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မျက်နှာဖုံးဓါတ်ပုံ :  တိုက်ပွဲအတွင်း လက်နက်ကကီးပစ်ခတ်မှုကြကာင့် ကနအိမ်မီးကလာင်ကနပုံ။
       ဓါတ်ပုံ - TWO

လူ့အခွင့်အကေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ) မှ ထုတ်ကေမဖန့်ချသိည်။
  office@nd-burma.org 
  www.nd-burma.org

ဒီဇိုင်း : mmlwin
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ရကေးဇူးတင်မှတ်တမ်း

 လုံခခုံကေးအန္တေယ် ေှိသည့်တိုင် အမှန်တေားကို ေဲေံ့စွာ ထုတ်ကဖာ်ကမပာဆိုကပးခဲ့သူများနှင့် ND-Burma 

ကွန်ေက်အဖွဲ့ေင် အဖွဲ့အစည်းများမှ စွန့်စွန့်စားစား အချက်အလက်ကကာက် ယူကပးခဲ့ကသာ ကွင်းဆင်း သတင်း 

ကကာက်ယူသူ အားလုံးအား ကကျးဇူးတင်ေှိပါသည်။

 ND-Burma အဖွဲ့ေင်များနှင့် ၎င်းတို့၏ လုံခခုံကေးကို ပဓာနမထားပဲ လူ့အခွင့်အကေးချ ိုးကဖာက်မှု 

သက်ကသ အကထာက်အထားများအား ကကိုးပမ်းစုကဆာင်းကပးမှု မေှိဘဲနှင့် ယခုအစီေင်ခံစာ မဖစ်ကမမာက်လာမည် 

မဟုတ်ပါ။ ယခုအစီေင်ခံစာပါ ကျူးလွန်ခံေသူများ၏ သတိကပးချက်အေ မမန်မာမပည်ငငိမ်းချမ်းကေးေေှိေန်မှာ 

ကေး ကွာကနကသးသည်။ သို့ကသာ်လည်း ၎င်းတို့အကနမဖင့် ကကံ့ကကံ့ခံေပ်တည်ကာ အကမပာင်းအလဲအတွက် ကမှော် 

လင့်ချက်ကို ကလျာ့ပါးကစသူများကို ဆန့်ကျင်၍ အမှန်တေားအတွက် ထုတ်ကဖာ်ကမပာဆိုမှုက လှုံ့ကဆာ်မှုကို မဖစ် 

ကစသည်။ 

 အစီေင်ခံစာမဖစ်ကမမာက်ကေးအတွက် အကေးကကီးသည့် အကူအညီများကပးခဲ့သည့် လူပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့ 

အစည်းများအား အထူးပင် ကကျးဇူးတင်ပါသည်။
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အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခေက်

AA   ေက္ခိုင့်တပ်ကတာ် 

AASYC   ေခိုင်မပည်လုံးဆိုင်ော ကကျာင်းသားနှင့် လူငယ်များအစည်းအရုံး

AAPP   နိုင်ငံကေးအကျဉ်းသားများ ကူညီကစာင့်ကေှာက်ကေးအသင်း

CEDAW  အမျ ိုးသမီးများအကပါ်နည်းမျ ိုးစုံမဖင့် ခွဲမခားဆန့်ကျင်မှုပကပျာက်ကေး စာချုပ်

EAOs   တိုင်းေင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ

IDPs   မပည်တွင်းစစ်ကေှာင်များ

ICJ   နိုင်ငံတကာ တေားရုံး

KIA   ကချင်လွတ်လပ်ကေးတပ်မကတာ်

KWAT   ကချင်အမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး ထိုင်းနိုင်ငံ

MNDAA  မမန်မာအမျ ိုးသား ဒီမိုကေက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မကတာ်

MNLA    မွန်အမျ ိုးသားလွတ်ကမမာက်ကေးတပ်မကတာ်

MNHRC  မမန်မာနိုင်ငံအမျ ိုးသားလူ့အခွင့်အကေးကကာ်မေှင်

NCA   တတိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ေပ်စဲကေး သကဘာတူစာချုပ်

NLD    အမျ ိုးသားဒီမိုကကေစီအဖွဲ့ချုပ် 

TNLA   တအာင်းအမျ ိုးသားလွတ်ကမမာက်ကေးတပ်မကတာ်

TWO   တအာင်းအမျ ိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း

TSYU    တအာင်းကကျာင်းသားနှင့် လူငယ်များအဖွဲ့

UN   ကုလသမဂ္ဂ

UNDP   ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ငဖိုးကေးအစီအစဉ်

UNHCR  ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ော မဟာမင်းကကီးရုံး

UNOCHA  ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ော ညှိနှိုင်းကဆာင်ေွက်ကေးရုံး
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ND-Burma အရြကာင်း

 ND-Burma ၏ အဖွဲ့ေင် ၁၃ ဖွဲ့သည် တိုင်းေင်းသားများ၊ အမျ ိုးသမီးများနှင့် လိင်စိတ်ကွဲမပားသူများအား 

ကိုယ်စားမပုသည်။ နစ်နာခဲ့သူများ၏ တေားမှေတမှု ေေှိကေးအတွက် လူ့အခွင့်အကေးချ ိုးကဖာက်မှုများကို ၂၀၀၄

 ခုနှစ်မှစငပီး မှတ်တမ်းတင်ကနသည့် အဖွဲ့အစည်းမဖစ်သည်။ ND-Burma တွင် ကအာက်ပါ အဖွဲ့ေင် ၉ ဖွဲ့နှင့် 

ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်း ၃ ဖွဲ့ပါေင်သည်။

အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းမေား 

 ၁။ နိုင်ငံကေးအကျဉ်းသားများ ကူညီကစာင့်ကေှာက်ကေးအဖွဲ့ (AAPP-B)

 ၂။ ေခိုင်မပည်လုံးဆိုင်ောကကျာင်းသားနှင့် လူငယ်များအစည်းအရုံး (AASYC)

 ၃။ မွန်မပည်လူ့အခွင့်အကေးအဖွဲ့ (HURFOM)

 ၄။ ကချင်အမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး (ထိုင်းနိုင်ငံ) (KWAT)

 ၅။ တအာင်းအမျ ိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း (TWO)

 ၆။ တအာင်းကကျာင်းသားနှင့် လူငယ်အဖွဲ့အစည်း (TSYO)

 ၇။ ထားေယ်အမျ ိုးသမီးသမဂ္ဂ (TWU)

 ၈။ လူ့အခွင့်အကေး ကာကွယ် မမှင့်တင်သူများအဖွဲ့ (HRDP)

 ၉။ အနာဂတ်အလင်းတန်းဆုံမှတ် (FLC)

ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းမေား

 ၁။ ချင်းလူ့အခွင့်အကေးအဖွဲ့ (CHRO)

  ၂။ နိုင်ငံကေးအကျဉ်းသားကဟာင်းများကွန်ေက် ပဲခူးအကေှ့မခမ်း (FPPS-E)

 ၃။ ပအိုေ်းလူငယ်အစည်းအရုံး  (PYO)

 ၄။ ကေှ့ကမပးအသံအဖွဲ့ (PV)
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အခေက်အလက်ရကာက်ယူသည့်နည်းလမ်း

ကွင်းဆင်းသတင်းကကာက်ယူသူများ၏အကမခအကန

 လူ့အခွင့်အကေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (မမန်မာနိုင်ငံ)၊ ND-Burma ၏ ကွင်းဆင်းအချက် အလက်ကကာက် 

ယူသူများသည် လူ့အခွင့်အကေးမှတ်တမ်းများ ကကာက်ယူောတွင် အကကီးအကျယ် အန္တောယ်ေှိသည့် အကမခ 

အကနနှင့် ေင်ဆိုင်ေသည်။ လုံခခုံကေးအကမခအကနကြကာင့် လူ့အခွင့်အကေးမှတ်တမ်းတင်မခင်းအား ထင်ထင်ကပါ် 

ကပါ် မလုပ်နိုင်သည့်အတွက် မမန်မာနိုင်ငံတေှန်းလုံးတွင် မဖစ်ပျက်ကနကသာ လူ့အခွင့်အကေး အကမခအကနအားလုံး 

အား ထပ်ဟပ်ကဖာ်မပနိုင်မခင်း မေှိကပ။ 

 အပစ်အခတ်ေပ်စဲထားသည့် ကနောများတွင်ပင် ကွင်းဆင်းအချက်အလက်ကကာက်ယူသူများနှင့် ၎င်း 

တို့ဆက်သွယ်သည့် မပည်သူလူထုမှာ လုံခခုံကေးအန္တောယ်ကို ကကုံကတွ့ေတတ်သည်။ အဘယ်ကြကာင့်ဆိုကသာ် 

စစ်တပ်၊ ေဲတပ်ဖွဲ့နှင့် တိုင်းေင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖဲွ့အစည်းများက ကျူးလွန်ချ ိုးကဖာက်ခံေသူများကို 

ဆိတ်ဆိတ်ကနြကေန် မြကာခနငခိမ်းကမခာက်၊ သတိကပးကန၍ မဖစ်သည်။ အကယ်၍ တိုက်ပွဲမဖစ်ပွားကနသည့် 

တိုင်းေင်းသားကဒသများတွင် ကွင်းဆင်းသတင်း ကကာက်ယူသူတဦးအား ၎င်းမှတ်တမ်းတင်ထားသည့် လူ့ 

အခွင့်အကေးချ ိုးကဖာက်မှု သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူ ကတွ့ေှိပါက၊ အဆိုပါ ကွင်းဆင်းသမားသည် 

မတေားသည့် ဥပကဒများအေ အကေးယူခံေနိုင်မခင်း၊ ဟန့်တားကနှာင့်ယှက်ခန့်ေမခင်းနှင့် အြကမ်းဖက် နှိပ်စက် 

မခင်း ခံေနိုင်သည်။ 

မှတ်တမ်းတင်မခင်း - လူ့အခွင့်အကေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (ND-Burma)သည် နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်ကေး 

အန်ဂျအီိုများ၏ ကူညီမှုမဖင့် ကွန်ေက်အဖွဲ့ေင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ကွင်းဆင်းအချက်အလက် ကကာက်ယူသူများ 

ကို သင်တန်းကပးသည်။ ထို့ကနာက် ကွင်းဆင်းအချက်အလက် ကကာက်ယူသူများသည် မမန်မာနိုင်ငံ၏ မပည် 

နယ်နှင့် တိုင်းကဒသကကီးများတွင် ကတွ့ဆုံကမးမမန်း၍ လူ့အခွင့်အကေးဆိုင်ော သတင်းအချက်အလက်များကို 

ကကာက်ကူ စုကဆာင်းသည်။

 မဖစ်ေပ်တခုချင်းစီအား ေေှိသည့် အခွင့်အလန်းနှင့် အကမခအကနအကပါ် မူတည်၍ ကကာက်ယူေသည်။ 

ယခုအစီေင်ခံသည့် အချနိ်ကာလအတွင်း မဖစ်ေပ်များသည် အစိုးေစစ်တပ်နှင့် တိုင်းေင်းသားလက်နက်ကိုင် 

အဖွဲ့များ (EAOs)များ ကျူးလွန်မှုများ မဖစ်သည်။ 
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 သို့ကသာ်လည်း မိမိတို့အကနမဖင့် သတင်းအချက်အလက်များ စုကဆာင်းေန်အတွက် ကန့်သတ်ချက် 

အချ ို့နှင့် ကကုံကတွ့ေသည်။ လုံခခုံကေး တင်းြကပ်ထားမှုကြကာင့် မမန်မာနိုင်ငံတေှန်း မဖစ်ပွားကနသည့် လူ့အခွင့် 

အကေးချ ိုးကဖာက်မှုများအား ND-Burma  မှ ကွင်းဆင်းသတင်း ကကာက်ယူ သူများသည် စုကဆာင်း၊ မှတ်တမ်း 

တင်နိုင်မခင်း မေှိပါ။ 

 လက်ေှိစစ်ပွဲများ မဖစ်ပွားကနမခင်းနှင့် စစ်ပွဲကြကာင့် ထွက်ကမပး၊ တိမ်းကေှာင် ကနေမှုတို့ကလည်း ေှမ်းမပည် 

နယ်နှင့် ကချင်မပည်နယ်ေှိ လူ့အခွင့်အကေးချ ိုးကဖာက်မှုများ မဖစ်ပွားကနသည့် ကဒသများသို့ သွားကောက် မှတ် 

တမ်းတင်ေန် အတွက် အတားအဆီးများ မဖစ်ကပါ်ကစသည်။ 

 ကနာက်ဆုံးအကနမဖင့ ်စစ်တပအ်ကနမဖင့် အပစက်ပးအကေးယခူံေမခင်းမ ှကင်းလွတ်ကနသည့ ်ယဉ်ကကျးမှုနှင့ ်

လူ့အခွင့်အကေး ချ ိုးကဖာက်ခံေသူတို့မှာလည်း လက်စားကမခ၊ ဒဏ်ခတ်ခံေမည်ကို ကြကာက်ေွံ့ကနမှု ေှိကနသမဖင့် 

ထုတ်ကဖာ်ကမပာဆိုေန် အခွင့်အကေး ေကနသည့်တိုင်ကအာင် ကမပာဆိုေန် ေန်ကလးကနြကမခင်း တို့ကြကာင့်မဖစ်သည်။

 မည်သည့်အခက်အခဲများေှိကနပါကစ ND-Burma မှ ကွင်းဆင်းသတင်းကကာက်ယူသူများသည် မမန်မာ 

နိုင်ငံတွင် ဆက်လက်မဖစ်ကပါ်ကနသည့် လူ့အခွင့်အကေးအကမခအကနများကို မီးကမာင်းထိုးမပနိုင်ေန် အချက်အ 

လက်များကို ကကိုးပမ်းကကာက်ယူ၊ စုကဆာင်းြကပါသည်။

အခေက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှု - လူ့အခွင့်အကေးမှတ်တမ်းကွန်ေက် (ND-Burma) အဖွဲ့ေင် အဖွဲ့အစည်းများမှ 

ကွင်းဆင်းအချက်အလက် ကကာက်ယူစုကဆာင်းသူများ ကပးပို့လာသည့် အချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ော 

မိခင်အဖွဲ့အစည်းထံသို့ ကပးပို့သည်။ ထို့ကနာက် သက်ဆိုင်ော အဖွဲ့အစည်းများမှ ကွန်ေက် ၏ ကဒတာကဘ့စ်အ 

တွင်း သတင်းအချက်အလက်များ ထည့်သွင်းသည်။ 

 ND-Burma ၏ အချက်အလက် စီမံခန့်ခွဲကေးအလုပ်အဖွဲ့ (Data Management Team) က အချက်အ 

လက်များအား သုံးသပ်၍၊ မပင်ဆင်စုစည်းငပီး ၂၀၁၉  ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း မဖစ်ပွားခဲ့ကသာ 

ချ ိုးကဖာက်မှုများ အနက်မှ အစီေင်ခံစာတွင် အသုံးမပုေန် သင့်ကလျာ်သည့် အမဖစ်အပျက်များကို ကေွးချယ်သည်။ 

ယခုအစီေင်ခံစာ ကာလမတိုင်ခင် မဖစ်ပွားခဲ့ကသာ တမခားသတင်း အချက်အလက်များ ကိုလည်း ပိုမိုအားကကာင်း 

သည့် သမိုင်းမှတ်တမ်းအမဖစ် သိမ်းဆည်းထားမည်သည်။
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အကေဉ်းခေုပ်

- ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း အဖွဲ့ေင်များမှ မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် လူ့အခွင့်အကေး 

ချ ိုးကဖာက်မှု ၁၀၂ ခုေှိငပီး ၂၀၁၉ တနှစ်လုံးတွင် ေှမ်း၊ ကချင်၊ ေခိုင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ မန္တကလးနှင့် တနသသာေီ 

စသည့် မပည်နယ်နှင့် တိုင်းကဒသကကီး ၇ ခုတွင် လူ့အခွင့်အကေးချ ိုးကဖာက်မှု ၄၂၅ ခုမဖစ်ပွားသည်။

- မပည်သူအများစုမှာ ကမမမမှုပ်မိုင်း၊ အတင်းအြကပ်ဖမ်းဆီး ခံေမခင်း၊ အေပ်သားများကနထိုင်ော ကဒသများ 

သို့ လက်နက်ကကီး၊ လက်နက်ငယ်တို့မဖင့် ပစ်ခတ်မခင်းစသည် ချ ိုးကဖာက်မှုများ ခံြကေသည်။ ချ ိုးကဖာက် 

မှုများကြကာင့် ကဒသခံများ၏ လုံခခုံကေးကို မတည်မငငိမ် မဖစ်ကစသည်။

- သီကပါ၊ ကွတ်ခိုင်၊ ကကျာက်မဲ၊ လားရှိုး၊ မိုင်းကငါ့၊ မန်တုန်၊ နမ်းခမ်း၊ နမ္မတူ၊ နမ့်ဆန်၊ သိန္နီ စသည့် ေှမ်း 

မပည်ကမမာက်ပိုင်း ၁၀ ငမို့နယ်တို့တွင် လူ့အခွင့်အကေးချ ိုးကဖာက်မှုများ မဖစ်ပွားငပီး အများစုမှာ ကွတ်ခိုင် 

နှင့် နမ့်ဆန်တို့တွင် မဖစ်ပွားသည်။ 

- စစ်ဆင်ကေးများသည် အထူးသမဖင့် ေခိုင်မပည် ကမမာက်ပိုင်းေှိ ကကျာက်ကတာ်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ေကသ့ 

ကတာင်၊ ဘူးသီးကတာင်၊ ကမမာက်ဦး၊ မင်းမပားနှင့် ကမမပုံငမို့နယ်တို့တွင် မဖစ်ပွားသည်။

- မိမိတို့ လက်လှမ်းမီသမှေ မှတ်တမ်းတင်နိုင်မှုတွင် မမန်မာ့တပ်မကတာ်နှင့် တိုင်းေင်းသားလက်နက်ကိုင် 

အဖွဲ့အစည်းများမှ အဓိက ကျူးလွန်ချ ိုးကဖာက်ြကငပီး မမန်မာ့တပ်မကတာ်မှ ချ ိုးကဖာက်မှု ၄၉ ခု၊ တိုင်း 

ေင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှ ချ ိုးကဖာက်မှု ၁၆ ခုနှင့် မည်သူ့လက်ချက်မှန်းမသိသည့် ချ ိုးကဖာက် 

မှု ၃၂ ခုေှိသည်။

- အြကမ်းဖက်ချ ိုးကဖာက်မှုများကို အစီေင်ခံတင်မပသည့်အခါ သတင်းအချက်အလက် စုကဆာင်းမခင်း နှင့်၊ 

အကူအညီကပးေန် တားဆီးခံေမခင်းနှင့် အာဏာပိုင်များမှ ကမးမမန်းမခင်းအပါအေင် မိမိတို့အဖွဲ့ေင်များ၏ 

လုံခခုံကေးကို အမပင်းအထန် ဆက်လက် ငခိမ်းကမခာက်ခံြကေသည်။

- မမန်မာ့တပ်မကတာ်နှင့် တိုင်းေင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ တိုက်ပွဲမဖစ်ပွားောတွင် အဓိက 

လူ့အခွင့် အကေးချ ိုးကဖာက်မှုများ မဖစ်ပွားငပီး ကဒသများ မူေင်းကဒသမှ မမဖစ်မကန ထွက်ကမပးြကေသည်။
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- တေားစီေင်ကေးစနစ်အကပါ် ယုံြကည်မှုမေှိြကသမဖင့် တိုင်းေင်းသားကဒများ အထူးသမဖင့် တိုက်ပွဲြကား 

ပိတ်မိကနသည့် ေခိုင်နှင့် ေှမ်းမပည် ကမမာက်ပိုင်းတို့တွင် ကြကာက်ေွံ့မှုနှင့် ကမှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့မှုများ 

ခံစားကနြကေသည်။

 ND-Burma မှ ကနာက်ဆုံးထုတ်မပန်ခဲ့သည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နေါေီမှ ဇွန်လအထိ လူ့အခွင့်အကေးချ ိုး 

ကဖာက်မှု အစီေင်ခံစာ ထုတ်မပန်ငပီးချနိ်မှစ၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှ ဒီဇင်ဘာအထိ တိုက်ပွဲများ ဆက်လက် 

မဖစ်ပွားကနသမဖင့် ကဒသခံမပည်သူများကို အကကီးအကျယ် ထိခိုက်ကစငပီး ထိခိုက်နစ်နာသူများမှာလည်း တေား 

မှေတမှု ကို မေေှိကပ။ မမန်မာမပည်ေှိ တေားဥကပကဒစိုးမိုးမှု အားနည်းမခင်းနှင့် လွတ်လပ်သည့် တေားစီေင်မှု မေှိ 

မခင်းတို့ကြကာင့် စနစ်အကပါ် ယုံြကည်မှုကပျာက်ဆုံးကနငပီး စစ်တပ်မှ တေားမှေတမှု ကထာက်တိုင်အကပါ် သိသိ 

သာသာ ြသဇာလွှမ်းမိုးမှုကြကာင့်လည်း လူ့အခွင့်အကေးချ ိုးကဖာက်မှုများ မဖစ်ကပါ်ကနသည်။

 ယခုအစီေင်ခံသည့်ကာလအတွင်း ကျင့်ေတ်နှင့် တေားကေးဆိုင်ော တာေန်ယူတာေန်ခံအေ ရိုဟင်ဂျာ 

အကေးကပါ် ကိုင်တွယ်ကဆာင်ေွက်ပုံနှင့် ပတ်သက်ငပီး ကမးခွန်းထုတ်စောနှင့် အထူးသမဖင့် လုံကလာက်မှုမေှိသည့် 

ကဆာင်ေွက်မှုတို့အကပါ် ကေဖန်ကထာက်မပထားကသာ အကေးကကီးမဖစ်ေပ်များ မပည်တွင်း၊ မပည်ပသတင်းစာကခါင်း 

စဥ်များအမဖစ် ကဖာ်မပခဲ့သည်ကိုကတွ့ေသည်။ လူ့အခွင့်အကေးချ ိုးကဖာက်သူများနှင့် ပတ်သက်ငပီး တာေန်ယူမှု 

ေှိကစေန်အတွက် တက်ကကလှုပ်ေှားသူများ၊ အေပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတကာအစိုးေများမှ ဆက် 

လက်ဖိအားကပးကနငပီး အကကုံမပုထားသည့်အတိုင်း အသွင်ကူးကမပာင်းကေးဆိုင်ော တေားမှေတမှု ယန္တယားများကို 

မမန်မာ့တပ်မကတာ်နှင့် အစိုးေအကနမဖင့် ကဖာ်ကဆာင် အကကာင်အထည်ကဖာ်ေန်လည်း စည်းရုံးလှုံ့ကဆာ်ြကသည်။

 ယခုအစီေင်ခံသည့် ကာလအတွင်း လူ့အခွင့်အကေးချ ိုးကဖာက်မှုများသည် ငငိမ်းချမ်းကေး ညှိနှိုင်းကဆွး 

ကနွးမှု ကနာက်ခံကကို ဆန့်ကျင်၍ အထူးသမဖင့် ေှမ်းမပည်ကမမာက်ပိုင်း၊ ေခိုင်နှင့် ကချင်မပည်နယ်တို့တွင် မဖစ်ပွား 

ြကသည်။ လွတ်လပ်၊ တေားမှေတသည့် ဒီမိုကကေစီ မမန်မာနိုင်ငံအမဖစ် အသွင်ကူးကမပာင်းမှုကနှာင့်ကနှးေမခင်း

မှာ မမန်မာ့တပ်မကတာ်အကနမဖင့် ေေှိထားသည့် အခွင့် အာဏာစွန့်လွှတ်ေန် တွန့်ဆုတ်ကနမခင်းကြကာင့်ဟု ND-

Burma အကနမဖင့် နိဂုံးချုပ်လိုပါသည်။
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လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက်(မမန်မာနိုင်ငံ)

ရမမာက်ပိုင်းရဒသ အပစ်အခတ်ေပ်စဲမှု

 ၂၀၁၈ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာတွင် ငငိမ်းချမ်းကေးကဆွးကနွးပွဲများ တိုးတက်ကစေန်ဟုဆိုကာ မမန်မာ့တပ်မကတာ်က 

၄ လ တာ တဖက်သတ် အပစ်အခတ်ေပ်စဲကြကာင်းကြကမငာခဲ့သည်။ သို့ကသာ်လည်း ကချင်နှင့် ေှမ်းမပည်ကမမာက် 

ပိုင်းတို့တွင် မမန်မာ့တပ်မကတာ်နှင့် EAOs များအြကား တိုက်ပွဲများဆက်လက်မဖစ်ပွားသည်။ ထို့အတူ ေခိုင်နှင့် 

ချင်းမပည်နယ်များတွင် မပင်းထန်ကသာတိုက်ပွဲများ မဖစ်ကနလင့်ကစား ၎င်းတို့၏ စတုတ္ထအဖွဲ့ေင်မဖစ်ကသာ  

ေခိုင့်တပ်မကတာ် (AA) အားပါေင်ကစေန် ကမမာက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့က တိုက်တွန်းကနကသာ်လည်း ၎င်းတို့ကို 

အပစ်အခတ်ေပ်စဲကေးမှ ဖယ်ချန်ထားမခင်းသည် အပစ်အခတ်ေပ်စဲကေး အကကာင်အထည်ကဖါ်မခင်းကို ရုပ် 

ပျက်ကစငပီး မကသချာမကေောမဖစ်ကနသည့် မမန်မာ့ငငိမ်းချမ်းကေးမဖစ်စဉ်ကို မပန်လည်အားမဖည့်အသက်ေင် 

ကစမည့် မည်သည့်အဓိပ္ပါယ်ေှိကသာ ကတွ့ဆုံကဆွးကနွးမှုကိုမဆို ထိခိုက်ကစပါသည်။ 

 ကမမာက်ပိုင်းမဟာ မိတ်အဖွဲ့ေင်များမဖစ်သည့် ကချင်လွတ်လပ်ကေးတပ်မကတာ် (KIA), တအာင်း 

အမျ ိုးသား လွတ်ကမမာက်ကေးတပ်မကတာ် (TNLA), မမန်မာဒီမိုကကေစီမဟာမိတ်တပ်မကတာ် (MNDAA) တို့ 

အကမခစိုက်ော ပဋိပက္ခကဒသများ ပါေင်သည့် စစ်တိုင်းကဒသ ၅ ခုတွင် အပစ်ခတ်ေပ်စဲကေး မပုလုပ်ခဲ့မခင်းမဖစ်ငပီး 

တိုက်ပွဲများ မပင်းထန်စွာမဖစ်ပွားခဲ့ငပီးကနာက် ၂၀၁၉ ဧငပီလကုန်တွင် ကနာက်ထပ် ၂ လ သက်တမ်းထပ်တိုးခဲ့သည်။ 

အပစ်အခတ်ေပ်စဲကေးမှာ ြသဂုတ်လ ၃၁ ေက်ကန့တွင် ငပီးဆုံးခဲ့သည်။ 

ပဋိပက္ခက ငငိမ်းခေမ်းရေးကန့်လန့်ကာကို ဆွဲလှုတ်ခတ်ရစသည့် ရလာင်စာ 
အမဖစ်ဆက်ေှိရနသည်။

 တပ်မကတာ်နည်းပညာတက္ကသိုလ် (DSTA) အား TNLA, AA နှင့် MNDAA တို့ ပါေင်သည့် ကမမာက်ပိုင်းမဟာ 

မိတ်အဖွဲ့က ြသဂုတ်လ ၁၅ ေက်တွင် ပူးကပါင်းတိုက်ခိုက်ငပီးကနာက် မမန်မာ့တပ်မကတာ်နှင့် EAOs တို့အြကား 

တင်းမာမှု ပိုမိုဆိုးေွားလာသည်။ လူ ၁၅ ဦးကသဆုံးငပီး ၃ ဦး ဒဏ်ောေေှိခဲ့သည်။၁ မမန်မာအစိုးေက အဆိုပါ 

တိုက်ခိုက်မှုကို အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအမဖစ်ရှုတ်ချခဲ့ငပီး ညီကနာက်မဟာမိတ်အဖွဲ့ကမူ မမန်မာစစ်တပ်က 

ငငိမ်းချမ်းကေး ညှိနှိုင်းကဆွးကနွးပွဲများနှင့် ပတ်သက်ငပီး စနစ်နှစ်မျ ိုးထားေှိ ဆက်ဆံကနမခင်းကို လက်တုန့် မပန် 

မခင်းမဖစ်သည်ဟု ကမပာဆိုသည်။၂

၁. Moe Zaw, “More than a Dozen People Killed in Myanmar Rebel Attacks,” VOA News, 15 August 2019. https://www.voanews.com/east-asia-pacific/
more-dozen-people-killed-myanmar-rebel-attacks

၂. The Irrawaddy, “Myanmar Govt Condemns Joint Rebel Attacks as Terrorism.” 16 August 2019. https://www.irrawaddy.com/news/burma/myan-
mar-govt-condemns-joint-rebel-attacks-terrorism.html
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 တိုက်ခိုက်မှုများမဖစ်ပွားငပီး ၂ ေက်အြကာတွင် တိုက်ပွဲများြကားပိတ်မိကနသူများကို လားရှိုးငမို့မှ  သွား 

ကောက် ကူညီသည့် ကယ်ဆယ်ကေးသမားများမှာ ဒုံးကျည်နှင့် လက်ကမဖာင့်ကသနတ်သမားများလက်ချက်ကြကာ

င့် တဦး ကသဆုံးငပီး၊ ကလးဦးဒဏ်ောေေှိသွားသည်။၃ 

 ၂၀၁၉ ဩဂုတ်လ ၃၁ ေက်ကန့တွင် ND-Burma ၏ အဖွဲ့ေင် ကချင်အမျ ိုးသမီးအစည်းအရုံး ထိုင်းနိုင်ငံ 

(KWAT) မှ လားရှိုးလမ်းမကကီးကဘး၊ ကွတ်ခိုင်ငမို့ကတာင်ပိုင်း ကအာင်ချမ်းသာ စားကသာက်ဆိုင်အနီးတွင် 

မမန်မာ့ တပ်မကတာ်နှင့် မဟာမိတ်ညီကနာင်များအဖွဲ့တို့ တိုက်ပွဲမဖစ်ပွားသည်ကို အစီေင်ခံစာ ထုတ်မပန်ထား 

သည်။ ကွတ်ခိုင်ငမို့တွင် တိုက်ပွဲမမဖစ်ပွားခဲ့ကသာ်လည်း နံနက် ၁၀ နာေီခွဲတွင် ငမို့၏ အကနာက်ဘက်တွင်စခန်း 

ထိုင်သည့် မမန်မာ့တပ်မကတာ် ခလေ ၄၅ ဘက်မှ ငမို့တွင်းသို့ လက်နက်ကကီးများမဖင့် ရုတ်တေက် ပစ်ခတ်ခဲ့ 

သည်။ လက်နက်ကကီးကျည်များသည် ငမို့ကမမာက်ဖက်ေှိ အိမ်ကမခ ၁၄၀ေှိ ကမာ်ဟစ်ေပ်ကွက်သို့ တိုက်၏ရိုက်ထိမှန် 

ခဲ့သည်။၄

 မမန်မာ့တပ်မကတာ်နှင့် ညီကနာင်မဟာမိတ်အဖွဲ့များအြကား စက်တင်ဘာဆန်းတွင် အပစ်အခတ် 

ေပ်စဲကေးမူြကမ်းကို မူအေလက်ခံ ထားသည်ဆိုကသာ်လည်း၅ မမန်မာ့တပ်မကတာ်နှင့် အပစ်အခတ်ေပ်စဲကေး 

သက်တန်း ကုန်သွားသည့်ကနာက် စက်တင်ဘာလကုန်တွင် ေှမ်းနှင့် ေခိုင်မပနည်နယ်တို့တွင် တိုက်ပွဲများ မပန် 

မဖစ်ပွားခဲ့သည်။၆

 မမန်မာ့တပ်မကတာ်နှင့် EAOs များအြကား တိုက်ပွဲများမဖစ်ပွားသည့်အတွက် တပ်မကတာ်စစ်ခန်းများ 

တိုးပွား လာမခင်း၊ ေမ်းသမ်းပစ်ခတ်မခင်း၊ လက်နက်ကကီးမဖင့် ပစ်ခတ်မခင်းနှင့် ကလယဉ်မဖင့်ဗုံးကကဲမခင်းများ မဖစ် 

ကပါ်ကစသည်။ နယ်ကမမနှင့် အေင်းအမမစ်များေေှိေန် မမန်မာ့တပ်မကတာ်အကနမဖင့် သဲကကီးမဲကကီး တိုက်ခိုက်ကန 

ကသာ်လည်း စစ်ဆင်ကေးများကြကာင့် ကဒသတွင်း ငငိမ်းချမ်းကေးနှင့် ဖွံ့ငဖိုး တိုးတက်ေန် အလားအလာေှိသည့် 

အကထာက်အထားမကတွ့ေကပ။ တိုက်ပွဲများမပင်းထန်စွာမဖစ်ပွားမခင်း၏ အကျ ိုးဆက်အကနမဖင့် အစိုးေ၊ တပ်မ 

ကတာ်နှင့် မဖစ်စဉ်တွင်ပါေင်ြကသူများနှင့် မပုလုပ်ကနသည့် ငငိမ်းချမ်းကေးကဆွးကနွးမှုများ မပုလုပ်ကနစဉ်ပဋိပက္ခ 

များ အေှိန်ကလျာ့နည်းကစမည်မဟုတ် (သို့မဟုတ်) ငပီးဆုံးသွားကစမည်ဆိုငပီး တိုင်းေင်းသားများအြကား သ 

ကဘာထားကွဲမပားမှုများ တိုးပွားလာသည်။

၃.   “Ambulance driver killed in Myanmar as army battles rebels,” Al Jazeera, 18 August 2019. https://www.aljazeera.com/news/2019/08/ambulance-driv-
er-killed-myanmar-army-battles-rebels-190818103407132.html

၄. “No Justice for Ongoing Burma Army Crimes in northern Shan State,” Kachin Women’s Association Thailand, 7 January 2020. https://kachinwomen.
com/no-justice-for-ongoing-burma-army-crimes-in-northern-shan-state-briefing-paper-by-the-kachin-womens-association-thailand/?fbclid=I-
wAR2ViWjHcexfqx_ofBfKNBmhjVmvGR107srZ5cdRJCJIivlLv3DBlm4L1lU

၅. Kyaw Kha, “Myanmar Gov’t, Armed Groups Agree “In Principle” On Draft Ceasefire,” The Irrawaddy, 18 September 2019. https://www.irrawaddy.
com/news/burma/myanmar-govt-armed-groups-agree-principle-draft-ceasefire.html

၆. Lawi Weng, “Renewed Fighting in Shan and Rakhine as Myanmar Military Lets Ceasefire Expire,” The Irrawaddy, 24 September 2019. https://www.
irrawaddy.com/news/burma/renewed-fighting-shan-rakhine-myanmar-military-lets-ceasefire-expire.html
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လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက်(မမန်မာနိုင်ငံ)

တေားမျှတမှု ရနှာင့်ရနှးမခင်း၊ မငင်ပယ်ခံေမခင်းနှင့် ရပောက်ဆုံးမခင်း

 လူ့အခွင့်အကေးချ ိုးကဖာက်မှုများနှင့် ပတ်သက်ငပီး ပွင့်လင်းမမင်သာမှုနှင့် တာေန်ယူတာေန်ခံမှု ေှိကစမည့် 

လက်ေှိ ယန္တယားမှာလည်း လုံကလာက်သည့် လုပ်ကဆာင်မှုများနှင့် အလှမ်းကေးကနဆဲမဖစ်သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၀

 ေက်၊ အမပည်မပည်ဆိုင်ော လူ့အခွင့်အကေးကန့တွင် အဖွဲ့ေင်များမဖစ်သည့် ကေှ့ကမပးအသံအဖွဲ့ (PV) (KWAT, 

Hurform, TWO တို့ အပါအေင်) မှ မမန်မာ့အမျ ိုးသား လူ့အခွင့်အကေးကကာ်မေှင် (MNHRC) ၏ ကဆာင်ေွက် 

ချက်များအကပါ် အစီေင်ခံစာ ထုတ်မပန်ခဲ့သည်။

 အစီေင်ခံစာတွင် အမခားအကကံမပုချက်များနှင့်အတူ MNHRC အား လွတ်လပ်သည့် အမျ ိုးသားအဖွဲ့ 

အစည်း တခုအမဖစ် အသိအမှတ်မပုလာကစကေးအတွက် လိုအပ်သည့် ယုံြကည်မှုတည်ကဆာက်ေန်နှင့် ဦးကဆာင် 

မှုအပိုင်းအား မပုမပင်ေန် ကတာင်းဆိုထားသည်။၇ MNHRC နှင့် ပတ်သက်ငပီး ကကာ်မေှင်အဖွဲ့ေင်များကေွး ချယ်မှု 

အပိုင်းမှာ အကကီးအကျယ် ကေဘန်မှုခံကနေသည်။ လတ်တကလာတွင် မတူညီသည့်အဖွဲ့များပါေင်မှု၊ ကျား၊ မ 

ညီမှေစွာပါေင်မှုနှင့် အေပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ မပါေင်နိုင်မခင်းမဖစ်သည်။ MNHRC သည် 

မမန်မာ့တပ်မကတာ်၏ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကအာက်မှ ကင်းလွတ်ေန်အတွက် ကကာ်မေှင်အဖွဲ့ေင်များ ကေွးချယ် 

ခန့်အပ်ကေးသည် အကေးကကီးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်မဖစ်သည်။ သို့ကသာ်လည်း ဦးကဆာင်သူအများစုမှာ စစ်တပ်နှင့် 

အစိုးေအောေှိကဟာင်းများမဖစ်ကနြကသည်။ ဘက်လိုက်မှုမေှိပဲ ကဆာင်ေွက်ေန်နည်းပါးမခင်းက MNHRC ၏ 

လုပ်ပိုင်ခွင့်များအတိုင်း မပည့်မီစွာ ကဆာင်ေွက်ေန်အတွက် ကမးခွန်းထုတ်စောမဖစ်ကနသည်။

လူမေ ိုးတုန်းသတ်မဖတ်မှု စွပ်စွဲခေက်နှင့် ပတ်သက်ငပီး မမန်မာကိုယ်စားလှယ် 
အဖွဲ့ သည်ဟိဂ်ငမို့တွင် သွားရောက်ရမဖေှင်းေမခင်း။

 မမန်မာနိုင်ငံသည် ေခိုင်မပည်နယ်တွင် လူမျ ိုးတုန်းသတ်မဖတ်မှု ကျူးလွန်ကြကာင်း  စွပ်စွဲထားသည့် 

စာမျက်နှာ ၄၆ မျက်နှာေှိ ကလှောက်ထားချက်ကို ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက ကုလသမဂ္ဂ၏ အမမင့်ဆုံးတေားမဖစ်သည့် 

နိုင်ငံတကာ တေားရုံး (ICJ) သို့  ၂၀၁၉ နိုေင်ဘာလတွင် တင်သွင်းခဲ့သည်။၈ အဆိုပါ အမှုနဲ့ပတ်သက်ငပီး မပည် 

တွင်း မပည်ပတွင် သဘာထားကွဲမပားသည့် တုန့် မပန်မှုများ မဖစ်ကပါ်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံကတာ် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်   

၇. Myanmar: A Little Less Conversation, A Little More Action Please,” Progressive Voice, 9 December 2019: https://progressivevoicemyanmar.
org/2019/12/09/myanmar-a-little-less-conversation-a-little-more-action-please/

၈. Owen Bowcott, “Gambia files Rohingya genocide case against Myanmar at UN court,” 11 November 2019, The Guardian. https://www.theguardian.
com/world/2019/nov/11/gambia-rohingya-genocide-myanmar-un-court
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ကဒါ်ကအာင်ဆန်းစုြကည် က မမန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ဦးကဆာင်ငပီး ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ေက်မှ ၁၂ ေက်အထိ ICJ 

တွင် သွားကောက်ခုခံကချပခဲ့သည်။ သူမ၏ ဦးကဆာင်မှုအကပါ် တချ ို့က ဆက်လက် သစ္စာေှိကသာ်လည်း တချ ို့ 

မှာမူ ကျင့်ေတ်ပိုင်းဆိုင်ောနှင့် ပတ်သက်ငပီး စိတ်ပျက်ကြကာင်း ထုတ်ကဖာ်ြကသည်။

 သမိုင်းေင်ြကားနာမှု၏ ကနာက်ဆုံး ၃ ေက်တွင် ကဒါ်ကအာင်ဆန်းစုြကည်က နိုင်ငံတကာမှ အဓိပ္ပါယ် 

ဖွင့်ဆိုသည့် လူမျ ိုးတုန်းသတ်မဖတ်မှု မမန်မာနိုင်ငံ၏ မည်သည့်ကနောတွင်မှေ မမဖစ်ပွားခဲ့ကြကာင်း ေပ်တည်ကမပာ 

ဆိုခဲ့သည်။၉ 

 ခုံရုံးတွင် ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံ၏ စွပ်စွဲချက်ကို မမန်မာဘက်မှ ခုခံကမပာဆိုသည့် အဖွင့်အမှာစကားတွင် 

သူမက ဂမ်ဘီယာ၏ တင်မပချက်သည် “မပည့်စုံမှုမေှိသလို ေခိုင်မပည်နယ် အမခအကနကို လွဲမှားစွာ ပုံကဖာ်ခဲ့သည်” 

ဟု ကမပာဆိုခဲ့သည်။၁၀ လူ့အခွင့်အကေးချ ိုးကဖာက်သူများအား မပည်တွင်း တေားစီေင်ကေး ယန္တယားများမဖင့် 

ကိုင်တွယ် ကဆာင်ေွက်ေမည်မဖစ်ငပီး တပ်မကတာ်မှ စစ်ောဇေတ်မှု ကျူးလွန်သူများကို စစ်ခုံရုံးမဖင့် စစ်ကဆးစီ 

ေင်ေမည်ဟုလည်း သူမက ကမပာဆိုခဲ့သည်။ လက်ကတွ့တွင်မူ စစ်တပ်မှ ဖန်တီးကေးဆွဲထားသည့် စနစ်အတွင်း 

စစ်သားများသည် ဖွဲ့စည်းပုံအေ အမပစ်ကျူးလွန်သူများ အမပစ်ဒဏ်ခတ်ေမခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ေကနသည့်အ 

တွက် တာေန်ယူ၊ တာေန်ခံမှုကို ကေှာင်ကွင်းကနနိုင်ြကသည်။

 ေခိုင်မပည်နယ် ကမမာက်ပိုင်းတွင် အစိုးေ၏ နယ်ကမမေှင်းလင်းကေး စစ်ဆင်ကေးကို ကြကာက်ေွံ့သည့်အတွက် 

ရိုဟင်ဂျာ ၇ သိန်းကကျာ်သည် ၂၀၁၈ နှစ်ကုန်တွင် မမန်မာနိုင်ငံမှ ဘဂသလားကဒ့ေှ်နိုင်ငံသို့ ထွက်ကမပးြကေသည်။ 

အဆိုပါ စစ်ဆင်ကေးသည် ေခိုင် ရိုဟင်ဂျာ ကယ်တင်ကေးတပ်မကတာ် (ARSA) ၏ တိုက်ခိုက်မှုများကို လက် 

တုန့်မပန်ကမဖေှင်းမခင်းမဖစ်သည်။ အဓမ္မမပုကျင့်မခင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ော အြကမ်းဖက်မှု၊ အတင်းအြကပ်ကမာင်း 

ထုတ်မခင်းနှင့် တမခား ဆိုးေွားသည့် လူ့အခွင့်အကေးချ ိုးကဖာက်မှုများကို ကုလသမဂ္ဂ အချက်အလက်ေှာ 

ကဖွကေးမစ်ေှင် (UNFFM) မှ သက်ကသအကထာက်အထား ခိုင်ခိုင်လုံလုံနှင့် မှတ်တမ်းတင်၍ လူမျ ိုးတုန်းကစေန် 

ေည်ေွယ်ချက်မဖင့် လုပ်ကဆာင်ခဲ့သည်ဟု တင်မပခဲ့ကသာ်လည်း မမန်မာအစိုးေနှင့် တပ်မကတာ်က စွပ်စွဲချက်များ 

ကိုမငင်းဆန်ခဲ့သည်။

၉. Kyaw Phyo Tha, “No Genocide Was Committed in Myanmar, State Counselor Tells World Court,” 11 December 2019, The Irrawaddy. https://www
၁၀. Ibid
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ေခိုင်၊ ေှမ်း၊ ကခေင်နှင့် မွန်မပည်နယ်တို့ေှိ လူ့အခွင့်အရေးအရမခအရန

ေခိုင်မပည်နယ်

 ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ော ညှိနှိုင်းကဆာင်ေွက်ကေးရုံး (UNOCHA) ၏ စစ်တမ်းအေ ၂၀၁၉

 ဒီဇင်ဘာလတွင် ေခိုင်မပည်နယ်အတွင်း စစ်ကေှာင်စခန်း ၂၄ ခုေှိကနသည်။၁၁ ေခိုင်တိုင်းေင်းသားကွန်ဂေက် 

(REC) ၏ အဆိုအေ တိုက်ပွဲများကြကာင့် ၂၀၁၉ ဇန်နေါေီမှစငပီး မပည်သူလူထု ၆၀၀၀၀ ကကျာ် စစ်ကေှာင် ထွက် 

ကမပးကနေသည်။၁၂ အေပ်သားများ ကနေပ်စွန့်ခွာ တိမ်းကေှာင်ေမခင်းနှင့် ထိခိုက်ကသဆုံးမှု မမင့်မားလာမခင်းအကပါ် 

ဥပကဒမပုနိုင်သူများ၊ အာဏာပိုင်များနှင့် အေပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအား အကမခအကနအား အနီးကပ် ကစာင့် 

ြကည့်ေန် တိုက်တွန်းမှုများ ထွက်ကပါ်လာငပီးကနာက် ေခိုင်အစိုးေအားလည်း စုံစမ်းစစ်ကဆးမှုများ မပုလုပ်ေန် 

ကတာင်းဆိုြကသည်။၁၃ တင်မပချက်ကို စစ်တပ် ကိုယ်စားလှယ်များမှအပ ကျန်ကိုယ်စားလှယ်များက ကထာက် 

ခံြကသည်။၁၄

 ၂၀၁၉ နှစ်ကုန်သည် ေခိုင်မပည်နယ်တွင် ကန့စဉ်နီးပါး တိုက်ပွဲများမဖစ်ကနသည့်အတွက် မပည်နယ် 

အတွက် အကကီးအကျယ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးကစသည့် ကာလမဖစ်ကနသည်။ ကမမာက်ဦးငမို့နယ်တွင် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၉

 ခုနှစ်က တပ်စွဲထားသည့် မမန်မာ့တပ်မကတာ်မှ လက်နက်ကကီးမဖင့် ပတ်ခတ်သမဖင့် အသက် ၁၃ နှစ်၊ ၂၂

 နှစ်၊ ၂၅ နှစ် အေွယ် မိန်းကကလးများ။ အသက် ၃ နှစ်နှင့် ၁၀ နှစ်ေှိ ကယာကျ်ားကလးများ ဒဏ်ောေခဲ့သည်။၁၅ 

လက်နက်ကကီး မဖင့် ေွာထဲပစ်ခတ်သမဖင့် ကမမာက်ဦးငမို့နယ်တွင်ပင် ၁ လသားအေွယ် မိန်းကကလးတဦး၊ ၄ နှစ် 

အေွယ် ကယာကျ်ားကလးနှင့် အသက် ၃၀ အေွယ်အမျ ိုးသမီးတဦး ကသဆုံးငပီး အမျ ိုးသားတဦးနှင့် အမျ ိုးသမီး 

၃ ဦး ဒဏ်ောေသွားသည်။ အမျ ိုးသမီးတဦး၏ ဘယ်ကမခတွင် ဒဏ်ောအကကီးအကျယ်ေသွားငပီး ညာဒူးဆစ် 

လွဲသွား သည်။၁၆ မမန်မာ့တပ်မကတာ်နှင့် AA အြကား စစ်ကေးတင်းမာလာသမဖင့် ကဒသခံေွာသား ၄၀၀၀ နှင့် 

၆၀၀၀ ြကားမှာ ပလက်ေငမို့တေိုက်သို့၎င်း၊ တချ ို့ေွာသားများမှာ ကုလားတန်မမစ်တကလှောက် ကေှေ့ကမပာင်း 

သွားြကသည်။ ထိုလတွင်ပင် လက်နက်ကကီးဒဏ်ကြကာင့် ေွာသားများကသဆုံးဒဏ်ောေငပီး အသက်မကသပဲ 

ကျန်ေစ်ခဲ့သူများ မှာလည်း ယာယီခိုလှုံစောကနောများကို ေှာကဖွြကေသည်။

၁၁။ Map, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Myanmar: IDP sites* in Rakhine State February 2020 . 
https://reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-idp-sites-kachin-state-31-july-2019

၁၂။ Rakhine Ethnic Congress:  http://www.rakhineethnicscongress.org/
၁၃။ Min Aung Khine, “Lawmaker Demands Probe Into Civilian Deaths in Myanmar’s Rakhine State,” The Irrawaddy, 19 September 2019. https://www.

irrawaddy.com/news/burma/lawmaker-demands-probe-civilian-deaths-myanmars-rakhine-state.html
၁၄။ Nyan Lynn Aung, “Rakhine Assembly Oks Probe of Civilian Deaths in Clashes,” 26 September 2019, The Myanmar Times. https://www.mmtimes.

com/news/rakhine-assembly-oks-probe-civilian-deaths-clashes.html
၁၅။ Min Aung Khine, “5 Civilians Injured in Mrauk-U as Myanmar Military Shells Village, 2 December 2019, The Irrawaddy. https://www.irrawaddy.

com/news/burma/5-civilians-injured-mrauk-u-myanmar-military-shells-village.html
၁၆။ Min Aung Khine, “Three Dead, Seven Injured by Artillery Shells in Two Incidents in Myanmar’s Mrauk-U,” 2 December 2019, The Irrawaddy. https://

www.irrawaddy.com/news/burma/three-dead-seven-injured-artillery-shells-two-incidents-myanmars-mrauk-u.html
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 တိုက်ပွဲများြကားမှ ရိုးသားသည့် မပည်သူများ၏ လုံခခုံကေးအမခအကနမှာလည်း အထိအခိုက်ခံကနေသည်။ 

ND-Burma အဖွဲ့ေင်မဖစ်သည့် ေခိုင်မပည်လုံးဆိုင်ော ကကျာင်းသားနှင့် လူငယ်များအစည်းအရုံး(AASYC) ၏ 

မှတ် တမ်း အ ေ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် အေပ်သား ၁၂ ၍ဦး ကသဆုံးငပီး အများစုမှာ လက်နက်ကကီးနှင့် 

မမင်မမင်သမှေ ေမ်းသမ်းပစ်ခတ်မခင်းကြကာင့် ကသဆုံးေမခင်းမဖစ်သည်။၁၇ တိုက်ပွဲများ မြကာခနမဖစ်ပွားသည့် 

အတွက်ေွာသားများမှာ အနီးေန်းကျင်ေှိ ဘုန်းကကီးကကျာင်းများသို့ ထွက်ကမပးခို လှုံြကေသည်။ အမျ ိုးသမီး၊ 

ကကလးနှင့် သက်ကကီးေွယ်အိုများမှာလည်း လုံခခုံမှုအကင်းမဲ့ဆုံးမဖစ်ကနသည်။

 AASYC မှ ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ေက်ကန့တွင် မှတ်တမ်းတင်ထားမှုအေ မမန်မာ့တပ်မကတာ်နှင့် AA တို့ 

ကကျာက်ကတာ်ငမို့နယ်တွင် တိုက်ပွဲမဖစ်ပွားသမဖင့် အေပ်သား ၄ ဦး ဒဏ်ော ေေှိသွားသည်။ 

 “ကပါက်ကွဲသံကတွြကားငပီးတဲ့ကနာက် တိုက်ပွဲမဖစ်သံကတွ ကျကနာ်တို့ ြကားေတယ်။ နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်ြက 

တာ နာေီေက်ကလာက်ေှိတယ်။ တိုက်ပွဲကြကာင့် ေွာသား ၄ ဦး ဒဏ်ောေသွားတယ်” ဟု လွှတ်ကတာ်ကိုယ်စားလှယ် 

ဦးထွန်းေင်း က ကမပာသည်။၁၈

 ကနာက်ထပ် မဖစ်ေပ်တခုတွင် ဘုန်းကကီးကကျာင်းတွင် ယာယီတပ်စွဲထားသည့် မမန်မာ့တပ်မကတာ်မှ 

ပစ်ခတ် သည့်အတွက် အိမ်မှ ကကျာင်းသို့ လမ်းကလှောက်သွားကနသည့် အသက် ၉ နှစ်အေွယ် ကယာကျ်ားကလး 

တဦးကသဆုံးမှု ကကျာက်ကတာ်ငမို့ ပစ်ကသေွက်တွင် မဖစ်ပွားခဲ့သည်။၁၉ အကသအကပျာက် ထိခိုက်မှုနှင့် ပတ်သက် 

ငပီး မိသားစုေင်တဦးမှ “လမ်းကပါ်ကကန စစ်သား ၃ ကယာက်က ပစ်ကနတယ်၊ ကျမတူကလးကအိမ်ထဲေင်လာ 

မယ့်ဆဲဆဲမှာ ထိသွားတယ်၊ သူ ကျမ လက်ကပါ်မှာပဲ ဆုံးသွားတယ်။ ကကျာင်းသားကတွ အပစ်ခံေလို့ ကျမ 

ကဒါသထွက်ခဲ့ တယ်” ဟု ကမပာသည်။ မမန်မာ့တပ်မကတာ် အနမဖင့် ကကလးငယ်အား ချနိ်ေွယ်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်ဟု 

AASYC မှ အစီေင်ခံခဲ့သည်။ ကျည်က ကကလးငယ်၏ ေမ်းဗိုက်နှင့် တံကတာင်ဆစ် ကအာက်ပိုင်းကို ထိမှန်ခဲ့သည်။ 

ထို အချနိ်က မမန်မာ့တပ်မကတာ်နှင့် AA တို့အြကား ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု မေှိခဲ့ကပ။ တိုက်ပွဲများအြကားေှိ အေပ် 

သားများအား အကာအကွယ်ကပးေမည့် သာဓကပင်မဖစ်သည်။

 လူသားချင်းစာနာသည့် အကူအညီကပးကေးလုပ်သားများမှာလည်း အလွန့်အလွန် အန္တောယ်ေှိသည့် 

အကနအထားမဖင့် ပစ်မှတ်ထားမခင်းခံကနေသည်။ AASYC မှ မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် မဖစ်ေပ်တခုတွင် Plan 

၁၇။. AASYC News Bulletin 
၁၈။ Ibid
၁၉။ “Primary school boy shot and killed in Kyauktaw Township,” 10 December 2019, Development Media Group.  https://www.bnionline.net/en/news/

primary-school-boy-shot-and-killed-kyauktaw-Township
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International မှ ေန်ထမ်းတဦးမဖစ်သူ အသက် ၂၅ နှစ် အေွယ်ေှိ ကိုေဲလင်းကအာင်သည် ၂၀၁၉ ဇူလိုင်လ ၂၈ 

ေက်ကန့တွင် အိမ်သို့ ဆိုင်ကယ်မဖင့် မပန်ကနစဥ် မမန်မာစစ်တပ်၏ ပစ်ခတ်မခင်းကိုခံခဲ့ေသည်။ ည ၈နာေီခန့်တွင် 

သူသည် ဆိုင်ကယ်ကမာင်းေင်း မမန်မာတပ်ဖွဲ့တဖွဲ့ကို မဖတ်ကကျာ်ငပီးချနိ် ကမမာက်ဦးငမို့နယ် ကကျာက်ေိပ်ကမခေပ် 

ကွက်တွင် ပစ်ခတ်ခံေမခင်းမဖစ်သည်။AASYC ၏ သတင်းအေ သူ့အား စစ်သားများက ေပ်တန့်ခိုင်းကသာ် 

လည်း မြကားသမဖင့် ဆက်ကမာင်းသွားော သူ၏ ေင်ဘတ်အား ပစ်ခတ်မခင်းခံေငပီးကနာက် ကဆးရုံသို့ ပို့ကဆာင် 

လိုက် ေသည်။ ထိုသို့ အခွင့်အကေးချ ိုးကဖာက်ခံေကသာ်လည်း ပစ်ခတ်ခံေသူအား မမန်မာ့တပ်မကတာ်မှ အြကမ်း 

ဖက်မှုတိုက်ဖျက်ကေးဥပကဒမဖင့် တေားစွဲခဲ့သည်။၂၀

 ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် တိုက်ပွဲအကကီးအကျယ်မဖစ်ပွားော လက်နက်ကကီးပတ်ခတ်မှုကြကာင့် 

မင်းမပားငမို့နယ်၊ ပန်းကမမာင်ကကျးေွာေှိ ကကလး သုံးဦး ကသဆုံးငပီး၊ ကနာက်ထပ် သုံးဦးဒဏ်ော ေခဲ့ကြကာင်း 

AASYC မှ အစီေင်ခံ ထုတ်မပန်ခဲ့သည်။၂၁

ခေင်းမပည်နယ်

 ချင်းမပည်နယ်ေှိ မပည်သူလူထုမှာ မမန်မာ့တပ်မကတာ်နှင့် AA တို့၏ ကြကာက်ေွံ့ကစေန် အသုံးမပုသည့် 

နည်းနာနှင့် ဖိနှိပ်မှုတို့ကို ခံြကေသည်။ ခေစ်ယာန်ဘာသာေင်တို့မှာလည်း ၄င်းတို့ဘာသာကို ထိပါးကစာ်ကားမှု 

ကိုခံြကေသည်။ ND-Burma ၏ ဆက်စပ်အဖွဲ့ေင်မဖစ်သည့် CHRO မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လ မှတ်တမ်းများတွင် 

ကကျးေွာအုပ်စုများအကနမဖင့် ခေစ်ယာန်ကဒသခံများနှင့် ဆက်သွယ်ပါက ဒဏ်ကြကးကပးေသည့် ငခိမ်းကမခာက် 

မှုနှင့် အတင်းအြကပ် ဘာသာကူးကမပာင်းခိုင်းမှုများကို ကတွ့ေသည်။ အဆိုပါ မဖစ်ေပ်များကို ေခိုင်မပည်နယ် 

အမ်းငမို့နယ်တွင် ကဒသခံ အာဏာပိုင်များနှင့် ဘုန်းကကီးကကျာင်းများက ပူးကပါင်းလုပ်ကဆာင်ြကသည်။၂၂

 မြကာခနနှင့် စနစ်တကျ မဖစ်ပွားသည့် ကပျာက်ဆုံးမှုများကိုလည်း CHRO က မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ 

ချင်းမပည်နယ်ကတာင်ပိုင်း ပလက်ေငမို့နယ်တွင် ကဒသခံေွာသားများမှာ အမည်မသိ နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ 

က ဖမ်းဆီးငပီးကနာက် ကပျာက်ဆုံးမှုများမဖစ်ပွားသမဖင့် ကသဆုံးသွားမည်ကို စိုးေိမ်ကနြကသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် 

စက်တင်ဘာမှစငပီး ပလက်ေငမို့နယ်တွင် ကပျာက်ဆုံးမှု ၁၃ မှု မဖစ်ပွားခဲ့သည်။၂၃ မမန်မာ့တပ်မကတာ်နှင့် AA 

တို့က အဆိုပါ ကပျာက်ဆုံးမှုများနှင့် ပတ်သက်ငပီး ၎င်းတို့ လက်ချက်မဟုတ်ကြကာင်း မငင်းဆိုြကသည်။

၂၀။ AASYC News Bulletin
၂၁။ AASYC News Bulletin
၂၂။  “Annual Report on the Situation of Human Rights in Chin State and Western Myanmar,” 10 December 2019, Chin Human Rights Organization
၂၃။ CHRO News Bulletin
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 ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၆ ေက်ကန့တွင် ကမာ်ကတာ်ဆိုင်ကယ် တက္ကစီသမားများမဖစ်သည့် ကိုအိုက် 

ကကျာ်လင်း နိုင် (၂၃)၊ အိုက်ကကျာ်စိန် (၃၁)၊ အိုက်ကကျာ်ကကျာ် သန်း (၂၈) နှင့် အိုက်ကကျာ်လင်း (၂၅) တို့သည် 

အလုပ်မှ အိမ်သို့မပန်လာော ည ၇ နာေီခန့်တွင် အမည်မသိ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးမခင်းခံေသည်။ CHRO 

အဆိုေ ၎င်းတို့မှာ ကပျာက်ဆုံးလှေက်ေှိသည်။၂၄

 ယခုအစီေင်ခံသည့် ကာလအတွင်း ကဒသခံများမှာ ၄င်းတို့ကနောမှ အမပင်သို့ထွက်ခွာ အလုပ်သွားေန် 

(သို့မ ဟုတ်) အကမခခံအစားအစာများ ထွက်ေယ်ေန်ပင် ကြကာက်ေွံ့ကနြကသည်ဟု CHRO မှ ကကာက်ချက်ချထား 

သည်။ ကလးငမို့မမစ်ကို အသုံးမပုငပီး ချင်းမပည်နယ်နှင့် ေခိုင်မပည်နယ်သို့ သွားကောက်ြကသည့် ကဒသခံများမှာ 

မြကာခနဖမ်းဆီးခံေငပီး ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား စသည့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်း AA မှ သိမ်းယူကနသည်။ မမန် 

မာ့တပ်မကတာ်နှင့် AA တို့အြကား တိုက်ပွဲများ ေပ်တန့်ေန်နှင့် အထူးသမဖင့် AA အဖွဲ့အကနမဖင့် ပလက်ေ ကဒသ 

ခံများအား မပန်ကပးဆွဲမခင်း၊ အတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးမခင်းနှင့် ကပျာက်ဆုံးသွားမခင်းတို့အား ေပ်တန့်ေန် CHRO မှ 

ကတာင်းဆိုထားသည်။

ေှမ်းမပည်နယ်

 ေှမ်းမပည်နယ်တွင် အထူးသမဖင့် မပည်နယ်ကမမာက်ပိုင်းေှိ ငမို့နယ်များတွင် မတည်ငငိမ်မှုများ ကျယ် 

ကျယ်မပန့် မပန့်  ဆက်လက် မဖစ်ပွားကနသည့်အတွက် ပဋိပက္ခများေပ်တန့်ေန် ကဒသခံများ၏ ကတာင်းဆိုသံများ 

သတင်း စာမျက်နှာများကပါ်တွင် ကျယ်ကျယ်ကလာင်ကလာင် ကပါ်ထွက်ခဲ့သည်။ လက်နက်ကကီး ကျကောက် 

ကပါက်ပွဲမှု ကြကာင့် မိန်းမနှင့် ကကလးများ ဆုံးရှုံးသွားသည့် ဖခင်တဦး၏ ကမပာြကားချက်က တိုက်ပွဲများက 

အမပစ်မဲ့မပည်သူများအကပါ် မည်သည့်အတိုင်းအတာမဖင့် သက်ကောက်ကနကြကာင်း မပသကနသည်။ အသက် ၃၇

 နှစ်အေွယ်ေှိ ထိုအမျ ိုးသားက “ကျကနာ့်ဘေက အဓိပ္ပါယ်မေှိကတာ့ဘူး၊ မခံစားနိုင်ကအာင် ေမ်းနည်းမိတယ်” 

ဟုကမပာသည်။၂၅

 အစိုးေ တာေန်ေှိသူများက မပည်သူလူထု၏ လုံခခုံကေးကို ပိုမိုအာမခံေန် ပျက်ကွက်သည့်အတွက် 

ေှမ်းမပည် နယ်တွင် ကျင်းပသည့် ခမ်းနားသည့် ငငိမ်းချမ်းကေးကဆွးကနွးပွဲများအား ဆန့်ကျင်ငပီး ကဒသခံများက 

အလားတူ ထပ်ကလာင်းကမပာဆိုြကသည်။ စစ်စခန်းများတွင် မဟုတ်ပဲ အေပ်သားများကနောတွင် တိုက်ပွဲများ 

၂၄။ CHRO News Bulletin
၂၅။ Kyaw Kha, “Shelling Fractures Families in Myanmar’s Conflict-Torn Shan State,” 10 December, The Irrawaddy. https://www.irrawaddy.com/news/

burma/shelling-fractures-families-in-myanmars-conflict-torn-shan-state.html
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မြကာခန မဖစ်ပွားသည့်အတွက် အေပ်သားများ လုံခခုံမှုမှာ အလှမ်းကေးကနဆဲမဖစ်သည်။ ဧောေတီသတင်းဌာနှင့် 

အင်တာဗျူးတခုတွင် အေပ်သားတဦးက “ကျကနာ်တို့ေွာအကပါ် လက်နက်ကကီးကျည် ဘယ်ကတာ့ ကျငပီးကွဲ 

မလဲဆိုတာ အငမဲစိတ်ထဲကတွးကနေတယ်။ အိပ်ေင်းတကေးနိုးေင်ကတာင် စဥ်းစားတယ်။ လက်နက်ကကီးသံကတွ 

ကလည်း ြကားကနေတယ်။ ကျကနာ်တို့လည်း လူသားကတွပါ၊ ကျကနာ်တို့ကို ချမ်းသာကပးပါ။”၂၆

 အဆိုးေွားဆုံးမဖစ်ေပ်တခုမှာ ေှမ်းမပည်ကမမာက်ပိုင်း လားဟူလွိုင်ကတာ်ေွာသားများ ေွာမှ အတင်းအြကပ် 

ထွက်ကမပးေသည့်အခါ ောသီဥတု ကအးလွန်း၍ ၅ လသားအေွယ် ကကလးတဦး ကသဆုံးသွားခဲ့မှုမဖစ်သည်။၂၇ 

ေွာသားများ ထွက်ကမပးြကေငပီးကနာက် ဘုန်းကကီးကကျာင်းများတွင် ခိုလှုံေသည့်အခါ ကစာင်မလုံမကလာက်မှု 

ကလည်း ေွာသားများကတွ့ကကုံကနေသည့် ကနာက်ထပ် အခက်အခဲတခုမဖစ်သည်။ ထွက်သွားေန် သတိကပး 

သည့်အချနိ်တွင် မိသားစုများမှာ လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများယူကဆာင်ချနိ် မေမခင်းမဖစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခ 

သည်များဆိုင်ော မဟာမင်းကကီးရုံး (UNHCR) နှင့် ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ငဖိုးကေးအစီအစဥ် (UNDP) တို့၏ စာေင်းများ 

အေ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် မပည်တွင်းစစ်ကေှာင်ဒုက္ခသည် ၁၀၇,၀၀၀ ဦး ကချင်နှင့် ေှမ်းမပည် နယ် 

တို့တွင် ေှိကနသည်။၂၈

 ကမမမမှုပ်မိုင်းများမှာလည်း မပည်သူလူ၏ ကန့စဉ်ဘေကို ငခိမ်းကမခာက်ကနသည်။ ကြကာက်ေွံ့မှုကို ပို၍ 

ဆိုးကစသည်မှာ EAOs များ၏ ငခိမ်းကမခာက်မှုပင်မဖစ်ငပီး မိုင်းကပါက်ကွဲ၍ ကသဆုံးသွားလှေင် (သို့မဟုတ်) ၎င်း 

တို့ ကမွးမမူထားသည့် တိေိစ္ဆာန်များကြကာင့် မိုင်းကပါက်ကွဲသွားလှေင် TNLA အား ကဒါ်လာ ၃၃၀ ခန့် မိုင်းဖိုး 

ကလျာ်ကြကးကပးကဆာင်ေသည်။၂၉ သို့ကသာ်လည်း TNLA က ထိုသို့ မလုပ်ကြကာင်း မငင်းဆိုသည်ဟု လူထုကတွ့ 

ဆုံ ပွဲသို့ တက်ကောက်သည့် နမ့်ဆန်ငမို့နယ်အတွင်းေှိ ေွာသားတဦးက ကမပာဆိုသည်။

 ေှမ်းမပည်ကမမာက်ပိုင်းတွင် အေပ်သားများ ကမမမမှုပ်မိုင်းကြကာင့် သက်ကောက်မှုကို ကဖာ်မပကနသည်မှာ 

မမနမ်ာ ့တပမ်ကတာ ်သိုမ့ဟတု ်EAOs များက ၎င်းတိုအ့ား သတပ်စမ်ခင်း သိုမ့ဟတု ်ကပါကက်ွသဲွားသည့ ်မိငု်းအတကွ ်

အကလျာ်ကပးေန် အတင်းအြကပ်ကတာင်းဆိုမည်ကို အကကီးအကျယ် ကြကာက်ေွံ့ကနြကမခင်းမဖစ်သည်။၃၀

၂၆။ Nan Lwin Hnin Pwint, “‘We Are Humans’: Shan State IDPs Endure as Myanmar Military, TNLA Continue Clashes,” 6 December 2019, The Irrawaddy. 
https://www.irrawaddy.com/news/burma/humans-shan-state-idps-endure-myanmar-military-tnla-continue-clashes.html

၂၇။ Infant Dies of Exposure after Villagers Flee Fighting,” 22 December 2019, Network Media Group. https://www.bnionline.net/en/news/infant-dies-ex-
posure-after-villagers-flee-fighting

၂၈။ “Fact Sheet: Reporting Myanmar 2019.” http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Myanmar%20Fact%20Sheet%20-%20Septem-
ber%202019.pdf

၂၉။ Nan Lwin Hnin Pwint, “Treading Lightly in Shan State: The Civilian Casualties of Myanmar’s Landmines,” 16 December 2019, The Irrawaddy. https://
www.irrawaddy.com/features/treading-lightly-in-shan-state-the-civilian-casualties-of-myanmars-landmines.html

၃၀။ Ibid



မြန်ြာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး အရမခအရန အစီေင်ခံစာ |

|  19  |လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက်(မမန်မာနိုင်ငံ)

 ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ကမမမမှုပ်မိုင်း အသုံးမပုမှု ပိတ်ပင်ကေး နိုင်ငံတကာ လှုံ့ကဆာ်မှုမပုလုပ်ြကကသာ်လည်း 

မမန်မာနိုင်ငံအကနမဖင့် ကမမမမှုပ်မိုင်းအသုံးမပုမှု တားဆီးပိတ်ပင်ကေးကို လက်မခံကပ။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်က ကျင်းပ 

ခဲ့သည့် ၁၆ ကကိမ်ကမမာက် နိုင်ငံကတာ်အဆင့် မိုင်းအသုံးမပုမှု တားဆီးကာကွယ်ကေးစာချုပ် အစည်းအကေးတွင် 

သံအမတ် ဦးစန်းလွင်က “မမန်မာ့တပ်မကတာ်အနနဲ့ မပည်တွင်းပဋိပက္ခမှာ မပည်သူကတွေဲ့ အသက် အိုးအိမ် 

စည်းစိမ်ကတွကို ကာကွယ်ကစာင့်ကေှာက်ကနငပီး ကမမမမှုပ်မိုင်းကိုလည်း အသုံးမပုမည်မဟုတ်” ဟု ကမပာဆိုခဲ့ 

သည်။၃၁ ကမပာဆိုချက်နှင့် ကွဲလွဲစွာပင် ကမမမမှုပ်မိုင်းကြကာင့် အသက်ဆုံးရှုံးမှုများအကပါ် တာေန်ယူမှုမေှိဘဲ ချစ် 

ခင်နှစ်သက်ေသူများ ဆုံးရှုံးသွားေသည့် မိသားစုေင်များ၏ ဂုဏ်သိက္ခာအားလည်း ကစာ်ကားလိုက်မခင်းမဖစ် 

သည်။ စစ်ကေှာင်ဒုက္ခသည်များနှင့် ဒုက္ခသည်များကယ်ဆယ်ကေးကွန်ေက် (RANIR) မှ ရိုက်ကူးသည့် မှတ်တမ်း 

တင် ရုပ်ေှင်တိုတွင် အမပစ်မဲ့မပည်သူများ ကမမမမှုပ်မိုင်းဒဏ်ကြကာင့် ခံစားေသည့် စိန်ကခါ်မှုများကို မီးကမာင်းထိုးမပ 

ထားသည်။၃၂

 အေပ်သားများ ကမမမမှုပ်မိုင်းကြကာင့် ကသဆုံး (သို့မဟုတ်) ဒဏ်ောေမှုများနှင့် ပတ်သက်ငပီး ND-

Burma အဖွဲ့ေင် တအာင်းအမျ ိုးသမီးအစည်းရုံး (TWO) နှင့် တအာင်းကကျာင်းသားနှင့် လူငယ်များအဖွဲ့ 

(TSYU) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် မဖစ်ေပ် ၁၉ ခုေှိသည်။၃၃ တအာင်းကဒသတွင် အေပ်သားများအကပါ် 

ကမမမမှုပ်မိုင်းဒဏ်နှင့် စစ်ပွဲအတွင်း အသုံးမပုသည့် လက်နက်များကြကာင့် သက်ောက်မှုကို ထုတ်မပန်ချက် 

၃၁။ “Pyithu Hluttaw hears answers to questions by relevant ministries,” Global New Light of Myanmar, 13 September 2016. The deputy minister stated 
that the Tatmadaw used landmines to protect state-owned factories, bridges and power towers, and its outposts in military operations. The deputy 
minister also stated that landmines were removed when the military abandoned outposts, or warning signs were placed where landmines were plant-
ed and soldiers were not present.

၃၂။ TWO, Human Rights Bulletin, December 2019.
၃၃။ TSYU, Statement, January 2020. https://www.facebook.com/175246293133923/posts/490179294973953/

အသက်(၂၅)နှစ်အေွယ် 
မိုင်းအိုက်ထူး ကမမမမှုပ် 
မိုင်းကြကာင့် ဒဏ်ောေေှိပုံ။ 
ဓါတ်ပုံ - TWO
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တေပ် ထုတ်မပန်ငပီး မမန်မာ့တပ်မကတာ် သို့မဟုတ် မည်သည့်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းမဆို ကမမမမှုပ်မိုင်း 

အသုံးမပုမခင်းအကပါ် ရှုတ်ချခဲ့သည်။ ထုတ်မပန်ချက်တွင် အေပ်သားများ စားေတ်ကနကေးအတွက် အလုပ်လုပ် 

ကိုင်ကနစဥ် မိုင်းထိ၍ ထိခိုက်၊ ကသဆုံးေသည့် မဖစ်ေပ်များကိုလည်း မှတ်တမ်းမပုကဖာ်မပထားသည်။၃၄ ထို့အ 

မပင် ကမမမမှုပ်မိုင်းကြကာင့် ထိခိုက် ကသဆုံးေမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ တာေန်ေှိသူများအကနမဖင့်လည်း တာေန်ယူ၊ 

တာေန်ခံမှုများေှိကစေန်လည်း ၏ TSYU မှ ကတာင်းဆိုသည်။၃၅

 TWO ၏ ကနာက်ထပ် မှတ်တမ်းတခုတွင်လည်း ေှမ်းမပည် 

ကမမာက်ပိုင်း၊ ကကျာက်မဲငမို့နယ် ကတာ့စန်ကကျးေွာအုပ်စု၊ 

ကတာင် ပလို့ေွာမှ ေွာသား ၆ ဦးအား ကတွ့ဆုံကမးမမန်းထားော 

၎င်းတို့ သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကအာက်တိုဘာ လ ၈ ေက်ကန့တွင် 

လက် ဖက်ခခံေှင်းကနစဥ် လက်နက်ကကီးကျကောက်ကပါက်ကွဲော 

၁ ဦး ပွဲချင်းငပီးကသဆုံးငပီး ကနာက် ၁ ဦး ဒဏ်ောေသွားသည်။၃၆

 ကတာင်ပလို့ ေွာသား ၁ ဦးမှ ကမပာသည်မှာ “ သူတို့ ေွာကကကန 

လက်ဖက်ခခံ ေှင်းဖို့ သွားတယ်၊ ဒီမနက် ၉ နာေီကလာက်ထင်တယ် 

အသံတစ်ချက်ြကားလိုက်ေတယ်၊ တစ်ကယာက်က ပွဲချင်းငပီး 

ကသသွားတယ်၊ တစ်ကယာက်ကကတာ့ ကကျာက်မဲကဆးရုံကို 

ပို့လိုက်ငပီ”။

 ကသဆုံးသူမှာ အသက် ၄၀ ေန်းကျင်ေှိ ကိုဆာကအးမဖစ်ငပီး 

ဒဏ်ောေေှိသူမှာ အသက် ၃၀ ကကျာ် ကိုပန်စံ မဖစ်သည်။ ၎င်း ကို 

ပန်စံသည် ပါးစပ်၊ ေင်ဘတ်၊ ကမခကထာက် နှစ်ဖက်နှင့် ေမ်းဗိုက် 

တွင် ဒဏ်ောအသီးသီး ေေှိကာ ကဆးကုသေန်အတွက် ဇီေိတလူမှုကူညီကေးအသင်းကားမဖင့် ကကျာက်မဲ 

မပည်သူ့ကဆးရုံသို့ ပို့ကဆာင်ကပးသည်ဟု သိေသည်။ ကျန်သည့် ေွာသား ၄ ဦးမှာ ကဘးကင်းစွာေှိကနသည်ဟု 

ကမပာသည်။၃၇ 

၃၄။ TSYU Statement, February 2020 https://www.facebook.com/451214215694715/posts/631236447692490/
၃၅။  TWO News Bulletin, December 2019.
၃၆။ Ibid
၃၇။ Ibid
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 ထို့အမပင် လွန်ခဲ့သည့် ြသဂုတ်လ ၂၀ ေက်ကန့တွင်  မမန်မာ့တပ်မကတာ်သည် ကတာင်ပလို့ကကျးေွာမှ 

ကုန်းသာကကျးေွာသစ်အတွင်းသို့ လက်နက်ကကီးေမ်းသမ်း ပစ်ခတ်ခဲ့ကသာကြကာင့် ကုန်းသာေွာသား ၂ ဦး 

ထိခိုက်ဒဏ်ောေကာ၊ ကနအိမ်နှစ်လုံးလည်း အနည်းငယ်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သည်။ ထိုကဒသတွင် မမန်မာ့တပ်မ 

ကတာ်၊  တအာင်းအမျ ိုးသားလွတ်ကမမာက်ကေးတပ်မကတာ်(TNLA) နှင့် ေှမ်းမပည်မပန်လည်ထူကထာင်ကေးကကာင် 

စီ (RCSS/SSA) တို့ လှုပ်ေှားြကသည်။၃၈

 ကမမမမှုပ်မိုင်းကို အထူးသမဖင့် ေှမ်းမပည်ကမမာက်ပိုင်းတွင် အသုံးမပုြကငပီး အေပ်သားများ ထိခိုက်ကသဆုံး၍ 

အသက်ကမွးေမ်းကကျာင်းလုပ်ငန်းများလည်း ထိခိုက်သည်။ မိုင်းများနှင့် ပတ်သက်ငပီး တပ်မကတာ်နှင့် EAOs 

နှစ်ဖက်လုံးမှ အမငင်းပွားြကငပီး တာေန်ယူ တာေန်ခံမှုလည်း မေှိကပ။

 လူသားချင်းစာနာသည့် အကူအညီကပးေန်လည်း မမန်မာ့တပ်မကတာ်က တင်းတင်းြကပ်ြကပ် ပိတ်ဆို့ 

ထားသည်။ TWO ၏ မှတ်တမ်များအေ ေှမ်းမပည်နယ်ကမမာက်ပိုင်း ကကျာက်မဲငမို့နယ် အိုမ်တကမာေ်း လူမှုကူညီ 

ကေးအဖွဲ့မှ နိုေင်ဘာလ ၂၅ ေက်ကန့တွင် စစ်ကဘးကေှာင်ေွာသားများအတွက် လိုအပ်ကနသည့် စားနပ်ေိက္ခာများ 

ကူညီကပးေန် သွားကနစဉ် မမန်မာ့တပ်မကတာ်မှ  မိုင်းကငါ့တွင် ကပးမမဖတ်ပဲ တားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့သည်။

 “မိုင်းကငါ့ စစ်တပ်က မကပးသွားဘူး အထက်က အမိန့်ပဲ ကစာင့်ခိုင်းကနတယ်။ မနက် ကိုးနာေီ ကကန 

ညကနနှစ်နာေီအထိ ဘာမှလဲ အကြကာင်းမမပန်ဘူး။ မိုးချုပ်ကတာ့မယ်ဆိုကတာ့ ခွင့်မပုမိန့်ေမယ်ဆို ေင်ကတာင် 

သွားဖို့ အဆင်မကမပကတာ့ဘူး၊ ဒါကြကာင့် ကကျာက်မဲဘက်ကို မပန်လှည့်ခဲ့ေတယ်” ဟု အိုမ်တမာေ်း လူမှုကူညီကေး 

အသင်းက တာေန်ေှိသူတစ်ဦးမှကမပာသည်။၃၉ 

 စစ်ကေှာင်ေွာသားများအတွက် အစားအကသာက်များ လိုအပ်ကနကြကာင်း ဖုန်းဆက်လာသမဖင့်  ဆန်၊ ဆီ၊ 

ဆား၊ အားလူး၊ ငါးကမခာက် စကသာ ဟင်းကမခာက်များေယ်ငပီး ကထွအုပ်ဌာနမှ တာေန်ေှိသူများကို အသိကပးကာ  

သွားခဲ့ကသာ်လည်း မိုင်းကငါ့တွင် စစ်တပ်က မကပးသွားသည့်အတွက် မပန်လှည့်ခဲ့ေမခင်းမဖစ်သည်။

၃၈။ TWO Human Rights Bulletin, December 2019.
၃၉ ။ Ibid
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 ပန်နင်းနှင့် မန်ကခါက်ေွာအတွက် စားနပ်ေိက္ခာကို မိုင်းကငါ့တွင် ချန်ထားခဲ့ငပီး ေွာသားများကို လာယူေန် 

အကြကာင်းြကားထားကာ ကမခကွဲနှင့် ကကျာက်ကတာေွာအတွက် ေိက္ခာများကို ကကျာက်မဲထိ မပန်သယ်ယူခဲ့ 

ေသည်။၄၀ 

ကခေင်မပည်နယ်

 မမန်မာ့တပ်မကတာ်၊ ကမမာက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ကေးတပ်မကတာ်တို့အြကား 

အပစ် အခတ်ေပ်စဲကေး နှစ်ဖက်သကဘာတူချက် ေေှိေန် ကကိုးပမ်းကနကသာ်လည်း လူသားချင်းစာနာသည့် အကူ 

အညီများ မေေှိသည့် ကချင် စစ်ကေှာင်များ၏ လုံခခုံကေးမှာ စိုးေိမ်ဖွယ်မဖစ်ကနသည်။၄၁ အစိုးေက စစ်ကေှာင်စခန်း 

များ ပိတ်ပစ်မည့် အစီအစဥ်ကြကာင့် ပိုမိုစိုးေိမ်ကနြကသည်။ UNOCHA ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃၁ ေက်ကန့ 

စာေင်းများအေ ကချင်မပည်နယ်တွင် စစ်ကေှာင်စခန်း ၁၃၈ ခုေှိငပီး လူဦးကေ ၉၇,၈၀၆ ဦးေှိသည်။၄၂ လူမှုေန်ထမ်း 

ကယ်ဆယ်ကေးနှင့် မပန်လည်ကနောချထားကေးေန်ကကီး ဦးေင်းမမတ်ကအးက မမန်မာနိုင်ငံေှိ ကုလသမဂ္ဂ 

အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကတွ့ဆုံငပီး မမန်မာမပည်ေှိ သိန်းနှင့်ချသီည့် စစ်ကေှာင်များအား မပန်လည် ကနောချထား 

မည့် အစိုးေအစီအစဥ်အား ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ေှင်းလင်းမပခဲ့ကသာ်လည်း စစ်ကေှာင် အများစုမှာ 

မည်သည့်အတွက်ကြကာင့် ယခုအချနိ်ထိ ကနေပ်ေင်းမမပန်ကသးသည်ကို ေှင်းလင်းစွာကဖာ်မပကနသည်။၄၃ စစ် 

ကေှာင်စခန်းအားလုံးနှင့် စစ်ကေှာင်ဒုက္ခသည် အားလုံးအကပါ် အာရုံစိုက်ကေးထားသည့် ဗျူဟာအား ဦးေင်းမမတ် 

ကအး ကိုင်စွဲထားမခင်းမဖစ်သည်။၄၄ သို့ကသာ်လည်း ကချင်မပည်နယ်နှင့် ေှမ်းမပည်ကမမာက်ပိုင်းတွင် တိုက်ပွဲများ 

များမပားလာသည့်အတွက် အဆိုပါဆုံးမဖတ်ချက်သည် ကအာက်ကမခအကမခအကနကို သိနားလည်မခင်းမေှိပဲ 

စစ် ကေှာင်များ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့်လည်း ကိုက်ညီမခင်းမေှိဟု အကကံမပုြကသည်။ ေွာသားများမှာ နှစ်နှင့်ချ ီ

ထွက် ကမပးြကေငပီး ၎င်းတို့အား စိုးစိမှေ တိုင်ပင်နှီးကနှာမခင်းမေှိပဲ ၎င်းတို့ကိုယ်စား ဆုံးမဖတ်ချက်ချသည့် ညှိနှိုင်း 

ကဆာင်ေွက်သူများနှင့် အကလးအနက် ယုံြကည်မှု တည်ကဆာက်ကနေသည်။ 

 အစိုးေအကနမဖင့ ်ကချငအ်ေပဖ်ကအ်ဖွဲ့အစည်းများ သိုမ့ဟတု ်KIO အား စစက်ောှငမ်ျား ကနေပေ်င်းမပနမ်ည့ ်

အစီအစဥ်တွင် ပါေင်ကအာင် မထည့်သွင်းနိုင်မခင်း၏ ကကီးမားသည့် အကျ ိုးဆက်များမဖစ်သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် 

ဩဂုတ်လတွင် မမန်မာ့တပ်မကတာ်မှ စစ်ကေှာင်မိသားစုများအား ၎င်းတို့ ကနေပ်ေင်း ကချင်ကကျးေွာသို့ ပို့ 

၄၀။ Ibid
၄၁။ Nyein Nyein, “Once Bitten, Twice Shy: Myanmar’s Kachin IDPs Demand Ceasefire Before Returning Home,” 13 November 2019, The Irrawaddy. 

https://www.irrawaddy.com/specials/bitten-twice-shy-myanmars-kachin-idps-demand-ceasefire-returning-home.html
၄၂။ Map: Myanmar: IDP sites in Kachin State United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), 29 August 2019. https://

reliefweb.int/map/myanmar/myanmar-idp-sites-kachin-state-31-july-2019
၄၃။ John Grafilo, “Govt briefs UN on strategy to close IDPs,” 2 December 2019, The Myanmar Times. https://www.mmtimes.com/news/govt-briefs-un-

strategy-close-idps.htmlglobalnewlightofmyanmar.com/ministry-unveils-national-strategy-on-resettlement-of-idps-camp-closures/
၄၄။ Ministry unveils national strategy on resettlement of IDPs, camp closures,” 27 December 2019, The Global New Light of Myanmar,. https://www.

globalnewlightofmyanmar.com/ministry-unveils-national-strategy-on-resettlement-of-idps-camp-closures/
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ကဆာင်ခဲ့ော ယုံြကည်မှုပို၍ ကင်းမဲ့ကစငပီး အသက်အန္တောယ်ပိုစိုးေိမ်ေသည့် အကမခအကနကိုမဖစ်ကပါ်ကစသည်။ 

ကချင်နှစ်မခင်းခေစ်ယာန် ဥက္ကဌ သိက္ခာကတာ်ေ ဆောကတာ် ခလမ်ဆမ်ဆွန် က “ကနေပ်ေင်းမပန်သွားသူကတွ 

အကနနဲ့ အခက်အခဲကတွနဲ့ ေင်ဆိုင်ကနေတယ်၊ အကူအညီကပးကေးအဖွဲ့ကတွထံကကန လူသားချင်းစာနာတဲ့ 

အကူအညီကတွ မေတဲ့အတွက်မဖစ်ငပီး အစိုးေဆီက အကထာက်အပံ့အနည်းငယ်သာ ေတဲ့အတွက် မဖစ်တယ်” 

ဟု ကမပာဆိုသည်။၄၅ KIO နှင့် မမန်မာ့တပ်မကတာ်တို့အြကား တင်းမာမှုများ မမင့်မားလာတိုင်း အေပ်သားများမှာ 

အဆုံးစွန်ဆုံး ကပးဆပ်ြကေသည်။ ညှိနှိုင်းကဆွးကနွးမှုများ မကအာင်မမမင်မဖစ်သည့်အခါ အေပ်သားများမှာ အဆိုး 

ဆုံးအမခအကနကအာက်တွင် စနစ်တကျ ပစ်မှတ်ထား၊ ချ ိုးကဖာက် အမပစ်ကပးခံြကေသည်။ တာေန်ယူ၊ တာေန်ခံမှု 

အတိုင်းအတာကို လက်လှမ်းမမီသည့်အတွက် ကချင်မပည်နယ်သည် မတည်မငငိမ်မဖစ်လှေက် ေှိသည်။

 အေပ်သားများကနထိုင်ော ကနောများသို့ ကလယဥ်မဖင့်ဗုံးကကဲမခင်းနှင့် လက်နက်ကကီးမဖင့် ပစ်ခတ်မခင်းကို 

KWAT မှ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၈ ေက်ကန့ မနက် ၉ နာေီနှင့် ၁၀ နာေီြကားတွင် 

မူဆယ်လမ်းမကကီးေှိ ကွတ်ခိုင်ကမမာက်ပိုင်း ၈ မိုင်အကွာ ကဟွ့ကနာင်ေွာအနီးသို့ ဟယ်လီကကာ်ပတာ ၂ စီး 

ပျသံန်း၍ ဗုံး ၃ လုံး ေွာအတွင်း ကကဲချခဲ့ော လဗျားလဒီ၏ အိမ်နှင့် လယ်ပျက်စီးသွားသည်။ အကယ်၍ ကမမ 

မပင်တိုက်ပွဲမဖစ်ပါက သူတို့အကနမဖင့် အနီးေှိကတာအုပ်ထဲ ထွက်ကမပးပုန်းကအာင်းနိုင်ကသာ်လည်း ဟယ်လီကကာ် 

ပတာမဖင့် ဗုံးကကဲပါက မည်သို့ ပုန်းကေှာင်ေမည်ကို မသိဟု ကမပာဆိုသည်။ ကဟွ့ကနာင်ကကျးေွာတွင် အိမ် ကမခ၅၀ 

ေှိငပီး လူဦးကေ ၁၇၀ ကကျာ်ကနထိုင်သည်။၄၆

မွန်မပည်နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုေင်ဘာလကုန်တွင် မမန်မာ့တပ်မကတာ်မှ မွန်အကမခစိုက်စခန်းတခုကို သိမ်းပိုက်လိုက်သည့်အ 

တွက် မွန်အမျ ိုးသားလွတ်ကမမာက်ကေးတပ်မကတာ် (MNLA) နှင့် တိုက်ပွဲများမဖစ်ပွားသည်။ ကေင်နယ်မခား 

ကစာင့်တပ်နှင့်ပါ တိုက်ပွဲမဖစ်ပွားသည်။၄၇ မမန်မာ့တပ်မကတာ် စစ်သားများက ဂျပန်ကေတွင်း စခန်းအနီးေှိ အိမ် 

နှစ်လုံးအား အစိုးေပိုင်နယ်ကမမအမဖစ် သတ်မှတ်လိုက်၍ တိုက်ပွဲများစတင်မဖစ်ပွားသည်။ နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းကဆွး 

ကနွးငပီးကနာက် တိုက်ပွဲများ ယာယီေပ်တန့်သွားသည်။၄၈ ေွာသားများမှာ ထိတ်လန့်ကြကာက်ေွံ့ြကငပီး ေွာမပန်ေန် 

ေန်ကလးကနြကသည့်အတွက် ထိုင်းအာဏာပိုင်များ စီစဉ်ကပးသည့် ယာယီခိုလှုံောစခန်းများတွင် ကနထိုင်ြက 

၄၅။  Ibid
၄၆။  “No Justice for Ongoing Burma Army Crimes in northern Shan State,”,7 January 2020, Kachin Women’s Association Thailand https://kachinwomen.

com/no-justice-for-ongoing-burma-army-crimes-in-northern-shan-state-briefing-paper-by-the-kachin-womens-association-thailand/?fbclid=I-
wAR2ViWjHcexfqx_ofBfKNBmhjVmvGR107srZ5cdRJCJIivlLv3DBlm4L1lU

၄၇။ “300 Mon cross border to flee fighting in Myanmar,” 27 November 2019, Bangkok Post. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1803379/300-
mon-cross-border-to-flee-fighting-in-myanmar

၄၈။ Piyarat Chongcharoen, “Mon civilians continue to flee fighting in Myanmar,” 28 November 2019, Bangkok Post. https://www.bangkokpost.com/
thailand/general/1804114/mon-civilians-continue-to-flee-fighting-in-myanmar
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သည်။ မမန်မာ့တပ်မကတာ်မှ MNLA ၏ အကမခစိုက်စခန်းမှ ဆုတ်ခွာသွားကသာ်လည်း MNLA.၏ ကင်းစခန်းကို 

သိမ်းပိုက်ထားသည်။ တိုက်ပွဲကြကာင့် မွန်တိုင်းေင်းသား ၁၀၀၀ ခန့်  ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ထွက်ကမပးခိုလှုံေသည်။

NLD အစိုးေလက်ရအာက် မငင်းဆိုခံရနေသည့် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ရဖာ်ရမပာဆိုခွင့်နှင့် စုရဝးခွင့်

 NLD အစိုးေလက်ကအာက်တွင် လွတ်လပ်စွာထုတ်ကဖာ်ကမပာဆိုခွင့်မှာ ဆက်လက်၍ မငင်းဆိုခံကနေသည်။ 

အဖွဲ့အစည်းများ၊ စစ်မှုထမ်းကဟာင်းများအပါအေင် တက်ကကလှုပ်ေှားသူများနှင့် အေပ်သားမပည်သူများမှာ သ 

ကဘာထားကွဲလွဲမှုအတွက် ပစ်မှတ်ထားမခင်းခံကနေသည်။ 

 စစ်တပ်အား ကေဘန်ကမပာဆိုသည့် တက်ကကလှုပ်ေှားသူ လူငယ်များမှာလည်း လွန်ခဲ့သည့် ၆ လအတွင်း 

မပစ် ဒဏ်အများအမပားချမှတ်ခံေသည်။ ထင်ေှားသည့် မဖစ်ေပ်တခုမှာ ကယားမပည်နယ် ေန်ကကီးချုပ်အား 

“သစ္စာကဖာက်” “နိုင်ငံကေး ောဇေတ်ကကာင်” ဟု ထုတ်မပန်ချက်တွင် ထည့်သွင်းကေးသားခဲ့သမဖင့် ကေင်နီ လူ 

ငယ် ၆ ဦးအား ပုဒ်မ ၈ (ဃ)၊ နိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ော လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် လုံခခုံမှုကို ကာကွယ်ကပးသည့် 

ဥပကဒအေ အလုပ်ြကမ်းနှင့် ကထာင်ဒဏ် ၆ လချမှတ်ခဲ့သည်။၄၉ ထုတ်မပန်ချက်မှာ ကေင်နီမပည်သူလူထု၏ကတာင်း 

ဆိုချက်ကို လျစ်လျူရှုငပီး ဗိုလ်ချုပ်ကအာင်ဆန်းရုပ်တု စိုက်ထူေန် ကကိုးပမ်းသည့် ကယားမပည်နယ် ေန်ကကီးချုပ် 

ဦးအလ်ကဖာင်ရှိုးနှင့် အမခားေန်ကကီးတဦးမဖစ်သူ ဦးမမကမာင်တို့အား တုန့် မပန်ခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။

၄၉။ Zaw Zaw Htwe, “Karenni Youth Jailed for Calling Govt Officials Criminals, Enemies of Ethnic Unity,” 7 November 2019, The Irrawaddy. https://www.
irrawaddy.com/news/burma/karenni-youth-jailed-calling-govt-officials-criminals-enemies-ethnic-unity.html

ခူေီဒူ၊ ဒီးဒီးနှင့်ခူကူးကလှး 
ကက စီေင်ချက်ြကားနာငပီး 
ကနာက် တေားရုံးမှထွက် 
လာစဉ်။ ဓါတ်ပုံ-စိုင်းကဇာ်
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 အများစုက ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုစိုက်ထူေန် ဆန့်ကျင်ြကမခင်းမှာ ကေင်နီမပနည်နယ်တွင် ကိုယ်ပိုင်သမိုင်း 

ကြကာင်း၊ ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကကျးမှုနှင့် သူေဲကကာင်းစသမဖင့်ေှိငပီး ၎င်းတို့၏ သူေဲကကာင်းရုပ်ထုကိုသာ စိုက် 

ထူလိုြကသည်။ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထု စိုက်ထူမှုကို ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်သည့် ကေင်နီလူငယ်များအား ေဲမှ အြကမ်း 

ဖက်ဖမ်းဆီးမခင်း၊ ောဘာကျည်၊ မျက်ေည်ယိုဗုံးတို့မဖင့် ပစ်ခတ်ငဖိုခွဲခဲ့သည်။၅၀ ဆန္ဒမပသူများအား မပစ်ဒဏ်ချ 

မှတ်ငပီး သုံးပတ်အြကာမှာပင် မပည်နယ်အစိုးေက ကနာက်ထပ်ကကီးကလးသည့် အမပစ်ကပးေန် ကတာင်းဆိုခဲ့ကသာ် 

လည်း လွိုင်ကကာ်ခရိုင်တေားရုံးက ဒီဇင်ဘာလတွင် ပယ်ချခဲ့သည်။၅၁ အလားတူစွာပင် ချင်းမပည်နယ်ေှိ လူထုမှ 

လည်း မပည်နယ်အစိုးေ၏ ဗိုလ်ချုပ်ကအာင်ဆန်းရုပ်ထု စိုက်ထူေန်ကကိုးပမ်းမှုကို ကန့်ကွက်ငပီး၊ ရုပ်ထုစိုက်ထူ 

မှုသည် အဓိပ္ပါယ်မဲ့ငပီး တိုင်းေင်းသားကဒသများတွင် မတည်ငငိမ်မှုနှင့် ပဋိပက္ခများသာ မဖစ်ပွားကစသည်ဟု ကမပာ 

ဆိုြကသည်။၅၂

 တိုင်းေင်းသားများ၏ ရိုးောထိန်းသိမ်းေန် ကကိုးပမ်းမှုများမှာလည်း မမန်မာအာဏာပိုင်များ၏ 

ဆန့်ကျင်မှုနှင့် ဥပကဒအေ အကေးယူမှုများနှင့် ကကုံကတွ့ြကေသည်။ ထင်ေှားသည့်မဖစ်ေပ်မှာ 

ကေင်တက်ကကလှုပ်ေှားသူများ က ကေင့်အာဇာနည်ကန့ ကျင်းပေန် လှုပ်ေှားမှုမဖစ်သည်။ မမန်မာအစိုးေက 

အခမ်းအနားကျင်းပေန် စီစဥ်သူ များကို ကေင့်ကတာ်လှန်ကေးကခါင်းကဆာင် ကစာဘဦးကကီးအား “အာဇာနည်” 

ဟု ေည်ညွှန်း မသုံးစွဲေန် တားမမစ်ခဲ့သည်။၅၃ အစိုးေ၏ ကတာင်းဆိုမှုကို မလိုက်နာပဲ အာဇာနည်ဟု သုံးစွဲခဲ့သည့် 

ကေင်တက်ကကလှုပ်ေှားသူ သုံး ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ထိုသို့ မပုလုပ်မှုကြကာင့် ၄င်းတို့၏ သမိုင်းကြကာင်းကို NLD 

အစိုးေက အသိအမှတ်မမပု ဟု ခံစားေသည့် ကေင်အသိုင်းအေိုင်း၏ ချက်မခင်းတုန့် မပန်မှုကို ကကုံကတွ့ေသည်။ 

ထို့ကြကာင့် ကေင့်အမျ ိုး သားအစည်းအရုံး (KNU) နှင့် NLD ြကားဆက်ဆံကေးကိုလည်း -ထိခိုက်ကစသည်။

 မခစားပျက်စီးကနသည့် တေားကေးစနစ်ကို သကော်သည့်အကနမဖင့် မမစ်ကကီးနား တေားရုံးတွင် တေားသူ 

ကကီးအား ချနိ်ခွင်ပျက်တခုကပးခဲ့သည့် ကချင်လူငယ် “ချနိ်ခွင်ကပါလု” အကျဉ်းကထာင်မှ လွတ်ကမမာက်ခဲ့သည်။ 

တကကျာ့မပန် ကချင်စစ်ပွဲ ၈ နှစ်မပည့် အထိမ်းအမှတ်ပွဲစီစဉ်မှုမဖင့် သူ့အား ကထာင်ဒဏ် ၁၆ ေက် ချမှတ်ခဲ့ငပီး 

တေားသူကကီးအား ချနိ်ခွင်ပျက်ကပးမှုမဖင့် သူ့အား ကထာင်ဒဏ် တိုးမမှင့်ခဲ့သည်။၅၄

၅၀။ Zaw Zaw Htwe, “Karenni Youth Jailed for Calling Govt Officials Criminals, ”Enemies of Ethnic Unity,” November 2019, The Irrawaddy. https://www.
irrawaddy.com/news/burma/karenni-youth-jailed-calling-govt-officials-criminals-enemies-ethnic-unity.html

၅၁။ Zaw Zaw Htwe, “State Govt Seeks Harsher Sentence for Karenni Youth on Gen. Aung San Statue Issue,” 29 November 2019, The Irrawaddy. https://
www.irrawaddy.com/news/burma/state-govt-seeks-harsher-sentence-karenni-youth-gen-aung-san-statue-issue.html

၅၂။ “Plan to Build Statue of Myanmar Independence Leader Angers Chin Ethnic Group,” 17 October 2019, Radio Free Asia. https://www.rfa.org/english/
news/myanmar/plan-to-build-statue-10172019174239.html

၅၃။  Nyein Nyein, “Myanmar Govt Again Bans Use of ‘Martyr’ to Mark Karen Revolutionary’s Death,” 9 September 2019, The Irrawaddy. https://www.
irrawaddy.com/news/burma/myanmar-govt-bans-use-martyr-mark-karen-revolutionarys-death.html

၅၄။  Elizabeth Jangma, Paul Eckert, Ye Kaung Mying Maung, “Myanmar Court Adds 3 Months to Kachin Youth’s Sentence Over Protest,” 6 September 
2019, Radio Free Asia. https://www.rfa.org/english/news/myanmar/judge-scale-09062019172833.html
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  ကဒါင်းတို့မျ ိုးဆက် သံချပ်အဖွဲ့ေင်များအား 

လူမှုစာမျက်နှာကပါ်တွင် အသကေဖျက်မှုမဖင့် ဆက် 

သွယ်ကေးဥပကဒ ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ)၊ အာဏာပိုင်များ အား 

သကော်သည့် သံချပ်တိုင်မှုမဖင့် ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) အေ 

မပစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ခဲ့သည်။ လူငယ်များ၏စာတွင် 

၎င်းတို့အား လွှတ်ကပးခဲ့ကသာ်လည်း ၎င်းတို့ အမှုကို 

ဆက်လက် ကစာင့်ြကည့် စိစစ်ကနဆဲဟု ကဖာ်မပခဲ့သည်။ 

“ကျကနာ်တို့ အားနည်းချက်ေှိကနတဲ့ စနစ်ကို နည်း 

ကပါင်းစုံနဲ့ ဆက်လက်ငပီး ကေဘန်၊ ကထာက်မပကနဦး 

မှာပဲ။ ဘာလိုလဲဆိုကတာ့ ဖွဲ့စည်းပုံအမခခံဥပကဒ မပင် 

ဆင်ကေးက ကျကနာ်တို့အတွက် အကေးကကီးပါတယ်။ စစ်တပ်အကနနဲ့ နိုင်ငံကေးက ထွက်သွားမှသာ စစ်မှန်တဲ့ 

ဒီမိုကကေစီကို ေေှိမှာမဖစ်တယ၅်၅” လို့လည်း ကဖာ်မပထားသည်။ သံချပ်အဖွဲ့၏ အကျ ိုးကဆာင်ကေှ့ကန မမန်မာ 

နိုင်ငံ၏ တေားစီေင်ကေးစနစ်ကို ဆန့်ကျင်သည့်အကနမဖင့် အမှုကိုလိုက်ပါကဆာင်ေွက်မှုမှ ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။၅၆ 

AAPP ၏ အဆိုအေ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ကဖာ် ကမပာဆိုခွင့်အတွက် မယိမ်းမယိုင် တိုက်ပွဲေင်ကနသည့် ကဒါင်းတို့ 

မျ ိုးဆက်အဖွဲ့က ထိုသို့ ဆုံးမဖတ်ခဲ့မခင်းမဖစ်သည်။

 သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်ကို ထိပါးကစသည့် စွဲချက်များမှ သတင်းသမားများမှာလည်း ကေှာင်လွဲ၍ မလွတ် 

ခဲ့ကပ။ ဧောေတီသတင်းဌာနမှ အကကီးတန်းသတင်းကထာက်အား သူကေးသားခဲ့သည့် ေခိုင်မပည်နယ်အတွင်းေှိ 

မမန်မာနှင့် နိုင်ငံမခား အစုေှယ်ယာေှင်တို့၏ အမငင်းပွားဖွယ်ော ဟိုတယ်လုပ်ငန်းေင်းနှီးမမှုပ်နှံမှုနှင့် ပတ်သက်ငပီး 

အသကေဖျက်မှုမဖင့် တေားစွဲခံေသည်။၅၇ မမန်မာကနာင်း အယ်ဒီတာ ကိုကဆွေင်းမှာလည်း အမျ ိုးသားကေးအ 

စွန်းကောက် ဘုန်းကကီး ဦးေီေသူအား အသကေဖျက်သည့် မှတ်ချက်များ ကဖ့စ်ဘုတ် လူမှုစာမျက်နှာကပါ်တွင်ကေး 

သား သည်ဟုဆိုကာ အမျ ိုးသားကေးလှုပ်ေှားသူ ဦးကကျာ်မျ ိုးကေှေက ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဆက်သွယ်ကေး ပုဒ်မ 

၆၆ (ဃ) မဖင့် တေားစွဲခဲ့သည်။ တေားစွဲမှုကို ရုပ်သိမ်းေန်တင်မပမှုကို ဩဂုတ်လကုန်တွင် ြကားနာခဲ့သည်။ 

လူသိများ ထင်ေှားသည့် ဒါရိုက်တာတဦးမဖစ်ငပီး လူ့အခွင့်အကေး လူ့ဂုဏ်သိက္ခာရုပ်ေှင်ပွဲကတာ် ထူကထာင်သူ 

၅၅။ CIVICUS, “Letter from Jail: Members of poetry troupe in Myanmar,” 15 November 2019, Letter from Zeyar Lwin and Paing Ye Thu members of the 
Peacock Generation in Myanmar. https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/4168-letter-from-jail-members-of-poetry-
troupe-in-myanmar

၅၆။ Tint Zaw Tun, “Lawyer for street performers Peacock Generation withdraws from cases,” 19 December 2019, The Myanmar Times. https://www.
mmtimes.com/news/lawyer-street-performers-peacock-generation-withdraws-cases.html

၅၇။ “The Irrawaddy Senior Reporter Sued Under Myanmar Telecommunications Law,” 30 August 2019. https://www.irrawaddy.com/news/burma/ir-
rawaddy-senior-reported-sued-myanmar-telecommunications-law.html 
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ဦးမင်းထင်ကိုကိုကကီးအားလည်း လူမှုကွန်ေက် စာမျက်နှာကပါ်တွင် စစ်တပ်အား အသကေဖျက်သည့် ပို့စ်တင် 

သည်ဟုဆိုကာ ေန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှ အောေှိတဦးက တေားစွဲငပီးကနာက် ကထာင်ဒဏ် တနှစ် ချမှတ်ခံ 

ေသည်။၅၈

 ဗိုလ်ကကီးကဟာင်းကနမျ ိုးဇင်မှာလည်း စစ်တပ်ကခါင်းကဆာင်များအား တာေန်ယူ၊ တာေန်ခံမှုကို လျစ်လျူရှု 

ကန သည်ဟု စွပ်စွဲသမဖင့် မပစ်မှုဆိုင်ော ဥပကဒ ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) အေ ကထာင်ဒဏ် တနှစ်ချမှတ်ခဲ့သည်။၅၉ တေား 

ေင်ဆိုင်ကနစဥ် ဦးကနမျ ိုးဇင်က “လွတ်လပ်စွာထုတ်ကဖာ်ကမပာဆိုမှုနဲ့ အဖမ်းခံေတာ ကျကနာ်ကနာက်ဆုံးပဲ မဖစ် 

ချင်ပါတယ်။ ကနာက်ထပ်လူကတွ အဖမ်းမခံေကအာင် ကကိုးပမ်းသွားပါမယ၆်၀” ဟု ကမပာဆိုခဲ့သည်။ 

 ယခုအစီေင်ခံသည့် ကာလအတွင်း AAPP ၏ လစဉ်မှတ်တမ်းအေ “တက်ကကလှုပ်ေှားသူများနှင့် 

အေပ်သား မပည်သူများမှာ လွတ်လပ်စွာထုတ်ကဖာ်ကမပာဆိုသည့်အတွက် ဆက်လက်ဖိနှိပ်ခံကနေသည်” ဟု 

ကဖာ်မပထားသည်။ ဒီမိုကကေစီအား ကမှော်မှန်းချက်အေ လွတ်လပ်စွာထုတ်ကဖာ်ကမပာဆိုခွင့်ကို ကာကွယ်ကပးေ 

မည်ဟု ေှင်းလင်းစွာကဖာ်မပထားသည်။ AAPP မှ ထပ်မံကမပာဆိုောတွင် “မမန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအမခခံ 

ဥပကဒ၊ အခန်း ၃၅၄ (က) ကို ကလးစား၊ လိုက်နာမှုမေှိသည့်အတွက်၊ နိုင်ငံတကာစံချနိ်များနှင့်အညီ လွတ်လပ် 

စွာထုတ်ကဖာ်ကမပာဆိုခွင့်ကို လက်လှမ်းမီေန် ကေးကွာကနဦးမည်မဖစ်သည်”၆၁။ ထို့အမပင် အစိုးေအကနမဖင့် နိုင်ငံ 

တကာ နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံကေးအခွင့်အကေးစာချုပ် (ICCPR) အားလည်း လက်မှတ်ထိုးေန် လိုအပ်ကနသည်။၆၂ 

အစိုးေအကနမဖင့် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ကဖာ်ကမပာဆိုခွင့်ကို မမှင့်တင်ကပးေန်နှင့် မပည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ဥပကဒ 

စံနှုန်းများနှင့်အညီ အမခခံလူ့အခွင့်အကေးများကိုလည်း ထိန်းသိမ်းသင့်သည်ဟု AAPP မှ တိုက်တွန်းထား 

သည်။၆၃

 စစ်တပ်မှ ပစ်မှတ်ထားခံေသည့် တက်ကကလှုပ်ေှားသူများအား တေားစွဲဆိုမခင်းမှ ကာကွယ်ကပးမခင်း 

သို့မဟုတ် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ကဖာ်ကမပာဆိုခွင့်ကို ကထာက်ခံေန် NLD အကနမဖင့် ပျက်ကွက်ကနသည်။ 

၅၈။ Khin Moh Moh Lwin, “Filmmaker Gets A Year in Prison For Anti-Military Facebook Posts”, 29 August 2019, Myanmar Now. https://myanmar-now.
org/en/news/filmmaker-gets-a-year-in-prison-for-anti-military-facebook-posts

၅၉။ Htet Khaung Lin, “Yangon Court Jails Former Myanmar Army Officer for Criticizing Commanders,” 20 September 2019, The Irrawaddy. https://
www.irrawaddy.com/news/burma/yangon-court-jails-former-myanmar-army-officer-criticizing-commanders.html

၆၀။ Ibid
၆၁။ See Article 354(a) of the 2008 Constitution: Every citizen shall be at liberty in the exercise of the following rights, if not contrary to the laws, enacted 

for Union security, prevalence of law and order, community peace and tranquility or public order and morality: (a) to express and publish freely their 
convictions and opinions; https://www.burmalibrary.org/docs5/Myanmar_Constitution-2008-en.pdf

၆၂။ See: International Covenant on Civil and Political Rights https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf
၆၃။ AAPP, ‘December in Review 2019,’  https://aappb.org/2020/01/aapps-monthly-chronology-of-december-2019-and-current-political-prisoners-list/
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အဓမ္မမှုနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ော အြကမ်းဖက်မှု။ လူသိမေားသည့် “ဗစ်တိုးေီးယား” ကရလးအဓမ္မမှု 

 တေားကေးစနစ်ပျက်ယွင်းကနငပီး ဗစ်တိုးေီးယားကဲ့သို့ ကကလးအဓမ္မမှုကို သတင်းမီဒီယာများမှတဆင့် 

အနီး ကပ် ကစာင့်ြကည့က်နြကသည်။ အဆိုပါအမှုကြကာင့ ်လထူုမှ တေားမှေတမှုနှင့ ်ကကလးအဓမ္မမပုကျင့သ်ူများအ 

ကပါ် ကကီးကလးသည့် မပစ်ဒဏ်စီေင်ေန် ကတာင်းဆိုမှုကကီးထွားလာသည်ကို ကတွ့ေသည်။၆၄ အမှုကျူးလွန်သည် ဟု 

ယုံြကည်ေသည့် တေားခံကို အကာအကွယ်ကပးေန်အတွက် အမပစ်ကျူးလွန်သည်ဟုဆိုကာ ကနာက်တဦးအား 

စွပ်စွဲ ဓားစာခံလုပ်သည်ဟုလည်း အကတာ်များများက ကမပာဆိုြကသည်။ မမန်မာနိုင်ငံအကနမဖင့် ကကလးအခွင့် 

အကေးစာချုပ် (CRC) ကို လက်မှတ်ထိုးထားသည့်အတွက် ဥပကဒကြကာင်းအေကော ကျင့်ေတ်အေပါ ကကလး 

များကို ကာကွယ်ေန် တာေန်ေှိကသာ်လည်း ဥပကဒအား အာဏာေှိသူများကို အကာအကွယ်ကပးေန် အသုံးမပုကန 

သည်။ 

 ဗစ်တိုးေီးယားအမှုမှတဆင့် အာဏာပိုင် အကတာ်များများတွင် ကျား၊ မ ဆိုင်ော အကဲဆတ်သည့် 

အကမခအကနအကပါ် နားလည်မှု နည်းပါးသည်ကို ြကားနာစစ်ကဆးမှုများတွင် ကတွ့ေသည်။ အစိုးေ သို့မဟုတ် 

အစိုးေမဟတုသ်ည့ ်လပူဂု္ဂိုလမ်ျားမ ှကျူးလနွသ်ည့ ်အဓမ္မမှုနငှ့ ်လငိပ်ိငု်းဆိငုေ်ာအြကမ်းဖကခ်ေံသ ူအမျ ိုးသမီးနငှ့ ်

မိန်းကကလးငယ် များမှာ ဖိုေါဒကကီးစိုးသည့် အမမင်နှင့် သကဘာထားများကြကာင့် အေှက်တကွဲမဖစ်ြကေသည်။ 

မဖစ်ေပ်အကတာ် များများတွင် ကျူးလွန်ခံေသူားမှာ လူ့အသိုင်းအေိုင်း၏ ဖယ်ြကဉ်မခင်းခံသည့်အတွက် ေန်ထုတ် 

ေန်ပိုးကို ခါးစည်းခံြကေသည်။  စိတ်ပိုင်းဆိုင်ော မပန်လည်ကုစားသည့် ေန်ကဆာင်မှုများလည်း မေှိသည့်အတွက် 

ကျူးလွန်ခံေသူများ စိတ်ဒဏ်ော ပိုမိုခံစားြကေသည်။ တိုင်းေင်းသားကဒသများတွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ော အြကမ်း 

ဖက်မှုကို အသုံးမပုမခင်းမဖင့် ကနာက်ဆက်တွဲ အကျ ိုးဆက်များကကုံေသည်။ တေားဥပကဒစိုးမိုးမှု အားနည်းမခင်း 

ကြကာင့် ကျူးလွန်ခံေသူများ လိုချင်သည့် ကျူးလွန်သူများအား ဖမ်းဆီးအကေးယူကေးမှာ အခက်အခဲ မဖစ်ေ 

သည်။  ကကျးလက်ကဒသများတွင် မစို့မပို့ ကလျာ်ကြကးအနည်းငယ်ကပးမခင်း၊ ဓကလ့ထုံးတန်းများမဖင့် ြကားေင် 

ကစ့စပ်မခင်းမဖင့်သာ တေားမှေတမှုကို ကမဖေှင်းြကသည်။ ထိုသို့ကမဖေှင်းမှုကြကာင့် အမပစ်ကို ကပါ့ကလျာ့ကစငပီး 

အမပစ်ကျူး လွန် သူများအား ထပ်မံကျူးလွန်ကစေန် မဖစ်ကစသည်။

၆၄။ Al Jazeera, “Hundreds protest in Myanmar over two-year-old Victoria rape case,” 6 July 2019. https://www.aljazeera.com/news/2019/07/hundreds-
protest-myanmar-year-victoria-rape-case-190706153150601.html
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 မမန်မာနိုင်ငံသည် အမျ ိုးသမီးများအကပါ်ခွဲမခားဆန့်ကျင်မှုကို တိုက်ဖျက်ကေး (CEDAW) အဖွဲ့ေင်နိုင်ငံမဖစ် 

သည်။ ကတိကေတ်နှင့် တာေန်ေှိကသာ်လည်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ောအြကမ်းဖက်မှုများသည် အထူးသမဖင့် ပဋိပက္ခ 

ကဒသများတွင် အများအမပားမဖစ်ပွားကနသည်။ CEDAW စာချုပ်တွင် မမန်မာနိုင်ငံအကနမဖင့် လိင်ပိုင်း ဆိုင်ောနှင့် 

ကျားမအမခမပု အြကမ်းဖက်မှုများ မမဖစ်ပွားကစေန်နှင့် မဖစ်ပွားပါကလည်း ရိုးသားစွာ စုံစမ်းစစ်ကဆးေန် ေှင်း 

လင်းစွာ ကဖာ်မပထားသည်။ ထို့အမပင် အရိုးစွဲကနသည့် ယဉ်ကကျးမှုနှင့် ဖိုေါဒကကီးစိုးမှုတို့ကြကာင့် ကျူးလွန်ခံေသူ 

များ ဥပကဒအေ ကဆာင်ေွက်နိုင်ေန် အခက်အခဲမဖစ်ကစသည်။  ကျူးလွန်ခံေသူအား အမပစ်တင်မခင်းကလည်း 

ကနောအနှံ့မဖစ်ကနသည့် မပဿနာ၏ ကနာက်ခံအကမခအကနကို ဆန့်ကျင်ကနသည်။ မည်သည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ော 

သို့မဟုတ် ကျား၊ မ အကမခမပု အြကမ်းဖက်မှုမျ ိုးမဆို ကေေှည် ကကီးမားသည့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ောနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ော 

ချ ို့ယွင်းမှုကို မဖစ်ကပါ်ကစသည်။
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မဖစ်ေပ်မှန်မေား

မဖစ်ေပ် ၁။ ၂၀၁၉ ရအာက်တိုဘာ ၂၀ ေက်တွင် ဆောရတာ်တပါး အမည်မသိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၏ သတ်မဖတ်ခံ 

ေမခင်း (TWO)

 ေှမ်းမပည်ကမမာက်ပိုင်း လားရှိုးခရိုင် လားရှိုးငမို့နယ် ကခနင်းကကျးေွာ ဘုန်းကကီးကကျာင်းတွင် ကကျာင်းထိုင် 

သီတင်းသုံးကနသည့် ဆောကတာ် အေှင်ပညာကဇာတကို အမည်မသိ လက်နက်ကိုင် လူငယ်နှစ်ဦးမှ ကအာက်တို 

ဘာလ ၂၀ ေက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ညကန ၆ နာေီခွဲကကျာ်ခန့်တွင် ဘုန်းကကီးကကျာင်း ကလှခါးထစ် အနီးတွင် လာကောက် 

ပစ်ခတ်မခင်းကြကာင့် ထိုကနောတွင် ပျလံွန်ကတာ်မူခဲ့သည်။

ကဒသခံတစ်ဦးမှ “ ဘုန်းကကီး အသတ်မခံေခင် မနက်ပိုင်းမှာ လားရှိုးငမို့က ကကျာင်းဒကာ ဒကာမကတွ စု 

ကပါင်းငပီး ေါကျွတ်ကန်ကတာ့ပွဲ အလှူလာလုပ်ြကတယ်။ ညကန၄ နာေီကကျာ်ကလာက်မှ မပန်သွားြကတယ်။ 

ဘုန်းကကီးက ည ၆ နာေီခွဲကကျာ်ကလာက်မှာ ကလှကားထစ် ကမခေင်းမှာ ကသနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခံေတယ်” 

ဟုကမပာသည်။

မဖစ်ေပ် ၂။ ၂၀၁၉ ရမလ ၂၄ ေက်တွင် ရဘာ်ဒါရဆာင်အား ဝင်ရောက်စီးနင်း ဖေက်စီးသွားမခင်း (TWO)

 ေှမ်းမပည်နယ်ကမမာက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်ငမို့နယ် တအာင်းပေဟိတပညာကေးကဘာ်ဒါကဆာင် TEC ကကျာင်းကို 

မမန်မာ့တပ်မကတာ် တပ်မ (၉၉)မှ ၂၄ ေက် ညကနပိုင်း ၄ နာေီခွဲအချနိ်တွင် ပါဂျက်ရို ကားနှင့်ကောက်လာငပီး 

ကဘာ်ဒါကဆာင်အတွင်း ေင်ကောက်ကမွှကနှာက်ကာ တာေန်ကျကကျာင်းဆောနှစ်ဦးကို ထိန်းသိမ်းစစ် ကဆးကမး 

မမန်းခဲ့သည်။ 

 ကဘာ်ဒါကဆာင်တွင် တာေန်ေှိကကျာင်းဆော တစ်ဦးကမပာမပချက်အေ “ကကျာင်းဆောနှစ်ကယာက်က 

ကဘာ်ဒါကဆာင်မပန်ြကည့်တဲ့အချနိ် ဗမာစစ်သားကတွက အကဆာင်ထဲမှာ ပစ္စည်းကတွ ကမွှကနှာက်ကနတယ်၊ 

သူတို့နှစ်ကယာက်ကောက်လာကတာ့ သူတို့နှစ်ကယာက်ကို ထိန်းချုပ်ငပီး စစ်ကဆးကမးမမန်းတယ်၊ ဖမ်းခံေတဲ့ 

ဆောတစ်ကယာက်က ကျကနာ်ဆီ ဖုန်းဆက်ငပီး ဖမ်းခံေတဲ့ အကြကာင်းကမပာမပတယ်” ဟုကမပာသည်။

 စစ်ကဆးကမးမမန်းခံေသည့် ကကျာင်းဆောနှစ်ဦးကို တအာင်းစာကပယဉ်ကကျးမူ ဥက္ကဌ နှင့် ဂရုဏာ လူမူ 

ကူညီကေးအသင်းအဖွဲ့တို့ သွားကောက် ကထာက်ခံကပးငပီးကနာက် မပန်လွှတ်ကပးခဲ့သည်။



မြန်ြာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး အရမခအရန အစီေင်ခံစာ |

|  31  |လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက်(မမန်မာနိုင်ငံ)

“ဘာပစ္စည်းကတွ ကပျာက်သွားလဲဆိုတာ ကသချာ မသိေကသးဘူး၊ ပစ္စည်းကတွလဲ မပန်မစစ်နိုင်ကသးဘူး၊ 

တိုက်ပွဲကလည်း ကန့တိုင်းဆက်တိုက်မဖစ်ကနကတာ့ ကျကနာ်တို့ ဘာ်ဒါကဆာင်က မလုံခခုံတဲ့အတွက်ကြကာင့် 

ကွတ်ခိုင်ငမို့တစ်ကနောမှာ ခိုလှုံကနေတယ် ”ဟု ကကျာင်းဆောမှ ဆက်ကမပာသည်။

 ကကျာင်းဆောနှစ်ဦးသည် TNLA အဖွဲ့မှ လက်နက် ပစ္စည်းဖွက်ထားသည့် သတင်းြကား၍ မမန်မာ့တပ် 

မကတာ်မှ လာကောက် ကမွှကနှာက်ငပီး စစ်ကဆးကမးမမန်းေကြကာင်း မဖစ်သည်ဟု ကမပာသည်။ မည်သည့် ပစ္စည်းမှေ 

မကတွ့သည့်အတွက် ၎င်းတို့ မပန်လည်ထွက်ခွာသွားသည်။

မဖစ်ေပ် (၃)။ ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ေက်တွင် နမ့်ဆန်ငမို့နယ်ေှိ ေွာသားပိုင်ပစ္စည်းမေား သိမ်းယူခံေမခင်း (TWO)

 ေှမ်းမပည်ကမမာက်ပိုင်း နမ့်ဆန်ငမို့နယ် ကကျာက်မဖူကလးကကျးေွာအုပ်စု ြကတ်ကသကကျးေွာတွင် ကဒသခံ 

များ စစ်ကေှာင်ကနစဉ်တွင် မမန်မာ့တပ်မကတာ် တပ်မ(၈၈)မှ ကဒသခံ၏ ပစ္စည်းများ ကမွကနှာက်မခင်း၊ သိမ်းယူမခင်း 

များ မပုလုပ်ကြကာင်း သိေသည်။

 ေွာသားတစ်ဦးကမပာမပချက်အေ “အေင်လကတည်း ေွာသားကတွက ကကျာက်မဖူကလးကို စစ်ကေှာင်ထွက် 

ကမပးခဲ့တယ်။ ေွာထဲမှာ ဘုန်းကကီးနဲ့ သီလေှင်ကတွပဲကျန်ခဲ့တာ အိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ ဆန်၊ ဟင်းကမခာက်ကတွ 

ခခံထဲမှာ စိုက်ထားတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းေွက်ကတွ၊ စားစောကတွအကုန်ယူ စားလိုက်တယ် ဖျက်ဆီးတယ်။ 

အသုံးအကဆာင်ပစ္စည်းကတွလဲ ကမွကနှာက်ထားတာ တစ်ေွာလုံးရှုပ်ပွကနတယ်။ ကစာင်ကတွလဲ လမ်းမှာ 

ကောက်ကုန်ငပီလို့ ေွာမပန်သွားြကည့်ြကတဲ့ ေွာသားကတွက ကျကတာ့်ကို ကမပာမပတယ်” ဟု ကမပာသည်။

 မမန်မာ့တပ်မကတာ်သားများသည် နိုေင်ဘာလလယ် တိုက်ပွဲစမဖစ်ကတည်းက ြကက်ကတေွာအတွင်း 

ေင်ကောက်ကနထိုင်မခင်း၊ ကဒသခံ၏ ပစ္စည်းများကမွကနှာက်မခင်း၊ ယူသုံးမခင်း၊ စားကသာက်မခင်းနှင့် တပ်ကေွ့ကမပာင်း 

ောတွင်လည်း ေွာသားပိုင် မမင်းများနှင့် ဆိုင်ကယ်များကို ပစ္စည်းတင်ကဆာင်ေန်အတွက် ယူသွားကြကာင်း ထပ်မံ 

ကမပာသည်။

မဖစ်ေပ် ၄။ ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာ ၂၂ ေက်တွင် ေွာသားမေား ဓားစာခံအမဖစ် ဖမ်းဆီးခံေမခင်း (TWO)

 ယကန့ နံနက်ပိုင်း ၉ နာေီခွဲအချနိ်တွင် တအာင်း(ပကလာင်)ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ေကဒသ၊ နမ့်ဆန်ငမို့နယ် 

ဟူးခင်အုပ်စု၊ မန်မိုင် မိန်းကွမ်းကကျးေွာတွင် မမန်မာ့ တပ်မကတာ် တပ်မ(၈၈)မှ ေွာသား ၆၂ ဦးခန့်ကို ဓားစာခံ 
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လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက်(မမန်မာနိုင်ငံ)

အမဖစ် ကခါ်ကဆာင်သွားခဲ့သည်။

 အမည်မကဖာ်လိုသူ မန်မိုင်မိန်းကွမ်းေွာသား တစ်ဦးမှ “အဲဒီသတင်းကကတာ့ အမှန်ပဲဗျ ဒီမနက် ၈ နာ 

ေီတုန်းက ေွာကဘးမှာ ကသနတ်ကတွကလှောက်ပစ်ကနတာ၊ သူတို့လူကကီးက ကကျးေွာအုပ်ချုပ်ကေးမှူးကို 

ကခါ်ခိုင်းတာ၊ အုပ်ချုပ်ကေးမှူးက မေှိလို့ ကဒါသထွက်၊ စိတ်ဆိုးငပီးကတာ့ ေွာထဲမှာ ကတွ့သမှေလူကခါ်တယ် 

တစ်အိမ် တက်တစ်အိမ်ဆင်းလိုက်ကခါ်တာ အကုန်ကခါ်သွားတာ၊ တစ်ချ ို့ ကကလးကကျာပိုးငပီး လိုက်သွား 

ေတဲ့လူလည်း ေှိတယ် ” ဟု ကမပာသည်။

 ကခါ်ကဆာင်သွားခဲ့ကသာ ေွာသားများ ၆၂ ဦးထဲတွင် အမျ ိုးသား (၂၀) ဦးနဲ့ အမျ ိုးသမီး (၄၂) ေှိငပီး 

သက်ကကီးေွယ်အိုများ၊ ကကျာင်းဆောမများ၊ ကျန်းမာကေးေန်ထမ်းများ၊ လသားကကလးငယ်များ၊ လူလတ်ပိုင်း 

များနဲ့ ကကျးေွာအတွင်းကေးမှူးပါေင်ငပီး လမ်းမကလှောက်နိုင်ကသာ လူကကီး (၈) ဦးကို ဟူးခင်ကကျးေွာ လမ်းခွဲအထိ 

ကခါ်ကဆာင်သွားခဲ့ငပီး လမ်းတစ်ေက်တွင် မပန်လွှတ်ကပးခဲ့သည်ဟု သိေသည်။

 မပန်လွှတ်လာသည့် ေွာသားတစ်ဦးမ ှ “ကျမတို့ကို စစ်သားကတွြကားမှာ မခားငပီးသွားခိုင်းတာ၊ ပစ္စည်း 

ကတွကတာ့ မထမ်းခိုင်းဘူး၊ အတွင်းကေးမှူးကိုပဲ ထမ်းခိုင်းတာ သူ့ကိုလည်းကျမတို့ကေှ့မှာပဲ ရိုက်နှက် 

တယ်၊ ကမပာမယ်ဆိုေင် ကျမတို့ေွာသားကတွက အသုံးချခံလိုက်ေတယ်ကပါ့၊ ကျမက ကကျာင်းဆောမပါ 

လို့ကမပာကတာ့ ကကျာင်းဆောမဆိုေင် သတ်ပစ်လိုက်ပါလို့ ကမပာကသးတယ်၊ ကျမတို့လည်း အေမ်းတုန် 

လှုပ်သွားတယ် ကံကကာင်းလို့ မပန်လွှတ်လာကပးတာ” ဟု ကမပာမပသည်။

 ဖမ်းဆီးကခါ်ကဆာင်သွားခဲ့ကသာ ကကျးေွာသား (၆၂) ဦးအနက် ကကျးေွာအတွင်းကေးမှူးမဖစ်သူ ကိုထွန်း 

ညွန့်အား လက်တွင်ကကိုးနဲ့ချည်ကနှာင်ထားငပီး ပစ္စည်းထမ်းခိုင်းသလို ရိုက်နှက်မှုေှိငပီး ဦးကခါင်း၊ မျက်စိ၊ နဖူး 

အမပင် ေမ်းဗိုက်တွင် မပင်းထန်စွာ ရိုက်နှက်ခံထားေကသာကြကာင့် ကအာ့အန်ကာ ကကျးေွာေှိ ဆောေန်နဲ့ ကဆးကု 

သကပးကနငပီး စိုးေိမ်ကနေသည့်အကနအထားေှိသည်ဟု သိေသည်။

“ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ငပီး နင်တို့ကကျနပ်လားတဲ့ သူတို့မပန်ကမးကသးတယ်၊ နင်တို့ေွာလူကကီးက အသုံးမကျလို့ 

ဒါမျ ိုးလုပ်ေတာတဲ့ မကန့ကတည်းက လမ်းကြကာင်းေှင်းခိုင်းတာ မလုပ်ထားဘူး၊ နည်းကတာင်နည်းကသး 

တယ်လို့ ကမပာတာ၊ ေွာသားကတွကိုလည်း မလိုက်ေင် ေွာမီးရှို့ပစ်မယ်လို့ ငခိမ်းကမခာက်တယ်” ဟု 

မပန်လွတ်လာသည့် အမျ ိုးသမီးတစ်ဦးမှ ကမပာသည်။
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 ကဒသခံမပည်သူများအတွက် ကေှ့ဆက်အနာဂတ်တွင် ငခိမ်းကမခာက်မှုတစ်ခုမဖစ်ကစငပီး အသက်ေှင်လုံခခုံ 

ခွင့်မေှိသလို ကကျးေွာကဒသခံများအား တိုက်ပွဲြကားတွင် လိုောဆွဲအသုံးမမပုေန်အမပင် တိုင်းေင်းသားအချင်းချ

င်းြကားတွင် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ထားကစလိုသည်ဟု မပန်လွှတ်လာသည့် ကကျာင်းဆောမတစ်ဦးမှ ကမပာသည်။

မဖစ်ေပ် ၅။ ၂၀၁၉ ဩဂုတ်လ ၂၁ ေက်တွင် မသန်စွမ်းအေပ်သားတဦး ဖမ်းဆီး ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံေမခင်း (KWAT)

 နံနက် ၇ နာေီခန့်တွင် အသက် ၅၈ နှစ်အေွယ် ဆွံ့အနားမြကားသည့် လယ်သမားတဦးသည် 

ကွတ်ခိုင်ငမို့ ကမမာက်ဖက် ၉ မိုင်အကွာေှိ ညီမမဖစ်သူ ကနထိုင်ော ကနာင်ဆွိေွာတွင် နံနက်စာ ချက်မပုတ်ကနစဉ် 

မမန်မာ့တပ်မကတာ်မှ စစ်သားများ ေွာတွင်းေင်လာငပီး ေွာသားများကို စစ်ကဆးကမးမမန်းြကသည်။ 

 သူ့ကိုလည်း ကမးမမန်းြကော ကကာင်းစွာမြကားသမဖင့် ရိုက်နှက်ခံေငပီး ကကိုးမဖင့်တုတ်ထားငပီး တဲ 

အတွင်းတွင် ဖမ်းထားသည်။ တမခားေွာသားများမှာလည်း ဖမ်းဆီး ချည်ကနှာင်ခံေငပီး ကမးမမန်းခံကနေသည်။ 

 နားမြကားသည့် ေွာသား၏ အကသ ျကီိုဆုတ်ငဖဲ၍ ၎င်း၏မျက်နှာကိုဖုံးအုပ်ကာ စစ်သားများ၏ ကမးမမန်း 

မှုကို မကမဖဟုဆိုကာ ထိုးကကိတ်ခံေသည်။ 

 စစ်သားများမှာ တပ်မ ၈၈ မဖစ်သည်။ တဲအတွင်း ၂ ေက်ခန့်အြကာတွင် သူ့ကို ကွတ်ခိုင်အနီးေှိ ခလေ ၄၅ 

သို့ ကခါ်သွားငပီး ၆ ေက်ြကာ ဖမ်းဆီးထားသည်။ သူ့အားကဆာင့်ကြကာင့်ထိုင်ခိုင်းထားငပီး လက်အား ကခါင်းကနာက် 

တွင်တင်ထားေသည်။ သူ့ညီမမဖစ်သူက ခလေ ၄၅ သို့ လိုက်သွားငပီး ကတာင်းပန်သည့်အတွက် ဩဂုတ်လ ၂၈

 ေက်တွင် သူ့ကိုလွှတ်ကပးလိုက်သည်။ သူမက သူ့အား အပူတမပင်း တေက်ခန့် ြကာကအာင် လိုက်ေှာခဲ့ေသည်။ 

သူ့ညီမအား လွှဲကပးလိုက်ကသာ်လည်း ၎င်းမှာ လမ်းကကာင်းစွာ မကလှောက်နိုင်ကပ။ သူ့အား ဖမ်းဆီးစဉ်က 

ေတ်ထားသည့် အေတ်ကိုသာ ဆက်လက်ေတ်ဆင်ထားသမဖင့် ညစ်ပတ်ကပကျ ံ့ကနသည်။ ဖမ်းဆီးခံေစဉ်က 

အကပါ့၊ အကလးသွားေန် သူ့အားဖမ်းဆီးထားသူစစ်သားအား မကမပာတတ်သည့်အတွက်ကြကာင့် ထိုသို့ မဖစ်ေ 

မခင်းမဖစ်သည်။ ဖမ်းဆီးခံေစဉ်က ကကိုးမဖင့်တုတ်ထားသည့်အတွက် သူ၏လည်ပင်း၊ လက်ကကာက်ေတ်နှင့် ကမခ 

ချင်းေတ်တို့တွင် ပွန်းပဲ့ဒဏ်ောများ ေှိကနသည်။
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လူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းကွန်ေက်(မမန်မာနိုင်ငံ)

မဖစ်ေပ် ၆။ ၂၀၁၉ ဩဂုတ်လ ၂၀ ေက်တွင် ေွာသားတဦး အဖမ်းခံေမခင်း (CHRO)

 ၂၀၊ ၀၈၊ ၂၀၁၉ေက်ကန့တွင် ေခိုင်မပည်နယ် အမ်းငမို့တွင် အကမခစိုက်လှေက်ေှိကသာ အကနာက်ပိုင်းတိုင်း 

စစ်ဌာန ချုပ်လက်ကအာက်ခံ ခမေ(၃၇၂)မှ ဗိုလ်မှူးဇာနီငငိမ်းချမ်းအဖွဲ့နှင့် အမ်းငမို့နယ်ေဲစခန်းမှ ဒုေဲအုပ် 

ညီညီထွန်းအ ဖွဲ့တို့က ပဒဲကြကာကကျးေွာမှ ဦးကကျာ်ကဌးကို စစ်ကဆးကမးမမန်းေန်ေှိသည်ဟုဆိုကာ ေွာဘုန်းကကီး 

ကကျာင်းသို့ ကခါ်ကဆာင်သွားခဲ့အငပီး ဆက်လက်ဖမ်းဆီးကခါ်ကဆာင်သွားခဲ့ောမှ ယကန့အချနိ်အထိ အစအန 

ကပျာက်ဆုံးကနသည်။ 

 ထိုသို့ ဦးကကျာ်ကဌးကို ဘုန်းကကီးကကျာင်းသို့ကခါ်ကဆာင်သွားကနစဉ် စစ်တပ်နှင့်ေဲတပ်ဖွဲ့တို့က 

ဦးကကျာ်ကဌး ကနအိမ်ကိုလည်း ကမွကနှာက်ေှာကဖွခဲ့ြကော မည်သည့်မပစ်မှုဆိုင်ော သက်ကသအကထာက်အထား 

တစုံတောကို မှေ ကတွ့ေှိမခင်းမေှိခဲ့ကသာ်လည်း ဦးကကျာ်ကဌးကိုမူ ၂၁၊ ၀၈၊ ၂၀၁၉ ေက်ကန့တွင် အမ်းငမို့သို့ ဆက် 

လက် ကခါ်ကဆာင်ခဲ့ြကသည်။ 

 ကနာက် တပတ်အြကာတွင် မိသားစုေင်များက အမ်းငမို့ေဲစခန်းနှင့် တပ်ေင်းများသို့သွားကောက်စုံစ

မ်းကမး မမန်းခဲ့ော ၎င်းဦးကကျာ်ကဌးကိုမူ ကတွ့ဆုံခွင့်မေေှိခဲ့ကြကာင်း၊ ထို့ကနာက် ၀၃၊ ၀၉၊ ၂၀၁၉ေက်ကန့တွင် 

ဦးကကျာ်ကဌး အား နယ်ကမမေှင်းလင်းကေးတပ်ဖွဲ့များနှင့်အတူ ပဒဲကြကာကကျးေွာသို့ကောက်ေှိ၍ ထိုမှတဆင့် မအီ 

ကချာင်း မဖားသို့ နယ်ကမမေှင်းလင်းေန် ဦးကကျာ်ကဌးကိုဆက်လက်ကခါ်ကဆာင်းသွားခဲ့ြကသည်။

 ကနာက် (၅)ေက်ကလာက်အြကာတွင် အဆိုပါနယ်ကမမေှင်းလင်းကေးတပ်များနှင့်အတူ ဦးကကျာ်ကဌးသည် 

၁၂၊ ၀၉၊ ၂၀၁၉ေက်ကန့တွင် ပဒဲကြကာကကျးေွာသို့ မပန်လည်ကောက်ေှိောတွင်လည်း သူ့မိသားစုေင်များနှင့် ကတွ့ဆုံ 

ခွင့်မေသည့်အမပင် ကနာက်ကန့ ၁၃၊ ၀၉၊ ၂၀၁၉ေက်ကန့တွင် ဦးကကျာ်ကဌး၏အကျ ိုးအကြကာင်း အကမခအကနများ 

ကို စစ်ကြကာင်းမှူး ဗိုလ်မှူးထံသွားကောက်ကမးမမန်းခဲ့ော “ ဘာမှပူပင်စောမလိုဘူး မပန်လည်လွတ်ကမမာက်လာ 

မှာပါ” ဟုသာကမဖြကားခဲ့သည်။

“စစ်ကြကာင်းမှူး ဗိုလ်မှူးကို ၁၃၊ ၀၉၊ ၂၀၁၉ေက်ကန့တွင် ဦးကကျာ်ကဌးအမှုနဲ့ အကျ ိုးအကြကာင်းကတွ 

သွား ကမးကတာ့ သူက ဘာမှစိတ်ပူစောမလိုဘူး သူမပန်လွတ်လာမှာပါလို့သာ ကျကနာ်တို့ကို နှစ်သိမ့်စ 

ကားကမပာခဲ့ တယ်။ ကနာက် ဗိုလ်မှူးအမည်နဲ့ တပ်ေင်းအမည်ကမးကတာ့ ဗိုလ်မှူးကမပန်မကမပာဘူး။ ၎င်း 

တို့အလံေဲ့ တံဆိပ်မှာ ကတာ့ (၅၆၃) လို့ကေးထားတယ်။ ကနာက်မပန်ကလ့လာြကည့်ကတာ့ အဲဒီတပ်ေင်းက 

ဂွငမို့နယ်မှလာေမခင်းမဖစ်ကြကာင်း သိေတယ်။ အဲဒီကန့ညတွင်းချင်း ၇-နာေီကကျာ်ကလာက်မှာ ဦးကကျာ်ကဌး 
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ကို ဘယ်ကနောကိုကခါ် ကဆာင်မှန်းမသိဘဲ အဲဒီကနာက်ပိုင်း သူအစအနကပျာက်ဆုံးတာ ဒီကန့အထိပါဘဲ” 

ဟု အကိုမဖစ်သူက ကမပာဆို သည်။

 သူကဆက်လက်ငပီး “ဦးကကျာ်ကဌးမှာ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မှ ပါေင်ပတ်သက်တာမေှိခဲ့ပါဘူး။ ကျကနာ် 

အာမခံ ပါတယ်။ ဦးကကျာ်ကဌး၏အမှုကိစ္စမှာ ပုဂ္ဂိုလ်ကေးနှင့် ခေစ်ယာန်ဘာသာေင်မဖစ်မှုနှင့် သက်ဆိုင် 

မှုေှိ ကနသမဖင့် ကကျးေွာထဲက လူတစုမှ မကကျနပ်မှုမဖင့် ကထာင်ကချာက်ချ လုပ်ကကံမှုသာမဖစ်တယ်လို့ 

ကျကနာ် အာမခံ ကမပာေဲတယ်။ ဦးကကျာ်ကဌးဟာ ပဒဲကြကာေွာအတွင်းမှာ လက်လုပ်ကန့စားသမားဘေမဖင့် 

သာ ရိုးသားစွာနဲ့လုပ် ကိုင်စားကသာက် ကနသူမဖစ်တယ်။ အခုလိုမဖစ်တာက လူတစုက ခေစ်ယာန် 

ဘာသာေင် ကျကနာ်တို့ကို လုပ်ကကံကနမခင်းသာမဖစ်တယ်။ တကယ်လို့ ဦးကကျာ်ကဌးမှာ မပစ်မှုတခုခု 

ကျုးလွန်ကနယင်ကတာင် ဥပကဒအေ တေားရုံးမှာ တေားစွဲသင့်တယ်၊ အခုလို အစအနကပျာက်ဆုံးတာ 

မိသားစုေင်ကတွ အင်မတန်မှစိုးေိမ်ကြကာက် လန့်ကနြကေတယ်။ အခုက ဦးကကျာ်ကဌး မိသားစုတင်မက 

ဘူး ေွာသားအားလုံးက ဒီကိစ္စကြကာင့် အလွန်စိုးေိမ် ကြကာက်လန့်ကနြကငပီ” ဟု ကမပာဆိုသည်။

မဖစ်ေပ် ၇။ ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ေက်ရန့တွင် AA မှ ေွာသားမေားကို ဖမ်းဆီးသွားမခင်း (CHRO)

 ေခိုင်မပည်နယ် မင်းမပားငမို့နယ် အထက်ငှက်ကပါ့ကချာင်းအုပ်စု ဖားငပိုကကျးေွာမှ အသက်(၅၃)နှစ်အေွယ် 

အပါ အေင်ေွာသား(၁၃)ဦးကို ၁၀၊ ၁၂၊ ၂၀၁၉ေက်ကန့တွင် AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က မည်သည့်အတွက် ဖမ်းဆီး 

ကခါ်ကဆာင်သွားသည်ကို ေှင်းေှင်းလင်းလင်း မသိေကပ။

 AA အဖွဲ့က ဖမ်းဆီးကခါ်ကဆာင်သွားသည့် ဖားငပိုေွာသားများမှာ အသက်(၃၈)အေွယ် ဦးကမာင်သန်းထွန်း၊ 

အသက်(၆၀)အေွယ် ဦးကေှေသာ၊ အသက်(၄)အေွယ် ဦးတင်ထွန်း၊ အသက်(၅၀)အေွယ် ဦးကကျာ်ထွန်းကအာင်၊ 

အသက်(၂၆)နှစ်အေွယ် ဦးကအာင်ကအာင်၊ အသက်(၄၂)အေွယ် ဦးကအာင်ေင်းစိုး၊ အသက်(၅၆)အေွယ် ဦးမဲကကျာ်၊ 

အသက်(၁၅)နှစ်အေွယ် ကမာင်အဂသါဦး၊ အသက်(၄၀)အေွယ် ဦးကအာင်ကကျာ်လတ်၊ အသက်(၄၅) အေွယ် 

ဦးသိန်း၊ အသက်(၃၂)အေွယ် ဦးကမာင်သိန်းထွန်း၊ အသက်(၁၈)နှစ်အေွယ် ကမာင်ေင်းနိုင်နှင့် အသက် (၅၂)နှစ် 

အေွယ် ကဒါ်ကအာင်မမမဖူ တို့မဖစ်ြကကြကာင်း သိေပါသည်။
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မဖစ်ေပ် ၈။ ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ေက်တွင် ေွာသားမေား၏အိမ် မီးရှို့ခံေမခင်း (CHRO)

 ချင်းမပည်နယ်ကတာင်ပိုင်း ပလက်ေငမို့နယ် နုံဘူးကကျးေွာ၏ ပညာကေးေန်ထမ်းအိမ်ယာအပါအေင် 

အိမ်(၄)လုံးကို ၁၆၊ ၁၂၊ ၂၀၁၉ ေက်ကန့တွင် AA က မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြကာင်း ကဒသခံတဦးက CHRO အား သတင်း 

ကပးပို့သည်။ မည်သည့်အတွက်ကြကာင့် အိမ်များကို မီးရှို့ခဲ့သည်ကို ကွဲကွဲမပားမပား မသိေကပ။

မဖစ်ေပ် ၉။ ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀ ေက်တွင် ငငိမ်းခေမ်းစွာဆန္ဒမပသည့် ေခိုင်လူငယ်ကို ေဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးခဲ့ 

မခင်း။ (AASYC)

 တိုက်ပွဲများအတွင်း ကျူးလွန်ခံေသူများအတွက် တေားမှေတမှုကို ကတာင်းဆိုေန်အတွက် ငငိမ်းချမ်းစွာ 

ဆန္ဒမပေန် စီစဥ်သည့် ေခိုင်လူငယ် ကိုသန်းလှ (ကခါ်) မင်းဘာကချ အား ေဲတပ်ဖွဲ့က စစ်ကတွတွင် ဖမ်းဆီး 

ခဲ့သည်။ သူ့အား ဦးဥတ္တမ ပန်းခခံအနီးတွင် ညကန ၃နာေီခွဲတွင် ဖမ်းဆီးသွားငပီးကနာက် အာမခံမဖင့်မပန်လွတ် 

လာသည်။ ကိုသန်းလှအား ပုဒ်မ ၁၉၊ ငငိမ်းချမ်းစွာ စုကေးခွင့်နှင့် စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ဥပကဒမဖင့် ကဒသခံ 

အာဏာပိုင်များက တေားစွဲခဲ့သည်။ 

မဖစ်ေပ် ၁၀။ ေခိုင်လူငယ်တဦး ရသနတ်မဖင့် ပစ်သတ်ခံေမခင်း (AASYC)

 ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် အသက် ၂၂ အေွယ်ေှိ ဘိုသန်းထွန်း အား မမန်မာ့တပ်မကတာ်မှ ကသနတ်မဖင့် 

ပစ်ခတ် သမဖင့် ဒဏ်ောမပင်းထန်စွာေေှိသွားငပီး ကဆးရုံအကောက်တွင် ကသဆုံးသွားသည်။
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နိဂုံး

 စစ်တပ်မှ ထိန်းချုပ်မှုကအာက်တွင် မမန်မာနိုင်ငံသည် ထူးမခားစွာပင် လုံခခုံကေးနှင့် တေားမှေတမှုမှာ 

ြကည်း၊ ကေ၊ ကလ တပ်ဖွဲ့များ၏ တာေန်မဖစ်ကနငပီး နိုင်ငံကေးနှင့် စီးပွားကေး လုပ်ပိုင်ခွင့်များလည်း ေကနသည်။ 

နိုင်ငံ ကခါင်းကဆာင်များသည် ဘက်လိုက်မှုကင်းမဲ့သည်ဟု ကမှော်လင့်ေကသာ်လည်း လက်ကတွ့တွင်မူ စစ်တပ်နှင့် 

ပတ်သက်ဆက်စပ်ကနသည့် ေဲတပ်ဖွဲ့အပါအေင် တေားရုံးနှင့် တေားကေးဆိုင်ော အဖွဲ့အစည်းများမှာ စစ်တပ် 

ထိပ်တန်းအောေှိကကီးများ၏ ဩဇာကအာက် နက်နက်ေှိင်းရှိုင်း ကျကောက်ကနသည်။ အေပ်သား ကခါင်းကဆာင် 

များ၏ အတွင်းကျကျ သိမမင်၊ ပါေင်နိုင်မှု အားနည်းမခင်းကြကာင့် မပဿနာများေှိကနငပီး အကလးအနက် မပုမပင် 

ကမပာင်းလဲကေး အတွက်လည်း အခွင့်အလန်းအနည်းငယ်သာ ေှိကနသည်။

 ဥပကဒအား ကစာင့်ထိန်းလိုက်နာကစမခင်း စနစ်အပါအေင် တေားမှေတမှုအတွက် ဥပကဒအေ ကဆာင်ေွက် 

မခင်းသည် လက်ေှိမမန်မာ့ ဥပကဒကဘာင်အတွင်း ချ ို့ယွင်းအားနည်းမခင်းများ ေှိကနသည်။ တက်ကက လှုပ်ေှားသူများ 

နှင့် တာေန်ခံ၊ တာေန်ယူမည့် ယန္တယားများ အားကကာင်းလာကစေန်အတွက် နိုင်ငံတကာ လူ့အသိုင်းအေိုင်းနှင့် 

လက်တွဲလုပ်ကဆာင်ကနသည့် လူ့အခွင့်အကေးကာကွယ်ကစာင့်ကေှာက်သူများမှာ မပစ်တင်ခံနေငပီး ေလဒ်အကန 

မဖင့် ချ ိုးကဖာက်မှုများကို မှတ်တမ်းတင်ကနသည့် အဖွဲ့များအကပါ် အများမှ ယုံြကည်လက်ခံမှုကို ငခိမ်းကမခာက် 

၍ ခွဲမခားမှုများေှိကနသည်။ အစိုးေနှင့် စစ်တပ်တို့၏ ပူးကပါင်းကဆာင်ေွက်မှု အားနည်းကြကာင်း သက်ကသကို 

စစ်တပ်၏ စီးပွားကေးလုပ်ငန်းများကို သပိတ်ကမှာက်ေန် UN မှ ဩဂုတ်လအတွင်း အစီေင်ခံစာ ထုတ်မပန် 

သည့်ကာလတွင် ကတွ့ေသည်။၆၅ နိုင်ငံကတာ် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ကဒါ်ကအာင်ဆန်းစုြကည်က ကုလသမဂ္ဂအ 

ချက်အလက်ေှာကဖွကေးကကာ်မေှင်၏ အစီေင်ခံစာသည် မမန်မာနိုင်ငံအား ထိခိုက်ကစေန်ေည်ေွယ်သည့်အတွက် 

သူမအစိုးေအကနမဖင့် မပတ်မပတ်သားသား ပယ်ချသည်ဟု တုန့်မပန်ခဲ့သည်။၆၆ အစီေင်ခံစာတွင် စစ်တပ်နှင့် စီးပွား 

ကေးပူးကပါင်းလုပ်ကဆာင်ကနသည့် နိုင်ငံမခားေင်းနှီးမမှုပ်နှံသည့် ကုမ္ပဏီ ၆၀ နီးပါးကို အတည်မပုထားသည်။၆၇

 ကာကွယ်ကစာင့်ကေှာက်ခွင့် စံချနိ်နှင့် လူသားချင်းစာနာသည့် ဥပကဒအပါအေင် နိုင်ငံတကာ ကာကွယ် 

ကစာင့် ကေှာက်ကေးယန္တယားမှာ ကသွးခွဲအုပ်ချုပ်သည့် နည်းနာကို ကျင့်သုံးသည့် အာဏာပိုင်တို့၏ ဖိအား ကပးခံ 

ကနေသည့်အတွက် အသက်ေှင်ကျန်ေစ်သူများအတွက် ကဆာင်ေွက်ေန် ပျက်ကွက်လှေက်ေှိသည်။ ကေှ့ဆက် 

၆၅။ John Reed, “UN calls for boycott of Myanmar companies with military links,” 5 August 2019, The Financial Times. https://www.ft.com/content/
c615f100-b735-11e9-8a88-aa6628ac896c

၆၆။ “Suu Kyi-led Rakhine Development Agency Says UN Report ‘Intended to Harm’ Myanmar,” 8 August 2019, The Irrawaddy. https://www.irrawaddy.
com/news/burma/suu-kyi-led-rakhine-development-agency-says-un-report-intended-harm-myanmar.html  

၆၇။ “UN study finds businesses funding Myanmar army abuses,” 5 August 2019, Bangkok Post. https://www.bangkokpost.com/world/1724899/un-study-
finds-businesses-funding-myanmar-army-abuses
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လုပ်ကဆာင်ေန်အတွက် အကကံမပုချက်များအား လက်ခံမည်လား သို့မဟုတ် အသိအမှတ်မပုမည်လားဆိုသည် 

ကို ကနာက်ဆုံးတွင် ဆုံးမဖတ်ေမည်မဖစ်ငပီး၊ ကျူးလွန်ခံေသူများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာမှာ အဓိကတာေန်ေှိသည့် နိုင်ငံ 

ကေး ကခါင်းကဆာင်များမှ ကပးထားသည့် ကတိကေက်ကို အကလးထားမှုအကပါ် မူတည်ကနသည်။ 

 ကစာင့်ြကပ်ြကည့်ရှုမှုမေှိမခင်းနှင့် အမပစ်ကျူးလွန်သူများအား အမှန်တကယ်တာေန်မှုေှိကစေန်အတွက် 

တာေန်ယှု၊ တာေန်ခံမည့်ယန္တယားက အားနည်းမခင်းကနငပီး မမန်မာ့တပ်မကတာ်နှင့် EAO များအြကား တိုက်ပွဲ 

များမဖစ်ကနသည့်အတွက် ငငိမ်းချမ်းကေးမဖစ်စဥ် ကနှာင့်ကနှးကနသည်မှာလည်း အံ့ဩစောမဟုတ်ကပ။ ထို့အမပင် 

အဖွဲ့ေင်များ၏ မှတ်တမ်းများအေ ND-Burma အကနမဖင့် ကျ ိုးကြကာင်းခိုင်လုံစွာ နိဂုံးချုပ်လိုသည်မှာ တိုင်းေင်း 

သားကဒသများတွင် လူ့အခွင့်အကေးချ ိုးကဖာက်ကျူးလွန်ြကသည့် တပ်ေင်း၊ တပ်ဖွဲ့အသီးသီးမှ စစ်သားများ 

အတွက် မမန်မာ့တပ်မကတာ်အနမဖင့် တာေန်ခံ၊ တာေန်ယူမှု မေှိမခင်းမဖစ်သည်။ 

 ND-Burma အဖွဲ့ေင်များအနမဖင့် အစိုးေနှင့် စစ်တပ်ကခါင်းကဆာင်များအား မပန်လည်ကုစား ကပးကလျာ် 

မခင်း (Reparations) သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ော မပုမပင်ကမပာင်းလဲမခင်း (Institutional Reform) ကဲ့သို့ 

အသွင်ကူးကမပာင်းကေးဆိုင်ောတေားမှေတမှု (Transitional Justice) လုပ်ငန်းစဥ်များကို စဉ်းစားလုပ်ကဆာင် 

ေန် တိုက်တွန်းစည်းရုံးလှေက်ေှိသည်။ TJ လုပ်ငန်းစဥ်များသည် နိုင်ငံတွင်းမဖစ်ပွားခဲ့သည့် အကကီးအကျယ် လူ့

အခွင့်အကေးချ ိုးကဖာက်မှုများကို ကိုင်တွယ်သည့် နည်းလမ်းများစွာကို ေည်ညွှန်းကဖာ်မပကပးသည်။၆၈

 လူ့အခွင့်အကေးချ ိုးကဖာက်ခံေသူများသည် စီးပွားကေးြကပ်တည်းမခင်းနှင့် ကျန်းမာကေးမပဿနာများ 

ကဲ့သို့ အကျ ိုးဆက်များကို ခံစားြကေသည်။ အများစုက ကမပာသည်မှာ အစိုးေ သို့မဟုတ် ကျူးလွန်သူများမှ ၄င်း

တို့ (ကျူးလွန်ခံေသူများ) ခံစားကနေသည့် ဒုက္ခများ ကမပကလျာ့သွားကစေန် ပုံစံတမျ ိုးမျ ိုးမဖင့် ကဆာင်ေွက်ကပးေန် 

လိုလားြကသည်။၆၉ လက်ေှိအကမခအကနတွင် ND-Burma ၏ မပန်လည်ကုစားကပးကလျာ်မှုအလုပ်အဖွဲ့ (RWG) 

သည် အစီေင်ခံသည့်ကာလအတွင်း ကနမပည်ကတာ်ေှိ တိုင်းေင်းသားလွှတ်ကတာ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လွှတ် 

ကတာ်မပင်ပတွင် ကတွ့ဆုံ၍ မပန်လည်ကုစားကပးကလျာ်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အစီေင်ခံစာ “ဥပကက္ခာမ မပုကကာင်း 

ကသာဘေများ” မှ ကတွ့ေှိချက်များ၊ အကကံမပုချက်များကို ေှင်းလင်းကမပာြကားလှေက်ေှိသည်။၇၀ ထို့အမပင် TJ 

အမခခံအယူအဆနှင့် မမန်မာနိုင်ငံတွင် ကဆာင်ေွက်သင့်သည့် မပန်လည်ကုစားကပးကလှော်မှုဆိုင်ော မူေါဒ စာတန်း 

ကိုလည်း ေှင်းလင်းြကသည်။

၆၈။ OHCHR: Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights 
Law and Serious Violations of International Humanitarian Law. Adopted and proclaimed by the General Assembly resolution 60/147 of 16 December 
2005, http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx 

၆၉။ Ibid 
၇၀။ “You Cannot Ignore us: Victims of human rights violations in Burma from 1970-2017 outline their desires for justice.” ND-Burma, October 2018 

https://nd-burma.org/you-cannot-ignore-us-victims-of-human rights-violations-in-burma-from-1970-2017-outline-their-desires-for-justice/
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 ကအာက်ကမခအဆင့်စစ်သားများမှာ ၎င်းတို့ကျူးလွန်သည့် လူ့အခွင့်အကေးချ ိုးကဖာက်မှုများအတွက်အ

မပစ် ကပးခံေသည့် မဖစ်ေပ်အချ ို့ေှိသည်။ တေားဥပကဒစိုးမိုးမှု အားနည်းမခင်း၊ ဖိနှိပ်သည့်ဥပကဒများ ေှိကနမခင်း၊ 

မခစားသည့် တေားစီေင်ကေးစနစ်နှင့် မပစ်မှုကျူးလွန်သူများ အမပစ်ကပးအကေးယူမှုမှ ကင်းလွတ်ကနသည့် ယဉ် 

ကကျးမှုတို့ကြကာင့် လူ့အခွင့်အကေးချ ိုးကဖာက်ခံေသူအများစုမှာ တေားမှေတမှုကို မေေှိသည့်အမပင် ၎င်းတို့ကတွ့ 

ကကုံခံစားကနေသည့် သက်ကောက်မှုများအတွက် မပန်လည်ကုစားကပးကလှော်မှု တစုံတောလည်း မေေှိကပ။ 

လူ့အခွင့်အကေး ချ ိုးကဖာက်ခံေသူများမှာ ကျန်းမာကေးကစာင့်ကေှာက်ခံပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် အသက်ကမွးေမ်းကကျာင်း 

ဆိုင်ော အကထာက်အကူများ အကေးတကကီး လိုအပ်ကနကသာ်လည်း မည်သည့်အကူအညီမှေ မေမခင်းမဖစ်သည်။ 

မမန်မာမပည်တွင် တိုင်းေင်းသားကဒသများတွင် နှစ်ကပါင်းများစွာ မဖစ်ပွားကနသည့် ပဋိက္ခများအကေးတကကီး 

အဆုံးသတ်သွားေန်သာမက ဥပကဒမပင်ဆင်မှုများလည်း လိုအပ်ကနသည်။
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အကကံမပုခေက်မေား

မမန်မာအစိုးေအရနမဖင့်

• လူ့အခွင့်အကေးချ ိုးကဖာက်မှုများေှိသည်ဟု စွပ်စွဲခံကနေသည့် ကဒသများသို့ လူသားချင်းစာနာမှု အကူ 

အညီကပးကနသည့်အဖွဲ့များ၊ လူ့အခွင့်အကေးအဖွဲ့များနှင့် သတင်းမီဒီယားများအား လွတ်လွတ်လပ်လပ် 

အချက်အလက် ေယူခွင့်ကပးေန်။

• ဆိုးဆိုးေွားေွား လူ့အခွင့်အကေးချ ိုးကဖာက်မှုများေှိကြကာင်း လူသိေှင်ြကား အသိအမှတ်မပုေန်နှင့် ကျူး 

လွန်ခံေသူများအား ကေေှည်နှင့်  လိုအပ်သည့် မပန်လည်ကုစားကပးကလျာ်မှုများ ကပးအပ်ေန်။

• ဥပကဒမပုကေးမဏ္ဏိုင် မပုမပင်ကမပာင်းလဲကေးအတွက် ဥပကဒစနစ်အား နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အကေး တာေန် 

ေတ္တေားများနှင့်အညီ မပဌာန်းေန်။

မမန်မာ့တပ်မရတာ်အရနမဖင့်

• စစ်ကျင့်ေတ် စည်းကမ်းများကို နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အကေး စံချနိ်စံညွှန်းများနှင့်အညီ ထည့်သွင်းကေး 

ဆွဲ၍ လူ့အခွင့်အကေးချ ိုးကဖာက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံေသည့် စစ်သားများအား စစ်ခုံရုံးတွင် မဟုတ်ဘဲ အေပ် 

ဖက်ခုံရုံး တွင် တေားစီေင်ေန်။

• တိုင်းေင်းသားကဒသများမှ တပ်များ ချက်မခင်းရုပ်သိမ်းေန် သို့မှသာ အေပ်သားများ၏ ဘေလုံခခုံကေးကို 

ကာကွယ်ကစာင့်ကေှာက်နိုင်မည်မဖစ်ငပီး အားလုံးပါေင်သည့် နိုင်ငံကေးအေ ကတွ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုမဖင့်သာ မမန်မာ 

မပည်ေှိ တိုင်းေင်းသားအားလံုး၏ တန်းတူကေးနှင့် တေားမှေတမှုကို အာမခံသည့် ဖက်ဒေယ် ဖွဲ့စည်းပုံ 

အကမခခံဥပကဒတေပ် ကပါ်ထွန်းလာကစေန်။
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နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းအရနမဖင့်

• စစ်တပ်သည် အေပ်သားများ ဦးကဆာင်မှုကအာက်တွင် ေှိေမည့် ဖွဲ့စည်းပုံအမခခံဥပကဒအမဖစ် ကမပာင်းလဲ 

နိုင်မှသာ မမန်မာနိုင်ငံတွင် တေားဥပကဒစိုးမိုးငပီး ဒီမိုကကေစီထွန်းကားမည်ကို အသိအမှတ်မပု လက်ခံ 

ေန်။ လူ့အခွင့်အကေးချ ိုးကဖာက်မှုများအတွက် စုံစမ်းစစ်ကဆးေန်အတွက် နိုင်ငံတကာ စံချနိ်စံညွှန်းနှင့် 

အညီ လွတ်လပ်သည့် နိုင်ငံတကာစုံစမ်းစစ်ကဆးကေးအဖဲွ့၊ အမှန်တေားကကာ်မေှင်နှင့် ဘက်မလိုက် 

လွတ် လပ်သည့် မပည်တွင်းခုံရုံးများအပါအေင် တေားစီေင်ကေး၊ တေားစီေင်ပိုင်ခွင့် မပင်ပေှိ ထိကောက် 

ကသာ TJ ယန္တေားများ ဖွဲ့စည်းထူကထာင်ေန် မမန်မာအစိုးေအား တိုက်တွန်းကမပာဆိုေန်။ 
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မှတ်တမ်းတင်
သည့် အဖွဲ့အစည်း မဖစ်ေပ် ကေူးလွန်သူမေား မဖစ်ပွားသည့် ရနောလူ့အခွင့်အရေးခေ ိုးရဖာက်မှု 

အမေ ိုးအစား

TWO

TYSU

CHRO

KWAT

AASYC

၆၁

၂၃

၉

၃

၆

မမန်မာ့တပ်မကတာ် : ၃၆

မမန်မာ့တပ်မကတာ်: ၂
 RCSS : ၂
မည်သည့်အဖွဲ့မှန်း 
မသိ : ၂၇

မမန်မာ့တပ်မကတာ်: ၁၁
TNLA : 5
RCSS : 4
မမန်မာ့ေဲတပ်ဖွဲ့ : ၂
ကကာင်းခါး  
မပည်သူ့စစ် : ၁

မမန်မာ့တပ်မကတာ် : ၁
AA : ၄
မည်သည့်အဖွဲ့မှန်း
 မသိ : ၄

မမန်မာ့တပ်မကတာ် : ၂
မည်သည့်အဖွဲ့မှန်း 
မသိ : ၁

မမန်မာ့တပ်မကတာ် : ၅
AA : ၁

ေှမ်းမပည်ကမမာက်ပိုင်း : ၆၁
ငမို့နယ်များ:
ကွတ်ခိုင် : ၁၈
နမ့်ခမ်း : ၄
နမ့်ဆန် : ၁၉
သိန္နီ : ၂
မန်တုန် : ၁
မိုင်းကငါ့ : ၂
သီကပါ : ၂
လားရှိုး : ၃
ကကျာက်မဲ : ၁၀

ေှမ်းမပည်ကမမာက်ပိုင်း : ၂၃

ချင်းမပည်နယ် : ၆

ေခိုင်မပည်နယ် : ၃

ကချင်မပည်နယ် : ၄

ကမမမမှုပ်မုိင်း: ၁၅
အတင်းအဓမ္မ ခုိင်းကစမခင်း: ၆
အတင်းအြကပ်ဖမ်းဆီးမှု: ၁၀
ဗံုးကကဲမခင်း: ၁၃
ေမ်းသမ်းပစ်ခတ်မခင်း: ၅
ပစ္စည်းဥစ္စာများ ဖျက်ဆီးခံေ 
မခင်း: ၄
ညှဉ်းပန်းနိှပ်စက်မခင်း: ၃
သတ်မဖတ်မခင်း: ၂
အတင်းအြကပ်လူသစ် 
စုကဆာင်းမခင်း: ၁
အတင်းအြကပ်ကေှ့ေ  
ကမပာင်းခံေမခင်း: ၁
လူသားချင်းစာနာသည့် 
အကူအညီကပးမှုအား 
တားမမစ်မခင်း: ၁

အတင်းအြကပ်ဖမ်းဆီးမခင်း : ၄
ပစ္စည်းဥစ္စာများ ဖျက်ဆီးခံေ
မခင်း : ၄
ဗံုးကကဲမခင်းကြကာင့် ကသဆံုး
မခင်း : ၃
မတေားသင်းပုဒ်မမဖင့် 
ဖမ်းဆီးခံေမခင်း : ၁
ညှဉ်းပန်းနိှပ်စက်မခင်း : ၄
လက်နက်ထိ၍ ဒဏ်ောေ
မခင်း : ၁
ေွာသားများအား ဓားစာခံအမဖစ် 
အသံုးမပုမခင်း : ၁
မတေားအခွန်ကကာက်မခင်း : ၁
ကမမမမှုပ်မုိင်းကြကာင့် 
ကသဆံုးမခင်း : ၂
ကမမမမှုပ်မုိင်းကြကာင့် ဒဏ်ော
ေမခင်း : ၁

ပစ္စည်းဥစ္စာများ ဖျက်ဆီးခံ
ေမခင်း : ၁
ေမ်းသမ်း ပစ်ခတ်၊ ဗံုးကကဲမခင်း : ၁
မတေားဖမ်းဆီးမခင်း : ၇

ေမ်းသမ်း ပစ်ခတ်၊ ဗံုးကကဲမခင်း : ၂
မတေားဖမ်းဆီးမခင်း : ၁

ကသနတ်မဖင့် ပစ်ခံေမခင်း : ၃
မတေားဖမ်းဆီးမခင်း : ၁
ေမ်းသမ်း ပစ်ခတ်၊ ဗံုးကကဲမခင်း : ၂

ေခုိင်မပည်နယ် : ၆ 

အဖွဲ့ဝင်မေား၏ မှတ်တမ်းမေားအေ ရတွ့ေသည့် လူ့အခွင့်အရေးခေ ိုးရဖာက်မှုမေား
 ယခုဇယားတွင် မှတ်တမ်းတင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မပည်နယ်နှင့် ငမို့နယ်တချ ို့တွင် အေပ်သား 
များအကပါ် အြကမ်းဖက် ကျူးလွန်သူများကို ကဖာ်မပထားပါသည်။၁

၁။ အစီေင်ခံစာတွင် ကဖာ်မပထားသည့်အတိုင်း တိုက်ပွဲမဖစ်ပွားစဥ်အတွင်း အေပ်သားများ ကသဆုံးဒဏ်ောေမခင်း (သို့) အတင်းအြကပ် ကေှေ့ကမပာင်းေမခင်းတို့အတွက် 
မမန်မာ့တပ်မကတာ်နှင့် EAOs များတွင် တာေန်ေှိသည်။ ချ ိုးကဖာက်မှုများ ကျယ်ကျယ်မပန့် မပန့် မဖစ်ပွားကနကသာ်လည်း နှစ်ဖက်စလုံးမှ မငင်းဆန်မှုနှင့် တာေန်ယူမှု 
မေှိသည့်အတွက် လူ့အခွင့်အကေး အဖွဲ့အစည်းများအတွက် မှတ်တမ်းတင်ေန်နှင့် တေားမှေတမှုအတွက် ကဆာင်ေွက်ေန် ကနာက်ထပ် အခက်အခဲတခု မဖစ်ကပါ် 
ကစသည်။
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မမန်မာနိုင်ငံ

လူ့အခွင့်အရေး 

အရမခအရန 

အစီေင်ခံစာ
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