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သတင်းထုတ်ြပန်ချက် 

ြပည်သူတို့၏ေြမယာများအား အစိုးရေရတပ်မှ အဓမ္မသိမ်းဆည်းြခင်း  

တနသင်္ာရီတိုင်ျ ဴရြဗဳွမူိ္နယ် ကျွဵသံုျညီမကျွန်ျဴပါ်ရှိ မွန်ြပည်သဲမျာျ၏ ြခံဴြမမျာျကုိ သိမ်ျဇည်ျသည့် 
အစီရင်ခံစာ 

မွန်ြပည်လူ့အခွင့်အေရးေဖာင်ေဒးရှင်း 
ဩဂုတ်လ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် 

 

ြမန်မာနုိင်ငံတွင် ြပည်ဴထာင်စု ြက့ံခိုင်ဴရျနှင့်ဗံွးွဗူိျပါတီမှ သမတဦျသိန်ျစိန် အစုိျရသစ်ဗဵွ်စည်ျြပီျြဗစ်ဴသာ်လည်ျ 
တုိင်ျရင်ျသာျဴဒသအမျာျစုတွင် လဲးအခွင့်အဴရျချိေျဴဗာက်မဿမျာျ ဇက်လက်ကျဳျလွန်ခံဴနရဇဵ ြဗစ်သည်။ အစုိျ  
ရသစ်သည် ဗမာ့တပ်မဴတာ်အာျ ဴကျာဴ ထာက်ဴနာက်ခံြပူထာျသြဗင့် စစ်တပ်မှ ကျဳျလွန်သည့် လဲးအခွင့်အဴရျ  
ချိေျဴဗာက်မဿမျာျကုိ ရပ်တန်းဴစရန် မစွမ်ျဴဇာင်နုိင်ရုံသာမက ရပ်တန်းသွာျဴအာင် ဴဇာင်ရွက်နုိင်သည့် အခွင့်  
အာဏာလည်ျ အလျဉ်ျမရိှဴြကာင်ျ ဴတွ်ရသည်။ ထုိးဴြကာင့် စစ်တပ်မျာျ၊ အစုိျရနှင့်နီျစပ်သည့် စီျပွာျဴရျ  
ကုမဖဏီမျာျမှ ဴြမယာသိ မ်ျဇည်ျမဿတုိးသည် မွန်ြပည်နယ်၊ ကရင်ြပည်နယ်ရိှ ဴဒသမျာျတွင်သာမက တနသင်္ာရီ  
တုိင်ျရိှ ဴဒသမျာျထိတုိင် ဇက်လက်ြဗစ်ပွာျလျက်ရိှသည်။ 

ြပီျခဵ့သည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှစတင်ြပီျ “ကဒုိက်” အဴြခစုိက် အစုိျရဴရတပ်တုိင်ျဴဒသ လက်ဴအာက်ခံဴရ 
တပ် တပ်ရင်ျအမှတ် (၄၃) သည် တနသင်္ာရီတုိင်ျ ဴရြဗဳွမူိ္နယ် ကျဵွသံုျညီမကျွန်ျဴပါ်ရိှ မွန်ြပည်သဲမျာျပုိင်ဇိုင်သည့် 
အဗုိျတန်ရာဘာြခံနှင့် အိမ်ြခံဴြမအပါအဝင် ဴြမဧကဴပါင်ျ (၁၀၀၀) ဴကျာ်ကုိ အဓမ္မသိမ်ျဇည်ျခဵ့သည်။  

မွန်ြပည်လဲးအခွင့်အဴရျဴဗာင်ဴဒျရှင်ျ၏ မှတ်တမ်ျြပူစုချက်မျာျအရ ရာဘာြခံဴြမ ဧကဴပါင်ျ (၁၀၀၀) ဴကျာ်ကုိ 
ဴရတပ်မှ သိမ်ျဇည်ျခဵ့သည့်အြပင် ကျွန်ျနှင့်အနီျအနာျတဝုိက်ရိှ အြခာျဴသာ အဗုိျတန် ရာဘာြခံဴြမဧကဴပါင်ျ 
(၃၀၀၀) ခန်းကုိလည်ျ ဇက်လက်သိမ်ျဇည်ျသွာျရန် ြခံဴြမ မျာျကုိ သတ်မှတ်တုိင်ျထွာခဵ့ြပီျြ ဗစ်သည်ကုိ ဴတွ်  
ရသည်။  

သိမ်ျဇည်ျခဵ့သည့် ြခံဴြမမျာျဴပါ်တွင် စစ်ဴလ့ကျင့်ဴရျကွင်ျ၊ သင်တ န်ျဴကျာင်ျနှင့် စစ်တန်ျလျာျမျာျ တည်  
ဴဇာက်ရန်အတွက်ြဗစ်သည်ဟု ဴရတပ်အာဏာပုိင်မျာျက အဴြကာင်ျြပထာျသည်။ ယင်ျဴြမယာသိမ်ျဇည်ျမဿ  
မျာျဴြကာင့် ရာဘာြခံဴြမပုိင်ရှင် အိမ်ဴထာင်စုဴပါင်ျ (၂၄၀) ခန်း သဲတုိး၏ြ ခံဴြမမျာျ ဇံုျရှ၀ံျခဵ့ရသည့်အြပင် ဇက်  
လက်လုပ်ကုိင်ခွင့်ကုိလည်ျ ဴရတပ်အာဏာ ပုိင်မျာျက ပိတ်ပင်ထာျြပီျြဗစ်သည်။ ပင်မစီျပွာျဴရျြဗစ်သည့် ြခံဴြမ  
မျာျ သိမ်ျဇည်ျခံရြပီျဴနာက် ြခံပုိင်ရှင်မိသာျစုမျာျအဴနြဗင့် အခက်အခဵ မျိေျစုံရင်ဇိုင်ြကံူ  ဴတွ်ဴန ြကရသည်။ 



ြခံဴြမပုိင်ရှင်မျာျသည် နှစ်ဴပါင်ျမျာျစွာ ရင်ျနီှျြမှပ်နံှလုပ်ကုိင်စာျဴသာက်လာခဵ့သည့် ြခံဴြမ မျာျ အချိန်တုိတုိအ  
တွင်ျ ဇံုျရှံုျခဵ့ရသြဗင့် လတ်တဴလာ စာျဝတ်ဴနဴရျကုိ မျာျစွာ အခက်အခဵြဗစ်ဴစသည်။  

 ြခံဴြမပုိင်ရှင်မိသာျစုမျာျသည် အမျာျအာျြဗင့် ရာဘာထုတ်လုပ်မဿမှရသည့် ဝင်ဴငွအခုတည်ျကုိသာ အာျ  
ထာျဴနြကရသြဗင့် ယခုလုိ ပုံမှန်ဝင်ဴငွမရိှဴတာ့သည့်အတွက် ၎င်ျတုိး၏ ကျန်ျမာဴရျဴ စာင့်ဴရှာက်မဿ၊ 
သာျသမီျမျာျ၏ ပညာဴရျနှင့် အြခာျအသံုျစရိတ်မျာျအတွက် အခက်အခဵြကံူဴတွ်ြကရသည်။  

 အလုပ်လက်မ့ဵဘဝသိုး အတင်ျအဓမ္မ တွန်ျပုိးခံြကရသည့်အတွက် မိမိတုိး၏ ဴနရပ်ရင်ျဴဒသမျာျတွင် 
ဇက်လက်ရပ်တည်ရန် အဴြခအဴနမဴပျဴတာ့သည့်အတွက် အိမ်နီျချင်ျထုိင်ျနုိင်ငံသိုး ရရာအလုပ် 
လုပ်ကုိင်ြကရသည့် အဴြခအဴနသိုး ဴရာက်သွာျြကရသည်။  

 ဴနရပ်ရင်ျတွင် မဴရွ်ဴြပာင်ျနုိင်ပဵ ကျန်ရစ်ဴနသည့်  မိသာျစုမျာျမှာလည်ျ မိမိတုိး၏ြ ခံဴြမမျာျ ဇံုျရံှ၀ျ  
သွာျရသည့်အြပင် စစ်တပ်မျာျမှ ဇက်လက်ြပီျ အဓမ္မလုပ်အာျဴပျဴ စခိုင်ျမဿ၊ ဴပါ်တာအြဗစ် ဗမ်ျဇီျခိုင်ျ  
ဴစမဿ၊ ဴငွဴြကျအဴကာက်ခွ န်မျာျ မတရာျဴပျဴဇာင်ရမဿမျာျ ဇက်လက်ြကုံဴတွ်ရဦျမည် ြဗစ်သည်။ 

ြပီျခဵ့သည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်လည်ျ ဴဒါက်တာခင်ဴရ၂ပုိင် ဴဇကမ္ဘာကုမဖဏီမှ မွန်ြပည်နယ် ကျိေက်မဴရာွမူိ္နယ် နိတုံ  
ဴကျျရွာတွင် ဘိလပ်ဴြမစက်ရုံစီမံကိန်ျအတွက် လယ်ဴြမဧကဴပါင်ျ (၈၀၀) ခန်းကုိ သိမ်ျယဲခဵ့သည်။ ဴနာက် ပုိင်ျ 
လယ်သမာျမျာျမှ ဴနြပည်ဴတာ်အစုိျရသိုး တုိင်ျတန်ျခဵ့သည့်အတွက် ကာလတန်ဗုိျဴအာက် အဇဴပါင်ျမျာျစွာ  
ဴလျာ့နည်ျသည့် ဴလျာ်ဴြကျဴငွမျာျကုိ ဴပျဴလျာ်ခဵ့သည်။ သိုးဴသာ် ယင်ျဴလျာ်ဴြကျဴငွမျာျမှာ လယ်ဴြမမျာျ 
ဇံုျရံှ၀ျြပီျ ဘဝပျက်သွာျြကသည့် ဴတာင်သဲမျာျကုိ ြပန်လည်နလန်ထဲရန် မ စွမ်ျဴဇာင်နုိင်ခဵ့ဴပ။  

အစုိျရသစ် ဗဵွ်စည်ျြပီျသည့်ဴနာက် ဴဒသတွင်ျ လဲးအခွင့်အဴရျအဴြခအဴနမျာျ တုိျတက်ဴကာင်ျမွန်လာလိမ့်မည်  
ဟု မွန်ြပည်သဲအမျာျစုက ဴမျာ်လင့်ထာျခဵ့သည်၊၊ သိုးရာတွင် လက်ရိှြဗစ်ဴပါ်ဴနဴသာ ချိေျဴဗာက်မဿအဴြခအဴနမျာျ  
မှာ ယခင်အစုိျရလက်ထက် အဴြခအဴနမျာျထက်ပင် ဇိုျ ရွာျလာဴနသည်ကုိ ဴတွ်ြမင်ဴနရသည်။  

ထုိးဴြကာင့် မွန်ြပည်လဲးအခွင့်အဴရျဴ ဗာင်ဴဒျရှင်ျမှ မွန်ြပည်သဲတုိး၏ အသံမျာျကုိ ကုိယ်စာျြပူကာ ဴအာက်ပါအ  
ချက်မျာျကုိ ဴတာင်ျဇိုလုိက်သည်။  

 ဦျသိန်ျစိန်အစုိျရအဴနြဗင့် စစ်တပ်နှင့် စီျပွာျဴရျကုမဖဏီတုိး၏ အဓမ္မဴြမယာသိမ်ျဇည်ျဴနမဿမျာျ ကုိ အ  
ြမန်ဇံုျတာျဇီျဴပျရန်၊ 

 မွန်ဴဒသလုံျဇိုင်ရာ ဒီမုိကဴရစီပါတီမှ မွန်ြပည်သဲမျာျ ဴရွျချယ်တင်ဴြမှာက်လုိက်သည့် ြပည်ဴထာင်စု  
လ၂တ်ဴတာ်နှင့် မွန်ြပည်နယ်လ၂တ်ဴတာ်မှ ဴြမယာသိမ်ျဇည်ျြခင်ျခံခဵ့ရသည့် ဴြမပုိင်ရှင် လယ်ပုိင်ရှင်တုိး၏ 
ဘဝလုံြခံူဴရျနှင့် တရာျမ၁တဴရျအတွက် ဝုိ င်ျဝန်ျကာကွယ် ဴစာင့်ဴရှာက်ဴပျရန်၊  

 ြမန်မာနုိင်ငံဇိုင်ရာ လဲးအခွင့်အဴရျ အထဲျကုိယ်စာျလှယ် မစဆတာဴသာမတ်အုိဴဟျကွမ်တာနာျ အဴန  
ြဗင့် စစ်တပ်မှ တရာျမ့ဵသိမ်ျယဲထာျသည့် ြပည်သဲပုိင်ဴြမမျာျအာျ သိမ်ျယဲဴနမဿမျာျအဴပါ် စုံစမ်ျစစ်ဴဇျ  
မဿမျာျ ြပူလုပ်ဴပျရန်။ 

ဗမာ့တပ်မဴတာ်မှ စစ်တပ်မျာျသည် တုိင်ျရ င်ျသာျြပည်သဲမျာျအဴပါ် ဴြမယာမျာျ အဓမ္မသိမ်ျပုိက်ြခင်ျ နည်ျလမ်ျ 
ြဗင့် တုိက်ခိုက်ဴနသည်။ နုိင်ငံဴတာ်အစုိျရကလည်ျ ဴဒသခံ တုိင်ျရင်ျသာျတုိးအာျ ၎င်ျတုိးဴဒသတွင်ျရိှ သယံဇာတ၊ 
ဴြမယာနှင့် အြခာျဴသာပုိင်ဇိုင်မဿမျာျအဴပါ် ဇံုျြဗတ်ချက်ဴပျနုိင်သည့် အခွင့်အ လမ်ျမျာျမရိှဴစပဵ လက်ဝါျြကီျ  
အုပ်ထာျသည်။ အစုိျရ အဴနြဗင့် တုိင်ျရင်ျသာျဴဒသအတွင်ျ လဲးအခွင့်အဴရျချိေျဴဗာက်မဿမျာျ ကုိ ဇက်လက်ကျဳျ  
လွန်ချိေျဴဗာက်ဴနပါလ၁င် အစုိျရနှင့် တုိင်ျရ င်ျသာျမျာျအြကာျ ြဗစ်ပွာျဴနသည့် ပဋိပက္ခမျာျမှာ ပုိမုိရှည်ြကာသွာျ  
ဗုိးသာရိှမည်ြဗစ်ဴြကာင်ျ ထုတ်ြပန်လုိက်ရဴပသည်။  

ပုိမုိသိရိှလုိပါက - 



 
Nai Aue Mon – +66 (0) 861 67 9741 (Coordinator, Human Rights Documentation and 
Dissemination Project, Human Rights Foundation of Monland - Burma) 
 
Nai Chan Dein – +66 (0) 811 97 9202 (Coordinator, Human Rights Documentation and Advocacy 
Project, Human Rights Foundation of Monland - Burma) 
 
E-mail: info@rehmonnya.org, Website: www.rehmonnya.org  
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