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ထိငုး္ႏိငုင္ ံ- ရိဟုငဂ္်ာ ျပညသ္မူ်ားအား တိကုခ္ိကုေ္နျခငး္ကိ ုအဆံုးသတရ္န ္ျမနမ္ာအား တိကုတ္ြနး္ 

အသစ္ထပ္မံေရာက္ရိွလာႏုိင္ေခ်ရိွေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ထိုင္းႏုိင္ငံမွ အကာအကြယ္ေပးရန္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္Prayutမွေထာက္ခံေပးရန္ ေပးပုိ ့စာ 

(ဘန္ေကာက္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၆၊ ၂၀၁၇) - ျမနမ္ာႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ရခိငု္ျပညန္ယ္ 
 ေျမာက္ပိငု္းရွိ ရိုဟငဂ္်ာမူစလင္ႏိငုင္ံသားမ်ားအေပၚ လက္ရွိဆက္လက္ျဖစေ္ပၚေနသည့္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားကုိရပ္တန္  ့ ေပးရန ္
ထုိင္းႏိငု္ငံ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ Prayut Chan-o-cha အေနျဖင့္ တုိက္တြန္းေစစ့ပ္သင့္ေၾကာင္း Fortify Rights မွ ယေန ့ 
အိတ္ဖြင့္ေပးစာျဖင့္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပအ္ားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထ့ုိအျပင္ ထုိင္းႏိငု္ငအံေနျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒျဖင့္ တုိက္ရိုက္ ကူညေီထာက္ပံေ့ပးရန ္တုိက္တြန္းႏွိုးေဆာင္လုိက္ပါသည္။  

“ျမန္မာႏိုင္ငံကလာတ့ဲ ဒုကၡသည္ေတြကုိ အခ်နိ္ၾကာျမင့္စြာလက္ခံခဲ့တ့ဲ အမိ္ရငွ္အေနန ဲ ့ ထုိင္းႏိုငင္ံဟာ ျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင္းက 
ႏိုငင္ံသားေတြကုိ စစ္တပ္ကအသစဖ္န္တီးျပီး တုိက္ခိုက္ေနတာေတြႏွင့္ ႏိုငင္ံတြင္း ျဖစ္လာႏုိင္ေခ်ရွိတ့ဲအက်ိဳ းသက္ေရာက္ 
မႈေတြ အေပၚစိုးရမိ္ပပူန္သင့္တယ္”ဟု Fortify Rights ၏ Executive Director ျဖစ္သူ Amy Smith ကေျပာခဲ့ပါသည္။ 
“၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ Prayut အေနနဲ ့ ကုိယ့္အိမေ္ဘးမွာ ျဖစေ္နတ့ဲ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တ့ဲ ျပစမ္ႈေတြ က်ဴးလြန္ေနတ့ဲ အေပၚ 
ဖြင့္ဟထုတ္ ေဖာ္ေျပာဖို ့လုိအပေ္နပါျပီ။”  

အစိုးရအရာရွိ ၁၂ဦးအား ရိုဟငဂ္်ာ စစ္ေသြးၾကြမ်ားမွ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၇ တြင္သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လက္ႏွက္ 
ကုိင္ျပည္သူမ်ားအေထာက္အပံ့ေပးေသာ ျမန္မာစစ္တပမ္ွထုိအေၾကာင္းအရာကုိအစျပဳကာအၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္ မႈမ်ားကုိ 
ျမနမ္ာျပညရ္ခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိငု္းရွိ ရိုဟငဂ္်ာရြာမ်ားတေလွ်ာက္တြင္ ျပဳလုပခ္ဲ့ပါသည္။ ျမနမ္ာႏုိင္ငံ ျပညန္ယ္ လုံျခံဳေရး 
လက္နက္ကုိင္တပဖ္ြဲ ့မ်ားမွ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကုိ ႏွိပစ္က္ညငွ္းပန္းျခင္းမ်ားႏွင့္ 
ရြာလုံးကြ် တ္ပ်က္ဆီးျခင္းတုိ ့က ရိုဟငဂ္်ာ၄၀၀၀၀၀သိန္းေက်ာ္ကုိ အတင္းအက်ပ ္ ႏိငုင္ံတြင္းမွ ထြတ္ေျပးရန္ 
တြန္းအား ေပးသက့ဲသုိ ့ျဖစ္ေစ ခဲ့ပါသည္။  

Prayut မွ ထုိင္းႏိငု္ငအံေနျဖင္ ့  ျမနမ္ာႏုိငင္ံ၏ ျပည္တြင္းအေရးကိစၥကုိ ၾကားေနမႈပံုစံမဟုတ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္သာ 
ခ်ဥ္းကပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ၃၀ရက္ေန ့တြင္ျပဳလုပခ္ဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ 
မင္းေအာင္လွိဳင္ ႏငွ့္ ေတြ ့ဆုံ ့ ခဲေ့သာအစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳေျပာၾကားခဲပ့ါသည္။  

ထုိင္းႏိငု္ငံတြင္းသုိ ့အသစ္ထပမ္ံစီးဆင္း၀င္ေရာက္လာႏုိငေ္ခ်ရွေိသာ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ ထုိင္းႏိုငင္ံကာကြယ္ေရး 
၀န္ၾကီး Prawit Wongsuwan မွ ရိုဟင္ဂ်ာ “ေတြဟာထုိင္းႏိငုင္ံထဲကုိ သေဘၤာေတြန ့ဲ၀ငေ္ရာက္လာႏုိင္ဖို ့မျဖစႏ္ိငု္ဘူး”ဟု 
အၾကံျပဳခဲပ့ါသည္။ ႏိငု္ငံတြင္းသုိ ့၀င္ေရာက္ရန ္ ၾကိဳးပမ္းသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ႏိုငင္ံတြင္း လုံျခံဳေရးအတြက္ 
စစ္ဆင္ေရး ျဖင့္ကြပ္ကဲအပုခ္်ဳပ္မည့္ (ISOC)ႏငွ့္ မၾကာျမင့္မွီအခ်နိ္အတြင္းမ ွ အထူးသတ္မွတ္ခန ္ ့အပ္ထားသည့္  
ေရတပ္သည္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ဂတိျပဳထားသည့္ “အေနာက္သုိ ့ျပန္လည္တြန္းပို ့”သည္ ့ မူ၀ါဒျဖင့္ ၾကားေနကာ 
ဒုကၡသည္မ်ားထုိင္းႏိုငင္ံတြင္း ၀င္ ေရာက္ျခင္း ႏငွ့္ အေျခခ်ေနထုိင္ျခင္းကုိ တားျမစ္သြားမည္ျဖစပ္ါသည္။  

ISOC ၏ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မႈးၾကီး Peerawat Saengthong မ ွအဂၤလိပ္သတင္းဌာန Khaosod အား “အကယ္၍ 
(ရိုဟငဂ္်ာ) ေတြကုိ ကမ္းေျခေပၚမွာ ရွာေဖြေတြ ့ရွိခဲရ့င္ ကြ်နေ္တာ္တုိ ့သူတုိ ့ကုိ ဖမ္းဆီးမယ္” 

ထုိင္းႏိငု္င၏ံ “ကူညမီႈ” သုိ ့မဟုတ္ “အေနာက္သုိ ့ျပနလ္ည္တြန္းပို ့”သည္ ့ မူ၀ါဒေပၚလစီက ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ 
လူကုန္ကူးခံရျခင္းမွလႊတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအပါအ၀င္ ေရႊ ့ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား ပါလာသည့္ စက္ကိရိယာခ်ိဳ ့ယြင္းေန 
 ေသာေလွမ်ားက္ုိ အစားအေသာက္အနည္းငယ္ႏငွ့္ ေရေပးကာပင္လယ္ထဲသုိ ့ ျပန္လည္တြန္းထုတ္ျခင္းျဖင့္ ဒုကၡသည္ကပ္ 
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ဆုိက္ေရာက္ေနသည့္အခ်နိ္အတြင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာဘ၀မ်ားကုိ အႏၱာရာယ္ရွေိသာအေျခအေနသုိ ့ က်ေရာက္ 
ေစခဲပ့ါသည္။  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒေအာက္တြင္လုပေ္ဆာင္သည့္က်င့္၀တ္မ်ားအရ မည္သည့္တုိင္းျပညမ္ဆုိမိမိတုိ ့၏ ပိုငန္က္(သုိ ့) 
တရားစရီငပ္ိငု္ခြင့္ေအာက္တြင္မည္သူတဦးတေယာက္ကုိမွ်ႏိွပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းႏွင့္အႏၱာရာယ္မ်ားေတြၾ့ကံဳရမည့္တုိင္းျပည္ 
သ့ုိအတင္းအက်ပ္ျပန္လညပ္ို ့ျခင္းမျပဳလုပ္ရန္တားျမစ္သည့္ဥပေဒထားရွိထားပါသည္။ ထုိင္းႏိငု္င၏ံ “အေနာက္သ့ုိ  
ျပန္လည္တြန္းပို ့သည့္” မူ၀ါဒေပၚလစီကထုိဥပေဒသကုိခ်ိဳးေဖာက္ေနပါသည္။ ထုိအျပင္ လႊတ္လပ္စြာေနထုိငခ္ြင့္ကုိလည္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ေပးသည့္ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္၉အရ ထုိင္းႏိုငင္ံသည္ကုလသမဂ၏ျပည္သူႏွင့္ 
ႏိုငင္ံ ေရး အခြင့္အေရးသေဘာတူညမီႈ (ICCPR)၏ အဖြဲ၀့င္ျဖစပ္ါသည္။ ထုိအခြင့္အေရးသည္ ခြ်င္းခ်က္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ 
အဖမ္းဆီးခရံသည့္ေရြ ့ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကုိသာ အျပည္ျပညဆုိ္င္ရာဥပေဒႏွင့္အညီ ကုိင္တြယ္ေပးရန္အက်ံဳ း၀င္ပါသည္။  

ထုိေပးစာထဲတြင္ Prayut အား Fortify Rights မွ ထုိင္းႏိုငင္အံေနျဖင့္ ႏိုငင္ံေရးခိုလံွဳခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ား 
ကုိကာကြယ္ေပးရနႏ္ွင့္ ညွင္းပန္းႏွိပစ္က္ျခင္းအႏၱာရာယ္ႏငွ့္ေတြ ့ၾကံဳရမည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ အတင္းအက်ပ္ျပန္ခိငု္းျခင္း 
ကုိတားျမစရ္န္ ေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။ ထုိ ့အျပင္Fortify Rightsမွ ထုိင္းႏိုငင္အံား ဒုကၡသည္မ်ားအပါအ၀င္ ေရြ ့ေျပာင္း 
လုပ္သားမ်ားအား တဖက္သက္ဆနစ္ြာႏွင့္ အကန္ ့ အသတ္မရွ ိဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ရနေ္တာင္းဆုိခဲ့ 
ပါသည္။  

“ထုိင္းႏိငု္ငအံေနန ့ဲခ်ီးမြမ္းခရံတ့ဲ အဆင့္မွာရပ္ေနရမယ့္အခ်နိမ္ဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငရံ ့ဲရိုဟငဂ္်ာေတြအေပၚတုိက္ခိုက္ေန 
တာေတြက တျပည္လုံးကုိ ထိခိုက္ႏိုင္သလုိ ထုိင္းႏိုငင္လံည္းပါႏုိင္တယ္”ဟု Amy Smith မွေျပာခဲပ့ါသည္။ 
“ထုိင္းႏိငု္ငံ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ျမနမ္ာျပည္က အၾကမ္းဖက္မႈေတြကုိ ရပ္ခိငု္းဖို ့လုပ္သင့္တယ္ ျပီးေတာ့ အဲဒ့ီတုိက္ခိုက္ 
မႈေတြကေန ေျပးလာတ့ဲ ဒုကၡသည္ေတြကိုအကာအကြယ္ေတြေထာက္ပံ့ေပးသင့္တယ္” 


