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I.    ။နေအချေအ ာရ္ငုုိဆး္ငုုိမသ
 ာသေနေံ႔ွႏ႔ံ်ပ ္ငြတာကတာရနေ

့္င်ကအ့လေအ

1 “Situation of human rights in Myanmar”, Reso-
lution adopted by the Human Rights Council, 
United Nations, 2 April 2015, A/HRC/RES/28/23.

2 “Burma’s silent struggle: ensuring mental health 
of tortured political prisoners”, Assistance Asso-
ciation for Political Prisoners, in “Police torture 
& crackdown on protest in changing Burma”, 
Article 2, Volume 14, N.2, June 2015.
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 ႔ဲနုုစံး္ငါပေး္ညန ကြတေးာသးဳ်မိအ ုုကိမ်က
 ုုိက႔ုုတိမ်က ။္ယတကၾက္ွႏ္ကုုရိ ္နထအးင္ပျအ

 ကၾုုဆိး္ငာတေ ႔ုုိဖ္ကုုရိ ဲဘြတေါဒါ၀းမီသးဳိ်မအ
 ဲဘ ကြတေးာသးဳိ်မအ ့ာတေုုိဆဲလ႔ုုိလာဘ ။္ယတ

 ့ာတေကၾ္ကႏွ္ကုုရိ ုုကိးုုံလ္ယုုိကတ ႔ုုတိမ်က
 ။လေးူဘ္ာတေ့္ငသမ ကြတောရနေ႔ဳိိ်ခတ

 ႔ုုိတမ်က ုုိကာတ္ကႏွ္ကုုိရ န္ထ္နထး္ငပျးင္ပျ
 ။းူဘင္ုုိႏခံမ မွုုိလ္ယဘ

အမ်ိဳးသမီးရဲေတြဘဲ က်မတိုု႔ကိုု ရိုုက္ႏွက္ဖိုု႔ 
ေျပာတာကိုု သူတိုု႔ နားမေထာင္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသား 
အမ်ားအျပား အမ်ိဳးသမီးေတြကိုု မညွာမတာ 
၀ိုုင္းရိုုက္ၾကတယ္။ 

မသႏၱာ၊ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းခံရသူ။ 

AJAR သည္ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွစၿပီး  
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အထူးအာရံုုစိုုက္၍  ျမန္မာျပည္ရွိ 
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရၿပီး အသက္ရွင္က်န္ေနသူမ်ားႏွင့္ 
လက္တြဲလုုပ္ေဆာင္ ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ 
ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း AJAR ႏွင့္ ၀ိမုုတၱိ 
ေစတနာ့၀န္ထမ္းအဖြဲ့ ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ကုုစားေရးအဖြဲ့
(ျမန္မာ)အပါအ၀င္၊ မိတ္ေဆြအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ဆိုုးေမြမ်ား အေၾကာင္း နား 
လည္သေဘာေပါက္ေစရန္ႏွင့္ တားဆီးျခင္း၊ တာ၀န္ယူ၊ 
တာ၀န္ခံျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ေရး ဆိုုင္ ရာ 
မဟာဗ်ဴဟာမ်ားအတြက္ ေဖာ္ထုုတ္ႏိုုင္ရန္ 
ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ အဆိုုပါလုုပ္ငန္း 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ 
အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ား အေၾကာင္း 
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သံုုးသပ္မႈမ်ား။ 
ဥပေဒေရးရာႏွင့္ တရားေရးစနစ္ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားက 
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေစရန္ 
ခြင့္ျပဳေနသည္တိုု႔ကိုု ထုုတ္ေဖာ္လာႏိုုင္သည္။ 
အမ်ားအျပား ရရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားက မိမိတိုု႔၏ 
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္လာေစသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုုပ္ ေဆာင္ရင္း AJAR မွ 
မွတ္တမ္းတင္ႏိုုင္ခဲ့သည္မွာလည္း အလားတူ အစီရင္ခံစာမ်ားအရ 
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ လူမဆန္စြာ ျပဳမူခံရျခင္းမ်ား အတိုုင္းပင္ျဖစ္သည္။ 
ထိုု႔အျပင္ အႀကံျပဳခ်က္ အခ်ိဳ႔အရ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ အမ်ိဳးသမီး 
ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူမ်ားမွာ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ 
သိုု႔ေသာ္လည္း ယဥ္ေက်းမႈ၊ ထံုုးစံမ်ားအရ အဆိုုပါ ရုုပ္ပိုုင္း၊ စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု မွတ္တမ္းတင္ႏိုုင္ရန္ ခဲယဥ္းသည္။ 

ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈသည္ သမိုုင္းႏွင့္ခ်ီ၍ 
ရွည္ၾကာစြာ ျဖစ္ပြားေနၿပီး၊ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္ေနာက္ပိုုင္း 
တက္လာသည့္ စစ္အစိုုးရအဆက္ဆက္၊ က်ယ္ျပန္႔စြာ 
က်င့္သံုုးေနျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုုးရ၏ 
လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုုးရအရာရွိမ်ားက 
အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ စစ္ေၾကာေရးစခန္းမ်ား၊ 
ရဲအခ်ဳပ္ခန္းမ်ား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ 
ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားရွိ 
ပဋိပကၡျဖစ္ ပြားေနသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္  
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကိုု က်ဴးလြန္ေနေသာ္လည္း 
အျပစ္ေပးအေရးယူခံရ ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေနၾကသည္။ 
အာဏာပိုုင္မ်ားက ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကိုု 
သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိေစရန္ ႏွင့္ မွားယြင္းစြာ 
၀န္ခံထြက္ဆိုုေစျခင္းသာမက အျပစ္ေပးျခင္း၊ 
ဂုုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစျခင္း၊ အရွက္ရေစျခင္းႏွင့္ 
ႏိုုင္ငံေရးအရ သေဘာထားကြဲသူမ်ား၊ 
စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အစိုုးရအား ေ၀ဘန္သူမ်ားဟုု 
သံသယျဖစ္သူမ်ားအၾကား ေၾကာက္ရြ႔ံစိတ္မ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အသံုုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၀ ခုုႏွစ္တြင္ အရပ္သားအစိုုးရအျဖစ္ အေယာင္ေဆာင္ 
ေျပာင္းလဲသြားေသာ္ လည္း၊ ရဲႏွင့္ စစ္တပ္က 
အလားတူက်ဴးလြန္ေနမႈမ်ားကိုု 
လူထုုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဆက္လက္ 
မွတ္တမ္းတင္ႏိုုင္ခဲ့ၿပီး၊ ကုုလသမဂၢ၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီကလည္း အစိုုးရအေနျဖင့္ 
အဆိုုပါက်ဴးလြန္မႈမ်ားကိုု ရပ္တန္းကရပ္ရန္ 
ဆက္လက္ေတာင္းဆိုုသည္ ။ 

ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ လူမဆန္စြာ ျပဳက်င့္ခံရျခင္း 
ပံုုစံအခ်ိဳ႔ကိုု AJAR အေနျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုုင္ခဲ့ သည္။ 
မွတ္တမ္းတင္ႏိုုင္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္ အေတာ္ မ်ားမ်ားမွာ   
ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ညွင္းပန္းႏွိပ္ 
စက္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ 
ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) မွ စုုေဆာင္း ခဲ့ သည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၁၉၆၂ ခုုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္အထိ 
အက်ဥ္းခ်ခံရသူ ၁၆၂၁ ဦးရွိသည့္အနက္၊ ၇၂% မွာ 
ရုုပ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ခံခဲ့ၾကရေသာ္လည္း၊  
၉၀% မွာ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း မ်ားတြင္ ေဆးကုုသခြင့္ 
မရၾကေပ ။ 
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II.

 

III.  
 လာကးရေး္ငာပျေးူက္ငြသအ

 ုုိကးာယၱႏယ ႈမတ်ွွမးာရတ
။း္ငချ္ာဖေ္ညထအ္ငာကေအ

 ာရ္ငုုိဆး္ငချ္ကစ္ပိွႏး္နပး္ငွည
 ့္ညသး္ဥ်လ္ပစ ့္ငွႏးာ်မဒေပဥ

 ာရးရေဒေပဥ ိွရ္ကလ
အေျခအေန

4

Im
plem

entation of Transitional Justice M
echanism

s; Current legal context on law
s on torture

ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ လူမဆန္စြာျပဳက်င့္ျခင္းကိုု  ရဲစခန္းတြင္ 
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ ကာလႏွင့္ သာမန္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ စစ္ေဆးသည့္ 
အခါမ်ားတြင္လည္း ေတြ႔ေနက်ျဖစ္သည္။ ထိန္းသိမ္းေရး စခန္းမ်ားတြင္ 
အားနည္းသူမ်ားျဖစ္သည့္ လိင္လုုပ္သားမ်ားႏွင့္ လိင္စိတ္ကြဲျပားသူမ်ား 
(LGBT) သည္ ၄င္းတိုု႔အတြက္ သီးသန္႔အႏၱရာယ္အျဖစ္ 
လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈကို ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္ဟု ရဲ 
အစီရင္ခံစာမ်ားေတြ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုု႔အျပင္၊ 
ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားတြင္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ လူမဆန္စြာ ျပဳက်င့္ျခင္း 
အပါအ၀င္၊ အာဏာအလြဲသံုုးမႈမ်ားကိုု အစိုုးရအရာရွိမ်ားက ရဲမ်ားႏွင့္ 
ညွိႏိုုင္း၍ အာဏာအလြဲသံုုးစား ျပဳလုုပ္ေနျခင္းကိုု AJAR မွ 
မွတ္တင္းတင္ထားသည္။

တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ ေဒသမ်ားႏွင့္ 
မျဖစ္ပြားေတာ့သည့္ ေဒသမ်ား တြင္ စစ္ပံုုသြင္းျခင္းကိုု အျမင့္ဆံုုး 
က်င့္သံုုးသျဖင့္ စစ္တပ္၏ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု 
လူထုုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက မွတ္တမ္းတင္ထားၾကသည္။ တိုုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ကူညီသည္ဟုု သံသယျဖစ္ခံရၿပီး 
အတင္းအၾကပ္ဖမ္းဆီးခံရသည့္ အရပ္သားမ်ားသည္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ 
အျပစ္ေပးခံရ (သိုု႔) သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေျပာျပ (သိုု႔) 
အတင္း၀န္ခံထြက္ဆိုု ၾကရသည္။ 
AJAR မွ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားအရ၊ စစ္တပ္၏ 
ရက္စက္စြာျပဳက်င့္မႈေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား ေသဆံုုးမႈကိုု ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ 
ေတြ႔ရၿပီး၊ လူထုုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အစီရင္ခံတင္ျပမႈမ်ားေၾကာင့္ 
အတင္းအဓမၼ ခိုုင္းေစခံျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ား 
တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႔ရ သည္။  စစ္သားမ်ား (သိုု႔) ရဲက 
လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ ကိုုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈကိုု တိုုင္းရင္းသူမ်ားအား 
အႏိုုင့္အထက္ ျပဳက်င့္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ (သိုု႔) အျပစ္ေပးမႈအျဖစ္ 
အရပ္သားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေနသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသမ်ားတြင္၊ 
အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းကိုု ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းပံုုစံအျဖစ္ က်င့္သံုုးသည္ကိုု AJAR 
အေနျဖင့္လည္း  မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ 

ရာစုုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီၿပီးျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္နက္ကိုုင္တိုုက္ပြဲတြင္ 
အစိုုးရမဟုုတ္သည့္ လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔အစည္း မ်ားသည္လည္း 
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကိုု က်ဴးလြန္ၾကေသာ္လည္း 
လူထုုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ မွတ္တမ္း တင္ႏိုုင္မႈ အနည္းငယ္သာရွိသည္။ 

ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ အဓိပၺါယ္ျပည့္၀သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ 
တရားမွ်တမႈ ယႏၱရား တစံုုတရာ မရွိေသးေပ။ ေအာက္တိုုဘာလ၊ ၂၀၁၅ 
ခုုႏွစ္တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုုခဲ့သည့္ အမည္ခံ၊ တႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ “တရားဥပေဒ စိုုးမိုုးေရးအတြက္ စီရင္မႈ” ႏွင့္ 
“ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေရး” ႏွင့္ 
စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုုသည့္ အဖြဲ႔မ်ား အေနျဖင့္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု “ေရွာင္ၾကဥ္” ရန္ လိုုအပ္ခ်က္မ်ား အေပၚ 
အသိအမွတ္ျပဳ၊ လက္ခံထားသည္။ ထိုုသိုု႔ ေဖာ္ျပမႈက အဆိုုပါ 
အေၾကာင္းအရာမ်ား သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္၊ 
အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္၊ အနာဂတ္ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ 
မ်ားတြင္ ပါ၀င္ဖြယ္ ရွိေနသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) 
ကလည္း တရားဥပေဒစိုုးမိုုးေရးသည္ အစိုုးရသစ္၏ 
ဦးစားေပးလုုပ္ငန္းတခုုျဖစ္သည္ဟုု ေဖာ္ျပထားသည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း 
ေခါင္းေဆာင္မႈပိုုင္းမွ တိုုင္းျပည္အနာဂတ္ႏွင့္ 
အမိ်ဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကိုုသာ အဓိက ထားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အတိတ္မွ 
ျဖစ္ ရပ္မ်ားအတြက္ “လက္စားေခ်” တုုန္႔ျပန္မည္မဟုုတ္ဟုု မွတ္ခ်က္ျပဳ၊ 
ေျပာဆိုုခ်က္မ်ားအရ နစ္နာခဲ့ရသူအခ်ိဳ႔ ႏွင့္ စည္းရံုုးလႈ႔ံေဆာ္သူမ်ားအတြက္ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတရားမွ်တမႈ ရွာေဖြရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊   
ဖယ္ထုုတ္ျခင္းခံရၿပီး၊ အားမလိုု အားမရ ျဖစ္ေစသည္။ 

ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုုးမည္ဟုု 
ေၾကျငာထားေသာ္လည္း၊ ကုုလသမဂၢ၏ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ 
ဆန္႔က်င္ေရးကြန္ဗန္းရွင္း (CAT) အဖြဲ႔၀င္ႏိုုင္ငံမဟုုတ္ေပ။ 
ျမန္မာ့ျပစ္မႈဆိုုင္ရာဥပေဒ ေအာက္ရွိ အခ်ိဳ႔ေသာ 
အက္ဥပေဒမ်ားတြင္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကိုု 
အျပစ္ေပးႏိုုင္သည္ဟုု ယူဆၾကသည္။ သာဓကအားျဖင့္ 
“နာက်င္ေစမႈ” ႏွင့္ “အျပင္းအထန္ နာက်င္ေစမႈ”တိုု႔ကိုု 
ကိုုင္တြယ္ျခင္းဆိုုင္ရာ ပုုဒ္မခြဲမ်ား ျဖစ္သည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း 
ျပည္တြင္းဥပေဒက ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကိုု 
ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္  မသတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္၊ ၂၀၀၈ 
ဖြဲ႔စည္စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒအရလည္း အတိအလင္း 
တားျမစ္ထားျခင္းမရွိေပ။ အဓိပၺာယ္ရွင္း လင္းစြာ 
ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား၊ တားျမစ္ျပဌာန္းရန္ 
လိုုအပ္သည္။ 

ျမန္မာ့အေရြ႔လားရာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လက္တေလာ ျငင္းခံုု၊ 
ေဆြးေႏြးမႈအရ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ 
တရားမွ်တမႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈအတြက္ ခံုုရံုုးတင္ 
စီရင္ဆံုုးျဖတ္မႈအတြက္ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။ 
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ၊ တရားမွ်တမႈဆိုုသည္မွာ 
တရားစြဲျခင္းႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား အျပစ္ေပး 
အေရးယူျခင္း တမ်ိဳးတည္းသာ မဟုုတ္သည္ကိုု 
ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳေပးရန္လိုုသည္။ တရားမွ်တမႈႏွင့္ 
တန္းတူညီမွ်စြာ နစ္နာခဲ့ရသူအား ျပန္လည္ကုုစားေပးမႈႏွင့္ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အသိအ မွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္၊ 
၀န္ခံျခင္းတိုု႔လည္း ပါ၀င္သည္။ ထိုု႔အျပင္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ 
လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကိုု ျပဳျပင္ျခင္းသည္လည္း 
အနာဂတ္တြင္ ထပ္မံမေပၚေပါက္ေအာင္ အာမခံျခင္းလည္း 
ျဖစ္သည္။ NLD အ စိုုးရအေနျဖင့္ 
အဆိုုပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုု ဦးစားေပးလုုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။
 
အစိုုးရယႏၱရားမ်ားအေနျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္ရန္ 
ပ်က္ကြက္ေနပါက၊ လူထုုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ 
အမွန္တရားထုုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ားႏွင့္ 
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ား စတင္ 
လုုပ္ေဆာင္သင့္သည္။  ဥပမာအေနျဖင့္ AAPP သည္ 
အထိမ္း၊ အမွတ္ပြဲမ်ား က်င္းပၿပီး၊ ျပတိုုက္တခုုကိုု 
ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု 
ND-Burma ႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက စနစ္တ 
က်မွတ္တမ္းတင္ေနၿပီး အမွန္တရားေဖာ္ထုုတ္ပြဲေလးမ်ား 
က်င္းပေနသည္။ မိမိတိုု႔၏ မိတ္ေဆြအဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည့္ 
၀ိမုုတၱိေစတနာ့၀န္ထမ္းအဖြဲ႔သည္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရၿပီး 
အသက္ရွင္က်န္ေနသူမ်ားႏွင့္၊ ၄င္းတိုု႔၏ မိသားစုု၀င္မ်ားမွ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားေ၀ငွသည့္ လူထုုေဟာေျပာပြဲ 
အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပေနသည္။ AJAR ၏ 
လုုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း အသက္ရွင္က်န္သူမ်ားကိုုယ္တိုုင္ 
ပူးေပါင္း၊ ပါ၀င္သည့္ သုုေတသနလုုပ္ငန္း၊ 
ျဖစ္ရပ္ျခင္းတူသူမ်ားမွ ခံစားမႈမ်ားကိုု ၾကားနာ၊ 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးရန္အတြက္ ေနရာစီစဥ္ေပး 
ျခင္းတိုု႔ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ 



IV. 

, 

ထိုု႔အျပင္၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ 
သေဘာထားကြဲျပားသူမ်ားအား 
ေထာင္ဒဏ္ေပးရန္၊ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ရန္ႏွင့္ 
လူမဆန္စြာျပဳက်င့္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးေနသည္။ အဆိုုပါ 
ဥပေဒအေဟာင္းႏွင့္ အသစ္မ်ားတြင္၊ ၁၉၀၈ 
မတရားသင္း အက္ဥပေဒ၊ မီဒီယာဥပေဒ၊ 
အသင္းအဖြဲ႔မ်ား မွတ္ပံုုတင္ျခင္းဥပေဒ ႏွင့္ 
လြတ္လပ္စြာ စုုေ၀းခြင့္ႏွင့္  စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ 
ဥပေဒ မ်ား ပါ၀င္သည္။

ကုုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုုင္ရာ 
အထူးကိုုယ္စားလွယ္က အစိုုးရအား “ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
စုုေ၀းခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ 
ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုမႈအား၊ က်ယ္က်ယ္၊ ျပန္႔ျပန္႔ 
ကန္႔သတ္ထားျခင္းမ်ား ရုုပ္သိမ္း ရန္” 
ေတာင္းဆိုုထားသည္ ။

ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရၿပီး 
အသက္ရွင္က်န္ရစ္ေနသူမ်ား၏ 
အေျခအေန။

ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ခံရၿပီး အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားမွ 
AJAR သုုိ႔ ေျပာၾကားခ်က္အရ၊ ရုုပ္ပိုုင္း၊ စိတ္ပိုုင္းဆုုိင္ရာ 
အက်ိဳးဆက္မ်ား အႀကီးအက်ယ္ခံစားရသည္ဟုု 
သိရၿပီး။ အျခားေသာ လူထုုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ 
ေတြ႔ရွိခ်က္ႏွင့္ အလားတူပင္ျဖစ္သည္ ။ 
အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ား အဆုုိအရ အစာအိမ္ေရာဂါ၊ 
ေက်ာကုုန္းနာ၊  အမ်ိဳးသမီး ဓမၼတာ မူမမွန္ျခင္းႏွင့္ 
အၾကားဆုုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားအပါအ၀င္၊ နာတာရွည္ 
ရုုပ္ပိုုင္းဆုုိင္ရာ ဒဏ္မ်ားခံစားရသည္။ 
အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုုိ႔၏ 
မိသားစုု၀င္မ်ားသည္ စိတ္ပိုုင္းဆုုိင္ရာ အနာတရမ်ား 
ခံစားၾကရသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ 
စိုုးရိမ္ေသာကျဖစ္ျခင္း၊ အိပ္မေပ်ာ္ ျခင္း၊ အရွက္ရျခင္း၊ 
အျပစ္ရွိသည္ဟုု ခံစားရျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္းႏွင့္ 
အထီးက်န္ျခင္းတုုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။ လူမႈေရးအရ 
ေဘးေရာက္ေနျခင္းကုုိ အမ်ားအျပားေတြ႔ရၿပီး၊ 
အထူးသျဖင့္ ႏုုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား 
ျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႔အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေတြ႔ရွိခ်က္အရ 
မိသားစုုႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအေနျဖင့္ 
သူတုုိ႔အေတြ႔အႀကံဳ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေပၚ 
နားမလည္ႏိုုင္ၾကဘဲ၊ လိင္ပိုုင္းဆုုိင္ရာ 
အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားကုုိလည္း လူမႈအ သုုိင္းအ၀ုုိင္းမွ 
ကဲ့ရဲ႔၊ ျပစ္တင္ျခင္းကုုိ ခံရသည္။

3 “Report of the Special Rapporteur on the situ-
ation of human rights in Myanmar”, United 
Nations Human Rights Council, 23 March 2015, 
A/HRC/28/72. Similarly, the UN Human Rights 
Council called for Myanmar to implement its 
obligations in this regard. “Situation of human 
rights in Myanmar”, Resolution adopted by the 
Human Rights Council, United Nations, 2 April 
2015, A/HRC/RES/28/23.

4 See, for example, “Documentation Project 
Interim Report”, Assistance Association for 
Political Prisoners and Former Political Prisoners 
Society, February 2015.

         

”
“က်မတုတ္နဲ့ရုိက္ဒါခံခဲ့ရေတာ့ အခုဆုိရင္ 

က်မဘယ္ဘက္ျခမ္း ေပါင္၊ တင္ပါးေတြက 
နာတယ္။ ေနာက္တခုက 
ဒူးေခါင္းျပသာနာရိွလာတယ္။
က်မေသသြားနုိင္တယ္။ 
အကယ္၍က်မေသသြားတယ္ဆုိရင္ေတာင္ 
မနက္အခန္းတံခါးလာဖြင့္မွဘဲ သူတ့ုိသိႏုိင္မယ္။ 
လူမသိသူမသိေတာ့ အေသမခံႏိုင္ဘူး။ တခါဘဲ 
အေလ်ာ့ေပးႏုိင္မယ္။

မခ်ဳိခ်ဳိေအး၊ ႏုုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသူအျဖစ္ 
ထိန္းသိမ္းခံရသူ။

အဆိုုပါ သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ ေျဖရွင္း၊ ရုုန္းကန္ေနရသည့္ 
ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမွ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူ မ်ားသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ပညာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ စိတ္ပိုုင္းဆုုိင္ရာ ႏွစ္သိမ့္မႈ၊ ဥပေဒေရးရာ အကူအညီ၊ 
ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ စသည့္ အေျခခံ 
၀န္ေဆာင္မႈ၊ အကူအညီမ်ား  ရရွိ ရန္ အခြင့္အလမ္း မရွိေပ။ 
အဘယ္ေၾကာင့္ဆုုိေသာ္ အစုုိးရ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လုုံး၀နီးပါး မရွိျခင္း။ 
အကူအညီေပးမႈ အနည္းငယ္ကုုိသာ ေသးငယ္သည့္၊ ေဒသခံ 
လူထုုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကသာ၊ ၿမိဳ႔ျပေဒသကုုိသာ အဓိကထားၿပီး၊ 
အရင္းအျမစ္ႏွင့္ လုုပ္ႏိုုင္စြမ္းအနည္းငယ္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္း 
တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

AAPP ကဲ့သုုိ႔ အဖြဲ႔မ်ားကသာ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုုိ႔၏ မိသားစုု 
အခ်ိုု႔အတြက္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြး ေႏြးျခင္း၊ ရုုပ္၀တၳဳအေထာက္အပ့ံႏွင့္ 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။ AJAR ၏ 
မိတ္ေဆြအဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ ၀ိမုုတိၱ ေစတနာ့၀န္ထမ္းအဖြဲ႔သည္ အမ်ိဳးသမီး၊ 
ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ားျဖင့္ ကုုိယ္ထူကုုိယ္ထ အကူအညီေပးေနၿပီး၊ 
ဥပေဒေရးရာ ကုုစားေရးအဖြဲ႔ (ျမန္မာ) သည္ ဥပေဒ ေရးရာ အကူအညီမ်ား 
ေပးေနသည္။ တုုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ လူထုုအေျချပဳ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အေျခခံ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုုိ အလြန္နည္းပါးသည့္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ ကာလၾကာရွည္ အကူအညီေပးေန သည္။ AJAR ၏ 
အေတြ႔အႀကံဳအရ လူထုုအေျချပဳ ေသးငယ္သည့္ စိတ္ဒဏ္ရာ ကုုသေရး 
မဟာဗ်ဴဟာ အရ၊ အေတြ႔အႀကံဳ၊ ခံစားမႈတူ၊ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားအၾကား 
အကူအညီေပးမႈသည္  ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အရင္းအျမစ္ နည္းပါးေသာ (သုုိ႔) 
လက္လွမ္းမမီေသာ ေဒသမ်ားသုုိ႔တုုိင္၊ ေရာက္ရွိႏိုုင္သည္ကုုိ ေတြ႔ရသည္။ 
မိမိတိုု႔၏ လုုပ္ငန္းမွာ အဆုုိး၀ါးဆုုံး၊ အေျခအေနေအာက္ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ 
အံ့မခန္း၊ အစြမ္းအစျဖင့္ ေလာကဓံကုုိ ႀကံ ့ႀကံ႔ခံ ရင္ဆုုိင္ရင္း၊ 
ကိုုယ့္အားကုုိယ္ကုုိး ႏုုိင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ 

ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ခံရၿပီး အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားသည္ 
အလုုပ္အကုုိင္ရရွိမႈႏွင့္ ပညာေရးအခြင့္အလန္းမ်ား ကန္႔သတ္ခံရမႈအပါအ၀င္ 
၄င္းတုုိ႔၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားေၾကာင့္ လူမႈ-စီးပြားေရး အက်ိဳးဆက္မ်ားအျဖစ္ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔၊ ရုုန္းကန္ လႈပ္ရွားၾကရသည္။ သူတိုု႔၏ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အလုုပ္ႏွင့္ ရုုပ္ပိုုင္းဆုုိင္ရာ 
ပံ့ပိုုးမႈ အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစၿပီး  
စီးပြားေရးအခြင့္အ လန္း အနည္းငယ္သာရိွသည့္ တုုိင္းျပည္အတြက္ 
ဘ႑ာေရး အၾကပ္အတည္းကုုိ၊ ပုုိမိုုဆုုိး၀ါးေစသည္။ ဥပမာ အေနျဖင့္၊ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ AJAR သုုိ႔ေျပာျပခ်က္အရ တရားရုုံးစားရိတ္မ်ားအတြက္ 
၄င္းတုုိ႔၏ အိမ္ ကုုိ ေပါင္ႏွံထားရၿပီး စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားလည္း 
ပ်က္စီးရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုုိေသာ္ အာဏာပုုိင္မ်ား ၏ ေႏွာင့္ယွက္မႈႏွင့္ 
ေၾကာက္ရြ႔ံမႈ (သုုိ႔) ေဖာက္သည္မ်ား၏ အသေရဖ်က္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 
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V.  ုုိကးာ်မႈမဆ့ါပေ ့္ငွႏးာ်မႈမနေဟာြက
း္ငချ္ပသးုုသံ ၊္စစိစ

5 “Violence Against Women (VAW) Prevention 
and Response Services and Access in Myanmar”, 
Educational Initiative (EI) and Asia Justice and 
Rights (AJAR), October 2015.

6 Judicial and Legal A -
ances Investigation Committee. See “Burma’s 
Judicial System Deeply Corrupt, Parliament 
Told”, The Irrawaddy, 9 December 2015.

7 “Situation of human rights in Myanmar”, Reso-
lution adopted by the Human Rights Council, 
United Nations, 2 April 2015, A/HRC/RES/28/23.

8

8 “Report of the Special Rapporteur on the situ-
ation of human rights in Myanmar”, United 
Nations Human Rights Council, 23 March 2015, 
A/HRC/28/72.

9 Article 445 of the 2008 Constitution states, “No 
proceeding shall be instituted against the said 
[former ruling] Councils or any member thereof 
or any member of the Government, in respect 
of any act done in the execution of their respec-
tive duties.”

10 See “Presidential Protection, Immunity Bill Put 
Forward”, The Irrawaddy, 21 December 2015.

11 “Torture by law enforcers: are Burma’s police 
the new military?”, Danilo Reyes, in “Police 
torture & crackdown on protest in changing 
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A
nalyzing gaps and negligence

သိုု႔ေသာ္လည္း လူထုုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ထိုုသိုု႔ 
ကူညီ၊ ေထာက္ပံ့ေပးမႈသည္၊ အထူးသျဖင့္ တိုုင္းရင္းသား 
ေဒသမ်ားတြင္၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲ၏ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရႏိုုင္သည့္ 
ကန္႔သတ္မႈႏွင့္ အႏၱရာယ္  မ်ား ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္။  
က်ဴးလြန္သူမ်ားအေပၚ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈ မရွိျခင္းက၊ 
ထိေရာက္စြာ တုုန္႔ျပန္ေပးႏိုုင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္၊ 
သိသာထင္ ရွားသည့္ အတားအဆီး၊ အဟန္႔အတားမ်ား 
ျဖစ္ေနစဥ္တြင္ လက္ရွိ၊ ရွိေနသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္။ 
အစိုုးရ၏ အၾကမ္းဖက္မႈကိုု ခံရသည့္ 
အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ား လက္သိုု႔ မၾကာခဏ 
ေရာက္ရွိျခင္းမရွိေပ။ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာႏွင့္ လိင္ကြဲျပားမႈအေပၚ 
အေျခခံေသာအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ရပ္တခုုအေပၚ အာဏာပိုုင္ 
တိုု႔မွ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္သည့္အခါ၊ လူထုုအေျချပဳ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ား သည္ 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုု ရရွိရန္အတြက္  (လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း) 
ပ်ံ႔ႏွ႔ံေနသည့္ လက္ခံယံုုၾကည္ မႈႏွင့္ လိင္ကြဲျပားမႈႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး က်င့္သံုုးေနမႈတိုု႔ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ 
ဓေလ့ထံုုးစံတိုု႔ကိုု  မျဖစ္မ ေန လုုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။  

ထိုု႔အျပင္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဥပေဒပိုုင္းဆိုုင္ရာ 
မူေဘာင္မ်ား အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္၊ လြတ္လပ္မႈ၊ 
ဘက္လိုုက္မႈ၊ ထိေရာက္မႈ ကင္းမဲ့သည့္၊ 
တရားစီရင္ေရးသည္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၏ 
အရင္းခံအေၾကာင္း တရားျဖစ္သည္။ မွ်တမႈမရွိသည့္ 
တရားစီရင္ေရးသည္ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကိုု 
ေလးစားလိုုက္နာမႈမရွိျခင္း၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကိုု 
မတားဆီးႏိုုင္ျခင္း (သိုု႔) အေရးမယူႏိုုင္သည့္ ၀န္းက်င္ကိုု 
ဖန္တီးေပးသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ အစီရင္ခံစာအရ၊ 
လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီသည္ “တရားစီရင္ေရး 
မ႑ိဳင္သည္ တိုုင္းျပည္၏ ျခအစားဆံုုး အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ 
ဆက္ရွိေနသည္” ကိုု ၀န္ခံအသိအမွတ္ ျပဳရသည္။ 
အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္သည္လည္း “တရားစီရင္ေရးအေပၚ 
ၾသဇာလႊမ္းမိုုး လွ်က္ရွိသည္။6  ကုုလမဂၢ 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက အစိုုးရအေနျဖင့္ “တာ၀န္ယူ၊ 
တာ၀န္ခံမႈမ်ားကိုု ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ 
အျပစ္ေပးအေရးယူျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေနမႈမ်ား 
အဆံုုးသတ္ေစရန္” ႏွင့္ “ လြတ္လပ္ၿပီး၊ တရားမွ်တ၍ 
ထိေရာက္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္”ႏွင့္ 
လြတ္လပ္စြာ အုုပ္ခ်ဳပ္္သည့္ ပညာရွင္ပီသေသာ ေရွ႔ေနမ်ား 
အဖြဲ႔ကိုု ဖဲြ႔စည္းရန္၊ ထပ္ကာ၊ ထပ္ကာ 
ေတာင္းဆိုုလွ်က္ရွိသည္ ။7

ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးမႈအတြက္ အႀကီးမားဆံုုး 
စိန္ေခၚမႈမွာ လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာ၊ အမႈထမ္းမ်ားအား တာ၀န္ယူ၊ 
တာ၀န္ခံမႈရွိေစေရးအတြက္ ေသခ်ာေအာင္ 
လုုပ္ေဆာင္ေစေရးပင္ျဖစ္သည္။ အစိုုးရအာဏာပိုုင္ မ်ားအေနျဖင့္ 
ဆိုုးရြားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု တာ၀န္ယူ၊ 
တာ၀န္ခံမႈ ရွိေစရန္ မကိုုင္တြယ္ႏိုုင္မႈကိုု ကုုလသမဂၢဆိုုင္ရာ 
အထူးကိုုယ္စားလွယ္က မၾကာခဏ မီးေမာင္းထိုုးျပေလ့ရွိသည္ 8။

၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒပါ၊ ပုုဒ္မ ၄၄၅ သည္၊ 
အစိုုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ကိုု လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ 
ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္ဟုု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုုၾကသည္ 9။ ထိုုနည္းတူစြာပင္၊ သမၼတ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူအား ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးယူ၍ 
မရေစရန္၊ ထုုတ္ျပန္ ျပဌာန္းခဲ့သည္ 10။ အစိုုးရေဟာင္းအေနျဖင့္ 
ဥပေဒ၏ အထက္တြင္ ခိုုင္ခိုုင္၊ မာမာ ရွိေနသည္ကိုု 
ညႊန္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

၄င္းတိုု႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ စိန္ေခၚမႈမွာ စစ္ခံုုရံုုးစနစ္ျဖစ္သည္။ 
ကာကြယ္ေရး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ား ကိုု မည္သည့္ 
အရပ္သားခံုုရံုုးမွ မစစ္ေဆးႏိုုင္ေစရန္၊ စစ္ခံုုရံုုးမ်ားကိုု လုုပ္ပိုုင္ 
ခြင့္ေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဥေပေရးရာ၊ 
ဆံုုးျဖတ္ခ်က္သည္ “ေနာက္ဆံုုးအတည္ျဖစ္ၿပီး၊ 
ျငင္းဆိုု၍မရေအာင္ ျပည့္စံုုသည္” ဟုု ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒတြင္ 
ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသည္။ 

စစ္ဖက္ဆိုုင္ရာ တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္လည္း 
အမ်ားျပည္သူႏွင့္ မေရာေႏွာေစရန္ ကန္႔သတ္ထားသည္။ 
အမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းအခ်က္အ လက္ ရရွိရန္ လံုုး၀နီးပါး 
မျဖစ္ႏိုုင္သည့္အေျခအေနတြင္၊  နစ္နာခဲ့ရ သူသည္ မၾကာခဏ 
ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည္။ စစ္သားတေယာက္သည္ လူသတ္မႈ 
ႏွင့္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈတိုု႔ကဲ့သိုု႔ အရပ္ဖက္ဆိုုင္ရာ 
ျပစ္မႈဆိုုင္ရာဥပေဒကိုု က်ဴးလြန္ခ်ိဳးေဖာက္ပါက၊ 
ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္အရ အမႈကိုု အရပ္ဖက္ခံုုရံုုးသိုု႔ 
လႊဲေျပာင္းေပးႏိုုင္သည္။ ထိုုသိုု႔ လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ အမႈမွာ 
အလြန္ျဖစ္ေတာင့္၊ ျဖစ္ခဲၿပီး၊ လက္တဆုုတ္စာ 
အနည္းငယ္သာရွိကာ၊ အစီရင္ခံစာမ်ား၏ ေအာင္ျမင္သည့္ 
ရလဒ္အျဖစ္ေတြ႔ရသည္။ အဆိုုပါ ယႏၱရားမွာ တရားမွ်တမႈ၊ ပိုုမိုု 
ရရွိေစရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္း ျဖစ္ႏိုုင္သည္။ 

ရဲအရာရွိမ်ားသည္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ 
က်ဴးလြန္သည္ဟုု စြပ္စြဲခံရသည့္ အခါတြင္၊ ျပည္ထဲ 
ေရး၀န္ႀကီးသည္ စံုုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ သာမန္၊ ျပစ္မႈဆိုုင္ရာ 
လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားအတိုုင္း လုုပ္ေဆာင္ ရမည့္အစား၊ 
နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈကိုု ျငင္းပယ္ၿပီး၊ 
နားလည္ရန္၊ ခက္ခဲေသာ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးဆိုုင္ရာ 
အုုပ္ခ်ဳပ္၊ အေရးယူမႈ ကိုုသာ၊ တြင္တြင္အသံုုးျပဳသည္ 11။



းီကႀါပိုုက
 ့္ငွႏး္ငချရံခ္ကစ္ပိွႏး္နပး္ငွည

း္ငချရံခ္တဖျ္တသ ္တြလ္ကလးာရတ

 ့္ငွႏ္ကာထေး္ငတသ ္တြလအ
 )ခ( ္ငုုိႏ္ာ်ကေ္ငာအေ ္ကာထေး္ငတသုုံပ္တာဓ

 ုုိတ္ကာအေ ၊္စွႏုုခ ၄၁၀၂ ္ညသးီကႀါပုုိက
 ္ပတ္စစ ၊ိွရ္ယန္ညပျ္နြမ ၊္ငြတလာဘ

 းီပၿရံခ္ကစ္ပိွႏး္နပး္ငွည ္ငြတုုခတး္နခး္ဥ်ကအ
 ္ညသးီကႀါပုုိက ။္ညသရ့ဲခံခ္တသအ

 ၊၍ူုယုုလ ုုိက္ကန္ကလ ွမံထးာသ္စစ့္ငာစေအ
 ုုဟ္ညသရံခ္တသ္စပ ္ဥစး္မပးဳိကႀ္နရးပျေ္ကြထ
 ။္ညသ့ဲခ္နပျ္တုုထ ွမ နာဌးီကႀ္န၀ းရေ္ယြကာက

 ၊းပေးာအိဖ ၏ာကတံင္ငုုိႏ ့္ငွႏး္ငြတ္ညပျ
 ္ညသ္နိစး္နိသ တၼမသ ့္ငာကၾေးာ်မႈမုုိဆး္ငာတေ

 းာအႈမအါပုုိဆအ
 ွမ္ငွရမ္ာကေးရေအ့္ငြခအ႔ူလ့ာမ္နမျ

 ၏ူသ ။္ညသ့ဲခးာကၾ္နႊည ္နရးဆေ္စစး္မစုုံစ
 ူသ္ာဖေးူတ းာအ္ပလက္ပုုရ

 ၊ရအ္က်ခုုိဆ္ကြထ ၏းာ်မသေ္ကသ္ငမျ္က်မ
 ့္ငွႏာရ္ဏဒးာဓ ္ငြတ္တဘ္ငရ ၏းီကႀါပုုိက

 ၊ာရ္ဏဒ ္ငြတး္ည်ကသ႔ဳိည
 ့္ညသရံခ္ကစ္ပိွႏး္နပး္ငွည ္င၀အါပအးာ်မ္က်ခ္ဏဒ

 ုုိကး္ငာလေအ ။္ညသရိွရ႔ြတေ းာ်မသေ္ကသ
 ၊ာွမႈမးုုံဆသေးီကႀါပုုိက ၊ရအႈမးဆေ ္စစ္တိစဲြခ
 ၊္က်ခ္စွႏ ္ငြတ္တဘ္ငရ ၊္က်ခတ ္ငြတ့စေးမေ

 ၊္င၀အါပအီစ္က်ခတ ္ငြတ့္ငာနေဖချေ ့္ငွႏ္ငါပေ
 ။္ညသ္စဖျ ့္ငာကၾေ္က်ခ ၅ ာရ ္ဏဒ္တနသေ

 းရေအ့္ငြခအ႔ူလ းီနဇ ၏းီကႀါပုုိက ကးဦတ္န၀ာရဆ
 ၊္ငြတာရးာကၾာပျေ းာအာၱႏသမ ူသးာွရ္ပႈလ

 ္ယြရ္နိ်ခ ုုိက့စေးမေ ္ညသးီကႀါပုုိက
 ါပုုိဆအ ။္ညသ္စဖျ ုုဟ္ညသရံခ္တခ္စပ

 ့္ငွႏႈမုုိဆာပျေ ၏္ပတ္စစ ္ညသ္က်ခးာကၾာပျေ
 ။္ညသနေဲြလဲြက

Burma”, Article 2, Volume 14, N.2, June 2015.

12 “Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar”, United Nations Human 
Rights Council, 23 March 2015, A/HRC/28/72.

 
 

 CRHNM ့္ညသ္နပျ္တုုထ ္ငြတ႔နေ္ကရ ၄၁ ာဘ္ငဇီဒ
 ္ညသးီကႀါပုုိက ္ငြတာစံခ္ငရစီအ ၏

 ့္ငာကၾေ္က်ခ ၅ ာရ္ဏဒတ္နသေ
 ာရ္ငုုိဆး္ငုုိပ္ပုုရ ၊း္ငုုိပ္တိစ ၊းီပၿ္စဖျး္ငချရ့ဲခးုုဆံသေ
 းာ်မးာထအ္ကာထေအ ႈမရ့ဲခံခ္ကစ္ပိွႏးန္ပး္ငွည

 ။္ညသးာထပျ္ာဖေဲြဆ္က်ခ္ကာကေ း္ငာကၾေိရွ႔ြတေမ
 ုုိကာစံခ္ငရီစအ က႔ုုိတနေ႔ွရေ ၏မူသ ့္ငွႏာၱႏသမ

 ္ညသာစံခ္ငရီစအ ။္ညသကၾ့ဲခ္ကြက႔္နက
 ့္ညသ်ကကိဓအ ္ငြတႈမးုုံဆသေးကီႀါပုုိက
 ိွရ္ယုုိကာၶႏခ၏ူသ ၊့္ညသ္စဖျးာ်မက္်ခအ

 ုုိကးာ်မာဏၡကလ ့္ညသရံခ္ကစ္ပိွႏးန္ပး္ငွည
 ့္ငွႏ္က်ခးဆေ္စစ္တိစဲြခ ၊းီပၿးာထပျ္ာဖေႈရဴ်လ္စ်လ

 း္ညလာွမ႔ုုိတ ္က်ခ္နပျ္တုုထ ၏ပ္တ္စစ
 ၏ CRHNM ။္ညသနေဲြလဲြက

 ာွမာၱႏသမ ၊း္ငြတအာတေအးာ်မႈမး္မစုုံစ
 ။္ညသရ႔ြတေဳံကႀ ာြစးာမးီကႀ းာ်မႈမ္ကယွ့္ငာွႏေ

 ၏ CRHNM ္ငြတလမေ ၊္စွႏုခု၅၁၀၂
 ့္ငွႏႈမ္တဖျ္တသ ၊္ငြတ္က်ခ္နပျ္တုုထးင္တသ
 ွမးုုံရုုံခ္စစ ၊းာအးဦ္စွႏးာသ္စစ ူသရနေံခဲြစ္ပြစ

 းာအးဦ္စွႏ႔ုုိတး္င၄ ၊းီပၿ္တဖျးုုံဆ း္ငာကၾေိွရမ္စပျအ
 ။္ညသ့ဲခးပေ္တႊလ ္ငြတလာဘင္၀္ငုုိႏ ္စွႏုခု ၄၁၀၂

 ္စဖျအႈမ္တ၀ဇာရ က႔ုုိတနေ႔ွရေ၏ူသ ့္ငွႏာၱႏသမ
 ္နရးပေး္ငာပျေဲႊလ ႔ုုိသးုုံရုုံခ္ကဖ္ပရအ ၊္နရ္ငုုိႏ္င့ြဖႈမအ
 ာရ္ငုုိဆ္ကဖ္စစ ၊္ငြတႈမအါပုုိဆအ ။္ညသ့ဲခးာကၾ္နပ
 ၊း္ငချိွရမ ႈမာသ္ငမျး္ငလ့္ငြပ ၏္စနစးရေ္ငရစီးာရတ

 ၊း္ညလ္ညသ္ငွရမ္ာကေ းရေအ္င့ြခအ႔ူလ
 ာရ္ငုုိဆး္ငုုိပ္ပုုရ ၊း္ငချးါပး္ညန္ညရ္ငာဆေး္မြစ

 း္နပး္ငွည း္ညလ္ာသေနေိွရးာ်မးာထအ္ကာထေအ
 ့္ငွႏး္ငချ္ငုုိႏုုိဆဲြစမးာရတ းာအႈမရံခက္စ္ပိွႏ

 ၏႔ုုိတး္င၄ ့္ငွႏးာ်မူသရံခ္နြလးဴ်က
 ္င၀အါပအ းာ်မႈမ္ကွယ့္ငာွႏေ ၚပေအးာ်မ္င၀ုစုးာသိမ

 ၏ႈမ္ကစ္ပိွႏးန္ပး္ငွည
 းာွရအ္ငထအ ုုိကးာ်မးာရတး္ငာကၾေအခံး္ငရအ

။္ညသနေသပျ

 ါပ့္ညကၾ ္ငြတာရနေဤ ကါပုုိလိသ ္တိစးသေအ
bit.ly/JUSTICE4KOPARGYI 
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ေရာစပ္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားမွ၊ AJAR အေနျဖင့္ 
ေတြ႔ရွိရသည္မွာ၊ ရဲ (သိုု႔) စစ္တပ္၏ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ 
မႈအတြက္ တရားမွ်တမႈရွာေဖြသူ အနည္းငယ္သည္၊ 
ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ လက္တုုန္႔ျပန္မႈမ်ား ရင္ဆိုုင္ၾကရ 
သည္။ ကုုလသမဂၢ အထူးကိုုယ္စားလွယ္၏ အလားတူ 
အစီရင္ခံခ်က္မ်ားအရ၊ စစ္တပ္သည္ မၾကာခဏဆိုု 
သလိုု ျပစ္မႈဆိုုင္ရာ လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းမ်ားကိုု ဆန္႔က်င္၍ 
နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားကိုု အသေရဖ်က္ရန္ (သိုု႔) 
သတင္းအမွားမ်ားေပးရန္ က်ဴးလြန္သည္ဟုု 
စြပ္စြဲခံရသည္ ။ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားအတြက္ 
အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရွာေဖြေပးရန္ 
အလားအလာရွိသည့္ ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ 
(MNHRC) သည္ ယံုုၾကည္ကိုုးစားရန္၊ လြတ္လပ္မႈ၊ 
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အစြမ္းအစ ကင္းမဲ့ေနသည္ဟုု 
ရႈျမင္ၾကသည္။ 



းာ်မ္က်ခဳပျံကႀအ ျ ာရ္ငုုိဆုုံပး္ညစ႔ဲြဖ ့္ငွႏဒေပဥ
 ွမႈမဲလး္ငာပျေ္ငပျဳပ

္နရစောလ္ကတးုုိတ ႈမးုုိမးုုိစဒေပဥးာရတ

 ့္ငွႏး္ငွရး္နဗ္နြက းရေ္င်က႔္နဆႈမ္ကစ္ပိွႏး္နပး္ငွည ။၁
 းရေအ့္ငြခအ႔ူလ ာကတံင္ငုုိႏ ာသေ္ငုုိဆ္ကသးာချအ

 ့္ငွႏ္နရးုုိထးရေ္တွမ္ကလ းာအးာ်မး္နတာစ္ပဳ်ခာစ
။္နရး္နာဌပျး္ငြသ့္ညထ ္ငြတးာ်မဒေပဥ း္ငြတ္ညပျ

 ၊ဒေပဥာယီဒီမ ၊ဒေပဥ္ကအး္ငသးာရတမ ္စွႏုုခ ၈၀၉၁ ။၂
 ာြစ္ပလ္တြလ ့္ငွႏဒေပဥး္ငချ္ငတုုံပ္တွမ းာ်မး္ငပအး္ငသအ

 ္င၀အါပအ ့္ငြခ္ညလ့္ညွလး္နတီစ ့္ငွႏ့္ငြခး၀ေုုစ
 းာအးာ်မူသဲြက းာထာဘေသ ့္ငွႏးာ်မူသြကၾ္ကတးာွရ္ပႈလ

 းာ်မဒေပဥ ့္ညသ္ယချ္ပဳ်ခ္ပိွႏိဖ ့္ညသ္ငုုိႏးာထ်ခး္ဥ်ကအ
  ။္နရး္မိသ္ပုုရ

 ၊းာ်မ္က်ခးာကၾ္နြည ၊းာ်မ႔္နိမအ ၊းာ်မဒေပဥ ။၃
 ၊းာ်မး္ဥ်မး္ညစ ၊းာ်မဒေပဥး္ညန ၊းာ်မး္ညန္ပုုလးုုံထ္ပုုလ

 ၊္ယြကာက ့္ငွႏးာ်မဒေပဥး္ဥ်မး္ညစာရ္ငုုိဆး္ငသအ ့္ငွႏပျ႔ဳိမၿ
 ့္ညကၾ့္ငာစေ ၊း္ငချစေ္ကတးုုိတ ုုိကး္ငချးီဆးာတ

 ့္ငွႏ႔ုုိတး္ငချၚခေ့္ငဆ ္ကြတအ႔ိုုတး္ငချသုုက  ့္ငွႏး္ငချာလ့လေ
။္နရ္ငဆ္ငပျ ့္ငွႏ္နရ္ပသးုုံသ းာ်မဒေပဥ ့္ညသ္ငုုိဆ္ကသ

 ၏္ငွရမ္ာကေးရေအ့္ငြခအ႔ူလ့ာမ္နမျ ။၄
 ႔ုုိသ့ဲက္ပဳ်ခာစ္စရဲပ ုုိကးာ်မ္န၀ာတး္နင္ပုုလ

 ၊ာြစ္ပလ္တြလ ီညအ့္ငွႏး္နတ အ့္ငဆအာကတံင္ငုုိႏ
 ္ကြတအ္နရစေ္ငုုိႏ္ကြရ္ငာဆေ ၊၀၀့္ညပျ့္ညပျ

 ့္ငဖျးာ်မဒေပဥ ့္ညသဳပျ ူကအ္ကာထေအ ၊္နရစော်ခသေ
 း္ညလ့္ငဖျနေအ CRHNM ။္နရး္ညစ႔ဲြဖ္ငဆ္ငပျ ၍း္နာဌပျ

 ့္ငွႏးာ်မူသ့ဲခာန္စန ၊းာ်မး္ညစအ           ႔ဲြဖအဳပျချေအုုထူလ
 ့္ငွႏးရေ္ယြကာက းရေအ့္ငြခအ႔ူလ ၍း္ငါပေးူပ

 ့္ညသာသ္ငမျး္ငလ့္ငြပ ၊္ကာရေ္ိထ ္ကြတအးရေ္ငတ့္ငွမျ
 ။္နရစောလ္စဖျုုခတာယိရိက

 ာရ္ငုုိဆုုံပး္ညစ႔ဲြဖ ့္ငွႏာရးရေဒေပဥ ။၅
 ႈမ္ကုုိလ္ကဘ ၊၍္ပလ္တြလ ုုိကးရေဲလး္ငာပျေ္ငပျဳပျ

 ္ကဖ္ကရအ ့္ညသ္ကာရေိထ ၊းီပၿး္ငက
 ္ကြတအးရေ္ကါပေၚပေးီတ္နဖ းာ်မ္စနစးရေ္ငရီစးာရတ

 ့္ငဖျသးူထအ ့္ငွႏ္နရ္ကြရ္ငာဆေူယ္န၀ာတ းီပၿးာထကိဓအ
 ့္ညသရံခး္ငချ္ကာဖေးဳိ်ခ ွမးာ်မူသိွရ္န၀ာတရးုုိစအ

 ္နရိွရရာြစဳံခၿုုံလ ၊ႈမတ်ွမးာရတ  ္ကြတအးာ်မူသာန္စန
 ။္နရ္ငုုိႏးပေးုုပိ့ံပးာရၱႏယ ့္ငွႏး္ငာကၾေး္မလ

 ့္ညသနေုုိဆး္ငာတေ ္ယွလးာစ္ယုုိကးူထအ ၢဂမသလုုက ။၆
 ၏္ငာဘေဒေပဥ ့္ငွႏးရေ္ငရီစးာရတ ၏္ညပျး္ငုုိတ“

 ့္ငွႏး္ငချ္ပဳ်ခး္နိထ းာ်မးာသ္ပရအ ၊းီပၿနေ္ကာရေ ္ငြတၚပေအ
”့္ညသနေိွရ္ငြတ္ကဘ္ငပျအ း္ငချ္ပကၾးီကႀ 13  ၏္ပတ္စစ   

။္နရးာွရ္ယဖ ုုိက္က်ခ္ညတ္ပရ

 ၊္င၀အါပအးာ်မ္က်ခအါပ္ကာအေ ္ငြတံင္ငုုိႏာမ္နမျ
။္နရး္မိသ္က်ဖ းာ်မးုုံရုုံခ္စစ ာသေ္ကုုိလ္ကဘ ၊းီပၿ္ကွ၀႔ဳိ်လ

 ုုဟ္ညသ္နြလးဴ်ကႈမ္စပျ းာ်မးာသ္စစ •
 ္ငြတးာ်မးုုံရုုံခ္ကဖ္ပရအ ၊ကါပရံခဲြစ္ပြစ

။္နရစေ္ငုုိႏုုိဆဲြစးာရတ

 ာရ္ငုုိဆးရေဳံခၿုုံလ ္င၀အါပအဲရ ့္ငွႏ္ပတ္စစ •
 ့္ငွႏႈမ္ပဳ်ခး္နိထ းာသ္ပရအ ၚပေအးာ်မ႔ဲြဖ္ပတ

 ္ကြတအ္နရစေိွရ္ကာရော်ခသေ ္ကာအေႈမ္ပကၾးီကႀ
။္နရ္ငဆ္ငပျ ုုိကဒေပဥံခချေအ ၈၀၀၂

 းီပၿ္ကသ္တပ ့္ငွႏႈမတ်ွမးာရတ ာရ္ငုုိဆ္ကဖ္စစ •
 ႈမံခ္န၀ာတ ၊ူယ္န၀ာတ ့္ငွႏႈမာသ္ငမျး္ငလ့္ငြပ

။္နရစေိွရ

13 “Report of the Special Rapporteur on the situ-
ation of human rights in Myanmar”, United 
Nations Human Rights Council, 23 March 2015, 
A/HRC/28/72.
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က်မတိုု႔ႏိုုင္ငံအတြက္ အေကာင္းဆံုုး စနစ္ေတြနဲ႔ 
မူ၀ါဒေတြ 
ဘယ္လိုုတည္ေဆာက္ၾကမလဲဆိုုတာနဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး၊ တကယ္လိုု႔မ်ား၊ 
အတိတ္ျဖစ္ရပ္ေတြကိုု မေလ့လာၾကဘူးဆိုုရင္၊ 
ဒါဟာ တကယ့္ကိုု အႏၱရာယ္မ်ားပါတယ္။ 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နဲ႔ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါ 
တယ္။ တကယ္လိုု႔မ်ား က်မတိုု႔ဟာ ျပႆနာရဲ႔ 
အရင္းခံအေၾကာင္းတရားကိုု မေျဖရွင္းဘဲနဲ႔၊ 
အမ်ိဳးသား ျပန္ လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကိုု 
ဘယ္လိုုေလွ်ာက္လွမ္းၾကမွာလဲ? က်မတိုု႔ႏိုုင္ငံကိုု 
အႏွစ္သာရရွိတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ 
ဒီမိုုကေရစီရရွိေအာင္ 
ဘယ္လိုုေျပာင္းလဲၾကမွာလဲ? ျပႆနာေတြကိုု 
ေျဖရွင္းႏုုိင္ဖိုု႔အတြက္ အသြင္ကူး 
ေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈ 
လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုု ျဖတ္ေက်ာ္သြားဖိုု႔ 
လိုုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မိုု႔လိုု႔ 
အစိုုးရသစ္အေနနဲ႔ အေရးယူမႈေတြလုုပ္ဖိုု႔၊ 
အသြင္းကူးေျပာင္းေရးကာလတရားမွ်တမႈ 
မူ၀ါဒေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာဖိုု႔နဲ႔ အဲဒီလုုပ္ငန္းေတြအတြက္ 
အသံုုးစားရိတ္ေတြ ထည့္သြင္းလုုပ္ေဆာင္ဖိုု႔ 
လိုုပါတယ္။ 

ခင္မိမိခိုုင္၊ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းႏွင့္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရၿပီး 
အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူ။ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးမႈး၊ ၀ိမုုတၱိ 

ေစတနာ့၀န္ထမ္းအဖြဲ႔။ 

ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ တားဆီးရန္ႏွင့္၊ အျပစ္အေပးအရးယူခံရျခင္းမွ 
ကင္းလြတ္ေနမႈမ်ား ရပ္ဆိုုင္းေစေရးအ တြက္ ျမန္မာႏိုုင္ငံရွိ 
ဥပေဒႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုုင္ရာ မူေဘာင္မ်ား 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္၊ အစိုုးရသစ္၏ 
ေရရွည္တည္တံ့ခိုုင္ၿမဲမည့္၊ ႀကိဳးပမ္း၊ အားထုုတ္မႈမ်ား 
လိုုအပ္သည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း၊ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္း ႏွင့္ 
ခ်ိဳးေဖာက္၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္၊ ထိခိုုက္မႈမ်ားအတြက္ 
ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးျခင္း ႏွင့္ တားဆီးႏိုုင္ရန္ 
ေရွ႔ရႈလုုပ္ေဆာင္သည့္ ေျခလွမ္းမ်ားသည္လည္း  
ေရတိုုကာလတြင္ နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ အေထာက္   
အကူျပဳႏိုုင္ရန္ စတင္သည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ 

အနာဂတ္တြင္ ျပဳလုုပ္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ 
ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ အဆိုုပါ ေမးခြန္းမ်ားကိုု 
ေျဖရွင္းေပးမည့္၊ သိသာထင္ရွားသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ 



။း္ငချးီဆးာတ ၊္ယြကာက

 ၊း္ငချဳပျ္တွမအိသအ ၊းရေးာစုုက္ညလ္နပျ
 ့္ငွႏး္ငချ္တုုထ္ာဖေးာရတ္နွမအ

။း္ငချ္ငာထေးဳိ်ပုုစဳပျ္ညလ္နပျ

14 “Situation of human rights in Myanmar”, Reso-
lution adopted by the Human Rights Council, 
United Nations, 2 April 2015, A/HRC/RES/28/23
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၇။  ျမန္မာ့ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ 
ပတ္သက္ေသာ ဌာနသည္လည္း တပ္မေတာ္ 
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ က ခန္႔အပ္သည့္ 
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး လက္ေအာက္တြင္ 
ထားရွိမည့္အစား၊ အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ 
တြင္ ထားရွိရန္။

ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းႏွင့္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အေရးႀကီးသည့္  
ျပႆနာျဖစ္သည္ဟုု 
၀န္ခံ၊ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး၊ ထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္းမရွိေအာင္ 
တားဆီးရန္ မရွိမျဖစ္လိုုအပ္၍ နစ္နာခံသူမ်ားကိုု 
ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ တရားမွ်တမႈကိုု 
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရမည္။ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ 
၀န္ခံျခင္းသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း 
ပုုဂၢလိကဆိုုင္ရာ ကုုစားမႈႏွင့္ 
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ အားေပး၊ လႈ႔ံေဆာ္ 
သည္။ ထိုုသိုု႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။

၈။ အတိတ္ႏွင့္ လက္တေလာတြင္ 
နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု လူသိရွင္ၾကား အသိအမွတ္ျပဳ 
ေပးျခင္းျဖင့္ အစိုုးရသည္ ျပန္လည္ကုုစားေရးပံုုစံကိုု 
စတင္လုုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

၉။ ႏိုုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေထာင္က်ခဲ့သည့္ 
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားအတြက္၊ 
အမွားလုုပ္မိေၾကာင္း ၀န္ခံမႈႏွင့္အတူ 
ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အမ်ိဳးအစားကိုု တရား၀င္ 
အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုု အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ 
မရွိမျဖစ္လိုုအပ္သည္။

၁၀။ နစ္နာခဲ့ရသူမ်ား၏ အသံကိုု အဆင့္ျမင့္ 
ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေစရမည္။ 
“အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး” ႏွင့္ 
“ခြင့္လႊတ္ျခင္း” အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျခင္းသည္၊ 
အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ား၏ အလိုု၊ ဆႏၵကိုု 
ထင္ဟပ္ေစရမည္ျဖစ္ၿပီး။ အမွန္တရား၊ တရားမွ်တမႈ၊ 
ျပန္လည္ကုုစားျခင္းႏွင့္ ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္ 
အာမခံမႈ (ဖြဲ႔စည္းပံုုဆိုုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း) 
စသည့္ နစ္နာခဲ့ရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိုု 
ကိုုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ႏိုုင္ငံေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္  ေမွ်ာ္ကိုုးၿပီး၊ 
အပိုုင္စီးမႈမ်ိဳး မျဖစ္ေစရ။

၁၁။ လူထုုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ 
အမွန္တရားေဖာ္ထုုတ္ပြဲမ်ားအား 
ကုုစားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
တရား၀င္ အမွန္တရားေကာ္မရွင္မ်ား 
စတင္မေပၚေပါက္မီမွာပင္၊ NLD ဦးေဆာင္သည့္ 
အစိုုးရသည္ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ား၏ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကိုု တရား၀င္ 
အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းအားျဖင့္ 
လူထုုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ၄င္းတိုု႔၏ အလုုပ္ကိုု 
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ၄င္းတိုု႔၏ 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားျမွင့္တင္ရန္ ကူညီေပးျခင္းမ်ားမွတဆင့္ 
လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္သည္။

၁၂။ ေရရွည္ႏွင့္ ေရတိုု အတြက္ ျပန္လည္ကုုစားေရးမူ၀ါဒမ်ား 
ဖြ႔ံၿဖိဳးလာေစရန္ အစိုုးရအေနျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္ရမည္။ အနီးစပ္ဆံုုး 
အနာဂတ္တြင္၊ အသက္ရွင္က်န္သူမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး၊ ရုုပ္ပိုုင္းႏွင့္ 
စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု ေဆာင္ရြက္သည့္ 
ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း လုုပ္ငန္းစဥ္ပံုုစံမ်ိဳးျဖင့္ ျပန္လည္ကုုစားေရးကိုု 
အစိုုးရျဖစ္ေစ၊ လူထုုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွျဖစ္ေစ တရား၀င္ 
အကူအညီေပးမႈ မ်ားျဖင့္ လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္သည္။ ေရရွည္အတြက္မူ၊ 
အားလံုုးအတြက္၊ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ စနစ္ကိုု 
အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားအတြက္ အျပည့္အ၀ ကုုစားေပးသည့္ 
ပစ္မွတ္ထား လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ လုုပ္ကိုုင္သင့္သည္။ 
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္လုုပ္ေဆာင္မႈသည္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ အၿပီးသတ္ 
သေဘာတူခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ကုုစားေရး မူ၀ါဒကိုု 
အစိုုးရအေနျဖင့္ အတည္ျပဳရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ိဳးသား 
ရသံုုးခန္႔မွန္းေျခအသံုုးစားရိတ္တြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲကာ၊ ေအာက္ပါ 
အခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူမ်ားအတြက္ 
အေရးေပၚလိုုအပ္ခ်က္ မ်ားကိုု ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

• ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္းမွ ရရွိလာသည့္ ဒဏ္ရာမ်ား၊ 
နာမက်န္းျဖစ္မႈမ်ားအတြက္ ကုုသခံပိုုင္ခြင့္၊

• လူထုုအေျချပဳ စိတ္ဒဏ္ရာ ကုုသေရး မဟာဗ်ဴဟာ 
ျဖစ္သည့္ ခံစားခ်က္တူသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း 
ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအပါအ၀င္၊ စိတ္က်န္းမာေရးအတြက္ 
သင့္ေလ်ာ္သည့္ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ ပံုုစံမ်ိဳးျဖင့္ 
စိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ အကူအညီေပးရန္၊

• ပညာရွာပိုုင္ခြင့္ (သိုု႔) အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္တန္း၊ 
အလုုပ္အကိုုင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ အရင္းအႏွီး အပါအ၀င္ 
ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈေၾကာင့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး 
အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ 
လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု ကိုုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း၊

၁၃။ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုုး လႊတ္ေပးျခင္းသည္ အစိုုးရသစ္၏ 
ပထမဦးဆံုုး၊ ေဆာင္ရြက္မႈ တခုုျဖစ္သင့္သည္။ ကုုလသမဂၢ 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက အစိုုးရအား “အစိုုးရ၏ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကိုု 
ျပည့္၀ေစရန္အတြက္ လက္က်န္ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုုးအား 
ျခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ အျပည့္အ၀ ျပန္လည္ထူေထာင္ေပးရန္” 
တိုုက္တြန္းထားသည္ 14။

၁၄။ လြတ္လပ္သည့္ အာဏာပိုုင္မ်ားမွ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း၊ ပံုုစံမ်ိဳးစံုုအား 
စနစ္တက် ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္။

၁၅။ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ပညာေပးျမွင့္တင္မႈႏွင့္၊ 
နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ျမင့္တက္ေစမည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုု၊ သာမန္ 
လူမ်ားႏွင့္ ဥပေဒလိုုက္နာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ဌာနမ်ားအတြင္း 
ေဆာင္ရြက္ရန္။



 ာရ္ငုုိဆး္ငုုိပ္ငိလ ။ံစုုံပ ္နွမ္ပရ္စဖျ
 ္ညသႈမ္ကဖး္မကၾအ

။္ညသ္စဖျးဳိ်မတံစုုံပႈမ္ကစ္ပိွႏး္နပး္ငွည  

”

“
 ုုိက္မိအမ်က က္ာယေစ္ွႏးာ္်ကာယေ
 ႔ဲနး္ငာ်ခေသံ မ်က ။္ယတာလ္ကာရေ

 ႔ဲနးာအ႔ုုတိူသ ၊့္ယမပေ္ကုုလိ္တိပ ုုိကးါခံတ
 ၊ကး္နုတုုုိဟ ။ယ္တ့ဲခ္င့ြဖဲြဆ

 ကးာ္်ကာယေမ်က
 ုုကိမ္ိအ႔ုုိတမ်က ၊္နိ်ခအ့ဲတစ္ဖျးီကႀူလာြရ
 ။ယ္တကၾာလးီကႀးာ်မအ ြတေ္ညသ္ည့ဧ

 ၊းီပၿ္ငထ္ယတာလ္ကာရေုခုုုခတၡကုုဒ ႔ုုတိူသ
။ယ္တ ္ကုုိလးပေ့္ငြဖးါခံတ

 ၊့ာတေိရွမ္ပသိ းည္လက္ငာရေး္ငလအ
 ။းူဘရ္ငမျမး္ငာကေးင္ာကေ ုုိက႔ုုတိူသ

 ာွမါခအ့ဲတးပီၿာလင္၀႔ုုတိူသ
 ့ဲတ္ကသ္တပ ႔ဲနႈမအးာ္်ကာယေမ်က

 ။္ယတ့ဲခင္ထ ႔ုုိလဲဘြတေဲရ
 ုုိကးာဓ ့ဲတ့ဲခးာထမ်က ာွမးာန္င့ာထေရံံန

 ့ာတေးပီၿ ။ယ္တ္ကုုလိူယ႔ုုတိူသ
 က႔ုုတိူသ ႔ုုိလ္ကုုလိ္တြၽခည္်ခုုံလ

 ပ္ကးာသအ ာွမမ်က ။ယ္တာပျေုုကိမ်က
 ၃ ခံး္ငြတအ ၊င္၀အါပအီဘး္ငာဘေ

 ုုိကမ်က ႔ုုလိ္ယကတ ။္ယတးာထတ္၀ပ္ထ
 ုုလိီဒ႔ုုိတင္ွရ ၊္ငာတေ္ငရုုဆိ ယ္မးဆေစ္စ

 ုုကိ႔ုုိတူသ ႔ုုိလးူဘ့္ငသ္ပုလုမ
 ႔ုုတိသူ ္ယ့မပေါဒ ။္ယတ္ကုုလိာပျေမ်က

။းဘူ္ငာထေမးာန
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အားနန္သည္ သန္မာၿပီး၊ လုုပ္ရည္ကိုုင္ရည္ရွိသည့္ 
ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည္။ သူ၏ ခင္ပြန္းသည္ 
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) မွ 
စစ္သားေဟာင္းတဦးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္တြင္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈ ျဖင့္ အဖမ္းခံရခ်ိန္မွစၿပီး သူမ၏ ကေလး ၄ 
ေယာက္၊ သူမ၏ မိခင္ႏွင့္ ေယာကၡမတိုု႔ကိုု ရွာေဖြေကၽြးေမြး 
ေနရသည္။ သူမေယာက်ာ္း အဖမ္းခံရၿပီး 
သိပ္မၾကာမီမွာပင္၊ အားနန္အိမ္သိုု႔ ေယာက်္ားႏွစ္ေယာက္ 
ေရာက္လာၿပီး သူမကုုိ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သည္။ 
အဓမၼျပဳက်င့္သူမ်ားသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ျဖစ္မည္ဟုု 
သူမယံုုၾကည္ သည္။ ထိုုေယာက်္ားႏွစ္ဦးအနက္ 
အသက္ႀကီးႀကီးတေယာက္သည္ 
ကတ္ဦးထုုတ္ေဆာင္းထားၿပီး ရဲအရာရွိမ်ား 
၀တ္ဆင္ေလ့ရွိသည့္ အျပာေရာင္ေဘာင္းဘီကိုု 
၀တ္ထားသည္။

အသက္ႀကီးသူတေယာက္က အားနန္ကိုု ဓားနဲ႔ 
ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။ သူက အားနန္ကိုု ေျမေပၚ တြန္းလွဲ 
လိုုက္ၿပီး၊ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳၿပီး 
အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့တယ္။ သူ႔အေဖာ္ကေတာ့ အားနန္ရဲ႔ 
လက္ေမာင္းကိုု ခ်ဳပ္ထားေပးတယ္။ 

အားနန္က ဒီအေၾကာင္းကိုု အာဏာပိုုင္ေတြကိုု 
တိုုင္တန္းၿပီး၊ က်ဴးလြန္သူေတြ၊ ဘယ္သူလဲဆိုုတာ 
ေဖာ္ထုုတ္ျပတဲ့အခါ၊ အထင္ေသးခံရတာ၊ ၿခိမ္းေျခာက္၊ 
ႀကိမ္းေမာင္းတာ ခံရသည္။ သူမ ျပန္ေျပာျပတာက 
“အာဏာပိုုင္ေတြက၊ ဘယ္ေနရာမွာလဲ၊ ဘယ္သူလုုပ္လဲ 
ဆိုုၿပီး ေအာ္ဟစ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်မ မေၾကာက္ဖူး၊ 
ဘာျဖစ္ခဲ့သလဲဆိုုတာ က်မႀကိဳးစား ရွင္းျပတယ္။ သူတိုု႕က 
ေဒါသေတာ္ေတာ္ ထြက္ေနၾကတယ္”

အားနန္သည္ သူမကိုု အဓမၼျပဳက်င့္သြားသူေတြကိုု 
ဆက္လက္ရွာေဖြေနဆဲျဖစ္သည္။ 
လူထုုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း တခုု၏ အကူအညီနဲ႔ 
အာဏာပိုုင္ေတြကိုု သနားခံစာ တင္လိုုက္သည္။ 
ရလဒ္အေနျဖင့္ သူမကိုု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းကိုု 
ရင္ဆိုုင္လိုုက္ရသည္။ အႏၱရာယ္၊ အခက္အခဲမ်ား 
ရွိေသာ္လည္း သူမအေနနဲ႔ တရားမွ်တမႈကိုု 
ရွာေဖြေနသည္။ သိုု႔ေသာ္လည္း ရဲက က်ဴးလြန္သူကိုု 
ေဖာ္ထုုတ္ရန္ မတတ္ႏိုုင္ဟုု ဆိုုကာ၊ အမႈဖြင့္ရန္ 
လက္မခံေပ။

အလားတူ က်ဴးလြန္ခံရၿပီး၊ ထိုုအျဖစ္အပ်က္ကိုု ေျပာျပရန္ 
မ၀ံ့ရဲသူမ်ားကိုုယ္စား အားနန္အေနျဖင့္ အမွန္အတိုုင္း 
ေျပာျပခ်င္သည္။ ယခုုျဖစ္စဥ္တြင္ 
တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔မ်ားအား 
အကူအညီေပးေနသည္ဟုု သံသယျဖစ္ခံရသူ 
အရပ္သားမ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္၊ အၾကပ္ကိုုင္ (သိုု႔) 
အျပစ္ေပး သကဲ့သိုု႔ပင္၊ စစ္သား (သိုု႔) ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္တိုု႔သည္ 
တိုုင္းရင္းသူ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ပိုုင္းဆိုုင္ရာ၊ 
ကိုုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္ေနၾကသည့္၊ 
တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈကိုု 
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ပံုုစံအျဖစ္ အသံုုးျပဳသည္ကိုု 
ေဖာ္ျပေနသည္။ အလားတူစြာပင္၊ နစ္နာခဲ့ရသူက 
က်ဴးလြန္ခဲ့သူ၊ အစိုုးရအာဏာပိုုင္မ်ားအား 
တရားစြဲလိုုေသာ္လည္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔က နစ္နာခဲ့ရသူအေပၚ 
ေႏွာင့္ယွက္သည့္အတြက္ မေအာင္ျမင္ရသည့္ အခက္အခဲ၊ 
အတားအဆီးကိုုလည္း ေဖာ္ျပေနသည္။ 
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