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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“အတတိ်မ ှာ ပိတမိ်နေတ ဲ့သနူတွေ 

အတိတရ် ဲ့ ချည်န  ှာငမ်ှုကနေ 

ရုေ််းမထွေက ်ိငုတ် ဲ့သနူတွေဟှာ  

ဒမုိီကနရစီပပြုပပငန်ပပှာင််းလ နရ်းပြစ်စဉ်

မ ှာ အခကအ်ခ နတွေ အဟေ် ဲ့အတှာ်းနတွေ 

အမျှာ်းကကီ်းပြစ်နစလမ်ိဲ့မယ်" 

နဒေါ်နအှာင်ဆေ််းစုကကည် 

၂၀၁၇ ဩဂုတ် 

၂၀၁၀ ခု  စ်မ စတငပ်ပီ်း စစ်အစို်းရမ  အရပ်သှာ်း                         

အစို်းရသို ဲ့ က်ူးနပပှာင််းလှာပပီ်းနေှာက် အမျိြု်းသှာ်းပပေလ်ည်သင်ဲ့  

ပမတ်နရ်း  င်ဲ့ ပငမ်ိ်းချမ််းနရ်းသည်  ိငုင်နံရ်းသမှာ်းမျှာ်းအကကှာ်း နရပေ််းစှာ်း 

လှာနသှာအယအူဆတစ်ခု ပြစလ်ှာသည်။ 

အမျြို်းသှာ်းဒမုိီကနရစီအြွေ ွဲ့ချြုပ်၏ ၂၀၁၅ သမုိင််းဝငန်အှာငပ်ွေ သည ်

ပမေမ်ှာ ိငုင်တံွေင ်စစမ် ေန်သှာ ဒမုိီကနရစစီ ေစက်ို တည်နဆှာကရ်ေ ် င်ဲ့ 

တကွေ တပပှာ်းစီ ပြစ်နေနသှာ လူ ဲ့အြွေ ွဲ့အစည််း မျှာ်းကို နပေါင််းစည််းရေ ်

အတွေက ်နမ ှာလ်င်ဲ့ချက်သစတ်စ်ခုကိ ုနမွေ်းြွေှာ်းနစခ ဲ့သည်။ 

သို ဲ့နသှာ် နပမပပငအ်နပခအနေမျှာ်းကို နလဲ့လှာကကည်ဲ့မည်ဆိပုေါက 

အမျြို်းသှာ်းပပေလ်ည်သင်ဲ့ပမတ်နရ်းအတွေက ်အမ ေတ်ကယ်လပ်ုနဆှာငန်ေ 

ပခင််း ရ ိမရ ိ  င်ဲ့ပတ်သက၍် နမ်းခွေေထ်တုစ်ရှာမျှာ်း ရ ိနေသည်ကိ ုနတွေွဲ့ရမည ်

ပြစ်သည်။ 
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လွေတလ်ပ်စွေှာ ထတု်နြှာ်နပပှာဆိခုွေင်ဲ့ကိ ုကေ် ဲ့သတ ်

ထှာ်းဆ ပြစ်သည်ဲ့အပပင ် ရခုိင ် င်ဲ့ ကချငန်ပမှာက ်

ပုိင််း  င်ဲ့ ရ မ််းပပည်ေယမ်ျှာ်းတွေင ် ပြစပ်ွေှာ်းနေနသှာ 

လက်ေက်ကိငုပ်ဋပိကခ  င်ဲ့ လူ ဲ့အခွေင်ဲ့အနရ်းချြို်း 

နြှာကမ်ှုမျှာ်းက ပမေမ်ှာ ိငုင်အံနေပြင်ဲ့ ဒမုိီကနရ 

စီစေစ်သို ဲ့ အသွေငက််ူးနပပှာင််းပပီ်း နေှာကပုိ်င််းတွေင ်

လည််း သသိှာနသှာတိ်ုးတက်နပပှာင််းလ မှု မရ ိ 

သည်ကိ ုနထှာက်ပပလျက်ရ ိသည်။ 

အတိတက်ှာလက ပြစ်ပွေှာ်းခ ဲ့နသှာ လူ ဲ့အခွေင်ဲ့အ 

နရ်းချြို်းနြှာကမ်ှုမျှာ်းကို အသအိမ တ်ပပြုပခင််းမရ ိ 

သက ဲ့သို ဲ့ အဆိပုေါချိြု်းနြှာကမ်ှုမျှာ်းကို ကိုငတ်ွေယ ်

နပြရ င််းရေအ်တွေက်လည််း လကရ် ိအပ်ုချြုပ်သ ူ

မျှာ်းက စတိ်မဝင််းစှာ်းကကနချ။ ၎င််းပပင ်အတိတ ်

ကှာလ လူ ဲ့အခွေင်ဲ့အနရ်းချိြု်းနြှာကမ်ှုမျှာ်းနကကှာင်ဲ့ 

ေစ်ေှာခ ဲ့ရသမူျှာ်းကိ ု ၎င််းတို ဲ့၏ ခေါ်းသ်ီးနသှာအ 

တိတက်ို နမဲ့မပစ် ိငုပ်ခင််းအတွေက ် "အတိတတ်ွေင ်

ပိတမိ်နေသမူျှာ်း"၊ “အပငြို်းအနတ်းကက်ီးသမူျှာ်း" 

“ခွေင်ဲ့လွှတ်သည််းခံပခင််းမရ ိသမူျှာ်း" အပြစ ်တံဆပ်ိ 

ကပ်ကှာ ပပစတ်ငမ်ှုပပြုလပ်ုလှာသည်ကိလုည််း 

နတွေွဲ့ရသည်။ 

မွေေပ်ပည်ေယ်  င်ဲ့ ပမေမ်ှာ ိငုင်နံတှာငပုိ်င််း မွေေန်ဒသ 

မျှာ်းရ ိ  ရွေ ှာသူရွေ ှာသှာ်းမျှာ်းအနေပြင်ဲ့ ၎င််းတို ဲ့၏ 

အတိတ်ဆို်းကို နမဲ့မပစ် ိုင်သည်သှာမက ၎င််း 

တို ဲ့အနပေါ်ကျ ်းလွေေ်ခ ဲ့နသှာ ဆယ်စု  စ်ချီနသှာ 

ချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းအတွေက် တရှာ်းမ တမှု တစ်စံု  

တရှာ ရ ှာနြွေနပ်းရေ်အတွေက်လည််း ဆ ဒရ ိနေ  

နကကှာင််း ဤအစီရင်ခံစှာပေါ သက်နသထွေက်ဆို 

ချက်မျှာ်းက နြှာ်ပပလျက်ရ ိသည်။ 

၁၉၉၅ ခု  စ်မ စ၍ တိုင််းရင််းသှာ်းလက်ေက်ကိုင် 

တပ်ြွေ ွဲ့တချိြု  င်ဲ့ တပ်မနတှာ်တို ဲ့က စေစ်တကျ  င်ဲ့ 

နပမှာက်ပမှာ်းစွေှာ  ကျ ်းလွေေ်ခ ဲ့နသှာ လူ ဲ့အခွေင်ဲ့အ 

နရ်းချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်း  င်ဲ့သက်ဆိုင်နသှာ သက် 

နသအနထှာက်အထှာ်းမျှာ်းကို နြှာ်ပပရုံသှာမက 

အဆိပုေါချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းကိ ုခံစှာ်းခ ဲ့ရနသှာ နဒသ 

ခံပပည်သူမျှာ်း၏ ဆ ဒအသံမျှာ်း  င်ဲ့ တရှာ်းမ တမှု 

ကို ရ ှာနြွေလိုနသှာ ၎င််းတို ဲ့၏အှာသီသကိုလည််း 

ဤအစီရငခံ်စှာက နြှာ်ပပလိုသည်။ 

ထိုသို ဲ့နြှာ်ပပပခင််းပြင်ဲ့ အတိတ်ကှာလ အကကမ််း 

ြက်မှုကို   ကိုင်တွေယ်နပြရ င််းပခင််း  မပပြုဘ  အ 

မျိြု်းသှာ်းပပေ်လည်သင်ဲ့ပမတ်နရ်းကို လုပ်နဆှာင် 

လိုနသှာ  လက်ရ ိအစို ်းရ၏ မူဝေါဒကို နမ်းခွေေ််း  

ထတု်လိုသည်ဲ့အပပင ်အသွေငက်ူ်းနပပှာင််းမှုဆိငုရ်ှာ 

တရှာ်းမ တမှု ပြစ်စဉ်မျှာ်းမ  ပပေ်လည်ကုစှာ်း  

ပခင််းပြစ်စဉ်သည် အမျိြု်းသှာ်းပပေလ်ည်သင်ဲ့ပမတ် 

နရ ်းအတွေက်  မရ ိ မ ပြစ်အစိတ်အ ပုိင် ်း  ပြစ်  

နကကှာင််းကိုလည််း နထှာက်ပပလိုသည်။ 

ဤအစီရင်ခံစှာတွေင် အပုိင််း (၇) ပုိင််း ပေါဝင်ပေါ 

သည်။  

အပုိင််း (၁) – ေိဒေါေ််း၊ အပုိင််း (၂) – အစီရငခံ်စှာ 

ပပြုစုပုံေည််းေှာ၊ အပုိင််း (၃) – အသွေငက်ူ်းနပပှာင််းမှု 

ဆိငုရ်ှာ တရှာ်းမ တမှုကိ ုပခံြုငံနုြှာ်ပပပခင််း၊ အပုိင််း 

(၄) – ချိြု်းနြှာက်မှု ပုံစံအမျိြု်းအစှာ်းမျှာ်း၊ အပုိင််း 

(၅) – တရှာ်းမ တမှုကို နတှာင််းဆိနုသှာ နဒသခံ 
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'I Still Remember': Desires for justice and acknowledgment of past human rights violations in Mon areas of southern Burma 
 

 ၁၉၉၅ မ  ၂၀၁၇ ခု  စ်အတွေင််း တပ်မနတှာ်  င်ဲ့ တိုင််းရင််းသှာ်းလက်ေက်ကိုင်တပ်ြွေ ွဲ့မျှာ်းက စေစ်တကျ  င်ဲ့ ကျယ် 

ကျယ်ပပေ် ဲ့ပပေ် ဲ့ ကျ ်းလွေေ်ခ ဲ့နသှာ လူ ဲ့အခွေင်ဲ့အနရ်းချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းကို   မွေေ်ပပည်လူ ဲ့အခွေင်ဲ့အနရ်းနြှာငန်ဒ်းရ င််းက 

မ တ်တမ််းတငခ် ဲ့သည။် အဆိပုေါ ချိြု်းနြှာက်မှုကို ကျ ်းလွေေခ် ဲ့သအူမျှာ်းစုက အပပစ်နပ်းအနရ်းယူခံရမှုမ  လွေတက်င််း 

လျက်ရ ိနေပပီ်း ၎င််းတို ဲ့၏လုပ်ရပ်အတွေက် တှာဝေခံ်၊ တှာဝေယ်ူခ ဲ့ပခင််းလည််း မရ ိနချ။ 

 

  ဤအစီရင်ခံစှာပေါ သတ်မ တ်ကှာလအတွေင််း  တပ်မနတှာ်  င်ဲ့ တိုင််းရင််းသှာ်းလက်ေက်ကိုင်တပ်ြွေ ွဲ့မျှာ်းက 

ကျ ်းလွေေ် ခ ဲ့နသှာ မတရှာ်းြမ််းဆီ်းပခင််း၊ ထိေ််းသိမ််းပခင််း  င်ဲ့ ညှဉ််းပေ််း  ိပ်စက်ပခင််းဆိုင်ရှာ ချိြု်းနြှာက်မှု (၁၀၈) 

မှုကို မ တ်တမ််း တင် ိုင်ခ ဲ့သည်။ အဆိုပေါချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းကို နဒသခံပပည်သူ (၃၃၀၀) နကျှာ် ခံစှာ်းခ ဲ့ရပပီ်း 

မွေေ်ပပည်ေယ် နရ်းပမိြု ွဲ့ေယ်   င်ဲ့ တေသသှာရီတိုင််း နရပြ ပမိြုွဲ့ေယ်အနပခစိုက် တပ်မနတှာ်တပ်ရင််း  (၃၀) နကျှာ်တို ဲ့က 

ကျ ်းလွေေခ် ဲ့သည်။ 

 

  ၁၉၉၅ မ  ၂၀၁၇ ခု  စ်အတွေင််း  တပ်မနတှာ်  င်ဲ့ တိုင််းရင််းသှာ်းလက်ေက်ကိုငတ်ပ်ြွေ ွဲ့မျှာ်းက ကျ ်းလွေေခ် ဲ့နသှာ ဥပ 

နဒပပင်ပသတ်ပြတ်မှု (၅၇) မှုနကျှာ်ကို မ တ်တမ််းတင် ိငု်ခ ဲ့ပပီ်း အဆိုပေါသတ်ပြတ်မှုမျှာ်းနကကှာင်ဲ့ ရွေ ှာသူရွေ ှာသှာ်း 

(၁၉၀) ဦ်း အေည််းဆံု်းနသဆံု်းခ ဲ့နကကှာင််း နတွေွဲ့ ရ ိခ ဲ့သည်။ သတ်ပြတ်ခံရသူအမျှာ်းစုမ ှာ အမျိြု်းသှာ်းမျှာ်းပြစ်ပပီ်း 

အမျိြု်းသမီ်း၊ ကနလ်း  င်ဲ့ ဆယ်လသှာ်းအရွေယ် ကနလ်းငယ်မျှာ်းလည််း အသတ်ပြတ်ခံခ ဲ့ရနကကှာင််း နတွေွဲ့ ရ ိခ ဲ့သည။်  

အဆိပုေါသတ် ပြတ်မှုမျှာ်းကို တပ်မနတှာ်တပ်ရင််း (၂၇) ရင််းနကျှာ်က ကျ ်းလွေေခ် ဲ့ပခင််းပြစ်သည်။ 

 

 ၁၉၉၅ ခု  စ်မ  စတင၍် တပ်မနတှာ်က ကျ ်းလွေေခ် ဲ့နသှာ လိငပုိ်င််းဆိငုရ်ှာအကကမ််းြက်မှု (၆၇) ကို မ တ်တမ််းတင ်

 ိငုခ် ဲ့ပပီ်း အဆိပုေါအကကမ််းြက်မှုကို အမျိြု်းသမီ်း၊ ကနလ်းသငူယ်  င်ဲ့ အမျိြု်းသှာ်း (၁၀၆) ဦ်းတို ဲ့က ခံစှာ်းခ ဲ့ရနကကှာင််း 

နတွေွဲ့ ရ ိခ ဲ့သည်။ အကကမ််းြက်မှုမျှာ်းတွေင ်မုဒိမ််းကျင်ဲ့ပခင််း၊ အုပ်စုြွေ ွဲ့ မုဒိမ််းကျင်ဲ့ပခင််း၊ လိင်ကျွေ်ပပြုပခင််း  င်ဲ့ ကှာယ 

အလ ပပမှုတွေင ်အတင််းအဓမမပေါဝငန်စပခင််းတို ဲ့ ပေါဝငပ်ပီ်း တပ်မနတှာ်တပ်ရင််း (၂၇) ရင််းနကျှာ်က ကျ ်းလွေေခ် ဲ့ပခင််း 

ပြစ်သည်။ 

 

ပပည်သူမျှာ်း၏ ဆ ဒအသံမျှာ်း၊ အပုိင််း  (၆) – 

အ  စ်ချြုပ်  င်ဲ့ အပုိင််း (၇) – အစို်းရ၊ လွှတ်နတှာ၊် 

တိုင််းရင််းသှာ်းလက်ေက်ကိုင်တပ်ြွေ ွဲ့မ ျှာ်း  င်ဲ့ 

 ိုင်ငံတကှာအသိုင််းအဝုိင််းမျှာ်းအှာ်း အကကံပပြု 

နသှာ တိုက်တွေေ််းချက်မျှာ်း တို ဲ့ ပြစ်ကကသည်။ 

အပုိင််း (၄) တွေင် မွေေ်ပပည်လူ ဲ့အခွေင်ဲ့အနရ်းနြှာင် 

နဒ်းရ င််း၏ သတင််းအချက်အလက်နကှာက်ခံစု 

နဆှာင််းပခင််းဘဏ္ဍှာတိုက်တွေင် မ တ်တမ််းတင် 

ထှာ်းသည်ဲ့ (၂၂) ကကှာပြစ်ပွေှာ်းခ ဲ့နသှာ  

 

လူ ဲ့အခွေင်ဲ့အနရ်းချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းကို ၁) မတရှာ်း 

ြမ််းဆီ်းပခင််း၊ ထိေ််းသိမ််းပခင််း  င်ဲ့ ညှဉ််းပေ််း  ိပ် 

စက်ပခင််း၊ (၂) ဥပနဒပပင်ပသတ်ပြတ်ပခင််း  င်ဲ့ 

လက်စနြျှာက်ပခင််း၊ (၃) မုဒိမ််းကျင်ဲ့ပခင််း  င်ဲ့ 

အပခှာ်းနသှာ လိင်အကကမ််းြက်မှုပုံစံမျှာ်း  င်ဲ့ (၄) 

လယ်ယှာနပမ၊  ပုိင်ဆိုင်မှု  င်ဲ့ လူနေမှုဆိုင်ရှာ  

အခွေင်ဲ့အနရ်းချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းဟူ၍ အပုိင််း (၄) 

ပုိင််းခွေ ကှာ တငပ်ပထှာ်းသည်။ 
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 နဒသတွေင််း အကကီ်းစှာ်းစ်ီးပွေှာ်းနရ်းစမံီကေိ််းမျှာ်းနကကှာင်ဲ့နသှာ်လည််းနကှာင််း တပ်မနတှာ်  င်ဲ့ အစို်းရဌှာေဆိငုရ်ှာမျှာ်း 

က လယ်နပမဧက တစ်သေိ််း (၁၀၀၀၀၀) နကျှာ် သမ်ိ်းဆည််းခ ဲ့နကကှာင််း  မွေေပ်ပည်လူ ဲ့အခွေင်ဲ့အနရ်းနြှာငန်ဒ်းရ င််းက 

မ တ်တမ််းတင ်ိငုခ် ဲ့သည်။ 

 နဒသခံပပည်သူမျှာ်းအနေပြင်ဲ့ ၎င််းတို ဲ့ကကံြုနတွေွဲ့ခံစှာ်းခ ဲ့ရနသှာ ပြစ်ရပ်ဆို်းမျှာ်းကို နမဲ့နပျှာက် ိငု်စွေမ််းမရ ိနကကှာင််း 

ထုတ်နြှာ်နပပှာဆိုခ ဲ့ပပီ်း အဆိုပေါေစ်ေှာမှုမျှာ်းအတွေက် အပပစ်နပ်းအနရ်းယူမှုမျှာ်း၊ လယ်ယှာနပမပပေ်လည်နပ်း 

အပ်မှုမျှာ်း၊ နလျှာ်နကက်းနငွေနပ်းနချမှုမျှာ်း၊ လူမှုြွေံ ွဲ့ ပြိြု်းနရ်းလုပ်နဆှာငန်ပ်းမှုမျှာ်း၊ စစ်တပ်အငအ်ှာ်းနလ ှာဲ့ချနပ်းမှု 

မျှာ်း၊ ချိြု်းနြှာက်မှု  နေှာက်တစ်ကကိမ် ထပ်မံပြစ်ပွေှာ်းမှုမရ ိနစရေ် တှာဝေ်ခံမှုမျှာ်း၊ နတှာင််းပေ်မှုမျှာ်း  င်ဲ့ ပငိမ််း 

ချမ််းနရ်းနြှာ်နဆှာငန်ပ်းမှုမျှာ်းစသည်တို ဲ့ပေါဝငန်သှာ တရှာ်းမ တမှု ရ ှာနြွေနရ်းေည််းလမ််းမျှာ်းပြင်ဲ့ နပြရ င််းနဆှာင် 

ရွေက်နပ်းရေ ်နတှာင််းဆိခု ဲ့ကကသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဒေသခံရ ွာသရူ ွာသွာားမ ွာားက တရွာားမျှတမှုက ို ဒတွာင ားဆ ိုခခင ား 

 

“ကျွေန်တှာ်တို ဲ့ မချမ််းသှာချငပ်ေါဘ်ူး၊ အရငလ်ို ပုံမ ေပ်ပေပ်ြစ်ရငပ်  ရပေါပပီ" 

ဦ်း………...၊ နရပြ ပမိြုွဲ့ေယ်၊ တေသသှာရီတိုင််း (နတွေွဲ့ဆံနုမ်းပမေ််းသည်ဲ့ရက်စွေ  - ၂၀၁၇ 

မတ်လ) 

ဤအစီရင်ခံစှာပေါ သက်နသထွေက်ဆိုချက်မျှာ်းကို ကကည်ဲ့ပခင််းအှာ်းပြင်ဲ့ ချိြု်းနြှာက်မှုကို ခံစှာ်းခ ဲ့ရ 

နသှာ နဒသခံပပည်သမူျှာ်းအနေပြင်ဲ့ အတိတ်ကှာလပြစ်ရပ်ဆိ်ုးမျှာ်းကို နမဲ့နပျှာက် ိငုပ်ခင််းမရ ိသည်ဲ့အပပင် 

၎င််းတို ဲ့ခံစှာ်းခ ဲ့ရနသှာ ချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းအတွေက် တရှာ်းမ တမှုတစ်စံုတရှာ ရရ ိရေက်ိုလည််း လိုလှာ်းလျက် 

ရ ိသည်ကို နတွေွဲ့ရမည်ပြစ်သည်။ 

မတရှာ်းြမ််းဆီ်းပခင််း၊ ထိေ််းသိမ််းပခင််း  င်ဲ့ ညှဉ််းပေ််း  ိပ်စက်ပခင််း၊ လိင်အကကမ််းြက်ပခင််း  င်ဲ့ လယ် 

ယှာနပမ၊ ပုိင်ဆိုင်မှု  င်ဲ့ လူနေမှုဆိုင်ရှာအခွေင်ဲ့အနရ်းချိြု်းနြှာက်ပခင််းမျှာ်းကို ခံစှာ်းကကံြုနတွေွဲ့ ခ ဲ့ရသူ ေစ်ေှာသူ 
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ပပည်သူမျှာ်းက အမျိြု်းသှာ်းပပေ်လည်သင်ဲ့ပမတ်နရ်း  င်ဲ့ ပငိမ််းချမ််းနရ်းတို ဲ့ကို တရှာ်းမ တမှု  င်ဲ့အတူ ရယူလို 

နကကှာင််း ထတု်နြှာ်နပပှာဆိခု ဲ့သည်။ 

ေစ်ေှာသူပပည်သူအချိြု ွဲ့က အပပစ်နပ်းအနရ်းယူမှုအနကကှာင််းကို နပပှာဆိုခ ဲ့နသှာ်လည််း အမျှာ်းစုမ ှာ 

ပပေလ်ည်ကုစှာ်းနရ်းအတွေက ်နဒသဆိငုရ်ှာြွေံ ွဲ့ ပြိြု်းတို်းတကမ်ှုမျှာ်း၊ နလျှာ်နကက်းနငွေနပ်းနချမှုမျှာ်း၊ ချိြု်းနြှာက် 

မှု နေှာက်တစ်ြေ် ထပ်မံမပြစ်ပွေှာ်းနစရေ် အှာမခံချက်နပ်းမှုမျှာ်း  င်ဲ့ အသိအမ တ်ပပြုနတှာင််းပေမ်ှုမျှာ်းကို 

လုပ်နဆှာငန်ပ်းရေ ်နတှာင််းဆိခု ဲ့သည်။ ၎င််းပပင ်နတွေွဲ့ဆံနုမ်းပမေ််းခ ဲ့နသှာ ရွေ ှာသရူွေ ှာသှာ်းမျှာ်းက ပငမ်ိ်းချမ််းစွေှာ 

နေထိငုလ်ိုနကကှာင််း နပပှာဆိခု ဲ့ပပီ်း ၎င််းတို ဲ့နဒသမ  တပ်မနတှာ်တပ်ရင််းမျှာ်း နလ ှာဲ့ချဆတု်ခွေှာနပ်းရေ ်နတှာင််း 

ဆိခု ဲ့သည်။ 

 

မတရွာားဖမ ားဆ ားခခင ား၊ ထ န ားသ မ ားခခင ားနငှ ့် ညှဉားပန ားနှ ပ စက ခခင ား 

 

အထက်ပေါချိြု်းနြှာက်မှုပုံစကံို ခံစှာ်းကကံြုနတွေွဲ့ ခ ဲ့ရသမူျှာ်းက ၎င််းတို ဲ့၏ကျ ်းလွေေမ်ှုကို အသအိမ တ်ပပြု 

ဝေ်ခံရေ ် င်ဲ့ အဆိုပေါချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းအတွေက် နလျှာ်နကက်းနပ်းနချရေ် နတှာင််းဆိခု ဲ့ကကသည်။ နလျှာ်နကက်း 

နငွေ နပ်းနချမှုမျှာ်းကိ ုနပပှာဆိခု ဲ့သက ဲ့သို ဲ့ ပပေလ်ည်ကုစှာ်းနရ်းအနေပြင်ဲ့ လမ််းတံတှာ်း၊ လ ပ်စစ်ဓှာတအ်ှာ်း  င်ဲ့ 

နဆ်းရုံမျှာ်းစသည်ဲ့ နဒသဆိငုရ်ှာြွေံ ွဲ့ ပြိြု်းမှုမျှာ်း လုပ်နဆှာငန်ပ်းရေ ်နပပှာဆိခု ဲ့ကကသည်။ 

“အစို်းရက ကျွေန်တှာ်တို ဲ့နဒသမ ှာ လမ််းနတွေ တံတှာ်းနတွေနဆှာက်ပပီ်း ကျေ််းမှာနရ်းေ ဲ့ ပညှာ 

နရ်းအတွေက် လုပ်နပ်းမယ်ဆိုရင ်နကှာင််းတှာနပေါဲ့။ ကျ ်းလွေေ်တ ဲ့အထ မ ှာ သူတို ဲ့လည််း ပေါ 

တှာပ နလ။ နလျှာ်နကက်းနငွေနတွေ နပ်းမယ်ဲ့အစှာ်း အ လိုြွေံ ွဲ့ ပြိြု်းတို်းတက်မှုလုပ်ငေ််းနတွေကို 

ကျွေန်တှာ်တို ဲ့ရွေ ှာမ ှာ ပုိလုပ်နပ်းသင်ဲ့တယ်" 

နစှာ……………...၊ အမျိြု်းသှာ်း၊ နရပြ ပမိြု ွဲ့ေယ်၊ တေသသှာရီတိုင််း (နတွေွဲ့ဆံုနမ်းပမေ််းသည်ဲ့ 

ရက်စွေ  - ၂၀၁၇ စက်တငဘ်ှာလ) 

မတရှာ်းြမ််းဆ်ီးပခင််း၊ ထေိ််းသမ်ိ်းပခင််း  င်ဲ့ ညှဉ််းပေ််း  ပ်ိစက်ပခင််းကို ခံစှာ်းခ ဲ့ရသမူျှာ်းက ဒတုိယအမျှာ်း 

ဆံု်း တရှာ်းမ တမှု ပပေ်လည်ရယူလိုသည်ဲ့ပုံစံအနေပြင်ဲ့ တပ်မနတှာ်က ၎င််းတို ဲ့၏ကျ ်းလွေေ်မှုမျှာ်းကို ဝေခံ် 

ရေ်  င်ဲ့ နတှာင််းပေ်မှုမျှာ်းပပြုလုပ်ရေ် ထုတ်နြှာ်နပပှာဆိုခ ဲ့ ကကသည်။ လူသိရ င်ကကှာ်းနတှာင််းပေ်ပခင််းပြင်ဲ့ 

ပပေလ်ည်ကုစှာ်းမှုပြစ်စဉ်ကိ ုသသိှာထငရ် ှာ်းစွေှာ စတငသ်င်ဲ့ပပီ်း တစ်ချိေတ်ည််းမ ှာပင ်ကျ ်းလွေေမ်ှုမျှာ်းအတွေက် 
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နလျှာ်နကက်းနပ်းနချပခင််းပြင်ဲ့ လူ ဲ့အခွေင်ဲ့အနရ်းချိြု်းနြှာက်မှုကို ကျယ်ကျယ်ပပေ် ဲ့ပပေ် ဲ့ခံစှာ်းခ ဲ့ရနသှာ နဒသခံ 

ပပည်သမူျှာ်း၏ ဒဏရ်ှာကို အတိုင််းအတှာတစ်ခုအထ ိသက်သှာနစမည်ပြစ်သည်။ 

“ကျွေ်နတှာဲ့်ကိစစကို ကကည်ဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွေ်နတှာ်က ဘှာအမ ှာ်းမ  မလုပ်ဘ ေ ဲ့ စစ်တပ်က 

ကျွေ်နတှာဲ့်ကို   ိပ်စက်ခ ဲ့တယ်။ မွေေ်ခွေ ထွေက်အြွေ ွဲ့ ေ ဲ့ ဆက်သွေယ်တယ်ဆိုပပီ်း ကျွေ်နတှာဲ့်ကို 

  ပ်ိစက်ခ ဲ့တှာ။ အ ဒေါ သတူို ဲ့မ ှာ်းတှာ။ သတူို ဲ့လုပ်ရပ်အတွေက် နတှာင််းပေသ်င်ဲ့တယ်" 

 ိငု်……………...၊ အမျိြု်းသှာ်း၊ နရပြ ပမိြု ွဲ့ေယ်၊ တေသသှာရီတိုင််း (နတွေွဲ့ဆံုနမ်းပမေ််းသည်ဲ့ 

ရက်စွေ  - ၂၀၁၇ စက်တငဘ်ှာ) 

လူသရိ ငက်ကှာ်း နတှာင််းပေပ်ခင််း  င်ဲ့ အပခှာ်းနသှာ ပပေလ်ည်ကုစှာ်းနရ်းပုံစံမျှာ်းအပပင ်တိုင််းရင််းသှာ်း 

နဒ သမျှာ်းမ  တပ်မနတှာ်တပ်ရင််းမျှာ်း နလ ှာဲ့ချဆတု်ခွေှာရေက်ိုလည််း မတရှာ်းြမ််းဆ်ီးပခင််း၊ ထေိ််းသမ်ိ်းပခင််း 

  င်ဲ့ ညှဉ််းပေ််း  ပ်ိစက်ပခင််းကို ခံစှာ်းခ ဲ့ရသူမျှာ်းက နတှာင််းဆိုခ ဲ့သည်။ ပပေ်လည်ကုစှာ်းနရ်းကို နလျှာ်နကက်း 

နပ်းနချ ပခင််းတစ်ခုတည််းပြင်ဲ့ မတိုင််းတှာဘ  ချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်း နေှာက်တစ်ြေ ်ထပ်မံမပြစ်ပွေှာ်းနစရေ ်အှာမ 

ခံချက်နပ်းပခင််းစသည်ဲ့ ယံုကကည်မှုတည်နဆှာက်ပခင််းပြစ်စဉ်ပြင်ဲ့လည််း ပပေ်လည်ကုစှာ်းနရ်းကို လုပ် 

နဆှာင ်ိငုသ်ည်။ 

“ကျွေမ်တို ဲ့ရွေ ှာက လိုအပ်ချက်နတွေ မျှာ်းတယ်။ လမ််းနတွေ၊ (လ ပ်စစ်)မီ်းနတွေ၊ ဆက်သွေယ်နရ်း 

နတွေ လိုတယ်။ ကျွေမ်တို ဲ့ အှာဏှာရ ငအ်စို်းရေ ဲ့ ခပ်နဝ်းနဝ်းနေချငတ်ယ်။ အေှာဂတ်မ ှာ ပငမ်ိ်း 

ချမ််းြုိ ဲ့လည််း လိုတယ်။ ကျွေမ်တို ဲ့ အတိတ်မ ှာ ကကံြုနတွေွဲ့ ခ ဲ့သလိုမျိြု်း ဘယ်သူ ဲ့ကိုမ  မကကံြုနတွေွဲ့ 

နစချငဘ််ူး  " 

နေှာ်……..၊ အမျိြု်းသမီ်း၊ နရပြ ပမိြု ွဲ့ေယ်၊ တေသသှာရီတိုင််း (နတွေွဲ့ဆံုနမ်းပမေ််းသည်ဲ့ရက်စွေ  - 

၂၀၁၇ စက်တငဘ်ှာ) 

 

ဥပဒေခပင ပသတ ခဖတ ခခင ားနငှ ့် လက စဒဖ ွာက ခခင ား 

 

တပ်မနတှာ် သို ဲ့မဟုတ် တိုင််းရင််းသှာ်းလကေ်က်ကိငုမ်ျှာ်း၏ ြမ််းဆ်ီးသတ်ပြတ်ပခင််းကို ခံခ ဲ့ရသမူျှာ်း 

၏ မိသှာ်းစုဝင်မျှာ်း  ငဲ့် အသိမိတ်နဆွေမျှာ်းက ကျ ်းလွေေ်ခ ဲ့သူမျှာ်းကို အပပစ်နပ်းအနရ်းယူပခင််းပြင်ဲ့ တရှာ်း 

မ တမှုရ ှာနြွေနပ်းရေ ်နတှာင််းဆိခု ဲ့ကကသည်။ မွေေပ်ပည်ေယ်  င်ဲ့ ပမေမ်ှာ ိငုင်နံတှာငပုိ်င််း မွေေန်ဒသမျှာ်းအတွေင််း 
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ဥပနဒပပင်ပသတ်ပြတ်ပခင််းမျှာ်းကို ကျ ်းလွေေခ် ဲ့သူမျှာ်းက အပပစ်နပ်းအနရ်းယူခံရမှုမ  လွေတ်ကင််းနေမှုကို 

လည််း အဆံ်ုးသတ်ရေ ်နတှာင််းဆိခု ဲ့သည်။ 

“ကျွေ်မရ ဲ့ ဆံု်းသွေှာ်းတ ဲ့ခင်ပွေေ််းအနပေါ် လုပ်ခ ဲ့တှာနတွေအတွေက် အပပစ်နပ်းခံရတှာကို ပမင်ချင် 

ပေါတယ်။ ဘှာသှာတရှာ်းအရ ကကည်ဲ့မယ်ဆိရုင ်အ လိုပြစ်တှာ သူ ဲ့ကံဆိနုပမယ်ဲ့ ဥပနဒအနေေ ဲ့ 

ဆိရုင ်အ ဒေါက ရှာဇဝတ်မှုပ နလ။ ဒေါနကကှာင်ဲ့ ကျ ်းလွေေခ် ဲ့တ ဲ့သနူတွေက သတူို ဲ့အပပစ်အတွေက် 

အပပစ်ဒဏခံ်ရမ ှာပ " 

နဒေါ်……….၊ နရ်းပမိြုွဲ့ေယ်၊ မွေေပ်ပည်ေယ် (နတွေွဲ့ဆံနုမ်းပမေ််းသည်ဲ့ရက်စွေ  - ၂၀၁၇ နြနြှာ်ဝေါရီ) 

မတရှာ်းြမ််းဆ်ီးပခင််း၊ ထေိ််းသမ်ိ်းပခင််း  င်ဲ့ ညှဉ််းပေ််း  ပ်ိစက်ပခင််းကို ခံခ ဲ့ရသမူျှာ်း  င်ဲ့ တပ်မနတှာ် သို ဲ့မ 

ဟုတ် တိုင််းရင််းသှာ်းလက်ေက်ကိုင်မျှာ်း၏ ြမ််းဆီ်းသတ်ပြတ်ပခင််းကို ခံခ ဲ့ရသူမျှာ်း၏ မိသှာ်းစုဝငမ်ျှာ်း  ငဲ့် 

အသိမိတ်နဆွေမျှာ်းက မူလအနေအထှာ်းအတိုင််း ပပေ်မပြစ် ိငု်နတှာဲ့သပြင်ဲ့ နလျှာ်နကက်းနပ်းနချပခင််းသည် 

တရှာ်းမ တမှုအတွေက် လံုနလှာက်သည်ဲ့အနပြမဟုတ်ဟု ထတု်နြှာ်နပပှာကကှာ်းခ ဲ့သည်။ 

“ဘယ်လိုပ  နလျှာ်နကက်းနတွေနပ်းနပ်း၊ အရငလ်ိုပပေမ်ပြစ် ိငုန်တှာဲ့ဘ်ူး။ ဒေါနကကှာင်ဲ့ အစို်းရက 

(ေစ်ေှာသ)ူပပည်သနူတွေရ ဲ့ဆ ဒကို ဘယ်လိုမ  ပြည်ဲ့ဆည််းမနပ်း ိငုဘ််ူး။ တိုင််းရင််းသှာ်းနတွေကို 

အပမ အုပ်ချြုပ်နေ ိငုတ် ဲ့ပုံမျိြု်း အစို်းရက လုပ်နေတယ်။ စစ်တပ်ကလည််း သတူို ဲ့ဘှာမဆိလုပ်ု 

လို ဲ့်ရတယ်ဆိတု ဲ့အနတွေ်း ဝငန်ေတယ်။ အစို်းရက နကျ်းလက်ြွေံ ွဲ့ ပြိြု်းနရ်းနတွေ ဦ်းနဆှာငလ်ုပ် 

ကိုင်နေတယ်ဆိုနပမယ်ဲ့ ရွေ ှာသှာ်းနတွေအနပေါ်လုပ်ခ ဲ့တှာနတွေအတွေက်နတှာဲ့ ပပေ်နတှာင််းပေ် 

သင်ဲ့တယ်။ နပျှာက်နေတ ဲ့သူနတွေ ဘယ်နရှာက်ကုေ်လ ဆို ပပေ်နပပှာပပသင်ဲ့တယ်။ သူတို ဲ့က 

တှာဝေရ် ိတ ဲ့သနူတွေနလ" 

နစှာ………...၊ အမျိြု်းသှာ်း၊ နရ်းပမိြုွဲ့ေယ်၊ မွေေပ်ပည်ေယ် (နတွေွဲ့ဆံနုမ်းပမေ််းသည်ဲ့ရက်စွေ  - ၂၀၁၇ 

စက်တငဘ်ှာ) 

လက်စနြျှာက်ပခင််းခံရနသှာသူမျှာ်း၏ မိသှာ်းစုဝငမ်ျှာ်းက မည်က ဲ့သို ဲ့ပြစ်ပျက်ခ ဲ့သည်ကို သိရ ိလို 

နကကှာင််း နပပှာကကှာ်းခ ဲ့သည။် နေှာက်ထပ်တစ်ြေ ်ကျ ်းလွေေမ်ှုမျှာ်း မပြစ်ပွေှာ်းရေအ်တွေက ်အှာမခံချက်နပ်းရေ၊် 

တပ်မနတှာ်တပ်ရင််းအငအ်ှာ်း နလ ှာဲ့ချရေ ် င်ဲ့ ၎င််းတို ဲ့နဒသတွေင ်ပငမ်ိ်းချမ််းနရ်းနြှာ်နဆှာငန်ပ်းရေက်ိုလည််း 

နတှာင််းဆိခု ဲ့ကကသည်။ 
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“ရွေ ှာသူရွေ ှာသှာ်းနတွေက (သူတို ဲ့ပုိင်ဆိုင်တ ဲ့)ပစစည််း(ဥစစှာ)နတွေ အသိမ််းမခံရနတှာဲ့ဘူ်းဆိုရင၊် 

လယ်နတွေ အသိမ််းမခံရနတှာဲ့ဘ်ူးဆိုရင်၊ အလုပ်အှာ်းနပ်းနတွေ မလိုက်ရနတှာဲ့ဘ်ူးဆိရုင်၊ မ 

တရှာ်းအသတ်မခံရနတှာဲ့ဘူ်းဆိရုင် အေှာဂတ်မ ှာ အ လိုနတွေပြစ်လှာမယ်ဆိုရင် ကျွေန်တှာ် 

ဝမ််းသှာမိမ ှာပ ။ အစို်းရက ကျွေ်နတှာ်တို ဲ့ကို ဒေါနတွေ အှာမခံနပ်းရမယ်။ ကျွေ်နတှာ်တို ဲ့က 

ရုိ်းရုိ်းသှာ်းသှာ်းေ ဲ့ နအ်းနအ်းချမ််းချမ််း လုပ်ကိုင်စှာ်းနသှာက်နေတှာ။ ဒီနဒသမ ှာ သူပုေန်တွေ 

မရ ိဘ်ူးဆိတုှာ နသချှာတယ်။ စစ်တပ်ကပ  ရွေ ှာသှာ်းနတွေကို နသေတ်ေ ဲ့ ပခိမ််းနပခှာက်နေတှာ။ 

သူတို ဲ့ ဒေါနတွေကို ထပ်မလုပ်(မကျ ်းလွေေ်)နတှာဲ့ဘူ်းဆိုရင် ဒီနဒသက ပငိမ််းချမ််းသွေှာ်းမယ်။ 

အှာ်းလံု်းက သတူို ဲ့(စစ်တပ်)အနပေါ်မ ှာပ  မူတည်တယ်" 

ဦ်း………….၊ နရပြ ပမိြု ွဲ့ေယ်၊ တေသသှာရီတိုင််း (နတွေွဲ့ဆံုနမ်းပမေ််းသည်ဲ့ရက်စွေ  - ၂၀၁၆ 

ဒဇီငဘ်ှာ) 

 

မိုေ မ ားက င ့်ခခင ားနငှ ့် အခခွာားဒသွာ လ င အကကမ ားဖက မှုပံိုစံမ ွာား 

 

လိငအ်ကကမ််းြကမ်ှုကို ကကံြုနတွေွဲ့ ခ ဲ့ရသမူျှာ်း  င်ဲ့ ၎င််းတို ဲ့၏ပတ်ဝေ််းကျငအ်သိငု််းအဝုိင််း  င်ဲ့ စကှာ်းနပပှာ 

ဆိုကကည်ဲ့သည်ဲ့အခေါ ကိုယ်တိုင်ခံစှာ်းခ ဲ့သူမျှာ်းသှာမက ၎င််းတို ဲ့၏အသိမိတ်နဆွေမျှာ်းကပေါ အဆိုပေါကျ ်း 

လွေေ်မှုမျှာ်းအတွေက် တရှာ်းမ တမှုပပေလ်ည်ယူနဆှာင် ိငု်ရေ် အှာသီသပပင််းပပနေကကသည်။ လိင်အကကမ််း 

ြက်မှုကျ ်းလွေေခ် ဲ့သမူျှာ်းက အပပစ်နပ်းအနရ်းယူခံရမှုမ  လွေတ်ကင််းနေသပြင်ဲ့ တရှာ်းမ တမှုပပေလ်ညရ်ရ ိရေ ်

ခက်ခ လျက်ရ ိရှာ အစို်းရအနေပြင်ဲ့ အတိတ်ကှာလတွေင်ကျ ်းလွေေ်ခ ဲ့နသှာ ချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းကို ကိုင်တွေယ် 

နပြရ င််းနပ်းရေ ်လိုသည်။ 

တပ်မနတှာ် သို ဲ့မဟုတ် တိုင််းရင််းသှာ်းလက်ေက်ကိုငတ်ပ်ြွေ ွဲ့မျှာ်းက ကျ ်းလွေေခ် ဲ့နသှာ လိင်အကကမ််း 

ြက်မှုမျှာ်းကို လစ်လျ ရှုပခင််း သို ဲ့မဟုတ ်နလျှာ်နကက်းနငွေပြင်ဲ့ တိတ်တဆတိ်နပြရ င််းပခင််းမျှာ်း ပြစ်ပွေှာ်းခ ဲ့သ 

ပြင်ဲ့ ချိြု်းနြှာက်မှုကို ခံစှာ်းခ ဲ့ရသူမျှာ်းက တပ်မနတှာ်က ၎င််းတို ဲ့အှာ်း မည်သို ဲ့ပင်ပခိမ််းနပခှာက်နေနစကှာမူ 

တရှာ်းမ တမှုကို ဆက်လက်ရ ှာနြွေခ ဲ့သည်။ 

ဥပမှာအှာ်းပြင်ဲ့ ၂၀၁၃ ခု  စ် ဒဇီငဘ်ှာလတွေင ်အသက် (၁၃)   စ်အရွေယ် မိေ််းကနလ်းငယတ်စဦ််းအှာ်း 

မွေေပ်ပည်ေယ် နရ်းပမိြုွဲ့ေယ် အမ တ် (၃၁) နပခပမေတ်ပ်ရင််းမ  စစ်သှာ်းတစ်ဦ်းက အဓမမပပြုကျင်ဲ့ခ ဲ့သည်။ 



9 

 

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

 

“နလျှာ်နကက်းနတွေကို လက်မခံဘူ်းဆိရုင် သူေ ဲ့ သူ ဲ့မိသှာ်းစုကို ရွေ ှာကနေ နမှာင််းထတု်မယ်လို ဲ့ 

စစ်တပ်က ပခိမ််းနပခှာက်ခ ဲ့တယ။် ဒေါနပမယ်ဲ့ မိ………..က နလျှာ်နကက်းနတွေကို သကူိုယ်တိငု ်

ပငင််းပယ်တ ဲ့အပပင် သူ ဲ့မိဘနတွေကိုလည််း စစ်တပ်က ဘှာနပ်းနပ်း လွေယ်လွေယ်ေ ဲ့ လက်မခံ 

ြုိ ဲ့ကို နတှာင််းဆိုခ ဲ့တယ်။ တပ်ရင််းေ ဲ့ ထပ်မံပပီ်း အတိုက်အခံလုပ်နေမယ်ဆိုရင် ရွေ ှာကနေ 

နမှာင််း ထုတ်ပစ်မယ်ဆိုပပီ်း စစ်တပ်က ဆက်ပခိမ််းနပခှာက်ခ ဲ့တယ်။ ဒေါနပမယ်ဲ့ ……...က 

သူ ဲ့ကို မုဒိမ််းကျင်ဲ့ခ ဲ့တယ်ပ  ဆက်နပပှာခ ဲ့တယ်။ အမှုနကျနအ်းြုိ ဲ့အတွေက် နကျ်းရွေ ှာအုပ်ချြုပ် 

နရ်းမ ်းကို လည််း စစ်တပ်က ြိအှာ်းနပ်းခ ဲ့တယ်" 

မွေေ်ပပည်လူ ဲ့အခွေင်ဲ့အနရ်းနြှာင်နဒ်းရ င််း၏ ေယ်သတင််းနထှာက်က နပ်းပုိ ဲ့လှာနသှာ ချိြု်း 

နြှာက်မှုပြစ်စဉ် 

လိငအ်ကကမ််းြကမ်ှုကို ကကံြုနတွေွဲ့ ခ ဲ့ရသမူျှာ်း  င်ဲ့ ၎င််းတို ဲ့၏ပတ်ဝေ််းကျငအ်သိငု််းအဝုိင််း  င်ဲ့ စကှာ်းနပပှာ 

ဆိုကကည်ဲ့သည်ဲ့အခေါ အှာ်းလံု်းေ်ီးပေါ်းက ကျ ်းလွေေ်ခ ဲ့သူမျှာ်းကို အပပစ်နပ်းအနရ်းယူနပ်းရေ ်နတှာင််းဆိခု ဲ့ပပီ်း 

ချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းကိ ုတရှာ်းဥပနဒအတိငု််း စီရငန်ပ်းရေ ်ဆ ဒရ ိကကသည်။ ၂၀၁၇ ဩဂုတ်လတွေင ်ငေါ်းြမ််းလပ်ု 

သှာ်း (၆) ဦ်းသည် မတရှာ်းြမ််းဆ်ီးခံရပပီ်း ညှဉ််းပေ််း  ပ်ိစက်ခံခ ဲ့ကကရသည်။ အမ တ် (၄၃) နရတပ်စခေ််းက 

၎င််းတို ဲ့အှာ်း ညစ်ညမ််းဗီဒီယိုမျှာ်းကို အတင််းအဓမမကကည်ဲ့ရှုနစခ ဲ့ပပီ်း အဆိုပေါဗီဒီယိုအတိုင််း သရုပ်နဆှာင် 

နစခ ဲ့သည်။ 

“တရှာ်းခံနတွေဟှာ တရှာ်းဥပနဒအတိုင််း အပပစ်နပ်းခံသင်ဲ့တယ်။ ကျွေ်နတှာ်တို ဲ့မ ှာ ပုိက်ဆံ 

နရှာ အှာဏှာနရှာ မရ ိပေါဘ်ူး။ ဒေါနပမယ်ဲ့ ကျွေန်တှာ်တို ဲ့ တရှာ်းစွေ ခ ဲ့တယ်။ (အှာဏှာပုိငန်တွေက 

နတှာဲ့) အမှုအနပခအနေကိုလည််း ကျွေ်နတှာ်တို ဲ့ကို မနပပှာပပဘ်ူး။ သူတို ဲ့ကိုလည််း အမုေ််းမ 

ပွေှာ်းချငန်တှာဲ့ပေါဘ်ူး။  နအ်းနအ်းချမ််းချမ််းပ  နေချငတ်ယ်။ တရှာ်းခံနတွေ အပပစ်ဒဏခံ်ရမယ် 

ဆိရုင ်ကျွေန်တှာ် နကျေပ်ပေါတယ်" 

ဦ်း…………..၊ နရပြ ပမိြု ွဲ့ေယ်၊ တေသသှာရီတိုင််း (နတွေွဲ့ဆံုနမ်းပမေ််းသည်ဲ့ရက်စွေ  - ၂၀၁၇ 

စက်တငဘ်ှာလ) 
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လယ ယွာဒခမ၊ ပ ိုင ဆ ိုင မှုနငှ ့် လဒူနမှုဆ ိုင ရွာ အခ င ့်အဒရားခ   ားဒဖွာက မှုမ ွာား 

 

သမမတဦ်းသေိ််းစိေလ်က်ထက် ပပြုပပငန်ပပှာင််းလ မှုမျှာ်း  င်ဲ့အတူ အရပ်သှာ်းအစို်းရစတင် ထွေက်နပေါ် 

လှာသည်ဲ့ ၂၀၁၁ ခု  စ်မ  စတင်၍ မွေေ်ပပည်ေယ်  င်ဲ့ ပမေ်မှာ ိငု်ငံနတှာင်ပုိင််း မွေေ်နဒသမျှာ်းရ ိ လယ်သမှာ်း 

မျှာ်းက လယ်ယှာနပမမတရှာ်းသိမ််းဆည််းမှုမျှာ်းကို မည်က ဲ့သို ဲ့ ဆေ် ဲ့ကျင်ရင်ဆိုငခ် ဲ့သည်၊ အတိတ်က မတ 

ရှာ်းသမ်ိ်းဆည််းခံခ ဲ့ရနသှာ လယ်ယှာနပမမျှာ်း ပပေလ်ည်ရရ ိရေ ်မည်က ဲ့သို ဲ့ ရုေ််းကေက်ကိြု်းစှာ်းခ ဲ့သည်၊ လကရ် ိ 

ပြစ်နပေါ်နေနသှာ နပမယှာအပငင််းပွေှာ်းမှုမျှာ်းအတွေက် သင်ဲ့နလျှာ်နသှာနပြရ င််းမှုရရ ိရေ ်မည်က ဲ့သို ဲ့ နတှာင််း 

ဆိုခ ဲ့သည်၊ အေှာဂတ်တွေင် လယ်ယှာနပမအခွေင်ဲ့အနရ်းအှာမခံချက်ရရ ိရေ ်မည်က ဲ့သို ဲ့ လှုပ်ရ ှာ်းနဆှာငရ်ွေက် 

နေသည်မျှာ်းကို မွေေပ်ပည်လူ ဲ့အခွေင်ဲ့အနရ်းနြှာငန်ဒ်းရ င််းက မ တ်တမ််းတငခ် ဲ့သည်။ 

လယ်ယှာနပမ၊ ပုိငဆ်ိငုမ်ှု  င်ဲ့ လူနေမှုဆိငုရ်ှာ အခွေင်ဲ့အနရ်းမျှာ်း ဆံ်ုးရှု ံ်းခ ဲ့ရသမူျှာ်း  င်ဲ့ နတွေွဲ့ဆံနုမ်းပမေ််း 

ရှာတွေင် အမျှာ်းစုက လက်လွှတ်ခ ဲ့ရနသှာ လယ်ယှာနပမမျှာ်းကို ပပေ်လည်ရယူလိုနကကှာင််း နပပှာကကှာ်း 

ခ ဲ့သည်။ 

“ဒီကနေ ဲ့အထ ိကိုယ်ဲ့လယ်ကို ပပေ်လိုချငန်ေတုေ််းပ ။ ဒေါဟှာ ကျွေ်မတို ဲ့က နလှာဘကကီ်းလို ဲ့ မ 

ဟုတ်ဘ်ူး။ မိသှာ်းစုအတွေက် ဘှာအလုပ်မ  လုပ်ြုိ ဲ့မရ ိနတှာဲ့ဘ်ူးဆိရုင ်ဘယ်သမူဆိ ုကိုယ်ပုိင ်

ဆိုင်ခ ဲ့တှာကို ပပေ်လိုချင်မ ှာပ ။ အှာ်းလံု်းကို ပပေ်မရ ိငု်နတှာဲ့ရင်နတှာင် အသက်ရ င်နေသ 

နရွေ ွဲ့နတှာဲ့ ကကိြု်းစှာ်းသွေှာ်းရမ ှာပ ။ ကျွေ်မမိသှာ်းစုကလည််း အသိမ််းခံလိုက်ရတ ဲ့နပမကို ပပေ် 

လိုချငတ်ယ်။ အခွေင်ဲ့အနရ်းရတိုင််း နတှာင််းဆိသုွေှာ်းရမ ှာပ " 

နဒေါ်……………...၊ နရပြ ပမိြုွဲ့ေယ်၊ တေသသှာရီတိုင််း (နတွေွဲ့ဆံုနမ်းပမေ််းသည်ဲ့ရက်စွေ  - ၂၀၁၇ 

ဩဂုတ်) 

မွေေပ်ပည်ေယ်  င်ဲ့ ပမေမ်ှာ ိငုင်နံတှာငပုိ်င််း မွေေန်ဒသမျှာ်းရ ိ လယ်သမှာ်းမျှာ်းသည် ၎င််းတို ဲ့၏ လယ်ယှာ 

ပခံနပမမျှာ်းကို ဘိ်ုးစဉ်နဘှာငဆ်က် လက်ဆင်ဲ့ကမ််းလှာခ ဲ့သပြင်ဲ့ အဆိပုေါနပမမျှာ်းအနပေါ် သနံယှာဇဉ်ကကီ်းမှာ်း 

ကကသည်။ ၎င််းတို ဲ့၏သှာ်းနပမ်းမျှာ်းကို ဆက်လက်အနမွေနပ်းလိုသည်ဲ့ဆ ဒနကကှာင်ဲ့ လယ်ယှာပခံနပမမျှာ်းကို 

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

 

 

 “ကိုယ်ဲ့မိသှာ်းစုနဆွေမျိြု်းသှာ်းချင််းနတွေေ ဲ့ ကိုယ်ဲ့နပမနပေါ်မ ှာ အတူတူနေချငတ်ယ်။ ဒေါက မိသှာ်း 

စုရည်မ ေ််းချက်ပ ။ ကျွေန်တှာ်တို ဲ့က အြိ  ပ်ိခံခ ဲ့ရတယ်။ အရငအ်နပခအနေအတိုင််း ပပေပ်ြစ် 

 ိငုတ် ဲ့အထ ိနလျှာ်နကက်းနတွေရမယ်ဆိရုင ်ကျွေန်တှာ်တို ဲ့ နကျေပ်ပေါတယ်" 

ဦ်း……………..၊ နရပြ ပမိြု ွဲ့ေယ်၊ တေသသှာရီတိုင််း (နတွေွဲ့ဆံုနမ်းပမေ််းသည်ဲ့ရက်စွေ  - ၂၀၁၇ 

မတ်) 

အထက်နြှာ်ပပပေါ ချိြု်းနြှာက်မှုပုံစံအမျိြု်းမျိြု်းကို ခံစှာ်းကကံြုနတွေွဲ့ ခ ဲ့ရသမူျှာ်း  င်ဲ့ ၎င််းတို ဲ့၏ မိသှာ်းစုဝင ်

မျှာ်း၊ အသမိိတ်နဆွေမျှာ်းက ကျ ်းလွေေမ်ှုမျှာ်း နေှာက်ထပ်တစ်ြေ ်မပြစ်ပွေှာ်းရေအ်တွေက် အှာမခံချက်နပ်းရေ ်

  င်ဲ့ တရှာ်းဥပနဒစို်းမုိ်းမှုရ ိရေ ်ထပ်တလ လ  နတှာင််းဆိခု ဲ့ကကသည်။ 

 “ကျွေမ်တို ဲ့ရ ဲ့ ဆံု်းရှု ံ်းမှုကနေ တစ်ပခှာ်းသူနတွေ သင်ခေ််းစှာယူသင်ဲ့တယ်။ တစ်နယှာက်ေ ဲ့တစ ်

နယှာက် တိုငပ်ငန်ဆွေ်းန ွေ်းပပီ်း အချင််းချင််းကူညီကကပေါ။ ကျွေမ်တို ဲ့တုေ််းကဆိရုင ်ဘယ်သကူ 

မ  အနတွေွဲ့အကကံြုနတွေလှာမနပပှာပပဘ်ူး။ ဒေါနကကှာင်ဲ့ ဘှာမ လည််း မလုပ် ိငုခ် ဲ့ဘ်ူး။ ပုံစံ (၇) တို ဲ့ 

နပပစှာတို ဲ့ မရ ိဘ်ူးဆိရုငလ်ည််း သွေှာ်းနလ ှာက်ကကပေါ။ နပမနတွေအသမ်ိ်းမခံရနအှာင ်အြွေ ွဲ့ ြွေ ွဲ့ ပပီ်း 

ဆက်သွေယ်လုပ်ကိုငက်ကပေါ။ တစ်ပခှာ်းနဒသနတွေမ ှာလည််း နပမအသမ်ိ်းမခံရနအှာင ်ကကိြု်းစှာ်း 

နပ်းကကပေါ" 

မိ……………...၊ နရ်းပမိြုွဲ့ေယ်၊ မွေေပ်ပည်ေယ် (နတွေွဲ့ဆံနုမ်းပမေ််းသည်ဲ့ရက်စွေ   - ၂၀၁၇ ဇူလိုင)် 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

HURFOM Ι December 2017 

အကကခံပ တ ိုက တ န ားခ က မ ွာား 

 

၁) န ိုင ငဒံတွာ အစ ိုားရသ ို ့် 

 အစို်းရဌှာေဆိုင်ရှာမျှာ်း  င်ဲ့ တပ်မနတှာ်က ကျ ်းလွေေ်နေနသှာ လူ ဲ့အခွေင်ဲ့အနရ်းချိြု်းနြှာက်မှုပုံစံ 

အှာ်းလံု်းကို ရပ်တေ် ဲ့ရေ ်

 အတိတ်ကှာလ  င်ဲ့ လက်ရ ိ ပြစ်ပွေှာ်းနေနသှာ လူ ဲ့အခွေင်ဲ့အနရ်းချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်း  င်ဲ့ပတ်သက်၍ 

အသအိမ တ်ပပြုရေ ် င်ဲ့ ေစ်ေှာခ ဲ့ရသပူပည်သမူျှာ်းအှာ်း နတှာင််းပေရ်ေ၊် ချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်း နေှာက်ထပ် 

တစ်ြေ် မပြစ်ပွေှာ်းနစရေ် အှာမခံချက်နပ်းပပီ်း ချိြု်းနြှာက်သူ  င်ဲ့ ချိြု်းနြှာက်ခံရသူမျှာ်းအကကှာ်း  

ယံုကကည်မှုတည်နဆှာက် ိငုန်စရေ ်

 မွေေ်ပပည်ေယ်  င်ဲ့ ပမေ်မှာ ိငု်ငံနတှာင်ပုိင််း မွေေ်နဒသမျှာ်းတွေင် စေစ်တကျ  င်ဲ့ ကျယ်ကျယ်ပပေ် ဲ့ပပေ် ဲ့ 

ကျ ်းလွေေခ် ဲ့နသှာ လူ ဲ့အခွေင်ဲ့အနရ်းချိြု်းနြှာကမ်ှုမျှာ်းကို နသချှာစွေှာ စံုစမ််းစစ်နဆ်း မ တ်တမ််းတင ်ိငု ်

ရေ်အတွေက် လွေတ်လပ်ပပီ်း တရှာ်းနရ်းမဏ္ဍြိုင်၏ ထိေ််းချြုပ်မှုကင််းနသှာ "အမ ေ်တရှာ်းရ ှာနြွေနြှာ် 

ထတု်နရ်းနကှာ်မရ င"် တစ်ခု ြွေ ွဲ့စည််းရေ ်

 အတိတ်ကှာလ  င်ဲ့ လက်ရ ိ ပြစ်ပွေှာ်းနေနသှာ လူ ဲ့အခွေင်ဲ့အနရ်းချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်း  င်ဲ့ပတ်သက်၍ 

ေဂုိအတိုင််း ပပေ်လည်ပပြုပပင်ထှာ်းရ ိရေ၊် နလျှာ်နကက်းနပ်းနချရေ ် င်ဲ့ ပပေ်လည်ထူနထှာငမ်ှုမျှာ်း ပပြု 

လုပ်ရေအ်တွေက် ခုိငမ်ှာလံုနလှာက်နသှာ "ပပေလ်ည်ကုစှာ်းနရ်းမူဝေါဒမျှာ်း" ကို ချမ တ်အနကှာငအ် 

ထည်နြှာ်ရေ ်

 တပ်မနတှာ်  င်ဲ့ ယခင်အစို်းရနဟှာင််းမျှာ်းက ကျ ်းလွေေ်ခ ဲ့နသှာ ပပစ်မှုမျှာ်းအတွေက် အပပစ်နပ်းအ 

နရ်းယူခံရမှုမ  လွေတ်ကင််းနေနသှာ အစဉ်အလှာကို အဆံ်ုးသတ်ရေ၊် လူ ဲ့အခွေင်ဲ့အနရ်းချိြု်းနြှာက်မှု 

မျှာ်းကို ကျ ်းလွေေသ်မူည်သမူဆိ ုရှာထ်ူးအဆင်ဲ့အတေ််းမခွေ ပခှာ်းဘ  ၎င််းတို ဲ့၏ချိြု်းနြှာက်မှုအတွေက် 

တှာဝေယ်ူ တှာဝေခံ်နစရေ ်

 ဆင််းရ မွေ နတမှု နလ ှာဲ့ချနရ်းစီမံကိေ််းမျှာ်းကို အနကှာင်အထည်နြှာ်ပပီ်း နဒသခံပပည်သူမျှာ်း  င်ဲ့ 

တိုငပ်ငက်ှာ နဒသြွေံွဲ့ ပြိြု်းနရ်းလုပ်ငေ််းမျှာ်းကို စတငရ်ေ ်

 ခုိလှုံခွေင်ဲ့နတှာင််းခံထှာ်းသမူျှာ်း  င်ဲ့ နေရပ်စွေေ် ဲ့ခွေှာသမူျှာ်း ၎င််းတို ဲ့ဆ ဒအနလျှာက် လံုပခံြုစွေှာနေရပ်ပပေ် 

 ိငုန်ရ်းကို ကူညီနထှာက်ပံဲ့ရေ ်

 ပငမ်ိ်းချမ််းနရ်းပြစ်စဉ်တွေင ်လူ ဲ့အခွေင်ဲ့အနရ်းချိြု်းနြှာက်မှုခံစှာ်းခ ဲ့ရသမူျှာ်း  င်ဲ့ လူထအုနပခပပြုအြွေ ွဲ့အ 

စည််းမျှာ်းအှာ်း ပေါဝငခ်ွေင်ဲ့နပ်းရေ ်
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 တိုင််းရင််းသှာ်းလက်ေက်ကိုင်တပ်ြွေ ွဲ့မျှာ်း  င်ဲ့ ပငိမ််းချမ််းနရ်းသနဘှာတူစှာချြုပ်မျှာ်း ချြုပ်ဆိရုှာတွေင် 

အတိတ်ကှာလလူ ဲ့အခွေင်ဲ့အနရ်းချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းအတွေက ်အပပစ်နပ်းအနရ်းယူမှုမ  ကင််း လွေတ်ခွေင်ဲ့ 

ကို ထည်ဲ့သွေင််းပခင််း မပပြုရေ ် င်ဲ့ ကျ ်းလွေေမ်ှုမျှာ်းအတွေက် သက်ဆိုင်သူအှာ်းလံု်းက တှာဝေ်ယူ တှာ 

ဝေခံ်မှု ရ ိနစရေ ်

 အစို်းရဌှာေဆိငုရ်ှာမျှာ်း  င်ဲ့ တရှာ်းနရ်းကဏ္ဍမျှာ်းတွေင ်ပြစ်ပွေှာ်းနေနသှာ လှာဘန်ပ်းလှာဘယ်ူမှုမျှာ်း 

ကို အဆံ်ုးသတ်ရေ ် င်ဲ့ တရှာ်းနသှာ ဥပနဒမျှာ်း စို်းမုိ်းမှုရ ိရေ ်

 ယံုကကည်မှုတည်နဆှာကပ်ခင််း  င်ဲ့ တရှာ်းနသှာဥပနဒမျှာ်း စို်းမုိ်းပခင််းကို ထခုိိက်နစနသှာ ေယ်နပမခံ 

တပ်ရင််း  င်ဲ့ တပ်စခေ််းမျှာ်းအှာ်း မွေေပ်ပည်ေယ်  င်ဲ့ ပမေမ်ှာ ိငုင်နံတှာငပုိ်င််း မွေေန်ဒသမျှာ်းမ  နလ ှာဲ့ချ 

ဆတု်ခွေှာနစရေ ်

 

၂) ခပည ဒထွာင စိုလွှတ ဒတွာ သ ို ့် 

 အတိတ်ကလူ ဲ့အခွေင်ဲ့အနရ်းချိြု်းနြှာက်ခ ဲ့သမူျှာ်းပြစန်သှာ တပ်မနတှာ်  င်ဲ့ အစို်းရဌှာေဆိငုရ်ှာမျှာ်း 

အှာ်း အပပစ်နပ်းအနရ်းယူခံရပခင််းမ  ကင််းလွေတ်ခွေင်ဲ့နပ်းထှာ်းနသှာ အနပခခံဥပနဒပေါ ပပဌှာေ််းချက် 

မျှာ်းကို ြျက်သမ်ိ်းနပ်းရေ ်

 ပုဒ်မ ၆၆(ဃ) ဆက်သွေယ်နရ်းဥပနဒ၊ ပုဒ်မ ၁၇(၁) မတရှာ်းအသင််း ဆက်သွေယ်မှုဥပနဒက ဲ့သို ဲ့ 

နသှာ ြိ  ပ်ိချြုပ်ချယ်သည်ဲ့ ဥပနဒမျှာ်းကို ြျက်သမ်ိ်းနပ်းရေ ်

 

၃) တ ိုင ားရင ားသွာားလက နက က ိုင တပ ဖ  ွဲ့မ ွာားသ ို ့် 

 အတိတ်ကလူ ဲ့အခွေင်ဲ့အနရ်းချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းအတွေက် တိုင််းရင််းသှာ်းလက်ေက်ကိုငတ်ပ်ြွေ ွဲ့မျှာ်းတွေင် 

လည််းတှာဝေရ် ိနကကှာင််း အတိအလင််း အသအိမ တ်ပပြုဝေခံ်ရေ ်

 အတိတ်ကှာလလူ ဲ့အခွေင်ဲ့အနရ်းချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းအတွေက် အပပစ်နပ်းအနရ်းယူမှုမ  ကင််းလွေတ်ခွေင်ဲ့ 

ကို အဆံ်ုးသတ်ရေ ် င်ဲ့ ကျ ်းလွေေမ်ှုမျှာ်းအတွေက် ရှာထ်ူးအဆင်ဲ့အတေ််းမနရွေ ်း သက်ဆိငုသ်အူှာ်းလံု်း 

က တှာဝေယ်ူ တှာဝေခံ်မှု ရ ိနစရေ ်

 မိမိတို ဲ့ထိေ််းချြုပ်ရှာနဒသမျှာ်းတွေင် လူမှုအြွေ ွဲ့အစည််းမျှာ်း၊ လူထုအနပခပပြုအြွေ ွဲ့အစည််းမျှာ်းအှာ်း 

လွေတ်လပ်စွေှာ လှုပ်ရ ှာ်းခွေင်ဲ့ပပြုရေ ်

 ခုိလှုံခွေင်ဲ့နတှာင််းခံထှာ်းသူမျှာ်း  င်ဲ့ နေရပ်စွေေ် ဲ့ခွေှာသူမျှာ်း ၎င််းတို ဲ့ဆ ဒအနလျှာက် လံုပခံြုစွေှာ နေရပ် 

ပပေ ်ိငုန်ရ်းကို ကူညီနထှာက်ပံဲ့ရေ ်
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       ၄) န ိုင ငတံကွာအသ ိုင ားအဝ ိုင ားမ ွာားသ ို ့် 

 အတိတ်ကှာလလူ ဲ့အခွေင်ဲ့အနရ်းချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းကို ကိုင်တွေယ်နပြရ င််းရေ်  င်ဲ့ လက်ရ ိပြစ်ပွေှာ်းနေ 

နသှာ လူ ဲ့အခွေင်ဲ့အနရ်းချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းကို အဆံ်ုးသတ်ရေအ်တွေက် အစို်းရအှာ်း ြိအှာ်းနပ်းရေ ်

 အတိတ်ကှာလလူ ဲ့အခွေင်ဲ့အနရ်းချိြု်းနြှာက်မှုမျှာ်းအတွေက် အမ ေ်တရှာ်းရ ှာနြွေရေ်  င်ဲ့ ပပေလ်ည်ကု 

စှာ်းနရ်းမူဝေါဒမျှာ်း ချမ တ်ရေ ်အစို်းရအှာ်း ြိအှာ်းနပ်းရေ ်

 ၎င််းတို ဲ့ဆ ဒအနလျှာက် လံုပခံြုစွေှာ နေရပ်ပပေ် ိုင်သည်အထိ ခုိလှုံခွေင်ဲ့နတှာင််းခံထှာ်းသူမျှာ်း  င်ဲ့ 

နေရပ်စွေေ် ဲ့ခွေှာသမူျှာ်းအှာ်း ဆက်လက်ကူညီနထှာက်ပံဲ့ရေ ်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


