
 

ျမန္မာႏိုင္ငံ။  ။ထင္ရွားေသာ ေရွ႕ေန ဦးကိုနီႏွင္ ့အငွားကားယာဥ္ေမာင္း ဦးေန၀င္းတို႕ အသတ္ခံရမႈအေပၚ 
တာ၀န္ခံမႈရွိေစရန ္ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုျခင္း 

ေသဆံုးသူတုိ႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင္ ့ခ်စ္ခင္ရသူတို႔နည္းတူ ထပ္တူ၀မ္းနည္းပူေဆြးရေၾကာင္း ေျပာၾကားျခင္း 

(ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ဇန္န၀ါရ ီ၃၀၊ ၂၀၁၇)-  ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင္ ့ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ 
ဦးကိုနီႏွင္ ့ဦးေန၀င္းတို႔ကို အသက္ဆံုးရႈံးေစခဲ့သည့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို တာ၀န္ခံေစသင့္သည္ဟု 
Fortify Rights က ယေန႔ေျပာၾကားလိုက္သည္။ မေန႔က ေသနတ္သမားတစ္ဦးသည္ မြတ္ဆလင္ေရွ႕ေနႏွင္ ့
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ တရားရံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေနျဖစ္သ ူဦးကိုနီကို အနီးကပ္ ပစ္သတ္ခဲ့ျပီးေနာက္တြင ္အငွားကားယာဥ္္ေမာင္း 
ဦးေန၀င္းကို ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ဦးေန၀င္းမွာ ရရွိေသာဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင္ ့ေနာက္ပိုင္းတြင ္ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ သည္ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ အံ့အားသင့္ျပီး အလြန္၀မ္းနည္းရပါတယ္”ဟု Fortify 
Rights ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ မက္သရူးစမစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။  “တာ၀န္ခံမႈရွိေစရန္ႏွင္ ့တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို 
ဖမ္းဆီးအျပစ္ေပးရန ္အာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင္ ့တတ္ႏိုင္သမွ် ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္သင့္သည္” 

ဇန္န၀ါရ ီ၂၉၊ ေန႔လယ္ ၄း၃၀ ခန္႔တြင ္ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္အျပင္ဘက္၌ ေသနတ္သမားတစ္ဦးက 
အနီးကပ္ပစ္ခတ္ခဲ့ျပီးေနာက ္အသက္ ၆၅ ႏွစ္ရွိသ ူဦးကိုနီသည္ ေနရာတြင ္ပြဲခ်င္းျပီး ေသဆံုးခဲ့သည္။ အသက္ ၄၂ ႏွစ္ရွိသ ူ
ဦးေန၀င္းသည္ ရန္ျပဳသူကို ဖမ္းဆီးရန္ၾကိဳးစားစဥ္ ထိုသူ၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင္ ့အသက္အႏၲရာယ္က်ေရာက္ခဲ့သည္။   

ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ႕က ေသနတ္သမားကို အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာတြင ္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။  ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အဆိုအရ ထိုသူမွာ အသက္ 
၅၃ ႏွစ္အရြယ္ရွ ိျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္သည္။  လူသတ္မႈက်ဴးလြန္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို မသိရေသးေပ။ 

ဦးကိုနီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထင္ရွားဆံုး မြတ္ဆလင္ေရွ႕ေနမ်ားထဲမွတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ေလးစားထိုက္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဆိုင္ရာ တရားရံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေနတစ္ဦး ျဖစ္သည္။  မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း သူ၏ အလုပ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မွာ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားစီရင္ေရးစနစ ္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရးႏွင္ ့ဥပေဒမ်ားကိ ုလူ႕အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ 
ျဖစ္ေစေရးတို႕အေပၚ အေလးေပးခဲ့သည္။  ဥပမာအားျဖင္ ့လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုမ်ားကို 
ပစ္မွတ္ထားရန ္အာဏာပိုင္မ်ားက ကာလရွည္ၾကာစြာ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ဥပေဒႏွစ္ရပ္ျဖစ္သည္ ့၁၉၅၀ ခုႏွစ္၊ 
အေရးေပၚစီမံခ်က္မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒကိ ုဖ်က္သိမ္းရန္ႏွင့ ္၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စ ု
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒပါ ဥပေဒသမ်ားကိ ုျပင္ဆင္ရန ္ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ဦးကိုနီသည္ အေရးပါခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ 
ရပ္ကြက ္သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စ ုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒအရ ဧည့္စာရင္းတိုင္ရန ္လုိအပ္ခ်က္သည္ 
အမ်ားႏွင့္မပတ္သက္ဘဲ သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားသြားလာခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ခြင့္ႏွင္ ့
လြတ္လပ္စြာအသင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို မည္သို႔ထိခိုက္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ 
အစီရင္ခံစာတစခ္ုကို ရန္ကုန္တြင ္တင္ျပရန ္၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ဦးကိုနီသည္ Fortify Rights ႏွင့ ္ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ 



ရန္ကုန၀္ိဇၨာသိပၸံတကၠသိုလ္မွေပးေသာ ဥပေဒဘြဲ႕ကို ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိျပီးေနာက္ ဦးကိုနီသည္ ထိုတကၠသိုလ္၏ 
ဥပေဒပညာဌာနတြင္ ကထိကျဖစလ္ာခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ သေျပဥပေဒလုပ္ငန္းကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအျပီးတြင္ ဦးကိုနီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ယခုအာဏာရပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ထံတြင္ ဥပေဒအၾကံေပး 
အျဖစ ္စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ဦးကိုနီသည္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည့္ ျမန္မာမြတ္ဆလင္ေရွ႕ေနမ်ားအသင္းကို 
တည္ေထာင္သူတစ္ဦးလညး္ျဖစ္သည္။ ၎၏ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးျမွင့္တင္ေရး 
ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ေရွ႕ေနမ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ႏိုငင္ံေရးသမားမ်ား၏ တန္ဖိုးထားေလးစားမႈခံရသူ 
ျဖစ္သည္။  

၎၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို လူအမ်ားက ေလးစားၾကေသာ္လည္း ဦးကိုနီသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွ ိႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဘာသာေရး 
အစြန္းေရာက္မ်ား၏ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္းႏွင္ ့ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္က ပစ္မွတ္ထားခံေနရတဲ့သူပါ”ဟု ဦးကိုနီက Fortify Rights ကို ၂၀၁၅ တြင ္ေျပာခဲ့သည္။ “ဘာေၾကာင့္လဲ 
ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ NLD အတြက္ ဥပေဒအၾကံေပးျဖစ္ေနလို႔ပါ။  ျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က 
ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေကာ္မတီရဲ႕ ဗဟိုအဖဲြ႕၀င္တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္တယ္” 

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၊ မြတ္ဆလင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ ခ်စ္ခင္ရသူမ်ားႏွင္ ့မိသားစုမ်ား 
အပါအ၀င ္ၾကီးမားလွေသာ လူစုလူေ၀းမ်ားသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွ ိေရေ၀းသုသာန္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဦးကိုနီ၏ 
စ်ာပနအခမ္းအနားသို႔ ယေန႔ စုရံုးေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ Fortify Rights အေနႏွင္ ့ထပ္တူ၀မ္းနည္းပူေဆြးရေၾကာင္း 
ဦးကိုနီႏွင္ ့ဦးေန၀င္းတို႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့ ္ခ်စ္ခင္ရသူမ်ားကို ေျပာၾကားလိုပါသည္။ 

“ဦးကိုနီမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကိ ုလူ႔အခြင့္အေရး ပိုမိုေလးစားတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္လာေအာင ္သူ႔ဘ၀ကိုျမွဳပ္ႏွံခဲ့တဲ ့ထက္ျမက္ျပီး 
သတၱိရွိတဲ့သူ တစ္ေယာက္ပါ” ဟု မက္သရူးစမစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “သည္အျဖစ္အပ်က္က ျမန္မာျပည္သူေတြ 
အားလံုးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုလံုးအတြက္ ၾကီးမားတဲ့ဆံုးရံႈးမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္”  

ထပ္မံသိလိုသည္မ်ား ရွိပါက ေအာက္ပါတာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 
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