ျမန္မာ - ကိဖ
ု အ
ိ ာနန္ ဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မရွင၏
္ တိက
ု တ
္ ြနး္ ႏိဳွ းေဆာ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္
UN ၏အခ်က္အလက္ရွာေဖြသမ
ူ ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကန္ ့သတ္ခ်က္မ်ားကို ဖ်က္သမ
ိ ္းျခင္း ႏွင့္ တာ၀န္ခတ
ံ ာ၀န္ယူမႈကို ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ရန္
(ရန္ကန
ု ၊္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ရက္၊ ၂၀၁၇) ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ ျပည့္စုသ
ံ ည့္ ေထာက္ခံအ ၾကံျပဳခ်က္မ်ား
အေပၚအေရးယူ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း Fortify Rights မွ ယေန ့ေျပာၾကားသည္။ ယခင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ကိုဖအ
ိ ာနန္
ဦးေဆာင္ေသာ ေကာင္မရွင္မွ အျပီးသတ္ အစီရင္ခံစာ ကို ယေန ့ရန္ကုနျ္ မိဳ ့တင
ြ ္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။
အၾကံေပးေကာ္မရွင္မွ အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာမ်ား ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ားအား အတင္းအက်ပ္ သီးသန္ ့ခြဲျခားထားျခင္း ကို ခိင
ု ္မာ
သည့္ အဆင့္မ်ားျဖင့္ အဆံုးသတ္ရန္ ၊ ျပည္နယ္ တေလွ်ာက္တင
ြ ္ လူမအ
ႈ ကူအညီမ်ား အျပည့္အ၀ ႏွင့္ အဟန္ ့အတားမရွိ ရရွိႏိုင္ရန္ကို ေသခ်ာစြာ
လုပ္ေဆာင္ရန္ ၊ ၁၉၈၂ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒ ကို “ျပန္လည္ေလ့လာ” ၍ အေျခအေနမဲ့ျဖစ္ေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ကိုင္တယ
ြ ္ျခင္း ၊ ျပစ္မက
ႈ ်ဴး
လြန္သူမ်ားအား လူ ့အခြင့အ
္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မမ
ႈ ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံေစျခင္း ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားခြင့အ
္ ေပၚကန္ ့သတ္ခ်က္မ်ားကို အဆံုးသတ္
ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို အၾကံျပဳတိုကတ
္ ြန္းခဲ့ပါသည္။
“ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ရက္စက္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို ကိင
ု ္တြယတ
္ ာထက္ အစိုးရက အၾကံေပးေကာ္မရွင္ကို အေနာက္ဘက္မွာဖံုးကြယထ
္ ားဖို ့
ၾကိဳးစားေနတယ္ ” ဟု Fortify Rights ၏ အလုပအ
္ မႈေဆာင္အၾကီးအကဲ Matthew Smith မွေျပာၾကားသည္။ “အၾကံေပးေကာ္မရွင္ က
ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို ရပ္တန္ ့ဖို ့ခင
ို ္မာတဲ့ ေထာက္ခအ
ံ ၾကံျပဳခ်က္ေတြနဲ ့တိုက္တြန္းတဲ့ အေပၚ အစိုးရအေနနဲ ့ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္ ့ၾကာမႈမရွဘ
ိ ဲ အေရးယူ
သင့္တယ္။ ေအာက္ေျခမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အမွနတ
္ ရားေတြကို အစိုးရအေနနဲ ့အျမန္ဆုးံ အေရးတၾကီး ကိုင္တယ
ြ ္ေျဖရွင္းဖို ့လအ
ို ပ္တယ္”
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခအ
ံ ၾကံေပး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အဖြဲ ့၀င္၉ဦးျဖင့္ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္ ၾသဂုတ္လ ၂၃ရက္
၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ “လူမအ
ႈ ကူအညီမ်ား ႏွင့္ တိုးတတ္ဖြံ ့ျဖိဳးမႈ ျပသာနာမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ၊ အေျခခံ၀န္ေဆာင္ေပးမႈ အခြင့အ
္ လမ္းမ်ား
ရရွိရန္

ႏွင့္

ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၏လံုျခံဳေရး”မ်ားအတြက္ဖြဲ့စည္းခဲပ
့ ါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား

၆ဦးႏွင့္

မစၥတာကိုဖအ
ိ ာနန္

အပါအ၀င္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္အဖြဲ ့၀င္မ်ား ႏွင့္ ဖြဲ ့စည္းခဲ့ပါသည္။ အစိုးရမွ ေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္
မည္ဟု ယခင္ကေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။
အစိုးရမွ ေကာ္မရွင္ဖြဲ ့ျပီး ၁လေက်ာ္သည့္အခ်ိနတ
္ ြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ စစ္ေသြးၾကြမ်ားမွ ရဲ အရာရွိ ၉ဦးအား ေအာက္တိုဘာလ ၉ရက္၂၀၁၆တြငသ
္ တ္
ျဖတ္ခဲ့ျပီး ဆက္စပ္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ေရွ ့တန္းကင္းစခန္းမွ ရဲအရာရွိ ၃ဦးအား တိက
ု ္ခိုက္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ အစိုးရမွ ရက္စက္
ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ အႏိုင္ထက္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ Fortify Rights ႏွင့္ အျခား အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏အဆိအ
ု ရ စစ္တပ္မွစစ္သားမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားကို
သတ္ျဖတ္ျခင္း ၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္မိန္းကေလးမ်ားကို အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း ၊ ရြာမ်ားကိုဖ်က္ဆီးျခင္း ႏွင့္ ျပည္သျူ ပည္သား ၉၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို
အေျခအေနမဲ့ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။
ကုလသမဂၢ၏ လူ ့အခြင့အ
္ ေရး ေကာ္မရွင္ရံုးမွ ေအာက္တဘ
ို ာလမွစတင္ ၍ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ လူသားမ်ိဳးႏႊယ္ အေပၚ
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ စြပ္စေ
ြဲ ျပာဆိခ
ု ပ
ဲ့ ါသည္။ အစိုးရမွ ထိုစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ျငင္းဆိခ
ု ဲ့ပါသည္။
“ႏိုင္ငံတကာ လူ ့အသိုင္းအ၀ိုင္းေတြက စြပ္စြဲမႈျပဳလုပ္တိင
ု ္း၊ ကြ်န္ေတာ္တို ့ ကိုဖအ
ိ ာနန္ ေကာ္မရွင္ရဲ ့ အၾကံေပးေထာက္ခံ ခ်က္ေတြနဲ ့ကိုကည
္ ီစြာ
အေရးယူေနပါတယ္” ဟု အစိုးရ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့ရ
္ ွိသူ ေဇာ္ေဌးမွ ဧရာ၀တီ သို ့ ဇူလင
ို ္လ ၁၀ရက္ေန ့တြင္ေျပာခဲ့ပါသည္။ “ေကာ္မရွင္ဟာ
ကြ်န္ေတာ္တို ့အတြက္ အကာအကြယ္ ဒိုင္းလႊာတခုလို တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနပါတယ္”
အစိုးရသည္မွ အၾကံေပးေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ စံုစမ္းေထာက္လမ္းရန္ ႏွင့္ လူ ့အခြင့အ
္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ကို လုပ္ေဆာင္ခြင့မ
္ ျပဳပါ။ ရခိုင္ျပည္နယ္တင
ြ ္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ “လူ ့အခြင့္အေရးကပ္ဆက
ို ္ေနျခင္း” အတြကတ
္ ာ၀န္ယူေျဖရွင္းျခင္း၏ အေရးၾကီးပံုကို
အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္ျပီး အစိုးရအေနျဖင့္ “အလြန္အမင္းဆိုးရြားသည့္ လူ ့အခြင့အ
္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းကို က်ဴးလြန္သူမ်ားအား” တာ၀န္ခံခင
ို ္းရန္
ေကာ္မရွင္မွယေန ့ေျပာၾကားလိုကပ
္ ါသည္။
အၾကံေပးေကာ္မရွင္မွ အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းေနထိုင္သူမ်ားအားလံုး လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရာွ းသြားလာခြင့္ ရရွိရန္အတြကလ
္ ည္း
ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ အၾကံျပဳတိက
ု ္တြန္းခဲ့ပါသည္။

Fortify Rights မွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ(၁)သန္းေက်ာ္၏ လြတ္လပ္စြာလႈပရ
္ ွားသြားလာခြင့္ ၊ အိမေ
္ ထာင္ျပဳျခင္း ၊ ကေလးေမြးျခင္း
ႏွင့္ ေန ့စဥ္အသက္ရင
ွ ္ ေနထိုင္မအ
ႈ ေပၚ တင္းက်ပ္စြာ ကန္ ့သတ္တားျမစ္ထားသည့္ ေဒသတြင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အစိုးရအတြင္းအေထာက္
အထားမ်ား ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပခဲပ
့ ါသည္။ အစိုးရသည္ လူေပါင္း ၁၂၀၀၀၀ - အမ်ားစုမွာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ အတြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမွ
လြတ္ေျမာက္လာ ရိဟ
ု င္ဂ်ာမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျမိဳ ့နယ္ (၈)ခုရွိ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း (၃၈)ခုတြင္ ဆက္လက္ထန
ိ ္းသိမ္းထား ပါသည္။
ေဒသတြင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္

လက္ေတြ ့က်င့္သုးံ ခ်က္မ်ားက

ရိဟ
ု င္ဂ်ာမ်ားကို

ရြာမ်ား

၊

ရြာလမ္းေၾကာင္းမ်ား

၊

ျမိဳ ့နယ္မ်ား

ႏွင့္

အျခားေသာ ေနရာမ်ားသို ့ လြတ္လပ္စြာ ခရီးသြားလာခြင့္ ကို တားျမစ္ထားပါသည္။
လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့အ
္ တြက္

တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို

ခ်ိဳးေဖာက္သည့္

ရိဟ
ု င္ဂ်ာမ်ားအား

ျပစ္မက
ႈ ်ဴးလြနသ
္ အ
ူ ျဖစ္

စြခ
ဲ ်က္တင္ျခင္း

၊

ခ်ိန္းေျခာက္ ေငြညွစ္ျခင္း သို ့မဟုတ္ လက္တုန္ ့ျပန္လက္စားေခ်ျခင္းမ်ားကို ျမန္မာျပည္နယ္လုျံ ခံဳေရးမွ အႏိုင္အထက္ျပဳလုပ္ခသ
ဲ့ ည္ဟု Fortify
Rights မွေျပာခဲ့ ပါသည္။
“လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားမႈအတြက္တားျမစ္ခ်က္ေတြဟာ တရားဥပေဒနဲ ့မကိုကည
္ ီတအ
ဲ့ ျပင္ စီးပြားေရးအတြက္ဆိုးရြားေစျပီးေတာ့ အသက္
ဆံုးရံႈးေစ ႏိုင္တဲ့ အႏၱာရာယ္ေတြကို ဖန္တီးေနတယ္” ဟု Mattew Smith မွေျပာခဲ့ပါသည္။ “လူမႈေရးအခြင့အ
္ လမ္းမ်ားကို တျခားစီခြဲျခားထားတဲ့
ႏိုင္ငံေရးစနစ္

တားျမစ္ခ်က္ေတြဟာ

လူမအ
ႈ သိုင္းအ၀ိုင္းရဲ ့လုျံ ခံဳေရးကို

တိုက္စားသြားျပီးေတာ့

လူအစုလက
ို အ
္ ျပံဳလိုက္

သတ္ျဖတ္မအ
ႈ ႏၱာရာယ္ ေတြကို ပိုျပီးျမင့္တတ္ေစတယ္။ ဒါဟာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို အျမန္ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တဲ့အရာဘဲျဖစ္တယ္”
ျမန္မာစစ္တပ္ ၏ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြငျ္ပဳလုပ္သည့္ ႏွိမ္နင္းမႈမ်ားကို ကုလသမဂၢ လူ ့အခြင့အ
္ ေရး ေကာင္စီ မွ
အလြနအ
္ ေရးပါေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မတ္လ ၂၄တြင္ ေပးခဲ့ျပီး သီးျခားရပ္တည္ေနသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ရာွ ေဖြ
စုေဆာင္းျခင္း အတြကေ
္ စလႊတ္ထားေသာအဖြဲ ့ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ လူ ့အခြင့အ
္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ႏွင့္ ညွင္းပန္း
ႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ဆံုးျဖတ္ခပ
ဲ့ ါ သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရသည္ ထုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို “ပတ္သက္မႈမလုပဘ
္ ဲအဆက္ျဖတ္” ထားပါသည္။ စုၾကည္ မွသူမ ၏အစိုးရသည္ Mission အဖြဲ ့
ႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားမည္မဟုတေ
္ ၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ အခ်က္အလက္ရွာေဖြသည့္အဖြဲ ့မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို ့တရား၀င္ ၀င္ေရာက္ခြင့က
္ ို ေတာင္းခံ
သြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ စုၾကည္၏ ရံုးမ်ားမွ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ရခိင
ု ္ျပည္နယ္အတြင္း ျပင္းထန္စြာျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူ
့အခြင့အ
္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အေပၚ စြပစ
္ ြဲခ်က္မ်ားကို ပုံမွန္လုပရ
္ ိုးလုပ္စဥ္အတိုင္း ျငင္းဆိခ
ု ဲ့ပါသည္။ ၾသဂုတလ
္
၆ရက္ေန ့တြင္ စုၾကည္မွ ခန္
့အပ္တာ၀န္ေပးထားသည့္ ဒုသမၼတျမင့္ေဆြဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မရွင္မွ ေအာက္တဘ
ို ာလမွစတင ္ကာ ေမာင္ေတာျမိဳ ့နယ္တြင္ ျပင္းထန္စြာျဖစ္
ေပၚေနသည့္ လူ ့အခြင့အ
္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို အေရးမထားဘဲျငင္းပယ္ခဲ့ပါသည္။
ဒုသမၼတ ျမင့္ေဆြမွ သတင္းေထာက္မ်ားအား “ကုလသမဂၢကစြပ္စသ
ြဲ လိုမ်ိဳး လူသားမ်ိဳးႏႊယ္စအ
ု ေပၚျပစ္မႈက်ဴးလြန္ႏင
ို ္ေခ်ေတြမရွိပါဘူး တိုင္းရင္း
သား မ်ိဳးႏႊယ္စေ
ု တြကို ရွင္းလင္းသုတ္သင္တယ္ဆိုတဲ့ သက္ေသအေထာက္အထားေတြလည္းမရွိပါဘူး” ဟုေျပာၾကားခဲပ
့ ါသည္။
ျမင့္ေဆြ ေကာ္မရွင္၏ နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ လက္ေတြ ့က်င့္သံုးခ်က္မ်ားသည့္ “လြန္စြာမွားယြင္း” ေနျပီး “အဖြဲ ့၏ရွာေဖြေတြ ့ရခ
ွိ ်က္မ်ားမွာလည္း
အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ ကိုကည
္ ီမေ
ႈ တြမရွဘ
ိ ူး” ဟုFortify Rights မွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
“အာနန္ ေကာ္မရွင္ ၊ ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြသူေတြ ျပီးေတာ့ ျမန္မာျပည္ရဲ ့လူမႈအသိင
ု ္းအ၀ိင
ု ္းၾကားမွာ အစိုးရအေန နဲ ့ရက္စက္
ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို ရပ္တန္ ့ဖို ့ ၊ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေအာင္ျပင္ဆင္ဖို ့အခြင့အ
္ လမ္းေတြရပ
ွိ ါတယ္” ဟု Mattew Smith မွာေျပာ
ၾကားခဲ့ပါသည္။
နဲ

“အခ်ိဳ

့အရာရွိေတြက

့အာဏာရွိျပည္သူ ေတြက

ရခိင
ု ္ကို

ၾကမ္းတမ္းမႈေတြေအာက္ကေန

ႏိုငင
္ ံတကာရဲ ့အားစိုကလ
္ ုပေ
္ ဆာင္မႈေတြနဲ

အခ်က္အလက္ေတြေဖာ္ထုတ္ျပီး က်ဴးလြန္ ခဲတ
့ အ
့ဲ ရာေတြအတြက္ တာ၀န္ယူခိုင္းရမယ္”

လွည္းထုတ္ပစ္လိုက္ခ်င္တယ္။

ပူးေပါင္းျပီး ျပစ္မက
ႈ ်ဴးလြန္သူေတြကို

စစ္တပ္
ခိုငလ
္ ံုတဲ့

