
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ 

ျမန္မာ- ကခ်င ္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ေယာက္ကို အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားျခင္းမ ွရုတ္သိမ္းေပးပါ။  	  

ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ ျပဌာန္းထားေသာ အသေရဖ်က္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ဖ်က္သိမ္း၊ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ကို ထိန္းသိမ္းရန္၊ 

(ရန္ကုန္၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္) — အသက္ (၅၆) ႏွစ္အရြယ္ ကခ်င္လူမ်ဳိး လူအခြင့္ေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ 
ဒါရွီး ေနာ္ လြမ္း အား အသေရဖ်က္မႈစြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုထားျခင္းမွ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ျခြင္းခ်က္မရွိ 
အျမန္ဆံုး ရုတ္သိမ္းေပးသင့္ၿပီး၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ကို ထိန္းသိမ္းထားသင့္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ  ကခ်ငအ္မ်ဳိး 
သမီးမ်ားအဖြဲ႔ (KWAT) ႏွင့္ Fortify Rights အဖြဲ႔ႀကီးတို႔မွ ယေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။ မိုးညွင္း ခရိုင္ 
တရားရံုးက ဒါရွီး ေနာ္ လြမ္း အား တရားစြဲဆိုထားေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအား အတည္ျပဳသည္၊ မျပဳသည္ကို ယေန႔ ဆံုး 
ျဖတ္ပါလိမ့္မည္။  

“အာဏာပိုင္ေတြကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြကို ပါးစပ္ပိတ္ထားေစခ်င္တယ္ ရွင္”့ဟု (KWAT) 
အဖြ႔ဲ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး မြန္းေနလကီ ေျပာဆိုသည္။ “ကၽြန္မတို႔က အမွန္တရားကို ေျပာဖို႔ရာ မေၾကာက္ပါဘူး 
—ျမန္မာစစတ္ပ္က အပစ္မဲ့ ျပည္သူေတြကို သတ္ျဖတ္ေနၾကတယ္၊ မုဒိန္းက်င့္ေနၾကတယ္၊ ညွင္းပန္း ႏွိပ္စက္ေနၾကတယ္ 
။ သူတို႔ အဲလို က်ဴးလြန္မႈအတြက္ တာ၀န္ယူရပါလိမ့္မယ္။” 

ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေျခလ်င္တပ္မ ၁၀၁ မွ ဗိုလ္မွဴး ၾကည္မင္းထြန္းမွ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ နယ္ 
တရားရံုးတြင္ ဒါရွီးေနာလ္ြမ္းအား အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ အမႈဖြင့္ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ အကယ္၍ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက၊ ဒါရွီး ေနာ္ 
လြမ္း မွာ  ရာဇသတ္ႀကီး၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၀၀ အရ ၂ ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ (သို႔) ေငြဒဏ္ (သို႔) ေထာင္ 
ဒဏ္ေငြဒဏ္ ႏွစ္ရပ္စလံုးေပါင္း၍ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရႏိုင္သည္။  

တိုင္ၾကားရသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔က၊ ဂ်ိန္းေဖာ ကခ်င္ ဘာသာစကားျဖင့္ မူရွားဇင္လြမဟ္ု တစ္နည္း 
သိထားၾကသည့္ — ကခ်င္အမ်ဳိးသားဖြံၿဖိဳးမႈေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႔ မွ ခန္႔မွန္းေျခ လူငယ္ေပါင္း ၂၅ ဦးခန္႔က ကခ်င္ျပည္နယ္ 
တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္မွ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ 
သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္ဘာသာေရး အေဆာက္အံုမ်ားအားလည္း ျဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးပစ္ေနျခင္းစသည့္ စြပ္စြဲေဖာ္ျပထား 
ေသာ  လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေ၀ငွခဲသ့ည့္ကိစၥႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ဒါရွီးေနာ္လြမ္းမွာ 
အဆိုပါ ကခ်င္အမ်ဳိးသားဖြံၿဖိဳးမႈေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႔မွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည္။  

ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ဒါရွီးေနာ္လြမ္းအား စြဲဆိုထားေသာ စြပစ္ြဲခ်က္မ်ားအား ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ တရားသူႀကီး 
စိုးလင္းေအာင္က လက္ခံလိုက္သည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္၊ ဒါရွီး ေနာ္ လြမ္းက သူ႔အေပၚ တရားစြဲဆိုထား 
ေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ပလပ္ေပးပါရန္ မိုးညွင္းခရိုင္တရားရံုးသို႔ အယူခံ၀င္ခဲ့သည္။  

“အာဏာပိုင္ေတြကို အသိေပးႏိႈးေဆာ္လိုတာက သူတို႔ ေလးစားလိုက္နာရမဲ့ လူ႔အခြင့္ေရးဆိုတာဟာ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္ 
တာမဟုတ္ေၾကာင္း” Fortify Rights အဖြဲ႔အႀကီးအကဲ မက္သယူးစမစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ျမနမ္ာ အာဏာပိုင္ 
မ်ားအေနနဲ႔ ဒါရွီးေနာလ္ြမ္းကို တရားစြဲဆိုထားတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို ပလပ္သင့္ပါတယ္။”  

Fortify Rights အဖြဲ႔ႀကီးအေနျဖင္ ့ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ကခ်င္အရပ္သားမ်ားအား စနစ္တက် ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ 
မ်ား ျပဳလုပ္ခဲသ့ည္ဆိုသည့္ အေထာက္ထားမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁-ခုႏွစ္ကတည္းက ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင ္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားစဥ္အတြင္း အျပစ္မရွိပဲ ကခ်င္အရပ္သားမ်ားအား ျမန္မာစစ္တပ္မ ွ
ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ အေထာက္ထားမ်ားကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ ္ (တပ္မေတာ္) 



ႏွင္ ့ကခ်င ္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (ေကအိုင္ေအ) တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားမႈေၾကာင္ ့ေဒသခ ံအရပ ္
သားေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရၿပီး ယင္းအထဲမွ အမ်ားစုမွာလည္း စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ရန္အတြက္ ဒုကၡ 
သည္စခန္းမ်ားတြင ္တိမ္းေရွာင္ေနထိုင္ေနရသည။္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင ္စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင ္
ထြက္ေျပးလာၾကေသာ သူမ်ားအတြက္ လံုအပ္ေသာ အစားအစာ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေရႏွင္ ့မိလႅာ၊ ႏွင္ ့ခိုလံႈစရာ 
ေနရာမ်ားအား တမင္သတ္သတ္ အငတ္ထား၊ ျဖတ္ေတာက္ပိတ္ဆို႔ထားျခင္းအတြက္ ျမန္မာအစိုးရတြင ္တာ၀န္ရွိေပသည္။ 	  

ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ကို အကာကြယ္ေပးထားၿပီး အဓိကက်ေသာ တိုင္းျပည္ အက်ဳိးစီးပြား 
မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရာတြင ္စိတ္ခ်ရေသာ တိတိက်က် အေျခအေနမ်ားကို ျဖည့္စီးေဆာင္ရြက္ေပးမွသာလွ်င္ ကန္႔ 
သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ တားျမစ္ခ်က္မ်ားအား ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ လက္သင့္ခံေပးေလသည္။ ယခုကိစၥတြင္မူ မရွိမျဖစ္ ထားရွိရမည့္ 
အေျခေနမ်ားမွာ ေၾကနပ္ေလာက္ဖြယရ္ာမရွိေခ်။  

ျမန္မာအဏာပိုင္မ်ားက လူ႔အခြင့္ေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ 
ရာ အသေရဖ်က္မႈ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားကို မၾကာခဏဆိုသလို အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကသည္။ ဥပမာ- ေအာက္တိုဘာလ ၂၇-ရက္ေန႔ 
တြင္ လာရိႈးခရိုင္တရားရံုးက ကခ်င္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ဒီဒီေနာငလ္တ္ ဆိုသူအား ၂၀၁၆ ခု ႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ 
သူက ဗီြအိုေအ အစီစဥ္ႏွင္အ့င္တာဗ်ဴးလုပ္ခဲ့ရာ၌ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္ 
အတြင္း ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမ ွအရပ္သားမ်ားအား ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာၾကားသြားသည့္ 
အတြက္ အသေရဖ်က္မႈ ဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ သူ႔ကို စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲသ့ည္။ အသေရဖ်က္မႈ အပါအ၀င္ ျပစ္မႈ ဆိုင္ရာ 
စြပ္စြဲခ်ကမ္်ားျဖင့္ ဒီဒီေနာင္လတအ္ား ေထာင္ဒဏ္ ေလးႏွစ္ ႏွင့္ သံုးလ ခ်မွတ္ကာ လက္တေလာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ 
ေျမာက္ပိုင္း အက်ဥ္းေထာင္တစ္ခုတြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသည္။   

အသေရဖ်က္မႈအတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ပံုစံမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားအရ။ ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား၊ ႏွင့္ 
အထူးသျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္မ်ားမွာ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ အခ်ဳိးအစား မွ်တျခင္းမရွိေၾကာင္း သတ္မွတ္ထားသည္။ 

ျမန္မာအစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ ျပဌာန္းထားေသာ အသေရဖ်က္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို အလ်င ္
အျမန္ ဖ်က္သိမ္းသင့္ၿပီး၊ ဒါရွီးေနာလ္ြမ္း ႏွင့္ အျခားေသာ လူ႔အခြင့္ေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကို စြပ္စြဲထားေသာ 
အမႈမ်ားကို အျမန္ဆံုး ပလပ္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေကဒဗ်ဴေအတီ ႏွင့္ Fortify Rights အဖြဲ႔ႀကီးမ ွေျပာၾကားခဲ့သည္။   

"လြပ္လပ္မႈေတြကို ျမန္မာစစ္တပ္က ဖိႏွိပ္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနတုန္းမွာပဲ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိၾကတဲ့ တစ္ျခားမတူညီတဲ့ အသိုင္း၀ိုင္း 
ေတြက သူတို႔ရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ေတြကို ရရွိေအာင္ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုေနပါတယ္” လို႔ Fortify Rights အဖြဲ႔၏ အႀကီးကဲ 
မက္သယူး စမစ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့ သူေတြကို ဖမ္းဆီးၿပီး ဒီထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံဖြယ္ေကာင္းတဲ့ 
ကိစၥရပ္ေတြကို အဆံုးသတ္ႏိုင္စြမ္းရွိတယ္ဆိုတာကို ျပသဖို႔ ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႔ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။”  

http://www.fortifyrights.org/publication-‐‑20171114.html	  
	  


