
       
 
 

လိငပိ်ိုင််းဆိိုငရ်ာအကြမ််းဖြ်ခံရသမူ ာ်းအတြ်ွ အထ်ူးမမတတ ာရပ်ခံမတာင််းဆိိုခ ြ် 

၂၀၂၂ ခုနစှ်၊ န ဝုငဘ်ာ (၉) ရက် 

၂၀၂၁ ခုနစှ် မတရာားအာဏာလုခ ဲ့ခ  နမ်ှစ၍ အကကမ်ားဖက်စစ်အပု်စု၏ လ ငပ် ုငာ်းဆ ုငရ်ာအကကမ်ားဖက်မှုက ုခံခ ဲ့ရသညဲ့် နစ်နာ 

ခံစာားရသူမ ာားအတွက် တာဝနယ်ူမှု တာဝနခံ်မှု ယနတရာားမ ာားနငှဲ့ ်အရပ်ဖက်လူမှုအဖွ ွဲ့အစည်ားမ ာားထံသ ု ဲ့ အစီရငခံ်န ငုရ်န ်

န ိုငင်ရံ ေးအကျဉေးသောေးမျောေး ကူညီရ ောင ရ်  ောက်ရ ေးအသင်ေး (AAPP) န င  ်အမ  ျုားသမီားမ ာားအဖွ ွဲ့ခ ျုပ် (မမနမ်ာန ငုင်)ံ  (WLB) 

တ ို  မှ ပူားတွ တတာငာ်းဆ ုခ က်တစ်ရပ် ထုတ်မပနလ် ုက်သည်။ 

န ငုင်တံရားအက ဉားသာားမ ာားကူညီတစာငဲ့တ် ှာက်တရားအသငာ်း၏ မှတ်တမ်ားမပျုခ က်အရ အကကမ်ားဖက်စစ်အုပ်စု၏ လက် 

ခ က်မဖငဲ့ ်မုဒ မ်ားက ငဲ့်သတ်မဖတ် (သ ု ဲ့မဟုတ်) သတ်မဖတ်ပပီားတနာက်မုဒ မ်ားက ငဲ့မ်ခငာ်းခံခ ဲ့ရသည်ဟုဆ ုန ငုတ်သာ အရပ်သာား 

မပည်သူ အနည်ားဆံုား (၁၂) ဦား  ှ ခ ဲ့သည်။ 

အဓမမမပျုက ငဲ့မ်ှုနငှဲ့ ် လ ငပ် ုငာ်းဆ ုငရ်ာအကကမ်ားဖက်မှုသည် မမနမ်ာန ငုင်၌ံ ဆယ်စုနစှ်မ ာားစွာကကာ မဖစ်ပွာားလ က် ှ တသာ 

မပည်တွငာ်းစစ်မ ာားအတွငာ်း အကကမ်ားဖက်စစ်အုပ်စုမှ ဗမာမဟတု်သညဲ့် တ ုငာ်းရငာ်းသာားမ ာားအတပေါ် ဖ နှ ပ်ရနအ်တွက် အသုံား 

မပျုတလဲ့ ှ တသာ   ်လက်နက်တ ်ခို၊ လုပ်ရ ု ားလုပ်စဉနှ ပ်ကွပ်မှုတစ်ခုအမဖစ် တည် ှ လာခ ဲ့သည်။  

သ ု ဲ့တသာ်လည်ား ၈တလားလံုားအတရားတတာ်ပံု၊ ၂၀၀၇ တရွှေဝါတရာငတ်တာ်လှနတ်ရားအစ ှ သညဲ့် ယခငဲ့ယ်ခငတ်တာ်လှနတ်ရားလှုပ် 

 ှာားမှုမ ာား၌ ပါဝငပ်တ်သက်မခငာ်းတကကာငဲ့ ်မတရာားဖမ်ားဆီားထ နာ်းသ မ်ားခံခ ဲ့ရသညဲ့် န ငုင်တံရားအက ဉားသာားမ ာား အထူားသမဖငဲ့ ်

အမ  ျုားသာားအက ဉားသာား သ ု ဲ့မဟုတ် သမရ ိုေးကျ ကျောေး၊မအဖြ ် မခံယူသူမျောေးအတနမဖငဲ့ ် ယခငအ်တ တ်ကာလမ ာား၌ 

ရငဆ် ုငက်ကံျုတတွွဲ့ခံစာားခ ဲ့ရတသာ အဓမမမပျုက ငဲ့မ်ှုနငှဲ့် လ ငပ် ုငာ်းဆ ုငရ်ာအကကမ်ားဖက်မှုတ ု ဲ့နငှဲ့ပ်တ်သက်၍ ၎င်ားတ ု ဲ့အတပေါ် ဆ ုား 

ရွာားစွာမတရာားသမဖငဲ့ဆ်က်ဆံခ ဲ့မှုမ ာားအာား ဖံုားကွယထ်ာားတလဲ့ ှ ခ ဲ့ကကသည်။ 

တမလ ၂၀၂၁ ခုနစှ်အတွငာ်းက စစ်အုပ်စုတပ်သာားမ ာားနငှဲ့ ်ရာဇဝတ်သာားမ ာား၏ အုပ်စုဖွ ွဲ့ မုဒ မ်ားမပျုက ငဲ့မ်ှုက ုခံခ ဲ့ရသူ န ငုင်ံ 

တရားအက ဉားသာားတဟာငာ်း *တက ာ်တက ာ်က ု တအတအပီပီအတနမဖငဲ့ ်စက်တငဘ်ာလ ၂၀၂၂ ခုနစှ်တွင ်တတွွဲ့ဆံုတမားမမနာ်းခွငဲ့် 

ရခ ဲ့သည်။ 

ပထမန  ် တကကသ ိုလ်ရကျောငေ်းသောေးရကျော်ရကျော်သည် အာဏာလုမှုမဖစ်တပေါ်လာပပီားတနာက် ရနက်ုနပ်မ ျု ွဲ့၌ တမပာက်က ာား 

သပ တ်တခါငာ်းတဆာငတ်စ်ဦား မဖစ်လာခ ဲ့သည်။ သ ု ဲ့တသာ်လည်ား ၎ငာ်းပါဝငခ် ဲ့တသာ ပင မ်ားခ မ်ားစွာဆနဒထုတ်တဖာ်တနသညဲ့် 

တမပာက်က ာားသပ တ်တစ်ခု၌ လက်နက်က   ယော အဖပည ်အ ံိုတပ်ဆငထ်ောေးရသော   ်သောေးမျောေးရ ောက်   လောပပီေး ဆနဒဖပပ ွဲ 



က ို ပြ ြိုခ ငေ်းခွဲ သည်။ ရ ိုဟငဂ်ျောမျောေးအရပေါ်  က် က် ကကမ်ေးကကြိုတ်တသာ “နယ်တမမ ှင်ားလငာ်းတရားမ ာား” လိုပ်ရဆောင ်ော၌ 

ပါဝငခ်ွဲ သည ် နောမညဆ် ိုေးဖြင  ်ရကျော်ကကောေးရသော အမ တ် (၇၇) ရဖခဖမနတ်ပ်မဌောနချြိုပ်မ ှ  ်သောေးမျောေးလည်ေး ထ ုတနရာ အနေီး 

တဝ ိုက်၌ ရန ောချထောေးခွဲ သည်က ု သူ ဲ့တတွွဲ့  ှ ခ ဲ့ရသည်။ 

တက ာ်တက ာ်သည် အနာီးနာား ှ  ဆ ုငတ်စ်ခုအတွငာ်းက ု ဝင်တရာက်ပုနာ်းခ ုရန ် ကက ျုားစာားတနစဉ ရ နငှဲ့ ် စစ်သာားမ ာားတရာက် ှ  

လာပပီား ဖမ်ားဆီားမခငာ်းခံခ ဲ့ရကာ ပမ ြို ြို့နယ်ရ စခနာ်းသ ု ဲ့ လွှေ တမပာငာ်းမခငာ်းခံခ ဲ့ရသည်။ ၎ငာ်းက ု စစ်တကကာရနအ်တွက် အခနာ်းတစ်ခု 

အတွငာ်း၌ ထာား ှ ခ ဲ့ပပီား ထ ိုငခံ်ိုရပေါ်၌ ကက ြိုေးတိုပ်၍ ၎ငေ်း၏မျက်န ောန င  ်ခနဓောက ိုယ်က ို ရ ိုက်န က်ခွဲ သည်။ အမ န  ရ်ပေးအ ော   သည် 

ပါေးရ ိုက်ဖခငေ်း၊ ကနရ်ကျောက်ဖခငေ်းမ တဆင တ် ိုေး၍ လက်ရချောင်ေးမျောေးက ို လ မ်ဖခငေ်း၊ ချ ြိုေးဖခင်ေးမျောေး၊ ဓောေးဖြင လ်ည်ပငေ်းက ို 

ရထောက်ဖခငေ်းမျောေး မပျုလိုပ်ခွဲ သည်။ လ ိုချငသ်ည ် အရဖြမျောေးမ သည ်အခါ ရကျော်ရကျော်၏ နောေး  က်အတွငာ်းက ို မီေးည  ထောေး 

သည ် ရဆေးလ ပ်မျောေး ထည ်ခွဲ တသာတကကာငဲ့် ၎ငာ်း၏ နောေးတစ်ြက်မှာ ဖပနလ်ည်ကိုသ၍မ ရတော ဘွဲ အကကောေးအောရံိုချ ြို ြို့ယ ငေ်း 

ခွဲ  သည်။ ထ ုတန ဲ့ညတန၌ စစ်တကကာသူမ ာားသည် ၎ငာ်းအာား လ င ် တ်ခံယူမှုက ွဲဖပောေးသူမ နေ်း သ  ှ သ ောေးရသောအခါ “အထွဲမ ော 

မငေ်းလ ိုရကောငရ်တ က ို  ောေးချငတ်ွဲ   ောဇဝတ်သောေးရတ    တယ်” ဟု တမပာကကာားခ ဲ့သည်။  

ရကျော်ရကျော်က ို လက်ထ ပ်ခတ်၍  ောဇဝတ်သောေးသုံားဦေး၊   ်သောေးနစှ်ဦေးန င အ်တူ အချြိုပ်ခန်ေးအတွငာ်း၌ ထည ်ထောေးခွဲ သည်။ 

မ န ် ၃၀ တက ာ်အတ ငေ်း ရကျော်ရကျော်အာား အဆ ိုပါ လူငါားဦေးမ  အိုပ် ိုြ ွဲြို့ပပီား အဓမမဖပြိုကျင ခ်ွဲ သည်။  ောဇဝတ်သောေးတစ်ဦား 

သည် ရကျော်ရကျော်၏ တနာက်ဖက်မှ တနပပီား  အ ိုရပါက်အတွငာ်းက ို လ ငတ်ံထည ်သ ငေ်း၍ အဓမမဖပြိုကျင ခ်ွဲ ပပီေး ကျနတ်လားဦေး 

မ ော ရကျော်ရကျော်ခနဓောက ိုယ်က ို ဝ ိုငေ်း၍ မြ ယ်မ ော က ိုငတ် ယ်ခွဲ ကကသည်။ အဓမမဖပြိုကျင ပ်ပီေးရနောက် ရကျော်ရကျော်က ို ၎ငေ်း 

အောေး အဓမမမပျုကျင ခ်ွဲ သူန င အ်တူ တစ်ခနေ်းထွဲ အ ပ်ခ ိုငေ်းခ ဲ့သည်။ ရကျော်ရကျော်သည် တစည်လံိုေး အ ိုမ ရသ ေးထ က်၍ နော 

ကျငမ်ှုက ုခံစာားခ ဲ့ရပပီား ရနောက်တစ်ရန  နနံက်တ င ်သူ  အာား ရ ွှေဖပည်သော  ်ရကကောရ ေးသ ု ဲ့ လွှေ ရဖပောငေ်းခွဲ သည်။ အဆ ိုပါရန ော 

တ င ်သူ ဲ့က ု န  ် က်န င  ်န  ်ညဆက်၍ ည ငေ်းပနေ်းန  ပ် က်ခွဲ သည။်   ်ရကကောရ ေးတ င ်ည ငေ်းပနေ်းန  ပ် က် ော၌ AAPP ၊ WLB 

နငှဲ့ ် အမခာားတသာလူ  အခ င အ်ရ ေးအြ ွဲြို့မျောေးမ  မ တ်တမ်ေးတငထ်ောေးသည ်   ်တပ်၏ည ဉေးပနေ်းန  ပ် က်မှုနည်ေးလမ်ေးမျောေး အ 

တ ုငာ်း လုပ်တဆာငခ် ဲ့ကကမခငာ်းဖြ ်သည်။ 

"လူလ ု ဲ့ မဖစ်တည်လာရင ် သူတ ု ဲ့ရ ဲ့ လူ ဲ့အခွငဲ့အ်တရားတတွ ခ  ျုားတဖာက်ခံရတာတတွအတွက် တရာားမျှတမှုရ ှ ခွငဲ့န် ဲ့ ဣတ္နဒ 

ဂုဏသ် ကခာထ နာ်းသ မ်ားပ ုငခွ်ငဲ့တ် ု ဲ့က ု ရထ ုက်ပါတယ်။ ဒါတကကာငဲ့ ်က တနာ်တ ု ဲ့အတနန ဲ့ အာဏာသ မ်ားစစ်အုပ်စုန ဲ့ က  ားလွနသူ် 

အတပါငာ်းအပါတတွက ု သ တစခ ငတ်ာကတတာဲ့ တနာငအ်နာဂတ်လွတ်လပ်တ ဲ့ဖက်ဒရယ်မမနမ်ာန ငုင်မံှာ ခငဗ် ာားတ ု ဲ့ရ ဲ့ ရာဇ 

ဝတ်မှုတတွအတွက် ခငဗ် ာားတ ု ဲ့တာဝနခံ်ရမယ်ဆ ုတာပ " ဟု AAPP၏ အတွငာ်းတရားမ ား ဦားတ တ်န ငုက်ဆ ုသည်။ 

လက်   အခ  နတ် င ် ရကျော်ရကျော်သည် ဖပနလ်ည်လ တ်ရဖမောက်လာခ ဲ့ပပီဖြစ်ပပီား လံုဖခံြို  တ်ချ ရသောရန ောတစ်ခုတ င် 

တရာက်   ရနပပီဖြ ်သည်။ သူ၏ တ ောေးမျှတမှု လ ို  တ်သည် သူရမျှော်လင ရ်နသည ် အနောဂတ်ဖမနမ်ောန ိုငင်အံတ က် ထောေး    

ရသော သူ  ဆနဒမျောေးန င  ် ထပ်တူထပ်မျှ   ရနသည်။ “ကျွနတ်တာဲ့အ်ရနနွဲ   အမခာားသူတတွက ု က ိုေးက ယ် ောဘောသော၊ အသောေး 

အရ ောင၊် လ ငက်ွ မပာားမှုတ ု ဲ့ မခ ွဲဖခောေးဘွဲ သူတ ို  အ ည်အချငေ်းနွဲ   ထ ိုက်တနတ်ွဲ ရန ော က ိုယ် ီ    ရ ချငပ်ါတယ်။ ကျွနတ်တာ ်

တ ို   န ိုငင်သံောေးရတ အတ က် ရကောငေ်းမ နတ်ွဲ  ပညောရ ေး န ်တစ်ခိုက ု     ခံ ောေးရ ချငပ်ါတယ်။ ကျွနတ်တာ်တ ို  န ိုငင်ကံ ို ဒမီ ို 

ကရ  ီန ိုငင်ရံတော်ကကီေး ဖြ ်ရ ချငတ်ယ်” ဟို ရကျော်ရကျော်ကရဖပောသည်။ 



“အခုတနဦွားတတာ်လှနတ်ရားက စစ်အာဏာ ှငမ်ပျုတ်က တရားတင်မဟုတ်ဘ  မမနမ်ာမပည်သူအမ ာားစုရ ဲ့ တ ှားရ ု ားစွ အမမင်တတွ 

က ုပါ တမပာငာ်းလ ပစ်န ငုခ် ဲ့တယ်။ လူနည်ားစုအခွငဲ့အ်တရားတတွက ု ပ ုပပီားအသ အမှတ်မပျုလာတယ်၊ လ ငစ် တ်ခံယူမှုကွ မပာားတ ဲ့ 

သူတတွအတပေါ်မှာလည်ား ပ ုမ ုလက်ခံလာကကတယ်။ တတာ်လှနတ်ရားထ မှာ အမ  ျုားသမီားမ ာားရ ဲ့ ဦားတဆာငပ်ါဝငမ်ှုအခနာ်းကဏ္ဍ 

က ု အသ အမှတ်မပျုလာသလ ု LGBT အသ ုငာ်းအဝ ုငာ်းရ ဲ့ အခနာ်းကဏ္ဍစတ ဲ့ ခွ မခာားဆက်ဆံမှု အဟန ဲ့အ်တာားတတွက ုလည်ား 

အတူဝ ုငာ်းဝနာ်းတွနာ်းလှနလ်ာတနကကတယ်။ ဒါ ဲ့အမပင ်မုဒ မ်ားမပျုက ငဲ့ခံ်ရသူ အမ  ျုားသာားတတွဟာလည်ား သူတ ု ဲ့နစ်နာခံစာားရမှု 

က ု သ ုဝှက်ပမ ျုသ ပ်ထာားတနရတ ဲ့ တနာက်ထပ်အဟန ဲ့အ်တာားတစ်ခုက ု ပဖ ျုခ ပပီား စစ်အုပ်စုရ ဲ့ရမ်ားကာားရက်စက်မှုတတွက  ု

ထုတ်တဖာ်တမပာဆ ုလာတနပါပပီ ” ဟု AAPP၏ တွ ဖက်အတွငာ်းတရားမ ား ဦားဘ ုကကည်မှ တမပာကကာားခ ဲ့သည်။ 

အမျ ြိုေးသမီေးမျောေးအြ ွဲြို့ချြိုပ် (ဖမနမ်ောန ိုငင်)ံမှ တာဝန ်ှ သူတစ်ဦားက “အကကမ်ေးြက်  ်ရကောင ်ီက မိုဒ မ်ေးမှုအပါအဝင ်လ ငအ် 

ရဖခဖပြိုအကကမ်ေးြက်မှု န င  ်လ ငပ် ိုငေ်းဆ ိုင ်ော အကကမ်ေးြက်မှုရတ က ို   ်လက်နက်တ ်ခိုအဖြ ် ကငေ်းလ တ်ခ င န်ွဲ   ကျ ေးလ န် 

ရနတော န  ်ရပါငေ်းမျောေး  ော   ပပီ။ ဒလီ ိုလ ငပ် ိုငေ်းဆ ိုင ်ောအကကမ်ေးြက်မှုရတ က ို ကျ ေးလ နပ်ပီေး ကငေ်းလ တ်ခ င  ်ရနသရ  ြို့ 

ကရတော  ကျမတ ို   လူမှုအသ ိုငေ်းအဝ ိုငေ်းက ဘယ်ရတော မ  ပင မ်ေးချမ်ေးရ ေးမ န ိုငဘူ်ေး။ ဒါရကကောင  ်ဒလီ ိုလ ငပ် ိုငေ်းဆ ိုင ်ော အကကမ်ေး 

ြက်မှုက ို ကျ ေးလ နသူ်အောေးလံိုေး ကငေ်းလ တ်ခ င  ်လံိုေးဝမ   သင ဘူ်ေး။ လ ငပ် ိုငေ်းဆ ိုင ်ောအကကမ်ေးြက်မှုသည်  ောဇဝတ်မှုဖြ  ်

တယ်။ ဒါရကကောင  ်လံိုေးဝ အရ ေးယူမှု    မယ်၊ တောဝနခံ်မှု    မယ်” ဟု စစ်အုပ်စု၏က  ားလွနမ်ှုမ ာားနငှဲ့ ်ပတ်သက်၍ဆ ု 

သည်။ 

 

အဓမမဖပြိုကျင ခံ် သူ သ ို  မဟိုတ် လ ငပ် ိုငေ်းဆ ိုင ်ောအကကမ်ေးြက်မခငာ်းခံရသူမ ာားအရနန င  ်လံိုဖခံြို  တ်ချ သည ် အရဖခအရန 

တ င ်    ရနပါက လူ  အခ င အ်ရ ေးချ ြိုေးရြောက်မှုမျောေးက ို မ တ်တမ်ေးတငရ်နသည ်သူမျောေးထံ ဆက်သ ယ်၍ ဖြ ် ဉမျောေးက ို 

ရဖပောကကောေး၍ မ တ်တမ်ေးတငသ် မ်ေးဆည်ေးမှုဖပြိုလိုပ်န ိုင ်န ် ယခိုအကျဉေးချြိုပ်ရြော်ဖပချက်က ို အထူေးရတောငေ်းဆ ိုမှုတ ်ခိုန င  ်

အဆံိုေးသတ်လ ိုပါသည်။ ဤအထူားတတာငာ်းဆ ုမှု၏ရည်ရွယ်ခ က်မှာ နစ်နာခံစာားရသူမ ာားအာား ၎ငာ်းတ ု ဲ့၏မဖစ်စဉမ ာားက ု 

တဘားကငာ်းလံုမခံျုစွာ၊ ဂုဏသ် ကခာ ှ  ှ  မျှတဝန ငု်တစတရားအတွက် ခွနအ်ာားမဖစ်တစရနမ်ဖစ်ပါသည်။ 

ဆက်သွယ်ရန ် 

info@aappb.org, detention-data@aappb.org  

secretariat@womenofburma.org 

ဖပည်တ ငေ်း၌ ကျနရ်စ်ခ ဲ့တသာ မ သောေး ိုဝငမ်ျောေးက ို ကောက ယ် န ်ယခိုရြော်ဖပမှုတ င ်အမည်ဝ က်မျောေးက ိုသာ အသုံားမပျုခွဲ ပါ 

သည်။ (ဤတနရာတွငက်ကညဲ့်ပါ -   ်အိုပ် ိုမ  ဓောေး ောခံြမ်ေးဆီေးဖခငေ်းန င  ် ပ စည်ေးဥစစာမ ာား သ မ်ေးယူဖခငေ်းမျောေးအရကကောငေ်း 

ရလ လော န)် 
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mailto:detention-data@aappb.org
mailto:secretariat@womenofburma.org
https://aappb.org/bu?p=15587
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