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ရည်နး်            ၆ 

ေကျးဇူးစကား           ၇ 

ှစ ်၂၀ ထုိခရီး         ၈ 

အှစ ်၂၀ ြပည့်ှင့်ပတသ်က်၍         ၉ 

 

အပိုငး် ၁ 

ြပည်ပေရာကအ်ဖဲွတခအုြဖစ ်ြဖတ်သနး်မ      ၁၅ 

ေအေအပီပီရဲခရးီအစ           ၁၇ 

လူမကညီူမများ         ၂၀ 

ုိင်င့ံအေရးတင်ွ ဆက်စပ်လပ်ရာှးမ      ၂၁ 

ြပခနး်ှင့် အင်တာနက်စာမျက်ှာ      ၂၂ 

စည်းုံးလံေဆာ်မများ        ၂၅ 

စတိဓ်ာတ်ြမင့်တင်ေရးဆိုင်ရာကညီူေရးအစအီစဉ ်     ၃၇ 

ဆမုျားှင့် အသိအမှတြ်ပမများ       ၃၈ 

ပ်ုသံမှတတ်မ်းှင့် ေတးအယ်ဘမ်      ၃၉ 

ပံုိှပ်ထုတေ်ဝခဲ့ေသာစာအပ်ုစာတမ်းများ      ၄၁ 

rm wd um 
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အပိုငး် ၂ 

ြမနမ်ာုိင်ငံအတင်ွး လပ်ရာှးေဆာင်ရကြ်ခင်း     ၄၉ 

ြပည်တင်ွးသုိ ြပနလ်ည်ေရေြပာင်းရန ်ဆံုးြဖတြ်ခင်း    ၅၁ 

ကူညီေထာကပ့ံ်မ        ၅၆ 

စတိဓ်ာတ်ြမင့်တင်ေရးဆိုင်ရာေထာကပ့ံ်ကညီူေရးအစအီစဉ ်   ၆၁ 

လူအခွင့်အေရးသင်တနး်များ       ၇၀ 

ေစာင့်ကည့်မှတတ်မ်းတင်ြခင်း      ၇၆ 

ြပခနး်          ၇၈ 

လက်ကျန်ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားများစစိစေ်ရးေကာ်မတ ီ   ၈၂ 

ေအေအပီပီှင့် လွတ်ငိမ်းသကသ်ာခင့်ွများ      ၈၄ 

ေအေအပီပီှင့် လူအခွင့်အေရးေကာ်မရင်ှ      ၈၇ 

ေအေအပီပီှင့် လတေ်တာ်        ၈၉ 

အစရီင်ခံစာများ        ၉၃ 

 

အပိုငး် ၃ 

ေရှဆက်ရဦးမည့်အနာဂတ ်      ၉၈ 

မပီးေသးေသာခရးီရည်ှ        ၁၀၃ 
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6   ှစ် ၂၀ ထုိခရီး 

 

 ဤအစီရင်ခစံာသည် ုိင်ငံေရးအကျဉး်သားများှင့် ၎င်းတိုှင့်ဆက်စပ်ေနေသာ 
ုိင်ငံေရးအကျဉး်သားေဟာင်းများ၊ ကျဆုံး၊ ကွယ်လွနသွ်ားကေသာ ုိင်ငံေရးအကျဉး်သား 
များ၊ မိသားစမုျားအားလံုးကို ရည်န်းပါသည်။  

 ထုိသူများသည် ညဉး်ပနး်ိှပ်စကမ်ှင့် အကျဉး်အကျပ်များ၊ ဆင်းရပဲင်ပနး်မများ 
ေအာကတွ်င် မည်သုိပင် ရင်ဆိုင်ေနရသည်ြဖစေ်စ အများြပည်သူအကျ ိ းအတက်ွ 
မေလာ့ေသာဇဲွသတိတိုြဖင့် ရဲရင့်တည်ကည်စာွ တွနး်လှနြ်ဖတေ်ကျာ်ခ့ဲသည်ကို မိမိတို 
အေနြဖင့် ေလးနကစ်ာွ ဂုဏြ်ပမှတတ်မ်းတင်အပ်ပါသည်။ 

 မိမိတိုအေနြဖင့် ုိင်ငံေရးအကျဉး်သားရှိေနသေရ အားလံုးလွတေ်ြမာကေ်ရး 
အတွက ် မိမိတို၏ ကိုယ်စမ်ွး၊ ာဏ်စမ်ွးရှိသေလာက ် စမ်ွးအားများြဖင့်  စဉဆ်ကမ်ြပတ် 
ကိးပမ်းေဆာင်ရကသွ်ားမည်ြဖစသ်ည်  

& nf nTef ; 

စ်ှ ၂၀ ထုိခရီး 



 ိုငင်ေံရးအကျဉ်းသားများကညူေီစာင့်ေရှာကေ်ရးအသငး် 7 
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 aus;Zl;pum; 
 ေအေအပီပီ အှစ ် ၂၀ ြဖတသ်န်းမတင်ွ ေအေအပီပီသည် ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ၏ သက်ဝင် 
လပ်ရှားမရိှေသာ သမုိင်းမှတတ်ိုင်များကို ဆက်လက်ထိနး်သိမ်းရာတင်ွ အေရးပါေသာအခနး်ကမှ ပါဝင်ပီး 
ြမနမ်ာြပည်တင်ွး လူအခင့်ွအေရး၊ ဒမုိီကေရစီင့်ှ လွတလ်ပ်မအတက်ွ တိုက်ပဲွဝင်ခဲ့ကေသာ ိုင်ငံေရးအကျဉ်း 
သားများ၏ စွနလ်တ်အနစန်ာခခ့ဲံရမများကို လူမအသုိင်းအဝုိင်းများကား ေမ့ေပျာကြ်ခင်း မရိှေစရနအ်တက်ွ 
လည်း ေဆာင်ရက်လျက်ရိှသည်။ ထုိအစှ ် ၂၀ အတွင်း ေအေအပီပီဟု လူသိများခ့ဲသည့် မိမိတိုအဖဲွ 
အစည်းသည် ြပည်တင်ွးင့်ှ ုိင်ငံတကာမှ အသိအမှတြ်ပမများစာွ ရရိှခ့ဲသည်။ ထုိသုိ အသိအမှတ်ြပြခင်းင့်ှ 
ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများအေရးကိစင့်ှပတသ်က်၍ အဓိကအရင်းအြမစ ် အဖဲွအစည်းတခအုြဖစ ် အားထား 
ရာ ြဖစခ်ဲ့သည်မှာ ေအေအပီပီတင်ွ တာဝနထ်မ်းေဆာင်ခဲ့သူအားလံုးင့်ှ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများအေပ 
စာနာနားလည် အားေပးေထာကခံ်ခ့ဲကပီး ေအေအပီပီ၏ ေဆာင်ရကမ်များကုိ ဝုိင်းဝနး်ကညီူေပးခ့ဲ 
သူများအေပ များစွာ မူတည်ခ့ဲပါသည်။ ထုိသူတုိ၏ လုပ်အား၊ အကူအညီများမပါဘဲ ယေန 
ေအေအပီပီအြဖစ ်တည်ရိှေနိုင်မည် မဟုတပ်ါ။  

 ထုိေကာင့် လွနခ့ဲ်ေသာ အှစ ် ၂၀ က ထုိင်းိုင်ငံ နယ်စပ်မိကေလးြဖစသ်ည့် မဲေဆာက်မိ 
ကေလးတွင် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်း ၁၀ ဦးမှ စတင်ခ့ဲပီး၊ ယေန ေအေအပီပီတင်ွ တာဝန ်
ထမ်းေဆာင်ေနသူ ၄၂ ဦး အပါအဝင် အှစ ် ၂၀ အတွင်း ေအေအပီပီ၏ ံုးတင်ွလည်းေကာင်း၊ 
ြပင်ပမှလည်းေကာင်း၊ ြပည်တင်ွးမှလည်းေကာင်း၊ ိုင်ငံတကာရိှ ေရာကရိှ်ရာိုင်ငံများမှလည်းေကာင်း 
ကျရာေနရာမှ တာဝန်ယူ ထမ်းေဆာင်ခဲ့ေသာ ေအေအပီပီအဖဲွသားများ၊ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများ၊ 
ိုင်ငံြခားသားဝနထ်မ်းများင့်ှ အဖဲွအစည်းအေပ အဘက်ဘက်မှ ကူညီပ့ံပုိးခဲ့သူများအားလံုးကို အထူးပင် 
ေကျးဇူးတင်ရိှပါသည်။ ထုိအတ ူ မုိင်ေပါင်း ရာေထာင်ချ ီ သည့် ဇာတိမိများမှ အကျ ိ းအြမတမ်ယူဘဲ 
ေအေအပီပီုံးသုိ လေပါင်းများစာွအချ ိ န်ေပး၍ လာေရာက်လုပ်အားေပးခဲ့ကေသာ ေစတနာ့ဝနထ်မ်း 
ိုင်ငံြခားသားများ၊ ေအေအပီပီတင်ွ အလုပ်သင်အြဖစ ် ဝင်ေရာကလု်ပ်ကိုင်ခ့ဲသူများ အားလံုးအား အထူး 
ေကျးဇူးတင်ရိှပါသည်။  

 ေအေအပီပီလုပ်ငနး်စဉ်များ ထိေရာကစ်ာွ အေကာင်အထည်ေဖိုင်ရနအ်တကွ ်စတင်ထူေထာင်ချ ိ န ်
မှ ယေနအချ ိ နထိ် မပျက်မကက်ွ ေငွေကးကူညီ ေထာက်ပ့ံေပးခဲ့ေသာ National Endowment for Democ-
racy (NED) င့်ှ Open Society Institute (OSI), Democracy Human Rights and Labor of State De-
partment (DRL) အပါအဝင် ိုင်ငံတကာအလှရှင်အဖဲွအစည်းများအားလည်းေကာင်း၊ တဦးချင်း 
အလှရှင်များအားလည်းေကာင်း အထူးပင်ေကျးဇူးတင်ရိှပါသည်။ ထုိအြပင် မူဝါဒင့်ှနည်းပညာ 
အကူအညီေပးသူများ၊ အဆက်အသွယ်များရရိှရန ် ကူညီေပးသူ လူပုဂိလ်များ၊ အဖဲွအစည်းများ အားလံုးကို 
ေကျးဇူးတင်ရိှပါသည်။  

 ေနာကဆံု်းအေနြဖင့် ေအေအပီပီ၏ လုပ်ငနး်အေကာင်အထည်ေဖာ်မများတင်ွ အတူတကွ ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရကခ့ဲ်ကေသာ မိတဖ်က်အဖဲွအစည်းများင့်ှ အစိုးရအဆက်ဆက် တာဝနရိှ်သူ လူပုဂိလ် 
အဖဲွအစည်းအားလံုးအား အထူးေကျးဇူးဥပကာရတင်ရိှပါသည်။  

     ုိင်ငံေရးအကျဉး်သားများကူညီေစာင့်ေရာှကေ်ရးအသင်း  
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8   ှစ် ၂၀ ထုိခရီး 

 

 တိုင်းြပည်အတင်ွးရိှလူတိုင်း နစိဓူဝ မြဖစ်မေန ထိစပ်ေနရသည်မှာ ိုင်ငံ 
ေရးပင်ြဖစသ်ည်။ မိမိိုင်ငံ၏အေရးအရာများကို လူတိုင်း စတိဝ်င်စားသင့်သည်ဟု 
ိုင်ငံေရးသုခမိနမ်ျားကလည်း မိနဆ်ိုခ့ဲကသည်။ သုိေသာ်လည်း ြမနမ်ာိုင်ငံတငွ ်
ိုင်ငံေရးစတိဝ်င်စားသူများ၊ လပ်ရှားေဆာင်ရကသူ်များကို ေခတ်အဆက်ဆက်၊ 
အစိုးရအဆက်ဆက်က ရနသူ်သဖွယ် သတမှ်တ၍် ဖိှိပ်မ၊ ခမ်ိးေြခာက်မ၊ ဖမ်းဆီး 
ချပ်ောှင်မ၊ ေထာင်သွင်းအကျဉ်းချမအြပင် အသက်ေသသည်အထိ ိှပ်စက ်
ညဉ်းပနး်မများ ရိှခ့ဲသည်။  

 ထုိသုိေသာအေြခအေနများကို ရဲရင့်ြပတသ်ားစာွရင်ဆိုင်၍ ုိင်ငံေရး 
လပ်ရှားမများေကာင့် ေထာင်ေသာင်းချ ီ ေသာ ိုင်ငံေရးတက်ကလပ်ရှားသူများ 
ေထာင်သွင်းအကျဉ်းချခံခဲ့ရသည်။ တနည်းအားြဖင့် ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ လွတလ်ပ်ေရး 
ရပီးချ ိ နမှ်စ၍ ယေနအထိ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ ေထာင်ေသာင်းချ ီ ၍ ရိှခဲ့ 
သည်။  

 သုိေသာ်လည်း ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားဆုိသည့် စကားလံုးကုိ ယေနတုိင် 
အြငင်းပွားေနရဆြဲဖစသ်ည်။ အပ်ုချပ်သူများ စနစ်မတညီူစာွ ေြပာင်းလဲအပ်ုချပ် 
ခဲ့ကေသာ်လည်း ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသား အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် မြပိုင်ြခင်း၊ မြပလို 
ြခင်းမှာ တူညီေနေပသည်။   

 ထုိေကာင့်ပင် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားဆိုသည်ကုိ မိမိတိုဘာသာ အသိ    
အမှတြ်ပ၊ အဓိပါယ်ဖွင့်ဆို၍ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ၏ အေရးအရာကစိများကုိ 
ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများင့်ှ စတ်ိဝင်စားသူများက စုစည်းလုပ်ေဆာင်ေန 
ကသည်ကုိ ေတွရမည်ြဖစသ်ည်။  

 ထုိသုိလပ်ရှားေဆာင်ရကရ်င်း ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများကူညီေစာင့် 
ေရှာကေ်ရးအသင်းသည် ဆယ်စုစ်ှ စှခု် ြဖတသ်နး်လာခဲ့ပီြဖစသ်ည်။ အစုိးရ 
အဆက်ဆက်ေြပာင်းလာခဲ့သည်။ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများကူညီေစာင့်ေရာှက ်
ေရးအသင်းကေတာ့ ဆက်လက်တည်ရိှဆ၊ဲ တည်ရိှရန်လည်း လုိအပ်ေနဆဲပင် 
ြဖစပ်ါသည်။ 

tESpf 20 xkdc&D; 
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 ၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစအီေရးေတာ်ပံုကးီေနာကပုိ်င်း စစ်အပ်ုချပ် 
ေရးနဲ  ုိင်ငံကို အပ်ုချပ်ခ့ဲတယ်။    တပ်မေတာ်ေထာကလှ်မ်းေရး တန်ခိုး 
အာဏာဟာ တပ်ထက်ပုိပီး ကးီထွားခ့ဲတယ်။ တချ ိ နတ်ည်းမှာ ုိင်ငံေရး 
လပ်ရှားသူမှနသ်မကို လှည်းေနေလှေအာင်း ြမင်းေဇာင်းမကျန် လုိကလံ် 
ရှာေဖွပီး လူဖမ်းပဲွကးီကုိ အကီးအကျယ်ြပလုပ်ခဲ့ကတယ်။ စစ်ခံုုံး 
တင်ပီး ေရှေနငှားခင့်ွ၊ ေချပခွင့်မရိှဘဲ ထင်သလုိ စှရှ်ည်ေထာင်ဒဏေ်တ ွ
ချမှတခ့ဲ်ကတယ်။ 

 ကျေနာ်အပါအဝင် ေထာင်ေပါင်းများစာွေသာ ိုင်ငံေရးတက်က 
လပ်ရှားသူ ရဟနး်ရှင်လူ ေကျာင်းသားြပည်သူများ ေထာင်နနး်စခ့ဲံကရ 
တယ်။ အချ ိ  ေထာင်ထဲမေရာကခ်င် စစ်ေကာေရးမှာပဲ အသက်ေပးခဲ့က 
သူေတလွည်း မနည်းမေနာပါ။ 

 အကျဉ်းေထာင်ေတထဲွမှာ ညဉ်းပနး်ှိပ်စက်မေတ၊ွ ေနထုိင် 
စားေသာက်မေတကွ အသက်ဆက်ဖုိေတာင် ကျားကုတက်ျားခဲ ကိးစား 
ရှင်သန်ကရတယ်။ သူတိုေတဟွာ ေထာင်ရဲအြပင်ကို လူြပည်လုိေခတဲ့ 
အေြခအေနအထိ လူအခွင့်အေရးဟာ အေဟာသိက ံဆုိကခ်ဲ့ကရတယ်။  

 ေထာင်ကလွတ်ပီးေနာက်ပုိင်း ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်း 
ေတဟွာ မျက်ြခည်မြပတ ် ေစာင့်ကည့်ခခံဲ့ရတယ်။ နည်းနည်းလပ်တာနဲ  
ြပနဖ်မ်းပီး ေထာင်သွင်းအကျဉ်းချခ့ဲြပနတ်ယ်။ လူမတရားမတမဆုိတာ 
ေဝလာေဝးေပါ့..။ ဒီအေြခအေနေတေွကာင့်ပဲ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ 
ကူညီေစာင့်ေရှာကေ်ရးအသင်း (ေအေအပီပီ) ဆုိတာ ေပလာရတာပါ။ 

 ေအေအပီပီအေကာင်းေြပာရင် အပုိင်း ၃ ပုိင်းေလာက ် ခဲွေြပာမှ 
ရမယ် ထင်ပါတယ်။ 

 ပထမပုိင်းအေနနဲ  ေထာင်က အေစာဆံုးလွတလ်ာကတ့ဲ ိုင်/
ကျဉ်းေဟာင်းေတနွဲ  ေထာင်ထဲရိှသူေတကွို စာနာနားလည်တတ်ကတ့ဲ 
သူေတနွဲေပါင်းပီး အကျဉ်းေထာင်ထဲ ကျန်ခ့ဲတဲ့လူေတကုိွ နည်းလမ်း 
ေပါင်းစုံရှာ ကံပီး ကညီူကတယ်။ ဖိှိပ်ခမ်ိးေြခာက်မေတေွအာက်မှာပဲ 
ကုိယ့်နည်းကိုယ့်ဟနန်ဲ  ရန်ပံုေငွရှာက၊ ပဲွေဈးေတမှွာ ေဈးေရာင်း၊ 

tESpf 20 jynfhESifh ywfoufí   
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တတ်ိုင်သေလာက ် အလှေငွေတ ွ ထည့်ဝင်က၊ ေကာ်ေလှာ်ချက်ြပတ်က၊ 
နယ်စနွန်ယ်ဖျားအထိ ကုနး်ေကာင်း၊ ေရေကာင်းနဲ  ချ ီ တက်ပီး ေထာင်ဝင်စာ 
ထုပ်ေတထွည့်က စသြဖင့် ကညီူကသူေတဟွာ တုနး်နုး်နဲပါပဲ။ သုိေသာ်လည်း 
သူတိုေတဟွာ စစ်ေထာကလှ်မ်းေရးရဲ မျကစ်စိပါးေမးစးူတာ၊ အညိးထားတာ 
ေတာ့ ခံကရတာေပါ့။  

 ဒအီေြခအေနေကာင့်ပဲ ဒီလူေတကုိွ အညိးထား ဖမ်းဆီးတာေတ ွ
တေကျာ့ြပနလ်ာေတာ့တာေပါ့။ အချ ိ လည်း ေထာင်ထဲြပနေ်ရာက်က၊ အချ ိ  
တိုင်းြပည်ြဖတေ်ကျာ် ေရှာင်တမ်ိးရတဲ့အေနအထားေတ ွ ြဖစလ်ာရတယ်။ ၁၉၉၆ 
ဒဇီင်ဘာ ေကျာင်းသားလပ်ရှားမတစခ်ြုဖစခ်ဲ့တယ်။ ဒီလပ်ရှားမမှာ ပါဝင ်
ပတသ်က်ခ့ဲတဲ့အတက်ွ ကျေနာ်လည်း ြပည်တင်ွးမှာ ၈ လေလာက ် လှည့်ပတ ်
တမ်ိးေရှာင်ပီးေနာက ်၁၉၉၇ ဩဂုတလ်မှာ ြပည်တင်ွးက ထွက်ခာွလာခဲ့ရတယ်။ 

 နယ်စပ်မှာ ကျေနာ်တိုထက ် အရင်ေရာကေ်နကတ့ဲ ေကျာင်းသားလူငယ ်
ေတ၊ွ ေတာ်လှနေ်ရးသမား၊ ိုင်ငံေရးသမားေတကွ ေးွေထွးစာွ ကိဆိုက၊ ကူည ီ
ကပါတယ်။ ကျေနာ်ဆိုရင် လူေဘာင်သစ်ုံး၊  ေအဘီုံးေတမှွာ ှစခ်ျ ီ  ေနထုိင်ခဲ့ 
တာပါ။ ေနာက် OSI က ခရစ်တးီနားအိမ်မှာ၊ ပက်ထရစအ်မ်ိမှာလည်း လ အေတာ် 
ကာ ေနခ့ဲရြပနတ်ယ်။ ချင်းမုိင်မှာဖွင့်ထားတဲ့ NCUB ုံး၊ တခါ ေကျာင်းသားများ 
ဒမုိီကရက်တစ်တပ်ဦးနဲ  အချ ိ အလုပ်ေတ ွ အတူတွဲလုပ်ရင်း သူတိုငှားေပးထားတဲ့ 
အမ်ိမှာ ှစခ်ျ ီ ေနခဲ့ရြပနပ်ါတယ်။ မဲေဆာက်မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ PP21 ံုးမှာလည်း ခုိလံ 
ခဲ့ဖူးပါတယ်။ နယ်စပ်နဲ  ြပည်ပမှာ အေြခစိုကထ်ားတ့ဲ အဖဲွအစည်းေတကွို မဝင် 
ေသးဘဲ ေလ့လာေနတာေကာင့်လည်း လှည့်ပတခုိ်လံေနခဲ့တာပါ။  

 ၁၉၉၈ ခုစှမှ်ာ လူေဘာင်သစဒီ်မုိကရကတ်စ်ပါတကီ ဥက ကုိေအာင ်
မုိးေဇာ် စစီဉ်ေပးမေကာင့် ြမနမ်ာိုင်ငံဆိုင်ရာ ကလုသမဂအထူးကုိယ်စားလှယ ်
မစတာလားလာ Mr. Rajsoomer Lallah နဲ ချင်းမုိင်မိမှာ ေတွဆုံခင့်ွရခဲ့ပီး 
ြမနမ်ာိုင်ငံရဲ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားနဲ  ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းေတရဲွအေြခ 
အေနေတကုိွေဆးွေးွြဖစခ်ဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျေနာ့်ရဲ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေတ ွ
အေရးနဲ  ပတ်သက်ပီး ြပည်ပမှာ ပထမဆုံး ိုင်ငံတကာသံတမနန်ဲ  ထိေတွ 
တင်ြပိုင်ခဲ့တာပဲြဖစပ်ါတယ်။   

 ကျေနာ်အပါအဝင် တချ ိ ကေတာ့ ၁၉၉၉ ခုစှ၊် ဇွနလ်မှာ ဆတသူူအချ ိ  
နဲ  နရသိန ် လူမကညီူေရး ဖဲွပီး ိုင်/ကျဉ်းေတကွို ကူညီတဲ့ အစီအစဉ်ေလးတခ ု
အစပျ ိ းခ့ဲတယ်။  ိုင်/ကျဉ်း မဟုတတ်ဲ့သူတချ ိ  (ဧရာဝတကုိီေအာင်ေဇာ်၊ ကုိသက်၊ 
ကုိေအာင်ေမာ်ဇင် NED) လည်း ပါခဲ့ပါတယ်။ OSI က နည်းပညာ အကူအညီယူပးီ 
ိုင်/ကျဉ်းေတရဲွ အချက်အလက်အချ ိ  စစုည်းိုင်ခဲ့တယ်။  

 ၁၉၉၉  ခုစှ ်ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်ေနမှာေတာ့ ုိင်/ကျဉ်းေဟာင်း ၁၀ ဦးနဲ 
အကျဉ်းေထာင်ထဲက ိုင်/ကျဉ်းေတကုိွ ကညီူဖုိ၊ လူအခွင့်အေရးချ ိ းေဖာက်ခေံနရ 
တဲ့ အေြခအေနေတွကုိ ုိင်ငံတကာက သိလာဖုိ၊ အေရးယူေဆာင်ရကေ်ပးဖို 
အတွက ် ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားများကူညီေစာင့်ေရှာကေ်ရးအသင်းကုိ ဖဲွစည်းပီး 
လပ်ရှားေဆာင်ရကခ်ဲ့ကတယ်။ ၂၀၀၀ ခုစှ ် မတ်လ ၂၃ ရက်ေနမှာေတာ ့
အတည်ြပဖဲွစည်းခဲ့ပါတယ်။  
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 နယ်စပ်ေဒသ အရင်ေရာက်င့်ှေနကတ့ဲ ဒီမုိကရကတ်စ်အင်အားစေုတ၊ွ 
တိုင်းရင်းသား ေတာ်လှနေ်ရးအင်အားစေုတကွလည်း တတစ်မ်ွးသေလာက် ကူည ီ
ကပါတယ်။ အနီးကပ်ကူညီကတဲ့ ကုိေဇာ်ဝင်းလွင် (ခ) ကိုမုိးေဆ ွ (ေရာင်ြခည်ဦး 
အလုပ်သမားအဖဲွ)၊ ကုိေကျာ်သူရ (ABSDF)၊ ကုိညိ (လူေဘာင်သစ)် တိုကုိလည်း 
ေကျးဇူးတင်ပါတယ်။ တချ ိ  တချ ိ ေသာ ဆနက်ျင်သူေတလွည်း ရိှပါတယ်။ 
အတုိကအ်ခံဆိုတာ ေနရာတုိင်းမှာ ရိှတတတ့ဲ် သဘာဝေပါ့။ 

 အဖဲွအစည်း လည်ပတ်ိုင်ဖုိ ြပင်းြပင်းထနထ်န ် နုး်ကန်ရတယ်။ 
ကုိမင်းဇင် (ယခ ု ISP)၊ Cristina fink (OSI), Kelley Currie (IRI) တိုက အဖဲွ 
အစည်းလည်ပတ်ိုင်ဖုိနဲ  အ ကံာဏ်များ ကူညီေပးခဲ့ပါတယ်။  ေထာင်ကျစာရင်း 
ေတနွဲ  သူတုိရဲ ကိုယ်ေရးအကျဉ်းေတ ွ စေုဆာင်းရတာ အချ ိ နအ်ေတာ်ေပးရပီး 
အေတာ့်ကုိ လ ိ ဝှကရ်တယ်။ အတွင်းက ကူညီေနတဲ့လူေတကွ ကီးမားတဲ့ 
အရာယ်ကားထဲက စွနစ်ားကရတယ်။ ေထာင်ဝင်စာအတက်ွ ကူညီေပးသူအချ ိ  
ေထာင်ေတတွနး်ေတ ွကျကုန်ကတယ် (နာမည်ေတကုိွေတာ့ ထုတ်မေြပာေတာ့ပါ 
ဘူး)။ ထုိသူများကို အေလးအနက် ဦးတဂု်ဏြ်ပပါေကာင်း ဒီေနရာမှာ 
ထပ်ေြပာပါရေစ .. 

 စစအ်ာဏာရှင်ေအာက်မှာ ိုင်/ကျဉ်းေတွ ေထာင်ချ ီ ရိှေနကတယ်။ မတ 
တဲ့ တရားစီရင်မလည်း မရခဲ့ကဘူး။ ေထာင်ထဲမှာလည်း သူတိုဟာ အကျဉ်းသား 
အခွင့်အေရး၊ လူအခွင့်အေရးေတ ွ ချ ိ းေဖာကခံ်ေနရသလုိ ေနထုိင်စားေသာက်မ 
ဆင်းရဲချ ိ တဲ့ေနကရတယ်။ ကးူစက်ေရာဂါေတ ွ စသြဖင့် ခံစားခ့ဲကရတယ်။ 
ဒအီေြခအေနေတကုိွ ုိင်ငံတကာအစုိးရများ၊ လူအခွင့်အေရးအဖဲွများ၊ ြပည်သ ူ
များ သိရိှနားလည်ိုင်ေအာင် အချကအ်လက်ေတ၊ွ အစရီင်ခစံာေတနွဲတက ွ
ချဉ်းကပ်လံေဆာ်ခ့ဲတာ ၁၀ စုစ်ှတခေုကျာ် လပ်ရှားလုပ်ေဆာင်ခ့ဲတယ်။  သူတုိရဲ 
လွတေ်ြမာကေ်ရးအတက်ွ တဖဲွချင်းေရာ၊ အြခားမဟာမိတ်အဖဲွေတနွဲ  စုေပါင်းပးီ 
စဉ်ဆက်မြပတ ် လပ်ရှားေဆာင်ရကခ်ဲ့တာပါ။ လူအခွင့်အေရးေကာင်စကီ ကျင်းပ 
တဲ့ ိုင်ငံတကာလူအခွင့်အေရးညီလာခကံို စှစ်ဉ်လုိလုိ တက်ေရာကခ်င့်ွရခဲ့တယ်။ 
ကုလသမဂအပါအဝင် ိုင်ငံတကာအစုိးရေတ၊ွ လူအခွင့်အေရးအဖဲွေတနွဲ  
ဆက်စပ်လပ်ရှားမေတ ွ အဆက်မြပတ ် လပ်ရှားေဆာင်ရကခ့ဲ်တယ်။ လက်ရှိ 
ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေတရဲွအေြခအေနနဲ  အကျဉ်းေထာင်များရဲ ဖိှိပ်မ၊ လူအခွင့် 
အေရး ချ ိ းေဖာကမ်ေတကုိွ တင်ြပိုင်ခဲ့သလုိ အချ ိ  ထူးြခားအေြခအေနများကို 
အချ ိ နန်ဲတေြပးညီ သိရိှိုင်ဖုိ ေဆာင်ရကခ်ဲ့ပါတယ်။ အကျ ိ းဆက်အေနနဲ  ကုလ 
သမဂအပါအဝင် ိုင်ငံတကာအစုိးရေတ၊ွ လူအခွင့်အေရးအဖဲွအစည်းေတကွ 
ဒကိီစအေပ အာုံစုိကမ်ရလာတာေတ ွ ရိှခဲ့သလုိ အေရးယူေဆာင်ရကမ်ေတ ွ
လည်း ရရိှခဲ့ပါတယ်။  

 ၂၀၀၀ ခုစှအ်ေကျာ် ကာလများမှာ ိုင်/ကျဉ်းေဟာင်းေတ ွ အေကာင်း 
အမျ ိ းမျ ိ း၊ အခက်အခဲအမျ ိ းမျ ိ းေတေွကာင့် နယ်စပ်ေဒသကုိ အသုတလုိ်က ်
အသုတ်လုိက ်ထပ်မံထွက်လာကတယ်။ သူတိုအတွက် ကျနး်မာေရး၊ စားေသာက ်
ေနထုိင်ေရး၊ လံု ခံေရးကစိေတကုိွလည်း တတ်ိုင်သေလာက် ယာယီေြဖရှင်းိုင ်
ဖုိအတက်ွ ကူညီေဆာင်ရကေ်ပးခဲ့ပါတယ်။ 
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 ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား လွတေ်ြမာကေ်ရးအတက်ွ နယ်စပ်ေဒသက 
ဒမုိီကေရစေီရးလပ်ရှားတဲ့ အဖဲွေတနွဲေပါင်းပီး ကမာလံုးဆိုင်ရာ စည်းုံးလံေဆာ် 
မ ှစ်ကမ်ိလုပ်ေဆာင်ခဲ့တယ်။ ဒုတယိအကိမ်မှာ ိုင်/ကျဉ်းလွတေ်ြမာကေ်ရး 
ဆြပလာ ၇ သိနး်ေကျာ်ရပီး ကလုသမဂ အေထွေထွအတင်ွးေရးမှးချပ်ဆီ 
ကုိယ်တိုင် သွားေရာကေ်ပးအပ်ိုင်ခဲ့တယ်။ နယ်စပ်ုံးမှာ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား 
ေတ၊ွ အကျဉ်းေထာင်ေတအွေကာင်း ပုိမုိြပည့်စုံစာွ ေလ့လာိုင်ေအာင် 
ြပခနး်ငယ်တခုလည်း ဖွင့်လှစြ်ပသထားပါတယ်။ 

  ၁၂ ှစက်ာလအတွင်းမှာ အစရီင်ခစံာ ၂၀ ေကျာ်ကို ပံုှိပ်ထုတေ်ဝခ့ဲပီး 
စာတမ်းငယ်များ၊ ဘာသာြပန၊် ထုတြ်ပနေ်ကညာချက်နဲ  သတင်းထုတ်ြပနခ်ျက် 
ေပါင်းများစာွကို အချ ိ နန်ဲတေြပးညီ ထုတြ်ပနခ်ဲ့ပါတယ်။ အင်တာနက် ဝက်ဆိုဒ် 
www.aappb.org ကုိ တည်ေဆာက်ခဲ့ပီးေနာကပုိ်င်းမှာ twitter, Facebook စတ့ဲ 
ဆိုရှယ်မီဒယီာများကုိလည်း အသံုးြပပီး အဖဲွရဲလပ်ရှားေဆာင်ရကမ်များနဲ  
ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ၊ အကျဉ်းေထာင်များရဲ ေနာကဆ်ုံးအေြခအေနများကုိ 
တင်ြပခဲ့ပါတယ်။  

 အဖဲွရဲလုပ်ေဆာင်ချကေ်တကုိွ ပုိပီးထိေရာကေ်စဖုိ နယ်စပ်ေဒသမှာရိှတဲ့ 
မဟာမိတအ်ဖဲွအစည်းများနဲ  လက်တွဲေဆာင်ရက်ခဲ့သလုိ တိုင်းြပည်ရဲ လုိအပ်တဲ့ 
ဒမုိီကေရစေီရးလပ်ရှားမများကိုလည်း မဟာမိတအ်ဖဲွအစည်းများနဲ  လက်တဲွ 
လုပ်ေဆာင်ခဲ့ပါတယ်။  

 လူအခွင့်အေရးကစိရပ်များကုိ နယ်စပ်ေဒသများမှာ အေြခြပေနတဲ့ 
တိုင်းရင်းသားအဖဲွအစည်းေတနွဲ  ပူးေပါင်းဖဲွစည်းထားတဲ့ လူအခွင့်အေရး 
မှတတ်မ်းကနွရ်က်(ND-Burma)မှာ ေအေအပီပီဟာ အဓိကေနရာက တာဝန်ယူ 
ေဆာင်ရကခ့ဲ်ပါတယ်။ ယခုအချ ိ နထိ် အရိှနအ်ဟုနေ်ကာင်းေကာင်းနဲ  ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရကေ်နဆဲပါ၊ 

 ၂၀၁၂ ခုစှ ် သဂုတလ်မှာ ေအေအပီပီက ဦးေဆာင်လပ်ရှားသူများကုိ 
အမည်မည်းစာရင်းက ပယ်ဖျက်ခဲ့ပါတယ်။ (ဘယ်အချ ိ နက် စာရင်းသွင်း 
ထားသည်ကိုေတာ့ မသိိုးအမှနပ်ါ) 

 တတိယပုိင်းအေနနဲ  ၂၀၁၃ ခုစှမှ်ာ ြမနမ်ာိုင်ငံအတင်ွးကို ြပနလ်ည်လာ 
ေရာကခွ်င့်ရပီးတဲ့ေနာက ်ရနက်နု၊် မေလးမိများမှာ ုံးများဖွင့်လှစခ်ဲ့ပါတယ်။  

 ေအေအပီပီအေနနဲ  ြမန်မာိုင်ငံအတင်ွး ရပ်တည်ခွင့်ရပီးတဲ့ေနာက ်
အဖဲွရဲ လုပ်ိုင်စမ်ွးအေပမူတည်ပီး ိုင်ငံရဲ အချ ိ ေြပာင်းလဲမအေြခအေနေပ 
မူတည်ပီး အဖဲွရဲမူဝါဒများကို ြပင်ဆင်လပ်ရှားေဆာင်ရကခ်ဲ့ပါတယ်။ 

 ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား မရိှေသာ၊ ုိင်ငံသားင့်ှ ိုင်ငံေရးအခွင့်အေရး 
များကုိ ကာကွယ်၊ ထိနး်သိမ်း၊ ြဖည့်ဆည်းေပးေသာ လွတလ်ပ်သည့် ဒီမုိကရက် 
တစလူ်အဖဲွအစည်း ြဖစလ်ာေစေရးင့်ှ အမျ ိ းသားြပနလ်ည်သင့်ြမတေ်ရးကို ကူညီ 
ေပးရနဆ်ိုတဲ့ ရည်ေမာ်ချက်ေအာက်မှာ ဦးတည်ချက်၊ ရည်ရယ်ချက်၊ လုပ်ငနး်စဉ် 
များကုိ ချမှတ်ပီး ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါတယ်။  



 ိုငင်ေံရးအကျဉ်းသားများကညူေီစာင့်ေရှာကေ်ရးအသငး် 13 
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 အဓိကအားြဖင့် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများလွတေ်ြမာကေ်ရး၊ ကူည ီ
ေထာကပ့ံ်ြခင်း၊ စိတပုိ်င်းဆိုင်ရာ ြပနလ်ည်ြမင့်တင်ြခင်း၊ လူအခွင့်အေရး ကာကယ်ွ 
ြမင့်တင်ေရး၊ လူအခွင့်အေရး ချ ိ းေဖာကမ်များကုိ ေစာင့်ကည့်မှတတ်မ်းတင်ြခင်း၊ 
ဥပေဒေရးရာများ ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးင့်ှ အကျဉ်းေထာင်စနစ ် ြပြပင်ေြပာင်းလ ဲ
ေရး၊ အရပ်ဘက်လူထုအေြခြပအဖဲွအစည်းများ၊ အစိုးရ၊ ုိင်ငံတကာအဖဲွအစည်း 
များင့်ှ ပူးေပါင်းေဆာင်ရကြ်ခင်း စသည်တုိကို တစုိက်မတမ်တ် လပ်ရှားေဆာင ်
ရကခ့ဲ်ပါတယ်။  

 ဒါေတဟွာ ေအေအပီပီရဲ ယေနတုိင် လပ်ရှားေဆာင်ရကေ်နဆ ဲ
လုပ်ေဆာင်ချက်ေတ ွြဖစပ်ါတယ်။  

 ထိေရာကမ်အေနနဲ  ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားများနဲ  ဒီမုိကေရစြီပြပင ်
ေြပာင်းလဲေရးမှာ အားလံုးကိုေတာ့  မလမ်း ခံိုင်ပါဘူး။ သုိေသာ်လည်း 
အမျ ိ းသားြပနလ်ည်သင့်ြမတေ်ရး၊ ငိမ်းချမ်းေရးတိုအတက်ွ ကုိယ်ိုင်တဲ့ 
တေထာင့်တေနရာကေန အေြခအေနတခုခုကုိ ေြပာင်းလဲိုင်မယ်လုိေတာ ့
ယံုကည်စာွခယူံရင်း ေလာက်လှမ်းလျက်ပါ။ ။  

 

တတိ်ိုင ်

အတငွး်ေရးမှး(ေအေအပီပ)ီ 
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 ိုငင်ေံရးအကျဉ်းသားများကညူေီစာင့်ေရှာကေ်ရးအသငး် 15 
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tykdif; (1) 

 

ုိငငံ်ေရးအကျဉ်းသားများအတွက ်လစ်ဟာေနေသာကအား 
ြဖည့်ဆည်းြခင်း 

jynfya&muftzGJUtpnf;wcktjzpf jzwfoef;rI 
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16   ှစ် ၂၀ ထုိခရီး 

 

 

ချင်းမုိင်အပါအဝင် နယ်စပ်ေဒသများတွင် ရိှင့်ှပီးေသာ အကီးမားဆံုးတပ်ေပါင်းစမှုာ  
ြပည်ေထာင်စုြမနမ်ာိုင်ငံအမျ ိ းသားေကာင်စ ီ(NCUB) ြဖစ်ပီး ထုိတပ်ေပါင်းစသုည် ြမနမ်ာိုင်ငံတဝနး်ရှိ 
လက်နကကုိ်င်ေတာ်လှနေ်ရးအင်အားစ ု အေတာ်များများကုိ လမ်း ခံမရိှသည့် တပ်ေပါင်းစုကးီြဖစသ်ည်။ 
ထုိအြပင် လူငယ်ေကျာင်းသားများြဖစသ်ည့် တိုင်းရင်းသားလူငယ်များဖုိရမ် (NY forum)၊ ြမနမ်ာိုင်င ံ
ေကျာင်းသားလူငယ်များကွနဂ်ရက ် (SYCB) စသည့်အဖဲွအစည်းများ၊ အမျ ိ းသမီးအဖဲွအစည်းများ 
ေပါင်းစထုားသည့် အမျ ိ းသမီးများအဖဲွချပ် (ြမနမ်ာိုင်ငံ) WLB၊ အလုပ်သမားအေရးေဆာင်ရကေ်နသည့် 
အဖဲွအစည်းများ၊ ေရှေနအဖဲွများ၊ အရပ်ဘက်လူမအဖဲွအစည်းများစသည့် တပ်ေပါင်းစအုဖဲွအစည်းများငှ့် 
အဖဲွအစည်းေပါင်း ၂၀၀ ခန်သည် ထုိင်း၊ ြမန်မာနယ်စပ်တင်ွ အေြခြပလပ်ရှားေဆာင်ရကေ်နခဲ့သည်။ ထုိအဖဲွ 
အစည်းများသည် တဖဲွင့်ှတဖဲွ အြပနအ်လှနဆ်ကစ်ပ်မများ ရိှကသည်။ ေကျာင်းသားေဆးခန်းဟု လူသိများ 
ေသာ ဆရာမစင်သီယာေမာင် ဦးေဆာင်သည့် မယ်ေတာင်ေဆးခန်းမှာ နယ်စပ်ေဒသရိှ တိုင်းရင်းသားများ၊ 
ေရေြပာင်းအလုပ်သမားများင့်ှ ေတာ်လှနေ်ရးအဖဲွအစည်းများအားလံုးကုိ ကျန်းမာေရးအကအူညီေပးေန 
ေသာ အဖဲွအစည်းတခုအြဖစ ်ရပ်တည်ေနသည်။  

သုိေသာ်လည်း ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားအေရးအေပ ပစ်မှတထ်ား လပ်ရှားေဆာင်ရကေ်နေသာ အဖဲွ 
အစည်းဟူ၍ သီးသန် ရိှမေနေပ။ 

ေအေအပီပီ မဖဲွစည်းခင် နယ်စပ်ေဒသကို ေနာက်ပုိင်းေရာကလ်ာသည့်  ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသား 
ေဟာင်းများသည် ေနထုိင်စားေသာကေ်ရးင့်ှ လံု ခံေရးတိုအတွက ်  ရိှင့်ှေနပီးေသာ အဖဲွအစည်းများ၏ 
အကူအညီကို များစွာရယူခဲ့ကရသည်။ အထူးသြဖင့် အနးီကပ်ဆုံး အကူအညီေပးသူများမှာ ြမနမ်ာိုင်ငံလံုး 
ဆိုင်ရာေကျာင်းသားများ ဒီမုိကရက်တစတ်ပ်ဦး (ABSDF)၊ လူေဘာင်သစဒီ်မုိကရကတ်စ်ပါတ၊ီ အမျ ိ းသား 
ဒမုိီကေရစအီဖဲွချပ် (လွတ်ေြမာကန်ယ်ေြမ)၊ (ေနာက်ပုိင်းတင်ွ ဗကသ ုိင်ငံြခားေရးရာေကာ်မတလီည်း 
ဖဲွစည်း တည်ရိှလာခဲ့သည်) တိုပင်ြဖစသ်ည်။ အဘယ်ေကာင့်ဆိုေသာ် ထုိအဖဲွအစည်းများသည် ၈၈ 
ေနာကပုိ်င်းကာလများမှ နယ်စပ်ေဒသသုိ ေရာကရိှ်လာေသာအဖဲွအစည်းများြဖစသ်လုိ တနည်းမဟုတ ်
တနည်းင့်ှ ရင်းှီးပီးလူပုဂိလ်များ၊ ထိစပ်ပတသ်ကသူ်များြဖစေ်သာေကာင့်ပင်ြဖစသ်ည်။  အချ ိ ိုင်/ကျဉ်း 
ေဟာင်းများသည် ထုိအဖဲွအစည်းများသုိ ဝင်ေရာကလု်ပ်ကုိင်သူများလည်း ရိှကသည်။  ထုိအဖဲွအစည်း 
များ၏ အကူအညီေကာင့်ပင် အြခားေသာ တိုင်းရင်းသားေတာ်လှနေ်ရးအဖဲွအစည်းများင့်ှ ရင်ှီးခင့်ွရရိှပီး 
အကူအညီများရရိှခဲ့ကသည်။ လံု ခံေရးအတကွမူ် KNU င့်ှ မဟာမိတအ်ဖဲွအစည်းများမှ အဓိကအကူအညီ 
ေပးခဲ့သည်။ ေအေအပီပီဖဲွစည်းပီးေနာကပုိ်င်း နယ်စပ်တင်ွ အေြခြပသည့်ကာလများတွင်  လူအခွင့်အေရး၊ 
ဒမုိီကေရစေီရး လပ်ရှားမများတင်ွ ထုိအဖဲွအစည်းများင့်ှ လက်တွဲေဆာင်ရကမ်များရိှသလုိ အြပနအ်လှန ်
ကူညီမများလည်း ရိှခဲ့သည်။ ဉပမာ၊ လူမေရးအရ ABSDF အခက်အခဲြဖစေ်နချ ိ နမှ်ာ ေအေအပီပီအဖဲွသားများ 
က ၎င်းတို၏ လစာများထဲမှ စထုည့်ပီး ေအဘီရဲေဘာ်များ၏ မိသားစမုျားအတွက် လစဉ် အချ ိ နက်ာလတခု 
အထိ ကူညီခဲ့ကသည်။  

e,fpyfa'otcif;tusif; 
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ေအေအပပီရဲီ ခရီးအစ..  
ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများ အေကာင်းအမျ ိ းမျ ိ းြဖင့် နယ်စပ်ေဒသသုိ ေရာကရိှ်လာပီး 

အထက်ေဖြပပါ အခင်းအကျင်းေအာက်တင်ွ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ အေရးအရာများှင့် ပတသ်က်၍ 
ထိေရာကစ်ာွ ကူညီိုင်ရန်င့်ှ ၎င်းတိုလွတေ်ြမာကေ်ရးအတက်ွ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများကုိယ်တိုင ်
စဖဲွုေဆာင်ရကရ်န ် ေဆးွေးွတုိင်ပင်ကပီးေနာက ် ၁၉၉၉ ခုစှ ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်ေနတင်ွ ုိင်ငံေရး 
အကျဉ်းသားများကူညီေစာင့်ေရှာကေ်ရးအသင်း (ြမနမ်ာိုင်ငံ) ြဖစေ်ြမာကေ်ရးေကာ်မတကုိီ ုိင်ငံေရး 
အကျဉ်းသားေဟာင်းများ စဖဲွု၍ ရည်ရယ်ချက ်(၅) ချက်ြဖင့် ထုိင်း၊ ြမနမ်ာ နယ်စပ်ေဒသြဖစသ်ည့် ထုိင်းိုင်င ံ
မဲေဆာက်မိတင်ွ စတင်ဖဲွစည်းခဲ့သည်။  

 

န်ုးကန်အားထုတ်မများ 

ေအေအပီပီတည်ေထာင်ခဲ့ပီးေနာက ် အေစာပုိင်းရကမ်ျားသည် လွယ်ကြူခင်း မရိှခဲ့ပါ။ အဖဲွအစည်း 
တခုအြဖစ ် ဦးစာွ စတင်လုပ်ေဆာင်ခဲ့ချ ိ နတ်င်ွ အဖဲွအစည်းအား လည်ပတ်ိုင်ရန ် မိမိတိုတွင် လံုေလာက ်
ေသာ ရနပံု်ေငွ မရိှခဲ့ပါ။ ထုိြပင် အဖဲွအစည်းအား လည်ပတ်ိုင်ရန ် လုိအပ်ေသာ အေထာက်အကူပစည်းများ 
လည်း မရိှခ့ဲပါ။ လုိအပ်သည့် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာင့်ှ ိုင်ငံတကာချ ိ တ်ဆက်ိုင်မ၊ ကွနရ်က ်
တည်ေဆာက်ိုင်မများလည်း အားနည်းခဲ့သည်။ ကုိမင်းဇင်၊ ကုိတတိ်ိုင်၊ ကုိဘုိကည်တို ငှားရမ်းေနထုိင ်
ေသာအမ်ိအား ေအေအပီပီုံးအြဖစ ်အသံုးြပခဲ့သည်။ (ေနာက်ပုိင်းတင်ွ ထုိအမ်ိကုိ ေအေအပီပီ၏ ကုိယ်ပုိင်ုံး 
အြဖစ ်ငှားရမ်းိုင်ခဲ့သည်)။  

အစပုိင်းတင်ွ Christina Fink လှဒါနး်ထားေသာ လက်ကုိင်ကနွြ်ပတာ (မျက်ာှြပင်မေကာင်း၍ 
စားပဲွတင်ေမာ်နတီာင့်ှ ချ ိ တ်ဆက်၍ အသံုးြပရ) တလံုးအား အားလံုး အလှည့်ကျ မေဝအသံုးြပခဲ့ကရ 
သည်။ မိမိတုိအေနြဖင့် အေထာကအ်ကူပစည်းအနည်းငယ်ြဖင့် လွနစ်ာွ ကိးစားလုပ်ကုိင်ခဲ့ကရပီး အစိုးရ 
မဟုတေ်သာအဖဲွအစည်းတစခု်အြဖစ ် မည်ကဲ့သုိ  စတင်လည်ပတလု်ပ်ေဆာင်ရမည်ကို စတင်ေလ့လာခဲ့က 
ရသည်။  

မိမိတို၏ အေစာပုိင်းလပ်ရှားမများတင်ွ  ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားအေရအတက်ွကို ြပစြုခင်းင့်ှ 
ြမနမ်ာြပည်အတင်ွး မည်ကဲ့သုိေသာအေြခအေနများ ြဖစပွ်ားေနသည်ကို သိရိှရန၊် သတင်းအချက်အလက် 
များ ပုိမုိရရိှိုင်ရနအ်တကွ ် နယ်စပ်တေလာက်င့်ှ ြမနမ်ာြပည်တင်ွးတင်ွ မိမိတို၏ သတင်းအရင်းအြမစမ်ျား 
ကုိ ချဲထွင်ရန်င့်ှ ဖနတ်းီရန ် ကိးပမ်းြခင်းတုိကို အဓိကထားလုပ်ေဆာင်ခဲ့သည်။ ၎င်းြပင် ိုင်ငံေရး 
အကျဉ်းသားများ၏ မိသားစုဝင်များ အကျဉ်းကျေနေသာ ၎င်းတို၏ မိသားစဝုင် ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားများထံ 
အစားအစာှင့် အဝတအ်ထည်များ ေထာက်ပ့ံေပးိုင်ရနအ်တွက ် မိမိတိုကနွရ်က်များင့်ှ ချ ိ တဆ်က်၍ 
ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ၏ မိသားစဝုင်များထံ ေငွေကးေထာက်ပ့ံမ အနည်းငယ်ကုိ ကူညီိုင်ခဲ့ 
သည်။ ကနွြ်ပတာ စာစီစာိုကမှ်စ၍ အချက်အလကသိ်မ်းဆည်းြခင်း၊ စာပုိြခင်း၊ စာလက်ခံြခင်း၊ ြပင်ပအဖဲွ 
အစည်းများင့်ှချ ိ တဆ်က်ြခင်း၊ သတင်းေရးြခင်း၊ စာတမ်းများ အစီရင်ခစံာများေရးသားြခင်း၊  သတင်း 
ထုတြ်ပနြ်ခင်းတိုကုိ အချ ိ န်ေပး၍ ေလ့လာခဲ့ရသည်။ အတေူနသူ မိတဖ်က်အဖဲွအစည်းများမှ လုပ်ေဖာ ်
ကုိင်ဖကမ်ျား၏ အကူအညီများ ရရိှခဲ့သြဖင့် ထုိအခက်အခဲများကုိ အချ ိ နတုိ်အတင်ွး ြဖတေ်ကျာ်ိုင်ခဲ့သည်။  
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18   ှစ် ၂၀ ထုိခရီး 

 

ပထမစှအ်နည်းငယ်တင်ွ ေအေအပီပီအေနြဖင့် ြပည်တင်ွးင့်ှ ုိင်ငံတကာမှ တဦးချင်း အလှရှင ်
များင့်ှ လူမအသုိင်းအဝုိင်းတုိမှ ကညီူမများကုိ အဓိကထားရယူ၍ ပ့ံပုိးကူညီမေပးခဲ့သည်။  

၂၀၀၀ ခုစှ၊်  စက်တင်ဘာလတင်ွ National Endowment for Democracy (NED) 
အဖဲွအစည်းထံမှ ပထမဦးဆံုးေသာ ေထာက်ပ့ံကညီူမကို ရရိှခဲ့ပီး ထုိေထာကပ့ံ်ကူညီမသည် မိမိတို၏ 
အဖဲွအစည်းကို တုိးတက်ေြပာင်းလဲရန်င့်ှ တရားဝင်ြဖစေ်စရန ်ကူညီမများြဖစေ်စခဲ့သည်။  

ေအေအပီပီ၏ အေစာပုိင်းရကမ်ျားတင်ွ ကံခဲ့ေသာ အကီးမားဆုံးစနိေ်ခမမှာ ထုိင်းိုင်ငံတငွ ်
တရားဝင်ေနထုိင်ခင့်ွ မရိှြခင်းပင်ြဖစသ်ည်။ မိမိတိုသည် မဲေဆာက်မိတင်ွ မည်သည့် တရားဝင် အေထာက ်
အထားမှမရိှဘဲ ေနထုိင်သူများြဖစခ်ဲ့ပီး မကာခဏ ဖမ်းဆးီြခင်းခံရသည့် အရာယ်င့်ှလည်း ကံေတွခဲ့က 
ရသည်။ ေနာကပုိ်င်းတွင် မိမိတိုအတက်ွ အကာအကွယ်ြဖစေ်စခဲ့ေသာ ကမာ့ကလုသမဂလက်ေအာကရ်ှိ  
ဒကုသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကးီုံး (UNHCR) ၏ အသိအမှတ်ြပအေထာကအ်ထားကို ရရိှခ့ဲသည်။ 
သုိေသာ်လည်း ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၅၊ ၂၀၀၆ ခုစှက်ာလများတွင် ေအေအပီပီအဖဲွဝင်များ၊ ိုင်/ကျဉ်း  ေဟာင်းအချ ိ  

သကရာဇ ် ၂၀၀၀ ြပည့်ှစ် မတလ် ၂၃ ရက်ေန၊  ေကျာငး်သားေခါင်းေဆာင ် မင်းကိုိုင ်
ဖမ်းဆးီြခငး်ခခံဲ့ရသည့် (၁၁) ှစ်ေြမာကေ်နှင့် ငမိး်ချမး်ေရးဗိသုကာ ဆရာကးီသခငက်ိုယ်ေတာ ်
မင်း (၁၂၄) ှစ်ေြမာက်ေမွးေနတငွ ် ုိငင်ေံရးအကျဉ်းသားများကညူေီစာင့်ေရာှကေ်ရးအသင်း 
(ြမန်မာုိငင်)ံ ကို နယ်စပေ်ဒသရှိ ုိငင်ေံရးအကျဉ်းသားေဟာငး် ၁၀ ဦးြဖင့် စတငဖ်ွဲစညး် တည ်
ေထာငခ်ဲ့သည်။  



 ိုငင်ေံရးအကျဉ်းသားများကညူေီစာင့်ေရှာကေ်ရးအသငး် 19 

 

atatyDyD  tESpf 20 jynfh  atatyDyD 

င့်ှ အြခားတက်ကလပ်ရှားသူများသည် ကလုသမဂဒကုသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကးီုံး (UNHCR) အက ူ
အညီြဖင့် တတယိိုင်ငံများသုိ သွားေရာကအ်ေြခချခွင့် ရရိှခဲ့ကသည်။ ထုိေနာကပုိ်င်းကာလများတွင် UN-
HCR မှ လက်မှတမ်ျားအား ရပ်ဆိုင်းခ့ဲသြဖင့် မိမိတိုမှာ မူလအတိုင်း တရားမဝင်ေနထုိင်သူများ ြဖစခ့ဲ်ရ 
ြပနသ်ည်။ မိမိတုိ အဖဲွဝင်များအနက်မှ အနည်းငယ်မသာ နယ်စပ်တင်ွကျန်ရိှေနခဲ့ပီး ေအေအပီပီအား ဆက ်
လက်ေမာင်းင်ှခဲ့ကရသည်။ ထုိေကာင့် ေအေအပီပီ၏ လုပ်ငနး်ေဆာင်တာများကုိ လုပ်ေဆာင်ရန ်
လံုေလာကေ်သာ လူအရင်းအြမစ ်မရိှဘဲ အခက်အခဲများကုိ ရင်ဆိုင်ခဲ့ကရသည်။ ယင်းကဲ့သုိ စိနေ်ခမများကုိ 
ေကျာ်လားိုင်ရနလ်ည်း ခက်ခစဲာွ ကိးစားခဲ့ကရသည်။ သုိေသာ်လည်း ဘဝတ ူ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ 
အကျဉ်းကျခံေနကရဆဆဲိုသည့် အချက်သည် မိမိတိုအား ပုိ၍ပုိ၍ကိးစားရန ်တနွး်အားြဖစ်ခဲ့သည်။  

ပထမစှအ်နည်းငယ်အတင်ွးတွင် ြမနမ်ာိုင်ငံအတွင်းရိှ ိုင်ငံေရးအေြခအေနများငှ့် 
ပတသ်က်ေသာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ ြပည်တင်ွးမှ သတင်းေပးပုိရနအ်တွက ်သတင်းေပးသူများကို 
အားကုိးခဲ့ကရသည်။ သတင်းများ ြဖတေ်တာက်ြခင်း၊ အင်တာနက်ကုိ ေစာင့်ကည့်ြခင်းင့်ှ ဖုနး်လုိင်းများကို 
ကားြဖတန်ားေထာင်ြခင်းများ ရိှခ့ဲသည်။ မိမိတုိအား သတင်းေပးသူများသည် ုိင်ငံေရးတက်ကလပ်ရှား 
သူများ သုိမဟုတ ် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများသာ မဟုတ်ကပါ။ မိမိတို ရင်ဆိုင်ခစံားခ့ဲရမများကို 
စာနာနားလည်ခဲ့ေသာ၊ ဒီမုိကေရစလီပ်ရှားမကို ေထာက်ခံခဲ့ေသာ ေရေြပာင်းအလုပ်သမားများ အပါအဝင ်
သာမနအ်ရပ်သားများလည်း ပါဝင်ပါသည်။ 

ေအေအပီပီ၏ ေြမေအာက်ကန်ွရကအ်ဖဲွဝင်များသည် နယ်စပ်ေဒသအထိ ြမနမ်ာြပည်တင်ွးမ ှ
သတင်းအချက်အလက်များကို ယူေဆာင်၍ ေရာက်ရိှလာခဲ့ကပီး ထုိသတင်းအချက်အလက်များကို  
ကးီစာွေသာ အရာယ်များကားမှ စနွ်စား၍ မေဝေပးခ့ဲသည်။ ထုိြပင် မိမိတိုထံမှ သတင်းအချက ်
အလက်များကုိလည်း ြပည်တင်ွးသုိ ြပနလ်ည်အစရီင်ခ ံ ေပးပုိခဲ့ကသည်။ ထုိကဲ့သုိ လုပ်ေဆာင်ရန ်
တဦးှင့်တဦးကား ကီးမားေသာ ယံုကည်မရိှရန ် လုိအပ်သည်။ ေအေအပီပီသည် ေြမေအာကကွ်နရ်က်ငှ့် 
တမှ်တစ်ဆင့် ရရိှေသာ သတင်းအချက်အလက်များကုိ နယ်စပ်င့်ှ ိုင်ငံတကာသုိ ြဖနေ်ဝိုင်ခ့ဲသည်။ 
လက်ရိှအချ ိ နတွ်င်မူ သတင်းအချက်အလက်များကုိ မေဝရန ် ဆိုရှယ်မီဒယီာင့်ှ အးီေမးလ်တိုကုိ အသံုးြပ 
လာိုင်သည့်အတက်ွ ပုိ၍ လွယ်ကေူချာေမွလာသည်။   

ထုိခက်ခဲသည့် အေစာပုိင်းစှမ်ျားအတင်ွး မိမိတုိ ရပ်တည်ရန ် ကိးစားိုင်ခ့ဲပီး ကနဦးအခက်အခ ဲ
များကုိ ေကျာ်လားခဲ့ပီးသည့်ေနာက ်မိမိတုိ၏အရည်အေသွးများမှာ ပုိမုိတိုးတက် ခုိင်မာလာခဲ့ပါသည်။ 

ေအေအပီပီလံေဆာ်ေရးေကာ်မတ ီ ဖဲွစည်ပီး ၂၀၀၀ ခုစှ ် ေဖေဖာ်ဝါရီလတင်ွ ပထမဆုံး သတင်း 
ထုတြ်ပနခ်ျက်မှာ အကျဉ်းေထာင်များအတင်ွး အေရးေပေဆးဝါးကုသရန ် လုိအပ်ေနသည့် 
ဦးထွနး်ေအာင်ေကျာ် (မေလးေထာင်)၊ ကုိေဇာ်ေမာင်ေမာင်ဝင်း(မေလးေထာင်) င့်ှ ကုိေနတင်ြမင့် 
(ြမင်း ခေံထာင်) တို၏ ကျန်းမာေရးအေြခအေနများင့်ှ အြပင်ေဆးုံသုိ သွားေရာကက်သုိုင်ရန ်
အ ကြံပချက်များြဖစသ်ည်။ အသင်းအား အတည်ြပဖဲွစည်းပီးေနာက ် ပထမဆံုးထုတ်ြပနေ်သာ စာတမ်းမှာ 
ြမင်း ခေံထာင်စစတ်မ်းြဖစသ်ည်။ ထုိကနဦးထုတြ်ပနခ်ျက်များ၏ သက်ေရာက်မများသည် ေအေအပီပီ၏ 
ေရှလုပ်ငနး်စဉ်များအေပ ကးီစာွေသာခနွအ်ား ြဖစ်ေစခဲ့သည်။  
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ပထမစှအ်နည်းငယ်အတင်ွး (၂၀၀၄၊ ၂၀၀၅ ခုစှမ်ျားတွင်) အေကာင်းအမျ ိ းမျ ိ းေကာင့် 
ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများ ရာချ ီ ၍ နယ်စပ်ေဒသသုိ ထွက်ခာွလာခ့ဲကရြပနသ်ည်။ ထုိကဲ့သုိ 
အစအု ပံလုိက ် ေရာက်ရိှလာခဲ့ြခင်းအတက်ွ ေအေအပီပီမှ လူမေရးေကာ်မတတီစ်ခကုို ဖဲွစည်းခ့ဲပီး 
အေြခခံလုိအပ်မများကို မည်ကဲ့သုိ အေကာင်းဆံုးြဖည့်ဆည်းရမည်ကို ဆံုးြဖတခ်ဲ့သည်။ ၂၀၀၄ ခုစှအ်တွင်း 
ေအေအပီပီမှ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများအတွက ် လံု ခံေသာ အမ်ိစှအ်မ်ိကုိ စစီဉ်ေပးခ့ဲပီး 
အကူအညီ လုိအပ်သူတိုအား ေနရာထုိင်ခင်း၊ အစားအစာင့်ှ အေြခခံကျန်းမာေရးေစာင့်ေရှာကမ်များကို 
ပ့ံပုိးေပးခဲ့သည်။ ၎င်းြပင် ေအေအပီပီမှ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများ တတိယိုင်ငံတင်ွ ြပနလ်ည ်
အေြခချေနထုိင်ိုင်ရန ် သုိမဟုတ ် ထုိင်းိုင်ငံ သုိမဟုတ ် အြခားုိင်ငံများတင်ွ ပညာသင်ကားိုင်ရန ်
အခွင့်အလမ်းများ ရရိှေစရနအ်တကွကုိ်လည်း တတ်စမ်ွးသမ ဖန်တးီကူညီမေပးခဲ့သည်။  

ေနာကပုိ်င်းတွင် ထုိိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများသည် သင့်ေတာ်ရာေနရာများတင်ွ ေနထုိင ်
လပ်ရှားေဆာင်ရကခ်ဲ့ကသည်။ ဒုကသည်စခနး်များတွင် သွားေရာကေ်နထုိင်သူများလည်း ရိှခဲ့သည်။ 
ထုိသူများသည် ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားအေရး ေဆာင်ရကသူ်များရိှသလုိ ဒီမုိကေရစေီရးအတကွ ်
ပါဝင်ေဆာင်ရကသူ်များလည်း ရိှခဲ့သည်။ ထုိသူများထံမှလည်း ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေရးရာကစိရပ်များငှ့် 
ပတသ်က်ပီး အချ ိ ေသာ ကနွရ်ကခ်ျ ိ တ်ဆက်ရန်င့်ှ သတင်းအချက်အလက်များ ြဖနေ်ဝရန ် ေထာကပ်ံ့ 
ကူညီမများ ရယူိုင်ခဲ့သည်။  

 ေအေအပီပီသည် ထုိင်း-ြမနမ်ာနယ်စပ်တင်ွ ေရာကရိှ်ေနေသာ ေခတ်အဆက်ဆက်တွင ်
အကျဉ်းကျခံခဲ့ရသည့် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများ ချစ်ကည်ရင်းှီးမ တည်ေဆာက်ိုင်ရန၊် အချင်း 
ချင်း ုိင်းပင်းကူညီိုင်ရန်ှင့် ိုင်ငံအေရးအရာကစိရပ်င့်ှပတသ်က်၍ အြမင်များဖလှယ်ိုင်ရန ်ရည်ရယ်ကာ 
ေတွဆုံပဲွများ ြပလုပ်ေလ့ရိှပါသည်။  

vlrIulnDrIrsm; 
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ေအေအပီပီအေနြဖင့် နယ်စပ်ေဒသတင်ွ အေြခစုိကေ်သာ အဖဲွအစည်းများင့်ှ အြခားေသာ 
ိုင်ငံေရးင့်ှ ဆက်စပ်ေနသည့် တိုင်းရင်းသားအေရး၊ လူအခွင့်အေရး၊ ဒီမုိကေရစအီေရးင့်ှ အနာဂတ ်
တိုင်းြပည်တည်ေဆာကေ်ရး လုပ်ငနး်စဉ်များတွင်လည်း ဆက်စပ်လပ်ရှားမများ ရိှခဲ့သည်။  

EkdifiHhta&;wGif  qufpyfvIyf&Sm;rI 
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၂၀၀၂ ခုစ်ှတင်ွ ေအေအပီပီုံးတည်ရိှရာေနရာ၌ ြပခနး်တခကုို 
စတင်ဖွင့်လှစခ်ဲ့ပီး ယေနအချ ိ နထိ်တိုင် ဆက်လက်ဖွင့်ထားဆြဲဖစ ်
ပါသည်။  

အကျဉ်းေထာင်ဆိုသည်မှာ ထုိိုင်ငံကို အုပ်ချပ်သူတို၏ 
သပ်ုအမှနကုိ် နြ်ပရာအရပ်ဆိုသည်င့်ှအညီ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား 
များ၏ အကျဉ်းေထာင်တင်ွး ေနထုိင်စားေသာကမ်အေြခအေနမှန၊် 
ြမနမ်ာိုင်ငံအကျဉ်းေထာင်ပကတိအေြခအေနင့်ှ အပ်ုချပ်သူတုိ၏ 
သပ်ုမှနကုိ် နး်ဆုိရနအ်လုိငှာ ရည်ရယ်၍ ထုိြပခနး်ကုိ ဖွင့်လှစ ်
ထားြခင်းြဖစသ်ည်။ ထုိြပခနး်င့်ှပတသ်က်၍ ေအေအပီပီအဖဲွသားတဦး 
ြဖစသ်ည့် ကိုေဝလင်း (ကဗျာဆရာှင်းခါးမုိး) က ယခလုို နဒိါနး်ပျ ိ း 
မိတဆ်က် ေပးထားပါသည်။ 

jycef;ESifh  tifwmeufpmrsufESmÕ 
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‘’နယ်စပ်မိကေလးရဲတေနရာ.. သွပ်ဝင်းတခံါးဝထဲ ချ ိ းေကွလုိကရ်င် 
သရက်ပင်အပ်ုအပ်ုနဲ  ေြမနလီမ်းကေလးရဲအဆံုးမှာ ှစထ်ပ်အမ်ိကေလးတလံုး 
ရှိပါတယ်။ အိမ်ေဘးကပ်ရက် ကားဂုိေဒါင်ဆနဆ်န် အခန်းကေလးေရှမှာ 
သံတိုင်ေတစွိုက်ထားတဲ့ ဘူးတံခါးေလးတချပ်ကို သင်ေတွရလိမ့်မယ်။ 
ေခါင်းလည်းငံု၊ ခလွည်းေကျာ်ရမယ့် ဒတံီခါးအေသးေလးရဲေနာကမှ်ာ (သင့်ကုိ 
ဖိတေ်ခေနတ့ဲ၊ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားများြပခနး်လုိေခတဲ့ ေမှာင်ေမှာင်ကျဉး် 
ကျဉ်း အခန်းကေလးတခန်း ရိှပါတယ်။ ပထမဆံုးအေနနဲ  တံခါးေရှမှာ 
ခဏရပ်ပီး အသက်ဝဝ ရှလုိကဖုိ် မေမ့ပါနဲ ။ 

ကဲ တခံါးကုိ ဆဲွဖွင့်လုိကပ်ါ။ 

အခန်းထဲကို လှမ်းဝင်လုိကရ်င်ပဲ သင်ဟာ ေချာက်ကမ်းပါးတခုထဲကုိ 
ြပတက်ျသွားသလုိ ခံစားရေကာင်း ခံစားရလိမ့်မယ်။ ဒါေပမယ့် မစုိးရမ်ိပါနဲ ။ 
ဒါဟာ နတဆုိ်းတေကာင်ရဲေထာင်ေချာက ် မဟုတ်ပါဘူး။ သာယာလှပတ့ဲ 
ဒကီမာေြမေပက သင်တိုရဲ ေမ့ေလျာ့ြခင်းခထံားရတဲ့ အေမှာင်မုိကဆ်ုံး 
ေထာင့်ကျဉး်ကေလးတခုပါ။ ဒီေန ြမနမ်ာြပည်သူေတရွဲ  တကယ့်ဘဝပါ။ ဒါကုိ 
စတိကူ်းစတိသ်န်းေတ ွအတတ်ပညာေတနွဲ  ဖနတ်းီတင်ဆက်ထားတာ မဟုတ ်
ပါဘူး။ (ကျေနာ်တုိရဲ ကျဉ်စက်နဲ  အတုိခံခဲ့ရတ့ဲ ှလံုးသားေတ၊ွ အိတမဲ်ကးီနဲ  
အစပ်ွခံခဲ့ရတ့ဲ ေမာ်လင့်ချက်ေတ၊ွ စစဖိ်နပ်နဲ  အနင်းခခ့ဲံရတ့ဲ အပ်ိမက်ေတ၊ွ 
သံေြခကျင်း အခတ်ခံခဲ့ရတ့ဲ ရှင်သနမ်ေတနွဲ  ခင်းကျင်းြပသထားတာပါ) 
ေချာက်ကမ်းပါးကးီထဲမှ လူသားများအေကာင်း အြမည်းေလာကေ်ဖြပဖို 
ကိးစားထားတဲ့ ြပခနး်ေလးတခန်းပါ’’  
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မိတဆ်က်ထဲကအတုိင်း ြပခနး်အတင်ွး ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား 
များ၏ ပ်ုပံုများ၊ အကျဉ်းေထာင်င့်ှ ရဲဘကစ်ခန်းများ၏ဓာတ်ပံုများ၊ 
အကျဉ်းေထာင် အေြခအေနများင့်ှ ပတသ်က်ေသာ သတင်းအချက ်
အလက်များ၊ ေြခချင်းများ၊ တုတတုိ်များအပါအဝင် အကျဉ်းေထာင ်
အတွင်း ြပလုပ်ခဲ့ေသာ လကမ်ပစည်းများင့်ှ အင်းစနိအ်ကျဉ်းေထာင ်
ပံုစတံတုိူကို ြပသထားသည်။ ေထာင်တင်ွး အသံုးြပလျကရိှ်သည့် 
ေြခချင်းက့ဲသုိေသာ ပစည်းများင့်ှ လကမ်ပစည်းအချ ိ သည် အကျဉ်း 
ေထာင်တင်ွးမှ လ ိ ဝှကစ်ာွ နည်းအမျ ိ းမျ ိ းြဖင့် ထုတယူ်လာသည့် 
ပစည်းများ ြဖစ်ကသည်။  

ထုိြပင် အကျဉ်းေထာင်အာဏာပုိင်များမှ အကျဉ်းသားများကို 
ညဉ်းပနး်ှိပ်စက်ရာတင်ွ အသံုးြပေလ့ရှိသည့် ပံုစထုိံင်သည့် ဓာတပံု်များ 
ကုိလည်း ြပသထားသည်။ ထုိြပခနး်သည် က်ုပ်တုိ၏ စည်းံုး 
လံေဆာ်ြခင်းလုပ်ငနး်တင်ွ အဓိကအခန်းကမှပါဝင်ပီး ေထာင်ချ ီ ေသာ 
ိုင်ငံတကာမှ ဧည့်သည်များသည် မဲေဆာက်မိရိှ ေအေအပီပီြပခနး်ကုိ 
လာေရာကလ်ည်ပတခ့ဲ်ကသည်။  

၂၀၀၁ ခုစှတွ်င် ေအေအပီပီ၏ အင်တာနက်စာမျက်ာှ web-
site www.aappb.org ကုိ အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် စတင်ထုတလ်င့်ခဲ့ပီး 
ေအေအပီပီ၏ လပ်ရှားေဆာင်ရကမ်အဝဝကုိ ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ ိုင်ငံေရး 
အကျဉ်းသားများအေရး၊ လူအခွင့်အေရးစတိဝ်င်စားသူ၊ တက်ကလပ်ရှား 
သူများ အလွယ်တကူ ေလ့လာသိရိှေစရန ် ရည်ရယ်၍ ဖွင့်လှစခ်ဲ့ြခင်း 
ြဖစသ်ည်။ ြပခန်းအတင်ွး ြပသထားသည့် အချက်အလက်များအပါအဝင် 
ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ၊ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများ၏ ကုိယ ်
ေရးအကျဉ်းများ၊ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသား အေရအတက်ွများကုိ ေဖာ်ြပ 
ထားသည်သာမက ေအေအပီပီ၏ ထုတ်ြပနခ်ျက်များ၊ စာတမ်းများ၊ 
အစရီင်ခစံာများ၊ စည်ုံးလံေဆာ်မများ၊ ိုင်ငံတကာမှ ြမနမ်ာ့ိုင်ငံေရး 
အကျဉ်းသားများအေရး   ေဆာင်ရက်ချက်များကုိ တစုတစည်းတည်း 
ေလ့လာိုင်ရန ် ေဖြပထားသည်။ ထုိအြပင် ြမနမ်ာိုင်ငံအတင်ွး လက်ရှိ 
ြဖစေ်ပလျကရိှ်ေသာ လူအခွင့်အေရးချ ိ းေဖာကမ် အေြခအေနများကုိ 
လည်း ထည့်သွင်းေဖာ်ြပထားသည်။ 

 ေအေအပီပီ၏ ေလးှစေ်ြမာက်စှပ်တ်လည်ြဖစေ်သာ ၂၀၀၄ 
ခှုစတ်င်ွ ြမနမ်ာဘာသာြဖင့် အင်တာနကစ်ာမျက်ာှကို စတင်ထုတ ်
လင့်ခဲ့သည်။  

 ၂၀၁၂ ခုစှတ်င်ွ facebook လူမစာမျက်ာှကုိေသာ်လည်း 
ေကာင်း၊ ၂၀၁၅ ခုစ်ှတင်ွ twitter စာမျက်ာှကုိေသာ်လည်းေကာင်း 
ဖွင့်လှစခ်ဲ့သည်။  
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` စည်းုံးလံူေဆာ်မူများ လုပ်ရြခင်း၏ အဓိကရည်ရယ်ချက်မှာ ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွးမှာ ြဖစပ်ျကေ်နေသာ 
လူအခွင့်အေရးချ ိ းေဖာက်မူများင့်ှ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများကိစကို ုိင်ငံတကာမှ သိရိှပီး သံတမနေ်ရးရာ 
ဖိအားေပးမူများ လုပ်ေဆာင်လာိုင်ေစရန ်ရည်ရယ်ပါသည်။ 

 ြမနမ်ာိုင်ငံရိှ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများသည် စစ်ေကာေရးင့်ှ အကျဉ်းေထာင်များအတင်ွး မည်သုိ 
ညဉ်းပနး်ှိပ်စက်ခေံနရသည် ဆိုသည်ကုိ လူအများက အေသအချာ သိရိှေနြခင်း မရိှပါ။ 

 ထုိသုိ အများသိရိှေစိုင်ရန ် ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား မည်မရိှေနသည်၊ မည်သည့် 
အကျဉ်းေထာင်များတင်ွ ရိှေနသည်၊ သူတိုဘယ်လုိခစံားေနရသည်များကို စနစတ်ကျြပစ၍ု ထုတြ်ပန ်
ရပါသည်။ အထူးသြဖင့် အဖဲွအစည်းင့်ှ အဖဲွအစည်းတင်ွ တာဝနထ်မ်းေဆာင်ေနသူများသည် မည်သူများ 
ြဖစသ်ည်၊ မည်သည့်ေနရာတင်ွ ကမ်းကျင်မူရိှသည်ကို လူအများသိရိှပီး နားလည်လကခံ်လာေစရန ် စတင် 
ကိးပမ်းပါသည်။ 

 တဖက်တင်ွ ေအေအပီပီအေနြဖင့် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများထဲမှ ြမနမ်ာိုင်ငံသားများင့်ှ ိုင်ငံ 
တကာမှ  စိတဝ်င်စားသူများကုိ ေရးချယ်ရပါသည်။ ထုိသုိေရးချယ်ရာတင်ွလည်း ေအေအပီပီတဖဲွတည်းြဖင့် 
လုပ်ေဆာင်၍မရဘဲ ိုင်ငံအလုိက ဖဲွစည်းလုပ်ေဆာင်ေနေသာ ြမနမ်ာ့အေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရကသူ်အဖဲွများ 
(Burma Supported Groups) င့်ှ တိုင်ပင်ပီး လုပ်ေဆာင်ရပါသည်။ ထုိသုိလုပ်ေဆာင်ရာတင်ွ ိုင်ငံေရး 
အကျဉ်းသားများအား ုိင်ငံတကာဆုတဆိံပ်များ ရရိှေစေရးင့်ှ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားလွတ်ေြမာကေ်ရး 
လူပ်ရှားမူများ လုပ်ေဆာင်ခ့ဲပါသည်။ 

pnf;&kH;vIHUaqmfrIrsm; 
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26   ှစ် ၂၀ ထုိခရီး 

 

 ပထမဆုံး  ေကျာင်းသားေခါင်းေဆာင် ကုိမင်းကိုိုင်အား ေနာ်ေဝိုင်ငံ မှ International Student 
Peace Prize in Trondheim မှ ေပးအပ်ေလ့ရိှသည့် ေကျာင်းသားငိမ်းချမ်းေရးဆ ု ရရိှေစရန ် ၂၀၀၁ 
ခှုစတ်င်ွ ကိးစားခဲ့ပီး ေအာင်ြမင်ခဲ့ပါသည်။ ထုိအြပင် ချက်ြပည်ေထာင်စသုမတိုင်ငံမှ ေပးအပ်ေလ့ရိှသည့ ်
Homo Homini Award ဆအုား ကုိမင်းကိုိုင် ရရိှေစရန ်ေဆာင်ရက်ခဲ့ပါသည်။  

 ထုိဆမုျားအား လက်ခံရယူိုင်ရနအ်တကွ ် ဆုရသူ ကာယကံရှင်များသည် အကျဉ်းေထာင်များ 
ထဲတင်ွ ဖမ်းဆးီထိနး်သိမ်းခံေနရပီး လာေရာကမ်ယူိုင်သည့်အတက်ွ ထုိသူများကုိယ်စား ဆုလက်ခရံယူရန ်
ေအေအပီပီင့်ှ ိုင်ငံြခားေရးေကာ်မတ ီ (ဗမာုိင်ငံလံုးဆိုင်ရာ ေကျာင်းသားသမဂများ အဖဲွချပ်) အား 
ဖိတ်ကားခ့ဲပါသည်။ ထုိခရီးစဉ်သည် ေအေအပီပီ၏ ပထမဦးဆံုး ထုိင်းိုင်ငံြပင်ပ ိုင်ငံတကာခရီးစဉ် 
ြဖစခ်ဲ့သည်။  

 ပထမဆုံးခရီးစဉ်အြဖစ ် ေနာ်ေဝ၊ ဆီွဒင်၊ ဒိနး်မတ်၊ နယ်သာလန ် ှင့် ချက်ြပည်ေထာင်စသုမတိုင်င ံ
များသုိ သွားေရာကခ်င့်ွရခဲ့ပီး ခရီးစဉ်အတွင်း ကုိမင်းကုိိုင်ကိုယ်စား ေကျာင်းသားငိမ်းချမ်းေရးဆှုင့ ်
ဟုိမုိဟုိမနဆီကုို လက်ခံရယူြခင်းအြပင် ေနာ် ေဝ ဝန်ကးီချပ်၊ ုိင်ငံြခားေရးဝန်ကးီင့်ှ ဝန်ကးီချပ်ေဟာင်း 
အပါအဝင် ေနာ်ေဝိုင်ငံ ထိုဟိနး်မိ၏ မိေတာ်ဝနမ်ျား၊ ုိင်ငံတကာေကျာင်းသားများင့်ှ ကွနရ်က်တည် 
ေဆာက်ိုင်ခဲ့ြခင်းများ ြပလုပ်ိုင်ခဲ့သလုိ ချက်ြပည်ေထာင်စသုမတိုင်ငံ၏ သမတ ဗဲကလက်ဟာေဗး 
(Vaclav Havel)င့်ှ ချက်ိုင်ငံ၏ အထင်ကရ ရဲတိုက်ကးီတင်ွ သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွ ြပလုပ်ိုင်ခဲ့သည်။ 

 အထက်ပါ ခရီးစဉ်သည် ေအေအပီပီအား ုိင်ငံတကာတင်ွ ုိင်ငံေရးအရ တရားဝင်ြဖစမ်ကို  
ကူညီ ေဆာင်ကဉ်းေပးိုင်ခဲ့ပီး ထုိိုင်ငံများ၏  ိုင်ငံြခားေရးေပလစမီျား ချမှတရ်ာတင်ွ (အထူးသြဖင့် 
ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်၊ မင်းကုိိုင် အပါအဝင် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားလွတေ်ြမာကေ်ရး) သက်ေရာကေ်စခဲ့ 
ပါသည်။  

 ထုိနည်းတ ူ ေအေအပီပီသည် ထုိင်းြမနမ်ာနယ်စပ်တင်ွ အေြခစိုက် ေနထုိင်သည့်အေလျာက ်
နယ်စပ်ေဒသ အေြခစုိကအ်ဖဲွများင့်ှလည်း တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ိုင်သည့် လုပ်ငနး်များတင်ွ လုပ်ကိုင်ခ့ဲပါသည်။ 



 ိုငင်ေံရးအကျဉ်းသားများကညူေီစာင့်ေရှာကေ်ရးအသငး် 27 
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 နယ်စပ်ေဒသရိှ အဖဲွများအေနြဖင့်လည်း ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ လွတေ်ြမာကေ်ရးသည ်
ြမနမ်ာိုင်ငံအေြပာင်းအလဲအတက်ွ အေရးကးီသည်ဟု ယံုကည်မူရိှသည်ကို ြပသရန ် ၂၀၀၁ ခုစှ ်
ိုဝင်ဘာလမှ ၂၀၀၂ ခုစှက်ာလအတွင်း ေအေအပီပီမှ ကမကထြပပီး နယ်စပ်အေြခစိုကအ်ဖဲွအစည်း ၁၁ ဖဲွ 
တိုသည် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ လွတ်ေြမာကေ်ရး လူပ်ရှားမူေကာ်မတ ီ(FPPCC – Free Political Pris-
oners Campaign Committee) ကုိ ပူးေပါင်းဖဲွစည်းခဲ့ပီး ိုင်ငံေပါင်း ၂၃ ိုင်ငံတင်ွ ဓာတပံု်ြပပဲွများ၊ 
ေဟာေြပာပဲွများ ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့သည်။  

 ြမနမ်ာိုင်ငံြပင်ပတင်ွ ိုင်ငံတကာ စည်းုံးလံေဆာ်ေရးင့်ှပတသ်က်၍ အေရးကီးေသာ အင်အားစ ု
များရိှပါသည်။ ထုိအထဲတင်ွ ေဒါက်တာစနိဝ်င်း ဦးေဆာင်ေသာ  ြပည်ေထာင်စြုမနမ်ာိုင်ငံ အမျ ိ းသား 
နွေ်ပါင်းအစိုးရ (NCGUB) သည် အဓိက အေရးပါသည့် အဖဲွအစည်းတခြုဖစသ်ည်။  ဝါရှင်တနဒ်စီတွီင ်
အေြခစိုက်ပီး ကုလသမဂ၊ အေမရိကန၊် အီးယူင့်ှ ိုင်ငံတကာအစုိးရများအား ြမနမ်ာစစအ်စိုးရကို 
ဖိအားေပးေရး ဦးေဆာင်ြပလုပ်ခဲ့သည်။ ထုိအဖဲွမှ ဦးေဆာင်၍ နယူးေယာ့ ကုလသမဂအေထွေထွညီလာခ ံ
င့်ှ ဂျ ီ နဗီာ အေြခစုိက် ကုလသမဂလူအခွင့်အေရးေကာင်စ ီ အစည်းအေဝးများတွင် ြမနမ်ာိုင်ငံငှ့် 
ပတသ်က်သည့် ဆံုးြဖတခ်ျက်များ ချမှတရ်ာတင်ွ ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ လက်ရိှ ြဖစပ်ျက်ေနသည့် အေြခအေနများ 
ထင်ဟပ်ေစရန ် စည်းုံးလံူေဆာ်မူများ ြပလုပ်ခ့ဲသည်။ ထုိသုိလုပ်ေဆာင်ရာတင်ွ နယ်စပ်ေဒသရှိ 
လူအခွင့်အေရးအဖဲွများ၊ တုိင်းရင်းသားအဖဲွများ၊ အမျ ိ းသမီးအဖဲွများင့်ှ ပူးေပါင်း၍ အစအုဖဲွြဖင့် 
လုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖစသ်ည်။  

 ထုိအထဲတင်ွ ေအေအပီပီသည်လည်း ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများအေရး တင်ြပိုင်ရန ် ထုိအစည်း 
အေဝးများသုိ ှစစ်ဉ်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ကုလသမဂလူအခွင့်အေရးေကာင်စ၏ီ တရားဝင် အစည်းအေဝးများ 
တင်ွလည်း ေအေအပီပီအေနြဖင့် ညဉ်းပနး်ှိပ်စက်မူများင့်ှ မတရားသြဖင့် ဖမ်းဆးီခံရသည့် အေကာင်းများ 
ကုိ စာြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ တူအ်ားြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း တင်သွင်းိုင်ခဲ့သည်။  

 ၂၀၀၂ ခုစှ ်ေအာက်တိုဘာလတွင်  ြမန်မာိုင်ငံလူအခင့်ွအေရး အထူးစုံစမ်းစစေ်ဆးေရးမှး မစတာ 
ပင်ဟဲိုး င့်ှ ထုိင်းိုင်ငံ ဘနေ်ကာက်မိတင်ွ ပထမဆုံးအကိမ် ေတွဆုံခွင့်ရခဲ့ပါသည်။  
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28   ှစ် ၂၀ ထုိခရီး 

 

 ထုိသုိေတွဆုံရာတင်ွ ဦးုိင်းိုင်းင့်ှ စကားေြပာေနစဉ် လ ိ ဝှကတ်ပ်ဆင်ထားေသာ မုိက်ကိုဖုနး် 
ေတွရိှခဲ့သြဖင့် ချက်ချင်းြပနလ်ာခဲ့သည်ကုိ မိမိတို သိရိှေကာင်း ေြပာဆိုခဲ့ရာ ပင်ဟဲိုးအေနြဖင့် 
ေအေအပီပီ၏ ကွနရ်ကခ်ျ ိ တဆ်က်မအား အသိအမှတ်ြပခဲ့ပီး ယံုကည်မများ ရရိှခဲ့သည်။ ေနာက်ပုိင်း 
သူ၏ြမနမ်ာိုင်ငံခရီးစဉ် မတိုင်မီင့်ှ သူ၏အစီရင်ခစံာများ ကုလသမဂသုိ မတင်သွင်းမီတင်ွ လုိအပ်သည့် 
အချက်အလကမ်ျားှင့် အ ကြံပချကမ်ျားကုိ ေအေအပီပီမှ  ြပင်ဆင်ေပးခဲ့သည်။ ထုိနည်းတ ူ ၎င်း၏ေနာက် 
တာဝနယူ်ခ့ဲကသည့်  ကုလသမဂလူအခင့်ွအေရး အထူးစုံစမ်းစစေ်ဆးေရးမှးများြဖစသ်ည့် မစတာ 
ေသာမတက်င်တာနား ှင့် ေနာက်ဆုံး မစစ ်ယန်ဟီးလီ အထိပါ ထုိက့ဲသုိ လုပ်ေဆာင်ေပးေနဆြဲဖစပ်ါသည်။  

 ၂၀၀၃ ခုစှ ် ေမလ ၃၀ တွင် ြမနမ်ာိုင်ငံအတင်ွး ဆုိးရားြပင်းထနလှ်သည့် ိုင်ငံေရးလုပ် ကမံင့်ှ 
အကမ်းဖက်မတခု ြဖစပွ်ားခ့ဲသည်။ ထုိဒပဲီယင်းအကမ်းဖက်မအတင်ွး ေဒေအာင်ဆန်းစုကည်၊ ဦးတင်ဦး 
အပါအဝင် အမျ ိ းသားဒမုိီကေရစအီဖဲွချပ် အဖဲွဝင် အများအြပား အကမ်းဖက်ခခ့ဲံရသည်။ ထုိအကမ်းဖက်မ 
အတွင်း အချ ိ ေသေက၊ အများအြပား ဒဏ်ရာရြခင်းများင့်ှ ဖမ်းဆီးထိနး်သိမ်းခံခဲ့ရြခင်းများ ြဖစခ့ဲ်သည်။ 
ထုိြဖစရ်ပ်င့်ှပတသ်က၍် ေအေအပီပီအေနြဖင့်လည်း ဘနေ်ကာက်ရိှ ိုင်ငံြခားသံတမနမ်ျား၊ အစုိးရများ၊ 
ကုလသမဂ င့်ှ ိုင်ငံတကာသတင်းဌာနများသုိ အချ ိ န်င့်ှတေြပးညီ သတင်းေပးပုိိုင်ခဲ့သည်။  

 ထုိအကမ်းဖက်မများကုိ စုံစမ်းစစ်ေဆးရန်င့်ှ အစရီင်ခစံာတင်ြပိုင်ရန ် ြပည်ေထာင်စြုမနမ်ာိုင်ငံ 
အမျ ိ းသားေကာင်စ ီ (NCUB) မှ ဦးေဆာင်၍ အထူးသီးသန်ေကာ်မရှင် (Ad Hoc Commission) တခုကုိ 
ဖဲွစည်းခဲ့ပီး ေအေအပီပီသည် ထုိေကာ်မရှင်တင်ွ တက်ကစာွ ပူးေပါင်းပါဝင်ခဲ့သည်။ ထုိေကာ်မရှင်က 
အစရီင်ခစံာများ ထုတြ်ပနခ်ဲ့ပီး အစုိးရများ၊ လူအခွင့်အေရးအဖဲွများင့်ှ ကမာ့ကလုသမဂတိုအား တင်ြပိုင် 
ခဲ့သည်။ https://www.burmalibrary.org/docs/Depayin_Massacre.pdf 
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30   ှစ် ၂၀ ထုိခရီး 

 

 ၂၀၀၀ ခုစှ ် မတိုင်မီင့်ှ သကရာဇ် ၂၀၀၀ ေကျာ် အေစာပုိင်းကာလများတွင် ြမနမ်ာ့အေရးငှ့် 
ပတသ်က်၍ ုိင်ငံတကာ စည်းံုးလံေဆာ်မတွင် အဓိက အားေကာင်းခ့ဲေသာ Free Burma Coalition အဖဲွမ ှ
ဦးေဆာင်ပီး ၂၀၀၃ ခုစှတ်င်ွ အေမရိကန်ိုင်ငံ၌ ြမနမ်ာ့အေရးင့်ှပတသ်က၍် ညီလာခံတခု ကျင်းပ 
ြပလုပ်ခဲ့သည်။  ေအေအပီပီအေနြဖင့်လည်း ပူးေပါင်းပါဝင်ရန ် ကမ်းလှမ်းခံရသြဖင့် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ 
ထုိခရီးစဉ်အတွင်း Free Burma Coalition မှ စစီဉ်ေပးမြဖင့် အေမရိကနကွ်နဂ်ရက ်င့်ှ စတတ်ိဒပီါတမ်င့်မ ှ
အေရးကးီပုဂိလ်များင့်ှ ေတွခင့်ွရခဲ့ပီး ြမနမ်ာ့ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ အေြခအေန၊ စစ်အစိုးရ၏ 
ဖိှိပ်မူများင့်ှ စစအ်စုိးရေခါင်းေဆာင်များအား ပုိမုိဖိအားေပးရန ်တုိကတွ်နး်ေြပာဆိုိုင်ခဲ့ပါသည် 

  

 ၂၀၀၄ ခုစ်ှတင်ွ ကိုမင်းကုိိုင်အပါအဝင် အချ ိ ေသာိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ ြပနလ်ည်လွတ ်
ေြမာကလ်ာပီး ကိုမင်းကုိိုင်အား နယူးေယာက ်အေြခစုိက် “ Northcote Parkinson Foundation” အဖဲွမ ှ
“Courage Award” ဆခုျ ီ းြမင့်ခရံပီး သူ၏ သေဘာတူညီချက်အရ ကုိမင်းကုိိုင်ကိုယ်စား ေအေအပီပီမ ှ
ကုိဘုိကည်မှ ထုိဆကုို သွားေရာကလ်က်ခံခဲ့သည်။  
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 ထုိသုိ အစုိးရများ၊ သံတမနမ်ျား၊ ကုလသမဂ အထူးစုံစမ်းေရးမှးများ၊ အေမရိကန်င့်ှ 
အးီယူအေြခစိုက် ြမနမ်ာ့အေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရကသူ်အဖဲွများင့်ှ စဉ်ဆက်မြပတ ် ထိေတွဆက်ဆံရင်း 
ေအေအပီပီသည် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများအေရးှင့် အကျဉ်းေထာင်အေရးတင်ွ စတ်ိချယံုကည်ရေသာ 
အဖဲွအြဖစ ် ပုိမုိအသိမှတြ်ပလာခဲ့ကသည်။ ထုိအြပင် ြမနမ်ာ့ိုင်ငံေရးအေြပာင်းအလဲ တိုးတက်ြခင်း 
မတိုးတက်ြခင်း ဆုိသည်ကို တုိင်းတာရာတင်ွလည်း ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား မည်မလွတ်ေြမာကသ်ည ်
မလွတေ်ြမာကသ်ည် ဆုိသည်ြဖင့် တိုင်းတာသည်အထိ သက်ေရာကခ်ဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ခုစှတ်င်ွ အေမရိကန ်
ကွနဂ်ရကမှ် ြမနမ်ာိုင်ငံရိှ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများကိစင့်ှ ပတ်သက၍် ကွနဂ်ရကတွ်င် ကားနာပွဲ 
လာေရာကြ်ပလုပ်ရန ် ဖိတ်ကားြခင်းခံခဲ့ရပါသည်။ ထုိခရီးစဉ်အား အဓိက ကူညီစစီဉ်ေပးသည့် 
အဖဲွအစည်းမှာ US Campaign For Burma (USCB) ြဖစ်ပီး ယခင် Free Burma Coalition တွင ်
ပါဝင်လပ်ရှားသူအများစြုဖင့် ဖဲွစည်းထားြခင်း ြဖစသ်ည်။ ကွနဂ်ရကတွ်င် ၁၂ မိနစစ်ာ စာတမ်းတခုကို 
တင်သွင်းခဲ့ပါသည်။  

 

 ၂၀၀၇ ခုစ်ှသည် ြမနမ်ာ့ိုင်ငံေရးအေြပာင်းအလဲအတက်ွ အေရးပါေသာစှြ်ဖစခ်ဲ့ပီး ေအေအပပီ ီ
အေနင့်ှလည်း အလုပ်များ ဖိစးီခဲ့ေသာစှြ်ဖစခ်ဲ့သည်။ ေလာင်စာဆီေဈးနး် ချက်ချင်းြမင့်တကမ်ငှ့် 
ပတသ်က်၍ ၈၈ မျ ိ းဆက်ေကျာင်းသားများ လမ်းေလာက်ဆထုတေ်ဖာ်ခ့ဲသည့်အတက်ွ ကိုမင်းကုိိုင ်
အပါအဝင် ဦးေဆာင်သူအချ ိ  အဖမ်းခခ့ဲံရသည်။ ဖမ်းဆးီြခင်းမခံရဘဲ ကျန်ရိှသူများမှ ဆကလ်က်ဦးေဆာင် 
လပ်ရှားခဲ့သြဖင့် အာဏာပုိင်များ၏ ဆက်တိုက်ဖမ်းဆးီြခင်းကုိ ခံခဲ့ကရသည်။ ဆက်တုိကဆုိ်သလို 
သံဃာများ ဦးေဆာင်သည့် ေရဝါေရာင်ေတာ်လှနေ်ရး ေပေပါက်လာပီး ထုိသတင်းအချက်အလက်များကို 
အချ ိ န်င့်ှတေြပးညီ ိုငံတကာမီဒယီာသုိ ေပးပုိရန ် လုပ်ေဆာင်ခဲ့ရသည်။ ေအေအပီပီုံးသည်လည်း 
သတင်းမီဒယီာသမားများ အချ ိ နြ်ပည့် ဝင်/ထွကသွ်ားလာ သတင်းယူရာ ဌာနတခုလုိ ြဖစခ်ဲ့သည်။ ထုိသုိေသာ 
အေြခအေနများေကာင့် ေနာက်ဆက်တဲွအေနြဖင့် စစအ်စိုးရမှ ေအေအပီပီအား ထုိလပ်ရှားမင့်ှပတသ်က၍် 
ကိးကုိင်သည်ဟု စပ်ွစွဲ ေြပာဆိုမများ ရိှခဲ့သည်။  

 ေရဝါေရာင်ေတာ်လှနေ်ရးအား အစိုးရမှ အြပင်းအထန ် ဖိခွဲပီး ဖမ်းဆးီမများေကာင့် 
ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ ၂ ဆခန ် ြမင့်တကလ်ာခဲ့ရြပနသ်ည်။ ေအေအပီပီအေနြဖင့် ၂၀၀၇ 
ေရဝါေရာင်ေတာ်လှနေ်ရးင့်ှ ပတသ်က်ပီး အစရီင်ခစံာ ထုတြ်ပန်ပီး အြခားေသာအဖဲွအစည်းများငှ့် 
အတူတ ူ ကုလသမဂလံု ခံေရးေကာင်စမှီ ြမနမ်ာိုင်ငံစစအ်စိုးရအား ြပင်းထနစ်ာွဖိအားေပးမူများ 
ြပလုပ်ရနလ်ည်း ေတာင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ 

 

 ၂၀၀၈ ခုစှသ်ည် ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ အြဖစဆ်ိုးများင့်ှ ကံေတွခ့ဲရြပနသ်ည်။  ြပင်းထနေ်သာ 
နာဂစမု်နတ်ိုင်း တုိကခုိ်က်ခဲ့ြခင်းေကာင့် လူေပါင်း တစ်သိနး်ေကျာ် ေသဆုံးခ့ဲရပီး ထုိသူများကုိ ကူညီေပးရန ်
ကိးစားခ့ဲသည့် တက်ကလူပ်ရှားသူများလည်း ဖမ်းဆးီြခင်းခံခဲ့ရပီး ိုင်ငံတကာမှ အေရးေပ အကူအညီများ 
အချ ိ နမီ်ရရိှရနအ်တကွလ်ည်း ခွင့်ြပချက်များ မရရိှခဲ့ေပ။ သနး်ချ ီ ေသာ ေရေဘးသင့် ြပည်သူများအား 
အေရးေပအကူအညီများ ေပးိုင်ေရးအတကွ ် နယ်စပ်ေဒသမှ အဖဲွအစည်းများမှ အခက်အခဲများကားမ ှ
ချ ိ တဆ်က်မများ ကူညီမများ များစွာြပလုပ်ေပးခဲ့သည်။ ေအေအပီပီသည်လည်း တတ်စမ်ွးသည့်ဘကမှ် 
ချ ိ တဆ်က်ကူညီမများ ြပလုပ်ေပးခဲ့ပါသည်။  
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32   ှစ် ၂၀ ထုိခရီး 

 

 ထုိကာလတွင်ပင် စစအ်စိုးရမှ ကမကထြပ ေရးဆဲွခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ဖဲွစည်းပံုဥေပဒကုိ အတည် 
ြပိုင်ရန ် လူထုခဆံခံယူပဲွ ြပလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထုိအေတာအတွင်း ၂၀၀၈ ဖဲွစည်းပံုကို ဆနက်ျင်သည့် 
အေနြဖင့် မဲမေပးေရးလူပ်ရှားမ ြပလုပ်ခဲ့သြဖင့် ဖမ်းဆးီမများ ရိှခဲ့ြပနသ်ည်။ ထုိေကာင့် ထုိလူများ 
လွတေ်ြမာကေ်ရးအတက်ွ စည်းုံးလံေဆာ်မများ မရပ်မနား ေဆာင်ရက်ခဲ့ရသည်။  

 ၂၀၀၈ ခုစှတွ်င် ေအေအပီပီအေနြဖင့် ကလုသမဂ အေထွေထွအတင်ွးေရးမှးချပ်၏ အထူး 
ကုိယ်စားလှယ်င့်ှ နယူးေယာ့ခတ်င်ွ ေတွခင့်ွရရိှခဲ့ပီး ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ လွတေ်ြမာကေ်ရးသည ်
ြမနမ်ာ့ိုင်ငံေရးအေြပာင်းအလဲအတကွ ် မြဖစ်မေနလုပ်ေဆာင်ရနလုိ်ေကာင်း ထပ်မံေြပာဆို တုိကတ်န်ွးခဲ့ 
ပါသည်။  

 ၂၀၀၈ ခုစ်ှအတင်ွးပင်  ကုလသမဂလူအခွင့်အေရး အထူးကုိယ်စားလှယ် ေသာမတကွ်င်တာနား 
သည် ေအေအပီပီုံးသုိ လာေရာက်လည်ပတ်ပီး ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ၊ အကျဉ်းေထာင်များငှ့် 
ပတသ်က်ေသာ အချက်အလက်များင့်ှ သိချင်သည်များကုိ အေသးစတ်ိ ေမးြမနး်ေဆးွေးွခ့ဲပီး 
ေအေအပီပီမှလည်း ေဆးွေးွအ ကံေပးမများင့်ှအတ ူ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ၏အေြခအေနှင့် 
ပတသ်က်၍ ြပင်ဆင်ထားေသာ အေသးစိတ ်အစီရင်ခစံာတေစာင်ကို ေပးအပ်ခဲ့သည်။   

 ၂၀၀၈ ခုစှေ်ာှင်းပုိင်းတင်ွ အေမရိကန်သမတ ေဂျာ့ဒဘလျဘုရ်ှသည် တုတ်ိုင်ငံသုိ မသွားမ ီ
ထုိင်းိုင်ငံ ဘနေ်ကာက်မိသုိ ေခတဝင်ေရာကခ်ဲ့ပီး ထုိအချ ိ နတ်င်ွး ြမနမ်ာ့ိုင်ငံေရးတင်ွ လူပ်ရှားေနသူ 
အချ ိ င့်ှ ေတွဆုံရန ် ဖိတ်ကားရာတင်ွ ေအေအပီပီ၏ တဲွဖက်အတင်ွးေရးမှး ကုိဘုိကည်ကိုလည်း 
ထည့်သွင်းဖိတ်ကားခ့ဲသြဖင့် ေတွဆုံခင့်ွရခဲ့ပီး ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ    ခင်းချက်မရိှ ြပနလ်ည်လွတ ်
ေြမာကေ်ရးအတက်ွ ဖိအားပုိမုိေပးရန ်တုိကတ်န်ွးေြပာဆိုခဲ့ပါသည်။  
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 ၂၀၀၉ ခုစှ ်မတ်လ ၁၃ ရက်ေနမှစ၍ ေအေအပီပီင့်ှ ြမနမ်ာိုင်ငံဒမုိီကရကတ်စ် အင်အားစ ု(FDB) 
တိုမှ ကမကထ ြပပီး Free Burma’s Political Prisoners Now! “ြမနမ်ာိုင်ငံရိှ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ 
ချက်ချင်းလတ်” လပ်ရှားမကို ကမာင့်ှအဝနး် ြပလုပ်ခဲ့သည်။ ေဟာေြပာပဲွများ၊ ဓာတပံု်ြပပဲွများင့်ှ 
ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားလွတ်ေြမာကေ်ရး ဆြပလကမှ်တမ်ျား ေကာက်ခံြခင်း ၇၃ ရကတ်ာ လပ်ရှားမကို 
ိုင်ငံတကာရိှ အဖဲွအစည်းေပါင်း ၂၃၀ င့်ှ ချ ိ တဆ်က်လပ်ရှားေဆာင်ရကခ့ဲ်သည်။ ြမနမ်ာိုင်င ံ
လူအခွင့်အေရးေန မတ်လ ၁၃ ရက်ေနမှ ေဒေအာင်ဆနး်စုကည် လွတရ်ကေ်စသ့ည့်ေန ဇွနလ် ၂၄ ေနအထိ 
လပ်ရှားေဆာင်ရကခ်ဲ့ြခင်းြဖစသ်ည်။ လက်မှတေ်ပါင်း ၆၇၇,၂၁၄  ေကာက်ခံရရိှပီး (သတမှ်တ်ရကထ်က် 
ေနာကက်ျပီး ရရိှသည့် လကမှ်တအ်ပါအဝင် ၇၃၀,၀၀၀ ေကျာ်ရရိှခဲ့သည်) စေုဆာင်းရရိှေသာ လကမှ်တမ်ျား 
ကုိ ကလုသမဂအေထွေထွအတင်ွးေရးမှးချပ်ထံသုိ ေပးပုိရန ် ဆက်သွယ်ေဆာင်ရကခ့ဲ်ရာ သေဘာတခူဲ့ပီး 
ကုလသမဂဌာနချပ်တင်ွ ကုလသမဂအေထွေထွ အတွင်းေရးမှးချပ်၏ ကိုယ်စားလှယ်က တရားဝင် 
လက်ခခ့ဲံပီး  ုိင်ငံတကာသတင်းမီဒယီာများအား သတင်းစာရှင်းလင်းပဲွ ြပလုပ်ခဲ့သည်။ ထုိသုိအရပ်ဘက် 
အဖဲွအစည်းများ၏ ေကာက်ယူထားေသာ လကမှ်တမ်ျားကုိ ကလုသမဂမှ တရားဝင်လက်ခခ့ဲံြခင်းသည ်
သမုိင်းတင်ွ ပထမဆံုးအကမ်ိြဖစခ်ဲ့သည်ဟု မှတတ်မ်းတင်ခဲ့ိုင်သည်။  

 

 ၂၀၁၈ ခုစှတ်င်ွ ေအေအပီပီတဲွဖကအ်တွင်းေရးမှး ဦးဘုိကည်သည် အေမရိကန်သမတ ေဂျာ့ဘုရှ် 
င့်ှ ဘန်ေကာက်မိတင်ွ ေတွဆုံခဲ့ပီး ြမနမ်ာ့ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများအေရးင့်ှပတသ်က်၍ ေဆွးေးွမများ 
ြပလုပ်ခဲ့သည်။  
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 ၂၀၀၉ ခုစှ ်ထုိင်းိုင်င ဘနေ်ကာက်မိတင်ွ AIPMC မှ ြပလုပ်ေသာ  Renewed Asean leadership 
towards Social Justic in Myanmar ှီးောှဖလှယ်ပဲွသုိ ေအေအပီပီ အတွင်းေရးမှး တက်ေရာက၍် 
ြမနမ်ာိုင်ငံ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများအေြခအေနှင့် ၎င်းတိုလွတ်ေြမာကေ်ရးအတကွ ်အာဆီယံအမတမ်ျား 
မှ ပူးေပါင်းေဆာင်ရက်ိုင်ရန ်အ ကံြပချကမ်ျား ေဆွးေးွခ့ဲသည်။  

 ၂၀၀၉ ခုစှေ်ာှင်းပုိင်းတင်ွ ေအေအပီပီ၏ တွဲဖက်အတင်ွးေရးမှး ကုိဘုိကည်သည် လူအခင့်ွအေရး 
ေစာင့်ကည့်ေရးအဖဲွမှ ချ ီ းြမင့်သည့် Alison Des Forges Defender award ဆကုို ချ ီ းြမင့်ခခံဲ့ရပီး 
ဆလုက်ခံရယူရန ် အဂလန၊် ဂျာမနီင့်ှ ဆစွဇ်ာလန ် ိုင်ငံများသုိ သွားေရာကခ့ဲ်ရပါသည်။ ထုိခရီးစဉ်အတွင်း 
အဂလန်ိုင်ငံဝန်ကးီချပ်၏ အထူးအ ကံေပးပုဂိလ် ဘရန်ဒနေ်ကာ့င့်ှ ေဒါင်းနင်းလမ်း အမှတ် ၁၀ တွင် 
ေတွဆုံခွင့်ရရိှခဲ့ပီး ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ လက်ရိှလူအခွင့်အေရးအေြခအေန၊ ၂၀၀၈ ဖဲွစည်းပံုကုိ ြပနလ်ည်သံုးသပ် 
ြခင်းမရိှဘဲ၊ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားများအားလံုး လွတေ်ြမာက်ြခင်းမရိှဘဲ ြပလုပ်မည့် ၂၀၁၀ ေရးေကာက်ပဲွ 
အား သံုးသပ်ေဆးွေးွခ့ဲသည်။   

 ထုိေနာက ် ုိင်ငံြခားေရးင့်ှဓနသဟာယေရးရာုံး (FCO) ရိှ တာဝန်ရိှသူများင့်ှ ေတွဆုံခင့်ွရရိှခဲ့ပီး 
ဝန်ကးီချပ်၏ အထူးအ ကေံပးကုိ ေြပာဆိုခဲ့သည်များကုိ ထပ်မံအသိေပး တုိကတွ်နး်ခဲ့ပါသည်။ ထုိသို 
ေဆးွေးွမများ၏ အကျ ိ းဆက်အေနြဖင့် ိုင်ငံြခားေရးှင့် ဓနသဟာယေရးရာုံး (FCO)မှ ုိင်ငံေရး 
အကျဉ်းသားများ လွတ်ေြမာကေ်ရးလူပ်ရှားမများကို ၂၀၀၉ ခုစ်ှ ိုဝင်ဘာလ မှ စတင်ခ့ဲပီး ထုိလူပ်ရှားမ 
သည် ၂၀၁၀ ေရးေကာက်ပဲွ မတုိင်မီထိ တပတ်လင် ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားတဦး၏ နာမည်ကုိ လက်ဝါးတင်ွ 
ေရးပီး သူတိုဝက်ဘ်ဆိုဒတွ်င် တင်ြခင်းြဖစသ်ည်။ 
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 ၂၀၁၀ သည် ြမနမ်ာ့ိုင်ငံေရး အလှည့်အေြပာင်းြဖစခ်ဲ့ေသာ စှြ်ဖစသ်ည်ဟု ဆိုရေပမည်။  

 ၂၀၁၀ ေမလ လူအခွင့်အေရး အထူးကုိယ်စားလှယ် ြမနမ်ာိုင်ငံသုိ မသွားေရာကမီ် ေအေအပီပီ၏ 
တွဲဖက်အတင်ွးေရးမှးင့်ှ ထုိင်းိုင်ငံတင်ွ ကိတင်ေတွဆုံပီး ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွး သူလုပ်ေဆာင်သင့်သည ်
များကုိ အ ကံြပေဆးွေးွခဲ့ပါသည်။  

 ထုိစှ ် ဇွနလ်၌ အေမရိကန်ိုင်ငံတင်ွ ဩဇာကးီမားေသာ အေမရိကနအ်ထက်လတေ်တာ်အမတ ်
ဂနမ်က်ကနိး် ေအေအပီပီုံးသုိ လာေရာကလ်ည်ပတခ်ဲ့ရာ အေမရိကနလ်တေ်တာ်အေနြဖင့် ိုင်ငံေရး 
အကျဉ်းသားများ လွတေ်ြမာကေ်ရးအတက်ွ ပုိမုိဖိအားေပးလုပ်ေဆာင်ိုင်ရန ် နည်းလမ်းများ ရှာေဖွရန ်
တိုက်တနွး်ေြပာဆိုခ့ဲပါသည်။ 

 ၂၀၁၀ ုိဝင်ဘာလတင်ွ ေရးေကာကပဲွ်ြပလုပ်ခဲ့ပီး ထုိေရးေကာက်ပဲွမှ ဦးသိန်းစနိ ် ဦးေဆာင်သည့် 
ကံ့ခုိင်ေရးင့်ှဖံွဖိးေရးပါတ ီ အာဏာရရိှလာခ့ဲပီး ထုိအစိုးရမှ ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးအချ ိ ကိုလည်း 
ြပလုပ်လာခဲ့သည်။ ထုိအတက်ွေကာင့် အေကာင်းဘကသုိ် ေြပာင်းလဲလာလိမ့်မည်ဟု ခနမှ်နး်ခ့ဲကပါသည်။ 
သုိေသာ်လည်း ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများကုိေတာ့ လတ်ေပးခ့ဲြခင်း မရိှေသးပါ။ ထုိအတွကေ်ကာင့်လည်း 
ေအေအပီပီအေနြဖင့် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ ခင်းချက်မရိှ အြမနလ်တေ်ပးေရးကို ဆက်လက်လုပ်ေဆာင် 
ခဲ့ရပါသည်။  
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36   ှစ် ၂၀ ထုိခရီး 

 

 ထုိြပင် ကမာ့ိုင်ငံအားလံုးမှ လူအခွင့်အေရးအေြခအေန ပံုမှနသံု်းသပ်သည့်လုပ်ငနး်စဉ် (UPR) 
သုိလည်း ေအေအပီပီမှ အစီရင်ခစံာများ တင်သွင်းခ့ဲသည်။  

 ေအေအပီပီအဖဲွဝင်များသည် ေနာ်ေဝ၊ ဆီွဒင်၊ ဒိနး်မတ၊် ဘယ်လ်ဂျ ီ ယမ်၊ ချက်ြပည်ေထာင်စ ု
သမတိုင်ငံ၊ ြပင်သစ၊် စလုိဗက်ကီးယား၊ အေမရိကန်၊ အဂလန၊် ဆစ်ွဇာလန၊် ဖင်လန၊် နယ်သာလန၊် 
အိုင်ယာလန၊် ဂျာမန၊ီ ဂျပန်၊ ေတာင်ကိုရီးယား၊ ကေမာဒးီယား၊ မေလးရှား ုိင်ငံများတိုမှ သမတ၊ ဝန်ကးီချပ်၊ 
ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကးီများ၊ ကလုသမဂမှ တာဝန်ရိှသူများ၊ လတေ်တာ်အမတမ်ျား၊ အရပ်ဘက ်
အဖဲွအစည်းများ၊ ေကျာင်းသားသမဂများ၊ အလုပ်သမားသမဂများ၊ သတင်းမီဒီယာများင့်ှ ဆကစ်ပ် 
ေဆာင်ရကခ့ဲ်ပီး ယေနအချ ိ နထိ်လည်း ဆက်စပ်ေဆာင်ရကေ်နပါသည်။  

 ေအေအပီပီ၏ ပထမ ၁၂ ှစတ်ာ ကာလတေလာက်လံုးတင်ွ ြမနမ်ာိုင်ငံအတင်ွးရိှ လူအခွင့် 
အေရးချ ိ းေဖာက်မများင့်ှ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများအေရးင့်ှပတသ်က်၍ ဖိအားေပး တုိက်တနွး်မများ 
ြပလုပ်ရန ်ကိးစားေဆာင်ရကခ်ဲ့သည်။  

 ပထမ ၁၂ စ်ှတာကာလ၌ ကမာ့ကလုသမဂ အေထွေထွညီလာခံင့်ှ ကမာ့ကုလသမဂ လူအခွင့် 
အေရးေကာင်စတီိုမှ ဆံုးြဖတခ်ျက်အများအြပားကို ချမှတခ်ဲ့ပီး ြမနမ်ာအစိုးရအား ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ 
အားလံုးကုိ ခင်းချက်မရိှ အြမနဆံု်းလတေ်ပးရန ် ေတာင်းဆိုသည့် ြမနမ်ာိုင်ငံင့်ှဆက်ယ်ွေသာ ဆံုးြဖတ ်
ချက်ေပါင်း သံုးဒါဇင်ေကျာ်ကုိ လက်ခံခဲ့ြခင်းတွင် ေအေအပီပီ၏ စည်းုံးတိုက်တနွး်မများ ပါဝင်ခဲ့သည်။ 
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 ၂၀၁၀ - ၂၀၁၁ တွင် များစာွေသာိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ၊ ညဉ်းပန်းှိပ်စကမ်ကုိ ရင်ဆိုင ်
ခံစားခဲ့ကရသူများကုိ ပ့ံပုိးကူညီမေပးခဲ့သည့် အေတွအ ကံအရ ၎င်းတုိရင်ဆိုင်ခဲ့ရေသာ ညဉ်းပနး်ှိပ်စက ်
ခံခဲ့ရမသည် ေရရှည်တင်ွ ဆိုးကျ ိ းများြဖစေ်ပေစသည်ကို မိမိတုိ သိရိှနားလည်လာခဲ့ကသည်။ 
စတိပုိ်င်းဆုိင်ရာင့်ှ ပ်ုပုိင်းဆိုင်ရာ  ြပနလ်ည်ထူေထာင်မတင်ွ ပ့ံပုိးမများ လုိအပ်သည်ကိုလည်း သိရှိ 
နားလည်ခဲ့ကသည်။ ထုိေကာင့် ေအေအပီပီသည ေတာင်အာဖရိကမှ ထုတ်ေဝေသာ “Counseling Torture 
Survivors” အမည်ရိှ စာအပ်ုမှ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများင့်ှ ၎င်းတို၏ မိသားစဝုင်များအခန်းကို 
ဘာသာြပန ် ထုတေ်ဝြဖန်ချ ိ ခဲ့သည်။  ၎င်းြပင် ေအေအပီပီင့်ှ ဂနေ်ဟာ့ပ်ကင်း တကသုိလ်တို ပူးေပါင်း 
ေဆာင်ရက၍် စိတဓ်ာတ်ြမင့်တင်ေရးဆိုင်ရာ ေထာကပ့ံ်ကညီူေရးအစအီစဉ် (MHAP) ကုိ စတင်ဖဲွစည်းခဲ့ပီး 
စတိပုိ်င်းဆုိင်ရာ စှသိ်မ့်ေဆးွေးွေပးြခင်းသင်တနး်င့်ှ တဦးချင်း ှစသိ်မ့်ေဆးွေးွေပးြခင်းတိုကုိ မဲေဆာက ်
မိတင်ွ စတင် အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရကခ့ဲ်သည်။ ၂၀၁၃ ခုစှမှ်စ၍ MHAP ကုိ ြမနမ်ာိုင်ငံတငွ ်
စတင်၍ တုိးချဲေဆာင်ရကခ့ဲ်သည်။  
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38   ှစ် ၂၀ ထုိခရီး 

 

 ပထမ ၁၂ ှစတ်ာ ကာလအတွင်း ေအေအပီပီသည် ြမနမ်ာိုင်ငံ လူအခင့်ွအေရး၊ 
ဒမုိီကေရစေီရးတင်ွ တက်ကစွာ ပါဝင်လပ်ရှားသူများကို ိုင်ငံတကာ အသိအမှတြ်ပမင့်ှ ဆတုဆိံပ်များ 
ရရိှရနအ်တကွ ် တုိကတွ်နး်မများ၊ ေထာက်ခအံ ကံြပမများ စဉ်ဆက်မြပတ ် ြပလုပ်ခဲ့သည်။ ထုိြပင ်
ေအေအပီပီသည် ြပည်တင်ွးင့်ှ ိုင်ငံတကာ၌ အသိအမှတြ်ပမများစာွ ရရိှခဲ့ပီး ေအေအပီပီ၏ 
လပ်ရှားမများကို ုိင်ငံတကာဒမုိီကေရစအီသုိင်းအဝုိင်း၌ မကာခဏ ေဖာ်ြပခဲ့သည်။   

 ၂၀၀၄ ခုစှတ်င်ွ အေမရိကနုိ်င်ငံ၏ ဒမုိီကေရစ၊ီ လူအခွင့်အေရးင့်ှ အလုပ်သမားေရးရာ 
လက်ေထာက်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကးီသည် အာရှင့်ှပစဖိိတေ်ဒသင့်ှပတ်သက၍် ေအာက်လတေ်တာ် 
ိုင်ငံတကာဆက်ဆေံရးေကာ်မတ၏ီ ေကာ်မတခဲွီတင်ွ “ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ ကူညီေစာင့်ေရာှကေ်ရး 
အသင်း (ြမန်မာုိင်ငံ) ကဲ့သုိေသာ အဖဲွအစည်းများသည် သတင်းအချက်အလက်များကုိ တင်ြပြခင်းှင့် 
မှတတ်မ်းြပြခင်းတိုတင်ွ လွနစ်ာွကမ်းကျင် ပုိင်ုိင်မရှိသည်။ ုိင်ငံေရးအကျဉး်သားေဟာင်းများြဖင့် 
လည်ပတလ်ျက်ရှိေသာ ေအေအပီပီသည် ြမနမ်ာုိင်ငံတွင်းရှိ ုိင်ငံေရးအကျဉး်သား အေရအတွက်ှင့် 
အကျဉ်းေထာင်တင်ွး ကံေတွရသည့် အေြခအေနများှင့်ပတသ်ကသ်ည့် သတင်းအချက်အလက် 
အရည်အေသွးတင်ွ နာမည်ေကာင်းြဖင့် ထင်ရာှးစာွရှိေနသည်”ဟု ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားခဲ့သည်။  

 ထုိအချ ိ နက်ာလအတွင်း ေအေအပီပီသည် ဆမုျားစွာကို ေပးအပ်ချ ီ းြမင့်ြခင်းခခံဲ့ရသည်။ ၂၀၀၂ 
ခှုစတ်င်ွ ေအေအပီပီ တဲွဖကအ်တွင်းေရးမှး ဦးဘုိကည်သည် ုိင်ငံတကာလွတ်ငိမ်းချမ်းသာခွင့် (AI)၏ 
အတီလီံုးခွဲမှ ေပးအပ်သည့် ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွး လူအခွင့်အေရး တုိကပဲွ်ဝင်ခဲ့ြခင်းအတွက် “Framed Plaque” 
ဆကုို ေပးအပ်ချ ီ းြမင့်ြခင်းခခံဲ့ရသည်။ ၂၀၀၃ ခုစ်ှတင်ွ ကယ်လီဖုိးနးီယားြပည်နယ် ဥပေဒြပလတေ်တာ်၏ 
အထက်လတေ်တာ်အမတ် ေဂျဘတတ်င်မှ ေပးအပ်ချ ီ းြမင့်သည့် “Scholastic Achievement Award” 
ဆကုိုလည်း ချ ီ းြမင့်ြခင်းခခ့ဲံရသည်။ မက်ဆာချးဆက် ေအာက်လတေ်တာ်မှ ေအေအပီပီ၊ ဉီးဘုိကည်ငှ့် 
ြမနမ်ာိုင်ငံအတင်ွးရိှ ြပည်သူများအတက်ွ ဒမုိီကေရစကီတိကဝတ်ကုိ အသိအမှတြ်ပခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ 
ခှုစတ်င်ွ ဦးဘုိကည်သည် “ုိင်ငံတကာ လူအခွင့်အေရး ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာကသူ်များဆ”ုကုိ ချ ီ းြမင့်ြခင်း 
ခံခဲ့ရပီး ၂၀၀၉ ခုစှတ်င်ွ လူအခွင့်အေရး ေစာင့်ကည့်ေရးအဖဲွမှ ေပးအပ်သည့် သူမတေူသာ လပ်ရှားမများ 
အတွက်  “Alison Des Forges Defender” ဆုကို ချ ီ းြမင့်ြခင်းခခံဲ့ရသည်။ ထုိြပင် ဦးဘုိကည်သည် 
လွတလ်ပ်မင့်ှ လူအခွင့်အေရးအတက်ွ စမ်ွးစမ်ွးတမံ ေဆာင်ရကခ့ဲ်၍ ‘Foundation for Freedom and Hu-
man Rights Award’ ဆုကို ၂၀၁၁ ခုစှတ်င်ွ ထပ်မံချ ီ းြမင့်ြခင်းခံခဲ့ရသည်။ 

qkrsm;ESifh  todtrSwfjyKrIrsm; 



 ိုငင်ေံရးအကျဉ်းသားများကညူေီစာင့်ေရှာကေ်ရးအသငး် 39 

 

atatyDyD  tESpf 20 jynfh  atatyDyD 

 ေအေအပီပီသည် မီဒယီာအဖဲွအစည်းများင့်ှ များစာွေသာ အင်တာဗျးများ၊ မှတ်တမ်းပ်ုသ ံ
အေြမာကအ်ြမား၌လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၃ ခှုစ၊် သဂုတလ်တင်ွ “သံတိုင်ေနာကက် 
ြမနမ်ာြပည်” (အဂလိပ်စာတမ်းထုိး)ဟု အမည်ေပးထားသည့် ပ်ုသံမှတ်တမ်း ဒီဗီွဒ ီ တစ်ချပ်အား 
ထုတလု်ပ်ြဖနခ်ျ ိ ခ့ဲသည်။ ထုိပ်ုသံမှတတ်မ်းအေခသွည် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ၊  အကျဉ်းေထာင်တင်ွး 
ေနထုိင်စားေသာကမ်အေြခအ ေနင့်ှ ြမနမ်ာိုင်ငံအကျဉ်းေထာင်စနစ၏် ပကတိအေြခအေနများကို 
ထင်ဟပ်ေစရန ် ကိးစားပံု ေဖာ် ိုက်ကးူထားသည့် အေခြွဖစသ်ည်။ ထုိနည်းတ ူ ၂၀၁၂ ခုစှတ်ငွ ်
ေအေအပီပီသည် ြမနမ်ာိုင်ငံအကျဉ်းေထာင်အေြခအေနကို အနီးစပ်ဆုံး ေပလွင်ေစသည့် ပ်ုရှင်ဒါိုကတ်ာ 
Mr Timothy Syrota င့်ှ ပူးေပါင်း၍ ““People not Pawns” ပ်ုသံမှတတ်မ်းကုိလည်း ထုတလု်ပ် 
ြဖနခ်ျ ိ ခဲ့ပါသည်။ ထုိစှတွ်င်ပင် ေအေအပီပီမှ ကိုဘုိကည်အား အဓိကဇာတေ်ကာင်အြဖစ ် ိုက်ကူး 
ထားေသာ  ‘ေရဆနလ်မ်း’ Into the Current: Burma’s Political Prisoners Documentary (2012) 
အမည်ရိှ ပ်ုသံမှတတ်မ်းကိုလည်း  Mrs. Jeanne Marie Hallacy က ုိက်ကးူထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။  

 ၂၀၀၅ ခုစှ ် ေမလ ပထမပတ်တင်ွ စစ်ေကာေရးစခနး်၌ ေသဆံုးခ့ဲေသာ ကိုေအာင်လင်ဝင်း 
မိသားစုင့်ှ ေတွဆံုေမးြမနး်ခဲ့သည့် ပ်ုသံမှတတ်မ်းတခကုို ေအေအပီပီမှ ထုိလတင်ွပင် ထုတ်ြပနခ်ဲ့သည်။ 

 ြဖစစ်ဉ်မှာ ၂၀၀၅ ခုစှ ် ေမလ ၁ ရက်ေနတင်ွ ရနက်နုတ်ိုင်း၊ မရမ်းကုနး်မိနယ်၊ အမျ ိ းသား 
ဒမုိီကေရစအီဖဲွချပ် (လူငယ်) အဖဲွဝင်တဦးြဖစသူ် ကုိေအာင်လင်ဝင်းအား  ၎င်းေနအမ်ိအနးီ 
လက်ဘကရ်ည်ဆိုင်ထုိင်ေနစဉ် စစေ်ထာက်လှမ်းေရးမှ အမည်မသိ လူ ၄ ဦးက လာေရာက်ဖမ်းဆီး 
ေခေဆာင်သွားခဲ့သည်။ မည်သည့်ေနရာသုိဖမ်းဆးီေခေဆာင်သွားသည်ကုိ မည်သူမှမသိရိှရဘဲ ေမလ ၁၀ 
ရကေ်နတွင် ဗုိလ်မှးမင်းလင်က ကုိေအာင်လင်ဝင်းေနအမ်ိသုိ လာေရာက၍် ၎င်းတုိ စစေ်ကာေနစဉ် ေမလ ၇ 
ရကေ်နတွင် လံုှးေရာဂါြဖင့် ေသဆုံးသွားေကာင်း လာေရာကအ်ေကာင်းကားခ့ဲသည်။ သုိေသာ ်
ေြမာကဥ်ကလာေဆးုံမှ ေဆးမှတတ်မ်းများအရ ေဆးုံသုိ မေရာကခ်င်ကတည်းက ေသဆံုးေနေကာင်း 
တရားုံးတွင် သကေ်သထွက်ဆိုခ့ဲသည်။  
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 ၂၀၀၅ ခုစှတ်င်ွ ေအေအပီပီ၏ ဘဝတကသုိလ် ေတးထုတလု်ပ်ေရးမှ “ေလှာင့်ချ ိ င့်ထဲကေတး” 
အမည်ရိှ ေတာ်လှနေ်ရး ဂီတအယ်လ်ဘမ်ကို ထုတေ်ဝခဲ့သည်။ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများသည် ၎င်းတို 
အကျဉ်းကျခံေနရချ ိ နတ်င်ွ ထုိသီချင်းများကုိ ေရးသားခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး ၎င်းတိုကုိယ်တိုင် သပ်ုေဆာင်ခဲ့သည်။  

၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစ ီလူထုအေရးေတာ်ပံုေနာက်ပုိင်း စစအ်စိုးရရဲ အကျဉ်းေထာင်အသီးသီးမှာ 
ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေတ ွေထာင်ကျပီးေရာကခ်ဲ့ရတယ်။ ဖိှိပ်ရကစ်က်မေတဟွာ ကမ်းကုနပဲ်။ ဖိှိပ်မေတ ွ
ြပင်းထနေ်လေလ၊ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေတရဲွ လူထုနဲေတာ်လှနေ်ရးအေပထားတဲ့ သစာတရားဟာ 
ပုိပီးခိုင်မာေလေလြဖစခ်ဲ့ရတယ်။ 

အဒဲသီစာခုိင်ကျည်မေတေွကာင့်ပဲ သူတိုရင်ထဲက ေတာ်လှနေ်ရးေတးသီချင်းေတွ ထွက်ေပလာတယ်။ 
အသဲလုိ သီချင်းေတကုိွ စတ်ိနဲေရးဖဲွ၊ ဦးောှက်နဲ မှတ်သား၊ တန်ဲလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ကရင်း 
သူတိုရဲသီချင်းသံေတဟွာ အကျဉ်းေထာင်နရံံေတကွို ထုိးေဖာက် ခင်ဗျားတုိဆအီေရာကပုိ်ိုင်ဖုိ 
ဒေီလှာင်ချ ိ င့်ထဲက ေတးသီချင်း အယ်လ်ဘမ်ကုိ ဂုဏြ်ပထုတေ်ဝလုိက်ပါတယ်။ 
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 ၂၀၀၀ ခုစှ ် ေအေအပီပီ၏ ပထမဆံုးထုတ်သည့် အစရီင်ခံစာတင်ွ ြမင်း ခအံကျဉ်းေထာင်အတွင်း 
အလွနဆုိ်းရားေသာ အေြခအေနများအား အေသးစတ်ိေဖာ်ြပထားပီး ထုိအစရီင်ခစံာသည် ကမာ့ိုင်င ံ
အေတာ်များများသုိ အကျဉ်းေထာင် အေြခအေနမှနမ်ျားကုိ ထုတေ်ဖာ်ြပသေပးခဲ့သည်။ ထုိအချ ိ နက်တည်းက 
ေအေအပီပီ၏ မှတ်တမ်းြပစြုခင်းင့်ှ စည်းုံးလံေဆာ်ေရး ကိးပမ်းမများင့်ှအတ ူ ေခါင်းစဉ်အလုိက ်
အစရီင်ခစံာများကုိ ဆက်လကေ်ရးသားထုတေ်ဝခ့ဲသည်။ 

 ထုိြပင် ဦးဝင်းတင်င့်ှ ကုိမင်းကုိိုင်တိုအပါအဝင် ထင်ရှားေသာ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ 
ေရးသားခဲ့သည့် စာအုပ်များကုိလည်း ထုတ်ေဝခဲ့သည်။ ေအေအပီပီ၏ ဦးဆံုးစှက်ာလများအတွင်း 
ြမနမ်ာိုင်ငံအတင်ွးရိှ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းအများစသုည် ၎င်းတို၏ အကျဉ်းေထာင်တင်ွး 
အေတွအ ကံများ အပါအဝင် ၎င်းတုိ၏ ကုိယ်ေတွမှတတ်မ်းများကုိ ထုတေ်ဝရန ် လုပ်ေဆာင်ခဲ့ကသည်။ 
သုိေသာ် စစ်အစိုးရလကထ်က်တင်ွ ခွင့်ြပချက် မရိုင်သြဖင့် ထုိစာအပ်ုများကုိ ြမနမ်ာိုင်ငံအတင်ွး 
ထုတေ်ဝြခင်း မြပိုင်ခဲ့ပါ။ ထုိေကာင့် ၎င်းတိုသည် ေအေအပီပီင့်ှညိင်းကာ ြပည်ပတင်ွ ထုိစာအပ်ုများကို 
ထုတေ်ဝြဖန်ချ ိ ခဲ့သည်။ 

 ပထမ ၁၂ စ်ှတာကာလတွင် ေအေအပီပီမှ ထုတေ်ဝခ့ဲသည့် အကျဉ်းချပ်ထားေသာ 
အေရးကးီသည့် စာအပ်ုများင့်ှ အစီရင်ခစံာများစာွကုိ ေရးသားထုတေ်ဝခ့ဲသည်။ ထုိကာလအေတာအတွင်း 
ထုတေ်ဝခ့ဲေသာ အစရီင်ခစံာများင့်ှ ပတ်သကသ်ည့် သတင်းအချက်အလက်များင့်ှ ထုိအစရီင်ခစံာများ  
ကုိ  ေအေအပီပီ၏ အင်တာနက်စာမျက်ာှတင်ွ ဝင်ေရာကဖ်တ်ိုင်သည်။ 
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ရငှသ်န်ြခငး်၏ စိတ်ဓာတခ်န်ွအား 

 ၂၀၀၁ ခုစှ၊် ေအာက်တုိဘာလတင်ွ “ရှင်သနြ်ခင်း၏ 
စတိဓ်ာတ်ခနွအ်ား” စာအုပ်ကုိ အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် ထုတေ်ဝခ့ဲသည်။ 
ထုိစာအပ်ုတင်ွး အကျဉ်းေထာင်တင်ွး အေတွအ ကံများ၊ ကဗျာများ၊ 
ေလ့လာဆနး်စစ်မများ၊ သေရာ်စာင့်ှ အြမင်သေဘာထားများ 
ပါဝင်ပီး ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများမှ ေရးသားခ့ဲြခင်း 
ြဖစသ်ည်။ ထုိစာအုပ်ကို ကုိရီးယား၊ ဂျပန်င့်ှ ဂျာမနဘ်ာသာတိုြဖင့် 
ြပနဆ်ို ထုတ်ေဝခဲ့သည်။ 

လငူယတ်စ်ဦးရဲ မှတတ်မ်းမ့ဲမှတတ်မ်း 

 ထုိစာအပ်ုကုိ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်း ကုိဝင်းိုင်ဦး 
ေရးသားခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး ၂၀၀၁ ခုစ်ှ၊ ေအာက်တုိဘာလတင်ွ ထုတေ်ဝ 
ခဲ့သည်။  

 ထုိစာအပ်ုတင်ွ ကဗျာဆရာကးီ ဦးတင်မုိးမှ ေအာက်ပါ 
အတုိင်း အမှာစကား ေရးသားခ့ဲသည် - 

  ဒီစာအပ်ုဟာ ဒမုိီကေရစတုိီကပဲွ်ဝင် ရဲေဘာ်အေပါင်းရဲ 
လံုှးသားလည်းြဖစ၊် အလင်းတခံါးလည်းြဖစပ်ါတယ်။ ကုိဝင်းိုင်ဦး 
ရဲ မှတတ်မ်းက မျက်ရည်စမ်းများဟာ ြပည်သူေတအွတွက် 
အလင်းတနး်ကီးတခုအြဖစ ် ေြပာင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လုိ ယံုကည်မိ 
ပါတယ်။ အရင်းအှီးမှနသ်မ ဘယ်ခါမ အချည်းှီး မြဖစပ်ါ”  

Ten Years On 

 ၂၀၀၂ ခုစှ၊် ဇူလုိင်လတင်ွ ေအေအပီပီမှ ုိင်ငံေရး 
အကျဉ်းသားေဟာင်း ကိုမုိးေအး ေရးသားခ့ဲေသာ Ten Years On 
စာအပ်ုကုိ အဂလိပ်ဘာသာမှ ဂျာမနဘ်ာသာသုိ  ြပနဆ်ိုထုတေ်ဝခ့ဲ 
သည်။ အကျဉ်းေထာင်အတွင်း၌ ဆယ်စုစှတ်စ်စုကာ  ြဖတသ်နး်ခ့ဲရ 
သည့် စာေရးသူ၏ ကုိယ်ပုိင်အေတွအ ကံများင့်ှ ိုင်ငံေရးအကျဉ်း 
သားများ ကံေတွရေသာ ဆိုးရားသည့်အေြခအေနများကုိ ေရးသား 
တင်ြပထားြခင်းြဖစသ်ည်။  
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ြမန်မာိုငင်ရံှိ အမျ ိ းသမီး ိုငင်ေံရးအကျဉ်းသားများ 

 ၂၀၀၄ ခုစှ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလတင်ွ ေအေအပီပီင့်ှ ြမနမ်ာ ့
အမျ ိ းသမီးသမဂ (BWU) တိုသည် “ြမနမ်ာိုင်ငံရိှ အမျ ိ းသမီး 
ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ” အစီရင်ခစံာကုိ ပူးတဲွထုတေ်ဝခ့ဲသည်။ 
ထုိပူးတွဲအစရီင်ခစံာကုိ ြမနမ်ာ၊ အဂလိပ် စှဘ်ာသာြဖင့် ထုတေ်ဝ 
ခဲ့ြခင်းြဖစသ်ည်။ ထုိအစရီင်ခစံာတင်ွ အမျ ိ းသမီး ိုင်ငံေရးအကျဉ်း 
သားများ၏ အေတွအ ကံများကုိ ေဖာ်ြပထားသည်။ ထုိြပင ်
စစေ်ကာေရးြပလုပ်ချ ိ န်င့်ှ အမျ ိ းသမီး ိုင်ငံေရးတက်ကလပ်ရှား 
သူများ လိင်ပုိင်းဆိုင်ရာ  ောှင့်ယှကေ်စာ်ကားခံရမ၊ အကျဉ်းေထာင ်
များအတွင်း အမျ ိ းသမီးများ ေနထုိင်ရမ၊ ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်အမျ ိ းသမီး 
များ ရင်ဆုိင်ရသည့် အခက်အခဲများ၊ ြပန်လည်လွတေ်ြမာက်လာပီး 
ေနာက ် အေြခအေနများအား ြပန်လည်လွတေ်ြမာကလ်ာသည့် 
အမျ ိ းသမီးိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများှင့် ေတွဆုံေမးြမနး်မများ 
ြပလုပ်ကာ စစုည်းတင်ြပထားသည်။  

 

ေဒါက်ြဖတသံ် 

၂၀၀၄ ခုစှ၊် မတ်လတင်ွ ေဒါက်ြဖတသံ် ေထာင်တင်ွး 
စာစမုျားကုိ ြမနမ်ာဘာသာြဖင့် ထုတေ်ဝခဲ့သည်။ ထုိစာအပ်ုတင်ွ 
ပါဝင်ေသာေဆာင်းပါးများကို ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ အကျဉ်းကျ 
ြခင်း ခံခဲ့ရချ ိ နက်  ေရးသားခဲ့ြခင်းြဖစသ်ည်။ ထုိစာအပ်ုကုိ ိုင်ငံေရး 
အကျဉ်းသားများမှ အြပင်သုိ စနွ်စားစွာ ထုတယူ်၍  ေနာက်ဆုံး 
ေအေအပီပီမှ လကခံ်ရရိှခဲ့ပီး  ထုိိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများကို 
ဂုဏြ်ပေသာအားြဖင့် ထုိစာအပ်ုကို ထုတေ်ဝခ့ဲြခင်းြဖစသ်ည်။  

 ေဒါက်ြဖတသံ်ရဲအဓိပါယ်က အကျဉ်းေထာင်အတင်ွး 

ကိးစင်တင်ပီး လည်ပင်းကိးကင်ွးစပ်ွသတ်တဲ့အခါ ေနာက်ဆုံး 

ခလုတ်ြဖစတ်ဲ့ ေဒါက်ကုိြဖတတ်ဲ့အခါ ထွက်ေပလာတဲ့ကျယ်ေလာင ်

တဲ့အသံနဲအတူ ကိးစင်တင်ခရံတဲ့ အကျဉ်းသားဟာလည်း 

လည်ပင်းကိးတနး်လနး်နဲ  အသက်ထွက်သွားပါေတာ့တယ်၊ 

ဒါ ေကာင့် ဒီအသံကုိ အကျဉ်းသားအားလံုးက စက်ဆုပ်မုနး်တီးက 

တယ်၊ မေကာင်းဆိုးဝါးအသံ၊ မိစာတိုရဲ ကံးဝါးသံလုိ ယူဆခ့ဲက 

တယ်၊ ဒါေပမ့ဲ ကျေနာ်တိုရဲ ရဲေဘာ် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေတ ွဟာ 

ေဒါက်ြဖတသံ် သုိမဟုတ ်မိစာတိုရဲ ကံးဝါးသံကို အံတရုင်ဆိုင် ရင်း 

ဒေီဒါက်ြဖတသံ်ဆိုတဲ့ စာေစာင်ကို ေရးသားထုတေ်ဝခဲ့တာလုိ 

ထင်ရပါတယ်။ 
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Burma: A Land Where Buddhist Monks Are Disrobed 
 and Detained in Dungeons: 

၂၀၀၄ ခုစ်ှ၊ ိုဝင်ဘာလတင်ွ ထုိအစရီင်ခစံာကုိ ထုတေ်ဝ 
ခဲ့သည်။ ထုိအစီရင်ခစံာတင်ွ ြမနမ်ာိုင်ငံင့်ှ ဗုဒဘာသာအေကာင်း 
ကုိ မိတ်ဆက်တင်ြပထားသည်။ နဝတ၊ နအဖ စစ်အာဏာရှင် 
လက်ထကတွ်င်  သံဃာေတာ်အပါး  ၃၀၀ ေကျာ်သည် ဖမ်းဆီး၊ 
ြပစဒ်ဏခ်ျမှတြ်ခင်းကုိ ခံခဲ့ရသည်ဟု ေဖာ်ြပထားသည်။ ထုိြပင် 
ရဲဘကစ်ခန်းများသုိ ပုိေဆာင်ြခင်းခခ့ဲံရေသာ သံဃာေတာ်များ အေြခ 
အေနင့်ှ ရဲဘက်တင်ွ ပျ ံ လွနေ်တာ်မူသွားေသာ သံဃာေတာ်များ 
အေကာင်းတိုကုိလည်း ေဖာ်ြပထားသည်။  ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား 
ေဟာင်းများ၏ အကျဉ်းေထာင်တင်ွး သံဃာေတာ်များင့်ှ အတူေန 
ထုိင်ခဲ့ရသည့် အေတွအ ကံများ ေဖာ်ြပထားသည့် ေဆာင်းပါးများ 
ြဖင့် ြဖည့်စကွထ်ားသည်။  

 

ိုငငံ်ေရးအကျဉ်းသားေဟာငး်များငှ့် 
 မိသားစုအသုိငး်အဝုိငး်များလက်စဲွ 

၂၀၀၅ ခုစှတ်င်ွ ေတာင်အာဖရိကိုင်ငံမှ ိုင်ငံေရး 
အကျဉ်းသားေဟာင်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာမိသားစတုို၏ ခံစားချက် 
များ၊ ြပဿနာများှင့် ထုိြပဿနာများအား ရင်ဆိုင် ေကျာ်လားိုင် 
ရန ် အ ကြံပတင်ြပထားသည့် “Counseling Torture Survivors” 
စာအပ်ုထဲမှ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများင့်ှ မိသားစမုျား 
လက်စွဲဆိုေသာအခန်းအား ဘာသာြပန၍် ထုတ်ေဝခဲ့သည်။ စနစ် 
တကျ ညဉ်းပနး်ှိပ်စက်ြခင်းခခ့ဲံကရေသာ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား 
များအား ြပန်လည်ကစုားိုင်ေရးအတက်ွ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား 
ေဟာင်းများ အပါအဝင် ၎င်းတုိ၏မိသားစမုျား အလွယ်တကူ 
လုိက်နာလုပ်ေဆာင်ိုင်ရန ်ရည်ရယ်သည်။  

 

The Darkness We See: Torture in Burma’s Interroga-
tion Centers and Prisons  

၂၀၀၅ ခုစှ၊် ဒီဇင်ဘာလတင်ွ ထုိအစရီင်ခစံာကို အဂလိပ် 
ဘာသာြဖင့် ထုတေ်ဝခ့ဲြခင်းြဖစသ်ည်။ ထုိအစီရင်ခစံာတင်ွ စစအ်စိုးရ 
၏ စစ်ေကာေရးစခနး်များင့်ှ အကျဉ်းေထာင်များ၊ အချပ်ေထာင် 
များတွင် ညဉ်းပနး်ှိပ်စကမ်နည်းလမ်းများကုိ စနစတ်ကျ အသံုးြပ 
ထားသည်ကို ေဖာ်ြပထားသည်။  
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ရစ်ှစကန ်ငမ်ိ 

၂၀၀၆ ခုစှ၊် ေမလတင်ွ ထုိအစရီင်ခစံာကုိ ြမနမ်ာင့်ှ 
အဂလိပ် စှဘ်ာသာြဖင့် ထုတေ်ဝခဲ့သည်။ စစ်ေကာေရးစခန်း၊ 
အကျဉ်းေထာင်တင်ွးင့်ှ အကျဉ်းေထာင်မှ ြပနလ်ည် လွတေ်ြမာက ်
လာပီး မကာခင် အကျဉ်းေထာင်အတင်ွးမှ ရရိှလာသည့် ေရာဂါြဖင့် 
ေသဆုံးသွားသူ ၁၂၇ ဦးတုိ၏ ကုိယ်ေရးအကျဉ်းင့်ှ ေသဆုံးခ့ဲရ 
ပံုတိုအား ေဖာ်ြပထားသည်။  

 

 အသွင်ကူးေြပာငး်ေရးကာလ 
 ချက်ိုငင်အံေတွအ က ံ(ဘာသာြပန်) 

 ၂၀၀၈ ခုစ်ှ၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလတင်ွ ထုိစာအပ်ုကို ထုတေ်ဝ 
ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး ချက်သမတိုင်ငံ အသွင်ကူးေြပာင်းေရးကာလတင်ွ 
ပါဝင်ခဲ့ေသာ ပညာရှင်များ၊ ေခါင်းေဆာင်များ စသည့် သမုိင်းဝင ်
ပုဂိလ် ၂၄ ဦးတို၏ အေတွအ ကံင့်ှ ြဖတသ်နး်မများအား ေရးသား 
ေဖာ်ြပထားေသာ စာအပ်ုြဖစသ်ည်။ 

 ကုလသမဂ လူအခငွ့်အေရးဆုိငရ်ာ  

 ယရားများ (၂၀၀၂)  

 - လပ်ုပုိငခ်ငွ့်ငှ့် လပ်ုငန်းေဆာငရ်က်ချက်များ 

 ၂၀၀၈ ခုစှ၊် ဇွနလ်တင်ွ ကုလသမဂ လူအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ 
ယရားများ (၂၀၀၂) - လုပ်ပုိင်ခင့်ွင့်ှ လုပ်ငနး်ေဆာင်ရက်ချက်များ 
စာအပ်ုကုိ ြမနမ်ာဘာသာသုိ ြပနဆ်ို ထုတေ်ဝခ့ဲသည်။ လူအခွင့် 
အေရးချ ိ းေဖာက်မများကို အေရးယူေဆာင်ရကရ်ာတင်ွ ုိင်ငံတကာ 
၏ စံချ ိ နစ်ံနး်များ၊ လူအခင့်ွအေရးေကာ်မရှင်င့်ှ လူအခင့်ွအေရး 
ေကာင်စအီေကာင်း၊ ၎င်းတုိ၏ ယရားများ၊ လုပ်ပုိင်ခင့်ွငှ့် 
အေကာင်အထည်ေဖာ် ေဆာင်ရကမ်တုိကို သိရိှိုင်ရန ်
အတွက်  လန်ဒနအ်ေြခစိုက် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငိမ်းချမ်းသာ 
ခင့်ွအဖဲွကးီ (Amnesty International) င့်ှ အဂလန်ငှ့် 
ေဝးလ်ဥပေဒေရးရာအဖဲွကးီ (The Law Society) တို ပူးတွဲ 
ထုတေ်ဝခ့ဲသည့် The United Nations “Thematic Mechanisms 
2002” An Overview of their work and mandates စာအပ်ုကို 
ဘာသာြပနဆ်ိုခဲ့ြခင်းြဖစသ်ည်။  
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The Future in the Dark: The Massive Increase in 
Burma’s Political Prisoners  

၂၀၀၈ ခုစှ၊် စက်တင်ဘာလတွင် “The Future in the Dark: The 
Massive Increase in Burma’s Political Prisoners” 
အစရီင်ခစံာကုိ United States Campaign for Burma (USCB) ငှ့် 
ပူးတွဲ၍ အဂလိပ်ဘာသာြဖင့် ထုတ်ေဝခဲ့သည်။ ထုိအစရီင်ခံစာတငွ ်
၂၀၀၇ ခုစှ၊် သဂုတလ်၌ ၈၈ မျ ိ းဆက်ေကျာင်းသားများ ဖမ်းဆးီ 
ခံရြခင်း၊ ၂၀၀၇ ေရဝါေရာင် ေတာ်လှနေ်ရး ၌  ဖမ်းဆီးြခင်းခခံဲ့ရေသာ 
ိုင်ငံေရးတက်ကလပ်ရှားသူများင့်ှ အကျဉ်းချြခင်းခံေနကရေသာ 
ိုင်ငံေရး အကျဉ်းသားများအေကာင်း၊ ၎င်းတုိ၏ အမတွဲဖုိင်များကို 
ေဖာ်ြပထားသည်။ ထုိအစရီင်ခစံာကို ကမာ့ကုလသမဂ၏ လံု ခံေရး 
ေကာင်စသုိီ တင်ြပခဲ့သည်။ 

 

ေနာက်ကည့်မှန် 

၂၀၀၉ ခုစှ၊် ေအာက်တိုဘာလတင်ွ အကျဉ်းကျခံေနရဆြဲဖစသ်ည့် 
၈၈ မျ ိ းဆက်ေကျာင်းသားေခါင်းေဆာင် ကုိမင်းကုိိုင်၏  ၄၇ 
စှေ်ြမာက ် ေမွးေနအမှတတ်ရအြဖစ ်  သူ၏ ပင်ကိုယ်ေရးဝတရှည ်
“ေနာက်ကည့်မှန”်အား ဂုဏြ်ပထုတေ်ဝခဲ့သည်။ ြမနမ်ာ့ဒမုိီကေရစ ီ
ေရးကိးပမ်းသူ လူငယ်ေကျာင်းသားများကုိ အေြခခံ၍ ေခတ် 
ေဟာင်း၊ စနစ်ေဟာင်းအေပ အမှနတ်ကယ် စိတ်ကနုခ်မ်းခ့ဲသည့် 
သာမနြ်ပည်သူများ၏ တကယ့်ဘဝများအား ေနာက်ခထံား ေဖာ်ြပ 
ထားသည်။  

 

ြမန်မာိုငင်တံငွး် ၈၈၈၈ လထူလုပ်ရာှးမတငွ ်
 ေကျာငး်သားများ၏ အခန်းက 

 
၂၀၁၀ ခုစှ၊် မတ်လတွင် ထုိအစရီင်ခစံာကုိ ထုတ်ေဝခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး 
ထုိစာအပ်ုသည် ြမနမ်ာိုင်ငံအတင်ွး ၈၈ မျ ိ းဆက် အစအုဖဲွမှ 
ထုတေ်ဝခ့ဲပီးေသာစာအပ်ုြဖစသ်ည်။ ၁၉၈၈ ခုစှ ် လူထုအေရး 
ေတာ်ပံုင့်ှ ေနာက်ပုိင်းကာလများတွင် ထုိေကျာင်း သားများ 
ဒမုိီကေရစအီတွက ် မည်ကဲ့သုိ ဆက်လက်တိုက်ပဲွဝင်ခဲ့ကပီး လူထ ု
အေြခြပ လပ်ရှားမအတကွ ် နယ်ပယ်တစခု်ကို ဖန်တးီေပးသည်ကို 
ထင်ရှားစာွ ေဖာ်ြပထားသည်။  
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ဆိတ်ငမ်ိစွာြဖင့် သေဘာထားကဲွလွဲြခငး် 

၂၀၁၀ တင်ွထုတ်ေဝခဲ့သည်။ ထုိအစရီင်ခစံာတင်ွ ထုတေ်ဖာ် 
ေြပာဆိုမ၊ မီဒယီာ၊ အသင်းအဖဲွင့်ှ စေုဝးမ၊ သတင်း အချက ်
အလက်များရရိှမတိုတင်ွ လွတလ်ပ်မမရိှေကာင်း ေဖာ်ြပထားသည်။ 
လွတလ်ပ်စာွထုတ်ေဖာ်ခင့်ွ မရိှဘဲ တရားမတ၍  လွတ်လပ်ေသာ 
ေရးေကာက်ပဲွများ မြဖစ်ိုင်ပါဟု ထုိအစရီင်ခစံာမှ ေဖာ်ြပထား 
သည်။  

ဘာလဲဟ့ဲ လူငရဲ 

အမျ ိ းသားဒမုိီကေရစအီဖဲွချပ် အတွင်းေရးမှး၊ သတင်းစာဆရာင့်ှ 
စာေရးဆရာ ဦးဝင်းတင်၏ ၂၀၁၀ ခုစှ၊် မတ်လ ၁၂ ရက်ေန 
တင်ွကျေရာက်ေသာ ၈၀ ှစြ်ပည့်ေမွးေနတင်ွ ထုိစာအပ်ုကို 
ထုတေ်ဝြဖန်ချ ိ ခဲ့ြခင်းြဖစသ်ည်။ ထုိစာအပ်ုတင်ွ ဦးဝင်းတင်၏ 
ေထာင်တင်ွးြဖတသ်နး်မ ၁၉ ှစေ်ကျာ်ကာလ အေတွအ ကံများ 
အား မှတတ်မ်းတင် ေရးသားထားသည်။  ထုိြပင် ထုိစာအပ်ုတင်ွ 
ဦးဝင်းတင်၏  ခုိင်မာြပတသ်ားေသာ လူထုအေရး၊ ဒမုိီကေရစအီေရး 
ရပ်တည်ချက်များြဖင့် ယံုကည်ချက်ကို အလံမလဲှသည့် ိုင်ငံေရး 
အားမာနေ်ဆာင်းပါးများ ပါဝင်သည်။ ထုိစာအုပ်ကို ဒီမုိကရကတ်စ ်
ြမနမ်ာ့အသံ (DVB) မှ ထုတေ်ဝခဲ့ ြခင်းြဖစ်ပီး ေအေအပီပီမ ှ
ြဖနခ်ျ ိ ခဲ့သည်။ 

အမျ ိ းသား ြပန်လညသ်င့်ြမတ်ေရးငှ့် 
 ိုငငံ်ေရးအကျဉ်းသားများ၏ အခန်းက  

၂၀၁၀ ခုစ်ှ၊ မတ်လတင်ွ အဂလိပ်၊ ြမနမ်ာ စှဘ်ာသာ 
ထုတေ်ဝခ့ဲေသာ ထုိစာအပ်ုတင်ွ အမျ ိ းသားြပနလ်ည်သင့်ြမတေ်ရး 
လုပ်ငနး်စဉ်၌ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ ပါဝင်မ အေရးကးီပံုကို 
ထင်ရှားစာွ ထုတေ်ဖာ်ထားသည်။ ထုိြပင် ိုင်ငံေရးင့်ှ လူမေရး 
နယ်ပယ်တင်ွ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ အေရးပါေသာ အခန်း 
ကမှ ပါဝင်မကို ရှင်းြပထားသည်။ ၎င်းြပင် အမျ ိ းသားြပနလ်ည ်
သင့်ြမတေ်ရးလုပ်ငနး်စဉ်တင်ွ အစိုးရ၊ တိုင်းရင်းသား အဖဲွအစည်း 
များ၊ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားများှင့် အြခားပါဝင်သူများကား 
ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်မည့် ေတွဆံုေဆးွေးွမများ၏ အေရးကးီမ 
ကုိလည်း အေလးေပးေဖာ်ြပထားသည်။ သုိြဖစ၍် ထုိစာအပ်ုသည ်
အမျ ိ းသားြပနလ်ည်သင့်ြမတေ်ရးအတကွ ် လမ်းြပေြမပံုတစခု်အြဖစ ်
ရိှပီး ထုိလုပ်ငနး်စဉ်အတင်ွး ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ၏ အေရးပါမ 
ကုိလည်း ေဖာ်ြပထားသည်။  
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48   ှစ် ၂၀ ထုိခရီး 

 

 ကာရမုိငတ်ိုငမ်ျား - ၁၀စ်ှြပည့်မှတတ်မ်း  

 ၂၀၁၀ ခုစှ ်မတ်လ ၂၃ ရကေ်နတွင် ေအေအပီပီ၏ ၁၀ စှ ်
ြပည့် အထိမ်းအမှတအ်ြဖစ ် ကာရမုိင်တိုင်များ ၁၀ စှြ်ပည့်မှတ ်
တမ်း အစီရင်ခစံာအပ်ုကုိ အဂလိပ်၊ ြမန်မာ စှဘ်ာသာြဖင့် ထုတေ်ဝ 
ခဲ့သည်။ ေအအပီပီ၏ ၁၀ ှစတ်ာ လပ်ရှားမသမုိင်းကို အစရီင်ခ ံ
တင်ြပထားသည်။  

 

  

 အေမှာငလ်ငး်ထကဲ သူရဲေကာငး်တိုတိုငး်ြပည် 

 ၂၀၁၁ ခုစှ ် မတ်လ ေအေအပီပီထူေထာင်ြခင်း ၁၁ ှစ ်
ေြမာကေ်နတွင် လွတလ်ပ်ေသာအာရှအသံ(RFA) ြမနမ်ာပုိင်း 
အစအီစဉ်တင်ွ အပတ်စဉ် တင်ဆက်ထုတလ်င့်ခ့ဲသည့် ဆရာမ 
င်ှးပနး်အမ်ိ၏ “အေမှာင်လင်းထဲက သူရဲေကာင်းတိုတုိင်းြပည်”  
ေရဒယုိီအသံလင့် ေဆာင်းပါးများေပါင်းချပ်ကို လွတ်လပ်ေသာ 
အာရှအသံ၏ ခွင့်ြပချက်ြဖင့် ိုက်ှိပ်ထုတေ်ဝြဖန်ချ ိ ခ့ဲသည်။ 
ထုိေဆာင်းပါးများသည် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ၏ အတွင်း အြပင ်
ဘဝပ်ုပံုများအား အေသးစိတ ်ပံုေဖာ်ြခယ်မနး်ထားြခင်းြဖစ ်သည်။  

 
 

ညဉ်းပန်းှိပ်စက်မ၊ ိုငင်ေံရးအကျဉ်းသားများ 
 ငှ့် တရားဥပေဒစိုးမုိးမ မရှိြခငး် 

၂၀၁၁ ခုစှတ်င်ွ ထုတ်ေဝခဲ့သည်။ ထုိစာအပ်ုတင်ွ ြမနမ်ာိုင်င ံ
အတွင်းရိှ အကျဉ်းေထာင်များင့်ှ စစ်ေကာေရးစခနး်များတွင ်
ညဉ်းပနး်ှိပ်စက်မများ ကျင့်သံုးလျက်ရိှသည်ကို ေဖာ်ြပထားပီး 
ညဉ်းပနး်ှိပ်စက်မနည်းလမ်းများအား စနစ်တကျ ကျယ်ြပနစ်ာွ 
မည်ကဲ့သုိ အသံုးြပသည်ကို ေဖာ်ြပထားသည်။ ထုိြပင်  ထုိနည်းစနစ ်
များ အသံုးြပြခင်းသည် လူသားချင်းစာနာမကို ဆနက်ျင်ေသာ 
ရာဇဝတမ်များြဖစသ်ည်ကို ေဖာ်ြပထားသည်။ 
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50   ှစ် ၂၀ ထုိခရီး 

 

 
  ၂၀၁၂ ခုစှမှ်စ၍ သမတ ဦးသိနး်စိနအ်စိုးရသည် ြမနမ်ာြပည် 
တင်ွး အြပသေဘာေဆာင်ေသာ ေြပာင်းလဲမတချ ိ ကို ြပလုပ်ခဲ့သည်။ ဥပမာ 
အားြဖင့် ၂၀၁၂ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်ေနတွင် ြမနမ်ာအစိုးရသည် 
ကုိမင်းကိုိုင်၊ ဦးခွနထွ်နး်ဦးှင့် အရှင်ဂမီရတို အပါအဝင် ိုင်ငံေရးအကျဉ်း 
သား ၆၅၀ ဦးကုိ လတ်ေပးခဲ့သည်။ ထုိေနမတုိင်မီ ဇနန်ဝါရီလ ၅ ရက်ေနတင်ွ 
အမျ ိ းသားဒမုိီကေရစအီဖဲွချပ် (NLD) ပါတ ီ မှတပံု်တင်ရနအ်တွက ်
ေလာကထ်ားမအား အတည်ြပခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခှုစ၊် ဧပီလ ၁ ရက်ေနတင်ွ 
ကျင်းပြပလုပ်ေသာ ကားြဖတေ်ရးေကာကပဲွ်၌ ေဒေအာင်ဆနး်စုကည် 
ဦးေဆာင်ေသာ အမျ ိ းသားဒမုိီကေရစအီဖဲွချပ် (NLD) ပါတသီည် မဲဆနယ် 
၄၄ ေနရာ ဝင်ေရာကယှ်ဉ်ပိင်ရာ ၄၃ ေနရာတင်ွ အိုင်ရရိှခဲ့သည်။ 
ထုိေြပာင်းလဲမများသည် ေအေအပီပီ ြမနမ်ာြပည်သုိ ြပန်လည်ဝင်ေရာကရ်န ်
အတွက ်အေြခခံေကာင်းများြဖစခ့ဲ်သည်။ 

 သမတဦးသိနး်စနိသ်ည် ၂၀၁၃ ခုစှအ်ကုနတွ်င် ိုင်ငံေရးအကျဉ်း 
သားအားလံုးကုိ လတေ်ပးမည်ဟု ကတိေပးခဲ့ေသာ်လည်း ုိင်ငံေရးတက်က 
လပ်ရှားသူများကို ဆက်လက်ဖမ်းဆးီ၊ ြပစ်ဒဏ်ချမှတ်မများ ရိှေနဆဲြဖစသ်ည်။ 
တချ ိ နတ်ည်းတွင် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ အပါအဝင် အကျဉ်းသားများကုိ 
လတေ်ပးခ့ဲပီး တိုးတက်မများ ြပလုပ်ခဲ့သည်ဟု ေြပာကားခ့ဲသည်။ ၎င်း၏ 
သမတသက်တမ်းတွင် ကနဦးေမာ်လင့်ချက်င့်ှ ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး ကတ ိ
ကဝတ်များ ထားရိှေသာ်လည်း ကတိြပထားသေလာက ်  ြပြပင်ေြပာင်းလ ဲ
မမျ ိ းကိုေတာ့ မေတွရေပ။ ၂၀၁၅ ခုစ်ှတင်ွ တုိင်ငံလံုး ပစခ်တ်တိုက်ခိုက်မ 
ရပ်စေဲရး သေဘာတစူာချပ် (NCA) ကုိ လက်မှတေ်ရးထုိးြခင်းင့်ှ ေရးေကာက ်
ပဲွများ ကျင်းပြခင်းတိုကုိ  ြပလုပ်ိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုစှတ်င်ွ  အမျ ိ းသား 
ဒမုိီကေရစအီဖဲွချပ် (NLD) အာဏာရရိှလာြခင်းင့်ှအတ ူ ုိင်ငံေရးအကျဉ်း 
သားေဟာင်း ၁၀၀ ေကျာ်သည် လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များအြဖစ ်
ေရးေကာက်ြခင်းခခ့ဲံရသည်။ 

 လွနခ့ဲ်သည့် စှအ်နည်းငယ်အတင်ွး အရပ်ဘကအ်ဖဲွအစည်းများ 
အတွက ် လွတလ်ပ်စာွလပ်ရှားေဆာင်ရကမ် ကျဆင်းလာသည်ကို ေတွြမင်ရ 
သည်။ ၂၀၁၈ ခုစှ်င့်ှ ၂၀၁၉ ခုစှတ်င်ွ လစဉ်နးီပါး ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသား 
အေရအတက်ွ တိုးလာခ့ဲသည်။ ထုိေကာင့်  ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွး ဒမုိီကေရစ ီ
ကူးေြပာင်းေရးဆသုိီ ဦးတည်ေနသည့် အဓိကကျသည့် ေြခလှမ်းများ ရိှေန 
ေသာ်လည်း  များစွာေသာလုပ်ငနး်စဉ်များကို ပီးေြမာကေ်စရန ် ဆက်လက် 
လုပ်ေဆာင်ကရဦးမည်ြဖစ်ပီး ေအေအပီပီသည် အေရးကးီေသာ အခန်းက 
တင်ွ ဆက်လကပ်ါဝင်ေနဦးမည်ြဖစသ်ည်။  
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 ၂၀၁၀ ေကျာ်ကာလအတွင်း ေအေအပီပီတွင် အဓိကေြပာင်းလဲမစှခု်ရိှခဲ့သည်။ ြမနမ်ာြပည်တင်ွးသို 
ြပနလ်ည်ဝင်ေရာကခ့ဲ်ြခင်းင့်ှ  ရည်ရယ်ချကမ်ျားင့်ှ ဦးတည်ချက်များကုိ ိုင်ငံေရးအေြခအေန ေြပာင်းလဲမ 
များင့်ှအညီ ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲခဲ့ြခင်း ြဖစသ်ည်။ 

 ၂၀၁၂ ခုစ်ှတင်ွ သမတဦးသိနး်စနိအ်စိုးရသည် နယ်စပ်ေဒသတင်ွ အေြခြပ၍ ဒီမုိကေရစေီရး 
လပ်ရှားေဆာင်ရကေ်နေသာ အဖဲွအစည်းများမှ ဦးေဆာင်သူအေတာ်များများကုိ အမည်မည်းစာရင်းမ ှ
ပယ်ဖျက်ပီး ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွးသုိ ြပနလ်ည်ဝင်ေရာက ် လပ်ရှားေဆာင်ရကရ်န ် ေဆွးေးွညိင်းမများ 
အကမ်ိကိမ်ြပလုပ်ခဲ့သည်။ ထုိအထဲတင်ွ ေအေအပီပီလည်း အပါအဝင်ြဖစသ်ည်။ 

 ၂၀၁၃ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရီလတင်ွ ေအေအပီပီ အတွင်းေရးမှး ဦးတိတ်ိုင်င့်ှ တွဲဖကအ်တွင်းေရးမှး 
ဦးဘုိကည်တုိသည် ြမနမ်ာိုင်ငံသုိ ပထမဆုံးအကမ်ိ ြပနလ်ည်ဝင်ေရာကခ်ဲ့သည်။ ရန်ကနုေ်လဆိပ်သို 
ဆိုက်ေရာကခ်ျ ိ နတ်င်ွ စာနယ်ဇင်း၊ မီဒယီာများင့်ှ အင်တာဗျးများစာွ ြပလုပ်ခဲ့ပီး လတ်တေလာလုပ်ငနး်စဉ် 
အေနြဖင့် ကျနရိှ်ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများအားလံုး လွတေ်ြမာကေ်ရး၊ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားအြဖစ ်
အသိအမှတ်ြပိုင်ေရး၊ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများ၏ ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရးတိုကို ဦးစားေပး 
ေဆာင်ရကသွ်ားမည်ြဖစေ်ကာင်း ေြပာကားခဲ့သည်။   

 လွတေ်ြမာက်ပီး ုိင်/ကျဉ်းေဟာင်းများအား လွတေ်ြမာက်သည့်ေနမှစ၍ ုိင်ငံသားတေယာက၏် 
ရပုိင်ခင့်ွများအား ြပနလ်ည်ရရိှေစရန်င့်ှ ိုင်/ကျဉ်းေဟာင်းများ ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရးလုပ်ငနး်စဉ်များကို 
သက်ဆိုင်သူအားလံုးင့်ှ ေဆွးေးွတိုင်ပင်သွားမည်ြဖစေ်ကာင်းလည်း ေြပာဆိုခဲ့သည်။ 

jynfwGif;okdY  jyefvnfa&TUajymif;&ef  qkH;jzwfjcif; 
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 ၂၀၁၁ ခုစှ၊် ိုဝင်ဘာလတင်ွ ေဒေအာင်ဆန်းစုကည် လွတေ်ြမာကလ်ာခ့ဲပီး ၂၀၁၂ ခုစှတ်ငွ ်
ြပည်သူလတေ်တာ်၌ ေရးေကာက်ပဲွဝင်ခဲ့ြခင်းတိုင့်ှအတူ သမတဦးသိနး်စနိအ်စိုးရ၏ ြပြပင်ေြပာင်းလ ဲ
မများေကာင့် ိုင်ငံတကာအသုိင်းအဝုိင်းမှ အာုံစိုက်မများရိှလာခဲ့သည်။ ြမနမ်ာြပည်၌ စတင်၍ ေြပာင်းလဲ 
မများ ရိှလာခ့ဲပီးေနာက ် ုိင်ငံတကာအသုိင်းအဝုိင်းမှ ေရးေကာက်ခအံစိုးရင့်ှ ပုိမုိပူးေပါင်းေဆာင်ရက ်
လုိစတိရိှ်လာကပီး နယ်စပ်အေြခစိုက် အရပ်ဘက်အဖဲွအစည်းင့်ှ ဒီမုိကရက်တစအ်ဖဲွအစည်းများသည ်
လည်း ြပည်တင်ွးတင်ွ အေြခစိုက်လပ်ရှားရန ်စိုင်းြပင်းလာကသည်။ ေအေအပီပီသည်လည်း လူအခွင့်အေရး၊  
ဒမုိီကေရစအီသွင်ကူးေြပာင်းေရးှင့်ဆက်ယ်ွေသာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမတင်ွ အနးီကပ်ပါဝင်ိုင်ရနအ်တကွ ်
ြပည်တင်ွးသုိ ြပနလ်ည်ဝင်ေရာကရ်န ်ခက်ခဲေသာ ဆံုးြဖတခ်ျက်ကိုချခ့ဲသည်။ 

၂၀၁၂ ခုစှတ်င်ွ ေအေအပီပီ၏ ြမန်မာြပည်တင်ွးရိှ ပထမဦးဆံုးုံးကုိ ရနကု်န်မိရိှ တာေမွမိနယ်တငွ ်
ဖွင့်လှစထ်ားေသာ ၁၄၁+ အဖဲွ၏ ကညီူမြဖင့် ၎င်းတို၏ံုးတင်ွ စတင်ဖွင့်လှစခ့ဲ်ပီး ထုိမှတဆင့် 
ေကျာက်ေြမာင်း၊ သဃနး်ကွျနး်တိုတွင် ေြပာင်းေရဖွင့်လစှက်ာ ၂၀၁၇ ခုစှတ်င်ွ  ေြမာက်ဒဂံုသုိ ေြပာင်းေရ 
ဖွင့်လှစခ်ဲ့သည်။ ေအေအပီပီသည် နယ်စပ်ေဒသတင်ွ အချ ိ နက်ာလ ကာြမင့်စာွ လပ်ရှားေဆာင်ရက ်
ခဲ့ကသြဖင့် ြပည်တင်ွးသုိ တဖန်ြပနလ်ည် အေြခချလပ်ရှားရာတင်ွ စနိေ်ခမ ကီးမားစာွ ြဖတသ်နး်ခ့ဲရသည်။ 
လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များင့်ှ ယံုကည်မရရန ် အချ ိ န်ယူတည်ေဆာက်ရြခင်း၊ လူမပတဝ်နး်ကျင်င့်ှ ရင်းှီး 
ကွျမ်းဝင်ေအာင် ြပမူေဆာင်ရကရ်ြခင်း၊ လုပ်ငနး်အေကာင်အထည်ေဖမ အသစမ်ျားကုိ ဖနတ်းီရြခင်းငှ့် 
အဖဲွအစည်းရပ်တည်မ တည်ငိမ်ေစရန ်ကိးစားေဆာင်ရက်ရြခင်းများ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။    

ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်း အများစုြဖင့် ေအေအပီပီအား လည်ပတလ်ျက်ရိှေသာ်လည်း ိုင်ငံတင်ွး 
ဥပေဒအရ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားဆိုသည်ကို တရားဝင် အသိအမှတ်ြပြခင်း မရိှပါ။ လက်ရိှအစိုးရမှလညး် 
ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများအြဖစ ် အသိအမှတြ်ပ လက်ခရံန ် ခက်ခဲေနဆြဲဖစ်ပီး ထုိအြခင်း အရာ 
သည် ေအေအပီပီအတက်ွ အကျပ်အတည်းကုိ ြဖစေ်ပေစသည်။ လတ်ေတာ်တင်ွး ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား 
ေဟာင်း ၁၀၀ ေကျာ် ရိှေသာ်လည်း ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများကုိ တရားဝင်အသိအမှတ်ြပြခင်း မရိှေသးပါ။ 
ထုိအြခင်းအရာသည် ကီးမားေသာ ြပဿနာြဖစ်ပီး အမျ ိ းသားြပနလ်ည်သင့်ြမတေ်ရးကိုလည်း ောှင့်ေးှမ 
ြဖစေ်စသည်။  

 

 

  

pdefac:rIrsm; 
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 ြပည်တင်ွးသုိ ြပနလ်ည်ဝင်ေရာကခ်ဲ့ချ ိ နတ်င်ွ ြပည်တင်ွး ိုင်ငံေရးအေြခအေန ြဖစေ်ပေြပာင်းလ ဲ
လာြခင်း၊ မိမိတို၏ လုပ်ကိုင်ိုင်မ အခွင့်အလမ်းေပမူတည်၍ ဉီးတည်ချက်၊ လုပ်ငနး်စဉ်များကုိလည်း 
ေြပာင်းလဲခဲ့သည်။  ေအေအပီပီအေနြဖင့် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား ကိစရပ်တခတုည်းကုိ သီးြခားလုပ် 
ေဆာင်ြခင်းသည် လံုေလာက်ြခင်းမရိှဟု ဆနး်စစ်မိြခင်းင့်ှအတူ ထုိေြပာင်းလဲမ အေြခအေနတင်ွ တစံုလံုး 
ေသာ လူအခွင့်အေရးအေြခအေနများင့်ှပတသ်က၍် ေအေအပီပီအေနြဖင့် ထုတေ်ဖာ်ေြပာဆိုရန ် လုိအပ်ပီး 
ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများကို လူမအသုိင်းအဝုိင်းတင်ွး ြပနလ်ည်ပါဝင်လာေစရန်ှင့် အမျ ိ းသား 
ြပနလ်ည်သင့်ြမတေ်ရး လုပ်ငနး်စဉ်တွင် ပါဝင်လာေစရနအ်တက်ွ ကူညီရနလ်ည်း လုိအပ်ခ့ဲသည်။ သုိြဖစခ်ဲ့၍ 
ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများအတက်ွ ြပနလ်ည်ကစုားမများ၊ ြပန်လည်ထူေထာင်မများ ြပလပ်ုရန ်
စည်းုံးလံေဆာ်ြခင်း၊ ြပနလ်ည်ဖမ်းဆးီခံရြခင်းမှ ကာကွယ်မည့် ဥပေဒသများင့်ှပတသ်က်၍ လုပ်ေဆာင ်
ြခင်းင့်ှ အနာဂတတွ်င် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား မရိှေစရန ် ေဆာင်ရက်ြခင်းတို အပါအဝင် ေအေအပီပီ၏ 
လုပ်ငနး်စဉ်များကုိ ချဲထွင်ခဲ့ကသည်။ ထုိြပင် ဖိှိပ်ထားေသာ ဥပေဒများကုိ ြပင်ဆင်ြဖည့်စကွ၊် 
ပ်ုသိမ်းရနအ်တက်ွ တုိကတွ်နး် လံေဆာ်မများြပြခင်းှင့် လူအခွင့်အေရးြမင့်တင်ေရးင့်ှ အသိပညာ 
ေပးေရးတိုအတက်ွ စည်းုံးမများ ြပြခင်းတုိကို စတင် ေဆာင်ရကခ်ဲ့သည်။ 
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ေအေအပီပီ၏ ေမာ်မှနး်ချက်င့်ှ ဦးတည်ချက်များမှာ ေအာက်ပါအတိုင်းြဖစသ်ည် -  

 

ေမာ်မှန်းချက်  

 

 ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား မရိှေသာ၊ ုိင်ငံသားင့်ှ ိုင်ငံေရးအခွင့်အေရးများကို ကာကွယ်၊ 
ထိနး်သိမ်း၊ ြဖည့်ဆည်းေပးေသာ လွတလ်ပ်သည့် ဒမုိီကရက်တစလူ်အဖဲွအစည်းြဖစလ်ာေစေရးင့်ှ 
အမျ ိ းသားြပနလ်ည်သင့်ြမတေ်ရးကို ကညီူေပးရန။် 

 

 

ဦးတညခ်ျက်  

 

 ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ ခင်းချက်မရိှလွတေ်ြမာကေ်ရး၊ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများ 
လူအဖဲွအစည်းအတင်ွး ြပနလ်ည်ဝင်ဆံ့ိုင်ေရးအတကွ ် လုိအပ်ေသာ ုပ်ပုိင်း၊ စတ်ိပုိင်းဆိုင်ရာ 
ကိစရပ်များကို ကူညီေပးေရးင့်ှ ဒမုိီကေရစ ီ ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးြဖစစ်ဉ်တင်ွ ေဘးကင်းလံု ခံစာွ 
ပါဝင်ခင့်ွ ရရိှေစရန။် 

 ိုင်ငံေရးလပ်ရှားသူများ၊ လူအခင့်ွအေရး ကာကွယ်ြမင့်တင်သူများ အပါအဝင် ြမနမ်ာိုင်ငံသား 
များအား လူအခွင့်အေရး ချ ိ းေဖာကမ်များမှ ကာကယ်ွတားဆးီရန။် 

 ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ ရင်ဆိုင် ကံေတွေနရေသာ ကိစရပ်များ၊ ယင်းင့်ှ ဆက်စပ်ပတသ်က ်
ေနေသာ ပုိမုိကျယ်ြပနသ်ည့် အေကာင်းအရာများကုိ မှတတ်မ်းတင်ြခင်းင့်ှ ေြဖရှင်းိုင်သည့် 
နည်းလမ်းများအား ရှာေဖွကူညီြခင်းြဖင့် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားကိစရပ်င့်ှ ပတသ်က်ပီး ယံုကည ်
စတိခ်ျရေသာ အဖဲွအစည်းအြဖစ ်ဆက်လက်တည်ရိှရန။် 

 လူအခွင့်အေရးချ ိ းေဖာက်မများကို ုိင်ငံတင်ွးင့်ှ ိုင်ငံတကာမှ သိရိှေစေရး  ေဆာင်ရကရ်န်ငှ့် 
စည်းုံးလံေဆာ်ေရး လုပ်ငနး်စဉ်များမှတဆင့် တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး၊ ုိင်ငံသားင့်ှ ိုင်ငံေရးအခငွ့် 
အေရးများ ပုိမုိသိရိှခစံားလာေစရန။်  

 အမျ ိ းသားြပနလ်ည်သင့်ြမတေ်ရးအတကွ ် အေထာက်အကူြဖစေ်စသည့် အသွင်ကးူေြပာင်းေရး 
ကာလတရားမတမလုပ်ငနး်စဉ်ကုိ စတိဝ်င်စားသည့် ြပည်တင်ွး၊ ြပည်ပ အဖဲွအစည်းများ၊ လူပုဂိလ ်
များင့်ှ ပူးေပါင်းေဆာင်ရကရ်န။် 
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လပ်ုငန်းစဉ်များ 

 

 ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ၊ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများင့်ှ မိသားစမုျားအား လူသားချင်း 
စာနာမ အကူအညီများင့်ှ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာများ ကူညီ 
ေထာကပ့ံ်ြခင်း။ 

 ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများ၊ မိသားစဝုင်များင့်ှ အြခားစိတပုိ်င်းဆိုင်ရာ ခစံားေနရသူများ 
အား စတ်ိပုိင်းဆိုင်ရာြပနလ်ည်ြမင့်တင်ေရး အစအီစဉ်မှ (ေကာင်ဆယ်လင်း) စတိဓ်ာတပုိ်င်းဆုိင်ရာ 
ြပနလ်ည်ြမင့်တင်ေရး စှသိ်မ့်ေဆးွေးွေပးြခင်း၊ အရပ်ဘက် လူထုအေြခြပ အဖဲွအစည်းဝင်များအား 
(ေကာင်ဆယ်လင်း) စတ်ိဓာတပုိ်င်းဆိုင်ရာြပနလ်ည်ြမင့်တင်ေရး စှသိ်မ့်ေဆးွေးွေပးသည့် 
သင်တနး်ေပးြခင်း။ 

 အခွင့်အေရးကာကယ်ွြမင့်တင်ေရးအတက်ွ လူအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ အသိပညာေပးေဆးွေးွြခင်း 
င့်ှ  လူအခွင့်အေရး၊ လူအခွင့်အေရးမှတတ်မ်းတင်ြခင်းင့်ှ အသွင်ကးူေြပာင်းေရးကာလ တရား 
မတမ သင်တနး်ေပးြခင်း။ 

 ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများအေြခအေန၊ အကျဉ်းေထာင်အေြခအေနင့်ှ လူအခွင့်အေရး 
ချ ိ းေဖာကမ်များကုိ ေစာင့်ကည့်ြခင်းင့်ှ မှတတ်မ်းတင်ြခင်း။ 

 ေစာင့်ကည့်ြခင်းင့်ှ မှတတ်မ်းတင်ြခင်းတုိမှ ရရိှလာေသာ အချက်အလကမ်ျားအေပ မူတည်၍ 
အစရီင်ခစံာများ ထုတ်ြပနြ်ခင်း၊ ုိင်ငံတကာလူအခွင့်အေရး စာချပ်စာတမ်းများကုိ ြမနမ်ာဘာသာသို 
ြပနဆ်ိုထုတေ်ဝြခင်း။ 

 ိုင်ငံသားင့်ှိုင်ငံေရးအခင့်ွအေရးင့်ှ စပ်လျဉ်းသည့် အကျဉ်းေထာင်ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး၊ 
အင်စတကီျးရှင်းများ ေြပာင်းလဲေရး၊ ဥပေဒေရးရာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးင့်ှ မူဝါဒြပြပင်ေြပာင်းလ ဲ
ေရးတိုကို အရပ်ဘကလူ်ထုအေြခြပအဖဲွအစည်းများ၊ အစိုးရ၊ ုိင်ငံတကာအဖဲွအစည်းများင့်ှ 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရကြ်ခင်း။ 

 ဖိှိပ်ေသာ ဥပေဒ ပုဒမ်များကုိ ဖျက်သိမ်းရန ် သုိမဟုတ ် ေြပာင်းလဲြပင်ဆင်ရန ် အစိုးရ၊ 
လတေ်တာ် ှင့် သကဆုိ်င်ရာအဖဲွအစည်းများကို စည်းုံးလံေဆာ်ြခင်းင့်ှ ိုင်ငံတကာ လူအခွင့် 
အေရး စာချပ် စာတမ်းများကုိ အစုိးရအေနြဖင့် လကမှ်တ်ေရးထုိးလာိုင်ရန ်တိုက်တနွး်ြခင်း။ 
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ေအေအပီပီအေနင့်ှ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ၊ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများင့်ှ မိသားစ ု
များအား လူသားချင်းစာနာမ အကူအညီများင့်ှ ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ အသက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းပညာများ 
ကူညီေထာကပ့ံ်ြခင်းတိုကို ရရိှေသာရနပံု်ေငွများမှ တတ်ိုင်သမ ကူညီပ့ံပုိးေပးခဲ့သည်။  

ေအေအပီပီ ြပည်တင်ွးသုိ ြပနလ်ည်အေြခချပီးချ ိ န ်၂၀၁၃ ခုှစမှ် ၂၀၁၉ အထိ  

အကျဉ်းေထာင်တင်ွး ေထာင်ဒဏက်ျခံေနရေသာ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသား ၄၈၈ ဉီးင့်ှ အချပ် ၁၁၅ ဉီး 
အား ၁၇၆,၇၁၅,၉၇၅ ကျပ်၊ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသား (ကျန်းမာေရး) ၉၈ ဉီးအား 
၁၉,၀၁၁,၃၀၀ ကျပ်၊  

 

ုိင်ငံေရးအကျဉး်သားေဟာင်း (ကျန်းမာေရး) ၄၅၀ ဦးအား  ၁၄၄,၁၇၆,၆၆၅ ကျပ်၊ (ပညာေရး) ၇၀ 
ဦးအား ၅၀,၉၈၉,၈၄၅ ကျပ်၊ (သက်ေမွးအတတ်ပညာ) ၄၅ ဉီးအား ၃,၈၅၈,၀၀၀ ကျပ်၊  

 

ုိင်ငံေရးအကျဉး်သားမိသားစ ု (အေြခခံပညာေရး)၊ ၁၇၆ ဉီးအား ၂၂,၆၂၀,၀၀၀ ကျပ်၊(သက်/ေမွး 
ပညာေရး) ၁၈ ဦးအား ၅,၄၂၀,၀၀၀ ကျပ်၊ 

 

အကျဉ်းေထာင်တင်ွး ကျဆံုး ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား ၁၁၅ ဦးအား ၈၄,၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်၊ 

စစေ်ကာေရးစခန်းင့်ှ အကျဉ်းေထာင်တင်ွး ညဉး်ပနး်ိှပ်စက်မ ြပင်းထနစ်ာွခခံဲ့ရသူ ၁၆၇ 
ေယာကအ်ား    ၄၂,၈၇၀,၀၀၀ ကျပ်၊ 

 

၂၀၁၇-၁၉ ခုစှအ်တင်ွး တရားရင်ဆိုင်ေနရသူများအတက်ွ အကျ ိ းေဆာင်ေပးေသာ ေရှေန ၁၉ 
ဦးအား တရားခွင်ကိစရပ်များ ေဆာင်ရက်ရာတင်ွ အသံုးြပိုင်ရနအ်တက်ွ ၃၉,၈၅၀,၀၀၀ ကျပ် အား 
ကူညီခဲ့ပါသည်။  

 

                                 

ulnDaxmufyHhrSk 
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 ေအေအပီပီမှ ြပည်တင်ွးသုိ ြပနလ်ည်ေရာကရိှ်ချ ိ နမှ်စ၍ “ကွနရ်က်အစည်းအေဝးများငှ့် 
အမှနတ်ရားကုိ ထုတ်ေဖာ်ေြပာကားြခင်း အခမ်းအနား” များကုိ စတင်ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့သည်။ 
ထုိအခမ်းအနားများတွင် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများသည် အကျဉ်းေထာင်တင်ွး ရှင်သနေ်နထုိငမ် 
ဘဝ၊ ၎င်းတိုခံစားခဲ့ရေသာ ညဉ်းပနး်ှိပ်စကမ်င့်ှ မတရားဆက်ဆံခရံမတိုအပါအဝင် ၎င်းတို၏ 
အေတွအ ကံများအေကာင်းကုိ  လူထုတင်ွး ဖွင့်ဟေြပာဆိုမတွင် ပါဝင်ခဲ့ကသည်။ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသား 
ေဟာင်းများ၏ အေတွအ ကံများကုိ ေြပာကားြခင်းင့်ှ မှတတ်မ်းတင်ြခင်းတိုသည် အမျ ိ းသားြပနလ်ည ်
သင့်ြမတေ်ရးအတကွ ်အေရးကီးေသာ အစတ်ိအပုိင်းတစခု်ြဖစသ်ည်။ 

 

todtrSwfjyKjcif;? jyefvnfukkpm;a&;ESifh  

jyefvnfxlaxmifjcif;vkyfief;pOfrsm; 
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အသိအမှတ်ြပြခငး်ှင့် ဂုဏ်ြပမတ်ှတမး်တင်ြခငး် 

 ေအေအပီပီင့်ှ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများအဖဲွ (FPPS) တို ပူးတွဲ၍ အကျဉ်းေထာင်များ 
အတွင်း ကျဆံုးသွားေသာ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများကုိ အသိအမှတြ်ပ၊ ဂုဏြ်ပသည့်အေနြဖင့် အခမ်းအနား 
ြပလုပ်ေပးြခင်းင့်ှ ထုိသူတို၏ အနစန်ာခမံများကုိ အသိအမှတြ်ပသည့်အေနြဖင့် ၎င်းတို၏မိသားစမုျားကုိ 
အသိအမှတ်ြပ ဂုဏြ်ပလာများ ေပးအပ်ြခင်းတိုကုိ ြပလုပ်ခဲ့သည်။ ပထမအကိမ်ကို ၂၀၁၄ ခုစှ ်ဇန်နဝါရီလ 
၂ ရက်ေနတင်ွ ြပလုပ်ခဲ့ပီး၊ ဒတုယိအကမ်ိကုိ ၂၀၁၆ ခုစှ ် မတလ် ၂၃ ရက်ေနတင်ွ ရနကု်န်မိ၌ ြပလုပ ်
ေပးခဲ့သည်။  

 ထုိအြပင် ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရးတင်ွ တစုံတရာအေထာက်အပ့ံြပိုင်ရနအ်တက်ွ ၎င်းတို၏ 
မိသားစ ု၁၁၅ စု အတွက ်ေထာက်ပ့ံေငွများလည်း ေပးအပ်ခဲ့သည်။  

ေဒေအာငဆ်နး်စုကည်၏ သဝဏ်လာ 
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 ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများသည် အကျဉ်းေထာင်မှ လွတေ်ြမာကလ်ာစဉ် ၎င်းတိုဘဝ ြပနလ်ည် 
ထူေထာင်ေရးအတကွ ် ကျန်းမာေရး ြပနလ်ည်ေကာင်းမွနလ်ာရန ် ပထမဉီးစားေပးအေနင့်ှ ေဆာင်ရက ်
ကရသည်။ ၎င်းတိုသည် အကျဉ်းေထာင်မှ လွတလွ်တ်ချင်း ကျန်းမာေရး စစေ်ဆးြခင်း၊ လုိအပ်သည့် 
ေဆးဝါးကုသြခင်းတိုကုိ ေဆာင်ရက်ကရသည်။ ထုိသုိေဆာင်ရကရ်ာတင်ွ ေအေအပီပီသည် နယ်စပ်ေဒသတင်ွ 
အေြခစိုက်စဉ်ကာလကတည်းက အကူအညီလုိအပ်သူများကုိ လက်လှမ်းမီသေရ ကူညီေထာကပ့ံ်ခဲ့သည်။ 
ယခအုချ ိ နတွ်င် ကျန်းမာေရးစစေ်ဆးြခင်းကိစများကုိ မေဆာင်ရကေ်ပးိုင်ေတာ့ေသာ်လည်း ေဆးဝါး 
ကုသရန ်လုိအပ်သူများကုိ တတ်ိုင်သေလာက ်ကူညီေထာက်ပ့ံေပးေနဆ ဲြဖစသ်ည်။  

 ထုိအြပင် အကျဉ်းေထာင်တင်ွးင့်ှ လွတေ်ြမာကက်ာစ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ၏ သား/သမီးများ 
အထက်တနး်ပညာ ဆက်လကသ်င်ကားိုင်ရနအ်တက်ွ အကူအညီလုိသူများကုိ တတ်ိုင်သေရ ကညူ ီ
ေထာကပ့ံ်ေပးခ့ဲသည်မှာ  ၂၀၀၅ ခုစှမှ်စ၍ ၁၀ စုစှ ်တခုကာမြဖစ်ပီး၊ ယခုအချ ိ နထိ် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား 
ေဟာင်းများ ြမနမ်ာိုင်ငံအတင်ွး တကသုိလ်င့်ှ ဘဲွလွနတ်န်းများ တက်ေရာကုိ်င်ရန ် ကညီူေပးလျက ်
ရိှသည်။ 
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 ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများသည် ြပနလ်ည်လွတေ်ြမာက်ပီးချ ိ နတ်င်ွ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး 
ြပတေ်တာက်မများအြပင် စးီပွားေရးြပတေ်တာကမ်များလည်း ကံေတွကရပါသည်။ စားဝတ်ေနေရး 
အတွက ်ခက်ခစဲာွ ြပနလ်ည်တည်ေဆာက်ကရသူများမှာ အများစြုဖစသ်ည်။ ထုိြပဿနာများကို ေအေအပီပ ီ
သည် တဖက်တလမ်းမှ ေြဖရှင်းေပးရန ် ကိးစားလျကရိှ်သည်။ သုိြဖစ၍် ြပည်တွင်းြပနေ်ရာက်ပီး အချ ိ န ်
ကာလများတွင် ထုိသူများအတွက် သက်ေမွးဝမ်းေကျာင်းသင်တနး်များကုိ စီစဉ်ေဆာင်ရကမ်များ ြပလုပ ်
ေပးခဲ့သည်။  

 စစအ်စိုးရလက်ထက်ကာလများတွင် ဖမ်းဆးီ၊ ေထာင်ချခံခဲ့ရေသာ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများသည် 
ညဉ်းပနး်ှိပ်စက်မများ အနည်းှင့် အများဆုိသလုိ ခံကရသည်။ ထုိသူတိုသည် အကျဉ်းေထာင်များမ ှ
ြပနလ်ည်လွတေ်ြမာကလ်ာပီးေနာကပုိ်င်း စတိပုိ်င်း၊ ုပ်ပုိင်းဆုိင်ရာ ဒဏရ်ာဒဏခ်ျက်များ ကုိယ်စခီစံားလာ 
ခဲ့ကရာ ြပနလ်ည်ကုစားိုင်ရနအ်တက်ွ မြဖစမ်ေန အကူအညီလုိအပ်သူများရိှေနခဲ့သည်။ မိမိတိုအေနြဖင့် 
ထုိသုိ အေရးေပလုိအပ်သူများကုိ ိုင်သမ ကူညီေပးလျက်ရိှပါသည်။  
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 ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများကူညီေစာင့်ေရှာကေ်ရးအသင်းသည် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများြဖင့် 
ဖဲွစည်းထားေသာ အဖဲွအစည်းတခြုဖစသ်ည့်အတက်ွ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ ကံေတွခဲ့ရသည့် 
ရကစ်က်၍လူမဆနေ်သာ စစေ်ကာေရးအေတွအ ကံများ၊ ဆုိးရားကမ်းတမ်း၍ ခက်ခဲလှေသာ 
အကျဉ်းေထာင်တင်ွးေနထုိင်မတိုင့်ှ ပတသ်က်၍ ကုိယ်တိုင်ေတွ ကံခဲ့ကရသူများြဖစသ်ည့်အတကွ ်
ထုိသုိေတွ ကံခဲ့ကရသူများ၏ စိတ်ပုိင်းဆိုင်ရာ ထိခုိကမ်ကုိ စာနာနားလည်ကသည်။ အကျဉ်းေထာင် 
အသီးသီးမှ လွတေ်ြမာကခ့ဲ်ကပီးေနာကတ်င်ွလည်း စစ်အာဏာရှင်တို၏ နည်းလမ်းအမျ ိ းမျ ိ းြဖင့် 
ောှင့်ယှကမ်များေကာင့် ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းအများစသုည် မိမိတိုဘဝ ြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရး 
အတွက ် အလုပ်အကုိင် အခွင့်အလမ်းများ ဆံုးံးကရြခင်း၊ ကုိယ်ပုိင်စးီပွားေရးလုပ်ငနး်များ 
ထူေထာင်ရာတင်ွလည်း အခက်အခ၊ဲ အကျပ်အတည်းများ ကံေတွကရြခင်း စသည်တုိေကာင့် အများစမှုာ 
အဆင်မေြပမများစာွင့်ှ ကံေတွခဲ့ကရသည်။ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများတင်မက ၎င်းတို၏ မိသားစဝုင် 
များသည်လည်း လူမေရး၊ စးီပွားေရးြပဿနာများ  ကံေတွခံစားကရေသာေကာင့် သူတိုသည်လည်း 
စိုးရိမ်ပူပနြ်ခင်း၊ မလံု ခံြခင်းင့်ှ စတ်ိဓာတက်ျမတိုကုိ ခံစားကရသည်။ 

 ထုိေကာင့် ေအေအပီပီ၏ လုပ်ငနး်စဉ်များတင်ွ လွတ်ေြမာကလ်ာပီးေသာ ိုင်ငံေရး 
အကျဉ်းသားများင့်ှ ၎င်းတုိ၏မိသားစမုျား၏ ုပ်ပုိင်း၊ စိတပုိ်င်း ြပနလ်ည်ြပစပုျ ိ းေထာင်ေပးေရးကို အဓိက 
လုပ်ငနး်စဉ်တခုအြဖစ ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ သုိေသာ် စတိဓ်ာတ်ြမင့်တင်ေရးဆိုင်ရာ ေထာကပ့ံ်ကညီူေရး 
လုပ်ငနး်ကို အေကာင်အထည်ေဖာ်ရနအ်တက်ွ သင့်ေလျာ်ေသာ ပူးေပါင်းေဆာင်ရကမ်ည့် အဖဲွအစည်း၊ 
နည်းပညာအားြဖင့် ေထာကပ့ံ်ကညီူမည့် အဖဲွအစည်းတို လုိအပ်ေနခဲ့သြဖင့် အလျင်အြမနအ်ေကာင်အထည် 
ေဖာ်ရန ်မြဖစ်ိုင်ခဲ့ေပ။ 

 ၂၀၁၀ ခုစှတ်င်ွ ထုိင်းိုင်ငံ မဲေဆာက်မိရိှ ေအေအပီပီုံးသုိ အေမရိကန်ိုင်ငံ ဂနေ်ဟာ့ပ်ကင်း 
တကသုိလ်၏ ဘလွနး်ဘတ ်လူထုကျနး်မာေရးေကျာင်းမှ အသံုးချစိတက်ျန်းမာေရးသုေတသနအဖဲွ (Johns 
Hopkins University, Bloomberg School of Public Health, Apply Mental Health Research Group) 
မှ သုေတသီများက ၎င်းတုိ သုေတသနြပလုပ်ထားေသာ စတိက်ျန်းမာေရး စှသိ်မ့်ေဆးွေးွမနည်းလမ်း 
(Component Based Intervention) ကုိ ထုိင်း-ြမနမ်ာနယ်စပ်မှ ြမနမ်ာိုင်ငံသားများကို လာေရာက ်
သုေတသနြပလုပ်လုိေကာင်း ေဆးွေးွကမ်းလှမ်းခ့ဲသည်။ အထက်ပါ JHU ၏ နည်းပညာအကူအညီများကို 
ရယူကာ ၂၀၁၀ တွင် စတ်ိဓာတြ်မင့်တင်ေရးဆိုင်ရာေထာကပ့ံ်ကူညီေရး အစီအစဉ်ကုိ စတင် အေကာင် 
အထည်ေဖခဲ့သည်။  
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ထုိအစအီစဉ်သည် ကုထံုးများကုိ အေြခခံပီး တဦးချင်း ှစသိ်မ့်ေဆးွေးွေပးသည့် ေကာင်ဆယ်လာ 
များအြပင်၊ ကုသေရးပုိင်းဆိုင်ရာ ကးီကပ်သူများ၊ သင်တနး်နည်းြပများြဖင့် အဆင့်ဆင့် ဂစုိုကဝ်န်ေဆာင ်
ေပးရသည့် ြဖစစ်ဉ်တခြုဖစပ်ါသည်။ အဓိကအားြဖင့် စိတဒ်ဏ်ရာ၊ စတ်ိဓာတက်ျမ၊ စုိးရိနပူ်ပနမ်၊ အရက်/
မူးယစေ်ဆးဝါးှင့်ဆိုင်သည့် ြပဿနာများအတက်ွ ကူညီဝနေ်ဆာင်မေပးြခင်းြဖစပ်ါသည်။ ေအေအပီပီမ ှ
အဆုိပါနည်းပညာသင်တနး်ကို သင်တနး်ကာလ ၂ ပတ်၊ ေလ့ကျင့်ကာလ ၂ လှင့် လူေတွ စမ်းသပ်ကာလ ၈ 
ပတ်င့်ှ ၁၂ ပတ်ခန်ကာ ေလ့ကျင့်ပီးေနာက ် စတင်လုပ်ေဆာင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ မှစတင်၍ ရန်ကုန်ငှ့် 
မေလးမိတိုတင်ွ တိုးချဲခဲ့ပီးေနာက ် ယခုအခါ ှစသိ်မ့်ေဆးွေးွေပးသူ (ေကာင်ဆယ်လာ) ၁၇ ဉီး၊ 
ကုသေရးဆိုင်ရာ ကးီကပ်သူ ၄ ဦး၊ သင်တန်းဆရာ တဦး၊ အစီအစဉ်တာဝန်ခ ံ တဦးတုိြဖင့် ိုင်ငံေရး 
အကျဉ်းသားေဟာင်းများ၊ ၎င်းတို၏မိသားစဝုင်များ၊ လူကုနက်းူခံရသူများ၊ စစေ်ြပးဒကုသည်များ၊ 
ြပည်တင်ွးေနရပ်စနွ ခ်ာွခ့ဲရသူများ၊ HIV ေဝဒနာရှင်များ၊ ေရေြပာင်းအလုပ်သမားများ၊ ညဉ်းပနး်ှိပ်စက်ခရံ 
သူများ၊ အဓမြပကျင့်ခံရသူများ၊ အိမ်တင်ွးအကမ်းဖက်ခရံသူများ၊ လိင်စတိခံ်ယူမကွဲြပားသူများ စသည်ြဖင့် 
ယေနအထိ လူဉီးေရစစုေုပါင်း ၃,၀၀၀ ေကျာ်ကို ဝန်ေဆာင်မေပးခဲ့ပါသည်။  

 ၂၀၁၆ ခုစှတ်င်ွ လူမဝနထ်မ်း ကယ်ဆယ်ေရးင့်ှ ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရးဝန်ကးီဌာန 
ြပည်ေထာင်စ ု ဝန်ကးီင့်ှ ေတွဆုံ၍ ဝန်ကးီဌာနလက်ေအာက်ရိှ အမျ ိ းသမီးသကေ်မွးဝမ်းေကျာင်းပညာ 
သင်တနး်ေကျာင်း၊ အမျ ိ းသမီး ဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးဌာန၊ ငှက်ေအာ်စမ်း လူငယ်ေလ့ကျင့်ေရးသင်တနး် 
ေကျာင်း၊ မသန်စမ်ွးသက်ကးီ သက်ေမွးပညာသင်ေကျာင်းများတွင် စတိပုိ်င်းဆိုင်ရာ စှသိ်မ့်ေဆးွေးွမများ 
ကုိ ေဆာင်ရကေ်ပးခ့ဲသည်မှာ ယေနအထိြဖစသ်ည်။  
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 ေအေအပီပီ၏ စိတ်ဓာတြ်မင့်တင်ေရးဆိုင်ရာေထာကပ့ံ်ကူညီေရး အစအီစဉ်အား လက်ရိှတငွ ်
လုပ်ငနး်စဉ် ၅ခုြဖင့် ဆက်လကလု်ပ်ေဆာင်ေနပါသည်။ 

 

 ၁။ စိတ်ဒဏရ်ာြပဿနာ၊ စတ်ိဓာတက်ျမြပဿနာင့်ှ အရက်င့်ှ မူးယစေ်ဆးဝါး အလဲွသံုးမ 
 ြပဿနာများအတက်ွ စတ်ိကျန်းမာေရး စှသိ်မ့်ေဆးွေးွမများ ြပလုပ်ေပးြခင်း။ 

 ၂။ Common Elements Treatment Approach (CETA) ေကာင်စယ်လာင့်ှ စပူါဗုိက်စာ 
 သင်တနး်များေပးြခင်းင့်ှ ကီးကပ်မေပးြခင်း။ 

၃။ စိတက်ျန်းမာေရးဆိုသည်ကို အများြပည်သူ သိရိှသေဘာေပါက၍် အဆုိးြမင်ြခင်း (STIGMA)များ 
ေလျာ့ကျသွားေစရန ်အသိပညာေပးြခင်းင့်ှ မိမိ၏ စိတက်ျနး်မာေရးကို ကုိယ်တုိင်      ဂုစိုက်ိုင် 
ေစရန ် သင်တနး်များေပးြခင်း။ 

၄။ စိတဖိ်စးီမကုိ ေြဖရှင်းြခင်း၊ အေြခခ ံစိတပုိ်င်းဆိုင်ရာ ကုိင်တယ်ွေြဖရှင်းနည်းင့်ှ မိမိကိုယ်ကို    
ဂစုိုကြ်ခင်း အလုပ်ုံေဆးွေးွပဲွများ/ သင်တနး်များ ေပးြခင်း။ (ထုိသင်တနး်သည် တုိင်းရင်းသား 
အဖဲွအစည်းများမှ အဖဲွဝင်များ၊  လူအခွင့်အေရးကာကွယ်ေစာင့်ေရှာကသူ်များ၊ တက်ကလပ်ရှား 
သူများ ေတွ ကံရေလ့ရိှေသာ  စတိဒ်ဏ်ရာကးူစက်မ၊ ေြခကုနလ်ကပ်မ်းကျမ၊ စိတဖိ်စးီမ၊ 
လုပ်ငနး်ခင်ွမှ အေထွေထွအခက်အခမဲျား ေြပလည်ေစရန၊် လူတို၏ ေနစဉ်ဘဝတင်ွ သာမက 
ေပျာ်ရင်ဖွယ် လုပ်ငနး်ခင်ွြဖစေ်စရနအ်တကွ ်အရည်အချင်းြမင့်တင်ေပးရန ်ရည်ရယ်သည်။) 

 ၅။ လူထုအေြခြပ စတိက်ျန်းမာေရး စှသိ်မ့်ေဆးွေးွမလုပ်ငနး်များ ပုိမုိတုိးတက် ကျယ်ြပန  ်
 လာေစရန ်အတွက ်အစုိးရ၊ လတ်ေတာ်၊ ုိင်ငံတကာအသုိင်းအဝုိင်းင့်ှ ြပည်တင်ွးမှ ပါဝင် 
 ပတသ်က်သူများကုိ တိုက်တန်ွးလံေဆာ်ြခင်း။  
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ှစသိ်မ့်ေဆွးေွးမ ြပလုပခ့ဲ်ပးီေသာ ေဒသများ 
 ၂၀၁၃ မှ ၂၀၂၀ ထိ - ရနကု်န၊် မေလးမိများရိှ ုိင်/ကျဉ်းများှင့် ၎င်းတို၏ 
မိသားစဝုင်များကုိလည်း ဆက်လက်၍ စိတက်ျန်းမာေရး စှသိ်မ့်ေဆးွေးွမများ ြပလုပ်ေပးခဲ့သည်။ 

 ၂၀၁၄-၂၀၁၅  တွင် အလုပ်အဖဲွတခုမှ ဧရာဝတတီိုင်း ဘုိကေလးမိနယ်ရိှ ကရင်တိုင်းရင်းသား 
ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများင့်ှ ၎င်းတို၏ မိသားစမုျားကို ဘုိကေလးမိသုိ သံုးလခန ် သွားေရာက၍် 
စှသိ်မ့်ေဆးွေးွမများ ြပလုပ်ေပးခ့ဲသည်။ ထုိြပင် ထုိေဒသမှ ုိင်/ကျဉ်းများှင့် မိသားစဝုင်များအတက်ွ 
မစိုက်ပျ ိ းနည်းသင်တနး်ကိုလည်း ကမ်းကျင်သူပညာရှင်ကို ေခယူသင်ကားေပးိုင်ခ့ဲသည်။  

  ၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ခုစှတွ်င်ပင် MHAP ၏ မေလးအေြခစိုက် အလုပ်အဖဲွသည်လည်း စစကုိ်င်းတိုင်း၊ 
ေချာင်းဦးမိရိှ ိုင်/ကျဉ်းေဟာင်းများင့်ှ ၎င်းတို၏ မိသားစဝုင်များကုိ သွားေရာက၍် ှစသိ်မ့်ေဆးွေးွမများ 
ြပလုပ်ေပးခဲ့သည်။  

 ၂၀၁၇ - ၂၀၂၀  ခုစှမ်ျားတွင် ရနကု်န်မိရိှ အမျ ိ းသမီး သက်ေမွးပညာသင်ေကျာင်း၊ အမျ ိ းသမီး 
ဖံွဖိးတိုးတကေ်ရးဌာနင့်ှ ငှကေ်အာ်စမ်း လူငယ်သင်တနး်ေကျာင်းများတင်ွ စိတက်ျန်းမာေရး ှစသိ်မ့် 
ေဆးွေးွမများ ြပလုပ်ေပးေနပါသည်။ 

 ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ မေကွးတုိင်း၊ နတ်ေမာက်မိင့်ှ ေတာင်တင်ွးကးီမိများရိှ ိုင်/ကျဉ်းေဟာင်းများ၊ 
HIV ေဝဒနာသည်များကုိ စတိက်ျန်းမာေရး စှသိ်မ့်ေဆွးေးွမများ ြပလုပ်ေပးေနပါသည်။ 

 ၂၀၁၉ - ၂၀၂၀ တွင် အလုပ်အဖဲွတခမှု မေကွးတိုင်း ပခုက မိနယ်သို သွားေရာက၍် ထုိေဒသရှိ 
ိုင်/ကျဉ်းေဟာင်းများင့်ှ ၎င်းတို၏ မိသားစဝုင်များကုိစတိက်ျန်းမာေရး စှသိ်မ့်ေဆးွေးွမများ ြပလုပ ်
ေပးိုင်ခဲ့သည်။  

 

ဌာန 

                                                      ခှုစ် 

  

၂၀၁၇ 

  

၂၀၁၈ 

  

၂၀၁၉ 

၂၀၂၀ 
ေဖေဖာ်ဝါရီထ ိ

  

စုစုေပါင်း 
  ကျား မ ကျား မ ကျား မ ကျား မ   
ငှက်ေအာ်စမ်း လူငယ်သင်တန်းေကျာင်း ၄၇   ၈၉   ၁၃၈   ၁၇   ၂၉၁ 
အမျ ိ းသမီး သက်ေမွးပညာသင်ေကျာင်း - ၂၅ - ၄၅ - ၁၈   ၇ ၉၅ 
အမျ ိ းသမီး ဖံွဖိးတုိးတက်ေရးဌာန - ၄၆ - ၂၄ - ၁၃   - ၈၃ 
မသန်စွမ်း သက်ကီး သက်ေမွးသင်တန်းေကျာင်း - - - - ၁၅ ၁၇ - - ၃၂ 

စုစုေပါင်း ၄၇ ၇၁ ၈၉ ၆၉ ၁၅၃ ၄၈ ၁၇ ၇ ၅၀၁ 

လူမဝနထ်မ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးှင့် ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး ဝန်ကးီဌာန လက်ေအာကရိှ် ဌာနများတွင ်
စတိက်ျန်းမာေရး ှစသိ်မ့်ေဆးွေွးမ ြပလုပ်ြခင်း 
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 စတိက်ျန်းမာေရးစှသိ်မ့်ေဆးွေးွမြပလုပ်ခဲ့ေသာ ကလုိင်းယနမ်ျားမှာ ိုင်/ကျဉ်းေဟာင်းများငှ့် 
၎င်းတို၏ မိသားစဝုင်များ၊ ညဉ်းပနး်ှိပ်စက်ခံခဲ့ကရသူများ၊ လူကန်ုကးူခံခဲ့ရသူများ၊ အဓမအကျင့်ခံရသူများ၊ 
HIV င့်ှေနထုိင်သူများ၊ LGBTIQAs များ၊ လိင်လုပ်သားများ၊ ဒကုသည်များ၊ စစ်ေဘးေရှာင် ဒကုသည်များ၊ 
အရက်အလွနအ်က ံ ေသာကသံု်းသူများ၊ ေရေြပာင်းလုပ်သားများအပါအဝင် အားနည်း၍ ထိခိုက်လွယ်သ ူ
များ ြဖစ်ကသည်။  

ှစအ်လုိက် ပီးေြမာကေ်အာင်ြမင်ခဲ့ေသာ စတိက်ျန်းမာေရး ှစသိ်မ့်ေဆးွေွးမများ 

ေဒသ 
             ခှုစ် 

  
၂၀၁၃ 

  
၂၀၁၄ 

  
၂၀၁၅ 

  
၂၀၁၆ 

  
၂၀၁၇ 

  
၂၀၁၈ 

  
၂၀၁၉ 

၂၀၂၀ 
ေဖေဖာ်ဝါ

ရ ီထိ 

  
စုစုေပါငး် 

က မ က မ က မ က မ က မ က မ က မ က မ   

ရန်ကန်ု ၂၄ ၂၄ ၁၃၇ ၁၀၁ ၁၂၆ ၁၁၇ ၁၅၅ ၁၃၈ ၁၄၆ ၂၀၃ ၈၃ ၈၇ ၂၂၀ ၁၆၇ ၃၂ ၁၁ ၁၇၇၁ 

မေလး ၄ - ၃၀ ၁၁ ၃၆ ၁၅ ၃၆ ၁၅ ၃၈ ၁၁ ၁၀ - ၂၃ ၈ ၁ ၄ ၂၄၂ 

ဘိုကေလး/
ေချာငး်ဦး 

- - - - ၄၄ ၁၃ - - - - - - - - - - ၅၇ 

ပခကု - - - - - - - - - - - - - - ၉ ၈ ၁၇ 

နတေ်မာက/် 
ေတာငတ်ငွး်ကးီ 

- - - - - - - - - - - - ၃ ၄ ၈ ၈ ၂၃ 

မဲေဆာက၊် 
ထိုငး်ုိငင် ံ

၉၁ ၈၈ ၇၁ ၁၃၂ ၄၅ ၃၂ ၂၇ ၄၂ ၈၂ ၃၂ ၇၃ ၄၂ ၁၀၄ ၆၀ ၃ ၄ ၉၂၈ 

  ၃၀၃၈ 

  

အဖဲွအစည်းအမည် 

  

ခှုစ် 

  
သင်တန်းသား  

ဦးေရ 

  

မှတ်ချက် 

ုိင်ငေံရးအကျဉ်းသားများ 
ကူညီေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း 

၂၀၁၄ ၁၇   

PU-AMI (Mae La Refugee Camp) ၂၀၁၄ ၂၆   

PU-AMI (Umpiem and Nupo Refugee 
Camp) at Umphang 

၂၀၁၅ ၂၂   

Karen Department of Health and Wel-
fare + Backpack Health Workers Team 

၂၀၁၆ ၂၂   

ုိင်ငေံရးအကျဉ်းသားများ 
ကူညီေစာင့်ေရှာက်ေရးအသင်း 

၂၀၁၆ ၁၁   

Population Services International (PSI) ၂၀၁၇ ၇   

ငိမ်းေဖာင်ေဒးရှင်း၊ Substance Abuse 
Research Association  (SARA) and Ka-
chin Baptist Convention (KBC) at 

၂၀၁၇၊ ၂၇   

Metta Foundation, Karuna Mission 
Social Solidarity, Kachin Development 

၂၀၁၈ ၂၇ ကီးကပ်မ ဆက်လုပ်ေပးလျက်ရိှ 

PSI, SARA, KDG, and KBC at Myitkyina ၂၀၁၉ ၂၇ ကီးကပ်မ ဆက်လုပ်ေပးလျက်ရိှ 

Common Elements Treatment Approach (CETA) သင်တနး်များ သင်ကားေပးြခင်းှင့် ကးီကပ်မ 
ြပလုပ်ြခင်း 
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၃။ စိတက်ျန်းမာေရးဆိုသည်ကို အများြပည်သူ သိရိှသေဘာေပါက၍် အဆုိးြမင်ြခင်း (STIGMA) များ 
ေလျာ့ကျသွားေစရန ် အသိပညာေပးြခင်းှင့် မိမိ၏စတိက်ျန်းမာေရးကုိ ကုိယ်တိုင်ဂစုိုကုိ်င်ေစရန ်
သင်တနး်များေပးြခင်း  

၂၀၁၈ 

အမှတ်စဉ် ခှုစ်၊ လ ေဒသ သင်တန်းသားဦးေရ စုစုေပါင်း မှတ်ချက် 

ကျား မ 

၁ ဧပီ၊ ၂၀၁၈ ဒဂံုမိသစ် 
ေတာင်ပုိင်း၊ 
ရန်ကုန်တုိင်း 
ေဒသကီး 

၉ ၁၆ ၂၅   

၂ ဇွန်၊ ၂၀၁၈ ကျ ိ လ၊ီ 
ရခုိင်ြပည်နယ် 

၁၉ ၁၄ ၃၃   

၃ ဇူလိုင်၊ ၂၀၁၈ ြမစ်ကီးနား၊ 
ကချင်ြပည်နယ ်

၁၆ ၉ ၂၅   

၄ ဩဂုတ်၊ ၂၀၁၈ ြပည်၊ ပဲခးူတုိင်း ၁၁ ၁၆ ၂၇   

၅ ဩဂုတ်၊ ၂၀၁၈ ပဲခူး၊ ပဲခးူတုိင်း 
ေဒသကီး 

၉ ၁၃ ၂၂   

၆ စက်တင်ဘာ၊ 
၂၀၁၈ 

ဟုမလင်း၊ 
စစ်ကုိငး်တုိင်း 

၁၁ ၉ ၂၀   

၇ စက်တင်ဘာ 
၂၀၁၈ 

ဟုမလင်း၊ 
စစ်ကုိငး်တုိင်း 

၁၅ ၉ ၂၄   

၈ ေအာက်တုိဘာ 
၂၀၁၈ 

မုိးေကာင်း၊ 
ကချင်ြပည်နယ ်

၁၅ ၁၄ ၂၉   

၉ ေအာက်တုိဘာ 
၂၀၁၈ 

ဟုိပင်၊ 
ကချင်ြပည်နယ ်

၁၈ ၁၂ ၃၀   

၁၀ ုိဝင်ဘာ 

၂၀၁၈ 

မုိးေမာက်၊ 
ကချင်ြပည်နယ ်

၇ ၁၈ ၂၅   

၁၁ ုိဝင်ဘာ ၂၀၁၈ ဟသာတ၊ 
ဧရာဝတီတုိင်း 

၁၅ ၁၅ ၃၀   

၁၂ ဒီဇင်ဘာ 

၂၀၁၈ 

ေတာင်ကုတ်၊ 
ရခုိင်ြပည်နယ် 

၁၆ ၁၂ ၂၈   

၁၃ ဒီဇင်ဘာ 

၂၀၁၈ 

ကျ ိ က်ထုိ၊ 
မွန်ြပည်နယ ်

၁၆ ၆ ၂၂   
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၂၀၁၉  

အမှတ်စဉ် ခှုစ်၊ လ ေဒသ သင်တန်းသားဦးေရ စုစုေပါင်း မှတ်ချက် 

ကျား မ 

၁ ဇဝါရ၊ီ ၂၀၁၉ စစ်ေတွ၊ ရခိုင်ြပည်နယ ် ၁၃ ၉ ၂၄   

၂ ေမ၊ ၂၀၁၉ ကျ ိ င်းတံု၊ ရမ်ှးြပည်နယ် ၇ ၁၆ ၂၃   

၃ ေမ၊ ၂၀၁၉ ပုသိမ်၊ 

ဧရာဝတီတုိင်း ေဒသကီး 

၁၇ ၇ ၂၄   

၄ ဇွန်၊ ၂၀၁၉ ြပင်ဦးလွင်၊ မေလးတုိင်း 
ေဒသကီး 

၉ ၁၅ ၂၄   

၅ စက်တင်ဘာ၊ 
၂၀၁၉ 

ေကျာက်ပန်းေတာင်း၊ 
မေလးတုိင်း ေဒသကီး 

၁၂ ၁၈ ၃၀   

၆ စက်တင်ဘာ၊ 
၂၀၁၉ 

ေညာင်ဦး၊ မေလးတုိင်း 
ေဒသကီး 

၉ ၁၀ ၁၉   

၇ စက်တင်ဘာ၊ 
၂၀၁၉ 

ေညာင်ဦး၊ မေလးတုိင်း 
ေဒသကီး 

၉ ၂၁ ၃၀   

၈ ေအာက်တုိဘာ၊ 
၂၀၁၉ 

ဝိမုတိ အမျ ိ းသမီးအဖဲွ 
ေတာင်ဒဂံု၊ ရန်ကုန်တုိင်း 
ေဒသကီး 

၂၅ ၂ ၂၇   

၉ ေအာက်တုိဘာ၊ 
၂၀၁၉ 

The Wings Institute. 
ပုစွန်ေတာင်၊ ရန်ကုန်တုိင်း 
ေဒသကီး 

၁၀ ၁၃ ၂၃   

၁၀ ေအာက်တုိဘာ၊ 
၂၀၁၉ 

တအာင်းအမျ ိ းသမီးအဖဲွ 
(TWO)၊ လား၊ 
ရမ်ှးြပည်နယ် (ေြမာက်ပုိင်း) 

၁၉ - ၁၉   

၁၁ ုိဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၉ ေတာင်သာ၊     
မေလးတုိင်း ေဒသကီး 

၃ ၂၅ ၂၈   

၁၂ ုိဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၉ ြမင်း ခံ၊           
မေလးတုိင်း ေဒသကီး 

၁၆ ၁၇ ၃၃   
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 ထုိသင်တနး်များကုိ တက်ေရာကခ့ဲ်ကသူများသည် မိမိတို၏ လုပ်ငနး်ခင်ွ၊ မိမိတို၏ 
လုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်၊ မိမိတုိ၏ လူမအသုိင်းအဝုိင်းကားတင်ွ ြဖစေ်လ့ြဖစထ်ရိှေသာ စတိက်ျန်းမာေရးြပဿနာ 
များကုိ နားလည်သေဘာေပါက်ပီး ထုိသူများအေပတင်ွ အဆုိးြမင်ြခင်း (Stigma) များ ေလျာ့နည်းသွား 
ကသည်။ ထုိြပင် မိမိကိုယ်ကုိ ဂစုိုကမ် ြပလုပ်နည်းများကုိ စနစတ်ကျ နားလည်သွားကပီး မိမိ၏ လုိအပ် 
ချက်များကုိ သိြမင်လာကာ ြပင်ဆင်မများ ြပလုပ်ိုင်ကပါသည်။ 

 

၄။ စိတဖိ်စးီမကုိ ေြဖရင်ှးြခင်း၊ အေြခခံ စိတပုိ်င်းဆိုင်ရာ ကုိင်တယ်ွေြဖရင်ှးနည်းှင့် မိမိကိုယ်ကို ဂုစိုက်ြခင်း 
အလုပ်ုံေဆးွေွးပဲွများ/ သင်တနး်များ ေပးြခင်း။ 

စဉ် လ/ ခုှစ် အဖဲွအစည်း/ ေဒသ သင်တန်းသား အမျ ိ းအစား သင်တန်းသား 
အေရအတွက် 

မှတ်ချက် 

ကျား မ 

၁ ေဖေဖာ်ဝါရီ/ ၂၀၁၈ တအာင်း အမျ ိ းသမီးအဖဲွ၊ 
လားး၊ ရမ်ှးြပည်နယ် 
ေြမာက်ပုိင်း 

ရမ်ှးြပည်နယ် ေြမာက်ပုိင်း 
တခွငရိှ် တအာင်း အမျ ိ းသမီး 
အဖဲွဝင်များ 

- ၂၆   

၂ ဇူလိုင်/ ၂၀၁၈ Sandhi Governance Insti-
tute, ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး 

နယ်ပယအ်သီးသီး၊ ေဒသ 
အသီးသီးမှ ုိင်ငေံရး တက်က 

၁၂ ၁၅   

၃ ဒီဇင်ဘာ/၂၀၁၈ Population Services Interna-
tional (PSI) 
ြပင်ဦးလွင်၊ မေလးတုိင်း 
ေဒသကီး 

အဖဲွအစည်း၏ စီမံခနခဲွ်ေရး 
ဘုတ်အဖဲွဝင်များ 

၁၆ ၂၀   

၄ ေဖေဖာ်ဝါရီ/၂၀၁၉ ထားဝယ်အမျ ိ းသမီးသမဂ၊ 
ထားဝယ်၊ တနသာရတုိီင်း 

ထားဝယ်အမျ ိ းသမီးသမဂ 
အဖဲွဝင်များ 

၂ ၂၀   

၅ ေဖေဖာ်ဝါရီ/၂၀၁၉ Sandhi Governance Insti-
tute, ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး 

လူမအသုိင်းအဝုိငး် ေခါင်းေဆာင် 
များှင့် 

၁၆ ၁၂   

၆ ေမ/၂၀၁၉ Sandhi Governance Insti-
tute, ရန်ကုန်တုိင်းေဒသကီး 

လူမအသုိင်းအဝုိငး် ေခါင်းေဆာင် 
များှင့် 
ုိင်ငေံရးတက်ကလပ်ရာှးသူများ 

  

၁၆ ၁၂   

၇ ေအာက်တုိဘာ/ 
၂၀၁၉ 

အမျ ိ းသမီးေရှေဆာင်ရပ်ဝန်း၊ 
ြပင်ဦးလွင်၊ 
မေလးတုိင်းေဒသကီး 

အမျ ိ းသမီးသင်တန်းသားများ ၀ ၂၀   

၈ ုိဝင်ဘာ/ ၂၀၁၉ တအာင်းေကျာင်းသား၊လူငယ် 
သမဂ၊ လားးမိ၊ ရမ်ှးြပည်နယ် 

အကီးတန်းမန်ေနဂျာများှင့် 
ဝန်ထမ်းများ 

၁၀ ၉   
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၅။ လူထုအေြခြပ စတိက်ျန်းမာေရး ှစသိ်မ့်ေဆးွေွးမလုပ်ငနး်များ ပုိမုိတိုးတက် ကျယ်ြပနလ်ာေစ 
ရနအ်တွက် အစုိးရ၊ လတေ်တာ်၊ ုိင်ငံတကာအသုိင်းအဝုိင်းှင့် ြပည်တင်ွးမှ ပါဝင်ပတသ်ကသူ်များကို 
တိုက်တနွး်လံေဆာ်ြခင်း။ 

 

 ေအေအပီပီသည် စတိဓ်ာတ်ြမင့်တင်ေရးဆိုင်ရာ ေထာက်ပ့ံကညီူေရး အစီအစဉ်ကုိ အေကာင် 
အထည်ေဖာ်ရြခင်း၏ အဓိကရည်ရယ်ချက်တစ်ခမှုာ ထုိအစအီစဉ်သည် ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ လုိအပ်ချက ်
ကးီမားေနြခင်းေကာင့်ြဖစသ်ည်။ ထုိသုိ လုိအပ်ချက်ကးီမားေနေသာလုပ်ငနး်ကို တြပည်လံုးအတုိင်းအတာ 
ြဖင့် လံုေလာကေ်အာင် အေကာင်အထည်ေဖာ်ရန ် ေအေအပီပီတခုတည်းြဖင့် မြဖစ်ိုင်သလုိ အစိုးရ၏ 
မူဝါဒတင်ွ ထည့်သွင်းေရးဆွဲပီး ဝုိင်းဝနး်အေကာင်အထည်ေဖရန ် လုိအပ်ပါသည်။ ထုိေကာင့် ေအေအပီပ ီ
သည် ဤစတ်ိဓာတြ်မင့်တင်ေရးဆိုင်ရာ ေထာကပ့ံ်ကူညီေရး အစအီစဉ်ကို အေထာက်အထား အေြခခံေသာ 
စည်းုံးလံေဆာ်ေရးကရိိယာအြဖစ ်အသံုးြပ၍ စည်းုံးလံေဆာ်မများ ြပလုပ်ေနဆြဲဖစပ်ါသည်။  

 ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ေအာက်တုိဘာ ၁၀ ရက်၊ ကမာ့စတ်ိကျန်းမာေရးေနတင်ွ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ 
ကူညီေစာင့်ေရှာကေ်ရးအသင်း၏ စိတဓ်ာတြ်ပနလ်ည်ြမင့်တင်ေရးအစအီစဉ်မှ “ြမန်မာိုင်ငံတင်ွ ြဖစေ်လ ့
ြဖစထ်ရိှေသာ စတိပုိ်င်းဆိုင်ရာနာမကျနး်ြဖစမ်ကို ကုသေပးြခင်းင့်ှ ြပည့်စုံေသာ စတိက်ျန်းမာေရးမူဝါဒများ 
လုိအပ်မ” အစီရင်ခစံာကုိ ထုတေ်ဝခ့ဲပါသည်။  

 ကျန်းမာေရးင့်ှအားကစားဝန်ကီးဌာန၏ ကျန်းမာေရးဦးစီးဌာနမှ အကီးအကဲများင့်ှ ေတွဆုံ၍ 
လည်းေကာင်း၊ အမျ ိ းသားလတေ်တာ် ကျန်းမာေရးင့်ှ အားကစားေကာ်မတီ ဥကင့်ှအဖဲွအား ေတွဆုံ၍ 
လည်းေကာင်း၊ ပဲခူးတိုင်းေဒသကးီလတေ်တာ်တင်ွလည်းေကာင်း၊ စိတက်ျန်းမာေရး စှသိ်မ့်ေဆးွေးွသည့် 
လုပ်ငနး်များ ပုိမုိကျယ်ြပနစ်ာွ တုိးတက်အေကာင်အထည်ေဖာ်ိုင်ေရးအတကွ ်စည်းုံးလံေဆာ်ခဲ့ပါသည်။  

 ထုိြပင် စတိက်ျနး်မာေရးဆုိင်ရာ တကိျေသာမူဝါဒများ ေပေပါကေ်ရးင့်ှ ထုိမူဝါဒများထဲတငွ ် 
စတိက်ျန်းမာေရးဆိုင်ရာ စှသိ်မ့်ေဆးွေးွပညာေပးေရးလုပ်ငနး်များ တုိးတက်ေရးအတက်ွ အမျ ိ းသား 
အဆင့် မူဝါဒများပါဝင်ေရး၊ ေခတ်မီေသာစတိက်ျန်းမာေရးဥပေဒတရပ် ေပေပါက်ေရးင့်ှ ထုိဥပေဒတငွ ်
စှသိ်မ့်ေဆးွေးွပညာေပးေရးလုပ်ငနး်များအတက်ွ ဥပေဒတရပ်ြပာနး်ေပးေရးတိုကိုလည်း စည်းုံး 
လံေဆာ် ခ့ဲပါသည်။  

 ၂၀၁၉၊ ဇွနလ်တင်ွ ေနြပည်ေတာ်၌ ြပလုပ်ေသာ အမျ ိ းသားအဆင့် စိတက်ျန်းမာေရးမူဝါဒများ 
ြပနလ်ည်သံုးသပ်ေရးဆွဲေရး အလုပ်ုံေဆးွေးွပဲွသုိ တကေ်ရာကခွ်င့်ရခဲ့ပီး ထုိစတိက်ျန်းမာေရးမူဝါဒများထ ဲ
တင်ွ ှစသိ်မ့်ေဆးွေးွပညာေပးသည့်လုပ်ငနး်များအတက်ွ အမျ ိ းသားအဆင့်မူဝါဒများ ချမှတ်ိုင်ေရး 
အတွက ် ေဆွးေးွအ ကံြပခဲ့သည်။ အကျ ိ းဆက်အေနြဖင့် မူကမ်းတင်ွ စိတက်ျန်းမာေရး ှစသိ်မ့်ေဆးွေးွ 
ေရးင့်ှ သကဆုိ်င်သည့် နည်းပညာများ မဟာဗျဟာချမှတေ်ရးအဖဲွ(Establish mental health technical 
strategic group (TSG) under Myanmar Health Sector Coordinating Committee) ကုိ ဖဲွစည်းမည့် 
လုပ်ငနး်စဉ်ချမှတြ်ခင်း၊ လုပ်ေဆာင်ချက်များတွင်လည်း စတိက်ျန်းမာေရးဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်းဆန်းစစမ်များ 
ြပလုပ်ြခင်း၊ စတိက်ျန်းမာေရးလုပ်ငနး်များတင်ွ ပါဝင်ပတ်သက်သူများ ခွဲြခမ်းစတ်ိြဖာြခင်းများ ြပလုပ်ရန ်
အစအီစဉ်များ ပါဝင်လာခဲ့ပါသည်။  
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 အချပ်အားြဖင့် ေအေအပီပီ၏ စတ်ိဓာတြ်ပနလ်ည်ြမင့်တင်ေပးေရးအစအီစဉ်သည် အသွင်ကးူ 
ေြပာင်းေရးကာလ တရားမတမရှာေဖွေရး၏ တစိတ်တပုိင်းြဖစေ်သာ ြပနလ်ည်ကစုားေရးလုပ်ငနး်များတငွ ်
ိုင်/ကျဉ်းေဟာင်းများင့်ှ ၎င်းတို၏ မိသားစဝုင်များ၊ ကျးလွနခံ်ရသူများအတက်ွ လုိအပ်ချက်တခ ု
ြဖစသ်ည့်အြပင် အားနည်း၍ထိခိုက်လွယ်သူများ၊ ဖယ်ကဉ်ခထံားရသူများ၊ စစ်ေဘးေရှာင်ြပည်သူများ၊ 
အကျဉ်းသားများအတွက်လည်း ကးီမားေသာ လုိအပ်ချက်ြဖစပ်ါသည်။ ထုိြပင် ိုင်ငံေတာ်အတကွ ်
လုိအပ်ေနေသာ ြဖစေ်လ့ြဖစထ်ရိှသည့် စတိက်ျန်းမာေရးြပဿနာများကုိ ကုသေပးေရးဟူသည့် အလွန ်
ကးီမားေသာ ကွကလ်ပ်တစ်ခကုိုလည်း မိမိတို စမ်ွးေဆာင်ိုင်သမ ြဖည့်စည်းေပးေနသည့် အစအီစဉ ်
တစခု်ြဖစေ်ပသည်။  

 

 

 

 

 

 

 ၂၀၁၃ ခုစ်ှမှစ၍ ေအေအပီပီသည်  လူအခွင့်အေရးကို ကာကွယ်ရန်င့်ှ ြမင့်တင်ရန ် ရည်ရယ်၍ 
လူအခွင့်အေရးအေြခခမူံများ၊ လူအခွင့်အေရးမှတတ်မ်းတင်ြခင်းင့်ှ အသွင်ကးူေြပာင်းေရးဆိုင်ရာ 
တရားမတမသင်တနး်ကို စတင်ပုိချခ့ဲပီး ယေနအချ ိ နထိ် ထုိသင်တနး်များကုိ ြမနမ်ာြပည်အှံ 
ပုိချေပးလျက်ရိှသည်။ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများ၊ ိုင်ငံေရးပါတမီျား၊ ေဒသဆုိင်ရာလတေ်တာ်များမ ှ
အဖဲွဝင်များ၊ တုိင်းရင်းသားများ၊ ဘာသာေရးအသင်းအဖဲွများ၊ တက်ကလပ်ရှားသူများင့်ှ လူအခွင့်အေရး 
နယ်ပယ်ရိှ လပ်ရှားေဆာင်ရကေ်နသူများကို ပုိချေပးြခင်းြဖစသ်ည်။ သင်တနး်ကာလသည် ၁၂ ရက ်
ကာြမင့်ပီး အေြခခလူံအခွင့်အေရးသေဘာတရား၊ လူအခွင့်အေရးသမုိင်းေကာင်း၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 
လူအခွင့်အေရးေကညာစာတမ်းအဓိပါယ်၊ ိုင်ငံတကာစာချပ်စာတမ်းများ၊  ခဲွြခားဆက်ဆံမများ၊ လူအခွင့် 
အေရးချ ိ းေဖာက်မမှတတ်မ်းတင်ြခင်းင့်ှ အသွင်ကးူေြပာင်းေရးဆိုင်ရာ တရားမတမရှာေဖွြခင်းစသည့် 
အေကာင်းအရာများအား ပုိချေပးသည်။ ၂၀၁၃ ခုစှမှ် ယေနအချ ိ နထိ် သင်တန်းေပါင်း (၁၀၆) ကိမ ်
ြပလုပ်ေပးခဲ့ပီး သင်တနး်သား/သူ (၂၆၈၀) ဦး တက်ေရာကခ်ဲ့သည်။ 
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 အေြခခံလူအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ အသိပညာေပးေဆးွေးွပဲွများကုိ အစိုးရအထက်တန်းေကျာင်းများ၊ 
ပုဂလိကေကျာင်းများှင့် တကသုိလ်၊ ေကာလိပ်များတွင် ြပလုပ်ေပးလျကရိှ်သည်။ ငယ်ရယ်စဉ်အချ ိ နအ်ခါမှ 
စတင်ကာ လူအခွင့်အေရးင့်ှ ပတသ်က်၍ အသိပညာေပးမ ြမင့်တင်ရန ် ရည်ရယ်၍ ထုိေဆးွေးွပဲွများကုိ 
ြပလုပ်ြခင်းြဖစသ်ည်။ ပဲခးူတုိင်း၊ မေလးတိုင်း၊ မွနြ်ပည်နယ် အတင်ွးရိှ တကသုိလ်/ေကာလိပ် (၃၂) ခုတင်ွ 
ြပလုပ်ေပးခဲ့ပီး ၁၃,၂၉၃ ဦး တက်ေရာကခ့ဲ်သည်။ ြပည်နယ်င့်ှတိုင်း ၆ ခုတင်ွ အစုိးရအထကတ်န်းေကျာင်း 
(၄၆၆) ေကျာင်းတင်ွ ြပလုပ်ေပးခဲ့ပီး ၁၇၃,၈၇၃ ဦး တက်ေရာကခ်ဲ့သည်။ ကုိယ်ပုိင်အထက်တနး်ေကျာင်း 
(၁၅) ေကျာင်းတင်ွလည်း ြပလုပ်ေပးခဲ့ပီး ၂,၁၀၄ ဦး တက်ေရာကခ့ဲ်သည်။  

 ထုိအြပင် ေကျးရာများတင်ွလည်း ထုိေဆးွေးွပဲွများကုိ အခါအားေလျာ်စာွ ြပလုပ်ေပးလျကရိှ်သည်။ 
ေကျးရာေပါင်း (၈၅)ရာတွင် ြပလုပ်ေပးခဲ့ပီး ၈၇၈၄ ဦး တက်ေရာကခ်ဲ့သည်။  

 ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီ၊ မိနယ် ၂၈ မိနယ်အတင်ွးရိှ ရပ်ကက်ွ/ေကျးရာအပ်ုချပ်ေရးမှးများကို 
လူအခွင့်အေရးင့်ှ ေကာင်းမွနေ်သာစမံီအပ်ုချပ်မေခါင်းစဉ်ြဖင့် တစ်ရကတ်ာေဆွးေးွမများကိုလည်း 
သက်ဆိုင်ရာတိုင်းေဒသကးီင့်ှ ြပည်နယ်အစိုးရအဖဲွများှင့် ညိင်းကာ ြပလုပ်ေပးခဲ့သည်။ 
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ေဆွးေးွပဲွများကျငး်ပရြခငး် ရညရ်ယခ်ျက်များ 

 

 ိုင်ငံသားတိုင်း လူအခွင့်အေရးအေြခခအံချက်များ သိရိှနားလည်ရန်င့်ှ လူအခွင့်အေရး 
ချ ိ းေဖာကမ်များကုိ ကာကွယ်တားဆီးိုင်ရန် 

 လူအခွင့်အေရးအေြခခအံချက်များကုိ နားလည်သိရိှပီး အြခားသူများ၏ အခွင့်အေရးများကုိ 
ေလးစားလုိက်နာိုင်ရန် 

 လူအခွင့်အေရးကို ေလးစားပီး ကာကွယ်ေစာင့်ေရှာကေ်ပးိုင်ကာ တာဝန်ယူမ၊ တာဝန်ခံမ 
အြပည့်ရိှေသာ အနာဂတေ်ခါင်းေဆာင်ေကာင်းများ ေပထွနး်လာေစရန ်

 လူအချင်းချင်း ခဲွြခားဆက်ဆမံများ မြပလုပ်ေစရန်င့်ှ အမုနး်စကားများ မေြပာေစရန ်

 မူးယစေ်ဆးဝါးဆုိးကျ ိ းင့်ှပတသ်က၍် သိရိှနားလည်ေစရန ်တိုြဖစပ်ါသည်။  

 

 

ေဆွးေးွသည့် အေကာငး်အရာများ 

 

 လူအခွင့်အေရးအယူအဆသမုိင်းေကာင်း 

 အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာလူအခွင့်အေရးေကညာစာတမ်း ေပေပါက်လာပံု 

 အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာလူအခွင့်အေရးေကညာစာတမ်းပါ အချက် (၃၀) 

 အခွင့်အေရးင့်ှ တာဝနယူ်မ တာဝနခံ်မ 

 လူအခွင့်အေရးချ ိ းေဖာက်ခရံမများအတက်ွ တုိင်တနး်မယရား 

 ခွဲြခားဆက်ဆမံများ ေလျာ့နည်းပေပျာကေ်စမ 

 အကမ်းဖက်မများ ရပ်တနရ်န ်

 သဘာဝပတဝ်နး်ကျင်ကုိ တန်ဖုိးထားကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်ိုင်ရန် 

 စစပဲွ်ဆုိင်ရာစည်းမျဉ်းများ (Geneva Convention) 

 မူးယစေ်ဆးဝါးအရာယ် အသိပညာေပးြခင်း 

 စည်းကမ်းလုိကန်ာမ 

 ဘဝရည်မှနး်ချက်ပနး်တိုင်သုိ ေလာက်လှမ်းရာတင်ွ အံးမေပးဘဲ ဇဲွလံုလရိှရိှြဖင့်  

 ကိးစားိုင်ရန ်စသည်တိုအတွက ်ပါဝါပိွင့်များ၊ ဇာတ်လမ်းတိုများ ြပသ၍ ေဆွးေးွပါသည်။ 
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လူအခငွ့်အေရးဆုိငရ်ာ အသိပညာေပးေဆွးေွးပဲွများ 

 

 

 

 

 

 

 

လူအခငွ့်အေရးငှ့် အသငွကူ်းေြပာငး်ေရးကာလ တရားမတမရာှေဖွေရး သငတ်န်း 

စဉ ် ေနရာ ေဆးွေွးပဲွအေရအတက်ွ သင်တနး်သားဦးေရ 

၁ တကသုိလ်/ေကာလိပ် ၃၂ ၁၃၂၉၃ 

၂ အေြခခံပညာအထကတ်န်းေကျာင်း ၄၆၆ ၁၇၃၈၇၃ 

၃ ကုိယ်ပုိင်အထကတ်နး်ေကျာင်း ၁၅ ၂၁၀၄ 

၄ ေကျးရာများ ၈၅ ၈၇၈၄ 

၅ ရပ်/ေကျးအုပ်ချပ်ေရးမှး ၂၈ ၂၁၇၆ 

 စစုေုပါင်း ၆၂၆ ၂၀၀၂၃၀  

စဉ ် ြပည်နယ်/တိုင်း သင်တနး်အေရအတွက် သင်တနး်သားဦးေရ 

၁ ကချင်ြပည်နယ် ၁၄ ၃၉၇ 

၂ ကယားြပည်နယ် ၂ ၅၀ 

၃ ကရင်ြပည်နယ် ၃ ၈၄ 

၄ ချင်းြပည်နယ် ၂ ၄၁ 

၅ မွနြ်ပည်နယ် ၁၁ ၂၄၇ 

၆ ရခိုင်ြပည်နယ် ၄ ၉၃ 

၇ ရှမ်းြပည်နယ်-အေရှပုိင်း ၅ ၁၁၂ 

၈ ရှမ်းြပည်နယ်-ေတာင်ပုိင်း ၈ ၁၉၁ 

၉ ရှမ်းြပည်နယ်-ေြမာကပုိ်င်း ၇ ၁၉၃ 

၁၀ ရနက်နုတုိ်င်း ၆ ၁၃၁ 

၁၁ မေလးတိုင်း ၉ ၂၁၅ 

၁၂ ပဲခးူတုိင်း ၁၀ ၂၂၆ 

၁၃ မေကးွတုိင်း ၈ ၁၉၇ 

၁၄ စစကုိ်င်းတိုင်း ၈ ၁၉၂ 

၁၅ ဧရာဝတတီိုင်း ၇ ၂၀၆ 

၁၆ တနသာရီတိုင်း ၃ ၈၃ 

 စစုေုပါင်း ၁၀၆ ၂၆၈၅ 
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ရနကု်နလူ်အခွင့်အေရးလမ်းကား 

ရန်ကန်ုတိုငး်ေဒသကးီ ပန်းပတဲန်းမိနယ် ၃၁ လမး်ှင့် ၃၂ လမ်းကား(ေအာက်လမး်) တငွ ်
ေနာကေ်ဖးလမ်းကားဥယျာဉ် ဖငွ့်ပွဲကုိ ၂၀၂၀ ခုှစ် မတလ် ၈ ရက်ေန၌ ြပလုပခ်ဲ့သည်။ 
အဆိုပါလမ်းကားတငွ ် ေအေအပီပမှီ အြပည်ြပည်ဆိုငရ်ာ လူအခငွ့်အေရးေကညာစာတမ်း (၃၀)၊ 
လူအခငွ့်အေရးဆုိသညမှ်ာ၊ လူအခငွ့်အေရးအေြခခံမ ူ (၄) ချက ် စသညတ်ိုကို ကာတန်ွးပိုစတာများ 
ေရးဆဲွ ခငး်ကျငး်ြပသ၍ ပ့ံပိုးပါဝင်ခဲ့သည။်  
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 ကမာ့အမျ ိ းသမီးများေန တီဗီွဇာတ်လမး် 

 "မေကျေကးှင့် ပန်းပင့်ွများအတကွအ်ရာယ်" ဇာတလ်မး်ကို မတ်လ ၈ ရကေ်န၊ ကမာ့ 
အမျ ိ းသမးီများေန အထိမး်အမတှအ်တက်ွ ဗဟိုအမျ ိ းသမးီလုပင်န်းေကာ်မတ ီ (NLD) ှင့် 
ုိငင်ေံရးအကျဉ်းသားများကညူေီစာင့်ေရှာကေ်ရးအသငး် (AAPP) တိုမ ှ ပးူေပါင်းုိကက်းူတငဆ်က် 
ထားပါသည။် 
 ေကျးလကေ်ဒသ၊ ဆငေ်ြခဖံုးရပ်ကကွမ်ျားတငွ ် ေနထုိင်ကသည့် ြပည်သူလူထုအများစုမာှ 
အလုပအ်ကုိငရ်ာှးပါးမြပဿနာ၊ ကန်ုေဈးန်းကးီမားမြပဿနာ၏ အကျ ိ းဆကြ်ဖင့် ေကးတင်ေန 
ကသည။် ေကးသံသရာလညေ်နကသည။် ထုိေကးသံသရာသည ် မျ ိ းဆကသ်စ်လူငယ်များအထ ိ
ပတသ်ကလ်ာသည့်အခါ "ေကး" ေကျေအာင်ဆပ်ဖိုအတကွ ် မှားယွငး်စွာဆုံးြဖတခ်ဲ့သည့် 
အမျ ိ းသမးီငယ်ေလး၏ ြဖစ်ရပမ်န်ှဇာတလ်မး်ကို အေြခတည်ပးီ ုိကက်းူထားြခငး် ြဖစ်ပါသည။် 
 မဘိများ အထူးသြဖင့် မခိငအ်မျ ိ းသမးီများ အသိာဏ်ဆငြ်ခငတ်ုံတရားြဖင့် မေကျေကး 
များှင့် ကငး်ေဝးေစရန် ရည်ရယ်တငဆ်ကထ်ားြခငး်ြဖစ်သည။် မတ်လ ၈ ရကေ်နတငွ ်ကျေရာက် 
သည့် ကမာ့အမျ ိ းသမးီများေနတငွ ်MRTV, DVB ှင့် Mizzima TV Channels များမ ှထုတလ်င့်ြပသ 
ခဲ့သည။် 
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 ေအေအပီပီတင်ွ မှတတ်မ်းဌာနကုိ သီးသန်ထားရိှ၍ လူအခင့်ွအေရးချ ိ းေဖာကမ်င့်ှ သကဆုိ်င်သည့် 
မှတတ်မ်းများ၊ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများှင့် ပတသ်ကသ်ည့် မှတတ်မ်းများ၊ ုိင်ငံေရးင့်ှ လူအခင့်ွအေရး 
တက်ကလပ်ရှားသူများအား ခိမ်းေြခာက်မ၊ မတရားဖမ်းဆီးမတိုင့်ှ သက်ဆုိင်သည့် အမြဖစစ်ဉ်များ 
စသည်တိုကုိ စနစ်တကျ မှတတ်မ်းြပစသုည့်အြပင် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားစာရင်းအားလည်း ေနစဉ် 
သုိမဟုတ ် အပတ်စဉ် ြပစတုင်ြပလျက်ရိှပါသည်။ စစေ်ကာေရးင့်ှ အကျဉ်းေထာင်များအတင်ွး ကျဆံုး 
သွားေသာ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများအားလည်း လက်လှမ်းမီသမ စာရင်းြပစထုားပီး၊ ကျဆံုး ိုင်ငံေရး 
အကျဉ်းသားများဂုဏြ်ပပဲွအတက်ွ ထုိအချက်အလက်များက များစွာအေထာက်အပ့ံ ြဖစေ်စ ခ့ဲပါသည်။ 

 ၂၀၁၃ ခုစှ ် ေအာက်တုိဘာလတင်ွ ေအေအပီပီင့်ှ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများအဖဲွ (FPPS) 
တို ပူးတဲွ၍ ေခတ်အဆက်ဆက် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ၏ စာရင်းအား ေကာက်ယူပီး၊ စနစတ်ကျ 
မှတတ်မ်းတင်ထိနး်သိမ်းြခင်းအား စတင်လုပ်ေဆာင်ခဲ့ရာ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား စုစေုပါင်း (၃,၅၀၀) ေကျာ်၏ 
အချက်အလကမ်ျားအား မှတ်တမ်းတင်ိုင်ခဲ့ပီး ြဖစပ်ါသည်။   

 ထုိအတ ူ လူအခွင့်အေရးမှတတ်မ်းကွနရ်က ် (ြမန်မာိုင်ငံ)င့်ှ ြပနလ်ည်ကစုားေပးေလျာ်ေရး 
အလုပ်အဖဲွတိုတင်ွ ကွနရ်က၏် အားေကာင်းေသာ အဖဲွဝင် အေနြဖင့် ပါဝင်ခ့ဲပီး ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွး 
ြဖစပွ်ားေနေသာ လူအခင့်ွအေရးချ ိ းေဖါကမ်များအေပ အချက်အလကေ်ကာက်ယူြခင်း၊ စနစ်တကျ 
မှတတ်မ်းတင်ြခင်းင့်ှ ြပနလ်ည်ကစုားေပးေလျာ်ေရးဆိုင်ရာ မူဝါဒများ ြပစြုခင်း၊ စည်းုံးလံေဆာ်ြခင်း 
လုပ်ငနး်စဉ်များတင်ွလည်း မှတ်တမ်းဌာနမှ အားေကာင်းစာွ ပါဝင်ေဆာင်ရကလ်ျက်ရိှပါသည်။ 

OD;wnfcsufrsm;tm;  taumiftxnfazmf aqmif&GufcJhrIrsm; 

apmifhMunfU rSwfwrf;wifjcif; 
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 ချက်ြပည်သူသမတိုင်ငံတင်ွ တည်ရိှေနသည့် Burma Centre Prague င့်ှ Post Bellum 
အဖဲွတိုင့်ှ ပူးေပါင်း၍ ညဉ်းပနး်ှိပ်စက်ခ ံ နစ်နာသူများ၏ သက်ေသခထွံက်ဆိုချက်များအား အေထာက် 
အထားအေြခြပ ပ်ုသံမှတတ်မ်းတင်ြခင်း ြပလုပ်ထားပီး၊ ချက်ြပည်သူသမတိုင်ငံရိှ Memory of Nations 
အင်တာနက်စာမျက်ာှင့်ှ ၎င်း web server တင်ွ စနစ်တကျ မှတ်တမ်းြပ သိမ်းဆည်းထားခ့ဲပါသည်။  

 ထုိသုိ ြပစထုားေသာ မှတတ်မ်းများအား အေြခခံ၍ ေအေအပီပီ၏ တစ်လအတွင်း သံုးသပ်ချက်၊ 
လစဉ် အစီရင်ခစံာ၊ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားစာရင်း ထုတြ်ပနခ်ျက် စသည်တိုအား လစဉ် ထုတြ်ပနေ်နသကဲ့သုိ 
ေအေအပီပီ၏ အဓိကလုပ်ငနး်စဉ်တစခု်ြဖစေ်သာ အကျဉ်းေထာင်စနစြ်ပြပင်ေြပာင်းလဲေရး၊ လွတလ်ပ်စာွ 
ထုတေ်ဖခွင့်အေပ ကန်သတ်ထားေသာ ဥပေဒများ ြပင်ဆင်ေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး စသည်တို 
ပါဝင်သည့် ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ မူဝါဒပုိင်းဆိုင်ရာ ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးအတက်ွ စည်းုံးလံေဆာ် ပညာေပးေရး 
လုပ်ငနး်စဉ်အတက်ွ အချက်အလက်များ ပ့ံပုိးေပးေနပီး၊ အစီရင်ခစံာများ၊ သုေတသနစာတမ်းများ၊ 
ဥပေဒဆုိင်ရာ သံုးသပ်ချက်များ ြပစရုာတင်ွလည်း အချက်အလက် ဘဏ်တိုက်တစခု်အြဖစ ်ပါဝင်ေဆာင်ရက ်
ေနပါသည်။ 

 ယခအုခါ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားများကူညီေစာင့်ေရှာကေ်ရးအသင်း၏ (Database)ေဒတာေဘ့စ ်
အား ထူေထာင်ပီး အချက်အလက်ရှာေဖွသူများ၊ သုေတသနလုပ်ငနး်များ လုပ်ေဆာင်ေနသူများအတက်ွ 
ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများင့်ှ ပတ်သကသ်ည့် အချက်အလက်များ လွယ်ကူြမနဆ်နစ်ာွ ရှာေဖွိုင်ေရးအတက်ွ 
ပ့ံပုိးေဆာင်ရကလ်ျက်ရိှပါသည်။  
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 ၂၀၁၈ ခုစှ၊် မတ်လ ၂၃ ရက်ေနတင်ွ ကျေရာက်ေသာ ေအေအပီပီ၏ ၁၈ ှစေ်ြမာက ်
စှပ်တလ်ည်ေန၌ အဆင်ြမင့်တင်၍ Memory of the past ဟု အမည်ေပးထားသည့်   ြပခန်းတခုကုိ 
ဒဂံုမိသစ ်(ေြမာကပုိ်င်း)မိနယ်ရိှ ေအေအပီပီုံး၌ ထပ်မံဖွင့်လှစခ်ဲ့သည်။ 

 ထုိြပခနး် ဖွင့်လှစ်ပီးသည့်ေနာက ် ိုင်ငံတကာမှ ေလ့လာသူများ၊ ြပည်တင်ွးရိှ ိုင်ငံေရးအဖဲွ 
အစည်းများ၊ အရပ်ဘက်လူမအဖဲွအစည်းများ၊ ေကျာင်းသားများ ပုိမုိလာေရာက ် ေလ့လာကည့်မ 
များလာခ့ဲသည်။  

 ေအေအပီပီသည် ိုင်ငံတကာမှ အဆင့်ြမင့်အရာရိှကးီများ၊ သံအမတ်ကီးများ၊ သုေတသီများ၊ 
ကမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ လတေ်တာ်အမတ်များ ြပခန်းသုိ လာေရာကလ်ည်ပတ ် ကည့်ပီး 
ေအေအပီပီင့်ှ  ပံုမှနအ်စည်းအေဝးများလည်း ြပလုပ်ခဲ့သည်။ ြပခနး်ကုိ လာေရာကလ်ည်ပတ၍် ေတွဆုံ 
ေဆးွေးွခ့ဲကသူများအနက်မှ တချ ိ ကို ေအာက်တင်ွ ေကာက်တေ်ဖာ်ြပထားသည်။  

 ဗိတနိ်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကးီ 

 အေမရိကနသံ်အမတ်ကးီ 

 ဗိတနိသံ်အမတ်ကီး 

 ြပင်သစသံ်အမတ်ကးီ 

 ဂျာမနသံ်အမတ်ကီး 

 ချက်သံအမတ်ကးီ 

 ေနာ်ေဝသံအမတ်ကးီ 

 ဥေရာပသမဂ သံအမတ်ကးီ 

 ဆွီဒင်ိုင်ငံ ြမနမ်ာိုင်ငံသံုံးတာဝနခ် ံစသည်တို    

 ၂၀၁၈ ခုစှ ် စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်ေနတင်ွ  ဗိတနိ်ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကးီ Jeremy Hunt သည် 
ြမနမ်ာိုင်ငံသုိ လည်ပတခ်ဲ့သည့် ှစရ်ကတ်ာ ခရီးစဉ်အတင်ွး ေအေအပီပီုံးင့်ှ ြပခန်းသုိ 
လာေရာကလ်ည်ပတခ့ဲ်ပီး ေအေအပီပီတာဝနရိှ်သူများင့်ှ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားအေရး၊ လူအခွင့်အေရးင့်ှ 
လက်ရိှိုင်ငံေရး အေြခအေနများကို ေတွဆုံေဆးွေးွခဲ့ကသည်။ ဤသုိလာေရာကမ်သည် ဗိတနိ ်
ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကးီ၏ ြမနမ်ာိုင်ငံအတင်ွး လည်ပတသ်ည့် တစ်ခုတည်းေသာ အရပ်ဘက် 
အဖဲွအစည်းတစခု် ြဖစခ့ဲ်သည်။ အဂလန်ပါလီမနသုိ် ြပနလ်ည်ေရာကရိှ်ေသာအခါ ၎င်းသည် ြမနမ်ာအစိုးရ 
အား ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားေရးရာကစိရပ်ကို ကုိင်တယ်ွေဆာင်ရကရ်န ်ေတာင်းဆုိခဲ့သည်။  

 ေအေအပီပီမှ ရနက်နု်င့်ှ ထုိင်းိုင်ငံ၊ မဲေဆာက်မိများတွင် ြပခနး်စှခ်ကုို ဆက်လက် 
ဖွင့်လှစထ်ားပီး ေအေအပီပီ၏ လပ်ရှားေဆာင်ရကမ်များ၊ ြမနမ်ာိုင်ငံအတင်ွးရိှ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများင့်ှ 
လက်ရိှိုင်ငံေရးအေြခအေနများကို ပုိမုိသိရိှ ေလ့လာလုိပါက ေအေအပီပီအား ဆက်သွယ်၍ လာေရာက် 
လည်ပတ ်ေလ့လာိုင်ပါသည်။  

jycef;ESifh  oHwrefrsm;tm; vufcHawGqkHjcif; 
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80   ှစ် ၂၀ ထုိခရီး 
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82   ှစ် ၂၀ ထုိခရီး 

 

 

လက်ကျန်ိုငင်ေံရးအကျဉ်းသားများ စိစစ်ေရးေကာ်မတီ 

 ၂၀၁၃ ခုစှ ် ဇန်နဝါရီလတင်ွ ေအေအပီပီ ြပည်တင်ွးသုိ ြပနလ်ည်ေရာကရိှ်ပီးသည့်ေနာက ် တလ 
အကာ သမတဦးသိန်းစနိအ်စိုးရမှ လက်ကျန်ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားအေရးင့်ှပတသ်က်၍ စိစစလ်တေ်ပး 
ိုင်ရန ် ေကာ်မတီတခု ဖဲွစည်းရာတင်ွ ေအေအပီပီအား ထုိေကာ်မတတီင်ွ ပူးေပါင်းေဆာင်ရကရ်န ်
ဖိတေ်ခခ့ဲပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုစှ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလတင်ွ လက်ကျန်ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား စစိစေ်ရးေကာ်မတီ 
(CSRPP)ကုိ အဖဲွဝင် ၁၉ ဦးြဖင့် ဖဲွစည်းခဲ့ပီး ၉ ဦးသည် အစိုးရဘကမှ် ကုိယ်စားလှယ်များ ြဖစ်ကပီး 
ေအေအပီပီအပါအဝင် ၁၀ ဦးသည် အရပ်ဘက်အဖဲွအစည်းများမှ ြဖစ်ကသည်။ ထုိေကာ်မတ၌ီ 
ပါဝင်ြခင်းသည် ေအေအပီပီအေနြဖင့် အစိုးရင့်ှ ပထမဆုံး လက်တွဲလုပ်ေဆာင်ြခင်းြဖစ်ပီး ိုင်ငံေရး 
အကျဉ်းသားဆုိသည်ကို စှမ်ျားစာွကာ ြငင်းပယ်ြခင်းခံခဲ့ရေသာ အဖဲွအစည်းအတက်ွ ကးီမားေသာ 
ေအာင်ြမင်မတခလုည်းြဖစသ်ည်။  

 ထုိအြခင်းအရာသည် အစိုးရမှ ေအေအပီပီ သုိမဟုတ ် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများဆိုသည်ကုိ 
လျစလ်ျ၍ မရုိင်ေကာင်း သက်ေသြပခဲ့သည်။ ထုိေကာ်မတမှီ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားများကုိ စစိစြ်ခင်းများ 
ြပလုပ်ကာ သမတထံသုိ လတေ်ပးရနအ်တက်ွ ေထာကခံ် တိုက်တနွး်ခ့ဲသည်။ ထုိေကာ်မတီ၏ ေထာက်ခမံ 
ြဖင့် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား ၄၆၀ ေကျာ် လွတေ်ြမာကခ်ဲ့သည်။  

 သုိေသာ်လည်း ၂၀၁၅ ခုစှအ်တင်ွးတွင် လက်ကျနုိ်င်ငံေရးအကျဉ်းသား စိစစေ်ရးေကာ်မတီ
(CSRPP) ကုိ ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ ထုိစှအ်တွင်းတင်ွ အစုိးရမှ ယံုကည်ချက်ေကာင့် အကျဉ်းကျေနေသာ 
အကျဉ်းသားများေရးရာ ေကာ်မတကုိီ ြပနလ်ည်ဖဲွစည်းရန ် ဆံုးြဖတခ်ဲ့ပီး ေအေအပီပီပီအား ဆက်လက ်
ပါဝင်ရန ် ဖိတ်ေခြခင်း မြပခ့ဲပါ။ ထုိသုိလုပ်ေဆာင်ြခင်းသည် စိစစမ်များကုိ စနစ်တကျှင့် မှနက်နစ်ာွ 
စစိစေ်ပးမည့် အရပ်ဘက်အဖဲွအစည်းများအား အစုိးရမှ ရည်ရယ်ချက်ရိှရိှ တားဆးီခ့ဲြခင်းြဖစသ်ည်။ 
ထုိအဖဲွသည်လည်း သမတ ဉီးသိနး်စိနအ်စိုးရင့်ှအတ ူကွယ်ေပျာကသွ်ားခ့ဲသည်။ 

 

ိုငငံ်ေရးအကျဉ်းသားအဓိပါယဖွ်င့်ဆိုချက် 

 ၂၀၁၃ ခုစ်ှတင်ွ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် သတ်မှတ်ိုင်ရနအ်တက်ွ ြပည်တင်ွး 
အဖဲွအစည်းများ၊ ုိင်ငံတကာရိှ ဉပေဒေရးရာင့်ှ အကျဉ်းေထာင်အေရး ကျွမ်းကျင်အဖဲွအစည်းများ၊ 
လူပုဂိလ်များ၊ ကွျမ်းကျင်သူများင့်ှ ပဏာမေဆးွေးွပဲွများ ြပလုပ်ခဲ့သည်။  

 FIDH၊ International Center for Transitional Justice၊ ICRC တိုအပါအဝင် အစုိးရမဟုတေ်သာ 
ိုင်ငံတကာအဖဲွအစည်းများမှ အဖဲွဝင်များင့်ှေဆးွေးွအ ကံြပချကမ်ျား ရယူခ့ဲသည်။  

 ၂၀၁၄ ခုစှ ်ဩဂုတ်လတင်ွ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားအဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကုိ သတ်မှတရ်န ်ေအေအပီပီ 
င့်ှ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများအဖဲွတိုမှ ကမကထြပ၍ အလုပ်ုံေဆွးေးွပဲွကို ကျင်းပခ့ဲသည်။ 
ထုိအလုပ်ုံေဆးွေးွပဲွသုိ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားအေရး ေဆာင်ရက်ေနေသာ အရပ်ဘကအ်ဖဲွအစည်းများ၊ 
ိုင်ငံေရးပါတမီျား၊ လူအခွင့်အေရးအဖဲွအစည်းများ၊ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများင့်ှ ဥပေဒကွျမ်းကျင် 
သူများ တက်ေရာကခ်ဲ့ကပီး ထုိအလုပ်ုံေဆးွေးွပဲွမှ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တခုကုိ 
ယာယီအားြဖင့် ဖွင့်ဆိုသတမှ်တ်ိုင်ခ့ဲသည်။   
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 “မည်သူမဆုိ၊ မည်သည့်အေကာင်းေကာင့်ြဖစေ်စ လွတလ်ပ်မ၊ တရားမတမ၊ တန်းတညီူမမ၊ 
လူအခွင့်အေရးင့်ှ တိုင်းရင်းသားအားလံုး ပါဝင်သည့် ိုင်ငံသားအခင့်ွအေရးတိုအတွက ် တုိက်ိုက ်
ြဖစေ်စ၊ သွယ်ဝုိက၍်ြဖစေ်စ လပ်ရှားေဆာင်ရကြ်ခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်း၊ ပူးေပါင်း ကစံည်ပါဝင်ြခင်း၊ 
ဆက်စပ်ပတ်သကြ်ခင်းတုိေကာင့် ိုင်ငံေရးရည်ရယ်ချကြ်ဖင့် ြပစမ်ေကာင်းအရြဖစေ်စ၊ တရားမ 
ေကာင်းအရြဖစေ်စ ဖမ်းဆးီ၊ ထိနး်သိမ်း၊ ြပစ်ဒဏခ်ျမှတ်ခရံသူများ အားလံုးကိုလည်းေကာင်း၊ 

 ထုိအြပင် ဖဲွစည်းပံုအေြခခဥံပေဒအရြဖစေ်စ၊ ဥပေဒတရပ်ရပ်အရြဖစေ်စ၊ ဖဲွစည်း 
ေပေပါကလ်ာေသာ မိင် (၃) ရပ်င့်ှ လုပ်ငနး်အဖဲွများ သုိမဟုတ ် ြပည်ေထာင်စအုဖဲွဝင ်
လုပ်ငနး်အဖဲွများ၏ ရပ်တည်ချက်၊ ေဆာင်ရကခ်ျက်များအေပ နည်းလမ်းအမျ ိ းမျ ိ းြဖင့် 
တဦးချင်းြဖစေ်စ၊ စုေပါင်း၍ ြဖစေ်စ၊ ကနကွ်ကြ်ခင်း၊ ေဟာေြပာြခင်း၊ ေရးသားပံုှိပ် ထုတေ်ဝ 
ြဖနခ်ျ ိ ြခင်း၊ ဆထုတေ်ဖြခင်း၊ မေကျနပ်ေကာင်း၊ ကနက်က်ွေကာင်းကို အြခားပံုသဏာန ် တခုခြုဖင့် 
လပ်ရှားေဆာင်ရကြ်ခင်း၊ အားေပးကူညီြခင်း၊ ပူးေပါင်း ကစံည်ြခင်း  ဆက်စပ်ပတ်သကြ်ခင်း စသည် 
တိုေကာင့် ြပစမ်ေကာင်းအရ ြဖစေ်စ၊ တရားမေကာင်းအရြဖစေ်စ ဖမ်းဆးီ၊ ထိန်းသိမ်း၊ ြပစဒ်ဏ ်
ချမှတခံ်ရသူများ အားလံုးကုိလည်းေကာင်း ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားဟု သတ်မှတသ်ည်။”  

 

 သုိေသာ်လည်း ယေနအချ ိ နအ်ထိ အစုိးရအေနြဖင့် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားတည်ရိှမကို 
အသိအမှတ်ြပမ မရေသးပါ။  
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 ၂၀၁၀ လတေ်တာ်ေပေပါကလ်ာပီးေနာကပုိ်င်းကာလများတင်ွ သမတလွတ်ငိမ်းသကသ်ာခွင့်များ 
ေပးသည့်အခါ ေအေအပီပီမှ ေကာက်ယူ ြပစထုားေသာ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားစာရင်းသည် အေရးပါသည့် 
ကုိးကားရာ အရင်းအြမစတ်ခု ြဖစခ့ဲ်သည်။   

 ေအေအပီပီသည် ပံုမှနအ်ားြဖင့် မိမိတို ြပစထုားေသာ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားစာရင်းကုိ 
သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပုိင်များထံ ပုိေပးလျကရိှ်သည်။ အထူးသြဖင့် သမတ၏လွတ်ငိမ်း သကသ်ာခင့်ွ 
ေပးကာနးီအချ ိ န်များတင်ွ ေအေအအပီပီ၏ ြပစထုားေသာစာရင်းများကို တဆင့်ခံ ေတာင်းခံေလ့ရိှပီး 
ထုိစာရင်းအေပအေြခခ၍ံ လတ်ေပးေလ့ရိှသည်။  

 နဝတ၊ နအဖေခတ်တင်ွ လွတ်ငိမ်းချမ်းသာခွင့်၊ လွတ်ငိမ်းသက်သာခင့်ွ စကားလံုးများသံုးကာ ၁၄ 
ကမ်ိ ေကညာခ့ဲသည်။ ထုိေကညာချက်များအရ လွတေ်ြမာက်လာသည့် အကျဉ်းသားေပါင်း (၁၁၇,၈၃၆) ဦး 
ရိှပီး ၎င်းတိုထဲတင်ွ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား (၅၈၉) ဦးသာ ပါဝင်ခဲ့သည်။  

 သမတဉီးသိနး်စိနလ်ကထ်က်တင်ွ လွတ်ငိမ်းသကသ်ာခွင့် (၁၇)ကမ်ိေပးခ့ဲပီး ထုိအထဲတွင် ိုင်ငံေရး 
အကျဉ်းသား (၁,၁၄၈) ဉီးအပါအဝင် အကျဉ်းသား/သူ စုစေုပါင်း (၂၆,၄၆၁) ဉီး လွတ်ေြမာကခ်ဲ့သည်။ 

 သမတဦးသိနး်စနိ ်အာဏာလဲေြပာင်းေပးချ ိ နတ်င်ွ အကျဉ်းေထာင်များအတင်ွး ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသား 
၂၇ ဦးသာ ကျန်ရိှခဲ့ေကာင်းသိရသည်။ 

 အနအ်ယ်ဒီအစိုးရလကထ်က်တင်ွ လွတ်ငိမ်းသကသ်ာခင့်ွ (၇) ကိမ်ေပးခဲ့ပီး ထုိအထဲတင်ွ 
ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား (၃၄၈) ဉီးအပါအဝင် အကျဉ်းသား/သူ စစုေုပါင်း (၃၁,၉၂၈) ဉီး လွတ်ေြမာကခ်ဲ့သည်။ 
ယခအုစီရင်ခစံာ ေရးသားေနချ ိ န၌် ုိင်ငံေရးလပ်ရှားမများေကာင့် ဖမ်းဆးီ၊ ထိန်းသိမ်းြခင်းခထံားရသူင့်ှ 
ေထာင်ြပင်ပမှ တရားရင်ဆိုင်ေနရသူ စစုေုပါင်း ၆၄၂ ဦးရိှသည်။ ထုိအထဲမှ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသား စုစေုပါင်း 
၇၄ ဦး အကျဉ်းကျြခင်းခေံနရပီး တက်ကလပ်ရှားသူ ၁၃၉ ဦးသည် ေထာင်တင်ွးမှေန၍ တရားရင်ဆိုင ်
ေနရကာ ၄၂၉ ဦးသည် ေထာင်ြပင်ပမှေန၍ တရားရင်ဆိုင်ေနရသည်။  
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စဉ် ေနစဲွ 

အကျဉး်သားစုစုေပါငး်

အေရအတက်ွ 

ုိငင်ေံရးအကျဉ်း

သား အြခားအကျဉ်းသား 

၁ ၁၆/၅/၂၀၁၁ ၁၄,၆၀၀ ၇၃ ၁၄,၅၂၇ 

၂ ၁၂/၁၀/၂၀၁၁ ၆,၃၅၉ ၂၄၇ ၆,၁၁၂ 

၃ ၄/၁/၂၀၁၂ ၆၅၁ ၃၄ ၆၁၇ 

၄ ၁၃/၁/၂၀၁၂ ၃၃၆ ၃၀၂ ၃၄ 

၅ ၃/၇/၂၀၁၂ ၄၆ ၂၅ ၂၁ 

၆ ၁၇/၉/၂၀၁၂ ၅၁၄ ၈၈ ၄၂၆ 

၇ ၁၅/၁၁/၂၀၁၂ ၄၅၂ ၀ ၄၅၂ 

၈ ၁၉/၁၁/၂၀၁၂ ၆၆ ၅၁ ၁၅ 

၉ ၂၃/၄/၂၀၁၃ ၉၃ ၆၉ ၂၄ 

၁၀ ၁၇/၅/၂၀၁၃ ၂၃ ၂၁ ၂ 

၁၁ ၂၃/၇/၂၀၁၃ ၇၃ ၆၈ ၅ 

၁၂ ၈/၁၀/၂၀၁၃ ၅၆ ၅၆ ၀ 

၁၃ ၁၅/၁၁/၂၀၁၃ ၆၉ ၆၆ ၃ 

၁၄ ၁၁/၁၂/၂၀၁၃ ၄၄ ၄၁ ၃ 

၁၅ ၃၁/၁၂/၂၀၁၃  ၅ ၅   

၁၆ ၇/၁၀/၂၀၁၄ ၃,၀၇၃ ၁ ၃,၀၇၂ 

၁၇ ၁၉/၁/၂၀၁၅  ၁ ၁   

 စုစေုပါင်း ၂၆,၄၆၁ ၁,၁၄၈ ၂၅,၃၁၃ 

ဉီးသိန်းစိန်အစုိးရလက်ထက် အကျဉ်းသားများအား လတွ်ငမ်ိးသက်သာခငွ့်ေပးြခငး် 
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NLD အစုိးရလက်ထက် အကျဉ်းသားများအား လတွ်ငမ်ိးသက်သာခငွ့်ေပးြခငး် 

     

စဉ် ေနစဲွ အကျဉး်သားစုစုေပါငး် 

ုိငင်ေံရးအကျဉ်း

သား 

အြခားအကျဉ်း

သား 

၁ ၈/၄/၂၀၁၆ ၁၁၅ ၁၁၅ ၀ 

၂ ၁၇/၄/၂၀၁၆ ၈၃ ၈၃ ၀ 

၃ ၂၄/၅/၂၀၁၇ ၁၈၆ ၈၉ ၉၇ 

၄ ၁၇/၄/၂၀၁၈ ၈,၅၄၁ ၃၆ ၈,၅၀၅ 

၅ ၁၇/၄/၂၀၁၉ ၉,၅၃၅ ၂ ၉,၅၃၃ 

၆ ၂၆/၄/၂၀၁၉ ၆,၉၄၈ ၃ ၆,၉၄၅ 

၇ ၇/၅/၂၀၁၉ ၆,၅၂၀ ၂၀ ၆,၅၀၀ 

 စုစုေပါငး် ၃၁,၉၂၈ ၃၄၈ ၃၁,၅၈၀ 
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 ေအေအပီပီသည် ြမနမ်ာိုင်ငံ ိုင်ငံေတာ်အဆင့် တခုတည်းေသာ လူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင ်
ြဖစသ်ည့် ြမနမ်ာိုင်ငံအမျ ိ းသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်င့်ှ ပံုမှနထိ်ေတွမများ ရိှခဲ့သည်။ အကျဉ်းေထာင် 
တင်ွး အကျဉ်းသားအခင့်ွအေရးချ ိ းေဖာကမ်များကုိ ေအေအပီပီမှ ကားခံ၍ လူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်သို 
တိုင်ကားေပးြခင်းများ၊ ြပည်နယ်၊ တုိင်းတိုတွင် ြဖစေ်ပခ့ဲေသာ လူအခွင့်အေရးချ ိ းေဖာက်မများကို 
တိုင်ကားေပးြခင်းများ ြပလုပ်ေပးခ့ဲသည်။ အကျဉ်းေထာင်ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးင့်ှပတသ်က၍် အကိမ်ကမ်ိ 
ေဆးွေးွမများလည်း ြပလုပ်ခဲ့သည်။  

 ၂၀၁၈ ခုစှ ် မတ်လ ၈၊ ၉ ရက်များတွင် ေအေအပီပီင့်ှ အမျ ိ းသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်တို  
ပူးတွဲ၍ အကျဉ်းထာင်ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးင့်ှပတသ်က်ပီး  ေနြပည်ေတာ်တင်ွ အလုပ်ုံေဆးွေးွပဲွ တခု 
ြပလုပ်ခဲ့သည်။ ထုိေဆးွေးွပဲွတွင် ICRC မှ Mr Shane Clive Bryan မှ အကျဉ်းေထာင်င့်ှပတသ်ကသ်ည့်  
ကုလသမဂ စခံျ ိ နစ်ံနး်များင့်ှ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ုိင်ငံတကာ အေတွအ ကံများကို 
ရှင်းလင်းေြပာကားေပးခဲ့သည်။ လတ်ေတာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကးီဌာနများမှ 
ကုိယ်စားလှယ်များ စစုေုပါင်း ၃၉ ဦး တကေ်ရာကေ်ဆွးေးွခ့ဲသည်။ ေဆးွေးွပဲွမှ ရရိှသည့်အချက်များကို 
ေကာ်မရှင်မှ ိုင်ငံေတာ်သမတထံသုိ တုိက်ိုက်အစရီင်ခခ့ဲံသည်။  

atatyDyDESifh  jrefrmEkdifiH  trsKd;om;vlUtcGifhta&;aumfr&Sif 
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 ထုိအတ ူ၂၀၁၉  ခှုစ ် မတ်လတင်ွ ေအေအပီပီင့်ှ ြမနမ်ာိုင်ငံအမျ ိ းသား လူအခွင့်အေရး 
ေကာ်မရှင်(MNHRC)တို ပူးေပါင်း၍ “လူအခွင့်အေရးင့်ှ အကျဉ်းေထာင်ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး အလားအလာ” 
အလုပ်ုံေဆးွေးွပဲွကုိ ေနြပည်ေတာ်၌ ကျင်းပြပလုပ်ခဲ့သည်။ ထုိအလုပ်ုံေဆးွေးွပဲွကို ြမနမ်ာိုင်ငံ 
အမျ ိ းသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်(MNHRC) အဖဲွဝင်များ၊ ြပည်သူလတေ်တာ်င့်ှ အမျ ိ းသားလတေ်တာ် 
တိုမှ ကုိယ်စားလှယ်များ၊ ေအေအပီပီ တာဝနရိှ်သူများ၊ အကျဉ်းဦးစီးဌာနမှ အငိမ်းစားအရာရိှများ၊ 
အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကကေ်ြခနေီကာ်မတီ (ICRC)မှ ကုိယ်စားလှယ်များင့်ှ အရပ်ဘက်လူမအဖဲွအစည်းများ 
မှ ကုိယ်စားလှယ်များအပါအဝင် စစုုေပါင်း ၄၉ ဦး တက်ေရာက်ခဲ့သည်။  

 ၂၀၁၉ ခုစှ ် ဧပီလတွင် ေကာ်မရှင်မှ ဒုဥက ဦးစစ်မိင် ဦးေဆာင်ေသာ ကုိယ်စားလှယ်အဖဲွသည ်
ေအေအပီပီသုိ လာေရာကလ်ည်ပတ်ပီး ေအေအပီပီ တာဝန်ရိှသူများင့်ှ လူအခွင့်အေရး ြမင့်တင် ကာကွယ်မ 
များင့်ှ ပတ်သက၍် ေဆွးေးွခဲ့သည်။  

 ေအေအပီပီသည် ြမနမ်ာိုင်ငံအမျ ိ းသားလူအခင့်ွအေရးေကာ်မရှင်(MNHRC) ဥပေဒကုိ ြပန်လည ်
ြပင်ဆင်ရနလ်ည်း အဖဲွအေနင့်ှလည်းေကာင်း၊ အရပ်ဘက်အဖဲွအစည်းများင့်ှ ပူးေပါင်း၍လည်းေကာင်း 
တိုက်တနွး်မများလည်း ြပလုပ်ခဲ့သည်။  
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 ၂၀၁၅ ခုစှ၊် ေမလတွင် ေအေအပီပီင့်ှ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများအဖဲွတိုမှ  
ြပည်သူလတေ်တာ်၊ အမျ ိ းသားလတေ်တာ်ကုိယ်စားလှယ်များင့်ှ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားအဓိပါယ် 
ဖွင့်ဆိုချက်အား ဥပေဒအရ တရားဝင်ြဖစေ်ြမာကလ်ာေစေရးအတွက ် ေနြပည်ေတာ်တွင် အလုပ်ုံေဆွးေးွပဲွ 
တခု ကျင်းပခ့ဲသည်။ အဆုိပါေဆးွေးွပဲွသုိ လတေ်တာ်ကိုယ်စားလှယ် ၂၈ ဦး တက်ေရာကခ်ဲ့သည်။ 

 အမျ ိ းသားလတေ်တာ်သုိ ြပည်ထဲေရးဝန်ကးီဌာနမှ တင်သွင်းလာသည့် အကျဉ်းေထာင်ဥပေဒ 
မူကမ်းအား ဦးသိမ်းေဆ ွ (အမျ ိ းသားလတေ်တာ်ကုိယ်စားလှယ်) မှ ၂၀၁၅ ခုစှ၊် ဇူလုိင်လတင်ွ  အမျ ိ းသား 
လတေ်တာ်တွင် ေဆးွေးွခဲ့သည်။ ထုိသုိေဆးွေးွိုင်ရန ် ေအေအပီပီမှ လုိအပ်သည့် အချက်အလက်များ 
ြပင်ဆင်ေပးခဲ့သည်။  

 ငိမ်း၊စ၊ုစ ီ ဥပေဒကမ်း ြပင်ဆင်ိုင်ေရးအတကွ ် ေအေအပီပီမှ ၂၀၁၆ ခုစှ၊် ေမလတွင်  
ြပည်သူလတေ်တာ်၊ ဥပေဒကမ်းေကာ်မတီင့်ှလည်းေကာင်း၊ ဩဂုတလ်တင်ွ  ြပည်သူလတေ်တာ်၊ 
ြပည်သူေရးရာစမံီခန ခဲွ်မေကာ်မတီင့်ှလည်းေကာင်း သွားေရာကေ်ဆွးေးွခဲ့သည်။ 

 ၂၀၁၆ ခှုစ ် ဇွနလ်တင်ွ ြပည်သူလတေ်တာ်၌ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားကိစင့်ှပတသ်က်၍ 
ရခိုင်ြပည်နယ်၊ ေြမပံုမိနယ်၊ ြပည်သူလတေ်တာ်ကိုယ်စားလှယ် ဦးေဖသန်းမှ ေမးခနွး်များ ေမးြမန်းခဲ့သည်။ 
ထုိ ေမးခွနး်င့်ှစပ်လျဉ်း၍ လုိအပ်သည့် ေထာကအ်ထားများကုိ ပ့ံပုိးေပးခဲ့သည်။ 

atatyDyDESifh  vTwfawmf 
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90   ှစ် ၂၀ ထုိခရီး 

 

 ၂၀၁၆ ခုစှ၊် ဒီဇင်ဘာလတင်ွ ေအေအပီပီမှ အကျဉ်းေထာင်င့်ှ လူအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ေခါင်းစဉ်ြဖင့်  
ေဆးွေးွပဲွတခုကုိ အမျ ိ းသားလတေ်တာ်တင်ွ ြပလုပ်ခဲ့သည်။ အဆုိပါေဆးွေးွပဲွတွင် အမျ ိ းသားလတေ်တာ်၊ 
ဒတိုယဥက  ဦးေအးသာေအာင် တက်ေရာကအ်မှာစကားေြပာကားခဲ့ပီး လတေ်တာ်ကုိယ်စားလှယ် ၁၀၀ 
ေကျာ် တက်ေရာကခ့ဲ်သည်။ 

 ၂၀၁၆ ခုစှ၊် ဒဇီင်ဘာလတင်ွ  ြပည်သူလတ်ေတာ်၊ ြပည်သူေရးရာစမံီခနခဲွ်မေကာ်မတီင့်ှ 
အကျဉ်းေထာင်ဥပေဒြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးအတကွ ်ေတွဆုံေဆးွေးွခ့ဲပါသည်။ 

 ၂၀၁၇ ခုစှ၊် ေမလတင်ွ အကျဉ်းေထာင်များဥပေဒမူကမ်းင့်ှပတသ်က်၍  အမျ ိ းသားလတေ်တာ် 
ဥပေဒကမ်းေကာ်မတသုိီ သွားေရာကေ်ဆးွေးွခ့ဲပါသည်။ 

 ၂၀၁၇ ခုစှ၊် မတ်လတင်ွ ပဲခးူတုိင်းေဒသကးီလတေ်တာ်ဥက၊ ဒုဥက၊ ပဲခူးတိုင်းလတေ်တာ်၊ 
ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ လူမေရးေကာ်မတဦကတိုင့်ှ ပဲခးူမိတင်ွ တည်ေဆာကမ်ည့် ဒမုိီကေရစေီမာ်ကနွး် 
အထိမ်းအမှတ်ေကျာက်တိုင်ကိစ ေဆးွေးွခ့ဲသည်။ 

 ၂၀၁၈ ခုစှ၊် မတ်လ ၈၊ ၉ ရက် ေနြပည်ေတာ်တင်ွ ေအေအပီပီင့်ှ ြမနမ်ာိုင်ငံလူအခင့်ွ 
အေရးေကာ်မရှင်တို ပူးတဲွ၍ အကျဉ်းေထာင်ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး အလုပ်ုံေဆွးေးွပဲွ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ 
အဆုိပါေဆးွေးွပဲွတင်ွ ြပည်ေထာင်စလုတေ်တာ်ကုိယ်စားလှယ်များ၊ ေရှေနချပ်ုံး၊ တရားသူကးီချပ်ုံး၊ 
ကျန်းမာေရးင့်ှ အားကစားဝန်ကးီဌာန၊ လူမဝနထ်မ်း၊ ကယ်ဆယ်ေရးင့်ှ ြပနလ်ည်ေနရာချထားေရး 
ဝန်ကးီဌာန၊ လူဝင်မကးီကပ်ေရးင့်ှအလုပ်သမားဝန်ကးီဌာနများမှ တာဝနရိှ်သူများ၊ ြမနမ်ာိုင်ငံအမျ ိ းသား 
လူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင် အဖဲွဝင်များင့်ှ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများကူညီေစာင့်ေရှာကေ်ရးအသင်းမ ှ
တာဝနရိှ်သူများ တက်ေရာကခ်ဲ့ကပါသည်။ 

 ၂၀၁၈ ခုစှ၊် ဇူလုိင်လတင်ွ အမျ ိ းသားလတေ်တာ်၊ ကျန်းမာေရးင့်ှအားကစားေကာ်မတ၊ီ ဥကင့်ှ 
စတိပုိ်င်းဆုိင်ရာြပနလ်ည်ြမင့်တင်ေရးကစိရပ်များအတက်ွ ေဆးွေးွခ့ဲသည်။ 

 ၂၀၁၈ ခုစှ၊် ဇူလုိင်လတင်ွ ြပည်သူလတ်ေတာ်၊ ုိင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အေရးဆိုင်ရာေကာ်မတ ီ
င့်ှ ြမနမ်ာိုင်ငံအမျ ိ းသားလူအခင့်ွအေရးေကာ်မရှင် ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးအတကွ ်ေဆွးေးွခဲ့သည်။ 

 ၂၀၁၈ ခုစ်ှ၊ ဒီဇင်ဘာလတင်ွ ြပည်သူလတေ်တာ်၊ ြပည်သူေရးရာစမံီခန ခဲွ်မေကာ်မတ၏ီ ဖိတ်ကား 
ချက်အရ အကျဉ်းေထာင်စနစြ်ပြပင်ေြပာင်းလဲေရး၊ အကျဉ်းေထာင်ဥပေဒြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးဆိုင်ရာကစိ 
များအား ေဆွးေးွခ့ဲပါသည်။ ထုိေဆးွေးွပဲွတွင် ြမန်မာိုင်ငံလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်၊ အိုင်စအီာစမှီ 
တာဝနရိှ်သူများလည်း တက်ေရာက်ေဆးွေးွခဲ့သည်။  

 ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရီလတင်ွ ြပည်သူလတေ်တာ်၊ ိုင်ငံတကာဆက်ဆံေရးေကာ်မတ၊ီ အမျ ိ းသား 
လတေ်တာ် ုိင်ငံတကာဆက်ဆေံရး၊ လတေ်တာ်ချင်းချစ်ကည်ေရးင့်ှ ပူးေပါင်းေဆာင်ရကေ်ရးေကာ်မတီ 
တိုင့်ှ လူအခွင့်အေရးဆိုင်ရာ ိုင်ငံတကာသေဘာတစူာချပ်များ လက်မှတေ်ရးထုိးိုင်ေရးအတကွ ်ေဆွးေးွ 
ခဲ့သည်။ 

 ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ဇန်နဝါရီလတင်ွ ြပည်ေထာင်စလုတေ်တာ်၌ ြပနလ်ည်ကုစားေပးေလျာ်မဆိုင်ရာ 
အလုပ်အဖဲွမှ “ဥေပကာမြပေကာင်းေသာဘဝများ” အစရီင်ခစံာ စာအုပ်င့်ှပတသ်က်၍ ေတွဆုံေဆးွေးွ 
ခဲ့ရာတင်ွ ေအေအပီပီမှ ပူးေပါင်းပါဝင် ေဆးွေးွခဲ့သည်။ 
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 ၂၀၁၉ ခုစှ၊် မတ်လ (၉/၁၀) တွင် ေအေအပီပီင့်ှ အမျ ိ းသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်တို ပူးတွဲ၍ 
အကျဉ်းေထာင်ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးအလားအလာ အလုပ်ုံေဆးွေးွပဲွကုိ ေနြပည်ေတာ်၌ ြပလုပ်ခဲ့သည်။ 
ထုိေဆးွေးွပဲွသုိ  ြပည်သူလတေ်တာ်င့်ှအမျ ိ းသားလတေ်တာ်မှ ကုိယ်စားလှယ်များ၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ 
ကက်ေြခနအီဖဲွ (ICRC)၊ အကျဉ်းဉီးစီးဌာနမှ အငိမ်းစားအရာရိှများ၊ ကူးစက်ေရာဂါ ြပန် ပွားိုင်သည့် 
အပ်ုစမုျား တက်ေရာကခ်ဲ့သည်။       

 ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ဇွနလ်တင်ွ ြပည်သူလတေ်တာ်၊ ြပည်သူေရးရာစမံီခနခ်ွဲမေကာ်မတီတင်ွ အကျဉ်း 
ေထာင်ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးှင့် အကျဉ်းသားဦးေရေလာ့ချုိင်ေရးအတကွ ် ေဆွးေးွပဲွကျင်းပခဲ့သည်။ 
ထုိေဆေွးွပဲွသုိ ေအေအပီပီအပါအဝင် ြမနမ်ာိုင်ငံအမျ ိ းသားလူအခွင့်အေရးေကာ်မရှင်၊ ြမနမ်ာိုင်ငံရဲတပ်ဖဲွ၊ 
အကျဉ်းဉီးစးီဌာန၊ အုိင်စအီာစတီိုမှ တာဝန်ရိှသူများလည်း တက်ေရာကေ်ဆးွေးွခ့ဲသည်။  

 ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ဩဂုတ်လ ၅ ရကေ်န၊ ြပည်သူလတ်ေတာ်၊ ဥပေဒကမ်းေကာ်မတ၊ီ အမျ ိ းသား 
လတေ်တာ်၊ ုိင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အေရး၊ ဒမုိီကေရစေီရးင့်ှ လူအခွင့်အေရးေကာ်မတတုိီတင်ွ 
ြမနမ်ာိုင်ငံအမျ ိ းသားလူအခင့်ွအေရးေကာ်မရှင် ဥပေဒ ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးကစိများ ေဆွးေးွခ့ဲသည်။ 

 ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ဒီဇင်ဘာလတင်ွ ေနြပည်ေတာ်၌ အကျဉ်းေထာင်စနစ ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးတငွ ်
ထိခိုက်ခံစားလွယ်ေသာအပ်ုစမုျားင့်ှပတသ်ကသ်ည့် အလုပ်ုံေဆးွေးွပဲွကုိ ကျင်းပခ့ဲပါသည်။ အဆုိပါ 
ေဆးွေးွပဲွတွင် ြပည်သူလတေ်တာ်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အမျ ိ းသားလတေ်တာ်ကုိယ်စားလှယ်များ၊ KP Or-
ganization မှကုိယ်စားလှယ်များ တက်ေရာကခ့ဲ်သည်။ 

 ၂၀၁၉ ခုစှ၊် ဒီဇင်ဘာလတင်ွ ြပည်သူလတေ်တာ်၊ ုိင်ငံသားများ၏မူလအခွင့်အေရးေကာ်မတ၊ီ 
အမျ ိ းသားလတေ်တာ်၊ ိုင်ငံသားများ၏မူလအခွင့်အေရး၊ ဒမုိီကေရစေီရးင့်ှလူအခွင့်အေရးေကာ်မတတီိုတင်ွ 
ြပနလ်ည်ကစုားေပးေလျာ်ြခင်းဆိုင်ရာအလုပ်အဖဲွ (RWG) င့်ှ ြပနလ်ည်ကစုားေပးေလျာ်ြခင်းဆုိင်ရာမူဝါဒ 
အတွက ်ေတွဆုံေဆးွေးွရာတင်ွ ေအေအပီပီမှ တာဝန်ရိှသူများ ပါဝင်ေဆးွေးွခ့ဲသည်။  

 ၂၀၂၀ ခှုစ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလတင်ွ ိုင်ငံတကာလူအခွင့်အေရးစာချပ်များ လက်မှတေ်ရးထုိးိုင်ရန ်
အတွက ် ြပည်သူလတေ်တာ်၊ ုိင်ငံတကာဆက်ဆံေရးေကာ်မတီ၊ ြပည်သူေရးရာစမံီခန ခဲွ်မေကာ်မတ၊ီ 
ိုင်ငံသားများ၏ မူလအခင့်ွအေရးေကာ်မတီ၊ အမျ ိ းသားလတေ်တာ်၊ ုိင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အေရး၊ 
ဒမုိီကေရစေီရးင့်ှ လူအခွင့်အေရးဆိုင်ရာေကာ်မတတုိီင့်ှ HRV Coalition Group အေနြဖင့် ေတွဆုံ 
ေဆးွေးွခ့ဲရာ ေအေအပီပီမှ ပါဝင်ေဆးွေးွခ့ဲသည်။ 

 ၂၀၂၀ ခုစ်ှ၊ ေဖေဖာ်ဝါရီလတင်ွ လူအခွင့်အေရးချ ိ းေဖာက်ခရံသူများအတက်ွ ြပနလ်ည်ကုစား 
ေပးေလျာ်ြခင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ုံေဆးွေးွပဲွအား ေနြပည်ေတာ်တွင် ြပနလ်ည်ကစုားေပးေလျာ်မအလုပ်အဖဲွ 
(RWG) င့်ှ ြပည်ေထာင်စလုတေ်တာ်ကိုယ်စားလှယ်များ ေဆွးေးွခဲ့ကပါသည်။ ထုိအလုပ်အဖဲွတင်ွ 
ေအေအပီပီလည်း အဖဲွဝင်အြဖစပ်ါဝင်သည်။ 

 ေအေအပီပီအေနြဖင့် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားအဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ဖွင့်ဆုိိုင်ရနအ်တကွ ် လတေ်တာ် 
တင်ွ ေမးခွနး်ေမးိုင်ရန ် လတေ်တာ်ကုိယ်စားလှယ်များင့်ှ ေဆွးေးွိုင်ခဲ့ပီး လတ်ေတာ်ကုိယ်စားလှယ ်
စှဦ်းမှ ေမးခွနး်များ ေမးြမန်းိုင်ခဲ့သည်။  

 အကျဉ်းေထာင်စနစြ်ပြပင်ေြပာင်းလဲေရး၊ အကျဉ်းေထာင်ဥပေဒြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး၊ အကျဉ်းသား 
ဦးေရေလာ့ချေရးတိုအတွက် ြပည်ေထာင်စလုတေ်တာ်ရိှ သက်ဆိုင်ရာေရးရာေကာ်မတမီျားင့်ှ ၅ ကမ်ိ 
ေဆးွေးွိုင်ခ့ဲသည်။  
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 ြပည်ထဲေရးဝန်ကးီဌာနမှ အမျ ိ းသားလတေ်တာ်သုိ တင်သွင်းလာသည့် အကျဉ်းေထာင်များဥပေဒ 
မူကမ်းအား လတေ်တာ်ကုိယ်စားလှယ်များမှ ြပနလ်ည်ေဆးွေးွရာတွင်  ေအေအပီပီင့်ှ ိုင်ငံေရးအကျဉ်း 
သားေဟာင်းများအဖဲွတို ပူးေပါင်းြပင်ဆင်ထားသည့် အကျဉ်းေထာင်ဥပေဒမူကမ်းသည် များစာွအေထာက် 
အကူြပခဲ့သည်။  

 လတေ်တာ်မှအတည်ြပခဲ့ေသာ ငိမ်း၊စ၊ုစဦပေဒတင်ွ ေအေအပီပီ၏ အ ကံြပချက် များစာွပါဝင်ခ့ဲ 
သည်။  

 ြမနမ်ာိုင်ငံအမျ ိ းသားလူအခင့်ွအေရးေကာ်မရှင် ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးင့်ှ ေကာ်မရှင်ဥပေဒ ြပြပင ်
ေြပာင်းလဲေရးအတကွ ် ြပည်ေထာင်စလုတေ်တာ်ရိှ သက်ဆိုင်ရာေကာ်မတမီျားင့်ှ ှစ်ကမ်ိေဆးွေးွိုင် 
ခဲ့သည်။ 

 ိုင်ငံတကာစာချပ်စာတမ်းများ (ICCPR, UNCAT) လက်မှတေ်ရးထုိးိုင်ေရးအတကွ ် လတေ်တာ် 
ေရးရာေကာ်မတမီျားင့်ှ ေတွဆံုေဆးွေးွမများ ြပလုပ်ိုင်ခဲ့သည်။ 

 ြပနလ်ည်ကစုားေပးေလျာ်မဆိုင်ရာအလုပ်အဖဲွင့်ှ ပူးေပါင်း၍ လူအခွင့်အေရးချ ိ းေဖာက်ခရံသူများ 
အား ြပနလ်ည်ကုစားေပးေလျာ်မဆိုင်ရာမူဝါဒင့်ှ ဥပေဒေပေပါကေ်ရးအတက်ွ လတ်ေတာ်င့်ှ သံုးကမ်ိ 
ေဆးွေးွိုင်ခ့ဲပါသည်။ 

 ထုိြပင် အမျ ိ းသမီးစမ်ွးရည်ြမင့်တင်ေရးအစအီစဉ်များကိုလည်း တက်ေရာကခ့ဲ်ပီး ပဲခးူတုိင်းေဒသ 
ကးီတွင် ဒမုိီကေရစအီထိမ်းအမှတ်ေကျာက်တိုင် တည်ေဆာက်ေရးတင်ွလည်း ပူးေပါင်းပါဝင်ခဲ့သည်။  
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လူအခငွ့်အေရးကာကွယ်ေစာင့်ေရာှက်သူများကုိ ဘယလ်ိုကာကွယ်ေပးမလဲ  

 ၂၀၁၅ ခုစှ၊် ဇူလုိင်လတင်ွ ေအေအပီပီင့်ှ ြမနမ်ာ့အေရးပူးေပါင်းေဆာင်ရကသူ်များ (BP) မှ 
ထုိအစရီင်ခစံာကုိ ြမနမ်ာ၊ အဂလိပ် ှစဘ်ာသာြဖင့် ပူးတွဲထုတေ်ဝခ့ဲသည်။ ထုိအစရီင်ခစံာသည ်
ြမနမ်ာိုင်ငံအတင်ွးရိှ လူအခွင့်အေရးကာကွယ်ေစာင့်ေရှာက်သူများ ရင်ဆုိင် ကံေတွေနကရေသာ အခက ်
အခဲများကို ရှင်းလင်းတင်ြပရန ် ရည်ရယ်သည်။ လူအခွင့်အေရးကာကွယ်ေစာင့်ေရှာကသူ်များကို ကာကွယ် 
ရနအ်တက်ွ ၎င်းတုိအား ေတွဆုံေမးြမနး်ြခင်း၊ အစီရင်ခံစာများင့်ှ မူဝါဒဆုိင်ရာ အ ကံြပချကမ်ျားကို 
အေြခခံ၍ သုေတသနြပလုပ်ြခင်းတိုကုိ ြပလုပ်၍ ထုိအစရီင်ခစံာကုိ ေရးသားခဲ့ြခင်းြဖစသ်ည်။  

 

tpD&ifcHpmrsm; 
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လတွေ်ြမာက်ပီးတဲ့အခါ ဘဝကုိ အစကေန ြပန်စကရတယ်    
(မှတ်တမ်းေကာက်ယူေရးလုပ်ငနး်စဉ ်ကားြဖတအ်စရီင်ခံစာ) 

 ြမနမ်ာိုင်ငံအတင်ွးတင်ွ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်း ၇,၀၀၀မှ ၁၀,၀၀၀ ကားတွင်ရိှပးီ 
၎င်းတိုသည် ေထာကပ့ံ်ကူညီမ အနည်းငယ်င့်ှ ပတဝ်နး်ကျင်အသုိင်းအဝုိင်းအတင်ွး အဆင်ေြပေချာေမွစာွ 
ြပနလ်ည်ဝင်ဆံ့ိုင်မ အနည်းငယ်သာရိှခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုစှ၊် ေဖေဖာ်ဝါရီလတင်ွ ိုင်ငံေရး 
အကျဉ်းသားေဟာင်းများအဖဲွ (FPPS) င့်ှ ပူးတဲွထုတေ်ဝခ့ဲေသာ အစရီင်ခစံာတင်ွ ုိင်ငံေရး 
အကျဉ်းသားေဟာင်းများ၏ စီးပွားေရးင့်ှ လူမေရးအေြခအေနများကုိ ေဖာ်ြပထားသည်။ အစီရင်ခစံာသည် 
ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများ၏ လုိအပ်ချက်များကို အကဲြဖတရ်န ် ရည်ရယ်သည်။ သုိမှသာ 
အဖဲွအစည်းများင့်ှ အစိုးရများသည် ထုိကာွဟချက်ကို ြဖည့်ဆည်းရန ် ၎င်းတို မည်သည့် 
အခန်းကမှ  ပါဝင်ရမည်ကို သိရိှနားလည်မည်ြဖစသ်ည်။  

 ထုိအစရီင်ခစံာတင်ွ တရားစရီင်ေရးဆိုင်ရာ လုပ်ငနး်စဉ်၊ အကျဉ်းချြခင်း၊ ေထာင်များင့်ှ 
အချပ်ေထာင်များတင်ွ မတရားဆက်ဆံမင့်ှ လူမအသုိင်းအဝုိင်းအတင်ွး အဆင်ေြပေချာေမွစာွ 
ြပနလ်ည်ဝင်ဆံ့ိုင်ရန ် ခကခဲ်မ အပါအဝင် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ ၎င်းတို၏ ဘဝတေလာက်တွင ်
ရင်ဆိုင်ကရေသာ အမျ ိ းမျ ိ းေသာ ချ ိ းေဖာကခံ်ရမများကို ေဖာ်ြပထားသည်။ ထုိြပင် ထုိအစရီင်ခစံာတင်ွ 
ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ စိတပုိ်င်းင့်ှ ုပ်ပုိင်းဆိုင်ရာ ကျနး်မာေရး ေထာက်ပ့ံကညီူမ၊ ပညာေရး၊ ေငွေရး 
ေကးေရးင့်ှ လူမေရးတိုတင်ွ ေထာက်ပ့ံကညီူမများ လုိအပ်သည်ကို အေလးေပး ေဖာ်ြပထားသည်။ 



 ိုငင်ေံရးအကျဉ်းသားများကညူေီစာင့်ေရှာကေ်ရးအသငး် 95 

 

atatyDyD  tESpf 20 jynfh  atatyDyD 

 

လတွလ်ပ်စွာေရးသားထတုေ်ဖာ်ေြပာဆုိခငွ့်ဆုိငရ်ာ အေြခအေန 
 အကဲြဖတအ်စီရငခ်စံာ 

၂၀၁၇ ခုစ်ှ၊ ဧပီလတင်ွ PEN Myanmar င့်ှ ြမနမ်ာိုင်ငံ သတင်းစာဆရာများအသင်း အပါအဝင် 
ေအေအပီပီင့်ှ အြခားေသာ အဖဲွအစည်း ၁၄ ဖဲွသည် ထုိအကဲြဖတအ်စရီင်ခစံာကို ထုတ်ေဝခဲ့သည်။ 
အဖဲွအစည်းများမှ ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွး လွတ်လပ်စာွ ထုတ်ေဖာ်ခင့်ွကုိ အမျ ိ းသားဒမုိီကေရစီအဖဲွချပ်(NLD)
လက်ထကတွ်င် နယ်ပယ်ေြခာက်ခြုဖစေ်သာ မီဒယီာလွတလ်ပ်မင့်ှ အမီှအခိုကင်းမ၊ လွတလ်ပ်စာွ စုေဝးခင့်ွ၊ 
ထုတေ်ဖာ်ေြပာဆိုခင့်ွင့်ှ ထင်ြမင်ယူဆခင့်ွ၊  သတင်းအချက်အလက် အခင့်ွအေရး၊ လံု ခံမင့်ှ လံု ခံေရးတို၌ 
သံုးသပ်ထားသည်။ အမျ ိ းသားဒမုိီကေရစအီဖဲွချပ်(NLD)အစိုးရလကထ်က်တင်ွ လွတ်လပ်စာွ ထုတေ်ဖာ်ခငွ့် 
သည် တိုးတက်မမရိှေကာင်းလည်း ထုိအစရီင်ခစံာ၌ ေဖာ်ြပထားသည်။  

 ြမန်မာိုငင်၏ံအကျဉ်းေထာငအ်ေြခအေနငှ့် အကျဉ်းေထာငစ်နစ် 
 ြပြပငေ်ြပာငး်လေဲရး အလားအလာ 

ထုိအစရီင်ခစံာတင်ွ ြမန်မာိုင်ငံအတင်ွးရိှ အကျဉ်းေထာင်အေြခအေနများသည် လူအခွင့်အေရး 
ချ ိ းေဖာကမ်များ ြဖစပွ်ားေစရန ် မည်ကဲ့သုိ ဖနတီ်းေပးပံုင့်ှ အကျဉ်းေထာင်စနစ ် ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးသည ်
ထုိချ ိ းေဖာကမ်များကို ေလျာ့နည်းသွားေစရန ် မည်က့ဲသုိ ကူညီေပးမည်ကို အေလးေပးေဖာ်ြပထားသည်။ 
ထုိအစရီင်ခစံာသည် ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ  ထုိက့ဲသုိ ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ၏ ြဖစ်ိုင်ေြခကို အကဲြဖတ ်
ထားြခင်းကုိ ေဖာ်ြပထားသည်။ ထုိအစရီင်ခစံာတင်ွ အေရးကးီေသာ ြပဿနာများင့်ှ ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး 
ြပလုပ်ရနအ်တကွ ် အဆုိြပထားေသာ အ ကြံပချကမ်ျားအြပင် အစုိးရ၊ အရပ်ဘကအ်ဖဲွအစည်းများငှ့် 
ိုင်ငံေရးပါတမီျားအတက်ွ အ ကံြပချကမ်ျားကုိလည်း အေလးေပးေဖာ်ြပထားသည်။  
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ိုငငံ်ေရးလပ်ရာှးမများငှ့် ၎ငး်တိုပါဝငေ်ဆာငရ်က်ခဲ့မများ 
အမျ ိ းသမီးိုငင်ေံရး အကျဉ်းသူများ၏ အကျဉ်းကျခရံစဉ်က 
ေတွ ကခံစံားခဲ့ရမများ 

 ၂၀၁၈ ခုစှ၊် မတ်လတင်ွ ကျေရာက်ေသာ ုိင်ငံတကာအမျ ိ းသမီးများေန၌ ထုိစာတမ်းကုိ 
ထုတေ်ဝခ့ဲြခင်းြဖစ်ပီး ထုိစာတမ်းတင်ွ ကျား၊ မ ကဲွြပားမသည် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား အေတွအ ကံများ 
အေပ မည်သုိမည်မ လမ်းမုိးထားသည်ကုိ ေဖာ်ြပထားသည်။ လိင်ပုိင်းဆိုင်ရာ အောှင့်အယှက်ေပးြခင်း/
အလဲွသံုးစားြပြခင်း၊ ခုခံိုင်မအားနည်းြခင်း၊ စည်းုံးလံေဆာ်ြခင်းင့်ှ ဌာနဆုိင်ရာအဖဲွအစည်းကဲ့သုိေသာ 
အေကာင်းအရာများကုိလည်း ဆန်းစစေ်ဖာ်ြပထားသည်။ အမျ ိ းသမီးိုင်ငံေရးအကျဉ်းသူများေပ 
ထားရိှေသာအြမင်ကို အဖဲွအစည်းအေြခြပ၍ ချဉ်းကပ်ြခင်းအားြဖင့် အမျ ိ းသမီးများ အကျဉ်းမကျမီ၊ 
အကျဉ်းကျေနချ ိ နအ်ေတာအတင်ွးင့်ှ အကျဉ်းေထာင်မှ လွတေ်ြမာက်ပီးေနာက ် ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွး 
ေြပာင်းလဲေရးကို ဖနတ်းီ၊ စည်းုံး၊ လံေဆာ်ရန ် မည်သုိမည်ပံု ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်လျကရိှ်သည်ကို 
အေလးေပးေဖာ်ြပထားသည်။  

 

အကျဉ်းေထာငတ်ငွး်လဦူးေရ ေလာ့ချိုငေ်ရး အေရးတကီးလုပ်ေဆာငရ်န် 
လိုအပ်သည့် အကျဉ်းေထာင်စနစ်ြပြပငေ်ြပာင်းလေဲရး နညး်လမ်းများ 

 ထုိအစရီင်ခစံာကုိ ၂၀၁၉ ခုစှတွ်င် အဂလိပ်၊ ြမန်မာစှဘ်ာသာြဖင့် ိုက်ှိပ်ထုတေ်ဝခဲ့သည်။  
ြမနမ်ာိုင်ငံရိှ အကျဉ်းေထာင်များအတွင်း လူဦးေရြပည့်သိပ်ေနြခင်းကို အေသးစိတ ် ေဖာ်ြပထားပီး 
ထုိအြခင်းအရာသည် အကျဉ်းသားများအေပ ဆုိးရားေသာသက်ေရာကမ်များ ြဖစေ်စသည်ကို ေဖာ်ြပ 
ထားသည်။ ေအေအပီပီမှ အကျဉ်းေထာင်တင်ွး လူဦးေရြပည့်သိပ်ေနြခင်းသည် ညဉ်းပနး်ှိပ်စက်မ ပံုစ ံ
တစမ်ျ ိ းြဖစသ်ည်ဟု ထုတ်ေဖာ်ထားသည်။ ထုိအစီရင်ခစံာတင်ွ အကျဉ်းေထာင်တင်ွး လူဦးေရြပည့်သပိ ်
ေနြခင်းကို ေလျာ့ကျေစရန်အတက်ွ အ ကြံပချက်များကုိ ေဖာ်ြပထားသည့်အြပင် များစာွေသာ ိုင်ငံတကာ 
ေလ့လာမများအပါအဝင် အလားအလာရိှေသာ ေြဖရှင်းမ ဥပမာများကုိလည်း ေဖာ်ြပထားသည်။  



 ိုငင်ေံရးအကျဉ်းသားများကညူေီစာင့်ေရှာကေ်ရးအသငး် 97 

 

atatyDyD  tESpf 20 jynfh  atatyDyD 

ြမန်မာြပည ်အာဏာရငှတ်ိုလက်ထက် စနစ်တကျ ှိပ်စက်ညဉ်းပန်းမများကုိ 
အသံုးြပပံုငှ့် ိုငင်ေံရးအကျဉ်းသားများ၏ အေတွအ ကမံျား 

 ၂၀၁၉ ခုစှတ်င်ွ ထုတေ်ဝခဲ့သည်။ ထုိအစီရင်ခစံာတင်ွ ညဉ်းပနး်ိှပ်စကမ် ပံုစအံမျ ိ းမျ ိ းကို 
ေဖာ်ြပထားပီး ြမနမ်ာိုင်ငံအတင်ွးရိှ အကျဉ်းေထာင်များင့်ှ စစ်ေကာေရးစခနး်များတင်ွ ညဉ်းပန်း 
ှိပ်စက်မ၏ သေဘာသဘာဝကုိ အေသးစတိ ် ေဖာ်ြပထားသည်။ ထုိအစီရင်ခစံာတင်ွ ညဉ်းပနး်ှိပ်စက်မ 
နည်းလမ်းများ၊ ုိင်ငံေရးအတိုကအ်ခံများကို ဖိှိပ်ရန ် ညဉ်းပနး်ှိပ်စက်မကုိ လကန်က်သဖွယ် မည်ကဲ့သုိ 
အသံုးြပပံုင့်ှ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ ရင်ဆိုင်ခ့ဲရေသာ အမျ ိ းမျ ိ းေသာ အေတွအ ကံများအေကာင်းကို 
အေသးစတ်ိ ေဖာ်ြပထားသည်။ လွနခ့ဲ်ေသာ စှမ်ျားစာွကတည်းက ထုိညဉ်းပနး်ှိပ်စက်မများ ြဖစပွ်ားခ့ဲပီး 
လူေတွေမးြမနး်မြပထားသည့် ညဉ်းပနး်ှိပ်စက်ြခင်းခံရသူများအားလံုးသည် လွတေ်ြမာက်ပီးြဖစ ်
ေသာ်လည်း အကျဉ်းေထာင်များအတင်ွး ညဉ်းပနး်ိှပ်စက်မများ၊ လူအခွင့်အေရးချ ိ းေဖာကမ်များသည ်
ယေနထက်ထိတိုင်ေအာင် ဆက်လက်ြဖစပွ်ားဆြဲဖစသ်ည်။  

 

 ြမန်မာိုငင်တံငွ ်ြဖစ်ေလြ့ဖစ်ထရှိေသာ စတိပုိ်င်းဆုိငရ်ာ နာမကျန်းြဖစ်မကုိ 
 ကုသေပးြခငး်ငှ့်  ြပည့်စံုေသာ စိတက်ျန်းမာေရးမူဝါဒများ လိုအပ်မ 

 ြဖစေ်လ့ြဖစထ်ရိှေသာ စတ်ိပုိင်းဆိုင်ရာ နာမကျန်းြဖစမ်များရိှေသာ်လည်း ကမာ့လူဦးေရအများစမှုာ 
ထုိကုသမများကို ရရိှိုင်မ မရိှကေပ။ ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွ ြဖစေ်လ့ြဖစထ်ရိှေသာ စတိပုိ်င်းဆိုင်ရာ 
နာမကျန်းြဖစမ်များအတက်ွ ကုသမကွာဟချက်သည် ၉၀ ရာခိုင်နး် နီးပါးရိှသည်။ (Than Tun Sein et al. 
2014)  ြမနမ်ာိုင်ငံ၏ လက်ရိှိုင်ငံေရး ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများသည် မူဝါဒေရးဆွဲသူများအတက်ွ အားေကာင်း 
ေသာစတိက်ျန်းမာေရးစနစတ်ခုကို ဖန်တးီရန ် အခွင့်အလမ်းတရပ် ပွင့််လာြခင်းြဖစသ်ည်။ ေအေအပီပီသည ်
စတိက်ျန်းမာေရးလုပ်ငနး်ကို ဦးစားေပးအေကာင်အထည်ေဖာ်ေနသည့် အဖဲွများထဲမှ တဖဲွြဖစ်ပီး 
စတိက်ျန်းမာေရးဝနေ်ဆာင်မများ တုိးတက်မအတွက ် အေထာက်အကေူပးေနေသာ အဖဲွအစည်းတခ ု
ြဖစသ်ည်။ ယခအုစီရင်ခစံာသည် စတိက်ျန်းမာေရးလုပ်ငန်းများ ဖံွဖိးတိုးတက်ေရးအတက်ွ ေအေအပီပီ၏ 
ပထမဆုံးအစီရင်ခစံာြဖစသ်ည်။ 
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 ိုငငံ်တကာသေဘာတူစာချပ်များ  
 တရားဝငအ်တညြ်ပ လက်မှတ် ေရးထိုးြခငး် 
 
 ဤအစီရင်ခစံာတင်ွ ိုင်ငံတကာသေဘာတူစာချပ်များ အတည်ြပလကမှ်တ ်ေရးထုိးြခင်းသည ်
အစိုးရသစအ်တွက ် လူအခွင့်အေရးများင့်ှ ိုင်ငံတကာစံနး်များကုိ ေလးစားလုိကန်ာသည့် ုိင်ငံတခ ု
ထူေထာင်ိုင်ရန ်အခင့်ွအလမ်းတရပ်ြဖစ်ပီး ိုင်ငံတကာသေဘာတစူာချပ်များကုိ လက်မှတေ်ရးထုိးြခင်းြဖင့် 
ိုင်ငံအတင်ွး လူအခွင့်အေရးချ ိ းေဖာကမ်များကုိ ကုိင်တယ်ွေြဖရှင်းလုိသည့် အစိုးရ၏သိာနက်ို ေဖာ်ြပရာ 
ေရာက်ပီး၊ ုိင်ငံတကာင့်ှ ြပည်သူတို၏ ယံုကည်မကုိ တုိးပွားေစသည်။ ထုိသုိေဆာင်ရကြ်ခင်းသည ်
ိုင်ငံတကာစံများကို ြပည်တင်ွး၌ အေကာင်အထည်ေဖာ်လုိသည့် အစိုးရ၏ကတိကဝတ်င့်ှ တာဝနခံ်လုိသည့် 
ဆသေဘာထားများကို ြပသရာေရာက်ပီး လူအခွင့်အေရးများအတက်ွ အလွနအ်ားတက်ဖွယ်ေြခလှမ်း 
ြဖစေ်ကာင်း အ ကြံပတိုက်တနွး်ထားသည်။ 
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100   ှစ် ၂၀ ထုိခရီး 

 

 ေရှဆက်ရဦးမည့် အနာဂတ် 

 ေအေအပီပီကို တည်ေထာင်ြခင်းမြပမီ ကာလအတန်ကာကတည်းက ခုိင်မာေသာ 
အရပ်ဘက်င့်ှ  ိုင်ငံေရးဆိုင်ရာ အဖဲွအစည်းများသည် ထုိင်း-ြမန်မာနယ်စပ်တင်ွ 
အေြခစိုက် လပ်ရှားေဆာင်ရကလ်ျက်ရိှသည်။ ထုိလပ်ရှားမများကားတွင် ေအေအပီပီသည ်
ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားအေရးအတွက ် တစုိကမ်တ်မတ ် ရည်ရယ်လုပ်ေဆာင်သည့် 
အဖဲွအစည်းတခုအြဖစ ် ြဖည့်ဆည်းခ့ဲသည်။ ေအေအပီပီကုိ လွတ်လပ်၍ အမီှအခို 
ကင်းေသာ ုိင်ငံေရးဆိုင်ရာ အဖဲွအစည်းတခုအြဖစ ် တည်ေထာင်ခဲ့ပီး ိုင်ငံေရးအကျဉ်း 
သားများြဖင့် စတင်လည်ပတခ့ဲ်သည်။ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားအေရးင့်ှပတသ်က်၍ ကမာမှ 
အာုံစိုက်မရိှလာေစရနအ်တကွ ်ေအေအပီပီကုိ တည်ေထာင်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပီး ထုိရည်ရယ်ချက် 
ကုိလည်း ြဖည့်စမ်ွးိုင်ခဲ့သည်။ ိုင်ငံတကာ၊ ေဒသဆုိင်ရာင့်ှ ြပည်တင်ွးလပ်ရှားသူများ 
သည် ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ လွတေ်ြမာကရ်နအ်တွက် အစိုးရအား ဖိအားေပးခဲ့က 
သည်။ သုိေသာ် ိုင်ငံတကာမှ ေစာင့်ကည့်လျက်ရိှေသာ်လည်း ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွး ိုင်ငံေရး 
လပ်ရှားမများအတက်ွ အကျဉ်းချထားမများ ဆက်လက်ရိှဆြဲဖစသ်ည်။  

 ယေနတွင် ေအေအပီပီ စှ ် ၂၀ ြပည့်ေြမာက်ပီ ြဖစသ်ည်။ လက်ရိှအချ ိ နတ်င်ွ 
ေအေအပီပီသည် ရနကု်န်င့်ှ မဲေဆာက်တွင် ုံးခန်းများ ဖွင့်လှစထ်ားပီး၊ ုိင်ငံေရးအကျဉ်း 
သားေဟာင်းအများစ ု ပါဝင်သည့် ဝနထ်မ်းအင်အား ၄၂ ဦးသည် အဖဲွ၏ေမာ်ရည်ချက ်
များကုိ ေအာင်ြမင်ေစရန ်အားမာနအ်ြပည့်ြဖင့် တက်ကစာွ အေကာင်အထည်ေဖာ် လပ်ရှား 
ေဆာင်ရကလ်ျက်ရိှသည်။   

 ေအေအပီပီကို စတင်တည်ေထာင်ချ ိ နက် ှစ ်၂၀ ကာသည်အထိ ဆက်လက်တည် 
ရိှေန မည်ဟု ေတွးထင်ထားြခင်းမရိှပါ။ ထုိအြပင် ြပည်သူအများက ေရးချယ်တင်ေြမာက ်
လုိက်ေသာ အစိုးရ အာဏာရလာပီးေနာကပုိ်င်း ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ တက်က 
လပ်ရှားသူများအား ဖမ်းဆးီမများကုိ မှတတ်မ်းြပြခင်းများ ဆက်လက်လုိအပ်ေနမည ်
ဟုလည်း ေတးွထင်ထားြခင်းမရိှပါ။ လွတေ်ြမာကေ်ရးအတက်ွ တုိက်တနွး်လံေဆာ်ြခင်း 
များ ဆက်လကလု်ပ်ေဆာင်ေနရဦးမည်ဟုလည်း ထင်မှတမ်ထားပါ။ 

 သုိေသာ် မျက်ေမှာကက်ာလတွင် ရင်ဆိုင်ရေသာြပဿနာသည် လက်ကျန်ိုင်င ံ
ေရးအကျဉ်းသားများ ကျန်ရိှေနုံသာ မဟုတပ်ါ။ တြခားအေရးကိစများသည်လည်း 
ကးီမားကျယ်ြပနလ်ာပီြဖစသ်ည်။ ိုင်ငံေရးလပ်ရှားမများအတွက ် ုိင်ငံသားများကို 
ေထာင်သွင်းအကျဉ်းကျေစေသာ ဥပေဒများကုိ ြပင်ဆင်ရန ် သုိမဟုတ ် ပယ်ဖျက်ရနလ်ည်း 
လုိအပ်သည်။ လယ်ယာေြမသိမ်းဆည်းြခင်း ြပဿနာများကုိ ေြဖရှင်းရန၊် လွတလ်ပ်စာွ 
ထုတေ်ဖာ်ေြပာဆိုခင့်ွကုိ ကနသ်တ်ထားမများကို ရပ်တနရ်န ် စသည့် ြပည်သူများအား 
ဖိှိပ်အိုင်ကျင့်ထားသည့် ဥပေဒများကုိ ြပင်ဆင်၊ ပယ်ဖျက်ိုင်ေရးအတကွလ်ည်း 
လုပ်ေဆာင်ရဦးမည်ြဖစသ်ည်။ အစုိးရမှ ေနာက်ေကာင်းြပနဆု်တေ်စေသာ မူဝါဒများကုိ 
ေြပာင်းလဲပစရ်နအ်တကွ ် ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားများအားလံုးကုိ လတ်ေပးြခင်းြဖင့် 
သက်ေသြပိုင်ရနလ်ည်း လုိအပ်ေပသည်။ ထုိသုိလုပ်ေဆာင်ြခင်းမြပလင် ိုင်ငံေရး 
အကျဉ်းသားများ ယေန လွတေ်ြမာကလ်ာေသာ်လည်း ေနာက်တရကတွ်င် ြပနလ်ည ်
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ဖမ်းဆီးြခင်းခရံိုင်ဦးမည်ြဖစသ်ည်။ ထုိမမက အကျဉ်းေထာင်စနစြ်ပြပင်ေြပာင်းလဲေရး၊ 
တရားေရးစနစြ်ပြပင်ေြပာင်းလဲေရး၊ ရဲတပ်ဖဲွြပြပင်ေြပာင်းလဲြခင်း စသည့် လံု ခံေရးဆိုင်ရာ 
ြပြပင်ေြပာင်းလဲမများ ြပလုပ်ရနလ်ည်း လုိအပ်ေနေသးသည်။  

 ေအေအပီပီသည် လက်ရိှိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများအတွက် စည်းုံးလံေဆာ်ရန ်
လုိအပ်သည်သာမကဘဲ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများ၏ အခွင့်အေရးများအတကွ ်
လည်း တုိကတ်န်ွးလံေဆာ်ရဦးမည်ြဖစသ်ည်။ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားအများစ ု လွတေ်ြမာက ်
လာခဲ့ကပီး ြမန်မာ့လူမအသုိင်းအဝုိင်းအတင်ွး ေထာင်ေပါင်းများစာွေသာ ိုင်ငံေရး 
အကျဉ်းသားေဟာင်းများလည်း ရိှေနသည်။ စတ်ိဓါတြ်မင့်တင်ေရးဆိုင်ရာ ေထာကပ့ံ်ကူည ီ
ေရးအစအီစဉ် (MHAP) အပါအဝင် ၎င်းတို၏ ြပန်လည်ထူေထာင်ေရးှင့် လူမအသုိင်း 
အဝုိင်းအတင်ွး ြပနလ်ည်ဝင်ဆံ့ိုင်ေရးတိုအတက်ွ ၎င်းတိုင့်ှအတ ူ ဆက်လက၍် နီးကပ်စာွ 
လက်တွဲေဆာင်ရကရ်မည်ြဖစ်ပီး လုိအပ်သည်များ ြဖည့်ဆည်းေပးရနလ်ည်း လုိအပ်ေနဦး 
မည်ြဖစသ်ည်။   

 အနာဂတတွ်င် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများ၏ စွနလ်တအ်နစ်နာခခ့ဲံရမများ 
ကုိ ေမ့ေပျာက်ြခင်းမရိှေစရနအ်တကွ ် ၎င်းတုိ၏ အေတွအ ကံများကုိ မှတတ်မ်းြပြခင်းငှ့် 
သက်ေသအေထာကအ်ထားများ စုေဆာင်းြခင်းကုိ အဓိကထား ေဆာင်ရကရ်နလ်ည်း 
ေမာ်လင့်ထားသည်။ စှမ်ျားစာွကာ ညဉ်းပနး်ှိပ်စက်မင့်ှ မတရားြပမူြခင်းတိုကို ရင်ဆိုင ်
ခံစားခဲ့ရပီးေနာက ် လူမအသုိင်းအဝုိင်းအတင်ွး ြပနလ်ည်ဝင်ေရာကပ်ါက စိနေ်ခမများကို 
ေကျာ်လားရနအ်တကွ ်၎င်းတိုကုိ ကူညီရန်င့်ှ ၎င်းတို ေပးဆပ်ခ့ဲရေသာ လူမအသုိင်းအဝုိင်း 
တင်ွ ထင်ရှားေသာ အခန်းကမှ ပါဝင်လာိုင်ရနြ်ဖစသ်ည်။  

 မျက်ေမှာကက်ာလတွင် ေအေအပီပီ၏ တုိးတက်မကို ောှင့်ေးှေစေသာ ြပဿနာ 
များစာွသည်လည်း ဆက်လကရိှ်ေနဆြဲဖစသ်ည်။ အဘက်ဘက်မှ စည်းုံးတုိကတွ်နး်မများ 
ရိှေနေသာ်လည်း ိုင်ငံေတာ်အေနင့်ှ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားဆုိသည်ကို တရားဝင် အသိ 
အမှတြ်ပြခင်း မရိှေသးပါ။ ေအေအပီပီ၏ အသင်းအဖဲွ အဖဲွအစည်းတခုအြဖစ ် မှတပံု်တင ်
ြခင်းအား အသိအမှတမ်ြပေသးပါ။  

 ေအေအပီပီအဖဲွအစည်းကို စတင်တည်ေထာင်ကတည်းက အဖဲွအစည်းအား 
လုိအပ်မမရိှေတာ့သည့် တချ ိ နခ်ျ ိ နက်ို ဦးတည်၍ လုပ်ေဆာင်ခဲ့ကသည်။ မိမိတို၏ ြပင်းြပ 
ေသာ ရည်မှနး်ချက်သည် လကက်ျန်ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားများ ကျန်ရိှမေနေစချင်ေတာ ့
ြခင်း ြဖစသ်ည်။ သုိမှသာ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားအားလံုး လွတေ်ြမာကေ်ရးအတက်ွ စည်းုံး 
လံေဆာ်မများကို ရပ်တန်ိုင်မည်ြဖစ်ပီး ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများ ြပနလ်ညထ် ူ
ေထာင်ေရးကိုသာ အာုံစိုက်ေဆာင်ရက်ိုင်မည်ြဖစသ်ည်။  

“ိုငငံ်ေရးအကျဉ်းသားများ ရှိေနသေရ 
အမျ ိ းသားြပန်လညသ်င့်ြမတ်ေရးမြဖစ်ိုင်” 
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 လွနခ့ဲ်တဲ့ ၂၀၀၀ ခုစှ ် မတ်လ ၂၃ ရက်ေန ေအေအပီပီကို 
နယ်စပ်ေဒသေရာက ် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းများနဲ  ထူေထာင ်
ခဲ့ပီးတဲ့ေနာက် စတင် ကံေတွရတာက အသိ ပညာ၊ အတတ်ပညာ 
ချ ိ တဲ့ြခင်းများ၊ ေငွေကးအခက်အခမဲျား၊ သံသယမျက်လံုးများနဲ  လံု ခံမ ူ
မရိှြခင်းများပါ။ 

 အေဖက စစ်ထွကြ်ဖစလုိ်၊ နယ်စပ်ကုိ ထွက်ေြပးလာပီး 
မဲေဆာက်ေဈးထဲမှာ တစ်ညကို ဘတ် ၂၀ ေပးပီး အိပ်ခဲ့ရတဲ့ အိမ်က 
ြမနမ်ာြပည်ဘက ် ေထာကလှ်မ်းေရးနဲ  အဆက်အသွယ်ရိှလုိဆိုတ့ဲ စပ်ွစွဲ 
ချက်မျ ိ းနဲ   တုိင်းရင်းသားလကန်က်ကုိင် အဖဲွကးီတခုက သံသယနဲ  
ေစာင့်ကည့်တာလည်း ခံခဲ့ရတဲ့ အေြခအေနနဲလည်း ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပီး 
ကံေကာင်းလုိ မေသခ့ဲတာပါ။ ဒါကလည်း နယ်စပ်မှာရိှတဲ့ ရဲေဘာ်များရဲ 
အာမခံေပးတာေကာင့်နဲ  ၂၀၀၀ ခုစှ ် အေြခအေနေတေွကာင့်ပါ။ 
သုိေသာ်လည်း နယ်စပ်မှာ အေြခစိုကတ့ဲ် အြခားေသာ ဒမုိီကေရစ ီ
အင်အားစမုျားကေတာ့ ကျေနာ် စေရာကက်တည်းက အကူအညီေပး 
ခဲ့ပါတယ်။ 

rNyD;ao;aom c&D;&Snf rNyD;ao;aom c&D;&Snf 
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 ထုိင်းိုင်ငံ၊ မဲေဆာက်မှာေနတယ်ဆိုေပမယ့် ထုိင်းိုင်ငံမှာ 
တရားဝင်ေနထုိင်ခင့်ွလကမှ်တ်မရိှဘဲ ခိုးဝင်ေနထုိင်သူများအြဖစ ် သတ် 
မှတခံ်ထားရသူများသာြဖစတ်ဲ့အတက်ွ ကျေနာ်တုိဟာ မဲေဆာက်မှာ 
ထုိင်းအာဏာပုိင်များရဲ အကိမ်ေပါင်းများစာွ ဖမ်းဆးီထိနး်သိမ်းြခင်းခံခဲ့ 
ရသူများပါ။ ဒီလုိမျ ိ း ဖမ်းဆီးခလုိံက်၊ ြပနလွ်တ်လာလုိကန်ဲ  ေအေအပီပီမှာ 
တာဝနထ်မ်းေဆာင်ခ့ဲကရတာပါပဲ။ 

 ဒလုိီအေြခအေနေတထဲွကမှ ကိးစားရင်း တြဖည်းြဖည်းချင်း 
နယ်စပ်ေဒသမှာ အေြခစိုက်တဲ့ တုိင်းရင်းသားအဖဲွေတရဲွ ယံုကည်မူကုိ 
ရခဲ့တာပါ။ ေအေအပီပီက ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွးနဲ  ုိင်ငံတကာအကား 
ေပါင်းကးူေပးတဲ့ တံတားတစ်စင်း ြဖစခ့ဲ်ပါတယ်။ 

 အဒဲေီနာက် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားရိှတယ်ဆုိတာကုိ သက်ေသ 
ြပိုင်ဖုိအတကွ ် ကိးစားရတယ်။ အဲ့လုိကိးစားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ docu-
mentation ေပါ့။ မှတတ်မ်းတင်တာက ေတာ်ေတာ်ေလးအေရးကးီ 
ပါတယ်။ ကျေနာ်တို ပထမဆုံးစလုပ်တာက ြမန်မာိုင်ငံမှာ ရိှေနတဲ့ 
ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားစာရင်းေတကုိွြပစတုယ်။ အဲ့လုိပဲ ုိင်ငံေရး 
အကျဉ်းသားေဟာင်းေတရဲွစာရင်းကို ြပစတုယ်။ ပီးေတာ့ ြမန်မာ 
ိုင်ငံထဲမှာရိှေနတဲ့ ေထာင်အသီးသီးရဲ အေြခအေနေတကုိွ စံုစမ်းတယ်။ 
ေလ့လာတယ်။ အ့ဲဒကီေနပီးေတာ့ အစီရင်ခစံာေတ ွ ထုတ်တယ်။ 
အဲ့ဒီ့အစီရင်ခစံာေတကွို ိုင်ငံတကာသံတမနေ်တ၊ွ  ကုလသမဂ၊ INGO 
ေတ၊ွ အ့ဲလုိအဖဲွစည်းေတကုိွ ြဖနေ်ဝတယ်။ ေနာက် မီဒယီာေပါ့၊ 
မီဒယီာကလည်း အ့ဲအချ ိ နတ်နုး်က ကျေနာ်တိုကို ေတာ်ေတာ်ေလးစတ်ိဝင် 
စားကပါတယ်။ ကျေနာ်တိုအေနနဲ  အထူးသြဖင့် ြပည်တင်ွးမီဒယီာ 
ထက်စာရင် နယ်စပ်အေြခစိုက ် ိုင်ငံတကာမီဒယီာေတကုိွ အေလး 
ထားပီးေတာ့ တင်ြပတာမျ ိ း ေတရိှွပါတယ်။ အ့ဲလုိပံုစမံျ ိ းနဲ  လူေတသိွ 
လာတယ်။ ေနာက်ပီးေတာ့ ြမနမ်ာိုင်ငံနဲ  ပတသ်က်တဲ့ ုိင်ငံတကာ 
အစည်းအေဝးအသီးသီးမှာ အစိုးရေတရဲွ ေတာင်းဆိုချက်က ုိင်ငံေရး 
အကျဉ်းသားလွတေ်ြမာကေ်ရး ြဖစလ်ာပါတယ်။ ဒါက သူတုိအစည်း 
အေဝးရဲ ပထမဦးစားေပး Agenda ြဖစလ်ာတယ်။ ေနာက်ပီးတဲ့အခါ 
ကျေတာ့ ကုလသမဂလူအခွင့်အေရးကိုယ်စားလှယ်တို၊ အေမရိကနအ်စိုးရ 
၊ ဉေရာပသမဂအစိုးရေတရဲွ  ေတာင်းဆုိချက်ေတွမှာ ဘာေတွပါလဲ 
ဆိုေတာ့ ြမနမ်ာိုင်ငံရဲ ိုင်ငံေရးြဖစစ်ဉ် ေြပာင်းလဲမေတမှွာ ိုင်ငံေရး 
အကျဉ်းသား ဘယ်ေလာက်လွတသ်လဲဆိုတ့ဲ အေပမှာ တိုင်းတာလာတ့ဲ 
အဆင့်ထိ ေရာက်ခဲ့တယ်။ အာဆီယံိုင်ငံေတမှွာ ိုင်ငံအလုိက် အလှည့်ကျ 
ဥကြဖစတ်ာေတရိှွပါတယ်။   ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားေတ ွ မလွတတ့ဲ် 
အတွက၊်  ြမန်မာိုင်ငံ ရဲ လူအခွင့်အေရးအေြခအေနေတ ွ မတုိးတက်တ့ဲ 
အတွက၊် ြမနမ်ာိုင်ငံကို အာဆီယံဥကအြဖစ ် မလုပ်ဖုိဆိုတာမျ ိ းကို 
အာဆီယံိုင်ငံေတကွ ဖိအားေပးလာတာမျ ိ းေတ၊ွ ေနာက်ပီးတဲ့အခါ 
ကျေတာ့ ြမနမ်ာအစိုးရကို ဥက အြဖစမှ် ေကျာ်ခဲ့တဲ့ဟာမျ ိ းေတလွည်း 
ရိှတယ်။ ေနာက်ဒပဲီယင်းြဖစစ်ဉ် ပီးသွားတဲ့အချ ိ နမှ်ာ အေမရိကနန်ဲ  အီးယူ
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(EU)အစိုးရများကေန ြမန်မာိုင်ငံေပမှာ ပုိြပင်းထန်တဲ့ စီးပွားေရး 
ပိတဆုိ်မေတ ွ လုပ်လာခဲ့တ့ဲအထိ ေရာကေ်အာင်လည်း ေအေအပီပီက 
အြခားေသာအဖဲွများနဲ  ပူးေပါင်းပီး လုပ်ေဆာင်ိုင်ခဲ့ပါတယ်။ 

 AAPP ၂၀၀၀ ခုစှက်ေန စတည်ေထာင်ပးီေတာ့ ၂၀၁၀ အထိ ၁၀ 
စှတ်ာ ြဖတသ်န်းခဲ့တဲ့ ပထမ ၁၀ ှစတ်ပုိင်းမှာ AAPP အေနနဲ  
ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားလွတ်ေြမာကေ်ရးကို ပံုသဏာနအ်မျ ိ းမျ ိ းနဲ  လုပ်တယ်၊ 
campaign ေတလုွပ်တယ်၊ advocacy ေတ ွlobby ေတလုွပ်ခဲ့ကတယ်။ 

 ကျေနာ်တို ၂၀၀၉ ခုစှက် ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားလွတေ်ြမာက်ေရး 
campaign လုပ်တာရိှပါတယ်။ အ့ဲဒီ့ campaign ကေတာ့ တကမာလံုး 
အတုိင်းအတာနဲ  ကျယ်ကျယ်ြပန ြ်ပန  ် လုပ်ခ့ဲတာမျ ိ းေတရိှွတယ်။ 
ိုင်ငံတကာအစုိးရအဖဲွေတရဲွ ိုင်ငံြခားေရးဝန်ကးီေတကွိုယ်တိုင် ပါဝင်ပီး 
လက်မှတထုိ်းခဲ့တာေတွရိှတယ်။ အ့ဲဒအီချ ိ နတ်နုး်က ကန်ေတာ်တုိက ၈၈၈၈ 
ကုိ ဂုဏြ်ပတဲ့အေနနဲ  လက်မှတေ်ပါင်း ၈သိနး် ၈ေသာင်း  ၈ေထာင် ၈ရာ 
၈ဆယ့် ၈ခု ေကာက်မယ်ဆိုပီးေတာ့ လုပ်ကပါတယ်။ ဒါေပမ့ဲ ၈သိနး် 
၈ေသာင်း ၈ေထာင် ၈ရာ ၈ဆယ့် ၈ခု ေတာ့မရခဲ့ပါဘူး။ အဲဒအီချ ိ န ်
အရီတအ်ေရးက ကမာအဝနး်က လူေတကုိွ ဖမ်းစားေနတာေကာင့်ပါ။ 
ကျေနာ်တို လက်မှတေ်ပါင်း ၇ သိနး်နးီပါး ေတာ့ ရခဲ့တယ်၊ အဲ့ဒီလကမှ်တ ်
ေတကုိွ  ကုလသမဂရဲ အေထွေထွအတင်ွးေရးမှးချပ်ထံကုိ ကျေနာ်တို 
ေပးအပ်ိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါကကုလသမဂအေနနဲ   အရပ်ဘက်အဖဲွအစည်း 
ေတကွလုပ်တဲ့ campaignေတကုိွ ကုလသမဂရဲ သမုိင်းမှာ ပထမဆံုး 
အသိအမှတ်ြပတာေပါ့။  အဲ့ဒီ့ရဲသကေ်ရာကမ်က ြမန်မာိုင်ငံမှာ ိုင်ငံေရး 
အကျဉ်းသားလွတေ်ြမာကေ်ရးဆုိတာကို ုိင်ငံတကာအစုိးရေတကွ 
တကယ်ကုိ သေဘာတညီူချက်ရိှရိှနဲ  သူတိုကိုယ်တုိင်က ပူးေပါင်းလုပ ်
ေဆာင်လာတယ်။ ဒါက ေအာင်ြမင်မတခလုို ကျေနာ်တို ေြပာလုိရပါတယ်။  

 ၂၀၁၀ ခုစှမှ်ာ ြမနမ်ာိုင်ငံတင်ွး ိုင်ငံေရးြပြပင်ေြပာင်းလဲမေတ ွ
ြဖစလ်ာခဲ့တယ်။ ေြပာင်းလဲလာတ့ဲ ိုင်ငံေရးအေြခအေနေပ မူတည်ပီး 
ေတာ့ ကျေနာ်တိုရဲ Vision ေတ ွ mission ေတကုိွ ေြပာင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ 
၂၀၁၀ မတုိင်ခင်အထိကေတာ့ ကျေနာ်တုိက ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား 
လွတေ်ြမာကေ်ရး၊ ပီးေတာ့ မလွတ်ေြမာကခ်င်စပ်ကားမှာ တတ်ိုင်သမ 
ကူညီေရး၊ ေနာက်ပီးေတာ့ လွတ်ေြမာကလ်ာတဲ့ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား 
ေဟာင်းေတ ွ ိုင်ငံေရးြဖစစ်ဉ်ထဲမှာ ပါဝင်ေရး၊  ိုင်ငံေရး အကျဉ်းသား 
ေဟာင်းေတရဲွ ဘဝကိုြပနလ်ည်ထူေထာင်ေရး အစရိှသြဖင့် ဒါမျ ိ းေတကွို 
ဉီးစားေပးပီးလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါေပမ့ဲ ၂၀၁၀ ေနာက်ပုိင်း ေြပာင်းလ ဲ
လာတဲ့ိုင်ငံေရးအေြခအေနေပ မူတည်ပီးေတာ့ ကျေနာ်တိုက ကျေနာ်တိုရဲ 
Vision ကုိ ေြပာင်းလုိကတ်ယ်။ ေြပာင်းလုိကတ့ဲ် Vision ကေတာ့ 
ြမနမ်ာိုင်ငံထဲမှာရိှေနတဲ့ ိုင်ငံသားတိုင်း ိုင်ငံသားင့်ှ ုိင်ငံေရးအခင့်ွ 
အေရးြပည့်ြပည့်ဝဝရရိှေရးနဲ  ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားမရိှတဲ့ လူေဘာင်တခုကို 
တည်ေထာင်ိုင်ေရး ဆိုတာမျ ိ းကုိ ကျေနာ်တို ေြပာင်းလဲခဲ့တယ်။ 
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106   ှစ် ၂၀ ထုိခရီး 

 

 အဲ့လုိေြပာင်းလဲခဲ့ပီးတဲ့အခါကျေတာ့ ုိင်ငံသားင့်ှ ိုင်ငံေရး 
အခွင့်အေရး ြပည့်ြပည့်ဝဝ ရရိှဖိုဆိုပီးေတာ့ ကျေနာ်တိုက လူအခွင့်အေရး 
သင်တနး်ေတေွပးတယ်။ အ့ဲလုိပဲ အထက်တနး်ေကျာင်းေတမှွာ၊ တကသုိလ် 
ေတမှွာ၊ ေကျးလက်ေဒသေတမှွာ လူအခွင့်အေရးနဲပတသ်က်တဲ့ အသိပညာ 
ြပနပွ်ားမေတ ွ ကျေနာ်တိုလုပ်ေဆာင်လာခ့ဲတာရိှတယ်။ အဲ့ဒ့ီအြပင ်
ကျေနာ်တိုက ဒီမုိကေရစအီေရးကို အေှာင့်အယှကြ်ဖစေ်နတဲ့ ဉပေဒေတ ွ 
ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရးဆိုတာကုိ ကျေနာ်တို လုပ်ေဆာင်လာတယ်။ အ့ဲလို 
လုပ်ေဆာင်လာတဲ့အထဲမှာေတာ့  Peaceful Assembly Law ေပါ့၊ ငိမ်းစစု ီ
ဉပေဒြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး၊ ၆၆(ဃ) ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး၊  အကျဉ်းေထာင ်
စနစြ်ပြပင်ေြပာင်းလဲေရး ဆိုပီးေတာ့  ဒီမုိကေရစအီေရးကုိ ောှင့်ယှက ်
ဖျက်ဆးီေနတ့ဲ ဉပေဒေတွ ပယ်ဖျက်ေရးေတကုိွပါ တုိးချဲလုပ်ကိုင်လာ 
ပါတယ်။ အ့ဲဒအီြပင် ကျေနာ်တို အရင်လုပ်ေနကျ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသား 
စာရင်းြပစေုရး၊ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားေတကုိွ ေထာက်ပ့ံကညီူေရး၊ 
ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေတ ွ လွတ်ေြမာကေ်ရး၊  ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား 
ေဟာင်းေတရဲွ အသကေ်မွးဝမ်းေကာင်း ပညာရပ်ေတကွို သင်ကားုိင်ဖို 
အတွက ် အေထာက်အကူေပးတာေတွ၊ ေနာက်ပီးတဲ့ အခါကျေတာ့ 
ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းေတရဲွ မိသားစ၊ု ကေလးေတကုိွ ပညာ 
သင်ကားေရးအတက်ွ တတ်ိုင်သမကူညီတာေတ၊ွ ဒါေတကုိွ ဆက်ပီး 
ေတာ့ လုပ်ေဆာင်ေနတာေတရိှွပါတယ်။  ကျေနာ်တုိ လုပ်ေဆာင်ေနတဲ့ 
အထဲမှာ ခံေြပာရမယ်ဆိုလုိရိှရင် Transitional Justice ေပါ့၊ 
အသွင်ကူးေြပာင်းေရးကာလ တရားမတမဆုိင်ရာ ကိစရပ်ေတလွည်း 
အများကီး ပါဝင်ေနပါတယ်။ 

 ဒအီသွင်ကူးေြပာင်းေရးကာလတရားမတမဆိုင်ရာ ကိစရပ်ကို 
ေြပာရမယ်ဆိုရင် တခံါးကးီေလးေပါကကုိ် ြဖတသ်နး်ရပါတယ်။ အဲ့ 
တခံါးကီး ေလးေပါက်ကို ြဖတ်သနး်ရတဲ့အထဲမှာ အေရးကီးဆုံးက Truth 
ေပါ့၊ Truth ရဖုိအတက်ွဆိုရင် documentation ရိှရမယ်၊ မှတ်တမ်း 
မှတရ်ာေတ ွ ရိှရမယ်။ အ့ဲအတက်ွ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းေတ ွ
တဉီးချင်းစရဲီ မှတတ်မ်းမှတရ်ာေတကွို ကျေနာ်တိုြပစတုယ်။ ကျေနာ်တို 
ခနမှ်နး်ထားချက်အရ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်းေပါင်း အနိမ့်ဆုံး 
တစေ်သာင်း ဝနး်ကျင်ေလာက ် ရိှပါတယ်။ အ့ဲထဲမှာ အခကု ကျေနာ်တို 
ြပစုပီး သေလာကဆ်ိုရင် ၃,၅၀၀ ေလာကက်ို ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားေဟာင်း 
တဉီးချင်းရဲ ြဖတသ်နး်မေတ၊ွ သူတုိရဲ ေထာင်တင်ွးြဖတသ်နး်မေတွ၊  
စစေ်ကာေရးမှာ ညဉ်းပနး်ှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့ ြဖတ်သနး်မေတ၊ွ လက်ရိှဘဝ 
အေြခအေနေတ၊ွ ဒါေတွကုိ အေသးစတိမှ်တ်တမ်းတင်ထားတာေတရိှွပါ 
တယ်။ ဒါကလည်း တချ ိ နခ်ျ ိ နမှ်ာ အမှနတ်ရား ေဖာ်ထုတေ်ရးလုိကစိမျ ိ းမှာ 
အသံုးဝင်ိုင်ပါတယ်။ အ့ဲလုိပဲ ကျေနာ်တို Justice ကိစကို 
ေြပာမယ်ဆိုလုိရိှရင် တရားဉပေဒစိုးမုိးေရးအတွကကုိ် အဓိကထားပီးေတာ့ 
ေဆာင်ရကေ်နတာေတွရိှပါတယ်။ ေနာက်ပီးတဲ့အခါကျေတာ့ အတိတ ်
ကာလက လူအခင့်ွအေရးချ ိ းေဖာကခ်ခ့ဲံရသူေတကွို  တစုံတရာ ြပန်ပီး 
အသိအမှတ်ြပဖုိလုိတယ်၊ ကုစားေပးဖုိလုိတယ် ဆုိတာမျ ိ းကုိလည်း 
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လုပ်ေဆာင်ေနတာေတရိှွပါတယ်။ ဒီလုိလုပ်ေဆာင်ေနတဲ့အခါမှာ ေအေအပီပီ 
တဖဲွတည်း လုပ်ေဆာင်ေနတာမျ ိ းမဟုတဘဲ် ကျေနာ်တိုနဲ  ရင်ဘတခ်ျင်းတ ူ
တဲ့ တြခားအဖဲွအစည်းေတ၊ွ တုိင်းရင်းသားအဖဲွအစည်းေတနွဲေပါင်းပီးေတာ့ 
လုပ်ေဆာင်ေနတာေတရိှွပါတယ်။  ဒီလုိမျ ိ း အသွင်ကးူေြပာင်းမဆိုင်ရာ 
တရားမတမကစိရပ်ေတကုိွလည်း စနစတ်ကျနဲ ေဆာင်ရကေ်နပါတယ်။ 
 ဒါေတကွ တချ ိ နခ်ျ ိ နမှ်ာ အစုိးရကိုယ်တိုင်က လုပ်ကိုလုပ်ေဆာင်ရ 
မယ့်ကစိေတပွါ။ ဒီကားထဲမှာေတာ့ အခလုိုမျ ိ း လူအခွင့်အေရး 
ချ ိ းေဖာကမ်ေတ ွေနာင်တချ ိ နမှ်ာ ြပနမ်ြဖစဖုိ်ဆိုလုိရိှရင် Institutions ေတွကို 
Reform လုပ်ဖုိလုိပါတယ်။ အ့ဲအတွက ် ကျေနာ်တိုက အကျဉ်းေထာင ်
ြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး၊ ရဲတပ်ဖဲွြပြပင်ေြပာင်းလဲေရး၊ အရင်တနုး်က GAD 
လုိေခတ့ဲ ေထွအပ်ုေပါ့၊ ဒီေထွအပ်ုကို အစုိးရလက်ေအာက် ေရာကရိှ်ေရး 
ဆိုတာကုိ ကျေနာ်တိုိုင်ငံြခားေရးရာေပလစအီေနနဲ  ထားပီးေတာ့ 
လုပ်တယ်။ အခုေတာ့ ေထွအပ်ုက အစုိးရလကေ်အာက်ကုိ ေရာကသွ်ားပီ။ 
လတတ်ေလာကျေနာ်တိုရဲ ိုင်ငံြခားေရးရာေပလစထဲီမှာ ဆုိရင်ေတာ့ 
ရဲတပ်ဖဲွကို လွတလ်ပ်တဲ့ရဲတပ်ဖဲွြဖစေ်ရးဆိုတာမျ ိ းကို ဉီးတည်ထားပါ 
တယ်။ အ့ဲလုိပဲ ြမနမ်ာိုင်ငံထဲမှာရိှေနတဲ့ ြပည်သူေတွ အလုပ်အကိုင် 
အခွင့်အလမ်းေတ ွ ရရိှေရးအတကွ ် ိုင်ငံတကာအစုိးရေတနွဲ  လုိသလုိ 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရကေ်နတာေတရိှွပါတယ်။ စးီပွားေရးရင်းှီးြမပ်ှံမေတ ွ
ြမနမ်ာြပည်ထဲမှာ လာပီးေတာ့လုပ်ဖုိ ဒလုိီကစိမျ ိ းေတလွည်း  ေဆာင်ရက် 
ေနတာေတ ွရိှပါတယ်။ 

 ဆိုေတာ့ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားြပဿနာကို ဆက်လက်စဉ်းစား 
ကမယ်ဆုိရင် လကရိှ် ြမနမ်ာိုင်ငံထဲမှာ ြဖစေ်နတဲ့ ိုင်ငံေရး၊ လူမေရး၊ 
စးီပွားေရးြပဿနာေတနွဲ  တုိကုိ်ကပ်တသ်က်ေနပါတယ်။ ဉပမာ- 
ြပည်တင်ွးစစက် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားေတကွို ေမွးထုတေ်ပးေနတယ်၊ 
ြပည်တင်ွးစစေ်ကာင့် မတရားသြဖင့် အဖမ်းခံေနရတဲ့သူေတရိှွတယ်၊  
မတရားညဉ်းပနး်ှိပ်စက်ခရံတဲ့သူေတရိှွတယ်၊  ဉပေဒမ့ဲ သတ်ြဖတခံ်ရတဲ့ 
ကိစမျ ိ းေတရိှွတယ်။ ဒီဟာေတကွ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသား တုိးပွားေစတ့ဲ 
အေကာင်းအရင်းေတြွဖစတ်ယ်။ လယ်သမားေတွ ေတာ်ေတာ်များများက 
သူတိုလယ်ယာေြမေတ ွ အသိမ်းခံခဲ့ရတယ်။ အ့ဲလယ်ယာေြမေတ ွ ြပနလ်ည် 
ရရိှေရးအတကွ ် သူတိုေတတွိုက်ပဲွဝင်ကရတယ်။ တုိက်ပဲွဝင်ကရင်း နဲ  
ဖမ်းဆီးခရံတယ်။ ဒါကလည်း ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားအေရအတွက ် တုိးလာ 
ေစတဲ့ြပဿနာေတ ွ ြဖစပ်ါတယ်။  လွတ်လပ်စာွေြပာဆိုခင့်ွ၊ လွတလ်ပ်စာွ 
စည်းုံးခွင့်၊ လွတ်လပ်စာွေရးသားခင့်ွ အစရိှသြဖင့် ဒီမုိကေရစရဲီ 
စခံျ ိ နစ်ံနး်ေတ ွ လူအခွင့်အေရးရဲအေြခခအံချက်ေတကွို အစုိးရေတကွ 
ချ ိ းေဖာကေ်နတာမျ ိ းေတ ွ ရိှပါတယ်။ အ့ဲဒါေတကုိွ ရပ်တနဖုိ် လုိပါတယ်။ 
အလုိဲမျ ိ းရပ်တန်ိုင်မှ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားကိစက ေမှးမိှနသွ်ားမှာြဖစပ်ါ 
တယ်။ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားဆုိတဲ့စကားလံုးကို ခံပီးေတာ့ ေြပာရမယ ်
ဆိုလုိရိှရင် ြမနမ်ာိုင်ငံရဲိုင်ငံေရး၊ တန်းတညီူမေရး ြပဿနာေပါင်းစည်းေန 
တယ်လုိ ကျေနာ်တို ေြပာလုိရပါတယ်။ ဒါေကာင့်မုိလုိ ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသား 
ြပဿနာကို စနစ်တကျနဲ ကုိင်တယ်ွေြဖရှင်းဖုိလုိတယ်။ ကုိင်တယ်ွေြဖရှင်း 
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တဲ့အခါမှာ ကျယ်ြပနတ်ဲ့ချဉ်းကပ်မေတ ွ လုပ်ရမယ်။ တခုပီးမှတခလုုပ် 
တာမျ ိ း မဟုတ်ဘဲနဲ  ဘက်ေပါင်းစုံကေနပီးေတာ့ ပိင်တလုူပ်ဖုိ လုိအပ် 
ပါတယ်။ ဉပမာ ြပည်တွင်းစစရ်ပ်စဖုိဲလုိတယ်။ လယ်ယာေြမြပဿနာ 
ေတကုိွ ေြပလည်ေအာင်ေြဖရှင်းဖုိလိအုပ်တယ်။ လွတလ်ပ်စာွေရးသားခင့်ွ 
ေတ ွ လွတလ်ပ်စာွစတီနး်လှည့်လည်ခင့်ွေတကုိွ အေလးထားဖုိလုိတယ်။ 
ဉပေဒေတနွဲ  ကာကွယ်ေပးဖုိလုိတယ်။ ဒလုိီကိစရပ်မျ ိ းေတကုိွ ကျေနာ်တို 
မည်သည့်အစိုးရကမဆုိ၊ မည်သူမဆုိအစိုးရြဖစလ်ာရင်လည်း ဒါေတွကို 
လုပ်ေဆာင်ဖုိလုိအပ်တယ်။ ဒါမှသာလင် ကျေနာ်တိုိုင်ငံက ုိင်ငံသားငှ့် 
ိုင်ငံေရးအခင့်ွအေရးေတကွို အြပည့်အဝကျင့်သံုးိုင်တဲ့ ိုင်ငံတစခု် ြဖစလ်ာ 
ပီးေတာ့ တည်ငိမ်ေအးချမ်းတဲ့ိုင်ငံတစခု် ြဖစလ်ာမှာပါ။ ဒလုိီမှမဟုတရ်င် 
ေတာ့ ကျေနာ်တိုိုင်ငံက ကမာ့အလယ်မှာ မျက်ာှငယ်ေနရဉီးမယ်။ 
စးီပွားေရးပိတဆုိ်မေတ ွ အများကးီြဖစလ်ာိုင်ေချေတ ွ ရိှေနတယ်ဆုိတဲ့အခါ 
ကျေတာ့ ကျေနာ်တုိ လူအခင့်ွအေရးအေြခအေနေတ ွ အြမနဆ်ုံးတုိးတက် 
ဖုိေတာ့ လုိအပ်ပါတယ်။ 

 တကယ်ေတာ့ ကျေနာ်တို ေအေအပီပီကို စပီးေတာ့ဖဲွစည်း 
ကတည်းက ကျေနာ်တိုရဲ  ေမာ်မှနး်ချက်က ေအေအပီပီကုိ ဖျက်သိမ်းဖုိပါပဲ။ 
ေအေအပီပီကို ဖျက်သိမ်းဖုိဆုိလုိရိှရင် ိုင်ငံေရးအကျဉ်းသားမရိှတဲ့ လူအဖဲွ 
အစည်းြဖစေ်အာင် ကျေနာ်တို ကိးစားရမှာပါ။ အဲ့ဒီ့အေြခအေနကုိ 
အြမနဆ်ုံးေရာကလ်ာလိမ့်မယ်လုိ ကျေနာ်တိုေမာ်လင့်တယ်။ ဒါေပမ့ဲ 
ကျေနာ်တို ဆက်ပီးေတာ့ ကိးစားရမှာေတရိှွပါတယ်။ အဲ့လုိမျ ိ း ိုင်ငံေရး 
အကျဉ်းသားမရိှတဲ့ လူအဖဲွအစည်းြဖစဖုိ်ဆိုလုိရိှရင် လူအခွင့်အေရးကို 
တနဖုိ်းထားေလးစားတ့ဲ အစိုးရေတ ွ တက်လာဖုိလုိပါတယ်။ အ့ဲလုိပဲ ြမနမ်ာ 
ိုင်ငံထဲမှာရိှေနတဲ့ လူေတေွတာ်ေတာ်များများကလည်း လူအခွင့်အေရးကို 
ေလးစားတဲ့ လုိက်နာတဲ့ ြပည်သူေတြွဖစဖုိ်လည်း လုိအပ်ပါတယ်။ 
 ဆိုေတာ့ ဒလုိီအေြခအေနြဖစေ်အာင်ေတာ့ ကျေနာ်တိုက 
ဆက်လက်ပီးေတာ့ ကိးစားသွားမယ်လုိ၊ အဲ့လုိပဲ ကျေနာ်တို ေအေအပီပီက 
ေခါင်းစဉ်အရ ုိင်ငံေရးအကျဉ်းသားများကူညီေစာင့်ေရှာက်ေရးေခါင်းစဉ ်
ြဖစေ်နေပမယ့် ကျေနာ်တုိ လုပ်ေနတဲ့အလုပ်က ုိင်ငံသားင့်ှ ိုင်ငံေရး 
အခွင့်အေရး အြပည့်အဝရရိှေရးကို ဉီးတည်ထားပါတယ်။ အဒဲဦီးတည်ချက် 
ေရာကေ်အာင် ဆက်ပီးေတာ့ ချ ီ တက်ကရမှာပါ။ 
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