
သ မ်းလူမအသင်းအဖွဲများ ထုတြ်ပန်ချက ်

ရက်စဲွ ။      ။ ဇွန်လ ၁၆ ရက် ၂၀၂၀ ခု ှစ ်

တရားမ တမအတက်ွ ေမ ာလ်င်ေ့နဆဲြဖစသ်ည့်  သ မး်ြပည်ေတာငပ်ိငုး် နမ်ပ့န်ြမစ်၀ မး် ဆိငု်းေခါ၀  ငှ် ့တတဖ်ါှဟုိ့ တငွ ်
ေကျးလက်လထုူ အစုလိက်ုအ ပ လုိက ်သတြ်ဖတခ်ရံမေအာင့်ေမဖ့ယွေ်နရက် 

ဒီေနရက်သည် လွန်ခ့ဲသည့် ၂၃ ှစက် စစ်အစုိးရတပ်မေတာ်က သ မ်းေကျးလက် လူထု ၅၆ ီးကုိ အစုလုိက် အ ပ  
လုိက် သတ်ြဖတ်လုိက်သည့် ြဖစ်ရပ်ကုိ ေအာင့်ေမ့ ပီး ဘုရားေကျာင်းကန်မှာ ၄င်းတို အတွက် ရည်စူးကာ အလှ ဒါန 
ြပ လုပ်ေပးခ့ဲသည်။ ၁၉၉၆ - ၁၉၉၈ အထိ သ မ်းြပည် ေတာင်ပုိင်းတွင ်စစ်အစိုးရ တပ်မေတာ်က သ မ်းေကျးလက် 
လူထု အား အဓမေနရပ်ေြပာင်း ေရ ခုိင်းမ၊ အစုလုိက် အ ပ လုိက် သတ်ြဖတ်မ၊ အဓမြပ ကျင့်မ ကျ းလွန်ခ့ဲပါသည်။ 

၁၉၉၇ ဇွန်လ ၁၆ ရက် က သ မ်းြပည်ေတာင်ပုိင်း လိွ င်လင်ခ ိုင် ကွန်ဟိန်း မိ နယ်တွင ်အမျ ိးသမီးများ၊ ကေလးသ ူ
ငယ် များအပါ အ၀င် ေကျးလက်ရာသူရာသား ၅၆ ီး ကုိ ဆုိင်းေခါ၀  ှင့် တတ်ဖှါ့ဟုိ အရပ်၌ စစ်အစုိးရ တပ်မေတာ ်
က သတ်ြဖတ်ခ့ဲသည်။ ထုိစ ်က ၎င်းတိသုည်  ကွန်ဟိန်း မိ သုိ ေနရပ်အဓမ ေြပာင်းေရ ခုိင်းြခင်း ခံရရာ ေနရပ်တွင ်
ကျန်ခ့ဲသည့် ဆန်စပါး ှင့်  ပစည်းများအား အစိုးရ၏စစ်တပ်ထံမှ ခွင့် ြပ ချက်ြဖင် ့ြပန်သွားသယ်ယူ ပီး နမ့်ပန်ြမစ်အ 
ေ ကာင်းအတုိင်း ွားလှည်းြဖင့် ြပန်တက်လာရာလမ်းတွင် သတ်ြဖတ်ခံရြခင်းြဖစ်ပါသည်။ 

ရာသူရာသား ၂၉ ီးအား ြမန်မာတပ်မေတာ် စစ်ေ ကာင်း ေြခလျင်တပ်ရင်း ခလယ ၂၄၆ က ဆိုင်းေခါဝ် သုဿန်မှာ 
ပစ်သတ်ခ့ဲသည်။ ထုိအတူ ရာသူရာသား ၂၇ ီးကို ၎င်းတို ဆန်စပါး သယ်လာသည့် ွားလှည်းတန်း ှင့် အတူ ြမန်မာ့ 
တပ်မေတာ် စစ်ေ ကာင်း ေြခြမန်တပ်ရင်း ခမယ ၅၁၃ ကတတ်ဖှါ့ဟုိ ေရတံခွန်အနီးတွင် ပစ်သတ် ပီး ၎င်းတိုးလှည်း 
များ ှင့်အတူ မီး ခ့ဲသည်။ 

၁၉၉၆-၁၉၉၈ ကာလက သ မ်းြပည်ေတာင်ပုိင်း ၁၅ မိ နယ်အတွင်း စစ်အစုိးရတပ်မေတာမှ် နယ်ေြမ ရှင်းလင်း သုတ် 
သင်မေ ကာင့် ေကျးလက်လူထု ၄ သိန်းေကျာ် ေနရပ်စွန်ခွါခ့ဲရ ပီး  အစုလုိက် အ ပ လုိက် သတ်ြဖတ်ခံရြခင်း အဓမြပ  
ကျင့် ခံရြခင်းများရှိခ့ဲသည်။ ထုိအတွက်ယေနတိုင် တရားမ တမ မရှိေသးေပ။ 

ကွန်ဟိန်းမိ နယ်အတွင်း ေကျးလက် ရာေပါင်း ၁၀၀ ေကျာ် ရာပျက် အေနထားတွင ်ရှိေနေသးသည့် အြပင် အပစ်မ့ဲလူ 
ထုအား အဓမြပ ကျင့်၊ သတ်ြဖတ် ၊  ေြပာင်းေရ   ခုိင်းခွင့်ရထားသည့် ြမန်မာစစ်ေ ကာင်းများ ကလည်း ထုိေဒသအတွင်း  
ယေနတိုင် အေြခစိုက်သွားလာလပ်ရှားမ ရိှေနေသးသြဖင့်  ေနရပ်မှစွန်ခွါသူ များမှာ ေနရပ်မြပန်ရဲ ကေသးဘဲ ထုိင်း 
နယ်စပ် တေလာက်တွင ်ဒုကသည် ဘ၀ ြဖင့် အ ှစ် ၂၀ ေကျာ် ခုိလံေနထုိင်ေနရပါသည်။ 

အဓမ ေနရပ်ေြပာင်းေရ ခုိင်းြခင်းခံရသည့် ၄င်းတုိသည်  ၂၀၁၄ ခု ှစ ်သန်းေခါင် စာရင်း ေကာက်ယူချိန်တွင် စာရင်းထဲ 
ပါ၀င်ခွင့် လစ်ဟင်းခ့ဲသည်။ ထုိမ မက ၂၀၁၀ အေထွေထွေရးေကာက်ပဲွ  ှင့် ၂၀၁၅ အေထွေထွေရး ေကာက်ပဲွတိုတွင် 
မဲေပးပုိင်ခွင့်မရသည့် အြပင် လာမည့် ၂၀၂၀ အေထွေထွေရးေကာက်ပဲွတွင်လည်း မဲေပးပုိင်ခွင့် ံးေန ီးမည်ြဖစ် 
သည်။ 

သ မ်းေကျးလက်လူထု ေနရပ်အဓမေြပာင်းေရ မ၊ လူထု မဲေပးပုိင်ခွင့် ဆုံး ံးမများသည် ေနြပည်ေတာ် အစုိးရ က 
သ မ်းြပည်အတွင်း သဘာ၀ ပတ်ဝန်းကျင် စုိးမိုးြခယ်လှယ်လုိမြဖင် ့စနစ်တကျ အစီအစ ်ေရးဆဲွ လုပ်ေဆာင်ထားြခင်း 
ြဖစ် ပီး သံလွင်ြမစ်ေပ   အထက် မုိင်းတံုေရအားလ ပ်စစ်စီမံကိန်းအတွက် ေရ၀ပ်ေဒသများ ြဖစ်သည့် ရပ်ရာများကုိ 
ရှင်းလင်းေရးအစီအစ ်ြဖင့် ၁၉၉၇ ကတည်းက အဓမ ေြပာင်းေရ ခုိင်းြခင်း၊ အစုလုိက် အ ပ လုိက် သတ်ြဖတ်ြခင်းများ 
ကျ းလွန်ခ့ဲသည်။ 

ိုင်ငံြခားသုိ လ ပ်စစ်ဓါတ်အား ပုိေဆာင်ရန် အတွက် အထက် သံလွင်ဆည် ေခ   မိုင်းတုံ ေရအားလ ပ်စစ် စီမံကိန်းကုိ 
တ ုတ် ိုင်ငံ ှင့် ထုိင်း ိုင်ငံ တုိမှ ရင်း ှီးြမ ပ် ှ ံထားပါသည်။ အဆို မုိင်းတံုဆည် တည်ေဆာက် ိုင်ရန်အတွက် အစုိးရ 
တပ်မေတာက် ေဒသအတွင်း လပ်ရှား ပီး ရာသားများအေပ  လူအခွင့်အေရး အမျ ိးမျ ိးကျ းလွန်ေနဆဲြဖစ်သည်။ 



ဒီ့အတွက် ကျေနာ်တုိ သ မ်းလူမအဖွဲအစည်းများအေနြဖင့် စစ်မှန်သည့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကေရစီြပည်ေထာင်စု၊ တရား 
မ တမ ရိှသည့် ဖဲွစည်းပံုအေြခခံ ေပဒ ၊ လူအခွင့်အေရးအြပည့်အ၀ြဖင့် လူထုလွတ်လပ်မရရိှသည့် အချိန်အထိ 

ိုင်ငံတကာအစုိးရ အသီးသီး ှင့် ိုင်ငံြခား ရင်း ှီးြမ ပ် ှံသည့်ကုမဏီများ အေနြဖင့် ြမန်မာ့တပ်မေတာမ်ှ ကျ းလွန် 
ေနသည့် မတရားမများ အား မျက်ကွယ်ြပ ပီး ေနြပည်ေတာ်အစုိးရ ှင့် ရင်း ှီးြမ ပ် ှံကာ စီးပွားေရး အကျ ိးတူပူးေပါင်း 
လုပ်ကုိင်ေနမများ ရပ်တန်းကရပ်ဖိရုန် ေတာင်းဆုိအပ်ပါသည်။ 

သ မး်လူမအဖဲွအစည်း 
1. သ မ်းလူအခွင့်အေရးမ ိ င် 
2. သ မ်းြပည်လယ်သမားများကွန်ရက် 
3. သ မ်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းေရးအဖွဲ  
4. ရှမ်းအမျ ိးသမီးေရးရာဆက်သွယ်လပ်ရှားေဆာင်ရက်ေရးအသင်း 
5. လိန်ေမာက်မုိင် 
6. ထုိင်း ိုင်ငံ - သ မ်းအသင်း 
7. တုမ်းတွန်တုိင်း 
8. မေလးရှားေရာက် သ မ်းအဖဲွ  
9. ြပည်ပေယာင့်ေဟွ ုံး  
10. သ မ်းစစ်ေဘးဒုကသည်ကူညီေရးေကာ်မတီ ( ထုိင်း - သ မ်းြပည်နယ်စပ်) 
11. သ မ်းစစ်ေဘးဒုကသည်ကူညီေရးေကာ်မတီ ( လွယ်တုိင်းလျဲန်း) 
12.  သ မ်းစစ်ေဘးဒုကသည်ကူညီေရးေကာ်မတီ ( လွယ်ေကာ်၀မ်း) 
13. သ မ်းစစ်ေဘးဒုကသည်ကူညီေရးေကာ်မတီ ( ေကာင်းမုန်မိန်း) 
14. သ မ်းစစ်ေဘးဒုကသည်ကူညီေရးေကာ်မတီ ( လွယ်လမ်) 
15. သ မ်းစစ်ေဘးဒုကသည်ကူညီေရးေကာ်မတီ ( လွဝ်ဆမ်ဆစ်) 
16. သ မ်းစစ်ေဘးဒုကသည်ကူညီေရးေကာ်မတီ ( ကုန်းေကျာ်) 
17. ကွန်ဟိန်းမိ နယ်အတွင်းက - 
- -        ဟုိယန်ေကျးရာအုပ်စု၊ ဟုိယန် ရာသူရာသားများ 
- -        ဟုိယန်ေကျးရာအုပ်စု၊ နားလ ရာသူရာသားများ 
- -        ဟုိယန်ေကျးရာအုပ်စု၊ ဝုိးလံု ရာသူရာသားများ 
- -        ဟုိယန်ေကျးရာအုပ်စု၊ နမ့်ပွန်း ရာသူရာသားများ 
- -        ဟုိယန်ေကျးရာအုပ်စု၊ နားကွန် ရာသူရာသားများ 
- -        ဟုိယန်ေကျးရာအုပ်စု၊ ဟုိနား ရာသူရာသားများ 
- -        ကျ င်ိးခမ်းေကျးရာအုပ်စု၊ ကျ ိင်းခမ်း ရာသူရာသားများ 
- -        ဆုိင်းေခါဝ်ေကျးရာအုပ်စု၊ ဆုိင်းေခါဝ် ရာသူရာသားများ 

 

1998 ခု ှစ် သ မ်းလူအခွင့်အေရးမ ိ င်မှ စစ်တမ်းေကာက်ယူကာ မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် အစီရင်ခံစာအား 
ဝင်ေရာက်ဖတ် ရန် - လင့်ခ် Dispossessed 

ဆက်သွယ်ရန် 

- စုိင်းလင်း   +66 86-188-9827   (ြမန်မာ့ အ လိပ်) 
- နန်းချမ်ေတာင်း +66 81-603-6655  (ထုိင်း အ လိပ်) 
- စုိင်းေဟာ်ရှဲန်  +66 94-728-6696       (သ မ်း အ လိပ်) 
- ရာသူရာသားများကုိယ်စား - မျက်ြမင်သက်ေသ ( ီး) ေပ ေထာဝ့်လ - +66821827093 

+66931894494  (သ မ်း) 


