
 
ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကုိေဇာ္ေဇာ္လတ္၊ မပြင့္ျဖဴလတ္ႏွင့္ ကုိေဇာ္၀င္းဘုိတုိ႔အေ

ပၚ စြဲဆုိထားေသာ စြဲခ်က္မ်ားကုိ ရုတ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆုုိလုုိက္သည္။  

မဘသအဖြ႔ဲႏွင့္ အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားက ဘာသာေပါင္းစုံျငိမ္းခ်မ္းေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားေနျခင္း။  

ရန္ကုုန္။    ။ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၆။  ။ ျမန္မာအစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားအေနႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေ

ရွာက္သူမ်ားျဖစ္ေသာ ေ ဇာ္ေဇာ္လတ္၊ ပြင့့္ျဖဴလတ္ႏွင့္ ေ ဇာ္၀င္းဘုိတုိ႔ကုိ ျ ခြင္းခ်က္မရိွ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ 

၄င္းတုိ႔အေပၚ စြဲဆုိထားေသာ စြဲခ်က္မ်ားကုိ ရုတ္သိမ္းေပးသင့္ေၾကာင္း Fortify Rights မွ ယေန႔တြင္ ေ ျပာၾကားလုိက္သ

ည္။  တရားစြဲဆုိခံထားရသူမ်ားမွာ မႏၱေလးျမိဳ ့တြင္ အေျခစုိက္ေနထုိင္ေသာ မြတ္စလင္ႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ဘာသာေပါင္း

စုံျငိမ္းခ်မ္းေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

မဘသဟု လူသိမ်ားေသာ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြ႔ဲႏွင့္ အျခား ဘာသာတရားကုိ 

အေျခခံေသာ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီမ်ားက လူမွဳကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္္ဆုိင္ေသာ လွဳပ္ရွားမွဳတစ္

ခု ျပဳလုပ္ကာ မဘသအဖြ႔ဲမွ အေထာက္အပ့ံေပးထားေသာ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဇာ္ေဇာ္လတ္ကုိ ဖမ္းဆီးအေရးယူေပးရန္ ေတာင္း

ဆုိလံွဳ ့ေဆာ္ေရးသားျပီးေနာက္တြင္ အာဏာပုိင္မ်ားမွ အသက္ ၂၈ ႏ ွစ္ရိွ မြတ္စလင္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဇာ္ေဇာ္လ

တ္ႏွင့္ အသက္ ၃၄ ႏ ွစ္ရိွ မြတ္စလင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သူ ပြင့္ျဖဴလတ္တုိ႔ကုိ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ဖမ္းဆီးအေရး

ယူခဲ့သည္။  ထုိ႔အတူ မႏၱေလးျမိဳ ့ ရိွ အာဏာပုိင္မ်ားမွ ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴလတ္တုိ႔၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ျဖစ္ေသာ အ

သက္ ၂၂ ႏွစ္ရိွ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးျဖစ္သူ မႏၱေလးလးျမိဳ ့တြင္ေနထုိင္သည့္ ေဇာ္၀င္းဘုိကုိ တစ္ဆက္တ

ည္း ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ 

ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴလတ္တုိ႔သည္ ပုဒ္မ ၁၇(၁) တရားမ၀င္ အသင္းအဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေ

ဒႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၃(၁) တရားမ၀င္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သည့္ လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒတုိ႔ႏွင့္ တရားစြဲဆုိမွဳကုိ ရင္ဆုုိ

င္ေန ၾကရပါသည္။  လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူႏွစ္ဦးသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး

တပ္ဖြ႔ဲ၏ ရုံးခ်ဳပ္သုိ႔ အလည္အပတ္သြားခဲ့ျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ 

အကူအညီမ်ား ပ့ံပုိးေပးေရး ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာ-အိႏိၵယနယ္စပ္အား တရားမ၀င္ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့မွဳမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တ

ရားစြဲဆုိခံထားရသည္။  ေဇာ္၀င္းဘုိအေနႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္တြင္ ပါ၀င္မွဳမရိွခ႔ဲျခင္းေၾကာင့္ လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးဥ

ပေဒအရ တရားစြဲဆုိျခင္းကုိသာ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ 
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ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ ့နယ္တရားရုံးရိွ တရားသူၾကီးတစ္ဦးမွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ အမွဳအား စီရင္ခ်က္ခ်ေ

တာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။  ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴလတ္တုိ႔မွာ ေငြဒဏ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၈) ႏွစ္အထိ က်ခံႏုိင္ဖြယ္ရိွျ

ပီး ေဇာ္၀င္းဘုိမွာ ေငြဒဏ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၅) ႏွစ္အထိ က်ခံႏုိင္ဖြယ္ရိွသည္။ 

“ထုုိသုုိ ့တရားစြဲဆုိမွဳမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည့္အတြက္ စြဲခ်က္မ်ားကုိ အလ်င္အျမန္ ခ်က္

ခ်င္း ရုတ္သိမ္းေပးသင့္သ” ဟု  Fortify Rights အဖြ႔ဲမွ အမွဳေဆာင္ဒါရုိက္တာ မက္သရူးစမစ္မွ ေျပာၾကားလုိက္သည္။  “ထုုိ

တရားစြဲဆုိမွဳ ့ မ်ားသည္ ဘာသာေရးကုိ အေျခခံေသာ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီမ်ား၏ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကုိ အေထာက္အပ့ံေပးေ

နေသာ ျ မန္မာ့တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး တာ၀န္ရိွသူမ်ား၏ ေနာက္ထပ္ အမွဳတစ္ခုသာျဖစ္သည္။  ျ မန္မာအာဏာပုိင္မ်ားအေ

နႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစုံျငိမ္းခ်မ္းေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားေနမည့္အစား ကာကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။” 

ေဇာ္ေဇာ္လတ္၊ ပြင့္ျဖဴလတ္ႏွင့္ ေဇာ္၀င္းဘုိတုိ႔သည္ မႏၱေလးလးတုိင္းေဒသၾကီးတြင္ အေျခစုိက္ေသာ ဘာသာေပါ

င္းစုံျငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြ႔ဲတစ္ခုျဖစ္သည့္ သင့္ျမတ္လုိသူမ်ားအဖြ႔ဲတြင္ အတူတကြ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 

ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴလတ္ႏွစ္ဦးလုံးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳ

ပ္ပါတီ၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီးရုံးခြဲတြင္ ပါတီ၏တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။  အမ်ိဳးသားဒီမိ ုကေရစ္ီပါတီ

သည္ ႏ ို၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏုိင္ရခဲ့ေသာ ပါတီျဖစ္ျပီး ယခုလက္ရိွတြင္ အစုိးရသစ္ ဖြ႔ဲစည္းေ

တာ့မည့္ ပါတီျဖစ္သည္။ 

ေဇာ္ေဇာ္လတ္သည္ မွဳခင္းစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာနမွ ရဲအရာရိွတစ္ဦးကုိ ေတြ႔ဆုံရန္ သေဘာတူခဲ့ျပီးေနာက္ ျမန္မာ

ရဲတပ္ဖြ႔ဲမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ၄င္းအား မႏၱေလးျမိ ႔ဳရိွ စားေသာက္ဆုိင္တစ္ခုတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။  ပြင့္ျ

ဖဴလတ္မွာ (၅) ရက္ခန္႔ အၾကာတြင္ မႏၱေလးျမိဳ ့တြင္ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ 

ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴလတ္တုိ႔အေပၚ စြဲဆုိခ်က္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ႏွစ္ဦး၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ျမန္မာျပ

ည္တြင္းမွ လူအမ်ားစု သိရိွထားေသာ ဘာသာေပါင္းစုံ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြ႔ဲ၏ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 

ျဖစ္ျပီး၊ ၄င္းခရီးစဥ္ကုိ ရန္ကုန္ျမိ ႔ဳမွ လူသိမ်ားေက်ာ္ၾကားသည့္ အရွင္ဦး၀ိသုတမွ ဦးေဆာင္စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။ ခရီးစဥ္မွာ မႏၱေ

လးျမိဳ ့မွ ကခ်င္ျပည္နယ္ လုိင္ဇာျမိဳ ့သုိ႔ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။  လုိင္ဇာျမိဳ ့သည္ KIA မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ျမိဳ ့တစ္ျမိဳ 

့တစ္ျမိဳ ့ ျဖစ္ျပီး၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျ မန္မာ့တပ္မေတာ္မွ (၁၇) ႏ ွစ္ၾ
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ကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ကာ KIA အဖြ႔ဲကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ျမန္

မာအစုိးရကုိ လက္နက္ကုိင္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႔ဲ ျဖစ္သည္။  ဘာသာေပါင္းစုံျငိမ္းခ်မ္းေ

ရး အဖြ႔ဲ၀င္မ်ားသည္ ျ ငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ေပါင္းစည္းေရးကုိ ေတာင္းဆုိသည့္အေနႏွင့္ ခရစ္ယာန္လ

က္၀ါးကပ္တုိင္ႏွင့္ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူကုိ လုိင္ဇာျမိဳ ့သုိ႔ သြားေရာက္ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။  ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဗုုဒၶ 

ဘာသာအမ်ားစု ကုိးကြယ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကုိးကြယ္သည့္ ထင္ရွားေသာ တုိင္းရင္းသား လူနည္း

စုမ်ား ျဖစ္သည္။ 

ေဇာ္ေဇာ္လတ္ အဖမ္းမခံရမီ လပုိင္းအလုိကတည္းက လူမွဳကြန္ယက္ အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ လုိင္ဇာျမိဳ ့ ျငိမ္းခ်မ္းေ

ရးခရီးစဥ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားအနက္မွ ေဇာ္ေဇာ္လတ္အား ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဘုန္းၾကီးမ်ားႏွင့္အတူ ရယ္ေမာျပံဳးရႊ

င္ေနသည့္ပုံမ်ားႏွင့္ ရုိင္ဖယ္ေသနတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားသည့္ပုံအား အင္တာနက္ေပၚတြင္ တင္ထားသည္ကုိ သတိျပဳမိခဲ့ၾက

သည္။ လူမွဳကြန္ယက္ အသုံးျပဳသူ အခ်ိဳ ့မွ ေဇာ္ေဇာ္လတ္အား ဖမ္းဆီးအေရးယူေပးရန္ စတင္ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။  အစ

ပုိင္းတြင္ ၄င္းတုိ႔က ေ ဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ဘုန္းၾကီးမ်ား ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ အတူရိွေနပုံမ်ားကုိ အာရုံထားကာ ဗုဒၶ

ဘာသာကုိ ေစာ္ကားသူဟု ေျပာဆုိစြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။ 

 ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ မဘသ အထက္ျမန္မာျပည္ မႏၱလးျမိဳ ့အေျခစုုိက္ ဂ်ာနယ္ျဖစ္ေသာ အတုမရိွ

ဂ်ာနယ္မွ ငါးမ်က္ႏွာရိွေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကုိ ပုံႏိွပ္ေဖာ္ျပကာ ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ဘုန္းၾကီးမ်ား အတူယွဥ္တြဲရုိက္ထားေ

သာ ဓာတ္ပုံမ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရင္း ေဇာ္ေဇာ္လတ္အား “ဗုဒၶဘာသာကုိ ေစာ္ကားသည့္အတြက္” တရားစြဲဆုိရန္ ေတာ

င္းဆုိထားသည္။ ၄င္းေဆာင္းပါးသည္ ေဇာ္ေဇာ္လတ္၏ ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွ ယူထားေသာ ဓာတ္ပုံ ၂၆ ပုံကုိ ေလ့လာသုံး

သပ္ကာ ထုိပုံမ်ားသည္ “ဗုဒၶဘာသာလူမွဳ ့အသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ အက်ိဳးသက္ေရာက္္မွဳ ့မ်ား” ရိွသည္ဟု အခုိင္အမာ ေျပာဆုိေ

ရးသားခဲ့သည္။ ၄င္းဂ်ာနယ္တြင္ ေဇာ္ေဇာ္လတ္၏ ဘုန္းၾကီးမ်ားႏွင့္ တစ္ျပင္တည္း ထုိင္ေနပုံ၊ ဘုန္းၾကီးထုိင္သည့္ ထုိင္ခုံတြ

င္ ထုိင္ေနပုံ၊ ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးႏွင့္ ေက်ာခ်င္းကပ္ ထုိင္ေနပုံႏွင့္ ၄င္းတုိ႔က “ဘုန္းၾကီးတုု” ဟု ဆုိထားသည့္ မႏၱေလးျမိဳ ့တြင္ 

ထင္ရွားသည့္ ျမ၀တီဆရာေတာ္ႏွင့္ ဟာသေႏွာ ေပ်ာ္ရႊင္ ရယ္ေမာေနပုံတိ ု႔ကုိ ေဆြးေႏြးတင္ ျပခဲ့သည္။  ထုိေဆာင္းပါးတြင္ 

လူမွဳကြန္ယက္တြင္ တင္ထားေသာ ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔၏ ဓာတ္ပုံတစ္ပုံကုိလည္း ေဖာ္ျပကာ ရုိ

င္းစုိင္းေသာ အသုံးအႏွဳန္းမ်ားကုိ သုံးစြဲခဲ့သည္။ 
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 ထုိေဆာင္းပါးတြင္ ေဇာ္ေဇာ္လတ္သည္ ဘာသာေပါင္းစုံ“ကာမဆက္ဆံျခင္း”ကုိ အားေပးတုိက္တြန္းေနျခင္းျဖစ္ျပီး 

၊ “ဗုဒၶဘာသာအေပၚ သစၥာေဖါက္ေသာ ဗုုဒၶဘာ၀င္ဘုန္းၾကီးမ်ား” ၏ အကူအညီကုိယူကာ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပ

ထားသည္။  ေဇာ္ေဇာ္လတ္၏ KIA ႏ ွင့္ အဆက္အသြယ္ရိွမွဳ ့အပါအ၀င္ ေဇာ္ေဇာ္လတ္ ေသနတ္ကုိင္ထားပုံကုိ ရည္ညႊန္း

ကာ “သူ႔အေနႏွင့္ မည္သူ႔ကုုိ ေသနတ္ႏွင့္ခ်ိန္ကာ လုပ္ၾကံမည္ကုိ မည္သူမွ် မသိႏုိင္ပါ” ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိ ုေရးသားထားသ

ည္။ 

 ၄င္းေဆာင္းပါးတြင္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားမွ “ေဇာ္ေဇာ္လတ္အား တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ အျပစ္ေပးရန္” 

ေတာင္းဆုိထားသည္။ 

 ဇြန္လုိင္ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ ့နယ္ အမွတ္(၈) ရဲစခန္းမွ ရဲအရာရိွမ်ားက ပြင့္ျဖဴလတ္အား ေဇာ္ေဇာ္

လတ္ကုိ တရားစြဲဆုိထားသည့္ အမွဳတြင္ အစုိးရဘက္မွ သက္ေသလုိက္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခ႔ဲရာ သူမမွ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္ ့အ

တြက္၊ အျဖစ္အပ်က္အျပီးတြင္ သူမအား ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပြင့္ျဖဴလတ္မွ Fortify Rights ထံ အသိေပး ေျ

ပာၾကားခဲ့သည္။   

 “လုိင္ဇာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစီအစဥ္မွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ျပီး လူသိမ်ားကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစံုု 

သဟဇာတျဖစ္ မွဳ ႔တုုိ ့ကုိ ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္”ဟု မက္သရူးစမစ္မွ ေျပာၾကားလုိက္သည္။   “ထုိ

ကိစၥသည္ မဘသႏွင့္ ဘာသာေရးကုိ အေျခခံေသာ အျခားအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီမ်ား၏ ေဒါသကုိ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္

က ႏွိဳးဆြလုိက္သလုိ ျဖစ္သြားေသာအခါမွ ျပသနာတစ္ခုအျဖစ္အသြင္ကူးေျပာင္းသြားခဲ့သည္။ ထုုိစြဲခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိ

င္ငံရိွ တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကုိ ထိတ္လန္႔ေစမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သ

ည္။” 

 အာဏာပုိင္မ်ားအေနႏွင့္ ေ ဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴလတ္တုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားစဥ္တြင္ လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေ

ရးဆုိင္ရာဥပေဒႏွင့္ ထပ္မံတရားစြဲဆုိမွဳမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။  ထုိစြဲခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧျပီလအတြင္း ေ

ဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴလတ္တုိ႔ ပါ၀င္ေသာအဖြ႔ဲ ခ်င္းျပည္နယ္သုိ႔ ခရီးထြက္စဥ္ အိႏၵယႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ျဖ

တ္ေက်ာ္ခဲ့သည္ဟု ယူဆရေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္သည္။  ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဆင္းရဲ

ဆုံး ျပည္နယ္ျဖစ္ျပီး အိႏၵယႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ရိွသည္။ 
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 ၂၀၁၅ ခုႏွစ၊္ ဇူလုိင္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာပုိင္မ်ားက ေဇာ္၀င္းဘုိကုိ ရပ္ကြအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးခန္းတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျ

ပီး၊ ဘုန္းၾကီးတစ္ဦး အပါအ၀င္ အျခားသူေလးဦးကုိလည္း ေဇာ္ေဇာ္လတ္၊ ပြင့္ျဖဴလတ္တုိ႔ႏွင့္အတူ အိႏၵိယႏုိင္ ငံအတြင္းသုိ႔ 

တရားမ၀င္ ျဖတ္ေက်ာ္ခ႔ဲသည္ဟု စြပ္စြဲကာ ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ခဲ့သည္။   

 ေဇာ္ေဇာ္လတ္၊ ပြင့္ျဖဴလတ္တုိ႔ႏွင့္ ေဇာ္၀င္းဘုိတုိ႔၏ အမွဳကုိ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ၾကားနာ စစ္ေဆးခဲ့

သည္။  Fortify Rights အေနႏွင့္ ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴလတ္တုိ႔၏ အမွဳကုိ တရားရုံး ရုုံးခ်ိန္းမ်ားတြင္ တရားရုုံး၏ အခ်ဳ

ပ္ေဆာင္ တြင္ရိွစဥ္ ၄င္းတုိ႔ထံ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ သြားေရာက္ခဲ့သည္။  ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴလတ္တုိ႔မွ တရားရုံးအေနႏွင့္ 

၄င္းတုိ႔အား အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာတြင္ ဘာသာေရးအရ ခြဲျခားဆက္ဆံမည္ကုိ စုိးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။ 

 Fortify Rights အေနႏွင့္ ေ ဇာ္ေဇာ္လတ္၊ ပြင့္ျဖဴလတ္တုိ႔ႏွင့္ ေ ဇာ္၀င္းဘုိတုိ႔၏ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆး

ကာ ဖမ္းဆီးမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး ရာဇ၀တ္မွဳ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာန (CID) မွ ဒု

ရဲအုပ္စုိးႏုိင္ကုိ ေတြ႔ဆုံခြင့္ေပးရန္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ခြင့္ေတာင္းခဲ့သည္။  Fortify Rights အေနႏွင့္ မည္သည့္တုံ႔ျပန္မွဳမွ မရရိွခဲ့

ပါ။ 

 ေဇာ္ေဇာ္လတ္၊ ပြင့္ျဖဴလတ္တုိ႔ႏွင့္ ေဇာ္၀င္းဘုိတုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးလုိက္ျခင္းက မႏၱေလးျမိဳ ့ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ရိွ အျခားဘာ

သာေပါင္းစုံ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အရပ္သားလူမွဳ၀န္းက်င္တြင္ ၄င္းတုိ႔ကုိပါ ထုိကဲ့သုိ႔ ပစ္မွတ္ထားခံရႏုိ

င္ဖြယ္ရိွေၾကာင္း စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ ့မွဳ ့ကုိ ျမင့္တက္ေစသည္။   

 “ဘာသာေပါင္းစုံျငိမ္းခ်မ္းေရး လွဳပ္ရွားမွဳတြင္ ပါ၀င္လာေသာ လူငယ္မ်ားစြာ ရိွေသာ္လည္း ေဇာ္ေဇာ္လတ္၏ အမွဳ

က ၄င္းတုိ႔အား စုိးရိမ္ေစသည္”ဟု ရန္ကုန္ျမိဳ ့ ရိွ ဘာသာေပါင္းစုံျငိမ္းခ်မ္းေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူ ဗုဒ¨ဘာသာ၀င္တစ္ဦး
က Fortify Rights အား ေျပာၾကာားခဲ့သည္။  “၄င္းတုိ႔၏ မိဘမ်ားက ေဇာ္ေဇာ္လတ္ ဘာျဖစ္သြားလဲ ဆုိတာကုိ ၾကည့္စမ္း။  

မင္းတုိ႔ေတြ သည္လုိ လွဳပ္ရွားမွဳေတြထဲ မပါသင့္ဘူး” ဟု ေျပာဆုိလာၾကသည္။  ရဲမ်ားက (ထုုိအမွဳဖြင့္ရျခင္းမွာ) မဘသ၏ 

လုပ္ေဆာင္မွဳေၾကာင့္ဟု ထုတ္ေဖာ္မေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ျ ပည္သူမ်ားက ဘာေတြျဖစ္ေနသည္၊ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္ကုိ 

သိျမင္နားလည္ခဲ့သည္။ 

 လြပ္လပ္စြာ အဖြ႔ဲအစည္းဖြ႔ဲခြင့္သည္ ႏ ိုင္ငံတကာဥပေဒမွ အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ အေျခခံက်ေသာ အခြင့္

အေရးျဖစ္သည္။ ထုုိအခြင့္အေရးကုိ ကန္႔သတ္ခ်င္ပါက တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ တရားဥကေဒ၏ အစိတ္
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အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ရန္ လုိအပ္ကာ သဘာ၀က် က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရန္ လုိအပ္သည္။  ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္

ခ်ီကာ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ တရားမ၀င္ အသင္းအဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒပါ အေၾကာင္းအ

ရာမ်ားကုိ တြင္တြင္ၾကီး အသုံးျပဳကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုိလားေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားကုိ တရားမ၀င္ဟု သတ္မွတ္ျပီး ေနာက္ခံ

အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ိဳးစုံမွလာေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေရးတြင္သာ အသုုံးျပဳခဲ့ၾ

ကသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ Fortify Rights အား ျ ဗိတိသွ် ကုိလုိနီေခတ္မွ ဥပေဒတစ္ခုသ

ည္ ထုုိႏုုိင္ငံ၏ စစ္ေဘးသင့္ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျ ငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူအမ်ားအား တုိင္းရင္း

သား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းကုိ အားမေပးဘဲ၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိျခင္းတုိ႔ကုိ တားျမစ္ပိတ္ပ

င္ထားသည္ဟု ေ ျပာၾကားခ႔ဲသည္။  တရားမ၀င္ အသင္းအဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒသည္ ေ၀၀ါး က်ယ္ျပ

န္႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ၄င္းဥပေဒ၏ လူနည္းစုႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္

လုိက္နာေစျခင္းတုိ႔သည္ လြတ္လပ္စြာ အဖြ႔ဲအစည္းဖြ႔ဲခြင့္ကုိ ေသြဖယ္ျခင္းမည္ပါသည္။   

 ျမန္မာအစုိးရအေနႏွင့္ တရားမ၀င္ အသင္းအဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ခ်က္ခ်င္းပယ္ဖ်က္သ

င့္ေၾကာင္း Fortify Rights မွ ေျပာၾကားလုိက္သည္။ 

 ေဇာ္ေဇာ္လတ္၊ ပြင့္ျဖဴလတ္ႏွင့္ ေဇာ္၀င္းဘုိတုိ႔မွာ မတရား ထိန္းသိမ္းခံထားရျခင္း ျဖစ္သည္။  ႏ ိုင္ငံတကာဥပေဒ

တြင္ လြတ္လပ္စြာ အဖြ႔ဲအစည္းဖြ႔ဲခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေ ျပာဆုိခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ခြင့္ႏွင့္ ျ ငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္တုိ႕ကုိ 

က်င့္သုံးျခင္း စသည့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမွ အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ လွဳပ္ရွားမွဳတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူကုိ ဖမ္းဆီးပါက 

ထုိဖမ္းဆီးမွဳ ့ကုိ မဆီေလ်ာ္ေသာ ဖမ္းဆီးမွဳဟု ယူဆသည္။  ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ “ဆီေလ်ာ္မွဳမရိွျခင္း” ကုိ “မသင့္ေတာ္

မွဳ၊ မတရားမွဳ၊ ၾကိဳတင္မခန္႔မွန္းႏုိင္မွဳ၊ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ မလုပ္ေဆာင္မွဳႏွင့္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မွဳ၊ လုိအပ္မွဳ၊ အခ်ိဳး

အဆကုိက္ညီမွဳ အစရိွသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား” ပါ၀င္ေစေရး က်ယ္ျပန္႔စြာ ရွင္းလင္းသိနားလည္ရန္ လုိအပ္သည္။ 

 ေဇာ္ေဇာ္လတ္၊ ပြင့္ျဖဴလတ္ႏွင့္ ေ ဇာ္၀င္းဘုိတုိ႔ကုိ တရားစြဲဆုိရာတြင္ သက္ဆ္ုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားအရ ဖမ္း

ဆီးမွဳႏွင့္ တရားစြဲဆုိမွဳမ်ား၏ သင့္ေလ်ာ္မွဳ၊ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏုိင္မွဳ၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မွဳ၊ လုိအပ္မွဳႏွင့္ တရားစြဲဆုိခံထားရ

သူမ်ား၏ တရားဥပေဒအရ ခုခံကာကြယ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ စုံစမ္းေမးျမန္းရန္ လုိအပ္လာသည္။ 
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 ခြဲျခားဆက္ဆံမခံရေရး အခြင့္အေရးကုိ ႏ ိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ ျ မန္မာႏုိင္ငံ၏ ျ ပည္တြင္းဥပေဒအရ အကာအကြ

ယ္ေပးထားျပီး ျဖစ္သည္။  ျမန္မာ့ဖြ႔ဲစည္းပုံဥပေဒ၏ အပုိဒ္ခြဲ ၃၄၇ တြင္ ျပည္သူမ်ားကုိ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအရ ခြဲျခား

ဆက္ဆံခံရျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးထားသည္။  “ႏုိင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ မည္သူ႔ကုိမဆုိ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ တန္းတူအခြ

င့္အေရး ရရိွရန္ အာမခံခ်က္ ေပးမည္ျဖစ္ျပီး တရားဥပေဒအရ တန္းတူအကာအကြယ္ေပးသြားမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။  

ထုိ႔ျပင္ အပုိဒ္ခြဲ ၃၄၈ တြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ မည္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားကုိမဆုိ ဘာသာေရးအရ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ျပဳ

လုပ္မည္ မဟုတ္ပါ” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

 Fortify Rights အေနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစုိးရသစ္အား လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ျမွင့္တင္ကာကြယ္ေနေသာ ဘာသာေ

ပါင္းစုံျငိမ္းခ်မ္းေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားကုိ ေထာက္ခံကာကြယ္ေပးရန္ အၾကံဥာဏ္ ေပးလုိပါသည္။   

 “ဘာသာေပါင္းစုံ သဟဇာတျဖစ္ေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျ ငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ မရိွမျဖ

စ္ အေရးပါျပီး၊ ထုုိသုုိ ့တရားစြဲခံထားရသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားသည္ ျ ငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစုုံ 

သဟဇာတျဖစ္ရိွေရး ပန္းတုိင္သုိ႔ ေရာက္ရိွရန္ ၾကိဳးစားေလွ်ာက္လွမ္းေနသူမ်ားျဖစ္သည္” ဟု မက္သရူးစမစ္မွ ေျပာၾကားလုိ

က္သည္။  “မဘသ၏ ပုိမုိအစြန္းေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ တုိးတိတ္စြာ ျပဳလုပ္မွဳမ်ားသည္ မုခ် အႏၱရာယ္ျဖစ္ေ

စသည္။  ျမန္မာအစုိးရအေနႏွင့္ ထုုိအမွဳမွေပးေသာ အခြင့္အေရးကုိ အသုံးခ်ကာ ေဇာ္ေဇာ္လတ္၊ ပြင့္ျဖဴလတ္ႏွင့္ ေဇာ္၀င္း

ဘုိတုိ႔ကုိ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဘာသာေပါင္းစုံျငိမ္းခ်မ္းေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြ

ယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၏ တက္ၾကြေသာ လူမွဳအသုိင္းအ၀ုိင္းဘက္မွ ရပ္တည္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။” 

ထပ္မံသိလုိသည္မ်ား ရိွပါက ေအာက္ပါတာ၀န္ရိွသူမ်ားကုိ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ 

Matthew Smith, Executive Director, Fortify Rights, +1.202.503.8032 (USA) 

matthew.smith@fortifyrights.org; Twitter: @matthewsmith@FortifyRights 

Amy Smith, Executive Director, Fortify Rights: +66 (0) 87-795-5454, 

amy.smith@fortifyrights.org, Twitter: @AmyAlexSmith @FortifyRights
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