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ျမနမ္ာ- ဗဒီယီိမုတွတ္မး္တြငပ္ါ၀ငသ္ည့္  ျမနမ္ာစစတ္ပ၏္ ႏွပိစ္ကျ္ခငး္ကိခုရံေသာ အမိ် ဳးသားမ်ား၏ လံုျခံဳ ေရးကိေုသခ်ာစြာ 
လပုေ္ဆာငေ္ပးရန ္  

အေဆာတလ်င္အျမန္ဆုံး စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေပးရန္ႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ တာ၀န္ယူေစရန္။  

(ရန္ကုန္၊ ေမလ ၂၈ရက္ ၂၀၁၇ခႏွုစ္) ျမန္မာစစ္တပ္ ႏွင့္ ျပည့္သူ ့စစမ္်ားမွ မည္သည့္တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည္ကုိ မသိရသည့္ လူ 
၆ဦးအား စစေ္ဆးေမးျမန္းေနခ်ိနအ္တြင္း ကန္ေက်ာက္ျခင္း၊ လက္သီးျဖင့္ထုိးျခင္းႏငွ့္ ခ်နိ္းေျခာက္ျခင္းတုိ ့ကုိ ျပဳလုပ္သည္ ့ ဗီဒီယုိ 
မွတ္တမ္း ယမန္ေန ့က အြမ္လုိင္းေပၚတြင္ ေဖာ္ျပလာျခင္းႏငွ့္ ပတ္သက္၍ ျမနမ္ာအစိုးရအာဏာပိငု္မ်ားအေနျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း 
စံုစမ္းစစေ္ဆးသင့္ေၾကာင္း Fortify Rightsမ ွယေန ့ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဗဒီီယုိတြငပ္ါ၀င္သည့္ ျမန္မာစစ္တပႏ္ငွ့္ စစ၀္န္ထမ္းမ်ား၏ 
ႏွိပစ္က္ျခင္းႏွင့္ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းျခင္းမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒေအာက္တြင္ လူမဆန္သည့္ တဖက္သားအား 
သိကၡာခ်သည့္ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္းျဖစပ္ါသည္။  

ဗီဒီယုိတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေနရာႏွင့္ ပါ၀ငေ္နသည့္ ရွမ္းျပညန္ယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစမု်ားဟု ယူဆရသူမ်ား၏ 
အက်ိဳးအတြက္ ျမနမ္ာအစိုးရအာဏာပိငု္မ်ား အေနျဖင့္ အျမနဆုံ္း တာ၀န္ယူေျဖရွင္းသင့္ပါသည္။  

“ဗဒီီယုိထဲမွာ ရက္ရက္စက္စက္ အရိုက္ခရံတ့ဲ သူေတြအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ ့အရမ္းကုိ စိုးရိမပ္ပူနမ္ိတယ္”ဟု Fortify Rights ၏ 

စီမံခန္ ့ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈ အၾကီးအကဲ Matthew Smith မေွျပာလုိက္ပါသည္။ “ဒီလူေတြရ ့ဲအသက္ေတြကုိ ကာကြယ္ေပးဖို ့အစိုးရအေန 
နဲ ့အျမန္အေရးယူေပးသင့္တယ္” 

ထုိ ၁၇မနိစ္ၾကာ ဗဒီီယုိသည္ ေမလ ၂၇ရက္ေန ့တြင္ ျမနမ္ာစေံတာ္ခ်ိန္ မနက္ ၁နာရ ီ ၀န္းက်င္၌ Fackbookေပၚတြင္ ပထမဦးစြာ 
ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ ဗီဒီယုိထဲတြင ္ ျမနမ္ာစစ္တပ္ ေျချမန္တပမ္ ၈၈ မစွစ္သားမ်ား ၅ဦးႏွင့္ လက္ေကာက္၀တ္ (သုိ 
့မဟုတ္) လက္ထိပ္ခတ္ထားျခင္းခရံသည့္အရပ္သားအမ်ိဳ းသား၆ဦးအား စစေ္ဆးေမးျမန္းေနသည့္ စစ၀္န္ထမ္း၁ဦးတုိ ့ပါ၀ငပ္ါသည္။  
စစ္သားမ်ားမ ွ ထုိ အမ်ိဳးသားမ်ားအား ေသနတ္ႏွင့္ အျခားေသာ ေျခာက္လုံးျပဴး လက္နက္မ်ား ထားသုိသည့္ေနရာကုိ ေမးျမနး္ေန 
စဥ္တြင္ ၃၂ခ်က္ ကန္ေက်ာက္ျခင္း၊ လက္သီးျဖင့္ ၄ခါ ထုိးၾကိတ္ျခင္းႏွင့္ ပါးရိုက္ျခင္းတုိ ့အျပင္လက္နက္မပါသည္ ့လူ၃ဦးကုိလည္း 
ခေမာက္ျဖင့္ ၾကမ္းတမ္းစြာ ၃ခ်က္ရိုက္ႏွက္ျခင္းတုိ ့ကုိျပဳလုပ္ခဲပ့ါသည။္ ထုိအထဲတြင္ ခံရသူအမိ်ဳးသား၂ဦး၏မ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ 
ပါးစပ္မ်ားတြငေ္သြးမ်ားထြက္ခဲပ့ါသည္။ ထုိ ့အျပင္ အရပ္သားအမ်ိဳ းသား ၁၈ဦး ႏွင့္ အမ်ိဳ းသမီး ၁ဦးအား စစ္ေဆးေမးျမန္း ေန
ေနစဥ္ ျမနမ္ာစစ္တပမ္ွ - အနည္းဆုံး ျပည္သ့ူစစ္၀န္ထမ္း ၄ဦး အပါအ၀င္ - စစ္သား ၂ဒါဇငေ္က်ာ္က  ျခိမ္းေျခာက္မႈကုိ 
 ျပဳလုပခ္ဲပ့ါသည္။  

Video တြငပ္ါရွိသည့္စစ္သားမ်ားမွ ထုိေနရာသည္ နန ္ ့ဖက္ခါရြာ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ဘက္ ကြတ္ခိုင္ျမိဳ  ့နယ္ ျမန္မာ-တရုတ္ 
နယ္စပ္- တြင္ရွေိသာ ရြာတရြာျဖစေ္ၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး သူတုိ ့၏ လက္ထဲတြင္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားကုိ “ပေလာင္ 
စစ္သားမ်ား” ဟု စြပ္စြဲခဲ့သည္။ ထုိ ပေလာင္မ်ားသည္ ရမွ္းျပညန္ယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ပိမုိုလႊမ္းမိုးမႈရွိသည့္ တအန္း လူနည္းစုတုိငး္ရင္း 
သားမ်ား ျဖစ္သည္ဟုသိရွိရပါသည။္  

Video ထဲတြငပ္ါေသာ စစ္သားမ်ားသည္ ဘယ္ဘက္လက္ေမာင္းတြင္ ေျချမန္တပမ္ ၈၈ တံဆိပ္ပါသည့္ ျမနမ္ာစစ္တပ္ ၀တ္စံုကုိ 
၀တ္ဆင္ထားသည္ ့စစ္သားမ်ားျဖစ္သည္ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေျချမန္တပမ္ ၈၈သညရ္မွ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိငု္း နန ့္ဖက္ခါ နယ္ေျမ 
၀န္းက်င္တြင္ စစ္ဆငေ္ရးျပဳလုပ္ေနေသာတပ္ျဖစပ္ါသည္။ စစသ္ားမ်ားသည ္ Video ထဲတြင္ျမန္မာဘာသာစကား ေျပာေနသည္ကုိ 
ၾကားရျပီး ျမန္မာစစ္တပႏ္ွင့္ ပူးေပါင္းလုပေ္ဆာင္ေနသည္ဟုထင္ရေသာေသခ်ာစြာေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသည့္အျခားေသာ စစ္၀နထ္မ္း 
အခ်ိဳ   ့မွာမူ  ျမနမ္ာဘာသာအျပင္ ထင္ထငရ္ွားရွားမၾကားရသည့္ ပေလာင္ဘာသာစကားဟု ယူဆရေသာ ဘာသာစကား၂မ်ိဳးလုံး 
ကုိေျပာပါသည္။  
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ဗီဒီယုိ၏အစတြင္ စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းကုိျပဳလုပ္ေနသည့္ အမနိ္ ့ေပးအရာရွိမ ွလက္နက္မပါသည့္အမ်ိဳ းသားတဦးအား လက္နက္ 
မ်ားသိမ္းဆည္းထားသည့္ေနရာကုိေမးျမန္း ရာတြင္- “ေသနက္ေတြ ဘယ္မွာလဲ” - ဟုေမးေနစဥ္တြင္ထုိသူ၏မ်က္ႏွာကုိ စစ္ခေမာက္ 
ျဖင့္ရိုက္ႏွက္ခပဲါသည္။  

ထုိအရာရွိမွ ဖမ္းဆီးထားသူတဦးကုိ “မင္းမွာ လက္နက္မရွလဲိေပမ ့ဲမင္းဟာ ပနု္ကန္သူထဲကတေယာက္ဘဲ”ဟုေျပာခဲပ့ါသည္။ 
“မင္းမွာဘာမွမရွိဘူးလုိ ့ ေျပာရင္ မင္းရဲ  ့သြားေတြအားလုံးကုိငါခ်ိဳးပစမ္ယ္”   

စစ္သားတဦးမွလည္း ဖမ္းဆီးခ်ဳပေ္ႏွာင္ထားသည့္ အမ်ိဳးသားထဲမွ တဦးကုိ “ငါမင္းရဲ  ့လည္ပင္းကုိ လီွးျပီး မင္းကုိသတ္ပစမ္ယ္”  
ဟုေျပာခဲပ့ါသည္။ “အကယ္၍ ငါလုိခ်င္တ့ဲ (သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ) ကုိ မရရငအ္ားလုံးကုိငါသတ္မယ္”ဟု အမနိ္ ့ေပးအရာရွမိွ 
ထုိ Vedio ထဲတြငေ္ျပာခဲပ့ါသည္။  

ထုိ ့ေနာက္ ဗီဒီယုိထဲတြင ္ ထုိအမနိ္ ့ေပးအရာရွမိွ ဖမ္းဆီးခ်ဳပေ္ႏွာငခ္ံရသူတဦးကုိ “အကယ္၍ ငါတို ့(ေသနတ္ေတြ) ရွာလုိ ့ေတြ ့ 
ခဲ့ရင္ ငါမင္းရဲ  ့သြား ေတြအားလုံးကုိ ခ်ိဳးျပီး မင္းရဲ  ့လွ်ာကုိ ျဖတ္ပစမ္ယ္” 

“မင္းတုိ ့ကပေလာငစ္စ္သားေတြဆုိတာငါသိတယ္”ဟုထုိအရာရွမိွ ၁၅မနိစ္ၾကာဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသူေတြကုိရိုက္ႏွက္ျပီးေနာက္ 
တြင္ေအာ္ေငါက္ခဲ့ပါသည္။ “ငါေသနတ္ေတြကုိ မရခဲ့ရင္ ငါမင္းကုိသတ္မယ္”ဟု ဖမ္းဆီးခ်ဳပေ္ႏွာင္ျခင္းခံရသူ တဦးအားေျပာဆုိေန 
သည့္ဟုထင္ျမင္ယူဆရပါသည္။  

ထုိမွတ္တမ္း၏ တေနရာတြင ္ ထုိလူမွဘဲ - အမနိ္ ့ေပးအရာရွိ-  ေတာင္ယာခုတ္သည့္ ဓားကုိကုိင္၍ ဖမ္းခ်ဳပ္ခံထားသူ၏ လညပ္င္း 
အေရွ ့ႏငွ့္ အေနာက္တြင္ ေထာက္၍ သူ၏လညပ္င္းကုိ ျဖတ္မည္ဟု ျခမိ္းေျခာက္ခဲ့ပါသည္။ မ်က္ႏွာႏငွ့္ ဦးေခါင္းကုိ ကန္ေနသည့္ 
ၾကားတြင္ ဖမ္းခ်ဳပ္ခံထားရသူမ်ားကုိ သူတုိ ့၏တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားမဟုတ္ဟု ယူဆရသည့္ “ျမနမ္ာဘာသာစကားျဖင့္” ဆူပူ 
ၾကိမ္းေမာင္းျပီးေနာက္တြင္ ထပ္၍ “မင္းတုိ ့စကားေျပာခ်ငရ္င္ ျမန္မာလုိ ့ေျပာ” ဟုေျပာခဲပ့ါသည္။  

ထုိမွတ္တမ္း၏ တေနရာတြင္လည္း စစ္သားတဦးမ ွေျခေထာက္ကုိၾကိဳးျဖင့္ခ်ည္ထားျခင္းခရံျပီး မတ္တပ္ရပေ္နရသည့္ တုိငရ္င္းသား 
လူငယ္တဦးကုိ ျခမိ္းေျခာက္ခဲပ့ါသည္။ ထုိစစ္သားမွ ဓားကုိ ေ၀ွ ့ရမ္း၍ “ ဘာမမွေျပာနဲ ့ မင္းဟာ ပေလာင္စစ္သားဆုိတာငါသိတယ္” 
ဟုေျပာခဲပ့ါသည္။  

အမနိ္ ့ေပးအရာရွမိွ “မင္းတုိ ့ကုိ ငါတုိ ့မလႊတ္ေပးဘူး”ဟု နိမိတ္မေကာင္းသည့္ ပံုစံျဖင့္ Video မဆုံးခင္တြင္ 
ဖမ္းခ်ဳပ္ထားသူမ်ားကုိ ေျပာလုိက္ပါသည္။ စစ္သားမ်ားမွလည္း အမ်ိဳးသားတခ်ိဳ့ကုိ ေခၚေဆာင္သြားေတာ့မည့္ ပံုစံျဖင့္ 
အတူတကြတြဲ၍ ခ်ညေ္ႏွာငေ္န သည္ကုိေတြ ့ခဲ့ရပါသည္။  

ျမနမ္ာႏုိင္ငံသည္ ႏွိပစ္က္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္း၊ လူမဆန္ျခင္း (သုိ ့မဟုတ္) သိကၡာခ်သည့္ပံုစံျဖင့္ ဆက္ဆံ 
ျခင္း (သုိ ့မဟုတ္) အျပစ္ေပးျခင္းမ်ားကုိ ဆန ္ ့က်င္သည့္ ပဋိညာဥစ္ာခ်ဳပ္၏ ပါတီ၀င္ မဟုတ္ပါ သုိ ့ေသာ္ အျပည္ျပညဆုိ္င္ရာ 
ဥပေဒ၏လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ႏွိပစ္က္ညငွ္းပန္းျခင္းအေပၚ အျပစဒ္ါဏ္ေပးျခင္းမွာ မူျမနမ္ာျပညေ္ပၚသုိ ့ဆက္လက္၍ 
အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈရွေိနမည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အေျခအေန အေၾကာင္းအရင္းတြင္မဆုိ ႏွပိ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းကုိ 
တားျမစ္ထားပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိငရ္ာ ဥပေဒ၏ေအာက္တြင္ ႏွပိစ္က္ညငွ္းပန္းျခင္းကုိ ရညရ္ြယ္ခ်က္ရွိရွျိဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္း 
“ကုိယ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျဖစ္ေစ (သုိ ့) စိတ္ပိုင္းဆုိငရ္ာျဖစ္ေစ ျပင္းျပင္းထန္ထန ္ နာက်ငေ္စျခင္း (သုိ ့) ခံစားရေစျခငး္”ဟု 
အဓပိၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားျပီး၊ တိက်သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ “သတင္းအခ်က္အလက္ သုိ ့မဟုတ္ ေျဖာင့္ခ်က္” မ်ားရရွရိန္ 
အျပစေ္ပးျခင္း၊ ျခမိ္းေျခာက္ျခင္း (သုိ ့မဟုတ္) အက်ပ္ကုိငျ္ခင္း “သုိ ့မဟုတ္ မည္သည့္ခြဲျခားႏိွမ္ခ်ဆက္ဆံျခင္းကုိ မဆုိအေျခခသံည့္ 
မည္သည့္အေၾကာင္းအရင္းကုိ မဆုိ” စသည္တုိ ့ပါ၀ငပ္ါသည္။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္း၊ လူမဆန္ျခင္းႏငွ့္ သိကၡာခ်သည့္ 
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ဆက္ဆံမႈပံုစံ (သုိ ့မဟုတ္) ကုိယ္ပိုင္းဆုိင္ ရာျဖစေ္စ (သုိ ့) စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာကုိ နာက်ငေ္စရန ္ (သုိ ့) ထိခိုက္ခံစားရေစရန ္
“သိသာထင္ရွားသည့္” အျပစ္ေပးမႈပံုစံမ်ားပါ၀ငပ္ါသည္။  

ျမနမ္ာအစိုးရအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢမွ ညငွ္းပန္းႏွပိ္စက္ျခငး္ႏငွ့္ အျခားေသာ ရက္စက္မႈမ်ား၊ လူမဆန္ျခင္း (သုိ ့) သိကၡာခ်သည့္ 
ဆက္ဆံမႈပံုစံ (သုိ ့) အျပစေ္ပးျခင္းႏငွ့္ အျခားေသာေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ က်င့္၀တ္မ်ားကုိမက်င့္သုံးျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကုိ 
ဆန ့္က်င္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္စာကုိ သေဘာတူလက္မွတ္ထုိးသင့္ေၾကာင္း Fortify Rights မွ ေျပာလုိက္ပါသည္။  

ရွမ္းျပညန္ယ္ေျမာက္တြင္ ျမနမ္ာစစ္တပ္ႏငွ့္ တုိင္းရင္းသားစစတ္ပ္မ်ားျဖစ္သည့္ တအန္း အမ်ိဳ းသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပမ္ေတာ္၊ 
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပမ္ေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသားဒမီိကုရက္တစ္ မဟာမိတ္တပမ္ေတာ္ တုိ ့ၾကား တုိက္ခိုက္မႈမ်ားမ်ားမွာ 
ယခငႏ္ွစအ္တြင္း ပိမုို ျပင္းထန္လာခဲ့ပါသည္။  

ယခုလမ်ားအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိငု္းတြင္ ျမနမ္ာစစ္တပ ္ေျချမန္တပမ္ ၈၈ မ ွ လူ ့အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့ 
သည္ဟု စြပစ္ြဲခံရျခင္းမ်ားရွိခဲပ့ါသည္။ ဥပမာအားျဖင္ ့ ၂၀၁၆ခႏွုစ္ ႏိ၀ုင္ဘာလေႏွာင္းပိငု္းတြင္ ေျချမန္တပ္မ ၈၈မွ မနုခ္ိုနယ္ 
မန္လန္နနေ္ခဟုိေက်းရြာရွိ အသက္၂ႏွစ္အရြယ္ေယာကၤ် ားေလးတဦးအပါအ၀င္ အရပ္သား၁၈ဦးကုိဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲေ့ၾကာင္း 
စြပစ္ြဲျခင္းကုိခံရပါသည္။ ဒဇီင္ဘာလ ၂၀ရက္ေန ့တြင္ နီးစပ္ရာ ေတာအပု္ထဲ၌ ထုိအရပ္သား ၁၈ဦး၏ ကုိယ္ခႏၵာမ်ားမွာ 
ဆုိးရြားစြာမီးေလာငခ္ံထားရျပီး အစုလုိက္အျပံဳ လုိက္ျမႈပ္ႏွံထားျခင္း ကုိ ရွာေဖြေတြ ့ရွိခဲရ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာျပခဲ့ၾကပါသည္။  

ကခ်ငႏ္ငွ္ ့ ရွမ္းလူ ့အသုိင္းအ၀ိုင္းအဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွျမနမ္ာစစတ္ပ္စစ္သားမ်ားသည္ ရမွ္းျပညန္ယ္ႏငွ့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 
ႏွစေ္ပါင္းမ်ားစြာ အရပ္သားမ်ားကုိ ႏွပိစ္က္ညငွ္းပန္းျခင္းႏငွ့္ တဖက္သက္ဆနစ္ြာဖမ္းဆီးခ်ဳပေ္ႏွာင္ျခင္းတုိ ့အျပင္ တရားမ၀င ္သတ္ 
ျဖတ္ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္လုပအ္ားေပးခိငု္းေစျခင္းႏွင့္ အျခားေသာလူ ့အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားကုိ 
မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင ္ Fortify Rightsမွ ဇြန္လ ၂၀၁၁ခႏွုစ္မွ ဧျပီလ 
၂၀၁၄ခႏွုစ္အတြင္း ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္း ျမနမ္ာလက္နက္ကုိင္အင္အားစမု်ားႏွင့္ တုိက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့စဥအ္ခ်နိ္က စနစတ္က် 
ႏွိပစ္က္ညငွ္းပန္းျခင္းႏွင့္ အျခားေသာရက္စက္မႈမ်ား၊ လူမဆန္မႈမ်ားႏွင့္ သိကၡာက်ဆင္းေစသည့္ဆက္ဆံမႈပံုစံ (သုိ ့) 
အရပ္သား၆၀ေက်ာ္ကုိ အျပစေ္ပးခဲ့ျခင္းပံုစံ မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။  

ႏိုငင္ံအတြင္းအခိ်န္ၾကာျမင့္စြာျဖစေ္ပၚေနသည့္စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ “အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစေ့ရး” ကုိရယူရနရ္ည္ရြယ္ခ်က္ဟုထင္ျမင္ 
ရသည့္ ျမနမ္ာႏုိင္ငံ၏တရား၀ငႏ္ိုငင္ေံခါင္းေဆာငမ္ဟုတ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္လက္ေတြ ့လုပ္ကုိင္ေဆာငရ္ြက္ေနရသူ ေဒၚေအာင္ 
ဆန္းစုၾကည ္ ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာငစ္ုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစပုင္လုံ ညီလာခံ - ၏တတိယေျမာက္ေန့ယမန္ေန ့ 
တြင ္ ထုိ Video မွတ္တမ္းကုိေဖာ္ျပခဲပ့ါသည္။ ထုိအစည္းအေ၀းတြင္ ျမနမ္ာစစ္တပ၏္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ 
ကုိင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္တငေ္ျမာက္ခႏုိံင္ငေံတာ္အရာရွမိ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္းမ်ားမွ ေလ့လာသူမ်ားပါ၀င္ခဲပ့ါ 
သည္။ ထုိအစည္းအေ၀းမွာ ယေန ့ျပီးဆုံးသြားျပီျဖစပ္ါသည္။ 

ဤ ဗီဒီယုိမွာ ၆လအတြင္း ဒုတိယအၾကိမ္ထြက္ေပၚလာသည့္ ျမနမ္ာလုံျခံဳေရးအင္အားစုမွ အရပ္သားမ်ားအားရိုက္ႏွက္သည့္ 
မွတ္တမ္းျဖစပ္ါသည္။ ဒဇီင္ဘာလ ၂၀၁၆ခုႏွစအ္တြင္းတြငလ္ည္း ဤက့ဲသုိ ့ေသာ အျပဳအမူႏွင့္ဆင္တူသည့္ ရခိငုျ္ပည ္
နယ္ ေျမာက္ပိငု္းရွ ိရမဲ်ားမ ွရိုဟငဂ္်ာတုိင္းရင္းသားမ်ား အားရိက္ုႏွက္ေနသည့္ Video မွတ္တမ္း online ေပၚတြင္တတ္လာခဲပ့ါသည္။ 
ထုိ Video ၏ေနာက္ဆက္တဲြ ရလဒအ္ျဖစ္ ျမန္မာအစိုးရအာဏာပိုငမ္်ားမွ ရအဲရာရွိ ၃ဦးအား ရထိဲန္းသိမ္းေရးစခန္းတြင္ ၂လအခ်ဳပ္ 
က်ခံေစရန္ စရီငခ္်က္ခ်ခဲျ့ပီး ရာထူးမေွလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ရာထူးၾကီး ရအဲရာရွိ ၃ဦးအားလည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား တင္းက်ပစ္ြာမခ် 
ခဲ့ျခင္းအတြက္ အမႈထမ္းေဆာင္သည့္ကာလကုိေလွ်ာ့ခ်ခဲပ့ါသည။္  

လြန္ခဲေ့သာအပတ္တြင္ အရပ္ဖက္လူမႈအသုိင္းအ၀ိငု္း အဖြဲ ့အစည္း ၅၉ခုမွ “အနည္းဆုံး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရွိ ရခိငု္ျပည္နယ္၊ 
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပညန္ယ္ႏငွ့္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားျပညန္ယ္မ်ား”၏ လူအခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကုိ ကုလသမဂၢ 
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သတင္းအခ်က္ရွာေဖြစေုဆာင္းရန္သတ္မွတ္ထားသည့္ မစ္ရငွအ္ဖြဲ ့ႏွင့္ ပူးေပါင္းလက္တြဲလုပေ္ဆာင္ရန္ ျမနမ္ာအစိုးရအား ေတာင္း 
ဆုိလုိက္ပါသည္။ ကုလသမဂၢလူ ့အခြင့္အေရး ေကာင္စမီွ မ်ားမၾကာမွီတြငေ္ပၚထြက္လာေတာ့မည့္ မစရ္ွင္ အဖြဲ ့ကုိ “ဖိႏိွပ္ခရံသည့္ 
ဒုကၡသည္မ်ားတရားမွ်တမႈရရွိရန္အတြက္ ျပစမ္ႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား အျပည့္အ၀တာ၀နခ္ံမႈကုိေသခ်ာစြာ လုပေ္ဆာင္ႏိငုရ္န ္အျမင္ 
ျဖင့္ စစ္တပႏ္ငွ့္ လုံျခံဳေရးအငအ္ားစမု်ားမ ွ မၾကာျမင့္မွီအခ်နိ္မ်ားအတြင္း လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳ းေဖာက္ခဲ့သည္ဆုိေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား 
ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ရန”္ လုပပ္ိုငခ္ြင့္ေပးထားပါသည္။ 

အရပ္ဖက္လူ ့အသုိင္းအ၀ိငု္းအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ပူးေပါင္း တင္ျပသည့္ ထုတ္ျပနခ္်က္အရ အစိုးရအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြ 
သည့္ မစ္ရငွ္အဖြဲ ့ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရနပ္်က္ကြက္ျခင္းက ျမနမ္ာျပည္တြင္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ ျပစမ္ႈမ်ား ပိမုိုျဖစေ္ပၚေစ 
ရန္ ဦးေဆာငေ္နသည္ဟု သတိေပးလုိက္ပါသည္။  

“အမႈအေပၚတိတ္ဆိတ္စြာေနတာက ေရြးခ်ယ္လုိ ့ရတဲ ့အခြင့္အေရးမဟုတ္ဘူး။ ျပစ္ဒဏ္ကေနကင္းလြတ္ခြင့္ေပးတာက ေရြးခ်လုိ ့ 
ရတ့ဲ အခြင့္အေရးမဟုတ္ဘူး” ဟု Matthew Smith ကေျပာၾကားသည္။ “ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ အမွန္တကယ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ေမွ်ာ္ 
လင့္တယ္ဆုိရင္ ျပစမ္ႈက်ဴးလြနခ္ဲ့သူေတြက က်ဴ းလြနခ္ဲ့တာေတြအတြက္ တာ၀န္ယူကုိ ယူခိငု္းရမယ္” 


