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'I Still Remember': Desires for justice and acknowledgment of past human rights violations in Mon areas of southern Burma

လွေတလ
် ပ်စွေှာ ထုတ်နြှာ်နပပှာဆိခ
ု င
ွေ က
်ဲ့ ို ကေ်သတ်
ဲ့
ထှာ်းဆပြစ်သည်အ
ဲ့ ပပင် ရခိုင် င်ဲ့ ကချင်နပမှာက်

နကကှာင််း ဤအစီ ရ င်ခံ စ ှာပေါ သက် န သထွေက်ဆို
ချက်မျှာ်းက နြှာ်ပပလျက်ရိသည်။

ပိုင်း် င်ဲ့ ရမ််းပပည်ေယ်မျှာ်းတွေင် ပြစ်ပွေှာ်းနေနသှာ

၁၉၉၅ ခု စ်မ စ၍ တိုင််း ရင််း သှာ်းလက်ေက်ကိုင်
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ို ပ
် ဋိပကခ င်ဲ့

လူအခွေ
်ဲ့ နရ်းချိြု်း
ဲ့ ငအ

တပ် ြွေ ွဲ့တချိြု င်ဲ့ တပ် မ နတှာ်တက
ို ဲ့ စေစ်တကျ င်ဲ့

နြှာက်မှုမျှာ်းက ပမေ်မှာ င
ို င
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လည််း

သိသှာနသှာတိ်းု တက်နပပှာင််းလမှု
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အဆိပ
ု ေါချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းကို ခံစှာ်းခဲ့ရနသှာ နဒသ
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တို အနပေါ်ကျ
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ဲ့
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ပခင််း ပြစ်စဉ်သည် အမျိြု်းသှာ်းပပေ်လည်သင်ပဲ့ မတ်
န ရ ်း အ တွေ က် မ ရိ မ ပြ စ် အ စိ တ် အ ပို င် ်း ပြ စ်
နကကှာင််းကိုလည််း နထှာက်ပပလိုသည်။
ဤအစီ ရ င်ခံ စ ှာတွေင် အပို င််း (၇) ပို င််း ပေါဝင်ပ ေါ
သည်။
အပို င််း (၁) – ေိဒေါေ််း ၊ အပို င််း (၂) – အစီရင်ခံစှာ
ပပြုစုပံုေည််းေှာ၊ အပိုင်း် (၃) – အသွေငက
် ူ်းနပပှာင််းမှု
ဆိင
ု ရ
် ှာ တရှာ်းမ တမှုကို ပခံြုငံန
ု ြှာ်ပပပခင််း၊ အပိုင်း်
(၄) – ချိြု်းနြှာက်မှု ပံုစံအမျိြု်းအစှာ်းမျှာ်း၊ အပိုင်း်
(၅) – တရှာ်းမ တမှုကို နတှာင််းဆိန
ု သှာ နဒသခံ
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ပပည် သူ မ ျှာ်း၏ ဆ ဒအ သံ မ ျှာ်း၊ အပို င် ်း (၆) –

လူအခွေ
ဲ့ င်ဲ့အနရ်းချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းကို ၁) မတရှာ်း

အ စ်ချြုပ် င်ဲ့ အပိုင်း် (၇) – အစို်းရ၊ လွှတ်နတှာ်၊

ြမ် ်း ဆီ်း ပခင််း ၊ ထိေ််း သိမ် ်း ပခင််း င်ဲ့ ညှ ဉ််းပေ််း ိပ်

တို င် ်း ရ င် ်း သှာ ်းလက် ေ က် ကို င် တ ပ် ြွေ ွဲ့ မ ျှာ်း င်ဲ့

စက် ပခင််း ၊ (၂) ဥပနဒပပင်ပ သတ် ပြတ် ပခင််း င်ဲ့

ိုင်ငံတ ကှာအသိုင််း အဝို င််း မျှာ်းအှာ်း အကကံ ပပြု

လက် စ နြျှာက် ပခင််း ၊ (၃) မု ဒ ိ မ် ်း ကျင်ဲ့ပခင််း င်ဲ့

နသှာ တိုက်တွေေ်း် ချက်မျှာ်း တို ဲ့ပြစ်ကကသည်။
အပို င််း (၄) တွေင် မွေ ေ်ပပည်လအခွေ
ူ ဲ့ င်ဲ့အနရ်းနြှာင်
နဒ်းရင််း၏ သတင််း အချက်အလက်နကှာက်ခံစု
နဆှာင််း ပခင််း ဘဏ္ဍှာတို က် တွေ င် မ တ် တ မ် ်း တင်

အပခှာ်းနသှာ လိင်အကကမ််းြက်မှုပံုစံမျှာ်း င်ဲ့ (၄)
လယ် ယ ှာနပမ၊ ပို င် ဆို င် မှု င်ဲ့ လူ န ေမှု ဆို င် ရ ှာ
အခွေင်ဲ့အနရ်းချိြု်းနြှာက်မှု မ ျှာ်းဟူ၍ အပို င််း (၄)
ပိုင်း် ခွေကှာ တင်ပပထှာ်းသည်။

ထှာ်းသည်ဲ့ (၂၂) ကကှာပြစ်ပွေှာ်းခဲ့နသှာ



၁၉၉၅ မ ၂၀၁၇ ခု စ်အတွေင်း် တပ် မ နတှာ် င်ဲ့ တိုင််း ရင််းသှာ်းလက်ေက်ကိုင်တပ်ြွေွဲ့မျှာ်းက စေစ်တကျ င်ဲ့ ကျယ်
ကျယ်ပပေ်ပပေ်
်းလွေေ်ခဲ့နသှာ လူအခွေ
ူ ဲ့ င်ဲ့အနရ်းနြှာင်နဒ်းရင််းက
ဲ့ ကျ
ဲ့
ဲ့ င်ဲ့အနရ်းချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းကို မွေ ေ်ပပည်လအခွေ
မတ်တမ််းတင်ခဲ့သည်။ အဆိပ
ု ေါ ချိြု်းနြှာက်မှုကို ကျ ်းလွေေခ
် ဲ့သအ
ူ မျှာ်းစုက အပပစ်နပ်းအနရ်းယူခံရမှုမ လွေတက
် င််း
လျက်ရိနေပပီ်း ၎င််းတိ၏လု
ု ဲ့
ပ်ရပ်အတွေက် တှာဝေ်ခံ၊ တှာဝေ်ယူခဲ့ပခင််းလည််း မရိနချ။



ဤအစီ ရ င် ခံ စ ှာပေါ သတ် မ တ် က ှာလအတွေ င် ်း တပ် မ နတှာ် င်ဲ့ တို င် ်း ရင််း သှာ်းလက် ေ က် ကို င်တ ပ် ြွေ ွဲ့ မ ျှာ်းက
ကျ ်းလွေေ် ခဲ့နသှာ မတရှာ်းြမ် ်းဆီ်း ပခင််း၊ ထိေ််း သိမ် ်း ပခင််း င်ဲ့ ညှ ဉ််းပေ််း ိပ် စက်ပခင််း ဆိုင်ရှာ ချိြု်းနြှာက်မှု (၁၀၈)
မှု ကို မ တ် တ မ် ်း တင် ိုင်ခဲ့ သ ည် ။ အဆိုပ ေါချိ ြု ်းနြှာက် မှု မ ျှာ်းကို နဒသခံ ပပည် သူ (၃၃၀၀) နကျှာ် ခံ စ ှာ်းခဲ့ ရပပီ ်း
မွေ ေ်ပပည်ေယ် နရ်းပမိ ြု ွဲ့ေယ် င်ဲ့ တေသသှာရီတိုင််း နရပြ ပမိြုွဲ့ေယ်အနပခစိုက် တပ် မ နတှာ်တပ်ရင််း (၃၀) နကျှာ်တက
ို ဲ့
ကျ ်းလွေေခ
် ဲ့သည်။



၁၉၉၅ မ ၂၀၁၇ ခု စ်အတွေင်း် တပ် မနတှာ် င်ဲ့ တိုင််း ရင််းသှာ်းလက်ေက်ကိုငတ
် ပ်ြွေွဲ့မျှာ်းက ကျ ်းလွေေခ
် ဲ့နသှာ ဥပ
နဒပပင်ပ သတ်ပြတ်မှု (၅၇) မှု နကျှာ်ကို မ တ်တမ် ်း တင် င
ို ်ခဲ့ပပီ ်း အဆိုပ ေါသတ်ပြတ်မှု မ ျှာ်းနကကှာင်ဲ့ ရွေ ှာသူရွေှာသှာ်း
(၁၉၀) ဦ်း အေည််း ဆံု်း နသဆံု်း ခဲ့နကကှာင််း နတွေွဲ့ ရိ ခဲ့သည်။ သတ်ပြတ်ခံရသူအမျှာ်းစု မ ှာ အမျိြု်းသှာ်းမျှာ်းပြစ်ပပီ်း
အမျိြု်းသမီ်း၊ ကနလ်း င်ဲ့ ဆယ်လသှာ်းအရွေ ယ် ကနလ်းငယ်မျှာ်းလည််း အသတ်ပြတ်ခံခဲ့ရနကကှာင််း နတွေွဲ့ ရိခဲ့သည်။
အဆိပ
ု ေါသတ် ပြတ်မှုမျှာ်းကို တပ်မနတှာ်တပ်ရင််း (၂၇) ရင််းနကျှာ်က ကျ ်းလွေေခ
် ပဲ့ ခင််းပြစ်သည်။



၁၉၉၅ ခု စ်မ စတင်၍ တပ်မနတှာ်က ကျ ်းလွေေခ
် ဲ့နသှာ လိငပ
် ိုင်း် ဆိင
ု ရ
် ှာအကကမ််းြက်မှု (၆၇) ကို မတ်တမ််းတင်
င
ို ခ
် ဲ့ပပီ်း အဆိပ
ု ေါအကကမ််းြက်မှုကို အမျိြု်းသမီ်း၊ ကနလ်းသူငယ် င်ဲ့ အမျိြု်းသှာ်း (၁၀၆) ဦ်းတိက
ု ဲ့ ခံစှာ်းခဲ့ရနကကှာင််း
နတွေွဲ့ ရိ ခဲ့သည်။ အကကမ် ်း ြက်မှုမျှာ်းတွေင် မု ဒ ိမ် ်း ကျင်ပဲ့ ခင််း ၊ အုပ် စု ြွေ ွဲ့ မုဒ ိမ််း ကျင်ပဲ့ ခင််း ၊ လိင်ကျွေ်ပပြုပခင််း င်ဲ့ ကှာယ
်းအဓမမပ
ေါဝင်နforစပခင်
တို acknowledgment
မနတှာ်
တ
ပ်ရviolations
င််း (၂၇)in ရင်
နကျှာ်
က ကျBurma
်းလွေေခ
် ဲ့ပခင််း
ဲ့ပေါဝင်ပပီ်း တပ်
'I Still Remember':
Desires
justice်းand
of past
human
rights
Mon်းareas
of southern
3အလပပမှုတွေင် အတင်
ပြစ်သည်။



နဒသတွေင်း် အကကီ်းစှာ်းစီ်းပွေှာ်းနရ်းစီမံကေ
ိ ်း် မျှာ်းနကကှာင်န
ု ရ
် ှာမျှာ်း
ဲ့ သှာ်လည််းနကှာင််း တပ်မနတှာ် င်ဲ့ အစို်းရဌှာေဆိင
က လယ်နပမဧက တစ်သေ
ိ ်း် (၁၀၀၀၀၀) နကျှာ် သိမ််းဆည််းခဲ့နကကှာင််း မွေေပ် ပည်လအခွေ
ူ ဲ့ ငအ
်ဲ့ နရ်းနြှာင်နဒ်းရင််းက
မတ်တမ််းတင် င
ို ခ
် ဲ့သည်။



နဒသခံပပည်သူမျှာ်းအနေပြင်ဲ့ ၎င််း တိုကကံ
ို ်စွေမ််းမရိနကကှာင််း
ဲ့ ြုနတွေွဲ့ခံစှာ်းခဲ့ရနသှာ ပြစ်ရပ် ဆို်းမျှာ်းကို နမဲ့ နပျှာက် င
ထုတ် န ြှာ် နပပှာဆိုခဲ့ပပီ ်း အဆိုပ ေါေစ်ေှာမှု မ ျှာ်းအတွေက် အပပစ် နပ်းအနရ်းယူမှု မ ျှာ်း၊ လယ် ယှာနပမပပေ်လည်နပ်း
အပ် မှု မျှာ်း၊ နလျှာ်နကက်းနငွေနပ်းနချမှုမျှာ်း၊ လူမှု ြွေံ ွဲ့ ပြိြု်းနရ်းလုပ်နဆှာင်နပ်းမှုမျှာ်း၊ စစ်တပ်အင်အှာ်းနလ ှာဲ့ချနပ်းမှု
မျှာ်း၊ ချိ ြု ်းနြှာက်မှု နေှာက် တ စ် ကကိ မ် ထပ် မံ ပြစ် ပွေ ှာ ်းမှု မ ရိ န စရေ် တှာဝေ်ခံ မှု မ ျှာ်း၊ နတှာင််း ပေ်မှု မ ျှာ်း င်ဲ့ ပငိမ် ်း
ချမ််းနရ်းနြှာ်နဆှာင်နပ်းမှုမျှာ်းစသည်တပေါဝင်
ို ဲ့
နသှာ တရှာ်းမ တမှု ရှာနြွေနရ်းေည််းလမ််းမျှာ်းပြင်ဲ့ နပြရင််းနဆှာင်
ရွေ က်နပ်းရေ် နတှာင််းဆိခ
ု ဲ့ကကသည်။

ဒေသခံရွာသူရွာသွာားမ ွာားက တရွာားမျှတမှုကို ဒတွာငားဆခို ခငား

“ကျွေန
် တှာ်တို ဲ့မချမ််းသှာချင်ပေါဘူ်း၊ အရင်လို ပံုမေ်ပပေ်ပြစ်ရင်ပ ရပေါပပီ"
ဦ်း………...၊ နရပြ ပမိြုွဲ့ေယ်၊ တေသသှာရီတိုင်း် (နတွေွဲ့ဆန
ံု မ်းပမေ််းသည်ရ
ဲ့ က်စွေ - ၂၀၁၇
မတ်လ)
ဤအစီရင်ခံစ ှာပေါ သက်နသထွေက်ဆိုချက်မ ျှာ်းကို ကကည်ဲ့ပခင််း အှာ်းပြင်ဲ့ ချိြု်းနြှာက်မှု ကို ခံစ ှာ်းခဲ့ရ
နသှာ နဒသခံပပည်သမ
ူ ျှာ်းအနေပြင်ဲ့ အတိတ်ကှာလပြစ်ရပ်ဆ်းို မျှာ်းကို နမဲ့နပျှာက် င
ို ပ် ခင််းမရိသည်အ
ဲ့ ပပင်
၎င််း တိုခံဲ့ စှာ်းခဲ့ရနသှာ ချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းအတွေက် တရှာ်းမ တမှုတစ်စုတ
ံ ရှာ ရရိ ရေ်ကိုလည််း လိုလှာ်းလျက်
ရိသည်ကို နတွေွဲ့ရမည်ပြစ်သည်။
မတရှာ်းြမ််းဆီ်း ပခင််း ၊ ထိေ််း သိမ် ်း ပခင််း င်ဲ့ ညှ ဉ််းပေ််း ိပ်စက်ပခင််း၊ လိင်အကကမ် ်း ြက်ပခင််း င်ဲ့ လယ်
ယှာနပမ၊ ပို င်ဆိုင်မှု င်ဲ့ လူနေမှု ဆိုင်ရှာအခွေင်ဲ့အနရ်းချိြု်းနြှာက်ပခင််းမျှာ်းကို ခံစ ှာ်းကကံြုနတွေွဲ့ ခဲ့ရ သူ ေစ်ေှာသူ
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ပပည်သူမ ျှာ်းက အမျိြု်းသှာ်းပပေ်လည်သင်ပဲ့ မတ်နရ်း င်ဲ့ ပငိမ် ်း ချမ် ်းနရ်းတိကိ
ု ဲ့ ု တရှာ်းမ တမှု င်ဲ့အတူ ရယူလို
နကကှာင််း ထုတ်နြှာ်နပပှာဆိခ
ု ဲ့သည်။
ေစ်ေှာသူပပည်သူအချိြု ွဲ့က အပပစ်နပ်းအနရ်းယူမှုအနကကှာင််းကို နပပှာဆိုခဲ့နသှာ်လည််း အမျှာ်းစုမှာ
ပပေ်လည်ကုစှာ်းနရ်းအတွေက် နဒသဆိင
ု ရ
် ှာြွေံွဲ့ ပြိြု်းတို်းတက်မှုမျှာ်း၊ နလျှာ်နကက်းနငွေနပ်းနချမှုမျှာ်း၊ ချိြု်းနြှာက်
မှု နေှာက်တစ်ြ ေ် ထပ် မံ မ ပြစ်ပွေ ှာ်းနစရေ် အှာမခံချက်နပ်းမှုမ ျှာ်း င်ဲ့ အသိအမ တ်ပပြုနတှာင််း ပေ်မှုမျှာ်းကို
လုပ်နဆှာင်နပ်းရေ် နတှာင််းဆိခ
ု ဲ့သည်။ ၎င််းပပင် နတွေွဲ့ဆန
ံု မ်းပမေ််းခဲ့နသှာ ရွေ ှာသူရွေှာသှာ်းမျှာ်းက ပငိမ််းချမ််းစွေှာ
နေထိင
ု လ
် ိုနကကှာင််း နပပှာဆိခ
ု ဲ့ပပီ်း ၎င််းတိနဒသမ
ု ဲ့
တပ်မနတှာ်တပ်ရင််းမျှာ်း နလ ှာဲ့ချဆုတ်ခွေှာနပ်းရေ် နတှာင််း
ဆိခ
ု ဲ့သည်။

မတရွာားဖမားဆားခခငား၊ ထနားသမားခခငားနှင ့် ညှဉားပနားနှပစကခခငား

အထက်ပေါချိြု်းနြှာက်မှုပံုစက
ံ ို ခံစှာ်းကကံြုနတွေွဲ့ ခဲ့ရသူမျှာ်းက ၎င််းတိ၏ကျ
ု ဲ့
်းလွေေမ
် ှုကို အသိအမတ်ပပြု
ဝေ်ခံရေ် င်ဲ့ အဆိုပ ေါချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းအတွေက် နလျှာ်နကက်းနပ်းနချရေ် နတှာင််းဆိခ
ု ဲ့ကကသည်။ နလျှာ်နကက်း
နငွေ နပ်းနချမှုမျှာ်းကို နပပှာဆိခ
ု သ
ဲ့ ို ပပေ်
ဲ့ ကသ
ဲ့ လည်ကုစှာ်းနရ်းအနေပြင်ဲ့ လမ််းတံတှာ်း၊ လ ပ်စစ်ဓှာတ်အှာ်း င်ဲ့
နဆ်းရံုမျှာ်းစသည်ဲ့ နဒသဆိင
ု ရ
် ှာြွေံွဲ့ ပြိြု်းမှုမျှာ်း လုပ်နဆှာင်နပ်းရေ် နပပှာဆိခ
ု ဲ့ကကသည်။
“အစို်းရက ကျွေန
် တှာ်တနဒသမ
ို ဲ့
ှာ လမ််းနတွေ တံတှာ်းနတွေနဆှာက်ပပီ်း ကျေ််းမှာနရ်းေ ဲ့ပညှာ
နရ်းအတွေက် လုပ် နပ်းမယ်ဆိုရင် နကှာင််း တှာနပေါဲ့။ ကျ ်းလွေေ်တဲ့အထမ ှာ သူတိုလည်
်း ပေါ
ဲ့
တှာပ နလ။ နလျှာ် နကက်းနငွေန တွေ နပ်းမယ်ဲ့အစှာ်း အ လို ြွေံ ွဲ့ ပြိ ြု ်းတို်း တက်မှု လုပ်ငေ််း နတွေကို
ကျွေန
် တှာ်တရွေ
ို ဲ့ ှာမှာ ပိုလုပ်နပ်းသင်တ
ဲ့ ယ်"
နစှာ……………...၊ အမျိြု်းသှာ်း၊ နရပြ ပမိ ြု ွဲ့ေယ်၊ တေသသှာရီ တိုင််း (နတွေွဲ့ဆံုနမ်းပမေ််းသည်ဲ့
ရက်စွေ - ၂၀၁၇ စက်တင်ဘှာလ)
မတရှာ်းြမ််းဆီ်းပခင််း၊ ထိေ်း် သိမ််းပခင််း င်ဲ့ ညှဉ််းပေ််း ပ
ိ ်စက်ပခင််းကို ခံစှာ်းခဲ့ရသူမျှာ်းက ဒုတိယအမျှာ်း
ဆံု်း တရှာ်းမ တမှု ပပေ်လည်ရယူလိုသည်ပ
ဲ့ ံုစံအနေပြင်ဲ့ တပ် မ နတှာ်က ၎င််း တို၏ကျ
်းလွေေ်မှုမျှာ်းကို ဝေ်ခံ
ဲ့
ရေ် င်ဲ့ နတှာင််း ပေ်မှု မ ျှာ်းပပြုလုပ် ရေ် ထုတ် န ြှာ် န ပပှာဆိုခဲ့ ကကသည်။ လူ သိရ င်ကကှာ်းနတှာင််း ပေ်ပခင််း ပြင်ဲ့
ပပေ်လည်ကုစှာ်းမှုပြစ်စဉ်ကို သိသှာထင်ရှာ်းစွေှာ စတင်သင်ပဲ့ ပီ်း တစ်ချိေတ
် ည််းမှာပင် ကျ ်းလွေေမ
် ှုမျှာ်းအတွေက်
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နလျှာ်နကက်းနပ်းနချပခင််းပြင်ဲ့ လူအခွေ
ဲ့ င်ဲ့အနရ်းချိြု်းနြှာက်မှုကို ကျယ်ကျယ်ပပေ်ပပေ်
ဲ့ ခံဲ့ စှာ်းခဲ့ရနသှာ နဒသခံ
ပပည်သမ
ူ ျှာ်း၏ ဒဏ်ရှာကို အတိုင်း် အတှာတစ်ခုအထိ သက်သှာနစမည်ပြစ်သည်။
“ကျွေ်န တှာဲ့်ကိ စစ ကို ကကည်ဲ့မ ယ် ဆိုရင် ကျွေ်န တှာ် က ဘှာအမ ှာ်းမ မလု ပ် ဘ ေ ဲ့စစ်တပ် က
ကျွေ်န တှာဲ့် ကို ိပ် စ က် ခဲ့ တ ယ် ။ မွေ ေ်ခွေ ထွေက် အ ြွေ ွဲ့ ေ ဲ့ ဆက် သွေယ် တ ယ် ဆိုပပီ ်း ကျွေ် န တှာဲ့်ကို
ပ
ိ ်စက်ခဲ့တှာ။ အဒေါ သူတမ
ို ဲ့ ှာ်းတှာ။ သူတလု
ို ဲ့ ပ်ရပ်အတွေက် နတှာင််းပေ်သင်တ
ဲ့ ယ်"
င
ို ်… …………...၊ အမျိြု်းသှာ်း၊ နရပြ ပမိ ြု ွဲ့ေယ်၊ တေသသှာရီ တိုင််း (နတွေွဲ့ဆံုနမ်းပမေ််း သည်ဲ့
ရက်စွေ - ၂၀၁၇ စက်တင်ဘှာ)
လူသရ
ိ င်ကကှာ်း နတှာင််းပေ်ပခင််း င်ဲ့ အပခှာ်းနသှာ ပပေ်လည်ကုစှာ်းနရ်းပံုစံမျှာ်းအပပင် တိုင်း် ရင််းသှာ်း
နဒ သမျှာ်းမ တပ်မနတှာ်တပ်ရင််းမျှာ်း နလ ှာဲ့ချဆုတ်ခွေှာရေ်ကိုလည််း မတရှာ်းြမ််းဆီ်းပခင််း၊ ထိေ်း် သိမ််းပခင််း
င်ဲ့ ညှ ဉ််းပေ််း ပ
ိ ်စက်ပခင််းကို ခံစ ှာ်းခဲ့ရသူမျှာ်းက နတှာင််း ဆိုခဲ့သည်။ ပပေ်လည်ကုစ ှာ်းနရ်းကို နလျှာ်နကက်း
နပ်းနချ ပခင််းတစ်ခုတည််းပြင်ဲ့ မတိုင်း် တှာဘ ချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်း နေှာက်တစ်ြေ် ထပ်မံမပြစ်ပွေှာ်းနစရေ် အှာမ
ခံ ခ ျက် န ပ်းပခင််း စသည်ဲ့ ယံု ကကည် မှု တ ည် န ဆှာက် ပခင််း ပြစ် စ ဉ်ပြင်ဲ့လည် ်း ပပေ်လ ည် ကု စ ှာ်းနရ်းကို လုပ်
နဆှာင် င
ို သ
် ည်။
“ကျွေမ
် တိရွေ
ု ဲ့ ှာက လိုအပ်ချက်နတွေ မျှာ်းတယ်။ လမ််းနတွေ၊ (လ ပ်စစ်)မီ်းနတွေ၊ ဆက်သယ
ွေ ်နရ်း
နတွေ လိုတယ်။ ကျွေမ
် တို အှာဏှာရ
င်အစို်းရေ ခပ်
ဲ့
ဲ့ နဝ်းနဝ်းနေချင်တယ်။ အေှာဂတ်မှာ ပငိမ််း
ချမ််းြိုလည်
်း လိုတယ်။ ကျွေမ
် တို အတိ
တ်မှာ ကကံြုနတွေွဲ့ ခဲ့သလိုမျိြု်း ဘယ်သကိ
ူ ဲ့ ုမ မကကံြုနတွေွဲ့
ဲ့
ဲ့
နစချင်ဘ်းူ "
နေှာ်……..၊ အမျိြု်းသမီ ်း ၊ နရပြ ပမိ ြု ွဲ့ေ ယ်၊ တေသသှာရီ တိုင််း (နတွေွဲ့ဆံုနမ်းပမေ််း သည်ဲ့ရက်စွေ ၂၀၁၇ စက်တင်ဘှာ)

ဥပဒေခပငပသတခဖတခခငားနှင ့် လကစဒဖ ွာကခခငား

တပ်မနတှာ် သိမဟု
ု ဲ့ တ် တိုင်း် ရင််းသှာ်းလက်ေက်ကင
ို မ
် ျှာ်း၏ ြမ််းဆီ်းသတ်ပြတ်ပခင််းကို ခံခဲ့ရသူမျှာ်း
၏ မိ သှာ်းစု ဝင်မျှာ်း ငဲ့် အသိမိ တ်နဆွေမ ျှာ်းက ကျ ်းလွေေ်ခဲ့သူမျှာ်းကို အပပစ်နပ်းအနရ်းယူပခင််း ပြင်ဲ့ တရှာ်း
မ တမှုရှာနြွေနပ်းရေ် နတှာင််းဆိခ
ု ကဲ့ ကသည်။ မွေေပ် ပည်ေယ် င်ဲ့ ပမေ်မှာ င
ို င
် န
ံ တှာင်ပိုင်း် မွေေန
် ဒသမျှာ်းအတွေင်း်
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ဥပနဒပပင်ပသတ်ပြတ်ပခင််းမျှာ်းကို ကျ ်းလွေေခ
် ဲ့သူမျှာ်းက အပပစ်နပ်းအနရ်းယူခံရမှု မ လွေတ်ကင််းနေမှုကို
လည််း အဆံ်းု သတ်ရေ် နတှာင််းဆိခ
ု ဲ့သည်။
“ကျွေ်မ ရ ဆံ
ဲ့ င်ပွေေ်း် အနပေါ် လုပ် ခဲ့တှာနတွေအတွေက် အပပစ်နပ်းခံရတှာကို ပမင်ချင်
ဲ့ ု်း သွေှာ်းတခ
ပေါတယ်။ ဘှာသှာတရှာ်းအရ ကကည်မ
ဲ့ ယ်ဆရ
ို င် အလိုပြစ်တှာ သူကံ
ို ပမယ်ဲ့ ဥပနဒအနေေ ဲ့
ဲ့ ဆန
ဆိရ
ု င် အဒေါက ရှာဇဝတ်မှုပနလ။ ဒေါနကကှာင်ဲ့ ကျ ်းလွေေခ
် ဲ့တသ
ဲ့ န
ူ တွေက သူတအပပစ်
ို ဲ့
အတွေက်
အပပစ်ဒဏ်ခံရမှာပ"
နဒေါ်……….၊ နရ်းပမိြုွဲ့ေယ်၊ မွေေပ် ပည်ေယ် (နတွေွဲ့ဆန
ံု မ်းပမေ််းသည်ရ
ဲ့ က်စွေ - ၂၀၁၇ နြနြှာ်ဝေါရီ )
မတရှာ်းြမ််းဆီ်းပခင််း၊ ထိေ်း် သိမ််းပခင််း င်ဲ့ ညှဉ််းပေ််း ပ
ိ ်စက်ပခင််းကို ခံခဲ့ရသူမျှာ်း င်ဲ့ တပ်မနတှာ် သိမ
ု ဲ့
ဟုတ် တိုင််း ရင််းသှာ်းလက်ေက်ကိုင်မျှာ်း၏ ြမ် ်း ဆီ်း သတ်ပြတ်ပခင််းကို ခံခဲ့ရသူမ ျှာ်း၏ မိ သှာ်းစုဝင်မျှာ်း ငဲ့်
အသိမိ တ်နဆွေမျှာ်းက မူ လအနေအထှာ်းအတိုင််း ပပေ်မ ပြစ် င
ို ်နတှာဲ့သပြင်ဲ့ နလျှာ်နကက်းနပ်းနချပခင််းသည်
တရှာ်းမ တမှုအတွေက် လံုနလှာက်သည်အ
ဲ့ နပြမဟုတ်ဟု ထုတ်နြှာ်နပပှာကကှာ်းခဲ့သည်။
“ဘယ်လိုပ နလျှာ်နကက်းနတွေနပ်းနပ်း၊ အရင်လိုပပေ်မပြစ် င
ို န
် တှာဲ့ဘ်းူ ။ ဒေါနကကှာင်ဲ့ အစို်းရက
(ေစ်ေှာသူ)ပပည်သန
ူ တွေရဆ
ဒ ို ဘယ်လိုမ ပြည်ဆ
ဲ့ ည််းမနပ်း င
ို ဘ
် ်းူ ။ တိုင်း် ရင််းသှာ်းနတွေကို
ဲ့ က
အပမအုပ်ချြုပ်နေ င
ို တ
် ပ
ဲ့ ံုမျိြု်း အစို်းရက လုပ်နေတယ်။ စစ်တပ်ကလည််း သူတဘှာမဆိ
ို ဲ့
လ
ု ပ
ု ်
လိ်ရ
ု ဲ့ တယ်ဆတ
ို အ
ဲ့ နတွေ်း ဝင်နေတယ်။ အစို်းရက နကျ်းလက်ြွေံွဲ့ ပြိြု်းနရ်းနတွေ ဦ်းနဆှာင်လုပ်
ကိုင်နေတယ်ဆိုနပမယ်ဲ့ ရွေ ှာသှာ်းနတွေအနပေါ်လုပ် ခဲ့တှာနတွေအတွေက်နတှာဲ့ ပပေ်နတှာင််းပေ်
သင်ဲ့တယ်။ နပျှာက် နေတဲ့သူနတွေ ဘယ်နရှာက်ကုေ်လဆို ပပေ်နပပှာပပသင်ဲ့တယ်။ သူတက
ို ဲ့
တှာဝေ်ရိတသ
ဲ့ န
ူ တွေနလ"
နစှာ………...၊ အမျိြု်းသှာ်း၊ နရ်းပမိြုွဲ့ေယ်၊ မွေေပ် ပည်ေယ် (နတွေွဲ့ဆန
ံု မ်းပမေ််းသည်ရ
ဲ့ က်စွေ - ၂၀၁၇
စက်တင်ဘှာ)
လက်စ နြျှာက်ပခင််းခံရနသှာသူမျှာ်း၏ မိ သှာ်းစု ဝ င်မ ျှာ်းက မည်ကဲ့သပြစ်
ို ဲ့ ပျက်ခဲ့သည်ကို သိရိလို
နကကှာင််း နပပှာကကှာ်းခဲ့သည်။ နေှာက်ထပ်တစ်ြေ် ကျ ်းလွေေမ
် ှုမျှာ်း မပြစ်ပွေှာ်းရေ်အတွေက် အှာမခံချက်နပ်းရေ်၊
တပ်မနတှာ်တပ်ရင််းအင်အှာ်း နလ ှာဲ့ချရေ် င်ဲ့ ၎င််းတိနဒသတွေ
ု ဲ့
င် ပငိမ််းချမ််းနရ်းနြှာ်နဆှာင်နပ်းရေ်ကိုလည််း
နတှာင််းဆိခ
ု ဲ့ကကသည်။
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“ရွေ ှာသူရွေှာသှာ်းနတွေက (သူတိုပိဲ့ ု င်ဆိုင်တဲ့)ပစစ ည််း (ဥစစှာ )နတွေ အသိမ် ်း မခံရနတှာဲ့ဘူ်း ဆိုရင်၊
လယ်နတွေ အသိမ် ်း မခံရနတှာဲ့ဘ်းူ ဆိုရင်၊ အလုပ် အှာ်းနပ်းနတွေ မလိုက်ရနတှာဲ့ဘ်းူ ဆိရ
ု င်၊ မ
တရှာ်းအသတ်မခံရနတှာဲ့ဘူ်းဆိရ
ု င် အေှာဂတ်မှာ အလိုနတွေပြစ်လှာမယ်ဆိုရင် ကျွေ်နတှာ်
ဝမ် ်း သှာမိ မ ှာပ ။ အစို်း ရက ကျွေ်နတှာ်တိုကိ
ဲ့ ု ဒေါနတွေ အှာမခံနပ်းရမယ်။ ကျွေ်နတှာ်တိုက
ဲ့
ရို ်း ရို ်း သှာ်းသှာ်းေ နအ်းနအ်းချမ်
်း ချမ််း လုပ် ကိုင်စှာ်းနသှာက်နေတှာ။ ဒီနဒသမ ှာ သူပု ေန
် တွေ
ဲ့
မရိဘ်းူ ဆိတ
ု ှာ နသချှာတယ်။ စစ်တပ်ကပ ရွေ ှာသှာ်းနတွေကို နသေတ်ေ ဲ့ပခိမ််းနပခှာက်နေတှာ။
သူတို ဲ့ ဒေါနတွေကို ထပ် မ လုပ် (မကျ ်းလွေေ်)နတှာဲ့ဘူ်း ဆိုရင် ဒီနဒသက ပငိမ် ်း ချမ် ်း သွေှာ်းမယ်။
အှာ်းလံု်းက သူတို(စစ်
ဲ့ တပ်)အနပေါ်မှာပ မူတည်တယ်"
ဦ်း………….၊ နရပြ ပမိ ြု ွဲ့ ေ ယ် ၊ တေသသှာ ရီ တို င််း (နတွေ ွဲ့ ဆံုန မ်းပမေ််း သည်ဲ့ရ က် စွေ - ၂၀၁၆
ဒီဇင်ဘှာ)

မိုေမားက ငခ့် ခငားနှင ့် အခခွာားဒသွာ လငအကကမားဖကမှုပံိုစံမ ွာား

လိငအ
် ကကမ််းြက်မှုကို ကကံြုနတွေွဲ့ ခဲ့ရသူမျှာ်း င်ဲ့ ၎င််းတိ၏ပတ်
ု ဲ့
ဝေ််းကျင်အသိင
ု ်း် အဝိုင်း် င်ဲ့ စကှာ်းနပပှာ
ဆိုကကည်ဲ့သ ည်ဲ့အ ခေါ ကို ယ် တို င်ခံ စ ှာ်းခဲ့သူမ ျှာ်းသှာမက ၎င််း တို ၏အသိ
မိ တ်န ဆွေမ ျှာ်းကပေါ အဆိုပ ေါကျ ်း
ဲ့
လွေေ်မှု မ ျှာ်းအတွေက် တရှာ်းမ တမှု ပပေ်လည်ယူနဆှာင် င
ို ်ရေ် အှာသီသပပင််း ပပနေကကသည်။ လိင်အကကမ််း
ြက်မှုကျ ်းလွေေခ
် ဲ့သမ
ူ ျှာ်းက အပပစ်နပ်းအနရ်းယူခံရမှုမ လွေတ်ကင််းနေသပြင်ဲ့ တရှာ်းမ တမှုပပေ်လည်ရရိရေ်
ခက်ခလျက်ရိ ရှာ အစို်း ရအနေပြင်ဲ့ အတိတ်ကှာလတွေင်ကျ ်းလွေေ်ခဲ့နသှာ ချိြု်းနြှာက်မှု မ ျှာ်းကို ကိုင်တွေယ်
နပြရင််းနပ်းရေ် လိုသည်။
တပ် မ နတှာ် သိမဟု
ု ဲ့ တ် တိုင််း ရင််းသှာ်းလက်ေက်ကိုငတ
် ပ်ြွေွဲ့မျှာ်းက ကျ ်းလွေေခ
် ဲ့နသှာ လိင်အကကမ််း
ြက်မှုမျှာ်းကို လစ်လျ ရှု ပခင််း သိမဟု
ု ဲ့ တ် နလျှာ်နကက်းနငွေပြင်ဲ့ တိတ်တဆိတ်နပြရင််းပခင််းမျှာ်း ပြစ်ပွေှာ်းခဲ့သ
ပြင်ဲ့ ချိြု်းနြှာက်မှုကို ခံစ ှာ်းခဲ့ရသူမျှာ်းက တပ် မ နတှာ်က ၎င််း တိုအှာ်း
မည်သပင်
ို ဲ့ ပခိမ််း နပခှာက်နေနစကှာမူ
ဲ့
တရှာ်းမ တမှုကို ဆက်လက်ရှာနြွေခသ
ဲ့ ည်။
ဥပမှာအှာ်းပြင်ဲ့ ၂၀၁၃ ခု စ် ဒီဇင်ဘှာလတွေင် အသက် (၁၃) စ်အရွေ ယ် မိေ်း် ကနလ်းငယ်တစ်ဦ်းအှာ်း
မွေေပ် ပည်ေယ် နရ်းပမိြုွဲ့ေယ် အမတ် (၃၁) နပခပမေ်တပ်ရင််းမ စစ်သှာ်းတစ်ဦ်းက အဓမမပပြုကျင်ခ
ဲ့ ဲ့သည်။
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“နလျှာ်နကက်းနတွေကို လက်မခံဘူ်းဆိရ
ု င် သူေ သူ
ဲ့ မိဲ့ သှာ်းစုကို ရွေ ှာကနေ နမှာင််းထုတ်မယ်လို ဲ့
စစ်တပ်က ပခိမ််းနပခှာက်ခဲ့တယ်။ ဒေါနပမယ်ဲ့ မိ………..က နလျှာ်နကက်းနတွေကို သူကိုယ်တင
ို ်
ပငင််း ပယ်တဲ့အပပင် သူမိဲ့ ဘနတွေကိုလည််း စစ်တပ် က ဘှာနပ်းနပ်း လွေယ်လွေယ်ေ လက်
မခံ
ဲ့
ြို ကိ
ဲ့ ု နတှာင််း ဆိုခဲ့တယ်။ တပ် ရင််း ေ ဲ့ ထပ် မံ ပပီ ်း အတိုက်အခံလုပ် နေမယ်ဆိုရင် ရွေ ှာကနေ
နမှာင််း ထုတ်ပ စ်မ ယ်ဆိုပပီ ်း စစ်တပ် က ဆက်ပခိမ် ်း နပခှာက်ခဲ့တယ်။ ဒေါနပမယ်ဲ့ ……...က
သူကိ
က် နကျ်းရွေ ှာအုပ်ချြုပ်
ဲ့ ု မု ဒ ိမ် ်းကျင်ဲ့ခဲ့တယ်ပ ဆက်နပပှာခဲ့တယ်။ အမှု နကျနအ်းြိုအတွေ
ဲ့
နရ်းမ်းကို လည််း စစ်တပ်က ြိအှာ်းနပ်းခတ
ဲ့ ယ်"
မွေ ေ်ပပည် လူအခွေ
ချိ ြု်း
ဲ့ င်ဲ့အနရ်းနြှာင်နဒ်းရင််း ၏ ေယ် သ တင််း နထှာက်က နပ်းပို လှာနသှာ
ဲ့
နြှာက်မှုပြစ်စဉ်
လိငအ
် ကကမ််းြက်မှုကို ကကံြုနတွေွဲ့ ခဲ့ရသူမျှာ်း င်ဲ့ ၎င််းတိ၏ပတ်
ု ဲ့
ဝေ််းကျင်အသိင
ု ်း် အဝိုင်း် င်ဲ့ စကှာ်းနပပှာ
ဆိုကကည်ဲ့သည်ဲ့အခေါ အှာ်းလံု်း ေီ်း ပေါ်းက ကျ ်းလွေေ်ခဲ့သူမျှာ်းကို အပပစ်နပ်းအနရ်းယူနပ်းရေ် နတှာင််း ဆိခ
ု ဲ့ပပီ်း
ချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းကို တရှာ်းဥပနဒအတိင
ု ်း် စီရင်နပ်းရေ် ဆ ရ
ဒ ိကကသည်။ ၂၀၁၇ ဩဂုတ်လတွေင် ငေါ်းြမ််းလုပ်
သှာ်း (၆) ဦ်းသည် မတရှာ်းြမ််းဆီ်းခံရပပီ်း ညှ ဉ််းပေ််း ပ
ိ ်စက်ခံခဲ့ကကရသည်။ အမ တ် (၄၃) နရတပ်စခေ််းက
၎င််း တိုအှာ်း
ညစ်ည မ် ်း ဗီဒီယိုမ ျှာ်းကို အတင််း အဓမမ ကကည်ရ
ဲ့ ှု နစခဲ့ပပီ ်း အဆိုပ ေါဗီ ဒီယိုအတိုင််း သရုပ် နဆှာင်
ဲ့
နစခသ
ဲ့ ည်။
“တရှာ်းခံနတွေဟှာ တရှာ်းဥပနဒအတိုင်း် အပပစ်နပ်းခံသင်ဲ့တယ်။ ကျွေ်နတှာ်တမ
ို ဲ့ ှာ ပို က်ဆံ
နရှာ အှာဏှာနရှာ မရိပေါဘူ်း။ ဒေါနပမယ်ဲ့ ကျွေန
် တှာ်တို တရှာ်းစွေ
ခဲ့တယ်။ (အှာဏှာပိုငန
် တွေက
ဲ့
နတှာဲ့) အမှု အနပခအနေကိုလည််း ကျွေ်နတှာ်တကိ
ို ဲ့ ု မနပပှာပပဘူ်း ။ သူတိုကိ
ဲ့ ုလည််း အမုေ်း် မ
ပွေှာ်းချင်နတှာဲ့ပေါဘူ်း။ နအ်းနအ်းချမ််းချမ််းပ နေချင်တယ်။ တရှာ်းခံနတွေ အပပစ်ဒဏ်ခံရမယ်
ဆိရ
ု င် ကျွေန
် တှာ် နကျေပ်ပေါတယ်"
ဦ်း…………..၊ နရပြ ပမိ ြု ွဲ့ ေ ယ် ၊ တေသသှာ ရီ တို င််း (နတွေ ွဲ့ ဆံုန မ်းပမေ််း သည်ဲ့ ရ က် စွေ - ၂၀၁၇
စက်တင်ဘှာလ)
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လယယွာဒခမ၊ ပိုငဆင
ို မှုနင
ှ ့် လူဒနမှုဆင
ို ရွာ အခငအ
့် ဒရားခ ားဒဖွာကမှုမ ွာား

သမမ တဦ်းသိေ််းစိေလ
် က်ထက် ပပြုပပင်နပပှာင််းလမှုမျှာ်း င်ဲ့အတူ အရပ် သှာ်းအစို်းရစတင် ထွေက်နပေါ်
လှာသည်ဲ့ ၂၀၁၁ ခု စ်မ စတင်၍ မွေ ေ်ပပည်ေယ် င်ဲ့ ပမေ်မ ှာ င
ို ်ငံနတှာင်ပို င််း မွေ ေ်နဒသမျှာ်းရိ လယ်သမှာ်း
မျှာ်းက လယ်ယှာနပမမတရှာ်းသိမ််းဆည််းမှု မျှာ်းကို မည်ကဲ့သို ဆေ်
ကျင်
ရင်ဆိုငခ
် ဲ့သည်၊ အတိတ်က မတ
ဲ့
ဲ့
ရှာ်းသိမ််းဆည််းခံခဲ့ရနသှာ လယ်ယှာနပမမျှာ်း ပပေ်လည်ရရိရေ် မည်ကသ
ဲ့ ို ရု
ဲ့ ေ်း် ကေ်ကကိြု်းစှာ်းခဲ့သည်၊ လက်ရိ
ပြစ်နပေါ်နေနသှာ နပမယှာအပငင််းပွေှာ်းမှုမျှာ်းအတွေက် သင်ဲ့နလျှာ်နသှာနပြရင််း မှုရရိရေ် မည်ကဲ့သို နတှာင်
်း
ဲ့
ဆိုခဲ့သည်၊ အေှာဂတ်တွေင် လယ်ယှာနပမအခွေငအ
်ဲ့ နရ်းအှာမခံချက်ရရိရေ် မည်ကဲ့သို လှု
ဲ့ ပ် ရှာ်းနဆှာင်ရွေက်
နေသည်မျှာ်းကို မွေေပ် ပည်လအခွေ
ူ ဲ့ ငအ
်ဲ့ နရ်းနြှာင်နဒ်းရင််းက မတ်တမ််းတင်ခဲ့သည်။
လယ်ယှာနပမ၊ ပိုငဆ
် င
ို မ
် ှု င်ဲ့ လူနေမှုဆင
ို ရ
် ှာ အခွေငအ
်ဲ့ နရ်းမျှာ်း ဆံ်းု ရှု ံ်းခဲ့ရသူမျှာ်း င်ဲ့ နတွေွဲ့ဆန
ံု မ်းပမေ််း
ရှာတွေ င် အမျှာ်းစု က လက် လွှ တ် ခဲ့ ရ နသှာ လယ် ယ ှာနပမမျှာ်းကို ပပေ်လ ည် ရ ယူလို န ကကှာင််း နပပှာကကှာ်း
ခဲ့သည်။
“ဒီကနေအထိ
ကိုယ်ဲ့လယ်ကို ပပေ်လိုချင်နေတုေ်း် ပ။ ဒေါဟှာ ကျွေ်မတိက
ု ဲ့ နလှာဘကကီ်းလို မ
ဲ့
ဲ့
ဟုတ်ဘ်းူ ။ မိသှာ်းစုအတွေက် ဘှာအလုပ်မ လုပ်ြိုမရ
ု င် ဘယ်သမ
ူ ဆို ကိုယ်ပိုင်
ဲ့ ိနတှာဲ့ဘ်းူ ဆိရ
ဆိုင်ခဲ့တှာကို ပပေ်လိုချင်မ ှာပ ။ အှာ်းလံု်း ကို ပပေ်မ ရ င
ို ်နတှာဲ့ရင်နတှာင် အသက်ရင်နေသ
နရွေ ွဲ့နတှာဲ့ ကကိြု်းစှာ်းသွေှာ်းရမ ှာပ ။ ကျွေ်မ မိ သှာ်းစု ကလည််း အသိမ် ်း ခံလိုက်ရတဲ့နပမကို ပပေ်
လိုချင်တယ်။ အခွေငအ
်ဲ့ နရ်းရတိုင်း် နတှာင််းဆိသ
ု ှာွေ ်းရမှာပ"
နဒေါ်……………...၊ နရပြ ပမိ ြုွဲ့ေယ်၊ တေသသှာရီတိုင်း် (နတွေွဲ့ဆံုနမ်းပမေ််းသည်ရ
ဲ့ က်စွေ - ၂၀၁၇
ဩဂုတ်)
မွေေပ် ပည်ေယ် င်ဲ့ ပမေ်မှာ င
ို င
် န
ံ တှာင်ပိုင်း် မွေေန
် ဒသမျှာ်းရိ လယ်သမှာ်းမျှာ်းသည် ၎င််းတိ၏
ု ဲ့ လယ်ယှာ
ပခံနပမမျှာ်းကို ဘိ်းု စဉ်နဘှာင်ဆက် လက်ဆင်က
ု ေါနပမမျှာ်းအနပေါ် သံနယှာဇဉ်ကကီ်းမှာ်း
ဲ့ မ််းလှာခဲ့သပြင်ဲ့ အဆိပ
ကကသည်။ ၎င််း တို၏သှာ်းနပမ်းမျှာ်းကိ
ု ဆက်လက်အနမွေ နပ်းလိုသည်ဆ
ဲ့
န
ဒ ကကှာင်ဲ့ လယ်ယှာပခံနပမမျှာ်းကို
ဲ့
ပပေ်လည်ရယူလိုနကကှာင််း ထုတ်နြှာ်နပပှာကကှာ်းခဲ့သည်။
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“ကိုယမ
်ဲ့ ိသှာ်းစုနဆွေမျိြု်းသှာ်းချင််းနတွေေ ကိ
်ဲ့ ပမနပေါ်မှာ အတူတူနေချင်တယ်။ ဒေါက မိသှာ်း
ဲ့ ုယန
စုရည်မေ််းချက်ပ။ ကျွေန
် တှာ်တက
ို ဲ့ အြိ ပ
ိ ်ခံခဲ့ရတယ်။ အရင်အနပခအနေအတိုင်း် ပပေ်ပြစ်
င
ို တ
် အ
ဲ့ ထိ နလျှာ်နကက်းနတွေရမယ်ဆရ
ို င် ကျွေန
် တှာ်တို ဲ့နကျေပ်ပေါတယ်"
ဦ်း……………..၊ နရပြ ပမိ ြု ွဲ့ေယ်၊ တေသသှာရီ တိုင််း (နတွေွဲ့ဆံုနမ်းပမေ််း သည်ဲ့ရက်စွေ - ၂၀၁၇
မတ်)
အထက်နြှာ်ပပပေါ ချိြု်းနြှာက်မှုပံုစံအမျိြု်းမျိြု်းကို ခံစှာ်းကကံြုနတွေွဲ့ ခဲ့ရသူမျှာ်း င်ဲ့ ၎င််းတိ၏
ု ဲ့ မိသှာ်းစုဝင်
မျှာ်း၊ အသိမိတ်နဆွေမျှာ်းက ကျ ်းလွေေမ
် ှုမျှာ်း နေှာက်ထပ်တစ်ြေ် မပြစ်ပွေှာ်းရေ်အတွေက် အှာမခံချက်နပ်းရေ်
င်ဲ့ တရှာ်းဥပနဒစို်းမို်းမှုရိရေ် ထပ်တလလ နတှာင််းဆိခ
ု ဲ့ကကသည်။
“ကျွေ်မတိရ
ု ဲ့ ဆံ
ဲ့ ု်း ရှု ံ ်း မှုကနေ တစ်ပခှာ်းသူနတွေ သင်ခေ််းစှာယူသင်တ
ဲ့ ယ်။ တစ်နယှာက်ေတစ်
ဲ့
နယှာက် တိုငပ
် င်နဆွေ်းန ်းွေ ပပီ်း အချင််းချင််းကူညီကကပေါ။ ကျွေမ
် တိတု
ု ဲ့ ေ်း် ကဆိရ
ု င် ဘယ်သက
ူ
မ အနတွေွဲ့အကကံြုနတွေလှာမနပပှာပပဘူ်း။ ဒေါနကကှာင်ဲ့ ဘှာမလည််း မလုပ် င
ို ခ
် ဲ့ဘ်းူ ။ ပံုစံ (၇) တို ဲ့
နပပစှာတို မရ
ု င်လည််း သွေှာ်းနလ ှာက်ကကပေါ။ နပမနတွေအသိမ််းမခံရနအှာင် အြွေွဲ့ ြွေွဲ့ ပပီ်း
ဲ့ ိဘ်းူ ဆိရ
ဆက်သယ
ွေ ်လုပ်ကိုငက် ကပေါ။ တစ်ပခှာ်းနဒသနတွေမှာလည််း နပမအသိမ််းမခံရနအှာင် ကကိြု်းစှာ်း
နပ်းကကပေါ"
မိ……………...၊ နရ်းပမိြုွဲ့ေယ်၊ မွေေပ် ပည်ေယ် (နတွေွဲ့ဆန
ံု မ်းပမေ််းသည်ရ
ဲ့ က်စွေ - ၂၀၁၇ ဇူ လိုင)်
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အကကံခပ တက
ို တနားခ ကမ ွာား

၁) နင
ို ငံဒတွာအစိုားရသ ို ့်


အစို်း ရဌှာေဆိုင်ရှာမျှာ်း င်ဲ့ တပ် မ နတှာ်က ကျ ်းလွေေ်နေနသှာ လူအခွေ
်ဲ့ နရ်းချိြု်းနြှာက်မှု ပံု စံ
ဲ့ ငအ
အှာ်းလံု်းကို ရပ်တေ်ရေ်
ဲ့



အတိ တ် က ှာလ င်ဲ့ လက် ရိ ပြစ်ပွေ ှာ်းနေနသှာ လူ အခွေ
ဲ့ င်ဲ့အ နရ်းချိြု ်းနြှာက် မှု မ ျှာ်း င်ဲ့ပ တ်သက်၍
အသိအမတ်ပပြုရေ် င်ဲ့ ေစ်ေှာခရ
ူ ျှာ်းအှာ်း နတှာင််းပေ်ရေ်၊ ချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်း နေှာက်ထပ်
ဲ့ သူပပည်သမ
တစ်ြ ေ် မပြစ်ပွေ ှာ်းနစရေ် အှာမခံချက်နပ်းပပီ ်း ချိြု်းနြှာက်သူ င်ဲ့ ချိြု်းနြှာက်ခံရသူမ ျှာ်းအကကှာ်း
ယံုကကည်မှုတည်နဆှာက် င
ို န
် စရေ်



မွေ ေ်ပပည်ေယ် င်ဲ့ ပမေ်မ ှာ င
ို ်ငံနတှာင်ပို င််း မွေ ေ်နဒသမျှာ်းတွေင် စေစ်တကျ င်ဲ့ ကျယ်ကျယ်ပပေ်ပပေ်
ဲ့ ဲ့
ကျ ်းလွေေခ
် ဲ့နသှာ လူအခွေ
်ဲ့ နရ်းချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းကို နသချှာစွေှာ စံုစမ််းစစ်နဆ်း မတ်တမ််းတင် င
ို ်
ဲ့ ငအ
ရေ်အတွေက် လွေတ်လပ် ပပီ်း တရှာ်းနရ်းမဏ္ဍိြုင်၏ ထိေ််း ချြုပ်မှု ကင််း နသှာ "အမ ေ်တရှာ်းရှာနြွေနြှာ်
ထုတ်နရ်းနကှာ်မရင်" တစ်ခု ြွေွဲ့စည််းရေ်



အတိ တ် က ှာလ င်ဲ့ လက် ရိ ပြစ်ပွေ ှာ်းနေနသှာ လူ အခွေ
ဲ့ င်ဲ့အ နရ်းချိြု ်းနြှာက် မှု မ ျှာ်း င်ဲ့ပ တ်သက်၍
ေဂို အတိုင်း် ပပေ်လည်ပပြုပပင်ထှာ်းရိရေ်၊ နလျှာ်နကက်းနပ်းနချရေ် င်ဲ့ ပပေ်လည်ထူနထှာင်မှုမျှာ်း ပပြု
လုပ်ရေ်အတွေက် ခိုငမ
် ှာလံုနလှာက်နသှာ "ပပေ်လည်ကုစှာ်းနရ်းမူဝေါဒမျှာ်း" ကို ချမတ်အနကှာင်အ
ထည်နြှာ်ရေ်



တပ် မ နတှာ် င်ဲ့ ယခင်အစို်းရနဟှာင််းမျှာ်းက ကျ ်းလွေေ်ခဲ့နသှာ ပပစ်မှု မ ျှာ်းအတွေက် အပပစ်နပ်းအ
နရ်းယူခံရမှုမ လွေတ်ကင််းနေနသှာ အစဉ်အလှာကို အဆံ်းု သတ်ရေ်၊ လူအခွေ
်ဲ့ နရ်းချိြု်းနြှာက်မှု
ဲ့ ငအ
မျှာ်းကို ကျ ်းလွေေသ
် မ
ူ ည်သမ
ူ ဆို ရှာထူ်းအဆင်အ
ု ဲ့
ြု်းနြှာက်မှုအတွေက်
ဲ့ တေ််းမခွေပခှာ်းဘ ၎င််းတိ၏ချိ
တှာဝေ်ယူ တှာဝေ်ခံနစရေ်



ဆင််း ရမွေ နတမှု နလ ှာဲ့ချနရ်းစီမံ ကိေ််း မျှာ်းကို အနကှာင်အထည်နြှာ်ပပီ ်း နဒသခံပပည်သူမ ျှာ်း င်ဲ့
တိုငပ
် င်ကှာ နဒသြွေံွဲ့ ပြိြု်းနရ်းလုပ်ငေ််းမျှာ်းကို စတင်ရေ်



ခိုလှုံခွေငန
်ဲ့ တှာင််းခံထှာ်းသူမျှာ်း င်ဲ့ နေရပ်စွေေခွေ
် ဲ့ ှာသူမျှာ်း ၎င််းတိဆ
ု ဲ့ အ
ဒ နလျှာက် လံုပခံြုစွေှာနေရပ်ပပေ်
င
ို န
် ရ်းကို ကူညီနထှာက်ပံဲ့ရေ်



ပငိမ််းချမ််းနရ်းပြစ်စဉ်တွေင် လူအခွေ
်ဲ့ နရ်းချိြု်းနြှာက်မှုခံစှာ်းခဲ့ရသူမျှာ်း င်ဲ့ လူထအ
ု နပခပပြုအြွေွဲ့အ
ဲ့ ငအ
စည််းမျှာ်းအှာ်း ပေါဝင်ခွေငန
်ဲ့ ပ်းရေ်
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တိုင််း ရင််းသှာ်းလက်ေက်ကိုင်တပ်ြွေွဲ့မျှာ်း င်ဲ့ ပငိမ် ်း ချမ််းနရ်းသနဘှာတူစ ှာချြုပ်မျှာ်း ချြုပ်ဆရ
ို ှာတွေင်
အတိတ်ကှာလလူအခွေ
်ဲ့ နရ်းချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းအတွေက် အပပစ်နပ်းအနရ်းယူမှုမ ကင််း လွေတ်ခွေင်ဲ့
ဲ့ ငအ
ကို ထည်ဲ့သွေင််း ပခင််း မပပြုရေ် င်ဲ့ ကျ ်းလွေေမ
် ှုမျှာ်းအတွေက် သက်ဆိုင်သူအှာ်းလံု်းက တှာဝေ်ယူ တှာ
ဝေ်ခံမှု ရိနစရေ်



အစို်းရဌှာေဆိင
ု ရ
် ှာမျှာ်း င်ဲ့ တရှာ်းနရ်းကဏ္ဍမျှာ်းတွေင် ပြစ်ပွေှာ်းနေနသှာ လှာဘ်နပ်းလှာဘ်ယူမှုမျှာ်း
ကို အဆံ်းု သတ်ရေ် င်ဲ့ တရှာ်းနသှာ ဥပနဒမျှာ်း စို်းမို်းမှုရိရေ်



ယံုကကည်မှုတည်နဆှာက်ပခင််း င်ဲ့ တရှာ်းနသှာဥပနဒမျှာ်း စို်းမို်းပခင််းကို ထိခိုက်နစနသှာ ေယ်နပမခံ
တပ်ရင််း င်ဲ့ တပ်စခေ််းမျှာ်းအှာ်း မွေေပ် ပည်ေယ် င်ဲ့ ပမေ်မှာ င
ို င
် န
ံ တှာင်ပိုင်း် မွေေန
် ဒသမျှာ်းမ နလ ှာဲ့ချ
ဆုတ်ခွေှာနစရေ်

၂) ခပညဒထွာငစိုလတ
ွှ ဒတွာသ ို ့်


အတိတ်ကလူအခွေ
ူ ျှာ်းပြစ်နသှာ တပ် မ နတှာ် င်ဲ့ အစို်း ရဌှာေဆိင
ု ရ
် ှာမျှာ်း
ဲ့ င်ဲ့အနရ်းချိြု်းနြှာက်ခဲ့သမ
အှာ်း အပပစ်နပ်းအနရ်းယူခံရပခင််းမ ကင််းလွေတ်ခွေငန
်ဲ့ ပ်းထှာ်းနသှာ အနပခခံဥပနဒပေါ ပပဌှာေ််းချက်
မျှာ်းကို ြျက်သမ
ိ ််းနပ်းရေ်



ပု ဒ်မ ၆၆(ဃ) ဆက် သွေယ် န ရ်းဥပနဒ၊ ပု ဒ်မ ၁၇(၁) မတရှာ်းအသင််း ဆက် သွေယ်မှု ဥပနဒကဲ့သို ဲ့
နသှာ ြိ ပ
ိ ်ချြုပ်ချယ်သည်ဲ့ ဥပနဒမျှာ်းကို ြျက်သမ
ိ ််းနပ်းရေ်

၃) တင
ို ားရငားသွာားလကနကကင
ို တပဖွဲ့မ ွာားသ ို ့်


အတိတ်ကလူအခွေ
်ဲ့ နရ်းချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းအတွေက် တိုင်း် ရင််းသှာ်းလက်ေက်ကိုငတ
် ပ်ြွေွဲ့မျှာ်းတွေင်
ဲ့ ငအ
လည််းတှာဝေ်ရိနကကှာင််း အတိအလင််း အသိအမတ်ပပြုဝေ်ခံရေ်



အတိတ်ကှာလလူအခွေ
်ဲ့ နရ်းချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းအတွေက် အပပစ်နပ်းအနရ်းယူမှုမ ကင််းလွေတ်ခွေင်ဲ့
ဲ့ ငအ
ကို အဆံ်းု သတ်ရေ် င်ဲ့ ကျ ်းလွေေမ
် ှုမျှာ်းအတွေက် ရှာထူ်းအဆင်အ
ို သ
် အ
ူ ှာ်းလံု်း
ဲ့ တေ််းမနရွေ ်း သက်ဆင
က တှာဝေ်ယူ တှာဝေ်ခံမှု ရိနစရေ်



မိ မိ တိုထိ
ဲ့ ေ််း ချြုပ် ရှာနဒသမျှာ်းတွေင် လူမှု အြွေ ွဲ့အစည််း မျှာ်း၊ လူထုအနပခပပြုအြွေ ွဲ့အစည််း မျှာ်းအှာ်း
လွေတ်လပ်စွေှာ လှုပ်ရှာ်းခွေငပ်ဲ့ ပြုရေ်



ခိုလှုံခွေင်ဲ့နတှာင််း ခံထှာ်းသူမ ျှာ်း င်ဲ့ နေရပ် စွေ ေခွေ
် ဲ့ ှာသူမ ျှာ်း ၎င််း တိုဆ
ဒ နလျှာက် လံုပခံြုစွေ ှာ နေရပ်
ဲ့ အ
ပပေ် င
ို န
် ရ်းကို ကူညီနထှာက်ပံဲ့ရေ်
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၄) နင
ို ငံတကွာအသင
ို ားအဝိုငားမ ွာားသ ို ့်


အတိတ်ကှာလလူအခွေ
်ဲ့ နရ်းချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းကို ကိုင်တွေယ်နပြရင််းရေ် င်ဲ့ လက်ရိ ပြစ်ပွေှာ်းနေ
ဲ့ ငအ
နသှာ လူအခွေ
်ဲ့ နရ်းချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းကို အဆံ်းု သတ်ရေ်အတွေက် အစို်းရအှာ်း ြိအှာ်းနပ်းရေ်
ဲ့ ငအ



အတိတ်ကှာလလူအခွေ
်ဲ့ နရ်းချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းအတွေက် အမ ေ်တရှာ်းရှာနြွေရေ် င်ဲ့ ပပေ်လည်ကု
ဲ့ ငအ
စှာ်းနရ်းမူဝေါဒမျှာ်း ချမတ်ရေ် အစို်းရအှာ်း ြိအှာ်းနပ်းရေ်



၎င််း တို ဆ
ဲ့ ဒအ နလျှာက် လံု ပခံ ြု စွေ ှာ နေရပ် ပပေ် ိုင်သ ည် အ ထိ ခို လှုံ ခွေ င်ဲ့န တှာင််း ခံ ထ ှာ်းသူမ ျှာ်း င်ဲ့
နေရပ်စွေေခွေ
် ဲ့ ှာသူမျှာ်းအှာ်း ဆက်လက်ကူညီနထှာက်ပံဲ့ရေ်
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