights-violations/ 

4. See ND-Burma’s briefing: ‘Pawns in their game: the military’s blocking of aid to 
IDPs in Kachin and northern Shan State’, 22 December 2016, http://nd-burma.
org/pawns-in-their-game-the-militarys-blocking-of-aid-to-idps-in-kachin-and-
northern-shan-state/ 

5. See ND-Burma’s briefing: ‘Inconvenient truths: How journalists in Burma 
continue to be silenced, 18 January 2017, http://nd-burma.org/inconvenient-
truths-how-journalists-in-burma-continue-to-be-silenced/ 



7 ျမန္မာႏိုုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန အစီရင္ခံစာ

 အဆိုုပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား 
ေပၚတြင္ အက်ယ္တ၀င့္ေဖာ္ျပ ေနသကဲ့သိုု႔ ယခုု ေနာက္ဆံုုး အေျခအေန တင္ျပ 
ခ်က္ အစီရင္ခံစာသည္လည္း သတင္းေထာက္မ်ား သတင္းရယူရန္ စစ္တပ္မွ 
မၾကာ ခနပိတ္ပင္ထားသည့္ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားရွိ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု အဓိက 
ထား တင္ျပထားသည္။ 

 ယခုုအစီရင္ခံသည့္ ကာလအတြင္း မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
၂၄ ခုုအနက္ ၂၃ ခုုသည္ ရွမ္းျပည္ နယ္အတြင္း တအာန္းတိုုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ 
က်ဴးလြန္မႈမ်ားကိုု တအာန္းအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုုး (TWO) မွ မွတ္တမ္းတင္ထား 
ျခင္းျဖစ္သည္။ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ၁ ခုုမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ကခ်င္တိုုင္းရင္းသား 
မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္မႈကိုု ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုုး ထိုုင္းႏိုုင္ငံ (KWAT) မွ 
မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

 တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား တိုုက္ပြဲမ်ား 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနမႈႏွင့္အတူ အရပ္သားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ လူ႔အခြင့္
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားလည္ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ယခုုအစီရင္ခံ သည့္ ကာလအတြင္း 
ခန္႔မွန္းေျခ တိုုက္ပြဲေပါင္း ၁၅၅ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အမ်ားအျပားျဖ
စ္ပြားျခင္းျဖစ္သည6္။ ND-Burma ၏ မွတ္တမ္းမ်ား အရ ခ်ိဳးေဖာက္မႈအမ်ားစုုကိုု 
အစိုုးရ၏ လံုုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက က်ဴးလြန္ၿပီး က်န္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု တိုုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔မ်ားက ခ်ိဳးေဖာက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 

 တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ စစ္ျဖစ္ပြားရာေဒသရွိ တိုုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအေပၚ 
ပစ္မွတ္ထား၍ စနစ္တက် က်ဴးလြန္ေနမႈသည္ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔
အစည္းမ်ား ရိကၡာ၊ ရံပံုုေငြ၊ လူသစ္ရရွိမႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မရရွိေစရန္ 
ရည္ရြယ္သည့္ ျဖတ္ေလးျဖတ္ စစ္ဆင္ေရး၏ အစိတ္အပိုု္င္းတရပ္အျဖစ္ က်င့္သံုုး 
ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ တိုုင္းရင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ 
တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔မ်ား အား လူသစ္စုုေဆာင္းေပးျခင္း၊ တညတာ 
တည္းခိုုခြင့္ေပးျခင္း (သိုု႔) ဆန္တအိတ္မွ်ေပးျခင္း စသျဖင့္ မည္သည့္အကူ အညီမ်ွ 
မေပးရဲေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တိုုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားၿပီး 
မၾကာခန က်ဴးလြန္ခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ပံုုစံမွာ အတင္းအဓမၼဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ညွဥ္းပန္း 

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန

6. Myanmar Peace Monitor http://mmpeacemonitor.org/research/monitoring-
archive 
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ႏွိပ္စက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မန္တုုံၿမိဳ႔နယ္တြင္ မွတ္တမ္း 
တင္ထားသည့္ ျဖစ္ရပ္တြင္ (ျဖစ္ရပ္မွန္-၁) တအာန္းရြာသား ၁၇ ဦးကိုု တပ္မေတာ္မွ 
ဖမ္းဆီး ၍ ေတာတြင္းတေနရာတြင္ တညလံုုးႏွိပ္စက္၊ စစ္ေဆးေမးျမန္းၾကသည္။ 
စစ္သားမ်ားက ၄င္းတိုု႔ကိုု တအာန္း လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) မွ တပ္ 
သားမ်ားျဖစ္သည္ဟုု စြပ္စြဲၾကၿပီး သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားမေပးပါက ၄င္း တိုု႔ရြာ 
ကိုု မီးရိႈ႔ပစ္မည္ဟုု ၿခိမ္းေျခာက္ၾကသည္။ 

 တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔မ်ားမွလည္း တိုုင္းရင္းသားအရပ္သား 
မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ား က်ဴးလြန္ၾကၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ 
အၾကမ္းဖက္မႈ ၃ ခုုမွာ ၄င္းတိုု႔က်ဴးလြန္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ မန္တံုုၿမိဳ႔နယ္ 
တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ျဖစ္ရပ္ (ျဖစ္ရပ္မွန္ ၂) တြင္ ရြာသားတဦးကိုု TNLA 
စစ္သားျဖစ္သည္ဟုု စြပ္စြဲကာ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္-ေတာင္ပိုုင္း (RCSS/SSA) 
အဖြဲ႔မွ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ အဆုုိပါ ရြာသားသည္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရၿပီး ၉  လၾကာ 
ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ထိုုေဒသတြင္ ၂၀၁၅ ႏိုု၀င္ဘာလမွစၿပီး 

TNLA ႏွင့္ RCSS/SSA တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား တုုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလ်ွက္ရွိသည္။ 

 ေနာက္ထပ္ ျဖစ္ရပ္တခုုတြင္ တအာန္းရြာသားတဦးမွာ TNLA စစ္သား၏ 
ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိသြားၿပီး ၄င္းအား အနီးရွိ တပ္မေတာ္မွ စစ္သားမ်ားက 
ေဆး၀ါးကုုသေပးၿပီး ေဆးရံုုသိုု႔ ပိုု႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္ (ျဖစ္ရပ္မွန္ ၁၁)။ 

 တပ္မေတာ္မွ တိုုင္းရင္းျပည္သူမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားၿပီး လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ 
ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ ႏိုုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ (AI) ၏ ဇြန္လ 
အစီရင္ခံစာတြင္ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာတြင္ 
အရပ္သားမ်ားေနထိုုင္သည့္ ေနရာအနီးတ၀ိုုက္သိုု႔ လက္နက္ႀကီးမ်ား ပစ္ခတ္ၾကၿပီး 
ထိုုသိုု႔ ပစ္ခတ္ျခင္းမွာ “စုုေပါင္း အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း” ပံုုစံျဖစ္ေနသည7္။ 

 သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဖာ္ျပေနသည့္ ျဖစ္ရပ္ 
(ျဖစ္ရပ္မွန္ ၈)တြင္ တပ္မေတာ္မွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္သျဖင့္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ 
မူဆယ္ၿမိဳ႔နယ္တြင္ ၂ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္တဦး ေသဆံုုးသြားမႈျဖစ္သည္။ 
အဆိုုပါပစ္ခတ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္မွ ျငင္းဆိုုေသာ္လည္း ေသဆံုုးသြား 
သည့္ ကေလး၏ မိဘမ်ားအား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀ႏွင့္ ညီမ်ွသည့္ တရုုတ္ယြမ္ 
ေငြကိုု အလႈေငြအျဖစ္ ေပးခဲ့သည္။ အဆိုုပါ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္မွ 
ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုုင္းတြင္ ထိုုးစစ္ဆင္ေနမႈမ်ား ရပ္ဆုုိင္းရန္ ေဒသခံမ်ားမွ လမ္း 
ေပၚထြက္ ေတာင္းဆိုုကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ 

7. Amnesty International, “All the Civilians Suffer”: Conflict Abuse and 
Displacement in Northern Myanmar, p.14  https://www.amnestyusa.org/wp-
content/uploads/2017/06/Myanmar-report-FINAL-VERSION.pdf 



9 ျမန္မာႏိုုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန အစီရင္ခံစာ

 အျခားေသာ နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားမွာ ၄င္းတိုု႔အေပၚ တိုုက္ရိုုက္ ပစ္မွတ္ထားက်ဴး 
လြန္ခံရျခင္းမဟုုတ္ပဲ စစ္ပြဲ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုုးက်ိဳးအေနျဖင့္ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ 
အသက္ဆံုုးရံႈးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚၾကရသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ သီေပါၿမိဳ႔ 
နယ္တြင္ (ျဖစ္ရပ္မွန ္၁၂) ေျမျမွဳပ္မိုုင္းနင္းမိၿပီးေနာက ္မိန္းကေလး တဦးအသကဆ္ံုုးရံႈး 
ၿပီး အျခား ၂ ေယာက္မွာ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိသြားၾကသည္။ ေဒသခံမ်ားမွ အဆိုုပါမိုုင္းကိုု  
RCSS/SSA မွ ေထာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟုု ခန္႔မွန္းၾကသည္။ ဆယ္စုုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီၿပီးျ
ဖစ္ပြားေနသည့္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းစစ္တြင္ ထိုုကဲ့သိုု႔ အရပ္သားမ်ား “မေတာ္တဆ 
ထိခိုုက္ဆံုုးရံႈးမႈ”မ်ိဳး မၾကာခန ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။ 

 တခ်ိဳ႔ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွာ “မတရား ရက္စက္မႈတြင္ ေမြ႔ေလ်ာ္သည့္” အမ်ိဳး 
အစားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုုင္သည8္။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႔နယ္တြင္ မွတ္တမ္း 
တင္ထားသည့္ ျဖစ္ရပ္ (ျဖစ္ရပ္မွန္ ၅)တြင္ ဆြံ႔အနားမၾကားသည့္ တအာန္း ရြာသား 
တဦးအား လမ္းမေလ ွ်ာက္ႏိုုင္ေတာ့သည့္၊ မ်က္လံုုးမ်ား ဖူးေယာင္သည္အထိ 
တပ္မေတာ္မွ စစ္သားမ်ားက ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ ရိုုက္ႏွက္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုု႔ေနာက္ 
စစ္သားမ်ားက ရြာသူႀကီးအား ဒဏ္ရာရသူ ရြာသားအား မည္သည့္ေဆးရံုသိုု႔မ်ွမပိုု႔ 
ေဆာင္ပါဟုု သေဘာတူခ်က္တြင္ အတင္းအၾကပ္ လက္မွတ္ေရးထိုုးခုုိင္းသည္။ 
ရြာသားအား ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သည့္ သတင္းအား ျပင္ပသိုု႔မေပါက္ၾကားေစရန္ ရည္ 
ရြယ္လုုပ္ေဆာင္ ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 ယခုုအစီရင္ခံသည့္ကာလအတြင္း မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ 
က်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ မည္သည့္ တရားခံုုရံုုးတြင္မ်ွ တရားရင္ဆိုုင္ေျဖရွင္းရျခင္းမ်ိဳးမ
ရွိေပ။ ျဖစ္ရပ္တခ်ိဳ႔တြင္သာ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ အနည္းအက်ဥ္း (သိုု႔) အလႈေငြအျဖစ္ 
နစ္နာသူမ်ားကိုု ေပးအပ္ျခင္းမ်ိဳးရွိသည္။ အဆိုုပါ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ားကိုု အမွားလုုပ္ခဲ့ 
ပါသည္ ဟုု ရွားရွားပါးပါး ၀န္ခံ၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္အတူ ေပးအပ္ျခင္း မ်ိဳးေတြ႔ 
ရသည္။ 

 ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႔နယ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ျဖစ္ရပ္တြင္ 
(ျဖစ္ရပ္မွန္ ၇) တပ္မေတာ္မွ စစ္ သားတဦးသည္ ရြာသားတဦးအား ၀ါးရင္းတုုတ္ျဖင့္ 
အေၾကာင္းမဲ့ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရိုုက္ႏွက္ခဲ့သည္။ ရြာသားမွာ အရိုုက္ခံရၿပီး 
ေမ့ေျမာေနခဲ့ကာ ၂ပတ္အၾကာတြင္ ေသဆံုုးသြားသည္။ အျပစ္က်ဴးလြန္သည့္ 
စစ္သားက အရိုုက္ ခံရသည့္ မိသားစုုအား ေတာင္းပန္ခဲ့ၿပီး သူ၏တပ္ရင္းမွလည္း 
နစ္နာသူ၏ မိသားစုုကိုု ထူးထူးျခားျခား က်ပ္ ၁ သန္းေက်ာ္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၈၈၀ ခန္႔) ေပးအပ္ခဲ့သည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း ND-Burma မွ သတိျပဳမိသည္မွာ 
အဆိုုပါ စစ္သားသည္ စစ္ခံုုရံုုးျဖင့္ျဖစ္ေစ အရပ္သားခံုုရံုုးျဖင့္ျဖစ္ေစ အမႈရင္ဆိုုင္ေျဖ
ရွင္းရျခင္းမ်ိဳးမရွိေပ။ 

8. A phrase used by analyst David Scott Mathieson to describe human rights 
violations committed by Tatmadaw soldiers. 



10 ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၁၇

 ရာစုုႏွစ္၀က္ခန္႔အၾကာတြင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ပထမဆံုုးအႀကိမ္ ဒီမိုက 
ေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမွာက္ခံရသည့္ အစိုုးရတက္လာၿပီး တႏွစ္အၾကာတြင္ပင္ 
မယံုုၾကည္စရာေကာင္းေလာက္သည့္ အေျခအေနကို သတင္းစာဆရာ ဘာေတးလ္ 
လစ္တနာက ယခုုလိုုေရးခဲ့သည္ “စိတ္ပ်က္စရာအေျခအေနေတြက အထူးသျဖင့္ 
တိုုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတယ္….ျမင္ေတြ႔ရတာ အေတာ္မ်ားမ်ားက 
အရင္တုုန္းကထက္ ေတာင္ ပိုုေနသလိုုပါပ9ဲ”

ျဖစ္ရပ္မွန္ (၁)။ ရြာသား ၁၇ဦးအာ တပ္မေတာ္မွ ဖမ္းဆီး၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း။

ရွမ္းျပည္နယ္၊ မန္တံုုၿမိဳ႔နယ္။        
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁-၂၂ 

 တပ္မေတာ္ႏွင့္ TNLA တိုု႔ တိုုက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္၏ ဂ်က္ 
တိုုက္ေလယဥ္မ်ားသည္ ပန္ယြန္း ေက်းရြာသိုု႔ ဗံုုးႀကဲခဲ့သျဖင့္ လယ္ယာမ်ား၊ အလယ္ 
တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ေက်းရြာရွိ အိမ္မ်ား ပ်က္စီးသြားသည္။ 

 စစ္သားမ်ားရြာအတြင္းသိုု႔ ၀င္လာသည္ကိုုေတြ႔သည္ႏွင့္ ရြာလူႀကီးက ရြာသား 
မ်ားအား လြတ္ရာသိုု႔ေျပးရန္ ေျပာခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ားက ထြက္ေျပးသည့္ ရြာသား 
၃ ဦးႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ၁၄ ဦးကိုု ရြာတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 

 စစ္သားမ်ားက ရြာသား ၁၇ဦးကိုု ေတာထဲေခၚသြားၿပီးေနာက္ ႀကိဳးတုုတ္၍ 
စစ္ေဆးေမးျမန္းၾကသည္။ ဖမ္းဆီးခံ ရြာသားမ်ားထဲမွ ၃ ဦးမွာ TNLA စစ္သားမ်ား 
ျဖစ္ၿပီး က်န္သည့္ရြာသားမ်ားက အဆိုုပါ  TNLA စစ္သားမ်ား မည္သူျဖစ္ သည္ကိုု 
ထုုတ္ေဖာ္ မေျပာပါက အသတ္ခံရမည္ဟုု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္။ စစ္တပ္မွ လိုုခ်င္သည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမေပးပါက ရြာကိုုမီးရိႈ႔ပစ္ မည္ဟုုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ 
ခဲ့ သည္။ ရြာသားမ်ားမွာ တရက္ႏွင့္ တညတာမ်ွ ေသနတ္ဒင္ျဖင့္ ထုုႏွက္ခံရျခင္း၊ 
ကန္ေက်ာက္ခံရျခင္း၊ ၀ါးရင္းတုုတ္ျဖင့္ အရိုုက္ခံရျခင္းႏွင့္ လက္သီးျဖင့္ အထိုုးခံၾက 
ရသည္။ 

 ရြာသားမ်ားကိုု ျပန္လႊတ္ေပးသည့္အခ်ိန္တြင္ စစ္သားမ်ားက ပန္ယြန္းရြာသား 
၃ ဦးကုုိ ရိကၡာႏွင့္ ဒဏ္ရာရ စစ္သားမ်ားကိုု ေနာက္တရြာသိုု႔ ထမ္းပိုုးသယ္ေဆာင္ရန္ 
ေပၚတာအျဖစ္ ေခၚေဆာင္ခဲ့သည္။ 

ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား

9. Bertil Lintner, ‘One Year on in Myanmar’s Suu Kyi’s Halo Slipping?’, South 
China Morning Post, 12 November 2016, http://www.scmp.com/week-asia/
politics/article/2045262/one-year-myanmar-suu-kyis-halo-slipping 
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 စစ္သားမ်ားသည္ ရြာသားမ်ားထံမွ က်ပ္ေငြ ၁.၄သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ 
၁၀၀၀) ခန္႔ကိုုလည္း အတင္း အဓမၼလုုယူခဲ့ၾကသည္။

ျဖစ္ရပ္မွန္ ၂။ ရြာသားတဦးအား RCSS/SSA မွ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္၍ ၉ လၾကာ 
ထိန္းသိမ္းခဲ့။

ရွမ္းျပည္နယ္၊ မန္တံုုၿမိဳ႔နယ္       
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ေမလ ၂၇ မွ ၂၀၁၇ခုုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္အထိ

 ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ နံနက္ေစာေစာတြင္ မန္တံုုၿမိဳ႔နယ္ရွိ ရြာသား 
တဦးအား TNLA စစ္သားျဖစ္သည္ဟုု သံသယျဖစ္ၿပီး RCSS/SSA အဖြဲ႔မွ ဖမ္းဆီး 
ခဲ့သည္။ ၄င္းအား RCSS/SSA စစ္သား ၆၀ ခန္႔မွ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ၀ိုုင္း၀န္းရိုုက္ ႏွက္သျဖင့္ 
“ငါေတာ့ အသက္ရွင္ဖိုု႔ လမ္းမျမင္ေတာ့ဘူးဟုု” ထင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။  

 ထိုု႔ေနာက္သူ႔အား RCSS/SSA ေတာင္ပိုုင္း ဌာနခ်ဳပ္သိုု႔ေခၚေဆာင္သြားၿပီး 
စစ္ေဆးေမးျမန္းၾကသည္။ TNLS ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေထာက္အထားတစံုုတရာ 
မေတြ႔ရသည့္အတြက္ သူ႔အား ရိုုက္ႏွက္မႈမရွိေတာ့ေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္ ၉ လခန္႔ 
ထိန္းသိမ္းထားသည္။ 

ျဖစ္ရပ္မွန္ ၃။ လက္ဖက္ေတာင္သူ ၃ဦး တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ား၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ 
အျပင္းအထန္ ဒဏ္ရာ ရရွိျခင္း။

၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္။

 မတ္လ ၂ရက္ေန႔တြင္ ရြာသား ၃ ဦး 
သည္ လက္ဖက္ၿခံ တြင္ အလုုပ္လုုပ္ ေန 
စဥ္ ေသနတ္သံမ်ားၾကား သျဖင့္ ေသ နတ္ 
သံမ်ား စဲသြားသည္အထိ ပုုန္းေအာင္းေနခဲ့ 
ၾကသည္။ ၄င္းတိုု႔ အိမ္အျပန္လမ္းတြင္ 
တပ္မေတာ္မွ စစ္သား ၅ဦးႏွင့္ တိုုးၿပီး စစ္ 
ေဆးေမးျမန္းၾကသည္။ 

 စစ္သားတဦးက “သူတုုိ႔ကိုု ပစ္” ဆိုုၿပီး 
ရုုတ္တရက္ ေအာ္လိုုက္သျဖင့္ ရြာသား 
မ်ားကိုု စတင္ပစ္ခတ္ၾကရာ ၃ ဦးစလံုုး ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ ရရွိသြားၾကသည္။ 

“တိုုက္ပြဲေတြကေတာ့ ျဖစ္ေနတာပဲ၊ 

ငါတိုု႔လည္း မတားႏိုုင္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ 

ရြာနားမွာ လာမျဖစ္ၾကရင္ 

အေကာင္းဆံုုးပဲ။ ရြာသားေတြ 

ေၾကာက္ၾကတယ္၊ ေနာက္ၿပီး 

ဒုုကၡအရမ္းေရာက္ၾကတယ္။ 

တိုုက္ပြဲေတြ မရွိေတာ့ ရင္ 

အေကာင္းဆံုုးပါပဲ” 
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  စစ္သားမ်ားက ဒဏ္ရာရရွိ 
ထားၾကသည့္ ရြာသားမ်ားကိုု တျခား 
ရြာသားမ်ား လာေရာက္ သယ္ 
ေဆာင္မွသာ ေဆးရံုုသိုု႔ သြားခြင့္ျပဳ 
မည္ဟုု တားျမစ္ထားၾက သည္။ 
လူမႈေရး အသင္းတဖြဲ႔က အ ဆိုုပါရြာ 
သားမ်ားအား လာေရာက္ ကူညီျပဳစုု 
ေစာင့္ ေရွာက္ ၿပီးေနာက္ ေဆး ရံုုသိုု႔ 
ပိုု႔လိုုက္ ၾကသည္။ ရြာသား ႏွစ္ဦးမွာ 
ခြဲစိတ္ကုုသရန္ လိုုအပ္ေန သည္။ 

  ရြာသူႀကီးမွ “တိုုက္ပြဲေတြ က ေတာ့ ျဖစ္ေန တာပဲ၊ ငါတိုု႔လည္း မ 
တားႏိုုင္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္  ရြာနားမွာ လာမျဖစ္ၾကရင္ အေကာင္းဆံုုးပဲ။ ရြာ သားေတြ 
ေၾကာက္ၾကတယ္၊ ေနာက္ၿပီး ဒုုကၡအရမ္းေရာက္ၾက တယ္။ တိုုက္ပြဲ ေတြမရွိ ေတာ့ရင္ 
အ ေကာင္းဆံုုးပါပဲ” ဟုုေျပာသည္။ 

ျဖစ္ရပ္မွန္ ၄။ ရြာသားမ်ား တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ား၏ အတင္းအၾကပ္ဖမ္းဆီး 
ႏွိပ္စက္ခံရျခင္း

နမ့္ဆန္ၿမိဳ႔နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္       
၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ မတ္လ ၆ ရက္၊ ၁၁ ရက္၊ ေမလ ၁၃-၁၄

 မတ္လ ၆ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ မံုုးေယာတြင္ အေျခစိုုက္သည့္ 
တပ္မေတာ္မွ စစ္သားမ်ားသည္ ေလြးပန္းရြာသားတဦးအား TNLS ႏွင့္ ပတ္သက္ 
သည္ဟုု သံသယျဖစ္ကာ ဖမ္းဆီး စစ္ေဆး ႏွိပ္စက္ၾကသည္။ 

 စစ္သားမ်ားက ရြာသူႀကီးအား တျခားရြာသားေတြ TNLA ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ 
ရွိၾကလားဟုု စစ္ေဆးေမးျမန္းရာ၊ ရြာသူႀကီးမွ ရြာသားမ်ားသည္ သာမန္ အရပ္သား 
မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္ဟုု ျပန္ေျဖသည္။ စစ္သားမ်ားမွ “ငါတိုု႔ကိုု မလိမ္နဲ႔၊ အမွန္အတိုုင္း 
ေျပာ၊ ငါတိုု႔ကိုုလိမ္ရင္ မင္းကုုိ TNLA ယူနီေဖာင္း၀တ္ေပးၿပီး ေသနတ္ နဲ႔ပစ္မယ္” ဟုု 
ၿခိမ္း ေျခာက္သည္။ 

 စစ္သားမ်ားက တျခားရြာသားမ်ားအားလည္း စစ္ေဆးေမးျမန္းရာတြင္ အမွန္ 
အတိုုင္း မေျပာပါက ရြာကိုုမီးရိႈ႔ၿပီး ရြာလမ္းကိုု ပိတ္ထားမည္ဟုု ၿခိမ္းေျခာက္ၾက 
သည္။ ရြာသားတဦးမွာ ဦးေခါင္းႏွင့္ ေက်ာကုုန္းကိုု အႀကိမ္ႀကိမ္ အကန္ခံရသည္။ 
ရြာသားမ်ားကိုု ထိုုေန႔တြင္ပင္ (သိုု႔) ေနာက္ေန႔တြင္ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ 

လက္ဖက္ေတာင္သူတဦး မည္သည့္အေၾကာင္းမ ွ်မရွိပဲ 
တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ား၏ ပတ္ခတ္ျခင္းခံရပံုု။ 
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ျဖစ္ရပ္မွန္ ၅။ မသန္စြမ္းရြာသားတဦးအား တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားမွ ညွဥ္းပန္း 
ႏွိပ္စက္ျခင္း။

နမ့္ဆန္ၿမိဳ႔နယ္၊ ရွမ္းျပည္။        
၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ ရက္။

 တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားမွ ရြာသားတဦး ေရခပ္သြားစဥ္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 
ရြာသားမွာ ဆြ႔ံအ၊ နားမၾကားသူ ျဖစ္သ ျဖင့္ စစ္သားမ်ားမွ ေမးျမန္းသည့္အခါ ျပန္ 
လည္တုုန္႔ျပန္ ေျဖၾကားႏိုုင္ျခင္းမရွိေပ။ ထိုု႔ေၾကာင့္ စစ္သားမ်ားမွ သူ႔အား ႀကိဳးျဖင့္ 
တုုတ္ၿပီး ၀ိုုင္း၀န္းရိုုက္ႏွက္ရာ လမ္းမေလ်ွာက္ႏုုိင္၊ မ်က္လုုံးပင္မဖြင့္ႏိုုင္ေတာ့ေအာင္ 
ဖူးေယာင္၊ ဒဏ္ရာမ်ားရသြားသည္။ 

 စစ္သားမ်ားက ရြာသားကိုု ျပန္လႊတ္ေပးၿပီးေနာက္ ရြာသူႀကီးအေနျဖင့္ 
၄င္းအား ေဆးရံုုတင္ပိုု႔ကုုသျခင္း မျပဳပါဆိုုသည့္ ခံ၀န္ခ်က္ကိုု  အတင္းအၾကပ္ လက္ 
မွတ္ထိုုးေစသည္။ 

ျဖစ္ရပ္မွန္ ၆။ စိတ္ပံုုမွန္မဟုုတ္သည့္ ရြာသားအား တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားမွ 
ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း

 ရြာသားတဦး ထင္းေကာက္သြားစဥ္ တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားမွ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 
သူ၏ စိတ္အေျခအေနေၾကာင့္ စစ္သားမ်ားက သူ႔ကိုုစကားေျပာသည့္အခါ ျပန္ 
လည္ေျဖၾကားႏိုုင္ျခင္း မရွိေပ။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ၄င္းအား TNLA စစ္ သားျဖစ္မည္ဟုု 
သံသယ၀င္ၿပီး စစ္သားမ်ားမွ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 

 စစ္သားမ်ားမွ အဆိုုပါရြာသားအား ေသနတ္ဒင္ျဖင့္ ရိုုက္ႏွက္၊ ထုုေထာင္းၾကရာ 
ရြာသား၏ မိခင္က သူ႔သားမွာ အျပစ္မရွိေၾကာင္း၊ စိတ္ပံုုမွန္မဟုုတ္သည့္အတြက္ 
သူ႔အား ေမးျမန္းလ ွ်င္ ျပန္ေျဖေလ့မရွိေၾကာင္း ေျပာမွ ရပ္တန္႔ၾကသည္။ 

 စစ္သားမ်ားက သူ႔ကိုုျပန္လႊတ္ေပးၿပီး စိတ္ပံုုမွန္မဟုုတ္သူအျဖစ္ မသိေၾကာင္း၊ 
ေဆး၀ါးကုုသရန္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးမည္ဟုု ေျပာေသာ္လည္း တျပားတခ်ပ္မွ 
မေပးဘဲ ေနာက္ေန႔ေစာေစာတြင္ ရြာမွထြက္ခြာသြားၾကသည္။
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ျဖစ္ရပ္မွန္ ၇။ တပ္မေတာ္ စစ္သားမွ ရြာသားအား သတ္ျဖတ္ျခင္း

နမ့္ဆန္ၿမိဳ႔နယ္၊ ရွမ္းျပည္။

 ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္ေန႔ 
တြင္ တပ္မေတာ္မွ စစ္သား 
တဦးသည္ ရြာရွိ အမ်ိဳးသမီး 
တဦးႏွင့္ စကားေျပာေနၿပီး 
အမ်ိဳးသမီးမွာ ငိုုေန၍ ရြာသား 
တဦးမွ ဘာလုုိ႔ငိုုေနလဲဟုု ေမး 
ျမန္းသည္။ စစ္သားက အဆုုိ 
ပါ ရြာသားအား “မင္းက ရြာ 
လူႀကီးလား၊ ဘာလိုု႔ေမး တာ 
လဲ” ဟုုေျပာဆုုိကာ ရြာသား၏ 
ဦးေခါင္းအား ၀ါးရင္း တုုတ္ျဖင့္ 
ရိုုက္ႏွက္ခဲ့သည္။

 အရိုုက္ခံရၿပီးသည့္ေနာက္ ရြာသားမွာ လမ္းမေလ်ွာက္ႏိုုင္၊ စကားမေျပာ 
ႏိုုင္ေတာ့ေပ။ ရြာတြင္းရွိ စစ္သားမ်ားက ရြာသားအား ေဆးကုုသရန္ တျခားသိုု႔ 
သယ္ေဆာင္ခြင့္မျပဳပဲ ၄င္းတုုိ႔ကိုုယ္တိုုင္ ဒဏ္ရာကိုု ခ်ဳပ္ေပးသည္။ ရြာသားမွာ သတိ 
လစ္သြားရာမွ ျပန္လည္ သတိမရေတာ့ေပ။ 

 ေနာက္တေန႔တြင္ ရြာလူႀကီးႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူ ရြာသား၏ ဇနီးက သူ႔အား ေဆး 
ရံုုသိုု႔ ပိုု႔ခြင့္ျပဳရန္ စစ္သားမ်ားထံ ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ားက သြားခြင့္ျပဳၿပီး 
သူ႔ဇနီးအား က်ပ္ ၅ သိန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၇၀) ကုုိ ေဆးဖိုုးအျဖစ္ ေပးလုုိက္ 
သည္။ တရက္တည္းတြင္ပင္ ရိုုက္ႏွက္ခဲ့သည့္ စစ္သားက ဒဏ္ရာရသူ ရြာသားအိမ္ 
သိုု႔လာေရာက္ၿပီး သူလုုပ္ခဲ့မိသည့္အတြက္ ေတာင္းပန္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆးကုုရန္ က်ပ္ 
၇ ေသာင္း (ေဒၚလာ ၅၀) ကိုု ရြာသား၏ ဇနီးအား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ 

 မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဒဏ္ရာရသူ ရြာသားမွာ ေသဆံုုးသြားသည္။ စစ္သား 
မ်ားက ရြာသား၏ မိသားစုုကုုိ ေနာက္ထပ္ က်ပ္ ၇ သိန္း (ေဒၚလာ ၅၀၀) ထပ္မံေပး 
အပ္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ စစ္သားတဦးမွ ၀ါးရင္းတုုတ္ျဖင့္ ဦးေခါင္းတြင္ 
အရိုုက္ခံရၿပီး ေမ့ေျမာေနသည့္ ရြာသား။ သတိလစ္ၿပီး 

မၾကာမီေသဆံုုးသြားသည္။
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ျဖစ္ရပ္မွန္ ၈။ တပ္မေတာ္မွ ပစ္လိုုက္သည့္ နက္လက္ႀကီးက်ည္ေၾကာင့္ ကေလး 
တဦးေသဆံုုးၿပီး အျခား ၂ဦး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဒဏ္ရာရသြားျခင္း။

မူဆယ္ၿမိဳ႔နယ္၊ ရွမ္းျပည္။        
၂၀၁၆ ေအာက္တိုုဘာ ၁ ရက္

 ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ေအာက္တိုုဘာ ၁ ရက္တြင္ ရွမ္းျပည္၊ မူဆယ္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္း 
တပ္မေတာ္မွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပတ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ ၂ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမေလး 
တဦးေသဆံုုးၿပီး ၃ ႏွင့္ ၄ ႏွစ္အရြယ္ အျခား ကေလးႏွစ္ဦး ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာ 
ရရွိသြားသည္။ 

 ရြာသားမ်ား ေျပာျပခ်က္အရ ေအာက္တိုုဘာလ ၁ရက္ေန႔တြင္ သတိ 
ေပးျခင္းမရွိပဲ ရြာအတြင္းသိုု႔ လက္နက္ႀကီး က်ည္ ၆ လံုုးက်ေရာက္ ေပါက္ကြဲခဲ့သည္။ ၄ 
ႏွစ္အရြယ္ ကေလး၏ မိခင္ျဖစ္သူက ေျပာသည္မွာ မနက္စာအ တြက္ျပင္ဆင္ေနစဥ္ 
ပထမဆံုုး လက္နက္ႀကီးက်ည္သည္ အိမ္နီးခ်င္းအိမ္၏ေရွ႔ ကြက္လပ္တြင္ က်ေရာက္ 
ေပါက္ကြဲၿပီး သူတိုု႔အိမ္၏ နံရံမ်ား ထိမွန္ ပ်က္စီးကုုန္သည္။ 

 ထိုုအခ်ိန္တြင္ ကေလးသံုုးေယာက္မွာ အိမ္နီးခ်င္းအိမ္၏ ကြက္လပ္တြင္ 
ကစားေနၿပီး ၃ ေယာက္လံုုး ဒဏ္ရာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရရွိသြားသည္။ ကေလးမ်ားကိုု 
ေဆးရံုုသိုု႔ ခ်က္ျခင္းပိုု႔ေဆာင္ေသာ္လည္း အငယ္ဆံုုးကေလး မွာ လမ္းတြင္ပင္ 
ေသဆံုုးသြားသည္။ 

 ေနာက္တေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ကေလးမေလး၏ စ်ာပနသိုု႔ တပ္မေတာ္၊ 
တပ္ရင္း ၂၁၇ မွ စစ္သားမ်ား လာေရာက္ၿပီး မိဘမ်ားအား ယြမ္ေငြ ၂၀၀ (ေဒၚလာ ၃၀) 
ေပးခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္က လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ ခဲ့သည္ကိုု ျငင္းဆိုုခဲ့သည္။ 
သိုု႔ေသာ္လည္း ထိုုအခ်ိန္က တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) 
တိုု႔ၾကား တုုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေပ။ 

ျဖစ္ရပ္မွန္ ၉ ။ တပ္မေတာ္၏ လက္နက္ႀကီးက်ည္ေၾကာင့္ ကေလး ၃ ဦး ဒဏ္ 
ရာရသြားျခင္း။

ေက်ာက္မဲခရိုုင္၊ ရွမ္းျပည္။        
၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ ရက္။

 ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔ မနက္တြင္ ၇ ႏွစ္အရြယ္ ကေလး ၂ဦးႏွင့္ ၂ 
ႏွစ္အရြယ္ ကေလးတိုု႔ ေဆာ့ကစား ေနစဥ္ တပ္မေတာ္မွ ပစ္ခတ္လိုုက္သည့္ လက္ 
နက္ႀကီးက်ည္ ၄င္းတိုု႔အနီးတြင္ က်ေရာက္ေပါက္ပြဲခဲၿပီး ၃ ဦးလံုုး ဒဏ္ရာရရွိသြား 
သည္။ 
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 ရြာသားမ်ား၏ အေျပာအရ TNLA စစ္သားမ်ားမွ မိုုင္းေထာင္ေနသည္ကိုု 
ေတြ႔သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္မွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုု ဆိုု 
သည္။  

 စစ္သားမ်ားက က်ပ္ ၂ ေသာင္း (၁၅ ေဒၚလာ) စီကိုု ဒဏ္ရာရသည့္ ကေလး 
မ်ား၏ မိဘမ်ားကိုု ေဆးဖိုုးအျဖစ္ ေပးခဲ့သည္။ 

ျဖစ္ရပ္မွတ္ ၁၀။ တပ္မေတာ္မွ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ရြာသား ၂ ဦး 
ေသဆံုုးၿပီး ၁၀ ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိသြားျခင္း

နမ့္ဆန္ၿမိဳ႔နယ္၊ ရွမ္းျပည္။        
၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္

 ရြာသား ၅၀ ဦးခန္႔ ပြဲေတာ္အတြက္ အကတုုိက္ေနစဥ္ တပ္မေတာ္မွ 
လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္လုုိက္သျဖင့္ ၈ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးတဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတဦး 
ေသဆံုုးသြားၿပီး ၁၀ ဦးဒဏ္ရာရရွိသြားသည္။ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ား အား ကုုသရန္ 
ေဆးရံုုသိုု႔ပိုု႔ေဆာင္ထားသည္။ 

ျဖစ္ရပ္မွန္ ၁၁။ TNLA စစ္သားမ်ားပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ရြာသား တဦးေသဆံုုးၿပီး 
အျခားတဦး ဒဏ္ရာရသြား ျခင္း။

မန္တံုုၿမိဳ႔နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္။        
၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ရက္။

 မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ TNLS စစ္သားမ်ား 
ခုုိမုုန္းရြာအတြင္း ၀င္လာၿပီး တပ္မေတာ္မွ စစ္သား 
မ်ားရွိရာသိုု႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပတ္ခတ္ခဲ့သည္။ 
ထိုုအခ်ိန္တြင္ နစ္နာခဲ့သူအပါအ၀င္ ရြာသားမ်ား 
စတင္ထြက္ေျပးၾကသည္။ ရြာသား တဦးမွာ ဘုုန္းႀကီး 
ေက်ာင္းနားမွ အျဖတ္တြင္ TNLA ၏ ပစ္ခတ္ျခင္း 
ခံရသည္။ ရြာသားက မပစ္ရန္ႏွင့္ မိမိမွာ သာမန္ 
ရြာသားျဖစ္သည္ဟုု ေျပာေသာ္လည္း TNLA စစ္သားမ်ားမွ ထပ္မံပစ္ ခတ္သျဖင့္ 
ရြာသားမွာ လက္ေမာင္းႏွင့္ ခါးတြင္ ေသနတ္ မွန္သြားသည္။ 

 ထိုုအနားတြင္ရွိေနသည့္ ဒုုတိယရြာသားမွာလည္း ဘုုန္းႀကီးေက်ာင္းအတြင္းရွိ 
TNLA စစ္သား၏ ပစ္ခတ္ျခင္းခံရ ၿပီး ဒဏ္ရာအႀကီးအက်ယ္ရသြားကာ ေနရာတြင္ပင္ 
ေသဆံုုးသြားသည္။ 

“ငါလည္း သူတိုု႔လိုု 

တအာန္းလူမ်ိဳးျဖစ္ရဲ႔သားနဲ႔ 

ငါ့ကိုုအဲလိုု လုုပ္တာကိုု 

အရမ္း၀မ္းနည္းတယ္”
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 အနီးအနားတြင္ တပ္စြဲထားသည့္ တပ္မေတာ္မွ 
စစ္သားမ်ားက ဒဏ္ရာရရွိသူ ရြာသားအား ကုုသေပးကာ 
အျခားရြာသားမ်ားမွ သူ႔အားေဆးရံုုသိုု႔ေခၚေဆာင္သြား
သည္။  

 နစ္နာခဲ့သူမွ “ငါလည္း သူတိုု႔လိုု တအာန္း လူမ်ိဳးျဖစ္ 
ရဲ႔သားနဲ႔ ငါ့ကိုုအဲလိုု လုုပ္တာကိုု အရမ္း၀မ္း နည္းတယ္” 
ဟုု ေျပာသည္။ 

ျဖစ္ရပ္မွန္ ၁၂။ RCSS/SSA ေထာင္ထားသည္ဟုု ယူဆရသည့္ မိုုင္းနင္းမိ၍ မိန္းက 
ေလးတဦးေသဆံုုးၿပီး ႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရသြားျခင္း။

သီေပါၿမိဳ႔နယ္၊ ရွမ္းျပည္။        
၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၁

 ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေလး ၃ 
ဦးသည္ လက္ဖက္ၿခံတြင္ ေျမျမွဳပ္မိုုင္းနင္းမိၿပီး 
ဒဏ္ရာရသြားသည့္အတြက္ ေဆးရံုုသိုု႔ပိုု႔လိုုက္ 
ရသည္ မိန္းက ေလးတဦးမွာ ေဆးရံုုတြင္ ေသ 
ဆံုုးသြားၿပီး အျခားႏွစ္ဦးမွာ ဆက္လက္ကုုသခံ 
ေနရသည္။ 

 မည္သည့္အဖြ႔ဲေထာင္ထားသည့္ မိုုင္းျဖစ္ 
သည္ ကိုု သဲသဲကြဲကြဲမသိရေသာ္လည္း ထိုုေဒ 
သမွာ RCSS/ SSA  လႈပ္ရွားသည့္  နယ္ေျမျဖစ္၍   
၄င္းတိုု႔ ေထာင္ထားသည့္မိုုင္း  ျဖစ္ႏိုုင္သည္ဟုုရြာ    
သားမ်ားကယူဆၾကသည္။

TNLA စစ္သား၏ ပတ္ခတ္မႈေၾကာင့္ 
ဒဏ္ရာရရွိသည့္ ရြာသား။

 မိုုင္းနင္းမိ၍ ဒဏ္ရာရသြားသည့္ 
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ 

မိန္းကေလး
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ျဖစ္ရပ္မွန္ ၁၃။ ေျမျမွဳပ္မိုုင္းထိ၍ ရြာသားတဦးဒဏ္ရာ ရသြားျခင္း

ေက်ာက္မဲခရိုုင္၊ ရွမ္းျပည္။        
၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္

  ရြာသားတဦးမွာ ၀ါးခုုတ္ေနစဥ္ မိုုင္းနင္း မိၿပီး ေဆးရံုုသိုု႔ပိုု႔လိုုက္ရသည္။ 
ေဆးရံုုတြင္ သူ႔ေျခ ေထာက္အား ဒူးေအာက္မွ ျဖတ္ပစ္ လိုုက္ရသည္။ 

 တပ္ေတာ္ႏွင့္  TNLA တိုု႔ လႈပ္ရွားရာ ေဒသျဖစ္သျဖင့္ မည္သည့္အဖြဲ႔က 
ေထာင္ထားသည့္မိုုင္းျဖစ္သည္ကိုု မသိရေပ။

မိုုင္းနင္းမိ၍ ေျခေထာက္ျဖတ္ပစ္လိုုက္ရသည့္ 
ရြာသား
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 ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုုင္ရၿပီးၿပီးခ်င္းမွာပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က 
ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးသည္ သူတိုု႔အစိုုးရ ၏ အဓိကဦးစားေပးလုုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း 
ယခုုလိုုေျပာဆိုုခဲ့သည္ “က်မတိုု႔တိုုင္းျပည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိဘဲနဲ႔ ဘာမွ လုုပ္ႏိုုင္မွာ 
မဟုုတ္ပါဘူး”10။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမ်ားစုုကုုိ တိုုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနသည့္ 
ေဒသမ်ား တြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ မွတ္တမ္းတင္ေနရသည္။ 

 အစိုုးရမွ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ (EAO) မ်ားအား တႏိုုင္ငံလံုုးအပစ္အခ
တ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုုးေစရန္ တြန္းထိုုးလုုပ္ေဆာင္ေနၿပီး 
တပ္မေတာ္ကလည္း လက္မွတ္မထိုုးထားသည့္ EAO မ်ားကိုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ 
သိုု႔တက္ေရာက္ေစရန္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ထိုုးဆင္ေနမႈတိုု႔က ေအာက္ေျခတြင္ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုု ပိုုမိုုျဖစ္ေပၚလာေစသည1္1။ တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ 
လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိသည္ဟုု စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုုၾကည္မွ ႏႈတ္ဆိတ္ေနမႈသည္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ NLD ကိုု မဲေပး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည့္ 
တုုိင္းရင္းသားမ်ား၏ သူမဦးေဆာင္သည့္ အစိုုးရအေပၚ ယံုုၾကည္မႈ ကိုုပ်က္ျပားေစ 
သည္။ 

 ND-Burma ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ေဖာ္ျပေနသည္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးခိ်ဳးေဖာက္
မႈမ်ားအတြက္ အျပစ္ေပးအေရး ယူျခင္းမရွိပါက ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနမည္ျဖစ္သည္။ 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ EAO မ်ားဘက္မွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး ေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ 
နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး နစ္နာသူမ်ားအား ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
အတိတ္မွ ျပစ္မႈမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံျခင္းမရွိပဲ အနာဂတ္တြင္ ထပ္မံ 
ျဖစ္ ပြားလိမ့္မည္မဟုုတ္ဟုု နစ္နာသူမ်ားမွ ယံုုၾကည္မည္မဟုုတ္ေပ။ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေပးျခင္း ကဲ့သုုိ႔ ရုုပ္ပိုုင္းဆုုိင္ရာ ေပးဆပ္ျခင္းမ်ိဳးသည္ နစ္နာသူမ်ား၏ ဘ၀ ျပန္လည္ 
တည္ေဆာက္ႏိုုင္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး အစိုုးရအေနျဖင့္လည္း လူ႔အခြင့္ 
အေရးကိုု ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ တာ၀န္ကိုု ထမ္းေဆာင္ေနသည္ဟုု ျပသရာ 
ေရာက္သည္။ 

 ျမန္မာျပည္တြင္ အတိတ္မွ ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုု ျပန္ၿပီးဆန္းစစ္ရန္ ျငင္းဆိုုေနသေရြ႔ 
ေရွ႔သိုု႔ခ်ီတက္ႏိုုင္မည္မဟုုတ္ေပ။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ND-Burma အဖြဲ႔၀င္မ်ားအေနျဖင့္ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတရားမ ွ်တမႈအတြက္ လုုပ္ေဆာင္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

နိဂံုုး

10. South China Morning Post , ‘“We can do nothing without peace”: Aung San Suu 
Kyi vows ceasefire will be top priority’, 4 January 2016, http://www.scmp.com/
news/asia/southeast-asia/article/1897945/we-can-do-nothing-without-peace-
aung-san-suu-kyi-vows    

11. See ND-Burma’s briefing: “Without Justice there can be no Peace”, 24 May 2017, 
http://nd-burma.org/without-justice-there-can-be-no-peace/ 
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ယခုုအစီရင္ခံသည့္ကာလအတြင္း မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ လူအခြင့္အေရးခိ်ဳး 
ေဖာက္မႈမ်ား  

 လူ႔အခြင့္အေရးခိ်ဳးေဖာက္မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား မွတ္တမ္းအေရအတြက္

 စိတ္ထင္တိုုင္း မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းႏွင့္    
 ထိန္းသိမ္း ျခင္း  ၂

 ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္    
 ဖ်က္ဆီးျခင္း  ၁

 သတ္ျဖတ္ျခင္း  ၆

 အျခားလိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ  ၁

 ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း  ၁၄

 စုုစုုေပါင္း  ၂၄
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