ျမန္မာ-

Videoမွတတ
္ မ္းတြငပ
္ ါ၀င္သည့္

ျမန္မာစစ္တပ္၏ႏွပ
ိ စ
္ က္ျခင္းကိခ
ု ရ
ံ ေသာ

အမိ်ဳးသားမ်ား၏

လံုျခံဳေရးကိေ
ု သခ်ာစြာ

လုပေ
္ ဆာင္ေပးရန္
အေဆာတလ်င္အျမန္ဆုးံ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေပးရန္ ႏွင့္ ျပစ္မက
ႈ ်ဴးလြန္သူမ်ားကို တာ၀န္ယေ
ူ စရန္။

(ရန္ကန
ု ္ ၊ ေမလ ၂၈ရက္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္) ျမန္မာစစ္တပ္ ႏွင့္ ျပည့္သူ ့စစ္မ်ားမွ မည္သည့္တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည္ကို မသိရ သည့္
လူ ၆ဦးအား စစ္ေဆးေမးျမန္းေနခ်ိန္အတြင္း ကန္ေက်ာက္ျခင္း ၊ လက္သီးျဖင့္ထိုးျခင္း ႏွင့္ ခ်ိန္းေျခာက္ျခင္းတို ့ကို ျပဳလုပ္ သည့္
video မွတ္တမ္း ယမန္ေန ့က online ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပလာျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာအစိုးရအာဏာပိင
ု ္မ်ားအေနျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း
စံုစမ္းစစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း

Fortify

Rights

မွ

ယေန

့ေျပာၾကားခဲပ
့ ါသည္။

Video

တြငပ
္ ါ၀င္သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္

ႏွင့္

စစ္၀န္ထမ္းမ်ား၏ ႏွိပစ
္ က္ျခင္း ႏွင့္ ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းျခင္းမ်ားသည္ အျပည္ျပည္ဆိုငရ
္ ာဥပေဒေအာက္တြင္ လူမဆန္သည့္ တဖက္
သားအား သိကၡာခ်သည့္ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္းျဖစ္ပါသည္။
Video တြငေ
္ ဖာ္ျပထားသည့္ ေနရာ ႏွင့္ ပါ၀င္ေနသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပင
ို ္း မွ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားဟု ယူဆရသူမ်ား၏
အက်ိဳးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရအာဏာပိင
ု ္မ်ား အေနျဖင့္ အျမန္ဆံုး တာ၀န္ယူေျဖရွင္းသင့္ပါသည္။
“Video ထဲမွာ ရက္ရက္စက္စက္ အရိုက္ခရ
ံ တဲ့ သူေတြအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို ့အရမ္းကို စိုးရိမ္ပပ
ူ န္မိတယ္” ဟု Fortify Rights ၏
စီမံခန္ ့ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈ အၾကီးအကဲ Matthew Smith မွေျပာလိုကပ
္ ါသည္။ “ဒီလေ
ူ တြရဲ ့ အသက္ေတြကို ကာကြယေ
္ ပးဖို ့အစိုးရအေန

နဲ ့အျမန္အေရးယူေပးသင့္တယ္”
ထို ၁၇မိနစ္ၾကာvideo သည္ ေမလ ၂၇ရက္ေန ့တြင္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မနက္ ၁နာရီ ၀န္းက်င္၌ Fackbookေပၚတြင္ ပထမဦးစြာ
ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထို Videoထဲတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ ေျချမန္တပ္မ ၈၈ မွစစ္သားမ်ား ၅ဦး ႏွင့္ လက္ေကာက္၀တ္ (သို ့မဟုတ္)
လက္ထိပ္ခတ္ထားျခင္းခံရသည့္အရပ္သားအမ်ိဳးသား၆ဦးအား စစ္ေဆးေမးျမန္းေနသည့္ စစ္၀န္ထမ္း၁ဦးတို ့ပါ၀င္ပါသည္။ စစ္သား
မ်ားမွ ထို အမ်ိဳးသားမ်ားအား ေသနတ္ ႏွင့္ အျခားေသာ ေျခာက္လံုးျပဴး လက္နက္မ်ား ထားသိုသည့္ေနရာကို ေမးျမန္းေန စဥ္တြင္
၃၂ခ်က္ ကန္ေက်ာက္ျခင္း ၊ လက္သီးျဖင့္ ၄ခါ ထိုးၾကိတ္ျခင္း ႏွင့္ ပါးရိုက္ျခင္း တို ့အျပင္လက္နက္မပါ သည့္ လူ၃ဦးကိလ
ု ည္း
ခေမာက္ျဖင့္ ၾကမ္းတမ္းစြာ ၃ခ်က္ရိုက္ႏွက္ျခင္းတို ့ကိုျပဳလုပ္ခပ
ဲ့ ါသည္။ ထိုအထဲတင
ြ ္ ခံရသူအမိ်ဳးသား ၂ဦး ၏မ်က္ႏွာမ်ား ႏွင့္
ပါးစပ္မ်ားတြငေ
္ သြးမ်ားထြက္ခပ
ဲ့ ါသည္။ ထို ့အျပင္ အရပ္သားအမ်ိဳးသား ၁၈ဦး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁ဦးအား စစ္ေဆးေမးျမန္း ေန
ေနစဥ္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ - အနည္းဆံုး ျပည္သစ
ူ့ စ္၀န္ထမ္း ၄ဦး အပါအ၀င္ - စစ္သား ၂ဒါဇင္ေက်ာ္က

ျခိမ္းေျခာက္မႈကို

ျပဳလုပခ
္ ပ
ဲ့ ါသည္။
Video တြငပ
္ ါရွိသည့္စစ္သားမ်ားမွ ထိုေနရာသည္ နန္ ့ဖက္ခါရြာ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ဘက္ ကြတ္ခိုင္ျမိဳ

့နယ္ ျမန္မာ-တရုတ္

နယ္စပ္- တြင္ရေ
ွိ သာ ရြာတရြာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ျပီး သူတို ့၏ လက္ထဲတြင္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားကို “ပေလာင္
စစ္သားမ်ား” ဟု စြပ္စခ
ြဲ ဲ့သည္။ ထို ပေလာင္မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ပိမ
ု ိုလႊမ္းမိုးမႈရွိသည့္ တအန္း လူနည္းစုတိုငး္ ရင္း
သားမ်ား ျဖစ္သည္ဟုသရ
ိ ွိရပါသည္။
Video ထဲတြငပ
္ ါေသာ စစ္သားမ်ားသည္ ဘယ္ဘက္လက္ေမာင္းတြင္ ေျချမန္တပ္မ ၈၈ တံဆိပ္ပါသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ ၀တ္စုက
ံ ို
၀တ္ဆင္ထားသည့္ စစ္သားမ်ားျဖစ္သည္ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေျချမန္တပ္မ ၈၈သည္ရမ
ွ ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပင
ို ္း နန္ ့ဖက္ခါ နယ္ေျမ
၀န္းက်င္တြင္ စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပေ
္ နေသာတပ္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္သားမ်ားသည္ Video ထဲတြငျ္ မန္မာဘာသာစကား ေျပာေနသည္ကို
ၾကားရျပီး ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပေ
္ ဆာင္ေနသည္ဟုထင္ရေသာေသခ်ာစြာေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိသည့္အျခားေသာ စစ္၀န္ထမ္း
အခ်ိဳ ့မွာမူ ျမန္မာဘာသာအျပင္ ထင္ထင္ရွားရွားမၾကားရသည့္ ပေလာင္ဘာသာစကားဟု ယူဆရေသာ ဘာသာစကား၂မ်ိဳးလံုး
ကိုေျပာပါသည္။

Video ၏အစတြင္ စစ္ေဆးေမးျမန္းျခင္းကိုျပဳလုပေ
္ နသည့္ အမိန္ ့ေပးအရာရွိ မွ လက္နက္မပါသည့္အမ်ိဳးသားတဦးအား လက္နက္
မ်ားသိမ္းဆည္းထားသည့္ေနရာကိေ
ု မးျမန္း ရာတြင္- “ေသနက္ေတြ ဘယ္မွာလဲ” - ဟုေမးေနစဥ္တင
ြ ္ထိုသူ၏မ်က္ႏွာကို စစ္ခေမာက္
ျဖင့္ရိုကႏ
္ ွက္ခပ
ဲ ါသည္။
ထိုအရာရွိမွ ဖမ္းဆီးထားသူတဦးကို “မင္းမွာ လက္နက္မရွလ
ိ ဲေပမဲ ့မင္းဟာ ပုန္ကန္သူထဲကတေယာက္ဘ”ဲ ဟုေျပာခဲပ
့ ါသည္။
“မင္းမွာဘာမွမရွိဘူးလို ့ ေျပာရင္ မင္းရဲ ့သြားေတြအားလံုးကိုငါခ်ိဳးပစ္မယ္”
စစ္သားတဦးမွလည္း ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ အမ်ိဳးသားထဲမွ တဦးကို

“ငါမင္းရဲ ့လည္ပင္းကို လွီးျပီး မင္းကိုသတ္ပစ္မယ္”

ဟုေျပာခဲပ
့ ါသည္။ “အကယ္၍ ငါလိုခ်င္တဲ့ (သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ) ကို မရရင္အားလံုးကိုငါသတ္မယ္” ဟု အမိန္ ့ေပးအရာရွမ
ိ ွ
ထို Vedio ထဲတြငေ
္ ျပာခဲပ
့ ါသည္။
ထို ့ေနာက္ Vedio ထဲတင
ြ ္ ထိအ
ု မိန္ ့ေပးအရာရွမ
ိ ွ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရသူတဦးကို “အကယ္၍ ငါတုိ ့(ေသနတ္ေတြ) ရွာလို ့ေတြ ့
ခဲ့ရင္ ငါမင္းရဲ ့သြား ေတြအားလံုးကို ခ်ိဳးျပီး မင္းရဲ ့လွ်ာကို ျဖတ္ပစ္မယ္”
“မင္းတို ့ကပေလာင္စစ္သားေတြဆိုတာငါသိတယ္” ဟုထိုအရာရွိမွ ၁၅မိနစ္ၾကာဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသူေတြကိုရိုကႏ
္ ွက္ျပီးေနာက္
တြင္ေအာ္ေငါက္ခဲ့ပါသည္။ “ငါေသနတ္ေတြကို မရခဲ့ရင္ ငါမင္းကိုသတ္မယ္” ဟု ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံရသူ တဦးအားေျပာဆိုေန
သည့္ဟုထင္ျမင္ယူဆရပါသည္။
ထိုမွတ္တမ္း၏ တေနရာတြင္ ထိုလူမွဘဲ - အမိန္ ့ေပးအရာရွိ- ေတာင္ယာခုတ္သည့္ ဓား ကိုကိုင္၍ ဖမ္းခ်ဳပ္ခံထားသူ၏ လည္ပင္း
အေရွ ့ ႏွင့္ အေနာက္တြင္ ေထာက္၍ သူ၏လည္ပင္းကို ျဖတ္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ခပ
ဲ့ ါသည္။ မ်က္ႏွာႏွင့္ ဦးေခါင္းကို ကန္ေနသည့္
ၾကားတြင္ ဖမ္းခ်ဳပ္ခံထားရသူမ်ားကို သူတို ့၏တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမဟုတ္ဟု ယူဆရသည့္ “ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္” ဆူပူ
ၾကိမ္းေမာင္းျပီးေနာက္တင
ြ ္ ထပ္၍ “မင္းတို ့စကားေျပာခ်င္ရင္ ျမန္မာလို ့ေျပာ” ဟုေျပာခဲပ
့ ါသည္။
ထိုမွတ္တမ္း၏ တေနရာတြင္လည္း စစ္သားတဦးမွ ေျခေထာက္ကိုၾကိဳးျဖင့္ခ်ည္ထားျခင္းခံရျပီး မတ္တပ္ရပ္ေနရသည့္ တိုငရ
္ င္းသား
လူငယ္တဦးကို ျခိမ္းေျခာက္ခပ
ဲ့ ါသည္။ ထိစ
ု စ္သားမွ ဓားကို ေ၀ွ ့ရမ္း၍ “ ဘာမွမေျပာနဲ ့ မင္းဟာ ပေလာင္စစ္သားဆိုတာငါသိတယ္”
ဟုေျပာခဲပ
့ ါသည္။
အမိန္

့ေပးအရာရွမ
ိ ွ

“မင္းတို ့ကို

ငါတို

ဖမ္းခ်ဳပ္ထားသူမ်ားကို ေျပာလိုကပ
္ ါသည္။

့မလႊတ္ေပးဘူး”
စစ္သားမ်ားမွလည္း

ဟု

နိမိတ္မေကာင္းသည့္

အမ်ိဳးသားတခ်ိဳ

ပံုစံျဖင့္

Video

မဆံုးခင္တြင္

့ကို ေခၚေဆာင္သြားေတာ့မည့္

ပံုစံျဖင့္

အတူတကြတြဲ၍ ခ်ည္ေႏွာင္ေန သည္ကိုေတြ ့ခဲ့ရပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွိပစ
္ က္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္း ၊ လူမဆန္ျခင္း သို ့မဟုတ္ သိကၡာခ်သည့္ပံုစံျဖင့္ ဆက္ဆံ
ျခင္း (သို ့မဟုတ္) အျပစ္ေပးျခင္း မ်ားကို ဆန္ ့က်င္သည့္ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ ၏ ပါတီ၀င္ မဟုတ္ပါ သို ့ေသာ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ဥပေဒ၏လုပ္ထုးံ လုပ္နည္းအရ
အက်ိဳးသက္

ႏွပ
ိ ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းအေပၚ

ေရာက္မႈရေ
ွိ နမည္ျဖစ္သည္။

မည္သည့္အေျခအေန

အျပစ္ဒါဏ္ေပးျခင္းမွာမူျမန္မာျပည္ေပၚသို ့ဆက္လက္၍
အေၾကာင္းအရင္းတြင္မဆို

ႏွပ
ိ ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းကို

တားျမစ္ထားပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆင
ို ရ
္ ာ ဥပေဒ၏ေအာက္တင
ြ ္ ႏွပ
ိ စ
္ က္ညင
ွ ္းပန္းျခင္းကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရျွိ ဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္း
“ကိုယ္ပိုင္းဆိင
ု ္ရာ ျဖစ္ေစ (သို ့) စိတပ
္ ိုင္းဆိင
ု ္ရာျဖစ္ေစ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ နာက်င္ေစျခင္း (သို ့) ခံစားရေစျခင္း”

ဟု

အဓိပၸါယ္ဖြင့ဆ
္ ိုထားျပီး တိက် သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ “သတင္းအခ်က္အလက္ သို ့မဟုတ္ ေျဖာင့္ခ်က္” မ်ားရရွိရန္
အျပစ္ေပးျခင္း ၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း သို ့မဟုတ္ အက်ပ္ကိုင္ျခင္း “သို ့မဟုတ္ မည္သည့္ခြဲျခားႏွိမ္ခ်ဆက္ဆံျခင္းကို မဆိုအေျခခံသည့္
မည္သည့္အေၾကာင္းအရင္းကို မဆို” စသည္တို ့ပါ၀င္ပါသည္။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္း ၊ လူမဆန္ျခင္း ႏွင့္ သိကၡာခ်သည့္

ဆက္ဆံမႈပုစ
ံ ံ သို ့မဟုတ္ ကိုယပ
္ ိုင္းဆိင
ု ္ ရာျဖစ္ေစ (သို ့) စိတပ
္ ိုင္းဆိင
ု ္ရာကို နာက်င္ေစရန္ (သို ့) ထိခိုက္ခစ
ံ ားရေစရန္
“သိသာထင္ရွားသည့္” အျပစ္ေပးမႈပုစ
ံ ံမ်ားပါ၀င္ပါသည္။
ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ မွ ညွင္းပန္းႏွပ
ိ စ
္ က္ျခငး္ ႏွင့္ အျခားေသာ ရက္စက္မမ
ႈ ်ား ၊ လူမဆန္ျခင္း (သို ့) သိကၡာခ်သည့္
ဆက္ဆံမႈပုစ
ံ ံ (သို ့) အျပစ္ေပးျခင္း ႏွင့္ အျခားေသာေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ က်င့္၀တ္မ်ားကိုမက်င့္သံုးျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို
ဆန္ ့က်င္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္စာကို သေဘာတူလက္မွတထ
္ ိုးသင့္ေၾကာင္း Fortify Rights မွ ေျပာလိုကပ
္ ါသည္။
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္တင
ြ ္ ျမန္မာစစ္တပ္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစစ္တပ္မ်ားျဖစ္သည့္ တအန္း အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ၊
ကခ်င္လြတေ
္ ျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသားဒီမက
ို ရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ တို ့ၾကား တိုက္ခိုက္မမ
ႈ ်ားမ်ားမွာ
ယခင္ႏွစအ
္ တြင္း ပိမ
ု ို ျပင္းထန္လာခဲ့ပါသည္။
ယခုလမ်ားအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပင
ို ္း တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ ေျချမန္တပ္မ ၈၈ မွ လူ ့အခြင့အ
္ ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မမ
ႈ ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့
သည္ဟု စြပစ
္ ခ
ြဲ ံရျခင္းမ်ားရွိခပ
ဲ့ ါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ႏိ၀
ု င္ဘာလေႏွာင္းပိင
ု ္းတြင္ ေျချမန္တပ္မ ၈၈မွ မုနခ
္ ိုနယ္
မန္လန္နန္ေခဟိေ
ု က်းရြာရွိ အသက္၂ႏွစ္အရြယေ
္ ယာကၤ်ားေလးတဦးအပါအ၀င္ အရပ္သား၁၈ဦး

ကိုဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခေ
ဲ့ ၾကာင္း

စြပစ
္ ြဲျခင္းကိခ
ု ံရပါသည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ရက္ေန ့တြင္ နီးစပ္ရာ ေတာအုပ္ထဲ၌ ထိုအရပ္သား ၁၈ဦး ၏ ကိုယ္ခႏၵာမ်ားမွာ
ဆိုးရြားစြာမီးေလာင္ခံထားရျပီး အစုလိုကအ
္ ျပံဳလိုက္ျမႈပ္ႏွံထားျခင္း ကို ရွာေဖြေတြ ့ရွိခရ
ဲ့ ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာျပခဲ့ၾကပါသည္။
ကခ်င္ ႏွင့္ ရွမ္းလူ ့အသိုင္းအ၀ိင
ု ္းအဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ျမန္မာစ စ္တပ္စစ္သားမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတြင္
ႏွစေ
္ ပါင္းမ်ားစြာ အရပ္သားမ်ားကို ႏွိပစ
္ က္ညင
ွ ္းပန္းျခင္း ႏွင့္ တဖက္သက္ဆန္စြာဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း တို ့အျပင္တရားမ၀င္ သတ္
ျဖတ္ျခင္း ၊ အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း ၊ အတင္းအက်ပ္လပ
ု ္အားေပးခိုင္းေစျခင္း ႏွင့္ အျခား ေသာလူ ့အခြင့အ
္ ေရး ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း
မ်ားကို

မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။

၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္

Fortify

Rights

၂၀၁၄ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္း ျမန္မာလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားႏွင့္

မွ

ဇြန္လ

၂၀၁၁ခုႏွစ္မွ

တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္အခ်ိန္က

ဧျပီလ
စနစ္တက်

ႏွိပစ
္ က္ညင
ွ ္းပန္းျခင္း ႏွင့္ အျခား ေသာရက္စက္မမ
ႈ ်ား ၊ လူမဆန္မႈမ်ား ႏွင့္ သိကၡာက်ဆင္းေစသည့္ဆက္ဆံမႈပုစ
ံ ံ (သို ့)
အရပ္သား၆၀ေက်ာ္ကို အျပစ္ေပးခဲ့ျခင္းပံုစံ မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။
ႏိုငင
္ ံတြင္း အခိ်န္ၾကာျမင့္စြာျဖစ္ေပၚေနသည့္စစ္ပမ
ြဲ ်ားႏွင့္ “အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး” ကိရ
ု ယူရန္ရည္ရြယခ
္ ်က္ဟုထင္ျမင္
ရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တရား၀င္ႏိုငင
္ ေ
ံ ခါင္းေဆာင္မဟုတ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္လက္ေတြ ့လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနရသူ ေဒၚေအာင္
ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစုပင္လုံ ညီလာခံ - ၏တတိယေျမာက္ေန ့ယမန္ေန ့
တြင္ ထို Video မွတ္တမ္းကိုေဖာ္ျပခဲပ
့ ါသည္။ ထိုအစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္
ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား ၊ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံႏိုငင
္ ံေတာ္အရာရွမ
ိ ်ား ႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမအ
ႈ သိင
ု ္းအ၀ိုင္းမ်ားမွ ေလ့လာသူမ်ားပါ၀င္ခပ
ဲ့ ါ
သည္။ ထိုအစည္းအေ၀းမွာ ယေန ့ျပီးဆံုးသြားျပီျဖစ္ပါသည္။
ဤ

Video

မွာ

၆လအတြင္းဒုတိယအၾကိမ္ထြကေ
္ ပၚလာသည့္ ျမန္မာလံုျခံဳေရးအင္အားစုမွ

မွတ္တမ္းျဖစ္ပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလ

၂၀၁၆ခုႏွစအ
္ တြင္းတြငလ
္ ည္း

ဤကဲ့သို

့ေသာ

အရပ္သားမ်ားအားရိုကႏ
္ ွကသ
္ ည့္

အျပဳအမူႏွင့ဆ
္ င္တူသည့္

ရခိင
ု ျ္ ပည္

နယ္ ေျမာက္ပင
ို ္းရွိ ရဲမ်ားမွ ရိုဟင္ဂ်ာတိင
ု ္းရင္းသားမ်ား အားရိက
ု ္ႏွက္ေနသည့္ Video မွတ္တမ္း online ေပၚတြင္တတ္လာခဲပ
့ ါသည္။
ထို Video ၏ေနာက္ဆက္တဲြ ရလဒ္အျဖစ္ ျမန္မာအစိုးရအာဏာပိုငမ
္ ်ားမွ ရဲအရာရွိ ၃ဦးအား ရဲထန
ိ ္းသိမ္းေရးစခန္းတြင္ ၂လအခ်ဳပ္
က်ခံေစရန္ စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့ျပီး ရာထူးမွေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ႏွင့္ ရာထူးၾကီး ရဲအရာရွိ ၃ဦးအားလည္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား တင္းက်ပ္စာြ မခ်
ခဲ့ျခင္းအတြက္ အမႈထမ္းေဆာင္သည့္ကာလကိုေလွ်ာ့ခ်ခဲပ
့ ါသည္။
လြန္ခေ
ဲ့ သာအပတ္တြင္ အရပ္ဖက္လမ
ူ ႈအသိင
ု ္းအ၀ိင
ု ္း အဖြဲ ့အစည္း ၅၉ခုမွ “အနည္းဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္းရွိ ရခိင
ု ္ျပည္နယ္ ၊
ကခ်င္ျပည္နယ္ ၊ ရွမ္းျပည္ နယ္ ႏွင့္ အျခားေသာ တိင
ု ္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား” ၏ လူအခြင့အ
္ ေရးအေျခအေနမ်ားကို ကုလသမဂၢ

သတင္းအခ်က္ရွာေဖြစေ
ု ဆာင္းရန္သတ္မွတ္ထားသည့္ မစ္ရင
ွ အ
္ ဖြဲ ့ႏွင့္ ပူးေပါင္းလက္တြဲလုပေ
္ ဆာင္ရန္ ျမန္မာအစိုးရအား ေတာင္း
ဆိုလိုက္ပါသည္။ ကုလသမဂၢလူ ့အခြင့အ
္ ေရး ေကာင္စမ
ီ ွ မ်ားမၾကာမွီတင
ြ ေ
္ ပၚထြက္လာေတာ့မည့္ မစ္ရွင္ အဖြဲ ့ကို “ဖိႏွိပ္ခရ
ံ သည့္
ဒုကၡသည္မ်ားတရားမွ်တမႈရရွိရန္အတြက္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား အျပည့္အ၀တာ၀န္ခံမႈကေ
ို သခ်ာစြာ လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ို ရ
္ န္ အျမင္
ျဖင့္ စစ္တပ္ႏင
ွ ့္ လံုျခံဳေရးအင္အားစုမ်ား မွ မၾကာျမင့္မွီအခ်ိန္မ်ားအတြင္း လူ ့အခြင့အ
္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္ဆေ
ို သာ စြပစ
္ ခ
ြဲ ်က္မ်ား
ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္” လုပပ
္ ိုငခ
္ င
ြ ့ေ
္ ပးထားပါသည္။
အရပ္ဖက္လူ ့အသိုင္းအ၀ိုင္းအဖြဲ ့အစည္းမ်ား ၏ပူးေပါင္း တင္ျပသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ အစိုးရအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္ရာွ ေဖြ
သည့္ မစ္ရင
ွ ္အဖြဲ ့ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကရ
္ န္ပ်က္ကြက္ျခင္းက ျမန္မာျပည္တင
ြ ္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ ျပစ္မမ
ႈ ်ား ပိမ
ု ိုျဖစ္ေပၚေစ
ရန္ ဦးေဆာင္ေနသည္ဟု သတိေပးလိုက္ပါသည္။
“အမႈအေပၚတိတ္ဆိတစ
္ ြာေနတာက ေရြးခ်ယ္လို ့ရတဲ ့အခြင့အ
္ ေရးမဟုတ္ဘူး။ ျပစ္ဒဏ္ကေနကင္းလြတ္ခင
ြ ့ေ
္ ပးတာက ေရြးခ်လို
ရတဲ့ အခြင့အ
္ ေရးမဟုတ္ဘူး” ဟု Matthew Smith ကေျပာၾကားသည္။ “ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ အမွန္တကယ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေမွ်ာ္

့

လင့္တယ္ဆိုရင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြနခ
္ ဲ့သူေတြက က်ဴးလြနခ
္ ဲ့တာေတြအတြက္ တာ၀န္ယူကို ယူခင
ို ္းရမယ္”

