
ျမန္မာႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္းတြင္ 
လူအေျမာက္အမ်ား အသတ္ခံရမႈ -
မိတၳီလာတြင္ မူဆလင္ ေက်ာင္းသားမ်ား 
အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈ ႏွင့္ အသတ္ခံရမႈ

စီရင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရ

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၂၀၁၃ ေမလ
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မ်ားစြာေသာ လူမ်ားသည္ အုိးအိမ္ စြန႔္ခြာ 
ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။ ထုိမွ်မက မိတၳီလာၿမိဳ႕ရွိ မူဆလင္ 
ဘာသာဝင္တုိ႔၏ အိမ္မ်ား၊ ဗလီမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား 
ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ရေသာ္လည္း 
ေမလ အလယ္ပုိင္းတြင္မူ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် 
ကုိယ္ထိ လက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈ၊ လူသတ္မႈ (သုိ႔) 
မီး႐ႈိ႕ ဖ်က္ဆီးမႈတုိ႔ျဖင့္ တရားစြဲဆုိခံရျခင္း (သုိ႔) ျပစ္ဒဏ္ 
ခ်မွတ္ခံရျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕ PHR သည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မတ္လ ၂၆ ရက္ မွ ၂၈ ရက္အထိ 
ႏွင့္ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္မွ ေမလ ၂ ရက္ေန႔အထိ 
ကြင္းဆင္း စံုစမ္း ေလ့လာမႈတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
ထုိသုိ႔ ကြင္းဆင္း စံုစမ္း ေလ့လာသည့္ PHR 
အသင္းတြင္ PHR မွ အေရးေပၚ အေျခအေန 
ကုိင္တြယ္ေရး ဒါရုိက္တာ ရစ္ခ်တ္ ဆုိလြမ္ (MA ၊ 
MPH) ၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အစီအစဥ္ ဒါရုိက္တာ၊ 
သိနေတာင္ ကမၻာတစ္ဝွမ္း က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၊ 
အီခန္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္း၊ ေဆးဝါး႒ာန 
လက္ေထာက္ ပါေမာကၡ၊  ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ 
ေစတနာ့ အၾကံေပး ဝန္ထမ္း ႏွင့္ PHR ဥကၠ႒ေဟာင္း 
ေဟာ္လီ အတ္ကန္ဆင္ (MD ၊ FACP) ၊ PHR အဖြဲ႕မွ 
ျမန္မာ့အေရး စီမံကိန္း ဒါရုိက္တာေဟာင္း ေဘလ္ေဒးဗစ္ 
(MPH) တုိ႔ ပါဝင္ၾကသည္။ အဆုိပါ အသင္းသည္ 
မိတၳီလာၿမိဳ႕ မဂၤလာ ေစ်းရံု မူဆလင္ေက်ာင္းမွ 
ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆရာ ဆရာမမ်ား 
သာမက ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ 
လူမႈ အသုိင္းအဝုိင္းမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ 
အစုိးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖင့္ လူေတြ႕ ေမးျမန္းျခင္း 
အင္တာဗ်ဴး ၃၃ ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ လူေတြ႕ 
ေျဖၾကားသူမ်ားအထဲတြင္ ၁၄ ဦးတုိ႔သည္ မိတၳီလာ 
အေရးအခင္းကုိ ကုိယ္တုိင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ၾကသူမ်ား 

ျဖစ္ၿပီး ဤ အစီရင္ခံစာတြင္ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္ေတြ႕ 
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပထားပါသည္။ ၎တုိ႔၏ 
သက္ေသခံ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ား ႏွင့္ အခင္း ျဖစ္ပြားရာ 
ေနရာရွိ ရုပ္ပုိင္း အျမင္အရ ပ်က္စီးမႈမ်ားကုိ PHR 
အဖြဲ႕၏ သံုးသပ္ ေလ့လာခ်က္မ်ား အေပၚတြင္ 
အေျချပဳၿပီး PHR အဖြဲ႕မွ စံုစမ္း ေလ့လာသူမ်ားသည္ 
မသိမသာ ကြဲျပားေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ အျဖစ္အပ်က္ 
အေၾကာင္းအရာ မ်ဳိးစံု ေပါင္းစပ္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာ  
တစ္ပုဒ္ကုိ ျပဳစုခဲ့ၾကသည္။

Aဤ အစီရင္ခံစာသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ 
ဥေရာပ သမဂၢတုိ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆုိ႔ 
အေရးယူမႈမ်ားကုိ ရုပ္သိမ္းေနခ်ိန္ ႏွင့္ စီးပြားေရးအရ 
သေဘာတူညီမႈမ်ားကုိ တုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ 
အခ်ိန္အခါတြင္ PHR မွ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္အတုိင္း 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ 
ကတည္းကပင္ အလြန္ ျဖစ္ရုိးျဖစ္စဥ္ ရွိခဲ့ေသာ 
ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈ 
ဥပမာ တစ္ခုကုိ ျပန္လည္၍ အာရံုျပဳမိေစရန္ 
PHR အေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ႏုိင္ငံအတြင္းမွ 
ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ 
ထုိကဲ့သုိ႔ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ 
အခုိင္အမာ လူသိရွင္ၾကား ကဲ့ရဲ႕ ႐ႈတ္ခ်ျခင္း၊ ျပစ္မႈ 
က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ဥပေဒအရ တင္းၾကပ္စြာ 
အေရးယူျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးတုိ႔ကုိ 
အမ်ားအားျဖင့္ ေထာက္ခံအားေပးမႈ မရွိခဲ့ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မၾကာေသးမီကမွ ပုိမုိ လြတ္လပ္ 
ပြင့္လင္းၿပီး ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ပန္းတုိင္ တည္ရွိရာ ဘက္သုိ႔ 
တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ပံုမွန္ ခ်ီတက္ေနရာမွ 
လမ္းေၾကာင္း လြဲေခ်ာ္သြားႏုိင္ဖြယ္ အေျခအေနသုိ႔ 
ဆုိက္ေရာက္ခဲ့ရသည္။

စီရင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ရ
အက်ဥ္းခ်ဳပ္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔က 
မိတၳီလာၿမိဳ႕တြင္ သတင္းအရ 
ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဘုန္းႀကီး တစ္ပါး 
အသတ္ခံရမႈ ႏွင့္ ေရႊဆုိင္ 
တစ္ဆုိင္တြင္ အျငင္းပြားမႈ 
တစ္ခုမွ စတင္ကာ ေႏြဦးပုိင္းတြင္  

ျမန္မာႏုိင္ငံ (ရံုးသံုး အေခၚအေဝၚအရ ျပည္ေထာင္စု 
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္) အလယ္ပုိင္း ေဒသ တစ္ေလွ်ာက္ 
မူဆလင္ ဆန႔္က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈ ဂရက္ 
ရုိက္ခတ္ခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ပြားၿပီး သံုးရက္ အၾကာတြင္ 
သတင္းအရ လူမ်ားစု ျဖစ္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ 
လူအုပ္မ်ားက လက္နက္မ်ား ကုိင္ေဆာင္ကာ အိမ္ေျခ 
၁၅၀၀ ေက်ာ္ကုိ မီး႐ႈိ႕ခဲ့ၾကၿပီး တစ္ဆယ့္ႏွစ္လံုးထက္ 
ပုိေသာ ဗလီမ်ား ႏွင့္ မူဆလင္ေက်ာင္း သံုးလံုးကုိ 
ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ မိတၳီလာၿမိဳ႕ ႏွင့္ 
အနီးတစ္ဝုိက္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ လူနည္းစု မူဆလင္ 
ျပည္သူ အေယာက္ ၁၀၀ ေက်ာ္ကုိလည္း 
သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

အဆုိပါ မူဆလင္ ဆန႔္က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈ 
လုပ္ရပ္ကုိ ႏုိင္ငံတကာမွ ျပစ္တင္ ကန႔္ကြက္ၾကၿပီး 
ႏုိင္ငံတြင္းမွ အစုိးရ ေရွ႕ေနမ်ားကလည္း ဥပေဒအရ 
တရားစြဲဆုိမႈမ်ားကုိ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ 
ျပႆနာ စတင္ ျဖစ္ပြားရာ ေရႊဆုိင္တြင္ အျငင္းပြားမႈ 
ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မူဆလင္ ဘာသာဝင္ သံုးဦးတုိ႔သည္ 
ခုိးဝွက္မႈ ႏွင့္ ကုိယ္ထိ လက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈတုိ႔ျဖင့္ 
ဧၿပီလတြင္ အလ်င္အျမန္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္းခံရၾကၿပီး 
ဗုဒၶဘာသာဝင္ ဘုန္းႀကီး တစ္ပါးအား သတ္ျဖတ္မႈ 
ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ မူဆလင္ ဘာသာဝင္ 
ေျခာက္ဦးတုိ႔သည္ ေမလတြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ၾကရသည္။ 
ထုိသုိ႔ အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ လူ 
အေျမာက္အမ်ား ေသေၾကခဲ့ရၿပီး ေထာင္ေပါင္း 

အခင္းျဖစ္ပြားရာ 

ေနရာတြင္ ဆူပူအံုႂကြမႈ 

ႏွိမ္နင္းေရး လက္နက္ကုိင္ 

ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အနည္းငယ္မွ် 

ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္ဟု 

ဆုိရံု ရွိေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္ 

တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ တားဆီးရန္ 

သုိ႔မဟုတ္ ရပ္တံ့ရန္အတြက္ ၎တုိ႔ 

လံုးလံုး ဝင္ေရာက္ ဖ်န္ေျဖျခင္း 

မရွိခဲ့ေပ။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ 
၂၀ မွ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ 
ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မိတၳီလာ 
အေရးအခင္းတြင္ 
ပ်က္စီးသြားသည့္ 
အေဆာက္အအံုံ 
မွတ္တမ္း။ 
ဓါတ္ပံု - ဟိန္းေအာင္
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ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း အေၾကာင္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ 
ထိုကဲ့သို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံေနရစဥ္ 
အခင္းျဖစ္ပြားရာ ေနရာတြင္ ဆူပူအံုႂကြမႈ ႏွိမ္နင္းေရး 
လက္နက္ကုိင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အနည္းငယ္မွ် ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုရံု ရွိေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္ 
တိုက္ခုိက္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္ သို႔မဟုတ္ ရပ္တ့ံရန္အတြက္ 
၎တုိ႔ လံုးလုံး ဝင္ေရာက္ ဖ်န္ေျဖျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ားမွ အေသးစိတ္ ျပန္လည္ 
ေျပာျပသည့္ အျဖစ္အပ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔အား 
စုစည္းထားေသာ ဇာတ္ေၾကာင္း အစံုအလင္ 
ပါသည့္ အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုကုိ 
physiciansforhumanrights.org/meiktila-
report-2013 တြင္ ရယူႏုိင္ပါသည္။

မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ားအား လူေတြ႕ ေမးျမန္းျခင္းတုိ႔ 
အျပင္ PHR မွ စံုစမ္း ေလ့လာသူမ်ားသည္ လက္ေတြ႕ 
ျမင္ခဲ့ရသည့္ အခင္းျဖစ္ပြားရာ တည္ေနရာမ်ားမွ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ လုပ္ရပ္မ်ားအား ဟုတ္မွန္မႈ 
ရွိ မရွိ ျပန္လည္ အတည္ျပဳ စစ္ေဆးျခင္း၊ မွတ္တမ္း 
ဓါတ္ပံု၊ ဗြီဒီယုိ ႏွင့္ ၿဂိဳလ္တုမွ ဖမ္းယူ ရုိက္ကူးထားသည့္ 
အေထာက္အထားတုိ႔ကုိ ျပန္လည္ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးျခင္း၊ 
အေရးအခင္းမွ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူ တစ္ဦး၏ 
ကာယပုိင္းဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားကုိ သံုးသပ္ 
စစ္ေဆးျခင္း၊ အသက္ရွင္ က်န္ရစ္သူမ်ား၏ စုိးရိမ္ 
ေၾကာင့္ၾကမႈ ႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈစသည့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ 
အေျခအေနတုိ႔ကုိ စူးစမ္း ေလ့လာျခင္း၊ ရပ္ကြက္မွ 
ထုတ္ျပန္ထားသည့္ လူေပ်ာက္ (ႏွင့္ ေသဆံုးၿပီဟု 
မွတ္ယူသူ) စာရင္း ႏွင့္ မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ား၏ 
ေျပာျပခ်က္တုိ႔ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ သံုးသပ္ျခင္း အျပင္ 
အျခား သတင္း မီဒီယာတုိ႔မွ တစ္ၿပိဳက္နက္တည္း 
တင္ဆက္သည့္ အေရးအခင္းဆုိင္ရာ အျဖစ္အပ်က္ 

မဂၤလာ ေစ်းရံုတြင္ လူအေျမာက္အမ်ား 
အသတ္ခံခဲ့ရမႈ အေၾကာင္း ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္

လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕မွ စံုစမ္း 
ေလ့လာသူမ်ားသည္ ၂၀၁၃ 
ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၀ - ၂၁ 
ရက္ေန႔တြင္ လူေပါင္းမ်ားစြာ 
အသတ္ခံခဲ့ရသည့္ မိတၳီလာ 

အေရးအခင္း အေၾကာင္းကုိ မဂၤလာ ေစ်းရံု ရပ္ကြက္တြင္ 
အေျခခ် ေနထုိင္သူ ငါး ဦး၊ ေက်ာင္းသား/သူ ရွစ္ 
ဦး အပါအဝင္ မ်က္ျမင္ သက္ေသ ၁၄ ဦး အျပင္ 
အေရးအခင္းအား တည္ေနရာ ႏွင့္ ႐ႈေထာင့္ မ်ဳိးစံုမွ 
မ်က္ျမင္ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရသည့္ လႊတ္ေတာ္ အဖြဲ႕ဝင္ 
တစ္ဦးတုိ႔၏ သီးျခား ေျပာျပခ်က္မ်ား အေပၚ အေျခခံၿပီး 
အခ်ိန္ကာလအလုိက္ မွတ္သားထားသည့္ ျဖစ္ပ်က္ပံု 
တစ္ခုအား စုစည္းျပဳစုခဲ့ၾကသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ 
ထြက္ရွိလာသည့္ ဤ အစီရင္ခံစာ တြင္ လူေတြ႕ 
ေမးျမန္းရာမွ ရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္ မ်ဳိးစံု 
ပါဝင္ၿပီး  PHR ကြင္းဆင္း ေလ့လာေရး အသင္းသည္ 
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ခုိင္လံုသည့္ 
အေထာက္အထားတုိ႔ကုိ အသံုးျပဳၿပီး ဇာတ္ေၾကာင္း 
မွန္ကန္မႈ ရွိေစရန္ အတတ္ႏုိင္ဆံုး အတည္ျပဳ 
စစ္ေဆးၿပီး ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ မဂၤလာ ေစ်းရံု အစၥလမ္ 
ေယာက္်ားေလး ေဘာ္ဒါေဆာင္ ေက်ာင္းမွ 
အေဆာင္ေန ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ဆရာမ်ားသည္ 
ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ အေရးအခင္း 
အေၾကာင္းကို ၾကားသိၿပီးေသာ္လည္း မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ 
၎တုိ႔ မည္ကဲ့သို႔ စာသင္ၾကားေနခဲ့ၾကေၾကာင္း ႏွင့္ 
ညေနစာကုိ မည္ကဲ့သို႔ စားသုံးခဲ့ရေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ 
ေက်ာင္းကို လက္နက္ကုိင္ လူအုပ္မ်ား ဝုိင္းရံထားစဥ္ 
ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း မည္ကဲ့သို႔ က်န္ရစ္ေနခဲ့ရေၾကာင္း၊ 
ညပုိင္းတြင္ ရံြဗြက္ ရွိရာ ေျမကြက္လပ္ တစ္ခုတြင္ 
မည္ကဲ့သို႔ ထြက္ေျပး ပုန္းေအာင္းခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၎တို႔ 
တိမ္းေရွာင္ရာ ေနရာမွ ေျခာက္လွန႔္ ႏွင္ထုတ္ျခင္း 
ခံခဲ့ရေၾကာင္း ႏွင့္ အုတ္နံရံ ကာထားသည့္ အနီးအနားရွိ 
ျခံဝင္းမ်ားတြင္ ခုိလံႈရာ ရွာေဖြခဲ့ၾကေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ 
ျခံဝင္းမ်ားအား မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ 
ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ေစာေစာတြင္ စစ္ကားတန္းႀကီးျဖင့္ 
အကာအကြယ္ ဝတ္ဆင္ထားၿပီး လက္နက္ ကုိယ္စီ 
ကိုင္ေဆာင္ထားၾကသည့္ ရန္လိုသူမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ 
ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ၾကရေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆုံးတြင္ ရဲစခန္း 
တစ္ခုသို႔ ပုိ႔ေဆာင္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ႏွင့္ ၎တုိ႔၏ 
မိသားစုမ်ားက ထုိ ရဲစခန္းမွ ၎တို႔ကို မည္ကဲ့သို႔ ျပန္လည္ 
ေခၚယူခဲ့ေၾကာင္းတို႔ကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ယင္း ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္တြင္ အေရးအခင္း ျဖစ္ပြားေနစဥ္ 
ပိတ္မိေနခဲ့သည့္ မူဆလင္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ႏွင့္ 
အျဖစ္အပ်က္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား 
ႏုိင္ငံေရးသမား တစ္ဦး၏ အေတြ႕အၾကံဳတို႔ကုိလည္း 
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၎ ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္တြင္ မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ား 
ေျပာျပခ်က္မ်ားအရ မူဆလင္ ဘာသာဝင္မ်ားအား 
အတင္းအဓမၼ ဝက္သားမ်ား စားခုိင္းျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ 
တစ္ဦးကဲ့သို႔ ဘုရား ရွိခုိးခုိင္းျခင္း၊ တုတ္၊ ေရပုိက္၊ အုတ္ခဲ၊ 
ခဲလုံး၊ ေလးခြ၊ ဓား ႏွင့္ ဓားရွည္ စသည့္ လက္နက္မ်ားျဖင့္ 
တိုက္ခုိက္ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း ႏွင့္ အရွင္လတ္လတ္ မီး႐ႈိ႕ 
အသတ္ခံရျခင္း အပါအဝင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း 

အေၾကာင္းအခ်က္္တုိ႔ကုိ အတည္ျပဳ စစ္ေဆးျခင္းတုိ႔ကုိ 
ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ဤ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ မ်က္ျမင္ 
သက္ေသတုိ႔၏ ေျပာျပခ်က္မ်ားကုိ ဓါတ္ပံု ႏွင့္ 
ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအားျဖင့္ 
အတည္ျပဳ စစ္ေဆးၿပီး ျဖစ္၍ ၎တုိ႔ တင္ျပခ်က္အရ 
လက္ခံ သေဘာတူရမည့္ အခ်က္ တစ္ခ်က္မွာ 
အရပ္သား ျပည္သူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ 
က်ဴးလြန္မႈမ်ားထဲတြင္ ရဲအရာရွိမ်ားလည္း 
ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္ ဆုိေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ 
တရားဥပေဒ တည္ၿမဲေရး ရဲအရာရွိမ်ား အေနျဖင့္ 
ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအား က်ဴးလြန္ျခင္းသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခခံမွ်သာ ျဖစ္ေသာ ကုိယ္ပုိင္ 
ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရားဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ 
သာမက ႏုိင္ငံတကာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ 
စံႏႈန္းမ်ားကုိလည္း ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း 
ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ မိတၳီလာ အေရးအခင္းတြင္ 
ရွိေနခဲ့ၾကသည့္ ရဲအရာရွိ အမ်ားစုတုိ႔သည္ ပညာရွင္ 
ပီသေသာ အဆုိပါ စံႏႈန္းကုိ ျပည့္မီျခင္း မရွိၾကသည့္ 
အျပင္ ခုခံႏုိင္စြမ္း မရွိေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား ႏွင့္ 
အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေနေသာ အျခားသူမ်ားကုိပါ 
ကာကြယ္ရန္ ႏွင့္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ 
တရားဥပေဒအရ ဖမ္းဆီး အေရးယူရန္လည္း 
ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ မိတၳီလာ အေရးအခင္းတြင္ 
က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည့္ ျပစ္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ အပုိင္းတြင္ 
လုိအပ္မႈ ရွိေနေၾကာင္းကုိ ၫႊန္ျပေနၿပီး ထိေရာက္ေသာ 
တာဝန္ သိတတ္မႈဆုိင္ရာ လုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ 
လံုျခံဳေရး က႑တြင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈတုိ႔အားျဖင့္ 
၎ လုိအပ္ခ်က္အား ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းသြားရမည္ 
ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏုိင္ငံ မိတၳီလာ အေရးအခင္းတြင္ မီးေလာင္ကြၽမ္း ေသဆံုးခဲ့ရသူတုိ႔၏ 
အႂကြင္းအက်န္ ရုပ္ေလာင္းမ်ားကုိ ေဒသခံမ်ားမွ ၾကည့္႐ႈေနစဥ္။ ဓါတ္ပံု - စုိးသန္း WIN/AFP/Getty Images



ဤ အစီရင္ခံစာအတြက္ 
စုစည္းထားေသာ 
အေထာက္အထားတုိ႔ကုိ 
အေျချပဳၿပီး အႀကီးပုိင္း 
ေခါင္းေဆာင္ အရာရွိမ်ား၊ 
ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိ 

လုိလားေသာ တရားရံုး ေရွ႕ေနမ်ား ႏွင့္ ဘာသာေရး 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ လူမ်ဳိးေရး ႏွင့္ ဘာသာေရး 
အၾကမ္းဖက္မႈ အားလံုးကုိ လူသိရွင္ၾကား ထပ္ခါတလဲလဲ 
႐ံႈးခ် ျပစ္တင္ၾကရန္ ႏွင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ ခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္း 
ႏွင့္ မုန္းတီးဖြယ္ စကားလံုးတုိ႔အား သည္းခံသြားမည္ 
မဟုတ္ေၾကာင္းကုိ ၎တုိ႔ ကုိယ္တုိင္ အေျပာ ႏွင့္ 
အလုပ္ ကုိက္ညီမႈ ရွိေစရန္ လက္ေတြ႕ သာဓကျပ 
ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ PHR အေနျဖင့္ တုိက္တြန္းလုိပါသည္။ 
မူဝါဒဆုိင္ရာ အျခား အၾကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ -

ျမန္မာႏုိင္ငံ အစုိးရထံသုိ႔ -

• မူဆလင္ ဆန႔္က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနရာမ်ား ျဖစ္သည့္ မိတၳီလာ၊ 
ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသမ်ား ႏွင့္ အျခား သက္ဆုိင္ရာ 
ေနရာမ်ားသုိ႔ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စံုစမ္း 
စစ္ေဆးသူမ်ား၊ သတင္းစာ ဆရာမ်ား ႏွင့္ 
လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး 
လုပ္သားမ်ားအား အေႏွာင္အဖြဲ႕ မရွိ သြားလာႏုိင္ရန္ 
ခ်က္ခ်င္း အခြင့္ေပးရန္

• (၁) ႏုိင္ငံတကာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ 
ရွိေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏုိင္ငံသားဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ 
လံုးလံုးလ်ားလ်ား ျပန္လည္ သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ျခင္း 
(၂) မိမိ၏ လုပ္ရပ္ ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တုိ႔ကုိ 
တာဝန္ယူတတ္ေသာ လုပ္နည္းမ်ားကုိ ထူေထာင္ရန္ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႔၏ ဖြဲ႕စည္း 
တည္ေဆာက္ပံုတုိ႔ကုိ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျခင္း (၃) 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခန္းက႑ အရပ္ရပ္တုိ႔တြင္ 
တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုတုိ႔အား ခြဲျခား 
ဆက္ဆံျခင္းကုိ အဆံုးသတ္ျခင္း ႏွင့္ (၄) လူနည္းစု 
အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 
က႑မ်ားတြင္ အျပည့္အဝ ပါဝင္ လႈပ္ရွားႏုိင္ရန္ 
အားေပးအားေျမႇာက္ ျပဳျခင္းျဖင့္ တုိင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးစု ႏွင့္ ဘာသာေရး လူနည္းစု အဖြဲ႕တုိ႔အား 
ကာကြယ္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ အတည္တက် 
သတ္မွတ္ရန္

• အေရးအခင္းေၾကာင့္ ထိခုိက္ နာက်င္ခဲ့ရသူမ်ား 
ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ပုိ၍ 
အာရံုစုိက္ၿပီး စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး 
ေဆြးေႏြးမႈ ႏွင့္ အျခား သင့္ေလ်ာ္ေသာ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ပံ့ပုိးေပးရန္

• ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကုိ ရွာေဖြရန္ 
ႏွင့္ အေရးအခင္းေၾကာင့္ ကြဲကြာေနရသည့္ 
မိသားစုမ်ား ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးကုိ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ ကမၻာ့ ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕အစည္း 
ႏွင့္ UNICEF အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔ အပါဝင္ 
လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာ အျခား ႏုိင္ငံတကာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ ႀကိဳးပမ္းရန္

• ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ေရး 
အဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားသည့္ လူသားခ်င္း 
စာနာမႈဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ကေလးသူငယ္ 
ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အနိမ့္ဆံုး 
စံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာ 
ေစာင့္ထိန္းျခင္းအားျဖင့္ ကေလးသူငယ္ 
ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ေရးကုိ ျမႇင့္တင္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။

ႏုိင္ငံတကာမွ အသုိင္းအဝုိင္းထံသုိ႔ -

• မူဆလင္ ဆန႔္က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ မိတၳီလာ ႏွင့္ အျခား ေနရာေဒသမ်ားတြင္ 
လူေပါင္းမ်ားစြာ အသတ္ခံရမႈ အေၾကာင္းကုိ 
ႏုိင္ငံတကာအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ စံုစမ္း 
စစ္ေဆးမႈ တစ္ခုကုိ ခ်က္ခ်င္း ျပဳလုပ္ 
ေဆာင္ရြက္ရန္။ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
ေကာင္စီအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
မင္းႀကီးအား လုိအပ္သည့္ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈတုိ႔ကုိ 
ေဆာင္ရြက္ရန္ အၾကံေပး ၫႊန္ၾကားသင့္ေၾကာင္း။ 
ျမန္မာအစုိးရ အေနျဖင့္လည္း စံုစမ္း 
စစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ 
အတူတကြ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ၿပီး စံုစမ္း 
စစ္ေဆးသူမ်ား၏ အၾကံဳျပဳခ်က္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာက္ရြက္ေရးတြင္ 
ကူညီပံ့ပုိးသင့္ေၾကာင္း။

• လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စံုစမ္း စစ္ေဆးသူမ်ား၊ 
သတင္းစာ ဆရာမ်ား ႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာ 
ကူညီေထာက္ပံ့ေရး လုပ္သားမ်ားအား 
အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနရာေဒသမ်ားသုိ႔ 
ျမန္မာအစုိးရ အေနျဖင့္ သြားလာခြင့္ျပဳျခင္း၊ 
အၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသူမ်ားအား 
စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ႏွင့္ ဥပေဒအရ တရားစြဲဆုိေရး 
အေျခအေန တုိးတက္မႈမ်ားအား စံုစမ္း 
စစ္ေဆးခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
စီးပြားေရးအရ အကူအညီ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏံွမႈမ်ားကုိ 
စပ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္။ ျမန္မာအစုိးရ 
အေနျဖင့္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားအတြက္ အျပည့္အဝ 
တာဝန္သိတတ္မႈ နည္းလမ္းမ်ား သတ္မွတ္ 
ထူေထာင္မႈ မျပဳမီ ႏွင့္ အထက္တြင္ အၾကမ္းဖ်င္း 
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္ပံုဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲမႈ ပန္းတုိင္သုိ႔ ေရာက္ရန္ အေရးႀကီးေသာ 
ေျခလွမ္းမ်ားကုိ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳမီ 
အခ်ိန္အထိ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ 
တစ္စံုတစ္ခုကုိ ပံ့ပုိးျခင္း မျပဳသင့္ေၾကာင္း 
အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။

အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုကုိ - 
physiciansforhumanrights.org/meiktila-
report-2013 တြင္ ရယူႏုိင္ပါသည္။
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က်န္းမာေရး ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ 
ကြၽမ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ က်င့္ထံုး တာဝန္မ်ား ႏွင့္ 
ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရေသာ သေဘာထားမ်ားသည္ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ရပ္တံ့ရန္ 
ႀကိဳးပမ္းရာ၌ အေရးပါသည့္ ေနရာတုိ႔တြင္ ရွိေနၾကသည္ 
ဆုိေသာ ခံယူခ်က္ အေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ၁၉၈၆ 
ခုႏွစ္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕ကုိ 
ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယေန႔တြင္ 
ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ အဖြဲ႕အစည္း၏ ကြၽမ္းက်င္မႈတုိ႔ကုိ အစုိးရမ်ား၊ 
ကမၻာ့ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ 
ႏွင့္ ျပည္တြင္း တရားရံုးမ်ား အျပင္ အျခား 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေတာင္းခံ 
ရယူေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ စံုစမ္း 
စစ္ေဆးခ်က္မ်ား၏ အစြမ္းေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ 
ေခတ္ကာလတြင္ အဆုိးဝါးဆံုးေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ဆံုးခန္း ေရာက္ေအာင္ ပုိ႔ေဆာင္ရန္ 
လုိအပ္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္တုိ႔ကုိ ေဖာ္ထုတ္ 
တင္ဆက္ႏုိင္ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဖိအား 
ေပးႏုိင္စြမ္း ရွိေပသည္။
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