ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကိုေဇာ္ေဇာ္လတ္၊ မပြင့္ျဖဴလတ္ႏွင့္ ကိုေဇာ္၀င္းဘိုတို႔အေ
ပၚ စြဲဆိုထားေသာ စြဲခ်က္မ်ားကို ရုတ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
မဘသအဖြဲ႔ႏွင့္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ဘာသာေပါင္းစံုျငိမ္းခ်မ္းေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားေနျခင္း။
ရန္ကုန္။

။ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၆။

။ ျ မန္မာအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေ

ရွာက္သူမ်ားျဖစ္ေသာ ေ ဇာ္ေဇာ္လတ္၊ ပြင့္ျဖဴလတ္ႏွင့္ ေ ဇာ္၀င္းဘိုတို႔ကို ျ ခြင္းခ်က္မရွိ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးသင့္ေၾကာင္းႏွင့္
၄င္းတို႔အေပၚ စြဲဆိုထားေသာ စြဲခ်က္မ်ားကို ရုတ္သိမ္းေပးသင့္ေၾကာင္း Fortify Rights မွ ယေန႔တြင္ ေ ျပာၾကားလိုက္သ
ည္။ တရားစြဲဆိုခံထားရသူမ်ားမွာ မႏၱေလးျမိဳ ့တြင္ အေျခစိုက္ေနထိုင္ေသာ မြတ္စလင္ႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ဘာသာေပါင္း
စံုျငိမ္းခ်မ္းေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
မဘသဟု လူသိမ်ားေသာ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ အျခား ဘာသာတရားကို
အေျခခံေသာ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီမ်ားက လူမွဳကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ လွဳပ္ရွားမွဳတစ္
ခု ျပဳလုပ္ကာ မဘသအဖြဲ႔မွ အေထာက္အပံ့ေပးထားေသာ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဇာ္ေဇာ္လတ္ကို ဖမ္းဆီးအေရးယူေပးရန္ ေတာင္း
ဆိုလွံဳ ့ ေဆာ္ေရးသားျပီးေနာက္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားမွ အသက္ ၂၈ ႏ ွစ္ရွိ မြတ္စလင္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ေ ဇာ္ေဇာ္လ
တ္ႏွင့္ အသက္ ၃၄ ႏ ွစ္ရွိ မြတ္စလင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သူ ပြင့္ျဖဴလတ္တို႔ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ဖမ္းဆီးအေရး
ယူခဲ့သည္။ ထို႔အတူ မႏၱေလးျမိဳ ့ ရွိ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴလတ္တို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ျဖစ္ေသာ အ
သက္ ၂၂ ႏွစ္ရွိ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးျဖစ္သူ မႏၱေလးလးျမိဳ ့ တြင္ေနထိုင္ သည့္ ေဇာ္၀င္းဘိုကို တစ္ဆက္တ
ည္း ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။
ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴလတ္တို႔သည္ ပုဒ္မ ၁၇(၁) တရားမ၀င္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေ
ဒႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၃(၁) တရားမ၀င္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သည့္ လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒတို႔ႏွင့္ တရားစြဲဆိုမွဳကို ရင္ဆို
င္ေန ၾကရပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူႏွစ္ဦးသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး
တပ္ဖြဲ႔၏ ရံုးခ်ဳပ္သို႔ အလည္အပတ္သြားခဲ့ျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ
အကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးေရး ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာ-အိႏယ
ိၵ နယ္စပ္အား တရားမ၀င္ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့မွဳမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တ
ရားစြဲဆိုခံထားရသည္။ ေ ဇာ္၀င္းဘိုအေနႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္တြင္ ပါ၀င္မွဳမရွိခဲ႔ျခင္းေၾကာင့္ လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးဥ
ပေဒအရ တရားစြဲဆိုျခင္းကိုသာ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။
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ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ ့ နယ္တရားရံုးရွိ တရားသူၾကီးတစ္ဦးမွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ အမွဳအား စီရင္ခ်က္ခ်ေ
တာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴလတ္တို႔မွာ ေငြဒဏ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၈) ႏွစ္အထိ က်ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိျ
ပီး ေဇာ္၀င္းဘိုမွာ ေငြဒဏ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ (၅) ႏွစ္အထိ က်ခံႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။
“ထိုသို ့တရားစြဲဆိုမွဳမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သည့္အတြက္ စြဲခ်က္မ်ားကို အလ်င္အျမန္ ခ်က္
ခ်င္း ရုတ္သိမ္းေပးသင့္သ” ဟု Fortify Rights အဖြဲ႔မွ အမွဳေဆာင္ဒါရိုက္တာ မက္သရူးစမစ္မွ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ “ထို
တရားစြဲဆိုမွဳ ့ မ်ားသည္ ဘာသာေရးကို အေျခခံေသာ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီမ်ား၏ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးေ
နေသာ ျ မန္မာ့တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ေ နာက္ထပ္ အမွဳတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ျ မန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအေ
နႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစံုျငိမ္းခ်မ္းေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားေနမည့္အစား ကာကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။”
ေဇာ္ေဇာ္လတ္၊ ပြင့္ျဖဴလတ္ႏွင့္ ေဇာ္၀င္းဘိုတို႔သည္ မႏၱေလးလးတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ အေျခစိုက္ေသာ ဘာသာေပါ
င္းစံုျငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည့္ သင့္ျမတ္လိုသူမ်ားအဖြဲ႔တြင္ အတူတကြ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴလတ္ႏွစ္ဦးလံုးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပါတီျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳ
ပ္ပါတီ၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးရံုးခြဲတြင္ ပါတီ၏တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိ ုကေရစီ္ပါတီ
သည္ ႏို၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ ပါတီျဖစ္ျပီး ယခုလက္ရွိတြင္ အစိုးရသစ္ ဖြဲ႔စည္းေ
တာ့မည့္ ပါတီျဖစ္သည္။
ေဇာ္ေဇာ္လတ္သည္ မွဳခင္းစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာနမွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးကို ေတြ႔ဆံုရန္ သေဘာတူခဲ့ျပီးေနာက္ ျမန္မာ
ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ၄င္းအား မႏၱေလးျမိဳ႔ရွိ စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ပြင့္ျ
ဖဴလတ္မွာ (၅) ရက္ခန္႔ အၾကာတြင္ မႏၱေလးျမိဳ ့တြင္ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။
ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴလတ္တို႔အေပၚ စြဲဆိုခ်က္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔ႏွစ္ဦး၏ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ျ မန္မာျပ
ည္တြင္းမွ လူအမ်ားစု သိရွိထားေသာ ဘာသာေပါင္းစံု ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔၏ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခရီးစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ျပီး၊ ၄င္းခရီးစဥ္ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔မွ လူသိမ်ားေက်ာ္ၾကားသည့္ အရွင္ဦး၀ိသုတမွ ဦးေဆာင္စီစဥ္ခဲ့ပါသည္။ ခရီးစဥ္မွာ မႏၱေ
လးျမိဳ ့မွ ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာျမိဳ ့သို႔ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ လိုင္ဇာျမိဳ ့သည္ KIA မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ျမိဳ ့တစ္ျမိဳ
့တစ္ျမိဳ ့ ျဖစ္ျပီး၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျ မန္မာ့တပ္မေတာ္မွ (၁၇) ႏ ွစ္ၾ
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ကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကို ေ ဖာက္ဖ်က္ကာ KIA အဖြဲ႔ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ျ မန္
မာအစိုးရကို လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။ ဘာသာေပါင္းစံုျငိမ္းခ်မ္းေ
ရး အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ေပါင္းစည္းေရးကို ေတာင္းဆိုသည့္အေနႏွင့္ ခရစ္ယာန္လ
က္၀ါးကပ္တိုင္ႏွင့္ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္တစ္ဆူကို လိုင္ဇာျမိဳ ့သို႔ သြားေရာက္ပို႔ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဗုုဒၶ
ဘာသာအမ်ားစု ကိုးကြယ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကိုးကြယ္သည့္ ထင္ရွားေသာ တိုင္းရင္းသား လူနည္း
စုမ်ား ျဖစ္သည္။
ေဇာ္ေဇာ္လတ္ အဖမ္းမခံရမီ လပိုင္းအလိုကတည္းက လူမွဳကြန္ယက္ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ လိုင္ဇာျမိဳ ့ ျငိမ္းခ်မ္းေ
ရးခရီးစဥ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားအနက္မွ ေဇာ္ေဇာ္လတ္အား ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဘုန္းၾကီးမ်ားႏွင့္အတူ ရယ္ေမာျပံဳးရႊ
င္ေနသည့္ပံုမ်ားႏွင့္ ရိုင္ဖယ္ေသနတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ပံုအား အင္တာနက္ေပၚတြင္ တင္ထားသည္ကို သတိျပဳမိခဲ့ၾက
သည္။ လူမွဳကြန္ယက္ အသံုးျပဳသူ အခ်ိဳ ့မွ ေဇာ္ေဇာ္လတ္အား ဖမ္းဆီးအေရးယူေပးရန္ စတင္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ အစ
ပိုင္းတြင္ ၄င္းတို႔က ေ ဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ဘုန္းၾကီးမ်ား ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ အတူရွိေနပံုမ်ားကို အာရံုထားကာ ဗုဒၶ
ဘာသာကို ေစာ္ကားသူဟု ေျပာဆိုစြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ မဘသ အထက္ျမန္မာျပည္ မႏၱလးျမိဳ ့ အေျခစိုက္ ဂ်ာနယ္ျဖစ္ေသာ အတုမရွိ
ဂ်ာနယ္မွ ငါးမ်က္ႏွာရွိေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပကာ ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ဘုန္းၾကီးမ်ား အတူယွဥ္တြဲရိုက္ထားေ
သာ ဓာတ္ပံုမ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရင္း ေ ဇာ္ေဇာ္လတ္အား “ဗုဒၶဘာသာကို ေ စာ္ကားသည့္အတြက္” တရားစြဲဆိုရန္ ေ တာ
င္းဆိုထားသည္။ ၄င္းေဆာင္းပါးသည္ ေဇာ္ေဇာ္လတ္၏ ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွ ယူထားေသာ ဓာတ္ပံု ၂၆ ပံုကို ေလ့လာသံုး
သပ္ကာ ထိုပံုမ်ားသည္ “ဗုဒၶဘာသာလူမွဳ ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းကို အက်ိဳးသက္ေရာက္္မွဳ ့ မ်ား” ရွိသည္ဟု အခိုင္အမာ ေျပာဆိုေ
ရးသားခဲ့သည္။ ၄င္းဂ်ာနယ္တြင္ ေဇာ္ေဇာ္လတ္၏ ဘုန္းၾကီးမ်ားႏွင့္ တစ္ျပင္တည္း ထိုင္ေနပံု၊ ဘုန္းၾကီးထိုင္သည့္ ထိုင္ခံုတြ
င္ ထိုင္ေနပံု၊ ဘုန္းၾကီးတစ္ပါးႏွင့္ ေက်ာခ်င္းကပ္ ထိုင္ေနပံုႏွင့္ ၄င္းတို႔က “ဘုန္းၾကီးတုု” ဟု ဆိုထားသည့္ မႏၱေလးျမိဳ ့ တြင္
ထင္ရွားသည့္ ျမ၀တီဆရာေတာ္ႏွင့္ ဟာသေႏွာ ေ ပ်ာ္ရႊင္ ရယ္ေမာေနပံုတိ ု႔ကို ေဆြးေႏြးတင္ ျပခဲ့သည္။ ထိုေဆာင္းပါးတြင္
လူမွဳကြန္ယက္တြင္ တင္ထားေသာ ေ ဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ေ ဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုကိုလည္း ေ ဖာ္ျပကာ ရို
င္းစိုင္းေသာ အသံုးအႏွဳန္းမ်ားကို သံုးစြဲခဲ့သည္။
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ထိုေဆာင္းပါးတြင္ ေဇာ္ေဇာ္လတ္သည္ ဘာသာေပါင္းစံု“ကာမဆက္ဆံျခင္း”ကို အားေပးတိုက္တြန္းေနျခင္းျဖစ္ျပီး
၊ “ဗုဒၶဘာသာအေပၚ သစၥာေဖါက္ေသာ ဗုုဒၶဘာ၀င္ဘုန္းၾကီးမ်ား” ၏ အကူအညီကိုယူကာ ေ ဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ေ ဖာ္ျပ
ထားသည္။ ေဇာ္ေဇာ္လတ္၏ KIA ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိမွဳ ့ အပါအ၀င္ ေဇာ္ေဇာ္လတ္ ေသနတ္ကိုင္ထားပံုကို ရည္ညႊန္း
ကာ “သူ႔အေနႏွင့္ မည္သူ႔ကို ေ သနတ္ႏွင့္ခ်ိန္ကာ လုပ္ၾကံမည္ကို မည္သူမွ် မသိႏိုင္ပါ” ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိ ုေရးသားထားသ
ည္။
၄င္းေဆာင္းပါးတြင္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားမွ “ေဇာ္ေဇာ္လတ္အား တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ အျပစ္ေပးရန္”
ေတာင္းဆိုထားသည္။
ဇြန္လိုင္ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ ့ နယ္ အမွတ္(၈) ရဲစခန္းမွ ရဲအရာရွိမ်ားက ပြင့္ျဖဴလတ္အား ေဇာ္ေဇာ္
လတ္ကို တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမွဳတြင္ အစိုးရဘက္မွ သက္ေသလိုက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ႔ရာ သူမမွ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္ ့အ
တြက္၊ အျဖစ္အပ်က္အျပီးတြင္ သူမအား ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပြင့္ျဖဴလတ္ မွ Fortify Rights ထံ အသိေပး ေျ
ပာၾကားခဲ့သည္။
“လိုင္ဇာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစီအစဥ္မွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ျပီး လူသိမ်ားကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစုုံ
သဟဇာတျဖစ္ မွဳ ႔တို ့ကို ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္”ဟု မက္သရူးစမစ္မွ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ “ထို
ကိစၥသည္ မဘသႏွင့္ ဘာသာေရးကို အေျခခံေသာ အျခားအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒီမ်ား၏ ေဒါသကို လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္
က ႏွိဳးဆြလိုက္သလို ျဖစ္သြားေသာအခါမွ ျပသနာတစ္ခုအျဖစ္အသြင္ကူးေျပာင္းသြားခဲ့သည္။ ထိုစြဲခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏို
င္ငံရွိ တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကို ထိတ္လန္႔ေစမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သ
ည္။”
အာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ ေ ဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴလတ္တို႔ကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားစဥ္တြင္ လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေ
ရးဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ထပ္မံတရားစြဲဆိုမွဳမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုစြဲခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧျပီလအတြင္း ေ
ဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴလတ္တို႔ ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႔ ခ်င္းျပည္နယ္သို႔ ခရီးထြက္စဥ္ အိႏၵယႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ျဖ
တ္ေက်ာ္ခဲ့သည္ဟု ယူဆရေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို အေျခခံထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဆင္းရဲ
ဆံုး ျပည္နယ္ျဖစ္ျပီး အိႏၵယႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္လ်က္ရွိသည္။
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၂၀၁၅ ခုႏွစ၊္ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ေဇာ္၀င္းဘိုကို ရပ္ကြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးခန္းတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျ
ပီး၊ ဘုန္းၾကီးတစ္ဦး အပါအ၀င္ အျခားသူေလးဦးကိုလည္း ေ ဇာ္ေဇာ္လတ္၊ ပြင့္ျဖဴလတ္တို႔ႏွင့္အတူ အိႏၵိယႏိုင္ ငံအတြင္းသို႔
တရားမ၀င္ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ႔သည္ဟု စြပ္စြဲကာ ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ခဲ့သည္။
ေဇာ္ေဇာ္လတ္၊ ပြင့္ျဖဴလတ္တို႔ႏွင့္ ေဇာ္၀င္းဘိုတို႔၏ အမွဳကို ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ၾကားနာ စစ္ေဆးခဲ့
သည္။ Fortify Rights အေနႏွင့္ ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴလတ္တို႔၏ အမွဳကို တရားရံုး ရံုးခ်ိန္းမ်ားတြင္ တရားရံုး၏ အခ်ဳ
ပ္ေဆာင္ တြင္ရွိစဥ္ ၄င္းတို႔ထံ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴလတ္တို႔မွ တရားရံုးအေနႏွင့္
၄င္းတို႔အား အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရာတြင္ ဘာသာေရးအရ ခြဲျခားဆက္ဆံမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။
Fortify Rights အေနႏွင့္ ေ ဇာ္ေဇာ္လတ္၊ ပြင့္ျဖဴလတ္တို႔ႏွင့္ ေ ဇာ္၀င္းဘိုတို႔၏ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆး
ကာ ဖမ္းဆီးမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး ရာဇ၀တ္ မွဳ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာန (CID) မွ ဒု
ရဲအုပ္စိုးႏိုင္ကို ေတြ႔ဆံုခြင့္ေပးရန္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ခြင့္ေတာင္းခဲ့သည္။ Fortify Rights အေနႏွင့္ မည္သည့္တံု႔ျပန္မွဳမွ မရရွိခဲ့
ပါ။
ေဇာ္ေဇာ္လတ္၊ ပြင့္ျဖဴလတ္တို႔ႏွင့္ ေဇာ္၀င္းဘိုတို႔ကို ဖမ္းဆီးလိုက္ျခင္းက မႏၱေလးျမိဳ ့ ႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ ့ ရွိ အျခားဘာ
သာေပါင္းစံု ျငိမ္းခ်မ္းေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အရပ္သားလူမွဳ၀န္းက်င္တြင္ ၄င္းတို႔ကိုပါ ထိုကဲ့သို႔ ပစ္မွတ္ထားခံရႏို
င္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ ့မွဳ ့ကို ျမင့္တက္ေစသည္။
“ဘာသာေပါင္းစံုျငိမ္းခ်မ္းေရး လွဳပ္ရွားမွဳတြင္ ပါ၀င္လာေသာ လူငယ္မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ေဇာ္ေဇာ္လတ္၏ အမွဳ
က ၄င္းတို႔အား စိုးရိမ္ေစသည္”ဟု ရန္ကုန္ျမိဳ ့ ရွိ ဘာသာေပါင္းစံုျငိမ္းခ်မ္းေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူ ဗုဒ¨ဘာသာ၀င္တစ္ဦး
က Fortify Rights အား ေျပာၾကာားခဲ့သည္။ “၄င္းတို႔၏ မိဘမ်ားက ေဇာ္ေဇာ္လတ္ ဘာျဖစ္သြားလဲ ဆိုတာကို ၾကည့္စမ္း။
မင္းတို႔ေတြ သည္လို လွဳပ္ရွားမွဳေတြထဲ မပါသင့္ဘူး” ဟု ေျပာဆိုလာၾကသည္။ ရဲမ်ားက (ထိုအမွဳဖြင့္ရျခင္းမွာ) မဘသ၏
လုပ္ေဆာင္မွဳေၾကာင့္ဟု ထုတ္ေဖာ္မေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ျ ပည္သူမ်ားက ဘာေတြျဖစ္ေနသည္၊ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္ကို
သိျမင္နားလည္ခဲ့သည္။
လြပ္လပ္စြာ အဖြဲ႔အစည္းဖြဲ႔ခြင့္သည္ ႏ ိုင္ငံတကာဥပေဒမွ အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ အေျခခံက်ေသာ အခြင့္
အေရးျဖစ္သည္။ ထိုအခြင့္အေရးကို ကန္႔သတ္ခ်င္ပါက တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ တရားဥကေဒ၏ အစိတ္
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အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ရန္ လိုအပ္ကာ သဘာ၀က် က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္
ခ်ီကာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ တရားမ၀င္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ အေၾကာင္းအ
ရာမ်ားကို တြင္တြင္ၾကီး အသံုးျပဳကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို တရားမ၀င္ဟု သတ္မွတ္ျပီး ေနာက္ခံ
အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ိဳးစံုမွလာေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ေရးတြင္သာ အသံုးျပဳခဲ့ၾ
ကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ Fortify Rights အား ျဗိတိသွ် ကိုလိုနီေခတ္မွ ဥပေဒတစ္ခုသ
ည္ ထိုႏိုင္ငံ၏ စစ္ေဘးသင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူအမ်ားအား တိုင္းရင္း
သား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းကို အားမေပးဘဲ၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းတို႔ကို တားျမစ္ပိတ္ပ
င္ထားသည္ဟု ေ ျပာၾကားခဲ႔သည္။

တရားမ၀င္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ ေ ၀၀ါး က်ယ္ျပ

န္႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ၄င္းဥပေဒ၏ လူနည္းစုႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္
လိုက္နာေစျခင္းတို႔သည္ လြတ္လပ္စြာ အဖြဲ႔အစည္းဖြဲ႔ခြင့္ကို ေသြဖယ္ျခင္းမည္ပါသည္။
ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ တရားမ၀င္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ခ်က္ခ်င္းပယ္ဖ်က္သ
င့္ေၾကာင္း Fortify Rights မွ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ေဇာ္ေဇာ္လတ္၊ ပြင့္ျဖဴလတ္ႏွင့္ ေ ဇာ္၀င္းဘိုတို႔မွာ မတရား ထိန္းသိမ္းခံထားရျခင္း ျ ဖစ္သည္။ ႏ ိုင္ငံတကာဥပေဒ
တြင္ လြတ္လပ္စြာ အဖြဲ႔အစည္းဖြဲ႔ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေ ျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ခြင့္ႏွင့္ ျ ငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္တို႕ကို
က်င့္သံုးျခင္း စသည့္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမွ အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ လွဳပ္ရွားမွဳတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူကို ဖမ္းဆီးပါက
ထိုဖမ္းဆီးမွဳ ့ ကို မဆီေလ်ာ္ေသာ ဖမ္းဆီးမွဳဟု ယူဆသည္။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ “ဆီေလ်ာ္မွဳမရွိျခင္း” ကို “မသင့္ေတာ္
မွဳ၊ မတရားမွဳ၊ ၾကိဳတင္မခန္႔မွန္းႏိုင္မွဳ၊ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ မလုပ္ေဆာင္မွဳႏွင့္ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မွဳ၊ လိုအပ္မွဳ၊ အခ်ိဳး
အဆကိုက္ညီမွဳ အစရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား” ပါ၀င္ေစေရး က်ယ္ျပန္႔စြာ ရွင္းလင္းသိနားလည္ရန္ လိုအပ္သည္။
ေဇာ္ေဇာ္လတ္၊ ပြင့္ျဖဴလတ္ႏွင့္ ေ ဇာ္၀င္းဘိုတို႔ကို တရားစြဲဆိုရာတြင္ သက္ဆို္င္သည့္ အေျခအေနမ်ားအရ ဖမ္း
ဆီးမွဳႏွင့္ တရားစြဲဆိုမွဳမ်ား၏ သင့္ေလ်ာ္မွဳ၊ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္မွဳ၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မွဳ၊ လိုအပ္မွဳႏွင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရ
သူမ်ား၏ တရားဥပေဒအရ ခုခံကာကြယ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို စံုစမ္းေမးျမန္းရန္ လိုအပ္လာသည္။
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ခြဲျခားဆက္ဆံမခံရေရး အခြင့္အေရးကို ႏ ိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ ျ မန္မာႏိုင္ငံ၏ ျ ပည္တြင္းဥပေဒအရ အကာအကြ
ယ္ေပးထားျပီး ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒ၏ အပိုဒ္ခြဲ ၃၄၇ တြင္ ျပည္သူမ်ားကို လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအရ ခြဲျခား
ဆက္ဆံခံရျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးထားသည္။ “ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ မည္သူ႔ကိုမဆို တရားဥပေဒႏွင့္အညီ တန္းတူအခြ
င့္အေရး ရရွိရန္ အာမခံခ်က္ ေပးမည္ျဖစ္ျပီး တရားဥပေဒအရ တန္းတူအကာအကြယ္ေပးသြားမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
ထို႔ျပင္ အပိုဒ္ခြဲ ၃၄၈ တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ မည္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားကိုမဆို ဘာသာေရးအရ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ျပဳ
လုပ္မည္ မဟုတ္ပါ” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
Fortify Rights အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရသစ္အား လူ႔အခြင့္အေရးကို ျမွင့္တင္ကာကြယ္ေနေသာ ဘာသာေ
ပါင္းစံုျငိမ္းခ်မ္းေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားကို ေထာက္ခံကာကြယ္ေပးရန္ အၾကံဥာဏ္ ေပးလိုပါသည္။
“ဘာသာေပါင္းစံု သဟဇာတျဖစ္ေရးသည္ ျ မန္မာႏိုင္ငံ၏ ျ ငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ မရွိမျဖ
စ္ အေရးပါျပီး၊ ထိုသို ့ တရားစြဲခံထားရသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားသည္ ျ ငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစံု
သဟဇာတျဖစ္ရွိေရး ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ ၾကိဳးစားေလွ်ာက္လွမ္းေနသူမ်ားျဖစ္သည္” ဟု မက္သရူးစမစ္မွ ေျပာၾကားလို
က္သည္။ “မဘသ၏ ပိုမိုအစြန္းေရာက္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တိုးတိတ္စြာ ျပဳလုပ္မွဳမ်ားသည္ မုခ် အႏၱရာယ္ျဖစ္ေ
စသည္။ ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ ထိုအမွဳမွေပးေသာ အခြင့္အေရးကို အသံုးခ်ကာ ေဇာ္ေဇာ္လတ္၊ ပြင့္ျဖဴလတ္ႏွင့္ ေဇာ္၀င္း
ဘိုတို႔ကို ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဘာသာေပါင္းစံုျငိမ္းခ်မ္းေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြ
ယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၏ တက္ၾကြေသာ လူမွဳအသိုင္းအ၀ိုင္းဘက္မွ ရပ္တည္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။”
ထပ္မံသိလိုသည္မ်ား ရွိပါက ေအာက္ပါတာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
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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