အမွန္အတိုင္းျဖစ္ေစေရး။

။ “ေသဆံုးျခင္း၊ လိမ္ညာျခင္းမ်ားႏွင့္ ဗြီဒီယိုတိတ္” ကို တုန္႔ျပန္ျခင္း။

မက္သရူးစမစ္ ႏွင့္ ေအမီစမစ္ တို႔မွ ေျပာၾကားျခင္း။

ဇူလိုင္လ (၂၄)ရက္ေန႔ပါ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ျဖစ္ေသာ “ေသဆံုးျခင္း၊ လိမ္ညာျခင္းမ်ားႏွင့္ ဗြီဒီယိုတိတ္” တြင္
ေဒးဗစ္စေကာ့မက္သီစင္က ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး “အတည္မျပဳရေသးေသာ၊ စိစစ္ထားျခင္း
မရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္" ကို ျဖန္႔ေနျခင္းအေၾကာင္း ေျပာျခင္းအားျဖင့္ “လြဲမွားစြာ အစီရင္ခံျခင္းႏွင့္
အလြန္အကၽြံဇာတ္နာေအာင္လုပ္ျခင္းတို႔၏ အႏၱရာယ္အေၾကာင္းကို" ဆီေလ်ာ္စြာ ေျပာဆိုခဲ့သည္။
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္အတြက္ ဤအႏၱရာယ္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ျပီး
“အမွန္အတိုင္းျဖစ္ေစေရး” သည္ အေရးၾကီးေၾကာင္းသိပါသည္။
ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိမႈသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္မႈမ်ား၏ အေျခခံျဖစ္ျပီး မတိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ျဖန္႔ေ၀ျခင္းသည္ ျပင္းထန္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွ အာရံုကို လႊဲျခင္းသာမက လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏
ယံုၾကည္ရေသာ တိက်သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ထုုတ္ျပန္ေရးကို သံသယ ျဖစ္ေစသည္။ မစ္စတာ မက္သီစန္
ပါးနပ္စြာ ေျပာသကဲ့သို႔ပင္ “သတင္းအမွားေပးျခင္းသည္ အစိုးရဘက္မွ ျငင္းဆန္သူမ်ားႏွင့္ ပ႗ိပကၡ ဖန္တီးသူမ်ားက
လမ္းေၾကာင္းလႊဲ အျပစ္တင္ရန္ အသံုးခ်၍ ရသည္။”
သို႔ေသာ္လည္း “သတင္းလိမ္” ၏ အႏၱရာယ္မ်ားအၾကာင္းကို သတိေပးရာတြင္ မစၥတာ မက္သီစင္က

Fortify Rights မွ

ျဖန္႔ေ၀ေသာ ဂရပ္ဖစ္ ဗြီဒီယို အတိုေလးကို ေထာက္ျပျပီး “လူမႈကြန္ယက္တြင္ မစစ္ထုတ္ထားေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ အႏၱရာယ္မ်ားအေၾကာင္း” ကို သရုုပ္ေဖာ္ရန္ ၾကိဳးစားသြားခဲ့ရာတြင္ မွားယြင္းခဲ့ပါသည္။
ယခုု ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ ဗြီဒီယိုတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားက ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အရပ္သားမ်ားကို
ရုိက္ႏွက္ျခင္း၊ ထိုးႏွက္ျခင္းႏွင့္ ကန္ေၾကာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ေနသည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာႏွင့္
ပတ္သက္ျပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရိုက္ကူးထုုတ္လုပ္လိုက္ေသာ ရုုပ္ရွင္တိုမွာ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရံုးႏွင့္ ဗြီဒီယိုထဲတြင္ ပါ၀င္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္
ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ရံုးက ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ သေဘာတူညီေၾကာင္း ထုုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို
ေလးရက္အတြင္း ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
၎၏ ျငင္းခံုမႈတြင္ မစၥတာ မက္သီစင္က ဤအျဖစ္သည္ ရုုပ္ရွင္ကို အျပဳသေဘာျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္းကုုိ ကိုယ္စားျပဳသည္
ဟူေသာ အခ်က္ကို ထည့္သြင္းျခင္း မရွိသည္သာမက အဓိက အခ်က္မ်ားကို မွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ပထမဦးစြာ
“လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔မ်ားသည္

The New York Times တြင္ ထုုိရုပ္ရွင္မွာ မၾကာေသးမီရက္မ်ား သို႔မဟုုတ္

ရက္သတၱပတ္မ်ားက ရုုိက္ကူးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပ ကိုးကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၎မွာ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာခဲ့ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း
ရလာဒ္အေနႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ေတြ႔ရွိခဲ့ျပီး ပ႗ိပကၡဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို လူမႈကြန္ယက္တြင္ တင္ရာ၌ မမွန္ကန္ေသာအခါ
ၾကံဳရလာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ညႊန္ျပေနသည္” ဟုု ေရးသားခဲ့သည္။
၎တို႔ရည္ညႊန္းေသာ

New York Times ပါ ေဆာင္းပါးတြင္ Fortify Rights

တစ္ဖြဲ႔တည္းကို ကိုးကားထားျပီး

ထုုိရုပ္ရွင္ကို မၾကာေသးမီရက္မ်ား သို႔မဟုုတ္ ရက္သတၱပတ္မ်ားက ရိုက္ကူးခဲ့သည္ဟု ထိုေဆာင္းပါးထဲတြင္ျဖစ္ေစ
အျခားတစ္ေနရာတြင္ျဖစ္ေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က မေျပာဆိုခဲ့ပါ။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေနႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ရုုပ္ရွင္ထဲတြင္
“ဤရုုပ္ရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ဆက္လက္ ထြက္ေပၚေနဆဲျဖစ္သည္” ဟုု ရွင္းလင္းစြာ
ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က

The New York Times ႏွင့္ အျခားသတင္းျဖန္႔ေ၀ေရးဌာနမ်ားကို ဤရုုပ္ရွင္သည္

မၾကာေသးမီက ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကိုင္ ပ႗ိပကၡအတြင္း ရိုက္ကူးခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ ယံုၾကည္ရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျပီး ၎အခ်က္မွာ မွန္ကန္ေနပါသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုရုပ္ရွင္ကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ရက္က ရုုိက္ကူးခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုုတ္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္က ရိုက္ကူးခဲ့သည္
ျဖစ္ေစ ထိုစစ္သားမ်ား၏ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ မွားယြင္းျခင္း ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ မဟုုတ္သည့္အတြက္ ခ်က္ခ်င္းစံုစမ္း
စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာ တာ၀န္ယူ/ခံမႈ ရွိေစရန္ လံုး၀ လိုအပ္ပါသည္။ ဤအခ်က္မွာ အဓိကက်ပါသည္။
ထိုရုပ္ရွင္မွာ လက္ရွိအခ်ိန္အတြက္ အက်ံဳးမ၀င္ေတာ့ပါဟု တစ္ဘက္တြင္ မစၥတာ မက္သီစင္ က ျငင္းထားေသာ္လည္း
ထုုိဗြီဒီယိုသည္ “အခ်ိန္မတန္ခင္" အမ်ားျပည္သူကို အသိေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ျပီး “ေဖ့စ္ဘြတ္ႏွင့္ တြစ္တာတို႔မွ လ်င္ျမန္ေသာ
ေတာင္းဆိုမႈမ်ား” ကုုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ျဖစ္သည္ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားေသာေၾကာင့္ ရႈပ္ေထြးစရာပင္ျဖစ္သည္။
ဤဗြီဒီယိုမွာ “သတင္းတု" သို႔မဟုုတ္ မစၥတာ မက္သီစင္က ေဖာ္ျပသံုးႏွံဳးသကဲ့သ္ို႔ “မူလတိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို
အေရးၾကီးထင္ရွားေစရန္ လိုအပ္ေသာ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေလ့လာျခင္းမ်ားမျပဳလုုပ္ဘဲ ျမွင့္တင္ေပးျခင္း” သို႔မဟုုတ္
“အဆင့္ေက်ာ္သတင္းေရးျခင္း” မဟုုတ္ပါ။ ျမန္မာအစိုးရ၏ ပါးနပ္မႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားဆိုင္ရာ
အားကိုးရသည့္ တိုင္တန္းခ်က္ အစီရင္ခံစာမ်ားကို သတင္းမွား ဟုု ေဖာ္ျပကာ ပယ္ခ်ျခင္းမ်ားမျပဳလုုပ္ခင္ မစၥတာ
မက္သီစင္ ေျပာသကဲ့သို႔ပင္ အလဲြသံုးစားျပဳမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာအားလံုးကို ေသခ်ာႏွ႔ံစပ္စြာ စစ္ေဆးေ၀ဖန္သင့္သည္။
ဤအရာကိုပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပဳလုုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Fortify Rights ရွိ ယခုုစာေရးသူႏွစ္ဦး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးျပဳႏွစ္ဦး၊ စြယ္စံုမီဒီယာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္
တစ္ဦးႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဥပေဒေရးရာ ဒါရိုက္တာ ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔သည္ ထို ၁၇ မိနစ္ၾကာေသာ ဗြီဒီယိုကို အၾကိမ္ေရ
ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကည့္ခဲ့ျပီး အျမန္ႏႈန္းမ်ိဳးစံုတြင္ စစ္ေဆးေ၀ဖန္ခဲ့ျခင္း၊ အသံကို ဘာသာျပန္ျခင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္းရွိ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အရပ္သားလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ လုုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အစပိုင္းကတည္းကပင္ အခ်က္အလက္အနည္းငယ္ကို ရွာေဖြအတည္ျပဳခဲ့သည္။ အရပ္သားအက်ႌ
၀တ္ဆင္ထားေသာ အမ်ိဳးသား ၁၈ ဦးေက်ာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦးတိို႔ကို နွိပ္စက္ေနေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္သား
ႏွစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ႏွင့္ အနည္းဆံုး အရပ္သားဘက္မွ ျဖစ္လာေသာ စစ္သားေလးဦး ဗြီဒီယိုထဲတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ဗြီဒီယိုထဲတြင္ ၾကိဳးတုုပ္ျပီး စစ္သားမ်ားက ရိုက္ျခင္းကို ခံရေသာ ဓားစာခံ
ေျခာက္ဦးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ေသာ ထင္ရွားသည့္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုုအုပ္စုျဖစ္သည့္
တေအာင္းလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထပ္မံ သိရွိခဲ့သည္။ အေရးၾကီးေသာအခ်က္မွာ ထိုအျဖစ္အပ်က္သည္
ရွမ္းျပည္နည္၊ ကြတ္ခိုင္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ႏိုင္ေျခ ရွိသည္ကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
ၾကိဳးတုုပ္ထားေသာ လက္နက္မဲ့ အမ်ိဳးသားမ်ားထဲမွ သံုးဦးကို စစ္ေမးရာတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားက (၃၂)ခ်က္
ခ်က္ကန္ခဲ့ျပီး၊ (၄)ခ်က္ လက္သီးႏွင့္ထိုး၊ ပါးရိုက္ခဲ့ကာ ဦးထုုပ္ႏွင့္ (၃)ခ်က္ ရိုက္ခဲ့သည္။ ဓားစာခံႏွစ္ဦးမွာ ၎တို႔၏
မ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ ပါးစပ္မ်ားမွ ေသြးထြက္ခဲ့သည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား၏ ညာဘက္ပခံုးေပၚရွိ တပ္ဘက္ဆိုင္ရာ
တံဆိပ္အကြက္မ်ားက ၎တို႔သည္ ေျခလ်င္အျမန္တပ္ရင္း (LID ၈၈) မွျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။
ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေတာင္းဆိုထားေသာ ရုုပ္ရွင္ျဖစ္သည့္ ထုုိအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
(၈၆)စကၠန္႔ၾကာ ရုုပ္ရွင္ကို ထုုတ္ျပီးေနာက္ (၂၄)နာရီအတြင္း၊ ေမ (၂၈)ရက္တြင္ ထုုတ္ျပန္ေသာ
သတင္းထုုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္ ဤအေရးၾကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။
ဤရုုပ္ရွင္သည္ အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္တို႔ထံမွ ရွားပါးျပီး ခ်က္ခ်င္းနီးပါး ျမန္ဆန္ေသာ တုုံ႔ျပန္မႈကို ရေစရံုသာမက
သတင္းစာဆရာမ်ားကိုလည္း ထိုအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ပိုမိုနက္နက္နဲနဲ စံုစမ္းျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္
အခ်က္အလက္အသစ္မ်ားကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ ရုုပ္ရွင္ကို ထုုတ္လႊင့္ျပီး (၃)

ရက္အၾကာတြင္ ယခုု ေထာင္ခ်ခံထားရသည့္ ဧရာ၀တီမွသတင္းေထာက္ လ၀ီ၀မ္သည္ ထိုအျဖစ္အပ်က္မွာ (၂၀၁၅) ခုုႏွစ္
ဇြန္လတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေၾကာင္း ကူညီအတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနႏွင့္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ရုုပ္ရွင္ထဲတြင္
ပါ၀င္သည့္ လူမ်ားထဲမွ ေလးေယာက္ကို လအနည္းငယ္ၾကာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျပီးေနာက္တြင္ ျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ့သည္
ဟူသည့္ ၀မ္းသာဖြယ္သတင္းကို ရရွိခဲ့သည္။
မွားယြင္းစြာ သတင္းအစီရင္ခံျခင္း သို႔မဟုုတ္ ခ်ဲ႕ကားေျပာဆိုျခင္း မဟုုတ္သည့္အျပင္ ဤအျဖစ္အပ်က္သည္
အခ်က္အလက္မ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို ျမွင့္တင္ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အစိုးရ၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈကို
လွံဳ႕ေဆာ္ေပးရန္အတြက္ ဗြီဒီယိုႏွင့္ ရုုပ္ရွင္ကို တာ၀န္သိစြာ အသံုးျပဳျခင္းကို ေဖာ္ျပေနသည္။
မစၥတာ မက္သီစင္၏ ေဆာင္းပါးတြင္ ရခုုိင္ျပည္နယ္ရွိအေျခအေနကိုလည္း ရည္ညႊန္းကာ သတင္းလိမ္ မ်ားႏွင့္
လုုပ္ၾကံဖန္တီးထားေသာ ဗြီဒီယို ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၎က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ
က်ဴးလြန္သည့္ “ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ားဆိုင္ရာ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ား” ျဖစ္ေၾကာင္း
အသိေပးေဖာ္ျပခဲ့ျပီး ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ “အလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ားဆိုင္ရာ
အစီရင္ခံစာမ်ားကို ျငင္းဆန္ရန္ မတိက်ေသာ သတင္းမီဒီယာ”ကို ဒုုိင္းအေနႏွင့္ အသံုးျပဳသည္ ဟုု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
၂၀၁၂ ကတည္းက တက္ၾကြလႈပ္ရွားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးစံုသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ အေျခခံသည့္ အင္တာနက္မွရရွိေသာ
ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗြီဒီယိုမ်ားကို ထုုတ္ေ၀ကာ ၎တို႔သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
ကေလးမ်ားကို ရခုုိင္ျပည္နယ္တြင္ က်ဴးလြန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား၏ သက္ေသကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု
စြပ္စြဲ သို႔မဟုုတ္ ယူဆခဲ့ၾကသည္။
ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မစၥတာ မက္သီစင္က “လုုပ္ၾကံဖန္တီးထားေသာ ဗြီဒီယိုႏွင့္ ဓာတ္ပံုအမ်ားစုမွာ ႏုုိင္ငံတကာ
အသိုင္းအ၀ိုင္းက ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျပီး ဖိအားပိုမိုေပးေစရန္ သတိထားမိေရးအတြက္ အသည္းအသန္ အလ်င္စလို
ျပဳလုုပ္ေသာ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္"ဟုု ေျပာဆိုခဲ့ရာ ရခုုိင္ျပည္နယ္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး
အမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အထင္အျမင္လြဲမွားေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဤတြင္ ၎က “ရိုဟင္ဂ်ာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္
၎တို႔၏ အေပါင္းအပါမ်ားက လုုပ္ၾကံဖန္တီးထားေသာ ဗြီဒီယိုႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို" ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိႏွင့္ ထုုတ္လႊင့္ခဲ့သည္ဟု
ထင္ျမင္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။
ရိုဟင္ဂ်ာ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ အလုုပ္တြဲလုပ္သည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေတြ႔အၾကံဳ အပါအ၀င္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္
ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တြင္ အသက္ရွင္က်န္ေသာ ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့သည့္ အေသးစိတ္
ေျမျပင္ အင္တာဗ်ဴးမ်ား လုုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ ရသည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ ဤအေၾကာင္းအရာတြင္ ပါ၀င္သည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မွားမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိႏွင့္ သို႔မဟုုတ္ လွည့္စားသည့္အေနႏွင့္ ေပးခဲလွေၾကာင္း သိရသည္။
ထုုိသို႔မဟုုတ္သည့္အျပင္ ေၾကာက္စရာေကာင္းလွျပီး ေျပာျပ၍ မရႏိုင္ေသာ အျဖစ္ဆိုးမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ျပီး
ရွင္သန္က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ အလြန္နီးစပ္စြာ တူေနျပီး ကိုယ္စားျပဳေနေသာ အျခား
အခ်ိန္မ်ားမွ သို႔မဟုုတ္ အျခားအေၾကာင္းအရာႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေၾကာက္စရာေကာင္းသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေသာ
ထိုဂရပ္ဖစ္ ဗြီဒီယိုမ်ားႏွင့္ ရုုပ္ရွင္မ်ားကို မၾကာခဏ ျမင္ရေသာအခါ ၎တို႔အေနႏွင့္ ထိုရုပ္ရွင္မ်ားကို သက္ေသအေနႏွင့္
အသံုးျပ၍ရသည္ဟု အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္သြားၾကသည္။ ၎တို႔က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ၎တို႔ကို ဆက္ဆံခဲ့မႈမ်ားကို
ကမာၻက သိေစခ်င္သည့္အတြက္ ထိုဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗြီဒီယိုမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ၾကသည္။ ၎တို႔အေနႏွင့္ တာ၀န္ယူ/ခံမႈ
လုုိခ်င္ၾကသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသတင္းအခ်က္အလက္အမွားမ်ားကို မည္သို႔ ျဖန႔္ခ်ိသည္ကို ပိုမိုနက္နက္နဲနဲ သိရွိေအာင္ မျပဳလုုပ္ဘဲ
ရုုိဟင္ဂ်ာမ်ားကို အတည္မျပဳရေသးေသာ သို႔မဟုုတ္ “မွားယြင္းေသာ” ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗြီဒီယိုမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀သည့္အတြက္
အျပစ္တင္ပါက ေကာင္းက်ိဳးရရွိရန္ မျဖစ္ႏိုငပ
္ ါ။
သတင္းမီဒီယာအမွားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ျဖန္႔ေ၀ျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာလုုိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္ ဂ်ိဳနာဖစ္ရွာႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏
ေျပာဆိုခ်က္အတိုင္းပင္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ား၏ ၾကိဳးပမ္းမႈ အမ်ားစုု၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ပင္
ခုုိင္ျပည္နယ္မွရရွိသည့္ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗြီဒီယိုမ်ားမွာ အတုု မဟုုတ္ဘဲ ေသခ်ာေပါက္ အစစ္ျဖစ္ေနသည္မ်ား ထပ္မံမ်ားစြာ
ရွိပါသည္။
ရုုပ္ရွင္ႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္ သတင္းမီဒီယာ ၾကားခံမ်ား အပါအ၀င္ ကိရိယာမ်ား အားလံုးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စိတ္တိုင္းက်
အသံုးျပဳျပီး လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ျပီး အမွန္အတိုင္းျဖစ္ေစေရး ၾကိဳးပမ္းရန္ အခ်ိန္တန္ပါျပီ။

မက္သရူးစမစ္သည္ Fortify Rights ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ုဳပ္ ျဖစ္ျပီး ေအမီစမစ္သည္ Fortify Rights ၏
အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ျဖစ္သည္။

