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ေျမယာအခြင့္အေရး အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳေရးအတြက္ မူလေျမပုိင္ရွင္တို႔၏ အစဥ္တစိုက္ 
ရုန္းကန္တိုက္ပြဝဲငမ္ႈမ်ား 

 
ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 

 
်မနးမာႏိုငးငဵတျငး ေ်မယာ်ပႆနာသညး ်ပညးတျငး့စစးၿပီ့ေနာကး ဒုတိယအေရ့ႀကီ့ဆုဵ့ေသာ ်ပႆနာတစးရပး်ဖစးသညး။ 

ေ်မယာပဋိပကၒမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ရနးအတျကး အစို့ရသစးလကးထကးတျငး ဥပေဒ၊ နညး့ဥပေဒအသစးမ္ာ့ ်ပ႒ာနး့်ခငး့၊ ေ်မယာဆိုငးရာ 

ေကားမရြငး၊ ေကားမတီမ္ာ့ဖျဲ႕စညး့်ခငး့ႏြငးံ စဵုစမး့စစးေဆ့ေရ့ေကားမရြငးမ္ာ့ ဖျဲ႕စညး့်ခငး့မ္ာ့ ်ပဳလုပးလာခဲံေသားလညး့ ေ်မယာပဋိ 

ပကၒမ္ာ့မြာ ေ်ပလညးသျာ့်ခငး့ မရြိေခ္။ ၎အ်ပငး ေ်မယာသိမး့ယူမႈမ္ာ့လညး့ ရပးတနး႔သျာ့်ခငး့မရြိဘဲ ႀကိမးဖနးမ္ာ့စျာ ထပးမဵ်ဖစးပျာ့ 

လ ြ္ကးရြိသညး။ 

ယခငးစစးအစို့ရလကးထကးမြ ယခုလကးရြိ အရပးသာ့အစို့ရလကးထကးအထိ သိမး့ယူခဲံေသာ ေ်မယာမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၍ 

မူလပိုငးရြငး ေတာငးသူမ္ာ့က ေ်မယာ်ပနးလညးရယူလိုမႈႏြငးံ တရာ့မြ္တမႈအတျကး ၎တို႔၏ဆႏၵအသဵကို အစဥးတစိုကး ထုတးေဖားလာ 

ခဲံၾကသညး။ 

ေ်ပာငး့လဲလာေသာေခတးစနစးႏြငးံအညီ အသိပညာဗဟုသုတ ်မငးံမာ့လာ်ခငး့၊ လူထုအေ်ခ်ပဳအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ႏြငးံ တကးၾကျ 

လႈပးရြာ့သူမ္ာ့ထဵမြ အကူအညီရရြိလာ်ခငး့၊ အာဏာပုိငးမ္ာ့အေပၐ အေၾကာကးတရာ့နညး့ပါ့လာ်ခငး့တုိ ႔ေၾကာငးံ နစးနာသူေ်မပိုငးရြငး 

မ္ာ့အေန်ဖငးံ ေ်မယာတိုကးပျမဲ္ာ့ကို ပိုမိုစနစးက္နစျာ်ဖငးံ တရာ့ဥပေဒႏြငးံအညီ ဆငးႏႊဲလာၾကသညး။ 

သို႔ေသား နစးနာသူေ်မပုိငးရြငးတုိ႔၏ ဆႏၵအသဵမ္ာ့ကို အာဏာပုိငးမ္ာ့ႏြငးံ တာဝနးရြိသူမ္ာ့က အစဥးတစိုကး လစးလ္ဴ႐ြဳခဲံသ်ဖငးံ 

ေ်မယာပဋိပကၒမ္ာ့မြာ ေ်ပလညးသျာ့်ခငး့ မရြိေခ္။ 

နစးနာသူေ်မပုိငးရြငးမ္ာ့၏ တိုကးပျဝဲငးႀကိဳ့ပမး့ေနမႈမ္ာ့အတျကး ထိုကးတနးေသာအသီ့အပျငးံမ္ာ့ရရြိရနး၊ လယးယာေ်မပဋိပကၒ 

မ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၍ တရာ့မြ္တမႈ်ပနးလညးရရြိရနး၊ ေ်မယာပဋိပကၒေ်ဖရြငး့ရာတျငး မေအာငး်မငးရ်ခငး့၏ အဓိကအေၾကာငး့ရငး့မ္ာ့ကုိ 

ေဖားထုတးသိရြိႏိုငးရနးအတျကး မျနး်ပညးနယးအတျငး့်ဖစးပျာ့ေနေသာ ေ်မယာပဋိပကၒမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၍ ပိုမိုစနစးက္နစျာ်ဖငးံ အရြိနးအ 

ဟုနး်မြငးံ ေလံလာစုဵစမး့သငးံသညးဟု မျနး်ပညးလူ႔အချငးံအေရ့ေဖာငးေဒ့ရြငး့က ထငး်မငးယူဆသ်ဖငးံ ဤအစီရငးခဵစာကုိ ထုတးေဝရ်ခငး့ 

်ဖစးသညး။ 

ဤအစီရငးခဵစာတျငးပါရြိေသာ ေ်မအသိမး့ခဵရသညးံ အဓိကေနရာေဒသမ္ာ့မြာ ေအာကးပါအတုိငး့်ဖစးသညး။ 

 မျနး်ပညးနယး၊ သဵ်ဖဴဇရပး်မိဳ႕နယးတျငး အေ်ခစုိကးထာ့သညးံ အမြတး (၃ှ၅) အေ်မာကးတပးရပး့က သဵ်ဖဴဇရပး်မိဳ႕နယး ဝယးက 

လီေက့္ရျာအေနာကးဘကး ရနးကုနး - ထာ့ဝယးမီ့ရထာ့လမး့ႏြငးံ ေမားေတားကာ့လမး့ၾကာ့တျငး တညးရြိသညးံ ဧက (၄ွွ) 

ခနး႔ရြိေသာ ေဒသခဵ်ခဵရြငးမ္ာ့ပိုငးဆိုငးသညးံ ရာဘာ်ခဵမ္ာ့ကို သိမး့ယူထာ့သညး။ ယငး့ဧက (၄ွွ) မြ ်ခဵရြငးေပါငး့ အေယာကး 

(၄ွ) ခနး႔ကို ေတျ႔ဆဵု ေမ့်မနး့ၿပီ့ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ ရယူအသဵု့်ပဳထာ့သညး။  

 သဵ်ဖဴဇရပး်မိဳ႕နယး ဝယးကလီေက့္ရျာအေ်ခစုိကး အမြတး (၄) တပးမေတားတနး့်မငးံေလံက္ငးံေရ့ေက္ာငး့က အနီ့အနာ့ပတး 

ဝနး့က္ငးရြိ ေတာငးကုနး့၊ ကမူကုနး့မ္ာ့ႏြငးံ အရပးအေခၐ “စကးပစးကျငး့” ေနရာပတးဝနး့က္ငးမြ ဝယးကလီ၊ ပင၊ ဝဲရကး၊ ဘုရာ့ 



ေလ့ဆူေက့္ရျာေဒသေန ်ပညးသူမ္ာ့ စိုကးပ္ိဳ့ထာ့သညးံ ရာဘာ်ခဵေ်မ စုစုေပါငး့ ဧက (၈ွွ) ခနး႔အာ့ မတရာ့သိမး့ယူ 

ထာ့သညး။ ယငး့်ဖစးစဥးမ္ာ့မြ ်ခဵရြငး (၃ွ) ေက္ားအာ့ ေတျ႔ဆဵုေမ့်မနး့ မြတးတမး့်ပဳထာ့သညး။ 

 တဆကးတညး့တျငး ယငး့တပးႏြစးတပးေပါငး့မြ သဵ်ဖဴဇရပး်မိဳ႕နယး သေကၑာေက့္ရျာႏြငးံ စခနး့ၾကီ့ေက့္ရျာအၾကာ့ တညးရြိေန 

သညးံ ရာဘာ်ခဵဧက (ှ၉၆၇.၈) ေက္ားကို သိမး့ယူထာ့သညး။ ယငး့်ဖစးစဥးမြ နစးနာသူရာဘာၿခဵရြငး (၇၆) ဦ့ကို ေတျ႔ဆဵုေမ့ 

်မနး့ၿပီ့  အခ္ကးအလကးမ္ာ့၊ သကးေသမ္ာ့ကို ေကာကးခဵစုေဆာငး့ခဲံသညး။ 

ဤအစီရငးခဵစာတျငး ေ်မယာမူဝါဒ၊ ေ်မယာဥပေဒႏြငးံ နညး့ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ ေ်မယာပဋိပကၒေ်ဖရြငး့ရာတျငး အဓိကက္ေသာ 

အငးအာ့စုမ္ာ့အေၾကာငး့ကိုလညး့ သုဵ့သပးေဆျ့ေႏျ့ထာ့သညး။ 

မိရုိ့ဖလာပိုငးဆိုငးမႈကို ်ငငး့ပယးေသာ ေ်မယာမူဝါဒ၊ သာမနးေအာကးေ်ခလယးေ်မပုိငးရြငးမ္ာ့ကို အကာအကျယးမေပ့ႏိုငးေသာ 

လယးယာေ်မဥပေဒႏြငးံ နညး့ဥပေဒမ္ာ့၊ လယးယာေ်မသိမး့ယူေနေသာ စစးတပးကို ဥပေဒေၾကာငး့အရ တရာ့စျဆဲိုအေရ့ယူႏိုငးမႈ 

မရြိ်ခငး့၊ လယးယာေ်မစီမဵခနး႔ချမဲႈအာဏာကို လယးယာစိုကးပ္ိဳ့ေရ့ႏြငးံ ဆညးေ်မာငး့ဝနးႀကီ့ဌာနက လကးဝါ့ႀကီ့အုပးထာ့်ခငး့၊ ဖျဲ႕စညး့ 

ထာ့ေသာ လယးယာေ်မဆုိငးရာ ေကားမရြငး၊ ေကားမတီမ္ာ့တျငး လုပးပိုငးချငးံအာဏာမရြိ်ခငး့၊ လယးယာေ်မပဋိပကၒေ်ဖရြငး့ရာတျငး အ 

မ္ာ့ပါဝငးချငးံမရြိ်ခငး့တုိ႔သညး အဓိကက္ေသာ ်ပႆနာမ္ာ့်ဖစးေၾကာငး့ ေတျ႕ရမညး်ဖစးသညး။ 

လယးေ်မ်ပနးလညးရယူလိုမႈႏြငးံ တရာ့မြ္တမႈအတျကး မူလေ်မပုိငးရြငးမ္ာ့၏ ေတာငး့ဆုိတိုကးပျဝဲငးမႈႏြငးံပတးသကးေသာ သကးေသ 

အေထာကးအထာ့ စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ကိုလညး့ စုေဆာငး့တငး်ပထာ့သညးံအ်ပငး ၎တို ႔၏ ဆႏၵအသဵမ္ာ့ကိုလညး့ ေတျ႕ဆုဵေမ့်မနး့ 

ထာ့သညး။ 

မ႐ုိိ့ဖလာေ်မယာပိုငးဆုိငးမႈကို အသိအမြတး်ပဳရနး၊ ေ်မသိမး့ယူမႈပဵုစဵအာ့လုဵ့ကိုရပးတနး႔ရနး၊ သာမနးေအာကးေ်ခလယးသမာ့ ၿခဵသ 

မာ့မ္ာ့၏ အချငးံအေရ့ကို အကာအကျယးေပ့ရနး၊ အမြီအခိုကငး့၍ လျတးလပးေသာ တရာ့စီရငးမႈစနစးရရြိရနးႏြငးံ စစးတပးမြ က္ဴ့လျနး 

ထာ့ေသာ ေ်မယာခ္ိဳ့ေဖာကးမႈမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ရာတျငး အဟနး႔အတာ့်ဖစးေနသညးံ အေ်ခခဵဥပေဒပါ စစးတပး၏ သီ့်ခာ့တရာ့စီရငးပုိငး 

ချငးံကို ပယးဖ္ကးရနး သကးဆုိငးရာအဖဲျ႕အစညး့မ္ာ့ကို မြတးခ္ကး်ပဳေတာငး့ဆုိထာ့သညး။ 

နာ့စျငးံရမညးံအသဵမ္ာ့ (ေ်မယာအချငးံအေရ့ အကာအကျယးေပ့ေရ့ႏြငးံ အသိအမြတး်ပဳေရ့အတျကး မူလေ်မပိုငးရြငးမ္ာ့၏ 

အစဥးတစိုကး ႐ုနး့ကနးတိုကးပျဝဲငးမႈမ္ာ့) အစီရငးခဵစာ အ်ပညးံအစုဵကို ပီဒီအကးဖးဖုိငးပုဵစဵ်ဖငးံ 

http://www.rehmonnya.org/reports/Yearning-to-be-Heard-word-Eng-Full-Report.pdf (အဂၤလိပးဘာသာ)၊ 

http://www.rehmonnya.org/reports/Yearning-to-be-Heard-word-BUR-Brief-Report.pdf (်မနးမာဘာသာ အစီရငးခဵစာ 

အႏြစးခ္ဳပး) တျငး ရယူႏိုငးပါသညး။ အစီရငးခဵစာကို စာအုပးအေန်ဖငးံလညး့ ထုတးေွ်ဖနး႔ခ္ိမညး်ဖစးၿပီ့ ရယူလုိပါက 

monhumanrights@gmail.com သုိ႔ ဆကးသျယးေတာငး့ခဵႏိုငးပါသညး။ 

အစီရငးခဵစာႏြငးံပတးသကး၍ အဂၤလိပးဘာသာ်ဖငးံ်ဖစးေစ မျနးဘာသာ်ဖငးံ်ဖစးေစ ်မနးမာဘာသာ်ဖငးံ်ဖစးေစ ေတျ႕ဆုဵေမ့်မနး့မႈ 

်ပဳလုပးလုိပါက monhumanrights@gmail.com, hurfomcontact@yahoo.com သုိ႔မဟုတး  

ႏုိငးဗညာ့     ႏုိငးအဲမျနး 

လူ႔အချငးံအေရ့ ပညာေပ့စညး့ရုဵ့ေရ့ဌာန  လူ႔အချငးံအေရ့ အခ္ကးအလကးဆုိငးရာ မြတးတမး့တငးဌာန 

မျနး်ပညးလူ႔အချငးံအေရ့ေဖာငးေဒ့ရြငး့   မျနး်ပညးလူ႔အချငးံအေရ့ေဖာငးေဒ့ရြငး့  

+၆၆ (ွ)၈၉ ဿ၀၉ ၉၁ွှ    +၆၆ (ွ)၈၆ ှ၆၇ ၉၇၁ှ 

bnyairogvon@gmail.com    auemon@gmail.com  သုိ႔ ဆကးသျယးေမ့်မနး့ႏိုငးပါသညး။ 

မျနး်ပညးလူ႔အချငးံအေရ့ေဖာငးေဒ့ရြငး့ - ်မနးမာႏုိငးငဵ (Human Rights Foundation of Monland - Burma) သညး အစုိ့ရမဟုတးေသာ အဖျ႕ဲအစညး့တစးခု်ဖစးၿပီ့ 

မျနးေက္ာငး့သာ့လူငယးမ္ာ့ႏြငးံ လူထုေခါငး့ေဆာငးမ္ာ့က ှ၉၉၅ ခုႏြစးတျငး စတငးတညးေထာငးခဲသံညး။ ်မနးမာႏုိငးငဵေတာငးပိုငး့အတျငး့ လူ႔အချငးံအေရ့ ေလံလာ 

ေစာငးံၾကညးံမႈကုိ အဓိကထာ့ လုပးေဆာငးေနၿပီ့ လူ႔အချငးံအေရ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈႏြငးံပတးသကးေသာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့၊ အစီရငးခဵစာမ္ာ့ႏြငးံ သုဵ့သပးခ္ကးမ္ာ့ကုိ 

ပဵုမြနးထုတး်ပနးလြ္ကးရြိသညး။ အေသ့စိတးကုိ http://rehmonnya.org/ တျငး ွငးေရာကးၾကညးံ႐ြဳေလံလာႏုိငးပါသညး။ 

http://www.rehmonnya.org/reports/Yearning-to-be-Heard-word-Eng-Full-Report.pdf
http://www.rehmonnya.org/reports/Yearning-to-be-Heard-word-BUR-Brief-Report.pdf
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