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ံ ဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး လက္ပံတန္းျမိဳ႕ တြင္
အင္အားအလြန္အကၽြံအသုံးျပဳျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ
ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းစုရုံးခြင့္ႏွင လ
့္ ြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ
ခြင့္တုိ႔အေပၚ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၅

မတ္လ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ၁၀ ရက္ေန႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး
လက္ပံတန္းျမိဳ႕တြင္ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ေနသူ ဆႏၵျပေနသူတစ္ဦးမွ
အရိုက္အႏွက္မခံရေစရန္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ကာကြယ္ေနသည္ကို
ရဲအရာရွအမ်ား
ိ
အျပားမွ လက္ကိုင္တုတ္မ်ားျဖင့္ ရိုက္ႏွက္ခဲ့ပါသည္။
©၂၀၁၅ စိုင္းေဇာ္/ဧရာဝတီ။

LETPADAN

UNION OF

MYANMAR

The HARVARD LAW SCHOOL INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS CLINIC works
to protect the human rights of clients and communities around the world. The Clinic
undertakes projects focusing on fact-finding, litigation, legal and policy analysis,
report drafting for international oversight bodies, and the development of advocacy
strategies. Through supervised practice, students learn the responsibilities and
skills of human rights lawyering. hrp.law.harvard.edu
FORTIFY RIGHTS works to end and remedy human rights abuses. We investigate
human rights violations, engage people with power, and strengthen responses to
abuses through trainings and collaborative support for human rights defenders.
We are an independent, nonprofit organization based in Southeast Asia and
registered in the United States and Switzerland. FortifyRights.org
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အမွာစာ
ျမန္မာအစိုးရမွ (၃၀ရက္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၄)ေန ့တြင္ အမ်ဳးသာပညာေရး
ိ
ဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။
ဤအမ်ဳးသာပညာေရး
ိ
ဥပေဒသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္မွဳ ့ကို ဗဟုုိဦးစီခ်ဳပ္ကိုင္မွဳ
အားျဖင့္ ကန္ ့သတ္ထားျပီး၊ ပညာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကိုလည္း ခ်ဳပ္ခ်ယ္မွဳ ့မ်ားျပဳလုုပ္ထားသည့္ အတြက္
ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီ အိမ္မက္နဲ ့ ဆန္ ့က်င့္ဘက္ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ ထို ့ေႀကာင့္ က်ေနာ္တို ့
ဗကသမ်ားအဖြ ့ခ
ဲ ်ဳပ္ (ABFSU) မွ ထိုအမ်ဳးသာပညာေရး
ိ
ဥပေဒမူႀကမ္းစတင္ေရးဆြစဥ္
ဲ ကပင္ ကန္ ့ကြက္ ဆန္
က်င္ခဲ့ႀကပါသည္။
၂၀၁၄၊ နို၀င္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန ့တြင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အေရးေပၚ
အစည္းအေ၀းတရပ္ကိုေခၚဆိုျပီး၊ အမ်ဳးသားပညာေရး
ိ
ဥပေဒကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ဤအစည္းအေ၀းမွ ဒီမိုကေရစီ
ပညာေရး လွဳပ္ရွားမွဳ ့ေကာ္မတီ (ACDE) တရပ္ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးလွဳပ္ရွားမွဳေကာ္မတီမွ
ဦးေဆာင္၍ အမ်ဳးသား
ိ
ပညာေရးဥပေဒအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို (၂)လ

အတြင္း လုုပ္ေဆာင္ေပးပါရန္

ေတာင္ဆိုခဲ့ႀကပါသည္။ သို ့ေသာ္ (၂)လၾကာသည္အထိ ျမန္မာအစိုးရမွ မည္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳ ့ကိုမွ်
လုုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကိုမေတြ ့ရရသည္
ွိ
့အတြက္၊ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာ င္မ်ားႏွင့္ ဗကသမ်ားအဖြ ့ခ
ဲ ်ဳပ္မွ
ဦးေဆာင္ျပီး မႏၱေလးျမိဳ ့မွ ရန္ျမိဳ ့သို ့လမ္းေလွ်ာက္ခ်တက္
ီ
ဆႏၵထုတ္ေဖၚရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။
က်ေနာ္တို ့လမ္းေလွ်ာက္ခ်တက္
ီ
ဆႏၵထုတ္ေဖၚရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ (၁) ျမန္မာျပည္၏
မျပည့္စံုေသးေသာ ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ (၂) အမ်ဳးသား
ိ
ပညာေရးဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရန္၊ (၃)
လက္ရွ ျဖစ္
ိ ေပၚေနေသာ ပညာေရးျပသနာမ်ားကို ျပည္သူလူထုအား အသိပညာေပးရန္ စသည္တို ့ျဖစ္ပါသည္။
ေလးပြင့္ဆိုင္ ေတြ ့ဆံုေဆြးေႏြးမွဳ ့မွ ျမန္မာအစိုးရသည္ အမ်ဳးသားပညာေရး
ိ
ဥပေဒကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္
သေဘာတူမွဳ ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ မည္သို ့ပင္ဆိုေစကာမူ ျမန္မာအစိုးရသည္ ေကာင္မြန္စြာေဆြးေႏြးညွႏွိ ဳင္ိ း အေျဖရွာရန္
မရည္ရြယ္ခဲ့၊ မေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါ။ ျမန္မာအစိုးရမွ ကတိက၀တ္မ်ား ကတိျပဳေပးအပ္ခဲေသာ္လည္း၊ ျမန္မာအစိုးရမွ
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားထုုကို ၀န္းရံ ေထာက္ခံသူမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ အေနွာက္အယွက္မ်ား၊
ျခိမ္းေျခာက္မွဳ ့မ်ား၊ အဟန္ ့အတားမ်ားစြာတို ကို ျပဳလုုပ္ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကပါသည္။ က်ေနာ္တို ့ ေက်ာင္းသားမ်ား၏
ဦးေဆာင္လွဳပ္ရွားမွဳ ့ျဖင့္၊ အမ်ဳးသားပညာေရး
ိ
ဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမွဳ ့ကို
မိဘျပည္သူအမ်ားအျပားမွ မိမိတို ့ျဖတ္သန္းသြားလာရာျမိဳ ့ၾကီး၊ ျမိဳ ့ငယ္မ်ားစြာတြင္ တခဲနက္ ေထာက္ခံအား
ေပးခဲ့ၾကေသာ္လည္၊ အစိုးရမွ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖၚေနၾကသူမ်ားကို လက္ပံတန္းျမိဳ ့တြင္ အၾကမ္းဖက္ ႏွမ္ိ နင္း
ျဖိဳခြင္းခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရမွ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖၚသူ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၀န္းရံသူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ ႏွမ္ိ နင္းျဖိဳခြင္းမွဳ ့ကို
ဗကသမ်ားအဖြ ခ
့ ဲ ်ဳပ္ႏင
ွ ့္ မိတဖ
္ က္အဖြ အ
့ ဲ စည္းမ်ားမွ Fortify Rights နွင့္ Harvard Law School International Human
Rights Clinic တို ့အား သီးျခားလြပ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမွ ု့မ်ားျပဳလုုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ ဗကသမ်ားအဖြ ခ်ဳပ္
ဲ
(ABFSU) အေနျဖင့္ သီးျခားလြပ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမွဳ ့မ်ားျပဳလုုပ္ေနစဥ္အတြင္း အႀကမ္းဖက္ႏမ္
ွ ိ နင္းမွဳ ့ျဖစ္စဥ္
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ အႀကမ္းဖက္ႏမ္
ွ ိ နင္းခံရသူမ်ားကို Fortify Rights နွင့္ Harvard Law School International
Human Rights Clinic တို ့မွ ေတြ ့ဆံုေမးျမန္းမွဳ ့မ်ားျပဳလုုပ္ႏုင
ိ ္ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။
ဤအစီရင္ခံစာမွာ လက္ပတန္းျမိဳ ့ အၾကမ္းဖက္နမ္
ွ ိ နင္းျဖစ္စဥ္အတြင္း လူ ့အခြင့္အေရးခ်ဳးေဖါက္
ိ
မွဳ ့မ်ားသည္ က်ေနာ္တို ့၏
လွဳပ္ရွားမွဳ ့နွင့္ အဖြ ့၀
ဲ င္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္မွဳ ့မ်ားျဖစ္သည္ကို ေဖၚျပထားျပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြ ့မ
ဲ ွ အင္အား အလြန္အကြ် ံ
အသံုးျပဳ အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြင္းခဲ့ေၾကာင္း ပါ၀င္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ သရုုပ္မွန္ကို ဖြင့္ဟျပသည္ဟု
က်ေနာ္တို ့အေနျဖင့္ ယံုၾကည္မိပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ျပဳလုုပ္ေနသည္ဟု ႏွဳတ္အားျဖင့္
လြယ္လြယ္ကူကူေျပာဆိုေနေသာ္လည္း၊ မိမိႏုင
ိ ္ငံသားမ်ားကို တိုက္ခိုက္ႏမ္
ွ ိ နင္းလ်က္ ရွေနေၾကာင္
ိ
းေပၚလြင္ထင္ရွားပါသ
ည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ဤအစီရင္ခံစာသည္အစိုးရ၏ အၾကမ္းဖက္ႏမ္
ွ ိ နင္းခံရသူမ်ားႏွင့္ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ဳးေဖါက္
ိ
ခံရသူမ်ား၏
တရားမွ်တမွဳ ့ကို ရွာေဖြရာ တြင္အေထာက္အကူျဖစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
က်ေနာ္တို ့ ဗကသမ်ားအဖြ ့ခ
ဲ ်ဳပ္မွ မိမိတို ့၏ ဘ၀မ်ားကိုစေတးကာ ႏွဳင္ိ းယွဥ္၍မရေသာအနစ္နာခံမွဳ ့ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္လဲမွဳ ့ကိုေတာင္ဆိုခဲ့ၾကေသာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္
သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုးကို အေလးျပဳ ဂုုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။ မတရားဖမ္းဆီးခံထားရေသာ
ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၀န္ရံျပည္သူမ်ားကို ခြ်င္းခ်က္မရွ အျမန္
ိ
မဆံုး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ လက္ရွ အစိ
ိ
ုးရကိုေတာင္းဆိုပါသည္။
က်ေနာ္တို ့ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၀န္ရံျပည္သူေတြရဲ ့တရားမွ်တမွဳ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ
ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ဗကသမ်ားအဖြ ့ခ
ဲ ်ဳပ္မွ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္ လံုးႏွင့္အတူ ဆက္လက္တိုက္ပ၀င္
ြ ဲ သြား
မည္ျဖစ္ပါသည္။
ဗကသမ်ား အဖြ ့ခ
ဲ ်ဳပ္
ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၅

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး
လက္ပံတန္းျမိဳ႕တြင္ အၾကမ္းဖက္ႏမ္
ွ ိ နင္းမႈမ်ား စတင္ ခ်န္ိ
ရဲအရာရွမ်ားမွ
ိ
ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ခဲ့ပါသည္။
© ၂၀၁၅ ( စတိဗ္ တစ္ခ္နာ ) Steve Tickner / ဧရာ၀တီ။
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အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး လက္ပံတန္းျမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားအၾကား၊ တစ္ပတ္ၾကာ ထိ
ပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈျဖစ္ျပီးေနာက္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္တြင္ မၾကာေသးမီက ျပဌာန္းခဲ့ေသာ အမ်ဳးသား
ိ
ပညာေရးဥပေဒအေပၚ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူ အေယာက္ ၂၀၀ ခန္႔ရွ လူ
ိ အုပ္စုအား ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားမွ
အၾကမ္းဖက္ႏမ္
ွ ိ နင္းခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔မျဖစ္ပြားမီတစ္ရက္ႏွစ္ရက္အလိုတြင္ ရဲမ်ားမွ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ရန္ကုန္သို႔
ဆက္လက္ခ်တက္
ီ
ႏုင
ိ ္ျခင္းမရွေစရန္
ိ
တားဆီးပိတ္ဆို႔ခဲ့ပါသည္။ မတ္လ၁၀ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ တင္းမာမႈ
အရွန္ိ ျမင့္မားလာျပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြ႔၀ဲ င္မ်ားမွ လက္တိုင္တုတ္မ်ားကိုင္လွ်က္ လူအုပ္အတြင္းခ်တက္
ီ
သြားကာ လက္နက္မဲ့ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ရပ္ၾကည့္ေနသူမ်ားအား ျပင္းထန္စြာရိုက္ႏွက္ခဲ့ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ
ေရးသားခ်န္ိ တြင္ လက္ပံတန္း၌ အင္အားအလြန္အကၽြသံ
ံ ုးမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ရဲအရာရွမ်ားအေပၚ
ိ
အစိုးရမွ ျပစ္မႈ
ဆိုင္ရာ အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း မသိရပါ။
မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံ ရဲတပ္ဖြ႔၀ဲ င္မ်ားမွ လက္ပံတန္းရွ ဆႏၵ
ိ
ျပသူ ၁၂၇ ဦး၊ သတင္းစာ ဆရာမ်ား
ႏွင့္ ရပ္ၾကည့္ေနသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးကာ၊ ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားအား ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ႏွင့္ ႏႈတ္အားျဖင့္
ေစာ္ကားခဲ့ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာေရးခ်န္ိ တြင္ လက္ပံတန္း၌ အဖမ္းခံေနရသည့္ အမ်ဳးသားႏွ
ိ
င့္ အမ်ဳးသမီ
ိ
း
၇၇ ဦးတို႔မွာ ေထာင္ဒဏ္ ကိုးႏွစ္ႏွင့္ေျခာက္လအထိအျပစ္ဒဏ္က်ခံႏုင
ိ ္ရသည့္ စြဆိ
ဲ ုခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရ
ရပါသည္။ အထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားအနက္ ငါးဆယ္မွာ အက်ဥ္းက်ေနၾကပါသည္။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳ႕မိ ွာ
စုရံုးခြင့္အေပၚ စည္းမ်ဥ္းကန္႔သတ္ထားသည့္ ဥပေဒအရ ခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈ တစ္ခုတည္းအတြက္ စြခ်က္
ဲ အ မ်ားအျပားႏွင့္
ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။
Fortify Rights ႏွင့္ Harvard Law School International Human Rights Clinic (“the Clinic”)
မွ မတ္လ၁၀ရက္ေန႔ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျမင္ေတြ႕ခဲ့သူ မ်က္ျမင္သက္ေသ ၂၅ ဦးအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျပီး၊
လက္ပံတန္းတြင္ ဆႏၵျပခ်န္ိ ႏွင့္ ႏွမ္ိ နင္းခ်န္ိ မ်ား၌ ရိုက္ကူးခဲ့သည့္ ဓါတ္ပံု ၅၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဗီဒီယို ၄၀ ေက်ာ္အား
သံုးသပ္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ လက္ပံတန္းတြင္ အင္အားအလြန္အကြ်အသံ
ံ
ုးျပဳမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြ႔ ဲ
၀င္အမ်ားအျပားအား မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ၎ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားတြင္ေတြ႕ျမင္ႏုင
ိ ္ျပီး ရဲအရာရွ ိ
အခ်ဳ႕လ
ိ ည္းပါ၀င္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားမွ ထြက္ဆိုခဲ့ပါသည္။
ဆႏၵျပသူမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းစုရံုးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ျပဆိုခြင့္မ်ားအား ႏိုင္ငံတကာ
ဥပေဒအရ ကာကြယ္ထားပါသည္။ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားမွ လူစုခရန္
ြ ဲ အမိန္႔ေပးျခင္း၊ ရန္ကုန္သို႔ ဆက္လက္ခ် ီ
တက္ႏုင
ိ ္ျခင္းမရွရန္
ိ ပိတ္ဆို႔တားဆီးျခင္းႏွင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားအား အေၾကာင္းမဲ့ မလိုအပ္ပဲကန္႔သတ္ ပိ္တ္ပင္ျခင္း တို႔ျဖင့္
ဆႏၵျပသူမ်ား၏ ၎အခြင့္အေရးမ်ားအား ခ်ဳးေဖာက္
ိ
ခဲ့ပါသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားအားႏွမ္ိ နင္းစဥ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတ
ပ္ဖြ႔၀ဲ င္အခ်ဳ႕မိ ွ လက္နက္မဲ့ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ရိုက္ႏွက္လွ်က္ လူစုချပီ
ြ ဲ း ထိန္းသိမ္းခံေန ရသည့္ ျပည္သူမ်ားအား
ရိုက္ႏွက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳမူျခင္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ ဖြ႕၀ဲ င္မ်ားလိုက္နာရမည့္ ႏိုင္ငံတ
ကာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ခ်ဳးေဖာက္
ိ
သည့္ အင္အားအလြန္အကၽြအသံ
ံ
ုးျပဳ မႈပင္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္
မိမိတို႔ရပိုင္ခြင့္မ်ားအရ လြတ္လပ္စြာျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းစုရံုး၍ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုသူမ်ားကိုသာ ပစ္မွတ္ထားကာ
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ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အေရးယူျခင္းတို႔ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေန ျခင္းမွာ အၾကြင္းမဲ့အာဏာရွင္ဆန္ေသာ
လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၎ရက္မတိုင္မီ အျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ ရဲမ်ား၏ အင္အားအလြန္အကၽြ ံ
အသံုးျပဳမႈ၊ အေၾကာင္းမဲ့ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းစုရံုး၍ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေန
သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံအစိုးရမွ သမာသမတ္က်ေသာ ျပည့္စံု သည့္
သီးျခားစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ရန္ Fortify Rights ႏွင့္ the Clinic တို႕မွ အၾကံျပဳပါသည္။
အက်ဥ္းက်ေနသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ လူ ့အခြင့္အေရးမ်ားကိုသာ ရယူက်င့္သံုးမႈျဖစ္သျဖင့္ ထိုသူမ်ားကို ကန္႔
သတ္ခ်က္မရွ ခ်က္
ိ
ျခင္းလႊတ္ေပးရပါမည္။ အခြင့္အေရးခ်ဳးေဖာက္
ိ
သူ အရာရွအားလံ
ိ
ုးအား အစိုးရမွ တာ၀န္ယူ ေစျပီး
ထိခိုက္ခံရသူမ်ားအား ျပန္လည္ ကုစားမႈမ်ား အျပည့္အ၀ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။ အျခား အေျခအေန မ်ားတြင္
ထိုကဲ့သို႔ အခြင့္အေရးခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈမ်ား ထပ္မံမေပၚေပါက္ေစရန္ လြတ္လပ္စြာျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း စုရံုး၍ လြတ္လ
ပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္အေပၚ အျပည့္အ၀အကာအကြယ္ေပးရန္ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အပါ
အ၀င္ လိုအပ္သည့္ အဆင့္အားလံုးကို အစိုးရမွ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမည္။
၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး လက္ပံတန္းျမိဳ႕တြင္
ႏွမ္ိ နင္းမႈျဖစ္ပြားရာမွ သယ္ေဆာင္ သြားခံေနရသည့္ ဆႏၵျပသူတစ္ဦး၏ ေျခေထာက္အား
လက္ကိုင္တုန္ေျမွာက္ထားသည့္ ရဲအရာရွတစ္
ိ ဦးမွ ရိုက္ႏွက္ေနပံုရပါသည္။ Fortify Rights
ႏွင့္ The Clinic မွ ရယူခဲ့သည့္ လွ်ဳ႕၀ိ ွက္မွတ္တမ္းတစ္ေစာင္တြင္ ဆႏၵ ျပသူမ်ားအေပၚ
အင္အားသံုးခဲ့ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည့္ ရဲအရာရွတစ္
ိ ဦး၏ အစီရင္ခံစာပါပါသည္။
©၂၀၁၅ ( စတိဗ္ တစ္ခ္နာ ) Steve Tickner / ဧရာ၀တီ။

အဓိကေတြ႕ရခ်က္
ွ ိ မ်ားေ
က်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား ကန္႔ကြက္သည့္ၾကားမွပင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္
ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္မွ အမ်ဳးသားပညာေရးဥပေဒကိ
ိ
ု ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။ ၎ဥပေဒ
သည္ေက်ာင္းသားသမဂၢ ထူေထာင္ပိုင္ခြင့္အား ကာကြယ္ထားျခင္းမရွ၊ ိ ပညာေရး မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ျပည္
နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးတို႔၏ အခန္းက႑နည္းပါးကာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအား
ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းမရွသည္
ိ
့အျပင္ အျခားေသာ ခ်ဳ႕ယ
ိ ြင္းခ်က္မ်ားရွသည္
ိ
ဟု ေ၀ဖန္သူမ်ားမွ ေျပာဆိုပါသည္။
ဤဥပေဒျပဌာန္းျပီးေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ားဦးေဆာင္သည့္ အေရးပါေသာ ဆႏၵျပမႈတရပ္လ်င္ျမန္စြာ
ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ဤဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၎တို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား အေပၚ
ဂရုျပဳမိေစရန္ ေက်ာင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားသူမ်ားႏိုင္ငံတ၀န္းမွေန၍ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သို႔ စတင္ခ်တက္
ီ
ခဲ့ၾကပါသည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ စိတ္၀င္းစားသူလႈပ္ရွားသူ
မ်ား၊ အစိုးရ အရာရွမ်ားႏွ
ိ
င့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ညွႏိိ ႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး အမ်ဳးသားပညာေရးဥပေဒ
ိ
ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲရန္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ၎အေျခအေနေၾကာင့္ ဆႏၵျပအုပ္စုအခ်ဳ႕မိ ွ အုပ္စုခြ ဲ
ခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မႏၱေလးမွဆႏၵျပအုပ္စုၾကီးတစ္စုမွာမူ အဆိုျပဳလာသည့္ျပဳျပင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုး
ရ၏ရည္ရြယ္ခ်က္အပၚသံသယရွဆဲ
ိ ျဖစ္ကာ ဆႏၵျပမႈအုပ္စုခမည္
ြ ဲ ့အစား ယာယီရပ္ဆိုင္းရန္သာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါ သည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အေယာက္၂၀၀ခန္႔ရွ ၎ဆႏၵ
ိ
ျပအုပ္စုမွ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ ၇၅မိုင္ ခန္႔အကြာရွ ိ
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး လက္ပံတန္းျမိဳ႕ေအာင္ေျမဗိမာန္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ အေျခစိုက္ခဲ့ၾက ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ၁၀ရက္ လက္ပံတန္းျမိဳ႕တြင္ ႏွမ္ိ နင္းမႈမျပဳမီ ရဲအရာရွမ်ားမွ
ိ
ဆႏၵျပသူမ်ားအား လက္ ဟန္ျပခဲ့ပါသည္။
ဗီဒီယို ၅၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဓာတ္ပံု ၄၀၀ ေက်ာ္တို႔ သံုးသပ္ျပီးေနာက္ ႏွမ္ိ နင္းမႈမတိုင္မီ အခ်န္ိ ေလး တြင္ ရဲမ်ားမွ
ဆႏၵျပသူမ်ားအား ခဲမ်ားႏွင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။

© ၂၀၁၅ ( စတိဗ္ တစ္ခ္ နာ ) Steve Tickner / ဧရာ၀တီ။
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လက္ပံတန္းရွဆႏၵ
ိ ျပသူမ်ား မတ္လ၂ရက္ေန႔မွစတင္၍
ပိတ္ဆို႔ခဲ့ၾကျပီး ရန္ကုန္သို႔ ဆက္လက္ခ်မတက္
ီ
ႏုင
ိ ္ရန္
တားဆီးခဲ့ၾကပါသည္။ ေဒသခံအစိုးရအရာရွမ်ားႏွ
ိ
င့္ ညွႏႈိ င္ိ းေဆြးေႏြး
မႈမ်ားျပဳလုပ္ျပီး မေအာင္ျမင္သည့္ေနာက္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္
ဆႏၵျပသူမ်ားမွ ရဲမ်ားပိတ္ဆို႔ထားသည္ကို ထိုးေဖာက္ထြက္ရန္
ၾကိဳးပန္းခဲ့ၾကသည္။ မ်ားမၾကာမီတြင္ ရဲမ်ားမွ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ
အၾကမ္းဖက္ႏမ္
ွ ိ နင္းမႈ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
Fortify Rights ႏွင့္ the Clinic တို႔မွ
၎အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ အဓိကေတြ႕
ရွခ်က္
ိ ေလးရပ္ ေဖာ္ထုတ္ႏုင
ိ ္ခဲ့ပါသည္။ ၁။ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားမွ လက္ပံတန္းရွ ဆႏၵ
ိ
ျပသူမ်ားအား
လူစုခြရန္
ဲ အမိန္႔ေပးကာ ရန္ကုန္သို႔ ဆက္လက္ခ် ီ
တက္မသြားႏိုင္ရန္ ပိတ္ဆတားဆီ
ို႔ ု
းခဲ့ျပီး၊ ေၾကြးေၾကာ္မႈ၊
သီဆိုမႈ၊ အလံေ၀ွ႔ယမ္းမႈမ်ား မျပဳရန္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား မတ္လ
၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္
လြတ္လပ္စြာ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း စုရံုးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အေပၚ ကန္႔သတ္ရန္အတြက္
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ စံခ်န္ိ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္
အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား မေပးခဲ့ပါ။ ဆႏၵျပသူမ်ားမွ
၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ား အသံုးခ်ရာတြင္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္
ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားမွ ပံ့ပိုးခဲ့ျခင္းမရွသည္
ိ
့အတြက္
တင္းမာမႈမ်ားပိုမိုဆိုးရြာလာကာ အဆံုး တြင္ ရဲမ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ား
မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ အမ်ဳးသားလံ
ိ
ုျခံဳေရးကာကြယ္မႈႏွ
င့္ အမ်ားျပည္သူျငိမ္၀ပ္ေရးတို႕ကဲ့သို႔ အခ်ဳ႕ေိ သာ တရား၀င္
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္အခါမ်ားတြင္မွသာ လြ
တ္လပ္စြာျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းစုရံုးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ လက္ပံတန္းျမိဳ႕တြင္
ႏွမ္ိ နင္းမႈမ်ားမျဖစ္မီ သပိတ္ေမွာက္သည့္ သေကၤတ အျဖစ္
ေမွာက္ထားသည့္သပိတ္အား ေက်ာင္းသားတစ္ဦးမွ
ေျမွာက္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။

©၂၀၁၅ (ေပါလ္ မူးနီ) Paul Mooney။
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ဖာ္ေျပာဆိုခြင့္မ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ခြင့္ျပဳပါသည္။ ၎ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွာလည္း အေျခ အေနတစ္ရပ္တြင္
ထိုတရား၀င္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်ဳးကိ
ိ ုက္ညီရပါမည္။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားအရ ဆႏၵ ျပ သူမ်ားမွ
အာဏာပိုင္မ်ားအားအသိေပးရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒကို ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း အာဏာပိုင္ မ်ားအား
အသိေပးရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥေပဒကို ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း၊ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ျဖင့္သာ
ခ်တက္
ီ
ဆႏၵျပရမည္ဟူသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ကိုမူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွပါ။
ိ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ
အသိေပးရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ကို မလိုက္နာခဲ့သည့္အတြက္ ဒဏ္ေငြခ်မွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အက်ဥ္း ခ်ျခင္းမ်ား
မရွေစရပါ။
ိ
ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ဆႏၵျပသူမ်ားမွာ “ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ျငိမ္ေရး”၊
“ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး” ႏွင့္ “ေဒသႏၱရျငိမ္းခ်မ္းေရး” အေပၚျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ေစသျဖင့္ လူစုခြ ရန္
ဲ
အတိအလင္း အမိန္႔ေပးခဲ့ပါသည္။ မတ္လ (၂) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၃) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ား လက္ပံတန္းျမိဳ႕မွ
ထြက္ခြာ၍ ခ်တက္
ီ
ႏုင
ိ ္ျခင္းမရွေစရန္
ိ
ရဲမ်ား ေဒသႏၱရဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအနီးတြင္ ပိတ္ဆို႔ခဲ့ၾကပါသည္။ ေက်ာင္း
သားမ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံအားေပးသူေဒသခံမ်ားမွ အစိုးရ၏ပိတ္ဆတားဆီ
ိ႔ ု
းမႈအေပၚ ဆႏၵျပသည့္အေနျဖင့္ ပိတ္
ဆို႔မႈမ်ားအေရွ႕ရွ လမ္
ိ
းေပၚတြင္ ေနရာယူခဲ့ၾကျပီးေနာက္ တစ္ပတ္လံုး ၎ေနရာ၌ ရွေနခဲ
ိ ့ၾကပါသည္။
ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ “ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ျငိမ္ေရး”၊
“ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး” ႏွင့္ “ေဒသႏၱရျငိမ္းခ်မ္းေရး” အေပၚျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ ေစသည္ဟူသည့္
ေယဘုယ် အေၾကာင္းျပခ်က္သာ ျမန္မာအစိုးရမွ ၎၏ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ အမိန္႔ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ လက္ပံတန္းျမိဳ႕တြင္ ႏွမ္ိ နင္းမႈမ်ားမစတင္မီ ဆႏၵျပသူမ်ားမွ ရဲမ်ားစီတန္း ေနသည္ကို
တြန္းခဲ့ပါသည္။
၆

©၂၀၁၅ (ေပါလ္ မူးနီ) Paul Mooney။

လက္ပံတန္းရွ ဆႏၵ
ိ
ျပမႈ၏ သေဘာသဘာ၀အရ ဥပမာ “ေဒသႏၱရျငိမ္းခ်မ္းေရး” အေပၚ ျခိမ္းေျခာက္မႈ ရွခဲိ ့ေၾကာင္း
အေထာက္အထားမရွပါ။
ိ အမွန္တကယ္တြင္မူ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခမေနမ်ားအရ ဆႏၵျပသူမ်ားအား
လူစုခြရန္
ဲ အမိန္႔ေပးျခင္း၊ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျပဳခဲ့ျခင္း၊ ဆႏၵျပသူမ်ားအား လက္ပံတန္းျမိဳ႕ျပင္ထြက္ ဆႏၵျပျခင္းမျပဳရန္
ကန္႕သတ္ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ားအတြက္ အမိန္႔ေပးရန္ ခိုင္လံုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္စံုတစ္ ရာမွ်မရွခဲိ ့ပါ။
မႏၱေလးျမိဳ႕မွ ခ်တက္
ီ
လာစဥ္တြင္၎၊ လက္ပံတန္းျမိဳ႕တြင္ ရွေနစဥ္
ိ
ေသာ္၎ မည္သည့္အခ်န္ိ တြင္မွ် ဆႏၵျပ
ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးမႈႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္မႈ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္
ထားသည့္အတိုင္း ျမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းမရွပါ။
ိ သို႔ရာတြင္ ၎
ဥပေဒ၏ ၾကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္း မမီပါ။ မႏၱေလးျမိဳ႕မွ စတင္
ခ်တက္
ီ
လာစဥ္တြင္ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ဤဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔အေနအထားႏွင့္ ဥပေဒအား
လိုက္နာရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွေၾကာင္
ိ
း လူသိရွင္ၾကားေၾကျငာခဲ့ပါသည္။
လက္ပံတန္းရွေက်ာင္
ိ
းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္သို႔ခ်တက္
ီ
ပြ ျပန္
ဲ လည္စတင္ရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္သည့္ ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ မတ္လ ၈ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
အေယာက္ ၂၀၀ ခန္႕ရွ ရဲ
ိ အုပ္စုတစ္စုမွ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္း တေလွ်ာက္လံုး ပိတ္ဆို႔တားဆီးမႈ
ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားမွ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားအား အနီးအနားရွ ိ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ လက္ပံတန္းျမိဳ႕၌ ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ သံဆူးၾကိဳးအကာအေနာက္တြင္
ေနရာယူေနသည့္ ရဲအရာရွမ်ား၊
ိ
ဆႏၵျပသူမ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးရန္ လူ႔အခြင့္အေရးအား ခ်ဳးေဖာက္
ိ
၍ အတား
အဆီးအကာအရံမ်ား ေဆာက္လုပ္ကာ ဆႏၵျပသူမ်ား ရန္ကုန္သို႔ ခ်တက္
ီ
ႏုင
ိ ္ျခင္းမရွရန္
ိ တားဆီးခဲ့သည္။ 		
©၂၀၁၅ ( စတိဗ္ တစ္ခ္နာ ) Steve Tickner / ဧရာ၀တီ။

၇

အေ၀း ေျပးကားလမ္းမ လမ္းဆံုအထိသာ
ေျခလ်င္ခ်တက္
ီ
ခြင့္ျပဳျပီး ထိုေနရာတြင္
ရန္ကုန္သို႔သြားသည့္ ထရပ္ကား မ်ားအေပၚ
တက္ရမည္ဟု ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး လံုျခံဳေရးႏွင့္
နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီးသက္ထြန္းမွ
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ထိုေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္
က်င္းပခဲ့သည့္ အစည္းအေ၀းႏွစ္ရပ္၌ ေျပာဆိုခဲ့ ပါသည္။
ထို႔အျပင္ အေ၀းေျပးလမ္းမသို႔အသြား
ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ သီခ်င္းဆိုျခင္း၊
အလံမ်ားေ၀ွ႕ယမ္းျခင္း မ်ား ခြင့္မျပဳေၾကာင္းလည္း
၀န္ၾကီးမွ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
အစိုးရ၏ ယခင္ေဆာင္ ရြက္ခ်က္ မ်ားႏွင့္
၎ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ
တရား၀င္ခြင့္ျပဳထားသည့္ လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္း တစ္စံုတစ္
ခုႏွင့္မွ် သက္ဆိုင္ျခင္းမရွသျဖင္
ိ
့ ၎တို႔မွာ ဆႏၵျပသူမ်ား၏
လြတ္လပ္စြာျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းစုရံုးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္
စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္တို႔အေပၚ ကန္႕သတ္ပိတ္ပင္ရန္
ခိုင္လံုသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား မဟုတ္ပါ။
“အမ်ားျပည္သူ ျငိမ္၀ပ္မႈ” ထိန္းသိမ္းေရးမွာ
ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးမႈႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈတို႔အေပၚ
ကန္႔သတ္ရန္ တရား၀င္ရည္မွန္းခ်က္ဟု
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ ယူဆေသာ္လည္း
ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ
ျငိမ္၀ပ္မႈျခိမ္းေျခာက္ခံရသည့္ဟူသည့္
အေထာက္အထားမရွပါ။
ိ အေျခအေနအခ်ဳ႕တ
ိ ြင္
အစိုးရမွ အမ်ားျပည္သူ ရွရာ
ိ အရပ္မ်ားတြင္
ေနရာယူေနသည့္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား လူစုခႏိ
ြ ဲ ုင္ပါသည္။
သို႔ရာတြင္ လက္ပံတန္းျမိဳ႕ ဆႏၵျပ ပြမ်ား၏
ဲ
အေနအထားတြင္မူ ၎အေျခအေနမ်ားရွေၾကာင္
ိ
း
မထင္ရွားပါ။ ဆႏၵျပသူမ်ား၏ အျမင္မ်ားအား
စုရံုးေဖာ္ထုတ္ပိုင္ခြင့္ကို ခိုင္လံုသည့္အေၾကာင္းျပ
ခ်က္မရွဘဲ
ိ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ခဲ့သည့္အတြက္သာ
လက္ပံတန္း ရွလမ္
ိ းေပၚတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ား
ေနရာယူထားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၈

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး
လက္ပံတန္းျမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပသူတစ္ဦး
ထြက္ေျပးေန သည္ကို လက္ကိုင္တုတ္မ်ား
ေျမွာက္ကိုင္ထားသည့္ ရဲအရာရွအမ်ားအျပား
ိ
အေနာက္မွလိုက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ဆႏၵျပသူဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာမွာ အနီးရွ ိ
ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းသို႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ျပီး
ေနာင္တြင္ ရဲမ်ားမွ ၎တို႔အား ထိုေနရာတြင္
ထိန္းသိမ္းကာ လက္ျပန္ၾကိဳးတုပ္၍
ရိုက္ႏွက္ခဲ့ပါသည္။

©၂၀၁၅ စိုင္းေဇာ္/ဧရာဝတီ။

၉

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး လက္
ပံတန္းျမိဳ႕ႏမ္
ွ ိ နင္းခ်န္ိ တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ရဲအ ရာရွမ်ားမွ
ိ
ေအာ္ဟစ္ခဲ့ပါသည္။

@ ၂၀၁၅ (ေပါလ္ မူနီ) Paul Mooney။

လက္ပံတန္းရွျငိိ မ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ တရားမ၀င္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္မႈမရိွသည့္ ကန္႔
သတ္ခ်က္မ်ား ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားမွ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည့္
လြတ္လပ္စြာျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း စုရံုးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္မ်ားအား ကာကြယ္ရန္၀တၱရား
ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါသည္။ အဆံုးတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ မလိုအပ္သည့္ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အ
တြက္ တင္းမာမႈမ်ားတိုးပြားလာကာ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ား၏
အင္အားအလြန္အကၽြသံ
ံ ုးမႈတို႔အတြက္ အေၾကာင္းအရင္း တစ္ရပ္ေပၚေပါက္ခဲ့ရပါသည္။
၂။ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ကနဦး၌ မိမိတို႔ကိုယ္ကိုယ္ ၾကီးမားစြာ ခ်ဳပ္တည္းခဲ့ျပီးေနာက္ ျမန္မာရဲတပ္ဖ႔မ
ြ ဲ ွ ရဲတပ္
ဖြ႕၀ဲ င္မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းစုရံုးထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို က်င့္သံုးရန္ ၾကိဳးပမ္းသည့္ ဆႏၵျပသူ
မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်န္ိ စံႏဳးမ်ားကိ
ွံ
ု ခ်ဳးေဖာက္
ိ
၍ အင္အားအလြန္အကၽြ အသံ
ံ
ုးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။
မျဖစ္မေနလိုအပ္သည့္အခါမွသာ တရား၀င္ျပီး လက္ရအႏၱ
ွ ိ ရာယ္ႏွင့္ အခ်ဳးကိ
ိ ုက္ညီသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္
ဥပေဒၾကီးၾကပ္ေရးအရာရွမ်ားမွ
ိ
အင္အားသံုးရန္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရသတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဥပေဒၾကီးၾကပ္
ေရးအရာရွမ်ား၏
ိ
အင္အားႏွင့္လက္နက္ အသံုးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္

“ထိုသို႕

အသံုးျပဳရာတြင္ ခ်ဳပ္တည္းမႈရျပီ
ွ ိ း အျပစ္ၾကီးေလးမႈ၊ ရည္မွန္းခ်က္၏ တရား၀င္မႈတို႔ႏွင့္ အခ်ဳးကိ
ိ ုက္ညီ စြာ ျပဳမူရန္”
ညႊန္ၾကားထားပါသည္။ ဥေပဒၾကီးၾကပ္ေရးအရာရွမ်ားအတြ
ိ
က္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢက်င့္ထံုးအရ ဥေပဒၾကီးၾကပ္ေရး
အရာရွမ်ားသည္
ိ
“မျဖစ္မေနလိုအပ္သည့္အခါမွသာ အင္အားသံုးကာ မိမိတို႔၏တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္ လိုအပ္သ

၁၂

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး
လက္ပံတန္းျမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားမွ အသံုးျပဳသည့္
“ သ တင္းအခ်က္အလက္ ထရပ္ကား ” အား
ရဲအရာရွတစ္
ိ ဦးမွ ရိုက္ႏွက္ခဲ့ပါသည္။
© ၂၀၁၅ ( စတိဗ္ တစ္ခ္နာ ) Steve Tickner / ဧရာ၀တီ။

ည့္အတိုင္းအတာထိသာသံုးရန္” လည္းသတ္မွတ္ထားပါသည္။ တရားမ၀င္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးသည့္အခါ လူစုခရန္
ြဲ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ ၎စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။
မိမိတို႔ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ ကန္႕သတ္ပိတ္ပင္ခ်က္မ်ားအား လက္ခံလိုစိတ္မရွသည္
ိ
့ ဆႏၵျပသူမ်ားမွာ
ရဲမ်ား၏ ပိတ္ဆို႔တားဆီးမႈမ်ားအား စိန္ေခၚရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္းမ်ားသည္ ၎
တို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား အသံခ်႕စဲ က္မွတဆင့္ ရဲမ်ားအားအသိေပးေၾကျငာခဲ့ျပီး ေလးေယာက္စီအုပ္စုဖ႕က
ြဲ ာ
ရဲမ်ားစီတန္းမႈအၾကားမွ ခ်တက္
ီ
၍ ျငိမ္းခ်မ္းစြာအဖမ္းခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ပထမ ဆႏၵျပအုပ္စု မွ
ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ေနရာအေရာက္တြင္ ရဲမွခုခံကာ တြန္းခဲ့ပါသည္။ မၾကာမီတြင္ ပိုမိုၾကီးမားသည့္ ဆႏၵျပအုပ္စု မ်ားမွ
ရဲမ်ား၏ စီတန္းမႈအား တစ္ျပိဳင္နက္ စတင္တြန္းခဲ့ပါသည္။
ဤသို႔မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ကိုယ္ခႏၶာခ်င္း စတင္ထိေတြ႕ခ်န္ိ တြင္ ရဲမ်ားေရာ ဆႏၵျပသူမ်ားပါ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ၾကီးမား
စြာခ်ဳပ္တည္းခဲ့ၾကျပီး အၾကမ္းဖက္သည္ဟု ဆိုႏုင
ိ ္သည့္သီးျခားအျဖစ္အပ်က္ အနည္းငယ္သာရွပံိ ုရပါသည္။
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ မိမိတို႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအား အၾကမ္းမဖက္ရန္ အတိအလင္းတိုက္တြန္း
ခဲ့ၾကပါသည္။ ရဲမ်ားစီတန္းေနသည့္ေနရာအနီးတြင္ ရိုက္ကူးခဲ့သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားတြင္ဆႏၵျပသူမ်ား
ေရွ႕တိုးလာေနသည္ကို ခုခံရင္း ရဲအရာရွမ်ားမွ
ိ
၎တို႔၏ပံုစံမပ်က္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

၁၃

ရဲမ်ားစီတန္းေနသည့္ ေနရာမ်ားအား ဆႏၵျပသူမ်ားမွ စတင္တြန္းျပီး တစ္နာရီခန္႔အၾကာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊
ပံ့ပိုးေပးေနသူမ်ားႏွင့္ အနားမွ ရပ္ၾကည့္ေနေသာ္လည္း ပါ၀င္ျခင္းမရွသူ
ိ မ်ားအေပၚ ရဲတပ္ဖြ ့၀
ဲ င္မ်ားမွ စတင္
အၾကမ္းဖက္ ႏွမ္ိ နင္းပါသည္။ ႏွမ္ိ နင္းမႈအစတြင္ ရဲအရာရွမ်ားႏွ
ိ
င့္ အျခားသူမ်ားမွ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ ခဲမ်ား၊
လက္နက္ကိုင္တုတ္မ်ား၊ အျခားအရာမ်ားႏွင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့ၾကပါသည္။ Fortify Rights ႏွင့္ the Clinic တို႔မွ
ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လာခဲ့သည့္ သီးျခားဗီဒီယိုကိုးခုတြင္ ရဲအရာရွမ်ားမွ
ိ
ဆႏၵျပသူမ်ားအားခဲမ်ား အျခားအရာမ်ား ႏွင့္
ပစ္ေပါက္ေနျပီး လက္ကိုင္တုတ္မ်ားကိုင္လ်က္ ဆႏၵျပအုပ္စုမ်ားထံသို႔ ေျပးသြားေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
၎ဗီဒီယိုမ်ားတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ တြန္႔ဆုတ္သြားျခင္း၊ မ်က္ႏွာကိုဖံုးအုပ္ျခင္း၊ ရဲမ်ားစီတန္းေနသည့္ေနရာမွ
ေ၀းရာသို႔ ထြက္ေျပးျခင္းျဖင့္ အရာမ်ားႏွင့္ပစ္ေပါက္ခံေနရျခင္းကို တစ္ျပိဳင္နက္တံု႕ျပန္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါ သည္။
မၾကာမီတြင္ ရဲမ်ားစီတန္းေနသည့္ေနရာမွ ဆႏၵျပသူမ်ားထြက္ေျပးေနခ်န္ိ တြင္ ရဲအရာရွမ်ားမွ
ိ
ေရွ႕သို႔ လ်င္ျမန္
စြာေျပးလာျပီးဖမ္းမိသူမ်ားအား စတင္ရိုက္ႏွက္ပါသည္။ ရဲအရာရွအခ်
ိ ဳ႕မိ ွ လက္နက္မဲ့ ပုဂဳလ္
ၢ ိ တစ္ဦးအား ပိုင္း၍
ရိုက္ႏွက္သည့္ အျခင္းအရာ အေတာ္မ်ားမ်ားေတြ႕ရပါသည္။
Fortify Rights ႏွင့္ the Clinic တို႔မွ စုေဆာင္းရယူခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ားတြင္ ရဲမ်ားမွ ဆႏၵျပ
သူမ်ား၊ သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအေပၚ အလြန္အကၽြအင္
ံ အားသံုးခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။
သုေတသနအဖြ႔သ
ဲ ည္ ရဲမ်ား၏ရိုက္ႏွက္မႈခံခဲ့ရျပီး ဦးေခါင္း၊ ေက်ာႏွင့္ နံရိုးမ်ားတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သူမ်ား
ပါ၀င္သည့္ ဆႏၵျပသူ ဆယ္ဦးႏွင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ လူနာတင္ယာဥ္ေပၚတြင္ ေဆးကုသခံယူေနသူ
ဆႏၵျပသူတစ္ဦးအား ရဲအရာရွမ်ားမွ
ိ
ရိုက္ႏွက္ခဲ့ေၾကာင္းကို မ်က္ျမင္သက္ေသသံုးဦးမွ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။
ဆႏၵျပသူမ်ားအျပင္ ဆႏၵျပမႈအေၾကာင္း သတင္းအစီရင္ခံရန္ အခင္းေနရာတြင္ေရာက္ရေနသူ
ွိ
သတင္းစာဆရာ
အနည္းဆံုးႏွစ္ဦးႏွင့္ ဆႏၵျပမႈႏွင့္ လံုး၀သက္ဆိုင္မရွ၊ ိ ပါ၀င္ျခင္းမရွသူ
ိ အသက္ ၁၈ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္တစ္ဦး အပါ၀င္
အနားမွရပ္ၾကည့္ေနသူမ်ားအား ရဲအရာရွမ်ားမွ
ိ
ရုိုက္ႏွက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု၏ ရိုးရာသေကၤတတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ခြပ္ေဒါင္းအလံကိုင္ထားသူ ရတနာပံု
တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးမွ ရဲမွ ႏွမ္ိ နင္းေနခ်န္ိ တြင္ ၎အား မည္သို႔ရိုက္ႏွက္ခဲ့ေၾကာင္းကို ေအာက္ပါ ကဲ့သို႔
ေျပာျပခဲ့ပါသည္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ရဲဆယ္ေယာက္ ၊ ဆယ္ငါေယာက္
့
ေလာက္က ၀ိုင္းရိုက္ၾကတယ္။
ကၽြန္ေတာ္လဲက်သြားေပမဲ့ အလံကိုေတာ့ လႊင့္ထားတုန္းပဲ။ ရဲက ကၽြန္ေတာ့
မ်က္ႏွာနဲ႕ေခါင္းကို ကန္ဖို႔လုပ္ျပီးေတာ့ “ အလံကိုင္ခ်င္ေသးလား” လို႔ေျပာတယ္
ေနာက္ထပ္ ရဲေတြေရာက္လာျပီး ကၽြန္ေတာ့အေပၚမွာရပ္ျပီး ထပ္ရိုက္ၾကတယ္။
ရဲမ်ားမွ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား ကန္ေက်ာက္ေနပံု၊ လက္ကိုင္တုတ္မ်ား၊ ၀ါးတုတ္မ်ားျဖင့္ ရိုက္ႏွက္ေနပံု
ဓာတ္ပံု (၃၉) ပံုႏွင့္ ဗီဒီယို(၁၀)ခုုလည္း သုေတသနအဖြ႔မဲ ွ စုေဆာင္းရယူခဲ့ပါသည္။ ၎ဓာတ္ပုံ မ်ားႏွင့္
ဗီဒီယိုမ်ားအားလံုး လိုလိုတြင္ပင္ ရဲအမ်ားအျပားမွ လက္နက္မဲ့သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ရဲမွထိန္းသိမ္းထားသူ မ်ားအား
၀ိုင္း၀န္းရိုက္ႏွက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၎ရရွခဲိ ့သည့္ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ရဲတပ္ ဖြ႔၀ဲ င္မ်ားအား
ၾကမ္းတမ္းစြာခုခံေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား တစ္စံုတစ္ရာမွ် မပါရွပါ။
ိ

၁၄

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ
၁၀ ရက္ေန႔တြင္
ရဲတပ္ရင္းအရာရွမ်ားမွ
ိ
ဆႏၵျပသူတစ္ဦး၏
လက္မ်ားအား ပလက္စ
တစ္ၾကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ကာ
ထိန္းသိမ္းခဲ့ပါသည္။ မတ္လ
၁၀ ရက္ေန႔ လက္ပံတန္းျမိဳ႕တြင္
ရဲမွ ဆႏၵျပသူမ်ား၊
သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္
အနားမွရပ္ၾကည့္ေနသူ ၁၂၇
ဦးအားဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည္။
ဤအစီရင္ခံစာေရးခ်န္ိ တြင္ ဆႏၵ
ျပသူ အနည္းဆံုး အေယာက္
၅၀မွာ အက်ဥ္းက်ခံေနရပါသည္။
©၂၀၁၅ (ေပါလ္ မူးနီ) Paul Mooney။

အၾကမ္းဖက္ႏမ္
ွ ိ နင္းမႈအတြင္း အခ်ဳ႕ရိ ဲတပ္ဖြ႕၀ဲ င္မ်ားသည္ အရပ္သားမ်ားအား
အျခားေသာရဲ၀န္ထမ္းမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးခဲ့ၾကျပီး ၎ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ
ရဲအရာရွအခ်
ိ ဳ႕မိ ွ အေၾကာင္းမဲ့အင္အားသံုးခဲ့ေၾကာင္း ျပသသည့္ ေနာက္ထပ္
အေထာက္အထားျဖစ္ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္စဥ္ကာလတြင္ ရဲအရာရွမ်ားမွ
ိ
ၾကိဳတင္ကာ ကြယ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ဆႏၵျပသူအခ်ဳ႕မိ ွ Fortify Rights ႏွင့္ the
Clinic တို႕အား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သုေတသနအဖြ႔မဲ ွ သံုးသပ္ခဲ့သည့္
ဗီဒီယိုႏွင့္ဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ အခ်ဳ႕အ
ိ ရာရွမ်ားမွ
ိ
အဓိကရုဏ္းတြင္သံုးသည့္
ဒိုင္း အကာမ်ား သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာမ်ားျဖင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား
အျခားရဲအရာရွမ်ားထံ
ိ
မွ ကာကြယ္ေပး ထားပံုကိုေတြ႕ရပါသည္။
ရဲအရာရွမ်ားမွ
ိ
ာ ကနဦးတြင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ၾကီးမားစြာခ်ဳပ္တည္းျပီးေနာက္
အင္အားအလြန္အကၽြ အသံ
ံ
ုးျပဳေစ ရန္တြန္းပို႔လိုက္ႏုင
ိ ္သည့္
အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား Fortify Rights ႏွင့္ the Clinic တို႔မွ
ထည့္သြင္းစဥ္းစား ခဲ့ၾကပါသည္။ သုေတသနအဖြ႔မဲ ွ သံုးသပ္ေလ့လာခဲ့သည့္
အေပ်ာ္တမ္းဗီဒီယိုတစ္ခုတြင္ ဆႏၵျပသူတစ္ဦးမွ ရဲအရာရွ တစ္
ိ
ဦးအား ပါးရိုက္ရန္
ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ေၾကာင္း၊ ထိုသူအား အျခားဆႏၵျပသူမ်ားမွ
ရဲမ်ား စီတန္းေနရာမွ အေ၀းသို႔သြားရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရပါသည္။
အျခားဗီဒီရိုတစ္ခုတြင္ ဆႏၵျပသူတစ္ဦးမွ ရဲမ်ားစီတန္းေနသည့္ေနရာမ်ားသို႔
ေရပုလင္းျဖင့္ ပစ္ေပါက္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ လက္ပံတန္းတြင္
ဆႏၵျပသည့္ေနရာႏွင့္ အလွမ္းေ၀းရာမွ ရိုက္ခဲ့သည့္ ဓာတ္ပံု(၂)ပံုတြင္
ဓာတ္ပံုဆရာမွ လက္ပံတန္းျမိဳ႕သားမ်ား ဟုေျပာခဲ့သူမ်ားမွ တစ္ေနရာတြင္
ေလာက္ေလးခြႏွင့္ အျခားတစ္ေနရာတြင္ တုတ္ၾကီးသို႔မဟုတ္ တင္းပုတ္ကဲ့
သို႔ သာမာန္လက္နက္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
ဆႏၵျပသူမ်ားအတြင္းမွ တစ္ဦးမွာ ေလာက္ေလးခြ သံုးခဲ့ေၾကာင္း
သုေတသနအဖြ႔အ
ဲ ား လူတစ္ဦးမွေျပာျပခဲ့ေသာ္လည္း သုေတသနအဖြ႔မဲ ွ
မ်က္ျမင္သက္ေသ ထြက္ဆိုခ်က္အားျဖင့္ျဖစ္ေစ ဗီဒီယိုသို႔မဟုတ္ ဓာတ္ပံု
အေထာက္အထားျဖင့္ျဖစ္ေစ ထို ေျပာဆိုခ်က္အား အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွပါ။
ိ
ေရပုလင္းျဖင့္ပစ္ေပါက္ျခင္း ၊ ေလာက္ေလးခြသံုးျခင္းတို႕ကဲ့သို႔
ႏွမ္ိ နင္းမႈေပၚေပါက္ေစမည့္ဟု ယူဆႏိုင္သည့္ အၾကမ္းဖက္သည့္
အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ ျခြင္းခ်က္မ်ားသာျဖစ္ျပီး ရဲ သို႔မဟုတ္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ လက္ပံတန္းျမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားမွ ဒဏ္ရာရသူ
(သို႔မဟုတ္) ေနမ ေကာင္းသူ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးအား ေရွ႕တန္းမွ၀ဲယာသို႔
သယ္သူခဲ့ၾကပါသည္။

©၂၀၁၅ စိုင္းေဇာ္/ဧရာဝတီ။

၁၇

ျပည္နယ္အာဏာပိုင္မ်ား အေပၚ ၾကီးမားစြာျခိမ္းေျခာက္ပံုမရပါ။ ဗီဒီယိုမ်ား ၊ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားထံမွ ရရွႏိိ ုင္သည့္ အေထာက္ အထားမ်ားအရ ရဲမွ ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ အရာမ်ားအား
တြန္းသည့္ဆႏၵျပသူမ်ားမွာ လက္နက္မဲ့သူမ်ားျဖစ္ျပီး အဓိကအားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမရွဘဲ
ိ အခ်ဳ႕ေိ နရာမ်ားတြင္
အျခားသူမ်ားအားလည္း အၾကမ္းမဖက္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ မည္သည့္အခ်က္ေၾကာင့္ ရဲမ်ားမွ
က်င့္၀တ္စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္သည္ ဟူ၍ Fortify Rights ႏွင့္ the Clinic တို႔မွ ဆံုးျဖတ္ႏုင
ိ ္ခဲ့ျခင္း မရွေသာ္
ိ
လည္း
လံုေလာက္စြာ သင္တန္း တက္ထားျခင္း မရွမႈိ ၊ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မႈမ်ားမွာ ထိုသို႔ျဖစ္ေစသည့္အခ်က္မ်ားတြင္
ပါ၀င္ႏုင
ိ ္ပါသည္။ အလားတူပင္ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ စတင္တိုက္ခိုက္ရန္ အမိန္႔ေပးျခင္းလည္းျဖစ္ႏုင
ိ ္သည္ဟူသည့္
အခ်က္ကို လည္း Fortify Rights ႏွင့္ the Clinic တို႔မွ ထည့္မတြက္ဘဲ ေန၍မရပါ။
မိမိကိုယ္ကိုယ္ၾကီးမားသည့္ ခ်ဳပ္တည္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးေနာက္ ရဲမွ ႏိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်ဳးေဖါက္
ိ
လွ်က္
လက္နက္မဲ့ သူမ်ားအပါ၀င္ လက္ပံတန္းတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ အင္အားအလြန္အကၽြ အသံ
ံ
ုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း
ထင္ရွားပါသည္။ ၎ႏွမ္ိ နင္းမႈမွာ ဆႏၵျပသူမ်ားေၾကာင့္ေပၚေပါက္သည့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ အခ်ဳးကိ
ိ ုက္ညီျခင္း
မရွဘဲ
ိ ရဲမ်ားမွ ဆႏၵထုတ္ေဖၚေနေသာအုပ္စုတစ္စုလံုးအေပၚ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုခ်င္းစီအရ
ကိုင္တြယ္သည့္နည္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္သင့္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ရဲ၏ အၾကမ္းဖက္မႈသည္ အေျခအေနတစ္ရပ္အား
ျငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းသည့္ နည္းမ်ားအားလံုးျဖင့္ ေျဖရွင္းျပီးမွသာ အင္အားသံုးရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းအား
ခ်ဳးေဖာက္
ိ
ရာေရာက္ပါသည္။
၃။ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႕တြင္ ရဲ၏ထိန္းသိမ္းမႈခံရသူမ်ားအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြ႔၀ဲ င္မ်ားမွ ႏွပ္ိ စက္ညွဥ္းပန္းမႈသည္
ဥပေဒ ၾကီးၾကပ္ေရး အရာရွမ်ားက
ိ
လူ႔အခြင့္အေေရးေလးစားကာကြယ္ကာ လက္ရျခိ
ွ ိ မ္းေျခာက္မႈအတိုင္းအတာႏွ
င့္ အခ်ဳးညီ
ိ ၍ လံုး၀လိုအပ္သည့္အခါမွသာ ဥပေဒႏွင့္အညီ အင္အားသံုးရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာ
စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအား ခ်ဳးေဖာက္
ိ
ခဲ့ပါသည္။
ဥပေဒၾကီးၾကပ္ေရးအမႈထမ္းမ်ားအတြက္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ က်င့္၀တ္စည္းကမ္းတြင္ ရဲအရာရွမ်ားသည္
ိ
“လူ႕
ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားကာကြယ္ကာ လူသားအားလံုး၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ထိန္းသိမ္းရန္”ႏွင့္ “လံုး၀
လိုအပ္မွသာ အင္အားသံုးရန္” သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အလားတူပင္ ဥပေဒၾကီးၾကပ္ေရးအရရွမ်ား၏
ိ
အင္အား
ႏွင့္လက္နက္အသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ထိန္းသိမ္းခံေနရသူမ်ားအေပၚ
အင္အားသံုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရဲအရာရွမ်ားသည္
ိ
“အဖြ႔အ
ဲ စည္းအတြင္း လံုျခံဳေရးႏွင့္ ျငိမ္၀ပ္မႈထိန္းသိမ္းရန္
သို႔မဟုတ္ လူပုဂဳလ္
ၢ ိ မ်ား၏ လံုျခံဳေရးျခိမ္းေျခာက္ခံရသည့္အခါ လံုး၀လိုအပ္မွသာလွ်င္” အင္အားသံုးရန္ သတ္
မွတ္ထားပါသည္။
မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႕ ရဲမ်ားမွ ဆႏၵျပသူမ်ားအားႏွမ္ိ နင္းကာ လမ္းေပၚတြင္ လူစုချပီ
ြ ဲ းေနာက္ ခန္႔မွန္းေျခ အေယာက္
၈၀ခန္႔ရွ ဆႏၵ
ိ
ျပသူမ်ား၊ သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ အနားရပ္ၾကည့္ေနသူမ်ားသည္ ဆႏၵျပသည့္ေနရာမွ ေပ
၅၀၀ ခန္႔အကြာတြင္ရွ ေအာင္
ိ
ေျမဗိမာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ ခိုလခဲ
ႈ ံ ့ၾကပါသည္။ မၾကာမီတြင္ ရဲမ်ားမွ
၎ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းအား ၀ိုင္းရံကာေက်ာင္းအတြင္းရွေနသူ
ိ
မ်ားအား အဓမၼထြက္လာေစျပီး ေက်ာင္း၀င္းရွ ိ
ေျမေပၚတြင္ စီလ်က္ထိုင္ခိုင္းခဲ့ပါသည္။ ရဲမ်ားမွ အမ်ဳးသမီ
ိ
းအမ်ားစုႏွင့္ အမ်ဳးသားအခ်
ိ
ဳ႕အ
ိ ပါအ၀င္ ေက်ာင္းထဲမွ
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ထြက္လာသူအခ်ဳ႕၏
ိ လက္မ်ားအား ခ်ည္ေႏွာင္ခဲ့ပါသည္။ ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏
အေျပာအရ ရဲအရာရွမ်ားသည္
ိ
လက္မ်ား ခ်ည္ေႏွာင္ခံေနရသူမ်ားအပါအ၀င္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္
ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားအား ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ႏွႈတ္ျဖင့္ ေစာ္ကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။
ဆႏၵျပသူမ်ား၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည့္ သတင္းစာဆရာတစ္ ဦးမွ
၎၏လက္မ်ားအား ရဲမ်ားမွ ခ်ည္ေႏွာင္ျပီး ရိုက္ႏွက္ပံုကို သုေတသနအဖြ႔အ
ဲ ား ယခုက့ဲသို႔ေျပာျပပါသည္ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို ဘာအေၾကာင္းမွမရွဘဲ
ိ ရိုက္ၾကတယ္ ……… ကၽြန္ေတာ္တို႕
အၾကိမ္ ၃၀ ေလာက္ရိုက္ၾကတယ္။ လက္ကိုင္တုတ္ေတြ၊ ၀ါးတုတ္ေတြ၊ သူတို႔
လက္ေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကိုရိုက္ၾကတယ္။ တစ္ေယာက္က ေနာက္ေစ့ကို လက္နဲ႔
ရိုက္တယ္။ နားေတြ အခုထိနာေနတုန္းပဲ။ ေနာက္ေစ့ကို လက္ကိုင္တုတ္နဲ႔လည္း
ရိုက္တယ္။ ေနာက္ရဲအရာရွတစ္
ိ ေယာက္က နံရိုးေတြကို ခပ္ျပင္းျပင္းကန္တယ္။
ရဲ၏တရား၀င္အခ်ဳပ္ကားမ်ား ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းသို႔ ေရာက္လာသည့္အခါ ရဲအရာရွမ်ားမွ
ိ
တန္းႏွစ္တန္း
တန္းကာ ထိန္းသိမ္းခံေနရသူမ်ားအား ၎အတန္းမ်ားၾကားမွ အခ်ဳပ္ကားဆီသြားခိုင္း၍ ထိန္းသိမ္းခံေနရသူမ်ား
ိ
းမ်ား
၎တို႔အေရွ႕ျဖတ္သြားစဥ္ လက္ကိုင္တုတ္မ်ားႏွင့္ ရိုက္ၾကပါသည္။ ရဲမ်ားမွ အမ်ဳးသားမ်ားႏွ
ိ
င့္ အမ်ဳးသမီ
အား သီးျခားခြကာ
ဲ
ကားေပၚတင္ၾကျပီး အမ်ဳးသားမ်ားရွ
ိ
သည္
ိ
့ကားမွာ လူအရမ္းျပည့္က်ပ္ေနပါသည္။ အမ်ဳးသား
ိ
ခ်ဳ႕မိ ွာ အခ်ဳပ္ကားမ်ားအတြင္း “အထပ္လုိက္ထပ္” ခံရျပီး အသက္မနည္းရႈခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။
ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားအား ရဲအခ်ဳပ္ကားမ်ားျဖင့္ သာယာ၀တီေထာင္သို႔ ပို႔ေပးခဲ့ပါသည္။
ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းတြင္ ထိန္းသိမ္းခံရသူမ်ားႏွင့္ ရဲအခ်ဳပ္ကားအတြင္းထားခံရသူမ်ားအပါအ၀င္ ရဲအရာရွ ိ
မ်ား၏ လံုျခံဳေရး သို႔မဟုတ္ ေဘးကင္းေရးအတြက္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမရွသူ
ိ မ်ားစြာအား ရိုက္ႏွက္ခ့ဲၾကေၾကာင္း Fortify
Rights ႏွင့္ the Clinic တို႔မွ အေထာက္အထားမ်ား စုေဆာင္းရယူခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုသူမ်ားအ ေပၚ အင္အားသံုးရန္
လံုး၀လိုအပ္ပံုမရွဘဲ
ိ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမ်ားအား ခ်ဳးေဖာက္
ိ
ရာေရာက္ပါသည္။
၄။ မိမိတို႕၏ လြတ္လပ္စြာ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းစုရံုးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္မ်ားအား က်င့္သံုးသည့္
အတြက္ေၾကာင့္သာ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ဆက္လက္ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းအေရးယူေနမႈမ်ားမွာ အေၾကာင္းမဲ့
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ ခ်ဳးေဖာက္
ိ
ရာေရာက္ပါသည္။
လြတ္လပ္စြာျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းစုရံုးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္မ်ားကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာဥေပဒအရ
အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒ ႏွင့္
ဆန္႕က်င္ေနပါသည္။
ဤအစီရင္ခံစာေရးသားခ်န္ိ တြင္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ ဖမ္းဆီးခံရသူ ၁၂၇ ဦးအနက္ အေယာက္ ၅၀မွာ သာယာ
၀တီေထာင္တြင္ ရွေနဆဲ
ိ
ျဖစ္ပါသည္။ ၎ပုဂဳလ္
ၢ ိ အမ်ားစုႏွင့္ အာမခံျဖင့္လႊတ္ထားသူ ၂၇ ဦးတို႔မွာ တရားမ၀င္

၂၀

စုရံုးမႈ၊ အဓိကရုဏ္းျပဳမႈ၊ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားအား ထိခိုက္ေစမႈ၊ ျပည္သူ႔ အက်ဳးိ ဖ်က္ဆီးမႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍
တရားစြဆိ
ဲ ုမႈမ်ားျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ကိုးႏွစ္ႏွင့္ေျခာက္လအထိ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ဳ႕မိ ွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုရံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒအရ စြခ်က္
ဲ
ေျမာက္မ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္း လမ်ားတြင္ လက္ပံတန္းႏွင့္ အျခား
ေနရာမ်ားရွ ဆႏၵ
ိ
ျပပြမ်ားတြ
ဲ
င္ ပါ၀င္ခဲ့သူ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ား ေနာက္ထပ္ဒါဇင္
ေပါင္းမ်ားစြာ ဖမ္းဆီးကာ ရာဇ၀တ္မႈအရ အေရးယူမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ မတ္လေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဖမ္းဆီး
ခံရသူ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမွာ ၎စြခ်က္
ဲ မ်ားစြာျဖင့္ တရားစြဆိ
ဲ ုခံေနရကာ ေထာက္ဒဏ္ဆယ္စုႏွစ္
ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေၾကာင္း ခိုင္လံုသည့္ အေထာက္အထားရွသည္
ိ
့
ပုဂဳလ္
ၢ ိ မ်ားအေပၚ ျမန္မာအစိုးရမွ တရားစြဆိ
ဲ ုမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုင
ိ ္ေသာ္လည္း ဆႏၵျပပြမ်ားတြ
ဲ
င္ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း
အေထာက္အထားရရွမႈိ အေျခအေနအရ ဆႏၵျပသူမ်ားစြာမွ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စြဆိ
ဲ ုခ်က္မ်ားစြာမွာ သင့္ေတာ္
မႈမရွပါ။
ိ
မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႕ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ ကန္႕သတ္ပိတ္ပင္ခ်က္မ်ား၊ ရဲအင္အားသံုးမႈႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္
အျခားသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးမႈတို႔အေပၚ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားမွ ခုခံေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဥပမာ သမၼတဦးသိန္းစိန္
မွ မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဘီဘီစီအား “[ရဲက] ဆႏၵျပသူေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္ႏမ္
ွ ိ နင္းတယ္လို႔ေျပာေပမယ့္
သူတို႕က ရဲကိုအရင္ ရိုက္ႏွက္လို႔ တံု႕ျပန္တာပဲျဖစ္တယ္။ ရဲက ခဲနဲ႔ေပါက္ခံရလို႔ ကာကြယ္ဖို႔လုပ္တာပဲျဖစ္တယ္” ဟု
ေျပာခဲ့ပါသည္။
ဤအစီရင္ခံစာေရးသားခ်န္ိ တြင္ လက္ပံတန္း၌ အင္အားအလြန္အကၽြအသံ
ံ
ုးျပဳခဲ့သည့္အတြက္ တာ၀န္ရသူ
ွ ိ မ်ား အား
တာ၀န္ယူေစသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းမသိရပါ။ထို႔အျပင္ လက္ပံတန္း ဆႏၵျပ ပြတြ
ဲ င္
ပါ၀င္မႈျဖင့္ လူအေယာက္ ၅၀ မွာ ေထာင္တြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရပါသည္။

စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာအမ်ဳးသားလူ
ိ
႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ (MNHRC) မွ လက္ပံတန္းျမိဳ႕
ႏွမ္ိ နင္းမႈအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအရ ေတြ႕ရခ်က္
ွ ိ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါ
သည္။ ၎ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သက္ဆိုင္ရာစံခ်န္ိ စံႏႈန္းမ်ားအား ခ်ဳးေဖာက္
ိ
၍ အင္အား အလြန္အကၽြသံ
ံ ုးခဲ့သူ
ရဲအရာရွမ်ားအား
ိ
စည္းကမ္းလိုက္နာရန္ (သို႔မဟုတ္) အေရးယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဆႏၵ
ျပသူမ်ားအား ရိုက္ႏွက္ခဲ့သည့္အတြက္ မ်က္ႏွာႏွင့္ေခါင္းမ်ား အပါအ၀င္ ကိုယ္ခႏၶာတြင္ ဒဏ္ရာမ်ားရရွေၾကာင္
ိ
း
စြပ္စြခဲဲ ့ျပီး ရာဇသတ္ပုဒ္မအရ ဆႏၵျပသူမ်ားမွာ တရားစြဆိ
ဲ ုမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္မေနရသင့္ပါဟု ဆိုထားပါသည္။

၂၁

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး လက္ပံတန္းျမိဳ႕တြင္
ရဲအရာရွအမ်ားအျပားမွ
ိ
ဆႏၵျပ သူတစ္ဦးအား ရိုက္ႏွက္ခဲ့ပါသည္။
လက္နက္မဲ့ ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ ရဲအရာရွအမ်ားအျပားမွ
ိ
အင္အားအလြန္
အကၽြအသံ
ံ
ုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ခ်ဳ႕အ
ိ ရာရွမ်ားမွ
ိ
ာ ဆႏၵျပသူမ်ားအား
အကာအကြယ္ေပးရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္ မွာ အင္အားအလြန္အကၽြအသံ
ံ
ုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း
ထပ္မံအေထာက္အထားျဖစ္ပါသည္။
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အဓိကအၾကံျပဳခ်က္မ်ား
Fortify Rights ႏွင့္ Harvard Law School International Human Rights Clinic မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအား
ေအာက္ပါတို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ အၾကံျပဳပါသည္ လက္ပံတန္းႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းစုရံုး၍ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ကို
အသံုးျပဳခဲ့သည့္ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုတည္းျဖင့္သာ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ အားလံုးအား
အကန္႔အသတ္မရွ ခ်က္
ိ
ခ်င္းလႊတ္ေပးရန္။ ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ရာဇ၀တ္မႈတစ္ရပ္တြင္
ပါ၀င္ပတ္သက္ေၾကာင္း ခိုင္လံုသည့္ အေထာက္အထားမရွဘဲ
ိ တရားစြဆိ
ဲ ုမႈမရွ ေစေၾကာင္
ိ
းႏွင့္
တရားစြဆိ
ဲ ုျခင္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာတရားမွ်တသည့္ စီရင္မႈအဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္။
လက္ပံတန္းႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳးေဖာက္
ိ
ခံရသူမ်ားအတြက္ ျပည့္စံု သည့္
ျပန္လည္ကုစားမႈမ်ားေပးရန္။ ျပည့္စံုသည့္ ျပန္လည္ကုစားမႈတစ္ရပ္တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါ၀င္ရပါ မည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ လက္ပံတန္း၌ ဆႏၵျပဳမႈ၊ ႏွမ္ိ နင္းမႈတို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ၍ ရဲမ်ား၏
အင္အားအလြန္အကၽြ အသံ
ံ
ုးျပဳမႈ အေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ ျငိမ္း ခ်မ္းစြာစုရံုးျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း စသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈမ်ားအေပၚျပည့္စံု၍ ဘက္လိုက္မႈကင္းသည့္
သီးျခားစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္၊ ထိုစံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမွရရွသည္
ိ
့ အစီရင္ခံစာမွာ အမ်ားျပည္သူ ရယူေစႏိုင္ရန္ႏွင့္
MNHRC ေတြ႕ရွ ခ်က္
ိ
မ်ားအား ျဖည့္စြက္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္။
MNHRC ၏ အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ ရာထူးအဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွဘဲ
ိ ရဲအရာရွမ်ားႏွ
ိ
င့္ အမိန္႔ေပးရန္
တာ၀န္ရသူ
ွ ိ မ်ားအပါအ၀င္ အျခားအရာရွအားလံ
ိ
ုးအား လက္ပံတန္းႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ အင္အားအလြန္အကၽြ ံ
သံုးျခင္းအပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူေစရန္။
ဆႏၵျပသူမ်ား ၎တို႔၏ လြတ္လပ္စြာျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းစုရံုးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္မ်ား
အသံုးျပဳႏိုင္ျပီး အာဏာပိုင္မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္လက္တံု႕ျပန္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ရျခင္းမရွေၾကာင္
ိ
း ေသခ်ာေစရန္။
ႏိုင္ငံတကာဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း လြတ္လပ္စြာျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းစုရံုးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္
စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားတြင္ က်င့္သံုးခြင့္ရေၾကာင္
ွိ
း၊ အမ်ားျပည္သူေရွ႕ေမွာက္ အတည္ျပဳ၍
ရဲမ်ား၏ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စံခ်န္ိ စံႏႈန္းမ်ား၊ လြတ္လပ္စြာ ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း စုရံုးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္တို႔အား ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းမ်ားအရ ၊ အေကာင္း ဆံုး အေလ့အက်င့္မ်ားအတိုင္း
က်င့္ၾကံေၾကာင္းေသခ်ာေစရန္။

၂၃

လက္ပံတန္းျမိဳ ့ ႏွမ္ိ နင္းမွဳ
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လအေစာပိုင္းတြင္ ဆႏၵျပသူအုပ္စုတစ္စုအား မႏၱေလးျမိဳ႕မွ ရန္ကုန္သို႔ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆက္
လက္ခ်တက္
ီ
မႈ မျပဳႏိုင္ရန္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားမွ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး လက္ပံတန္းျမိဳ႕ငယ္တြင္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ကာ တားဆီးခဲ့ပါသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားမွာ မၾကာေသးမီက ျပဌာန္းခဲ့သည့္ အမ်ဳးသားပညာေရး
ိ
ဥပေဒအား
ဆန္႕က်င္သည့္ ႏိုင္ငံတ၀န္းလႈပ္ရွားမႈတြင္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ပါ၀င္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔
တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ အနားမွရပ္ၾကည့္ေနသူ အျခားသူမ်ားအား ရဲအရာရွမ်ားမွ
ိ
ျပင္းထန္စြာ ရိုက္ႏွက္ကာ
အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ား၊ သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ ေဘးမွရပ္ၾကည့္ေနသူ ၁၂၇ ဦးအား ရဲ
မွ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ပါသည္။ ဤ အစီရင္ခံစာေရးခ်န္ိ တြင္ လက္ပံတန္းတြင္ အဖမ္းအဆီးခံရသည့္ အမ်ဳးသား
ိ
ႏွင့္ အမ်ဳးသမီ
ိ
း ၇၇ ဦးတို႔မွာ ေထာင္ဒဏ္ ကိုးႏွစ္ႏွင့္ ေျခာက္လႏွင့္အထက္ ရင္ဆိုင္ေနရကာ အေယာက္၅၀
မွာ ဆႏၵျပမႈတြင္ ပါ၀င္မႈအတြက္ ေထာင္က်ေနၾကပါသည္။ လက္ပံတန္းျမိဳ႕တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္
ႏွမ္ိ နင္းမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ရဲမ်ားႏွင့္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည့္ အရာရွမ်ားအေပၚ
ိ
တရားဥပေဒအရအျပစ္ေပးျခင္း
သို႔မဟုတ္ အေရးယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း မသိရပါ။
လက္ပံတန္းျမိဳ႕တြင္ ႏွမ္ိ နင္းမႈ - ျမန္မာႏိုင္ငံ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး လက္ပံတန္းျမိဳ႕တြင္ အင္အားအလြန္အကၽြအ
ံ
သံုးျပဳျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္မႈျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုရံုးခြင့္ႏွင့္လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္တို႔အေပၚ ခ်ဳးေဖာက္
ိ
မႈ
မ်ားတြင္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားမွ ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ တရားမ၀င္ကန္႔သတ္မႈမ်ားျပဳကာ ဆႏၵျပသူမ်ား၏
လြတ္လပ္မႈျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုရံုးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳးေဖာက္
ိ
ပံုကို
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