ရခိုငးရျာသာ့မ္ာ့ ဥပေဒမဲံသတး်ဖတးခဵရ်ခငး့ႏြငးံပတးသကး၊ MNHRC မြ
မြနးကနးသညးံ ရပးတညးခ္ကး်ပရနးလုိ
ေန႔စျဲ - ဿွှ၆ ခုႏြစး ေမလ ှ၁ ရကးေန႔
်မနးမာႏိုငးငဵ အမ္ဳိ့သာ့လူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငး (Myanmar National Human Rights Commission - MNHRC)
အေန်ဖငးံ

လကးနကးကုိငးပဋိပက၏်ဖစးပျာ့ရာ

ၾကမး့ၾကဳတးေသာ

တိုငး့ရငး့သာ့နယးေ်မမ္ာ့တျငး

လူ႔အချငးံအေရ့ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊

လျတးလပး

အစုိ့ရစစးတပး
အမြီခိုကငး့ၿပီ့

က္ဴ့လျနးသညးံ
မြနးကနး

ရကးစကး

ခိုငးမာ်ပတးသာ့သညးံ

အေရ့ယူေဆာငးရျကးမႈမ္ာ့ကို လုပးေဆာငးရနး မိမိတို႔ အဖျ႔အ
ဲ စညး့ေပါငး့ ဿ၁ ဖျ႔ဲ ပါွငးသညးံ အမ္ိဳ့သာ့လူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငး
်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ဆုိငးရာ အရပးဘကးအဖဲျ႔အစညး့မ္ာ့ လုပးငနး့အဖဲျ႔ (CSO Working Group on MNHRC Reform) မြ
ေတာငး့ဆိုလုိကးပါသညး၈ စစးတပးမြ ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့ထာ့စဥးအတျငး့ ရခိုငးတုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ ်ဖစးၾကသညးံ ရျာသာ့ေ်ခာကးဦ့
ပစးသတးခဵခဲရ
ံ ၿပီ့ သကးေသသတငး့မ္ာ့အရ ယငး့သတး်ဖတးမႈမ္ာ့သညး ဥပေဒႏြငးံ မညီေၾကာငး့ ထုတးေဖားေ်ပာဆုိၾကေသားလညး့
စစးတပး၌ အေၾကာငး့်ပခ္ကးကို MNHRC က က္ဳိ့ႏျစ
ဵ ျာ လကးခဵလိုကး်ခငး့ႏြငးံ ပတးသကး၊ မိမိတို႔မြ အထူ့ပငး စိတးပ္ကးမိပါသညး၈
ဿွှ၆ ခုႏြစး ဧၿပီလ ၀ွ ရကးေန႔တျငး စစးတပးက ရခိုငး်ပညးနယး ရေသံေတာငးၿမိဳ႕နယး ေက္ာကးတနး့ရျာရြိ အသကး ှ၂
ႏြစးႏြငးံ ၂ွ ႏြစးၾကာ့ အမ္ဳိ့သာ့အာ့လဵု့ကို ရက၏ိဳငးံတပးေတား (Arakan Army - AA) ႏြငးံ ဆကးသျယးသညးဟူေသာ သဵသယ်ဖငးံ
ဖမး့ဆီ့ထိနး့သိမး့ခဲံပါသညး၈ ေမလ ဿ ရကးေန႔တျငး ထိနး့သိမး့ခဵရသူမ္ာ့ထဲမြ ေ်ခာကးဦ့ ပစးသတးခဵရၿပီ့ အနညး့ဆဵု့ ရြစးဦ့
ဒဏးရာရရြိခဲံသညး၈

ထုိသုိ႔်ဖစးရ်ခငး့သညး စစးသာ့မ္ာ့က မိမိကုိယးကို ကာကျယးသညးံအေန်ဖငးံ လုပးေဆာငး်ခငး့ ်ဖစးသညးဟု

စစးတပးကေ်ပာဆုိခဲံၿပီ့

။တို႔တျငး

အ်ပစးမရြိေၾကာငး့

ေ်ဖရြငး့ခ္ကးေပ့ရနး

ႀကိဳ့စာ့ခဲံပါသညး၈

သို႔ေသားလညး့

မ္ကး်မငး

သကးေသမ္ာ့၌ ထျကးဆုိခ္ကးမ္ာ့အရ ထိနး့သိမး့ခဵထာ့ရသူတစးဦ့ ေအားဟစးၿပီ့ ထျကးေ်ပ့ရနး ႀကိဳ့စာ့ခ္ိနးတျငး စစးသာ့မ္ာ့က
လူအုပးအတျငး့သို႔
ႀကိဳ့စာ့ရာတျငး

အရမး့ကာေရာပစးခတးခဲံ်ခငး့
ရခိုငး်ပညးနယးေ်မာကးပိုငး့၉

်ဖစးသညးဟုဆုိပါသညး၈

စစးတပးက

က္ဴ့လျနးခဲံသညးံ

ဤသညးမြာ
ရကးစကး

AA

ကို

အ်ပတးရြငး့ရနးအတျကး

ၾကမး့ၾကဳတးေသာ

လူ႔အချငးံအေရ့

ခ္ဳိ့ေဖာကးမႈ်ဖစးစဥးမ္ာ့ထဲမြ ေနာကးဆဵု့ရ သတငး့တစးခု်ဖစးပါသညး၈ ထုိ႔အတူ ယခငးလက ေ်မာကးဦ့ၿမိဳ႕နယးရြိ လက၎ာရျာမြ
အရပးသာ့ ဿ၄ ဦ့ကို AA အဖျ႔ဝ
ဲ ငးမ္ာ့ ်ဖစးသညးဟူေသာ မသကၤာမႈ်ဖငးံ ထိနး့သိမး့ခဲံရာ ရျာသာ့ သဵု့ဦ့မြာ ထိနး့သိမး့ခဵရစဥးအတျငး့
ေသဆဵု့သျာ့ခဲံပါသညး၈

ေသဆဵု့ရ်ခငး့အေၾကာငး့ရငး့မြာ

မိမိကိုယးကို

သတးေသ်ခငး့၇

ႏြလဵု့ေရာဂါႏြငးံ

မူ့ယစးေဆ့်ပတးမႈ

တို႔ေၾကာငးံ်ဖစးသညးဟု စစးတပးကေ်ပာခဲံေသားလညး့ ခ္ကးခ္ငး့ မီ့သၿဂၤဳိလးလုိကး်ခငး့ႏြငးံ ။တုိ႔ေသဆဵု့်ခငး့ကုိ မိသာ့စုဝငးမ္ာ့အာ့
အေၾကာငး့မၾကာ့်ခငး့တို႔က ယငး့ေသဆဵု့မႈသညး ဥပေဒမဲံသတး်ဖတးမႈ ်ဖစးေၾကာငး့ကို ၫႊနး့်ပေနပါသညး၈
ဤအခငး့အက္ငး့အရ ႏုိငးငဵအဆငးံ လူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔အစညး့တစးခုအေန်ဖငးံ အဆိုပါ အရပးသာ့မ္ာ့ေသဆဵု့မႈႏြငးံ
ပတးသကး၊ ပျငးံလငး့်မငးသာစျာ အ်ပညးံအဝ စဵုစမး့စစးေဆ့ရနး MNHRC တျငး တာဝနးရြိပါသညး၈ သို႔ေသားလညး့ ဿွှ၆ ခုႏြစး
ေမလ ၀ ရကးေန႔ ေန႔စပ
ျဲ ါ ေၾကညာခ္ကးတျငး MNHRC က စစးတပး၌ ေ်ဖရြငး့ခ္ကးကိုသာ သဵေယာငးလိုကးကာ "လဵု်ခဵဳေရ့

တပးဖျဲ႔မ္ာ့သညး စစးေဆ့ေမ့်မနး့ရနးအတျကး သဵသယရြိသူ ဿ၄၂ ဦ့ကို ထိနး့သိမး့ထာ့ရာ ထိနး့သိမး့ထာ့စဥးအတျငး့ ဿွှ၆ ခုႏြစး
ေမလ ဿ ရကးေန႔ နဵနကး ဿ နာရီခနး႔တျငး ထိနး့သိမး့ခဵအခ္ဳိ႕က စတငးေအားဟစးၿပီ့ လဵု်ခဵဳေရ့တပးဖျဲ႔ကို တုိကးခိုကးရနး အာ့ထုတး
ခဲံၾကသညး၈ ထို႔ေၾကာငးံ လဵု်ခဵဳေရ့တပးဖျဲ႔မ္ာ့က မိမိကုိယးကို ကာကျယးႏိုငးရနးႏြငးံ လူစုခရ
ျဲ နး ပစးခတးခဲံ၊ လူေ်ခာကးဦ့ ေသဆဵု့ၿပီ့
ရြစးဦ့ ဒဏးရာရကာ ၁ ဦ့ေပ္ာကးဆဵု့ခဲံသညး၈" ဟု ထုတး်ပနး ေ်ပာဆို ခဲပ
ံ ါသညး၈ မ္ကး်မငးသကးေသမ္ာ့ႏြငးံ အ်ခာ့ထိနး့သိမး့ခဵမ္ာ့
ေ်ပာ်ပသညးံ ်ဖစးပ္ကးပဵုႏြငးံ ကျဲလျဆ
ဲ နး႔က္ငးေနေသာ စစးတပး၌ေ်ပာဆုိမႈကို
ႀကိဳ့ပမး့မႈမြ္ လုပးေဆာငးခဲံ်ခငး့ မရြိခဲံပါ၈
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အတညး်ပဳႏိုငးရနး MNHRC အေန်ဖငးံ

မညးံသညး

ဿွှ၅ ခုႏြစး ေမလ တျငးလညး့ MNHRC က လႊတးေတားသို႔ အလာ့တူထုတး်ပနးခ္ကးတစးခု တငးသျငး့ခဲပ
ံ ါသညး၈
မ္ကး်မငးသကးေသမ္ာ့၌အဆိုအရ ဿွှ၅ ခုႏြစး ဇနးနဝါရီလ၉ ကခ္ငးအမ္ဳိ့သာ့ႏြစးဦ့ ကၽျေ
ဲ က္ာငး့ေနစဥး ်မနးမာစစးတပး၌
ဖမး့ဆီ့မႈကို ခဵခဲံရၿပီ့ေနာကး သတး်ဖတးခဵရကာ ေ်မ်မႇဳပးထာ့သညးကို ေတျ႔ရြိခဲံၾကသညး၈ ထိုႏြစးဦ့အနကး တစးဦ့၌ကိုယးေပ၍တျငး
ကခ္ငးလျတးေ်မာကးေရ့တပးမေတား (Kachin Independence Army - KIA) ယူနီေဖာငး့ တစးထညးကို တငးထာ့ခဲံပါသညး၈
ညႇဥး့ပနး့ႏြိပးစကးမႈ ခဵထာ့ရႏိုငးသညးဟု ေဆ့မြတးတမး့မ္ာ့က ေဖား်ပေနေသားလညး့ MNHRC ကမူ ေဒသခဵ်ပညးသူမ္ာ့က
။တုိ႔သညး အရပးသာ့မ္ာ့သာ်ဖစးၿပီ့ ယာခငး့ထဲ အလုပးလုပးေနစဥး စစးတပးက ဖမး့ေခ၍သျာ့ခဲံ်ခငး့်ဖစးသညးဆုိေသာ သတငး့မ္ာ့၇
ထျကးဆိုခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ဆနး႔က္ငးစျာ ။တို႔သညး KIA စစးသာ့မ္ာ့ ်ဖစးေၾကာငး့ႏြငးံ တိုကးပအ
ျဲ တျငး့ က္ဆဵု့ခဲံ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့
ထုတး်ပနးေၾကညာခဲပ
ံ ါသညး၈
လကးနကးကိုငးပဋိပက၏
ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့

ကာလမ္ာ့အတျငး့

က္ဴ့လျနးေနခ္ိနးတျငး

်မနးမာႏိုငးငဵ၉

အရပးသာ့်ပညးသူမ္ာ့အေပ၍
အာ့ေကာငး့ေသာ၇

ေအာံႏြလဵု့နာဖျယး

ထိေရာကးမႈရြိေသာ

လူ႔အချငးံအေရ့

လျတးလပးသညးံ

ႏိုငးငဵအဆငးံ

လူ႔အချငးံအေရ့ အဖျ႔အ
ဲ စညး့တစးခု လိုအပးပါသညး၈ အထကးတျငးေဖား်ပခဲံေသာ အမႈမ္ာ့၉မူ MNHRC မြာ ဆနး႔က္ငးဘကး ်ဖစးေနၿပီ့
။တုိ႔က္ဴ့လျနးခဲံသညးံ မတရာ့မႈမ္ာ့ကို ႀကိဳ့စာ့ ဖုဵု့ကျယးႏုိငးရနး စစးတပးမြ သတငး့မြာ့ေပ့်ခငး့၇ ဝါဒ်ဖနး႔်ခငး့မ္ာ့ ဆယးစုႏြစးမ္ာ့စျာ
လုပးခဲံသညးံၾကာ့မြ စစးတပး၌ အေၾကာငး့်ပခ္ကး၇ ရြငး့လငး့ခ္ကးမ္ာ့အာ့ မခၽျငး့မခ္နးလကးခဵကာ စစးတပးဘကးမြ ရပးတညး
ေပ့ေနပါသညး၈

အသကးသာဆဵု့ေ်ပာရလြ္ငး

MNHRC

သညး

စစးတပး၌ရာဇဝတးမႈမ္ာ့ကိုး

ဖဵု့အုပးကာကျယးေပ့ေနၿပီ့

အ်ပငး့ထနးဆဵု့ေ်ပာရလြ္ငးမူ ယငး့်ပစးမႈမ္ာ့၉ ၾကဵရာပါပငး ်ဖစးပါသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငးံ ေက္ာကးတနး့ရျာ လူသတးမႈအေပ၍ ပျငးံလငး့
်မငးသာစျာ်ဖငးံ အ်ပညးံအဝ စဵုစမး့စစးေဆ့မႈ်ပဳလုပးရနး မိမိတို႔အေန်ဖငးံ MNHRC အာ့ တိုကးတျနး့အပးပါသညး၈ ယငး့သို႔ေသာ
စဵုစမး့စစးေဆ့မႈကိုလညး့ေကာငး့၇

ေနာကးဆကးတေ
ျဲ ပ၍လာမညးံ

အၾကဵ်ပဳတိုကးတျနး့ခ္ကးမ္ာ့

အာ့လဵု့ကိုလညး့ေကာငး့၇

်ပညးသူလူထု၌ တျနး့အာ့ႏြငးံအတူ သကးဆိုငးသူအာ့လဵု့၇ အထူ့သ်ဖငးံ စစးတပးအေန်ဖငးံ တာဝနးယူမႈ တာဝနးခဵမႈ ရြိလာေစရနး
လုပးေဆာငးရမညး်ဖစးသညး၈

MNHRC

အေန်ဖငးံ

လူ႔အချငးံအေရ့ဘကးတျငး

ရပးတညးသညး

သုိ႔မဟုတး

စစးတပးဘကးတျငး

ရပးတညးသညး ဆိုသညးကို ရြငး့ရြငး့လငး့လငး့်ပသရနး အခ္ိနးတနးၿပီ ်ဖစးပါသညး၈

်မနးမာႏုိငးငဵအမ္ိဳ့သာ့လူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငး ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ဆုိငးရာ အရပးဘကးအဖဲ႔အ
ျ စညး့မ္ာ့ လုပးငနး့အဖဲျ႔ အဖဲ႔ဝ
ျ ငးမ္ာ့ ှ၈ ကခ္ငးအမ္ိဳ့သမီ့အစညး့အရဵု့-ထုိငး့ႏုိငးငဵ (KWAT)
ှ၈ ကရငးလူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔ (KHRG)
ဿ၈ ကရငးနီလူ႔အချငးံအေရ့အဖျဲ႔ (KnHRG)
၀၈ စစးမြနးေသာ ်ပညးသူ႔ေက့္ကျ္နးအဖျဲ႔ (GPS)
၁၈ စမိုငး့လးပညာေရ့ႏြငးံဖျဵ႔ၿဖိဳ့ေရ့ေဖာငးေဒ့ရြငး့ (Smile)
၂၈ ညီမြ္်ခငး့်မနးမာ (EQMM)
၃၈ တအာငး့အမ္ိဳ့သမီ့အစညး့အရဵု့ (TWO)
၄၈ ဒီမုိကေရစီဖျဵ႔ၿဖိဳ့တုိ့တကးေရ့ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးမႈေကားမတီ (ACDD)
၅၈ ႏုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့မ္ာ့ ကူညီေစာငးံေရြာကးေရ့အသငး့ (AAPP)
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၆၈ ပအိုဝး့လူငယးအဖျဲ႔အစညး့ (PYO)
ှွ၈ မ္ိဳ့ဆကးလႈိငး့ (GW)
ှဿ၈ မျနး်ပညးလူ႔အချငးံအေရ့ေဖာငးေဒ့ရြငး့ (HURFOM)
ှ၀၈ ်မနးမာံအေရ့ေလံလာသူမ္ာ့အဖျဲ႔ (BM)
ှ၁၈ ရနးကုနးေစာငးံၾကညးံေရ့အဖျဲ႔ (Yagon Watch)
ှ၂၈ ေရြ႕ေ်ပ့အသဵအဖျဲ႔ (PV)
ှ၃၈ ေလာကအလငး့ (Loka Ahlinn)
ှ၄၈ လူ႔အချငးံအေရ့ ကာကျယး်မႇငးံတငးသူမ္ာ့အဖျဲ႔ (HRDP)
ှ၅၈ လူ႔အချငးံအေရ့ ပညာေပ့သူမ္ာ့ကျနးရကး (HREN)
ှ၆၈ အနာဂတးအလငး့တနး့ဆဵုမြတး (FLC)
ဿွ၈ အသဵ - လျတးလပးစျာထုတးေဖားေ်ပာဆိုချငးံလႈပးရြာ့မႈအဖျဲ႔
ဿှ၈ Metta Campaign – Mandalay
ဿဿ၈ Myanmar People Alliance (Shan State)
ဿ၀၈ The Seagull
ဿ၁၈ Synergy (Social Harmony Organization)

ဆကးသျယးရနး
ကိုမိုဃး့ေသျ့၇ မ္ိဳ့ဆကးလိႈငး့ (Generation Wave)၇ moethway@gmail.com၇ 09-979238220
မသကးသကးေအာငး၇ အနာဂတးအလငး့တနး့ဆဵုမြတး (Future Light Centre)၇ Thet2aung2012@gmail.com၇ 09-794932344

်မနးမာႏုိငးငဵအမ္ိဳ့သာ့လူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငး (MNHRC) အာ့ လျတးလပးအမြီခုိကငး့၊ ပျငးံလငး့်မငးသာမႈရြိကာ ထိေရာကးၿပီ့
ပါရီအေ်ခခဵမူမ္ာ့ႏြငးံအညီ ်မနးမာ်ပညးသူလူထု၌ လူ႔အချငးံအေရ့ကုိ အမြနးတစးကယး ကာကျယး်မႇငးံတငးေပ့ႏုိငးေသာ ေကားမရြငး
တစးရပး ်ဖစးလာေစေရ့အတျကး အမ္ိဳ့သာ့လူ႔အချငးံအေရ့ေကားမရြငး ်ပဳ်ပငးေ်ပာငး့လဲေရ့ဆုိငးရာ အရပးဘကးအဖဲျ ႔အစညး့မ္ာ့
လုပးငနး့အဖဲျ႔အာ့ ဿွှ၆ ခုႏြစးတျငး ဖဲျ႔စညး့ခဲံပါသညး၈
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