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သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ျမန္မာ-

ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ား

Aသံုးျပဳေနမႈကို

ရပ္ဆိုင္းပါ၊

၁၉၉၇

မိုင္းတားဆီးေရး

တရား၀င္သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ

လက္မွတ္ေရးထိုးပါ။

ေျမျမွဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ေသေၾက၊ ဒဏ္ရာရရွိသူUီးေရ ျမင့္တက္၊ မၾကာေသးခင္ကမွ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ လူႏွစ္Uီးေသဆံုး

(ရန္ကုန၊္ ေAာက္တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ)္

— ျမန္မာAစိုးရတပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္Aုပ္စုမ်ားမွ လူကိုေသ

ေၾကပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ! ေထာင္ထားသည့္ မိုငး္ မ်ား Aသံုးျပဳေနျခင္းကို ခ်က္ျခင္းရပ္ဆိုင္းသင့္ၿပီး၊ ျမန္မာAစိုးရAေနျဖင့္
၁၉၉၇ မိုင္းတားဆီးေရး တရား၀င္သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးသင့္ေၾကာင္း

Fortify Rights Aဖြဲ႔ႀကီးက

ယေန႔ ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေAာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က သီးျခားစီျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျဖစ္စU္မ်ား
Aတြင္း ေထာင္ထားသည့္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ တေAာင္းတိုင္းရင္းသား Aရပ္သားႏွစ္Uီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ
မ်ားျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း တေAာင္းလူ႔Aခြင့္ေရးမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးေနေသာ Aမ်ဳိးသမီးေရးရာAဖြဲ႔စည္း တစ္ခုျဖစ္
သည့္ တေAာင္းAမ်ဳိးသမီးမ်ားAဖြဲ႔

Ta’ang Women’s Organization (TWO) AဆိုAရ သိရွိရသည္။ တေAာင္း

သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ Aမ်ားဆံုးေနထိုင္ၾကေသာ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားAုပ္စုတစ္စုျဖစ္သည္။ "

“ေျမျမွဳပ္မိုင္းေတြဟာ Aရပ္သားေတြကိုစိုးရိမ္ထိတ္လန္႔သြားေAာင္၊ ကိုယ္လက္Aဂၤါခ်ဳိ႕ယြင္းသြားေAာင္၊ၿပီးေတာ့Aသက္
ေသဆံုးမႈေတြျဖစ္ေAာင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ Aသံုးျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။” ဟု Fortify Rights Aဖြဲ႔
AႀကီးAကဲ မက္သယူး စမစ္ Matthew Smith က ေျပာခဲ့ပါသည္။“စစ္တပ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္Aုပ္စုေတြ
Aေနနဲ႔ ဒီလို ကမၻာႏွင့္A၀ွမ္းတားျမစ္ထားတဲ့ လက္နက္ေတြကို Aသံုးျပဳေနတာေတြရပ္ဆိုင္းပစ္ဖို႔ လိုAပ္ၿပီး၊ မိုင္းရွင္းလင္း
ေရး သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို Uီးစားေပးလုပ္ေဆာင္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”

ေAာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တုန္းက၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ဆမ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သီးျခားျဖစ္စU္ ႏွစ္ခု
Aတြင္း၊ လူကိုေသေၾကပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားေထာင္ထားမႈေၾကာင့္ တေAာင္း Aရပ္သားႏွစ္Uီး ေသဆံုးခဲ့
ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ တီဒဗ်ဴAို-TWO Aဖြဲ႔၏ AဆိုAရ၊ ေလြေAး (Aသက္ ၂၀-ႏွစ)္ မွာ သူမ ေနAိမ္Aနီးရွိ
လက္ဖက္စိုက္ခင္းသို႔ သြားေရာက္ Aလုပ္လုပ္ကိုင္ေနရာမွAျပန္ မန္းလြိဳင္ရြာAျပင္ဖက္တစ္၀ိုက္ လမ္းခုလပ္တြင္ ေထာင္
ထားေသာ နင္းမိုင္းတစ္လံုးကို တက္နင္းမိၿပီး ေျခေထာက္တစ္ဖက္ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ျပတ္ခဲ့ပါသည္။ သူမမွာ ရရွိေသာ ဒဏ္ရာ
မ်ားျဖင့္ လားရိႈးေဆးရံုသို႔ Aသြား လမ္းခရီးတြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါသည္။

လွစိုင္း (Aသက္ ၃၀ ႏွစ)္ မွာလည္း မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ၀န္းက်င္ခန္႔က မနိပိုင္ေက်းရြာႏွင့္ လြန္းေတာက္ေက်းရြာAၾကား မိုင္
Aနည္းငယ္ခန္႔Aကြာ၊ ေျမျမွဳပ္မိုင္းတစ္လံုးကို တက္နင္းမိ၍ Aျပင္းAထန္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။ ထို
သူAား လားရိႈးေဆးရံုသို႔ ပို႔ေဆာင္စU္ ညေန ၆ နာရီတြင္ လမ္းခရီး၌ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါသည္။

Fortify Rights Aဖြဲ႔ႀကီးAေနျဖင့္ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္၊ဇြန္လတြင္ ျမန္မာAစိုးရတပ္ဖြဲ၀႔ င္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္
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Aဖြဲ႔စည္းမ်ားAၾကား Aသစ္တဖန္ျပန္လည္စတင္ခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခ်ိန္မွစ၍ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္
ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ လူထိခိုက္ေသေၾကပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ား Aသံုးျပဳေနမႈကို သက္ေသAခိုင္Aမာမွတ္တမ္း
မ်ား ျပဳစုထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

“ေျမျမွဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ Aသက္မေသပဲ လြတ္ေျမာက္လာသူ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကန္ေဒၚရန္ေက်းရြာမွ Aသက္ ကိုးႏွစ္Aရြယ္
ဖခင္၊ “စိုင္းေAာင္” (Aသက္ ၃၃ ႏွစ)္ က ေျမျမွပ္မိုင္းဗံုးတစ္လံုးေၾကာင့္ သူမည္သို႔ ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျပာျပခဲ့
ပါသည္။ သူက ေျပာၾကားရာတြင-္ “မႏွစ္က ကၽြန္ေတာ့္ရြာကို ျပန္လာတယ္၊ Aဲဒီေနာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္ပိုင္တဲ့ လယ္ထဲကို
သြားလည္ခ်င္လာတယ္ .. ကၽြန္ေတာ္ လိေမၼာ္ျခံထဲေရာက္ေနတုန္း၊ ၀ါယာႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းကို တိုက္မိၿပီး မိုင္းေပါက္ကြဲသြား
တယ္ ….… ကၽြန္ေတာ္ ေဆးရံုတက္လိုက္ရတာ ႏွစ္လေတာင္ၾကာတယ္ ………..ေနာက္ထပ္ လူသံုးေယာက္လည္း ေျမျမွပ္
မိုင္း တက္နင္းမိလို႔ ေဆးရံုတက္ေနတာ ကၽြန္ေတာ္ ျမင္ခဲ့ရတယ္။”
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသAခ်ဳိ႕တို႔တြင္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားျပဳလုပ္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္Aုပ္စုျဖစ္
သည့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေကAိုင္ေA)မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လူထိခိုက္ေသေၾကပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ
ေျမျမွပ္မိုင္းမ်ားကို (ေကAိုင္ေA)က Aသံုးျပဳေနေၾကာင္း၊ သူတို႔၏ ေျမျမွဳပ္မိုင္းေျမပံုမွာလည္း စိတ္မခ်ရေၾကာင္း ၀န္ခံေျပာ
ၾကားခဲ့သည္။ထိုနည္းတူစြာပင္၊၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊စက္တင္ဘာလ၌လည္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးဒု-၀န္ႀကီးဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ျမင့္ႏြယ္
က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ား၌ တပ္မေတာ္Aေနျဖင့္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ား ဆက္လက္သံုးစြဲ
ေနေၾကာင္း ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္သို႔ ထြက္ဆိုခဲ့သည္။ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္တြင္၊ ယခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ Uီးသိန္းစိန္က “တိုင္း
သူျပည္သားတို႔၏ Aသက္AိုးAိမ္စည္းစိမ္လံုျခံဳေရးႏွင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ကာကြယ္ေရးAတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္Aေနျဖင့္
ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားသံုးစြဲဖို႔ လိုAပ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၌ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊
ေကAိုင္ေAႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ ေနာက္ထပ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ျဖစ္
သည့္ တေAာင္း Aမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (တီAန္Aလ္ေA)တို႔Aား— Aရင္လမတိုင္ခင္ တိုက္ပြဲျဖစ္စU္
Aတြင္း ယင္းေနရာတြင္ ေထာင္ထားခဲ့ေသာမိုင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုထားေသာ စာတစ္ေစာင္ကို စာေရး
သား ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိခဲ့သည္။

“ေျမျမွဳပ္မိုင္းေတြဟာ တိုက္ပြဲျဖစ္ခ်ိန္နဲ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ၿပီးတဲ့Aခ်ိန္ေတြမွာပါ မညွာမတာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳပ္စြာ ျပဳမူဆက္ဆံၿပီး
Aႏၱရာယ္လည္းမ်ားပါတယ္။”ဟု မက္သယူး စမစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “လက္နက္ကိုင္Aုပ္စုေတြAေနနဲ႔ သူတို႔ Aကာ
ကြယ္ေပးေနပါတယ္လို႔ထြက္ဆိုထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားေဒသခံေတြရဲ႕စကားကို နားေထာင္သင့္ၿပီး ဒီလက္နက္ေတြကိုAသံုး
ျပဳေနတာေတြကိုလည္း ရပ္ဆိုင္းသင့္ပါၿပီ။”

လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ စစ္Aတြင္း လူ႔Aခြင့္ေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၁-ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွစ၍ ရွမ္းျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ Aရပ္သားတစ္သိန္းေက်ာ္ Aတင္းAဓမၼ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။
၂၀၁၇ ေမလတြင္၊ Aျပည္ျပည္ဆိုင္ရာၾကက္ေျခနီAသင္း(Aိုင္စီAာစီ)မွ လူကို ေသေၾကပ်က္စီးေAာင္! ေထာင္ထားေသာ
မိုငး္ မ်ားႏွင့္ မေပါက္ကြဲေသးေသာ လက္နက္မ်ားAား ဆက္လက္Aသံုးျပဳေနျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ AိုးAိမ္
စြန္႔ခြာထြက္ေျပးၾကရသူမ်ားကို သူတို႔ေနရပ္ရင္းကို မျပန္ႏိုင္ေAာင္ တားဆီးထားသည့္ AဓိကAတားဆီးတစ္ခု ျဖစ္ေန
ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသဆံုးဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ ကေလးမ်ား၏ထက္၀က္
မွာ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ Aျခားမေပါက္ကဲြေသးပဲ က်န္ေနေသးသည့္ လက္နက္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ရေၾကာင္း ကုလသမဂၢ
Aေထြေထြ Aတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ၂၀၁၆-ခုႏွစ္၊ Eၿပီလတြင္၊ ယူဆခဲ့သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ Aာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံတို႔ၿပီးလွ်င္ ကမၻာေပၚတြင္ ေျမျမွပ္မိုင္းမ်ားေၾကာင့္ Aမ်ားဆံုး
ညစ္ညမ္းရသည့္ ကမၻာ့တတိယေျမာက္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနသည္။

ၾသဂုတ္လမွစ၍၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စစ္တပ္မွUီးေဆာင္ေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာရသည့္
ရိဟ
ု င္ဂ်ာမြတ္စလင္Aရပ္သားမ်ား ေသဆံုးမႈ႔ႏွင့္ ကိုယ္လက္Aဂၤါဆံုးရံႈးမႈ႔ကို ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ လူကို ထိခိုက္ေသေၾကပ်က္စီး
ေစသည့္ ေျမျမွပ္မိုင္းမ်ားAား ျမန္မာစစ္တပ္က မည္သို႔မည္ပံုခ်ထားခဲ့ေၾကာင္း

Fortify Rights Aဖြဲ႔ႀကီးႏွင့္ Aျခားေသာ

Aဖြဲ႔စည္းမ်ားမွ Aေထာက္ထား မွတ္တမ္းမ်ား တင္ထားခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ေAာက္တိုဘာလႏွင့္ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္

Arakan Rohingya Salvation Army က ျမန္မာ့
လံုျခံဳေရး တပ္သားမ်ားAား ပူးေပါင္းသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ကို လက္တုန္႔ျပန္သည့္Aားျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္က “နယ္ေျမရွင္းလင္း
ေရး” လုပ္ခဲ့ခ်ိန္မွစၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာAမ်ားစုပါ၀င္ေသာ လူေပါင္း ၇၀၀,၀၀၀ နီးပါးခန္႔မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံထဲကို ထြက္ေျပး
ၾသဂုတ္လတို႔တြင္ Aာရ္ကန္ ရိုဟင္ဂ်ာ ကယ္တင္ျခင္းတပ္မေတာ္

ခဲ့ၾကရသည္။

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ေဒသႀကီး ၁၄ ခုရွိသည့္
Aနက္ ကိုးခုမွာ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားျဖင့္ ညစ္ညမ္းလို႔ေနသည္။

Aရပ္သားမ်ားAေပၚတြင္ ေထာက္ထားညွာတာျခင္းမရွိပဲ တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမ်ားမွ ေရွာင္ရွားရန္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္း
စာနာသည့္ ဓေလ့ ႏွင့္ညီညြတ္ေသာ Uပေဒက ျမန္မာAစိုးရ၊ ေကAိုင္ေAႏွင့္ Aျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္Aုပ္စု
မ်ားAား ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည္။ သဘာ၀Aားျဖင့္ Aရမ္းကာေရာျပဳမူတတ္ေသာ လူကို ထိခိုက္ေသေၾကပ်က္စီးေစသည့္
ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားကို သဲကြဲစြာသိေAာင္ လုပ္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင္-့ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေသာ UပေဒAရ၊
တိုက္ပြဲ၀င္စစ္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲ၀င္မဟုတ္ေသာ Aရပ္သားမ်ားဟူ၍ ခြဲျခားသိျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနၾကသည့္ Aဖြဲ႔စည္းမ်ားAေနျဖင့္ ေျမ
ျမွပ္မိုင္းမ်ားခ်ထားျခင္းကို Aလ်င္Aျမန္ ရပ္ဆိုင္းသင့္ေၾကာင္း

Fortify Rights Aဖြဲ႔ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျမန္မာ

AစိုးရAေနျဖင့္လည္း ၁၉၉၇ မိုင္းတားဆီးေရး တရား၀င္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးသင့္ၿပီး စာခ်ဳပ္ပါ
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားAတိုင္း မိုင္းမ်ားကို Aသံုးျပဳျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ သိုေလွာင္ျခင္းတို႔ကို တားျမစ္ပိတ္ပင္၍ လူကို ထိခိုက္
ေသေၾကေစႏိုင္ေသာ မိုင္းမ်ားAား တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ျခင္းAျပင္၊ သိုေလွာင္ထားသည့္ ေျမျမွဳပ္မိုင္း
ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္စီးပစ္ျခင္း၊ မိုင္းေထာင္ထားေသာ ေနရာမ်ားAားလံုးကို ရွင္းလင္းပစ္ျခင္းႏွင့္ မိုင္းေၾကာင့္ Aသက္
မေသပဲ က်န္ရစ္သူမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ရေပမည္။

၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ေAာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူမႈဖူလံုေရးUီးစီးဌာန၊ ဒု-ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ မ်ဳိးဆက္ေAာင္
က ျမန္မာAစိုးရAေနျဖင့္ မိုင္းတားဆီးေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ Aၾကံျပဳခ်က္မ်ားမွာ Aားရစရာ မ
ေကာင္းလွေသာ္လည္း၊ တိုင္းျပည္တြင္း မိုင္း-ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔သည္ မိုင္းတားဆီးေရး တရား၀င္သေဘာတူစာခ်ဳပ္Aား လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဖြင့္လွစ္
လိုက္သည့္ Aၾကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ Aထိမ္းမွတ္ေန႔လည္း ျဖစ္ပါသည္။
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Fortify Rights Aဖြဲ႔ႀကီးAေနျဖင့္ မိုင္း-Aႏၱရာယ္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ Aထူးသျဖင့္
ကေလးငယ္မ်ားAတြက္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ေပးပါရန္ႏွင့္ Aခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးAက်ဳိးကိုေမွ်ာ္ကိုး၍ ေျမျမွဳပ္
မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ခုတံုးလုပ္ Aျမတ္မထုတ္ႏိုင္ေAာင္ ေသခ်ာစြာစီမံေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ျမန္မာAစိုးရAား
AၾကံျပဳAပ္ပါသည္။ မိုင္းရွင္းလင္းေရးႏွင့္ မိုင္း-Aႏၱရာယ္ ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္လံုျခံဳေရးကို
မူလAေနထားတိုင္ေရာက္ေAာင္ ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ AိုးAိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကသူမ်ားAား ေနရပ္ျပန္ေရးတို႔
မွာ ခြဲျခားမရေAာင္ တစ္သားတည္းျဖစ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း

Fortify Rights Aဖြဲ႔ႀကီးက ေျပာဆိုခဲ့သည္။"

“တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပသြားၾကတဲ့သူေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စU္ တိုးတက္မႈမရမခ်င္း သူတို႔ရဲ႕Aိမ္ေတြကို မျပန္ႏိုင္ၾကေသး
ပါဘူး၊ မိုင္းေတြကို မရွင္းလင္းမခ်င္းလည္း သူတို႔ရဲ႕Aိမ္ေတြကို ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ေရာက္ႏိုင္Aံုးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။” ဟု
မက္သယူး စမစ္က ထပ္မံေျပာဆိုခဲ့သည္။ “သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားတဲ့ Aကူညီေဒၚလာေငြေတြ Aသံုး
ျပဳခဲ့ၿပီး ေျမျမွဳပ္မိုင္းေတြကိုက်ေတာ့ မရွင္းလင္းပစ္ရေသးပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU္ကို ေႏွာင္ယ
့ ွက္ေနတဲ့ ယံုၾကည္မႈ
ေလ်ာ့နည္းလာေနတဲ့ ျဖစ္စU္တစ္ခု ရွိေနပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးကို ဘက္ေပါင္းစံုက ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ လိုAပ္ပါမယ္။”

"
"
"

