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ျမန္မာ- စစ္ဆန္႔က်င္ေရး ျငိမး္ ခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခဲသ
့ မ
ူ ်ားအား ရာဇ၀တ္မျႈ ဖင့္ ဖမ္းဆီးထားျခင္းမွ ခ်က္ျခင္းလႊတပ
္ ါ
ကခ်င္ျပည္နယ္တင
ြ ္
ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ားကို
ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆို။

အဆံုးသတ္ရန္ႏွင့္

အရပ္သားမ်ားအေပၚ

ကာကြယ္

(ရန္ကန
ု ္၊ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ ေမလ-၁၂ ရက္) - ကခ်င္ျပည္နယ္တင
ြ ္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပမ
ြဲ ်ားေၾကာင့္ ပိတမ
္ ိေနၾကေသာ အရပ္
သားမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းစြာ ေျပာင္းေရြ႕ခိုလံႈခြင့ေ
္ ပးေရး အာမခံခ်က္ေပးရန္ ျမန္မာစစ္တပ္အား
ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းဆႏၵျပ၍ ေတာင္းဆိခ
ု ဲ့ၾကေသာ လူ႔အခြင့ေ
္ ရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ ကိုးဦးကို ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္
အျမန္ဆုးံ ျပန္လႊတ္ေပးသင့္ေၾကာင္း Fortify Rights အဖြ႔ႀဲ ကီးက ယေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ
တစ္၀မ
ွ ္းလံုးတြင္ ေမလ (၆) ရက္ေန႔မွစ၍ ၿမိဳ႕ေနရာေပါင္း (၄) ေနရာတိ႔၌
ု အနဲဆုးံ ဆႏၵျပပြဲ (၄)ၾကိမ္တိတိ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ေနာက္ထပ္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကိုလည္း ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည္။
“ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းဆႏၵျပတယ္ဆိုတာ ရာဇ၀တ္မ႔က
ႈ ်ဴးလြန္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆႏၵျပသမားေတြ မွနပ
္ ါတယ္။”ဟု Fortify
Rights အဖြ႔ႀဲ ကီး၏ အႀကီးအကဲ မစၥတာ မက္သယူးစမစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ဒီအဖမ္းခံထားရတဲ့ လူ႔အခြင့ေ
္ ရး ကာ
ကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သေ
ူ တြကို သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုငအ
္ စိုးရအေနနဲ႔ ျခြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးသင့္ပါတယ္။”
အဆိုပါ လူ႔အခြင့ေ
္ ရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ (၉)ဦးမွာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့လ
္ ည္
ဆႏၵျပျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒမ
္ - ၁၉ ကို ခ်ဳိးေဖာက္မ႔အ
ႈ ျဖစ္ ႀကိဳတင္စစ
ီ ဥ္ထားသည့္ ဆႏၵျပပြမ
ဲ ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ေဒသ
အာဏာပိင
ု မ
္ ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားရန္ ပ်က္ကြက္မႈဆိုသည့္ စြပ္စခ
ြဲ ်က္မ်ားျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ သံုးလ ႏွင့ေ
္ ငြဒဏ္ ျမန္
မာက်ပ္ေငြ ၃၀၀၀၀ိ/-အထိ တစ္ေပါင္းတည္း က်ခံရႏိုင္မည့္ ျပစ္မမ
ႈ ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆခ
ို ံခရ
ဲ့ သည္။ တရားစြဲဆခ
ို ံထားရ
သူမ်ားမွာ- ကိမ
ု ်ဳိးသူထြဋ္ (အသက္- ၃၈ႏွစ္)၊ ကို ေမတၱာဦး (အသက္-၄၅ႏွစ္)၊ ကို ေကာင္းထက္ ေက်ာ္ (အသက္- ၂၃)၊
ကို ေဇယ် (အသက္- ၁၉)၊ ကို ရဲေအာင္ေအး (အသက္- ၂၃ႏွစ္)၊ ကိုမ်ဳိးေစာ (အသက္- ၂၅ႏွစ္)၊ ကို ေအာင္မင
ိႈ ္းဆန္း
(အသက္- ၄၂ႏွစ္)၊ ကိစ
ု ိုးမိုး (အသက္- ၄၆ ႏွစ္)၊ ႏွင့္ ကဗ်ာဆရာ ကလစ္ (အသက္- ၄၇) တိ႔ု ျဖစ္ၾကသည္။
အဆိုပါ စြဲထားေသာ ပုဒမ
္ ်ားျဖင့္ ကိုေအာင္မိႈင္းဆန္း၊ ကိစ
ု ိုးမိုး ႏွင့္ ကဗ်ာဆရာ ကလစ္တ႔က
ို ို လက္ရွိအိုးဘိအ
ု က်ဥ္း
ေထာင္တင
ြ ္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသည္။
ေမလ (၆) ရက္ေန႔ကလည္း မေကြးတိုင္း၊ ေအာင္လံျမိဳ႕နယ္တြင္ မ်ဳိးသူထြဋ္ ႏွင့္ ေမတၱာဦးတိ႔ု ႏွစေ
္ ယာက္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ
ဆႏၵျပေနစဥ္အတြင္း ရဲမ်ား၏ ဖမ္းဆီးတရားစြဲဆိုျခင္းကို ခံလက
ို ္ရသည္။ ေနာက္တစ္ေန႔ ေမလ (၇) ရက္ေန႔တြင္၊ ရန္ကန
ု ္
တိုင္း ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္တြင္ ေမလ(၆) ရက္ေန႔က ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခဲမ
့ ႈ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ေကာင္းထက္ ေက
ေက်ာ္၊ ေဇယ်၊ ရဲေအာင္ေအးႏွင့္ မ်ဳိးေစာတိ႔က
ု ို ေက်ာက္တံတားနယ္ေျမ ရဲအရာရွိ မ်ဳိးထက္က တရားစြဲဆိုချဲ့ ပန္သည္။
ေမလ ကိုးရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလး၊ ခ်မ္းေအးသာဇံျမိဳ႕နယ္၊ အမွတ(္ ၈) ရဲတပ္ရင္းမွ ရဲအရာရွိ သက္ႏင
ို ္က ကိုေအာင္မင
ိႈ ္းဆန္း၊
ကိုစိုးမိုး ႏွင့္ ကဗ်ာဆရာ ကလစ္တ႔က
ို ို မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ လူေပါင္း (၄၀)ေက်ာ္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းဆႏၵျပခဲ့သည့္ ေနာက္ဆက္
တြဲအျဖစ္ ဖမ္းဆီးတရား စြဲဆိုထန
ိ ္းသိမ္းခဲ့သည္။ ေမလ (၁၀) ရက္ေန႔ကလည္း ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးမွ ကဗ်ာ
ဆရာ ကလစ္ကို အိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္တင
ြ ္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္လ ခ်မွတခ
္ ဲ့သည္။ ( ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီ
တန္း လွည့လ
္ ည္ျခင္းဆိုငရ
္ ာ ပုဒ္ ၁၉ ကို ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့သည္ ဟူေသာ စြဲခ်က္ျဖင့္)။ ေအာင္မိႈင္းဆန္းႏွင့္ စိုးမိုးတိ႔မ
ု ွာမူ ေမလ
(၁၈) ရက္ေန႔တြင္ ရံုးထုတ္ခံရဖြယ္ ရွိေနသည္။ အဆိပ
ု ါ သံုးေယာက္မွာလည္း အိုးဘို အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြငပ
္ င္ အက်ဥ္းခ်
ခံေနရသည္။
အခုအခါတြင္ တရားရင္ဆင
ို ေ
္ နရေသာ လူ႔အခြင့ေ
္ ရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ ကိုးဦးအျပင္၊ ေမလ (၉) ရက္ေန႔က ကခ်င္
ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ႕နယ္တြင္ ေမလ(၃)ရက္ႏွင့္ (၄)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ လူရာေပါင္းမ်ားစြာ၏ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္း
ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့လ
္ ည္ဆႏၵျပျခင္းဆိုငရ
္ ာ အက္ဥပေဒ ပုဒမ
္ -
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၁၉အရ ေနာက္ထပ္ လူ႔အခြင့ေ
္ ရးကာကြယ္ေစာက္ေရွာက္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကိုလေဇာ္၀မ္ (အသက္-၂၉)၊ မ
ဆြတ္ ေဆာင္း ထြယ္ ( အသက္-၂၄ ႏွစ္) ႏွင့္ ကိုလဘိုင္အန
ြ ္မင
ို ္ (အသက္ ၂၅) တိ႔အ
ု ား အလားတူျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖင့္
အမိန႔ခ
္ ်မွတခ
္ ဲ့ၿပီး လူတစ္ေယာက္စီကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၀၀၀၀ိ/- (အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြ ၂၂$ နီးပါးခန္႔)
ဒဏ္ေၾကးခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သူတို႔၏ အမႈ႔ကိုလည္း အျပီးအျပတ္ ပိတ္ပစ္ခဲ့သည္။
ဆႏၵျပပြစ
ဲ ီစဥ္ၾကသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ တာေမြျမိဳ႕နယ္မွ ဆူးေလဘုရားလမ္းအထိ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ လူေပါင္း ၅၀၀ ခန္႔
လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ဆႏၵျပၾကရန္ စီစဥ္ထားၾကသည္။
ေမလ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ဦးေဆာင္စစ
ီ ဥ္သမ
ူ ်ားက ခြင့ျ္ ပဳမိန႔တ
္ င္ထားေသာ ေမလ (၁၂) ရက္ေန႔ လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵျပပြဲ
ခ်ီတက္မည့္ အေၾကာင္းၾကားမႈကို လက္ခံရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း ေမလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ တာေမြ ရဲအရာရွိ လွဘုန္းေက်ာ္က
လံုျခံဳေရးစိုးရိမ္စရာ ရွိသည့္ကိစၥအတြက္ လည္းေကာင္း၊ ဆႏၵျပသည့္ လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ယဥ္ေၾကာပိတ္ဆ႔မ
ို ႈ
အႏၱရာယ္ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္သည့္အတြက္လည္းေကာင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲကို
ေရွ႕ဆက္လက္ခြင့မ
္ ျပဳႏိုင္ေတာ့
ေၾကာင္း စီစဥ္သမ
ူ ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ျမန္မာ အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္သူလူထေ
ု တြရ႕ဲ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းလွည့္လည္ခင
ြ ့္ အခြင့ေ
္ ရးကို အကာကြယ္ေပးသင့္ပါတယ္။”
ဟု မစၥတာ မက္သယူး စမစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “အဲဒီလို လုပ္ရမဲ့အစား ျမန္မာအစိုးရက စည္းမေက်ာ္တဲ့ ဘယ္သူ႔
ကိုမဆို ခ်ိနရ
္ ြယ္ေနပါတယ္။”
၂၀၁၇-ခုႏွစ္၊ ႏိ၀
ု င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ကလည္း ရန္ကုန္တင
ို ္း နယ္စပ္ေရးရာႏွင့္ လံုျခံဳေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေအာင္စိုးမိုး က
လည္း “အမ်ားျပည္သူလူထု အေႏွာက္ယွက္ေပးမႈႏွင့္ စိုးရိမ္ေသာကျဖစ္ေစမႈ” အရ ရန္ကုန္တင
ို ္း ၁၁-ျမိဳ႕နယ္အတြငး္ ျငိမ္း
ခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းမ်ားကို တားျမစ္သည့္ အမိန႔တ
္ စ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိပ
ု ါ အမိန႔မ
္ ွာ ယခုတင
ို ္ အသက္၀င္
ေနဆဲျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့ႏ
္ ွင့္ စီတန္းလွည့လ
္ ည္ခင
ြ ့္ ဥပေဒအရ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပပြဲကို စီစဥ္သူမ်ားသည္ စီစဥ္
ထားေသာ စုေဝးမႈ သိ႔မ
ု ဟုတ္ စီတန္းလွည့လ
္ ည္မႈ တစ္ခုကို ၄၈ နာရီ ထက္မေက်ာ္လြန္ပဲ ႀကိဳတင္၍ အသိေပးရန္
လိုအပ္ၿပီး ဆႏၵျပပြဲ “ေခါင္းစဥ္”ႏွင့္ ဆႏၵျပပြဲတြင္ “ေႂကြးေၾကာ္မည့္ စာသားမ်ား”ကိုလည္း အသိေပးရန္ လိုအပ္သည္။
“ႏုင
ိ ္ငေ
ံ တာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု၊ လူမ်ဳိး၊ သို႔မဟုတ္ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လူ႔က်င့္ဝတ္သိကၡာ
ထိခိုက္ေစေသာ” စကားမ်ားကို တားျမစ္ထားသည္။ ဆႏၵျပသမားမ်ားသည္လည္း “ေမာင္းႏွငေ
္ နသည့္ ယာဥ္မ်ား၊
လမ္းသြားလမ္းလာမ်ားကို ပိတ္ဆ႔ျို ခင္းမရွိေစရဘဲ အမ်ားျပည္သက
ူ ိုလည္း အေႏွာင့္အယွက္ျပဳျခင္း မရွေ
ိ စရပါ။”
အျပည္ျပည္ဆိင
ု ္ရာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးဥပေဒက ႏုင
ိ ္ငမ
ံ ်ားတြင္ ၿငိမး္ ခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့ႏ
္ င
ွ ့္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းဆုိင္ရာ လြတ္
လပ္ခင
ြ ့က
္ ို အကာအကြယ္ေပးရန္ တာဝန္တစ္ရပ္ရွိေနသည္။ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ဥပေဒအရ မွ်တစြာျပ႒ာန္းသည့္
အခါႏွင့္ သဘာဝက်ေသာ ရည္ရြယခ
္ ်က္တစ္ခုကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လိေ
ု သာအခါတြင္ ႏုိငင
္ ံမ်ားသည္
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့မ
္ ်ားကို ကန္႔သတ္ႏုိင္သည္။ အမ်ားျပည္သူ အေဆာက္အအံုထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္
လမ္းမ်ားကို ယာယီပိတ္ဆ႔ထ
ို ားျခင္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈအတြက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရာဇဝတ္မႈျပစ္ဒဏ္ကို ႏုိငင
္ ံ
တကာဥပေဒတြင္ မမွ်တသည့္ ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ၊္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးေကာင္စီထသ
ံ ို႔ တင္ျပေသာ ပူးတြဲအစီရင္ခစ
ံ ာတစ္ရပ္တင
ြ ္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ
စုေဝးျခင္းႏွင့္ အသင္းအပင္းဆိုငရ
္ ာ လြတ္လပ္ခြင့ႏ
္ င
ွ ့ဆ
္ ုိင္ေသာ ကုလသမဂၢအထူးအစီရင္ခစ
ံ ာတင္သြင္းသူႏွင့္ ဥပေဒမဲ့
တရားလက္လြတ္ သို႔မဟုတ္ ႀကံဳရာက်ပမ္း ကြပ္မ်က္ျခင္းဆိုငရ
္ ာ အစီရင္ခစ
ံ ာ တင္သင
ြ ္းသူတို႔ကလည္း “သင့္ေတာ္သည့္
အစီရင္ခံျခင္းကို ပ်က္ကြက္ျခင္းေၾကာင့္ စီစဥ္သူမ်ား၊ လူမေ
ႈ ရးေခါင္းေဆာင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ႏုင
ိ င
္ ံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ
ဒဏ္ေငြ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရႏုိင္သည့္ အာဏာပိင
ု ္တို႔၏ အေရးယူမႈမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရာဇဝတ္မႈျပစ္ဒဏ္တစ္ခခ
ု ုကို
မခံစားထိုက္ေၾကာင္း” ေဖာ္ျပထားသည္။
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စုေဝးဆႏၵျပျခင္းကို ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားမႈမရွိဘဲ ရဲတပ္ဖ႕၀
ြဲ င္မ်ားကၿဖိဳခြင္းႏွိမန
္ င္းျခင္းႏွင့္ စုေဝးဆႏၵျပျခင္း၏ “ေခါင္း
စဥ္”ႏွင့္ “ခြင့ျ္ ပဳခ်က္တင္ရသည့္ စာသားမ်ား”ကို အစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းတိ႔ေ
ု ၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့လ
္ ည္ျခင္းဆုိငရ
္ ာ ဥပေဒမွာ ႏုင
ိ င
္ ံတကာဥပေဒအား ခ်ဳိးေဖာက္သြားခဲ့ရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝး
ရာတြင္ စုရုးံ ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ပါဝင္ျခင္းတုိ႔ျပဳသည့္သူမ်ားအား ႏုိငင
္ ံတကာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာ
ေရာက္ေသာ ရာဇဝတ္မႈတံဆပ
ိ ္ကပ္ျခင္းကို ျမန္မာႏုိင္ငံ တရားဥပေဒက ခြင့ျ္ ပဳထားသည္။
ႏုိငင
္ ံတကာစံႏန
ႈ ္းမ်ားႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့လ
္ ည္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ျမန္မာအစိုးရ
က ျပင္ဆင္ေပးသင့္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္း အခြင့အ
္ ေရးမ်ားကို ေသခ်ာစြာ အကာအကြယ္ေပးရ
မည္ဟု Fortify Rights အဖြ႕ႀဲ ကီးက ဆိုသည္။
ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို ္အပ
ု ္စျု ဖစ္ေသာ (ေကအိင
ု ္ေအ) ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္တို႔အၾကား
တိုက္ပြဲမ်ား အရွိနျ္ မင့္တက္လာခ်ိန္တင
ြ ္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကာမုိင္းၿမိဳ႕နယ္ခြဲႏွင့္ တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေနထုိင္ၾကေသာ ခန္႔
မွန္းေျခ အရပ္သား ၆၈၀၀ ခန္႔မွာ ဧၿပီလမွ စတင္၍ ဝင္ေရာက္ခိလ
ု ႈံလာခဲ့ၾကသည္။ ေမလ ၈ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္
အရပ္ဘက္အဖြ႕အ
ဲ စည္း ၉ ခု ပူးေပါင္းထားေသာ the Joint Strategy Team-ပူးေပါင္းနည္းဗ်ဴဟာအဖြ႕သ
ဲ ည္ အရပ္ သား
အခ်ဳိ႕ကို ကယ္ထုတ္ရန္ ျမန္မာစစ္တပ္က ခြင့ျ္ ပဳခဲ့ေသာ္လည္း ေထာင္ႏင
ွ ့ခ
္ ်ီေသာ လူမ်ားမွာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ေနရာ
မ်ားတြင္ ပိတ္မေ
ိ နၾကဆဲရွိသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ႏင
ွ ့္ ေကအိင
ု ္ေအတပ္ဖ႕ဝ
ြဲ င္တ႔၏
ို
တုိက္ပြဲမ်ား
ေၾကာင့္၊ တိုက္ပမ
ြဲ ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ၊္ ဇြန္လမွစ၍ အရပ္သားျပည္သူ ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔မွာ
ထြက္ ေျပးခဲ့ရၿပးီ ျဖစ္သည္။
ေမလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဦးဝင္းျမတ္ေအး
က Radio Free Asia အသံလင
ႊ ့ဌ
္ ာနသို႔ ေျပာၾကားခဲရ
့ ာတြင္-“အရပ္သားမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး
မွာ အစိုးရ၏တာဝန္…… ကြ်န္ေတာ္တို႔က စစ္တပ္၏အကူအညီမပါဘဲ အရပ္သားေတြကို ေဘးကင္းလံုၿခံဳတဲေ
့ နရာကို ေခၚ
သြားလို႔မရဘူး။ အရပ္သားေတြကို ေဘးကင္းလံုၿခံဳတဲ့ေနရာေတြကို ေခၚေဆာင္သြားဖိ႔အ
ု တြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က စစ္တပ္ႏင
ွ ့္
လက္တြဲလုပ္မရ
ွ မယ္။” ဟု ေျပာခဲပ
့ ါသည္။
ျမန္မာစစ္တပ္က ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာသည့္တုိင္ေအာင္ ကာမိင
ု ္းၿမိဳ႕နယ္ခႏ
ြဲ ွင့္ တႏုိင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသို႔
ဝင္ေရာက္ခိုလံႈလာၾကေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအရပ္သားမ်ားအား အကူအညီေပးေရး အုပစ
္ ုမ်ားက ဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ အစား
အေသာက္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးကမ္းျခင္းမ်ားကို ျငင္းဆန္ခေ
ဲ့ ၾကာင္း သတင္းရရွိခဲ့သည္။
ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢ အထူးအစီရင္ခစ
ံ ာတင္သင
ြ ္းသူ မစၥယန္ဟီးလီးက ေၾကညာခ်က္တစ္ေဆာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့
ရာတြင္ “ကယ္ဆယ္ေထာက္ပေ
ံ့ ရးပစၥည္းမ်ားကို တမင္တကာ ဟန္႔တားထားသည့္ မည္သည့္လုပ္ရပ္ကိုမဆို အျပည္ျပည္
ဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ စစ္ရာဇဝတ္မႈေျမာက္သည္”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
“အရပ္သားမ်ား အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနေသာ အသက္ကယ္အကူအညီေပး ပစၥည္းမ်ားကို ျငင္းဆန္ေနျခင္းအတြက္
အေၾကာင္းျပခ်က္မရွ”ိ ဟု မစၥတာ မက္သယူးစမစ္က ေျပာၾကားသည္။ “ဒုကၡသည္မ်ားအား အကူအညီေပးေရး ဝင္ေရာက္
ခြင့အ
္ ေပၚ ဤအဓိပၸါယ္မရွိ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမ်ားအား ယခုပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ လိုအပ္ပါသည္။”
အေသးစိတ္သိလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါရန္:
မစၥတာ ေဒးဗစ္ဘာ့ခ၊္ ျမန္မာလူ႔အခြင့အ
္ ေရးကြ်မ္းက်င္သ၊ူ ေဖာ္တီးဖုိင္းရိုကအ
္ ဖြ႕ႀဲ ကီး၊ ဖုန္း - +၉၅-၉၇၉ ၃၁၁ ၁၆၈၅
(ျမန္မာ) david.baulk@fortifyrights.org; Twitter: @davidbaulk, @FortifyRights
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မစၥတာ မက္သယူးစမစ္၊ အႀကီးအကဲ၊ ေဖာ္တီးဖုိင္းရိုကအ
္ ဖြ႕ႀဲ ကီး၊ ဖုန္း - +၁-၂၀၂ ၅၀၃ ၈၀၃၂ (အေမရိကန္)
matthew.smith@fortifyrights.org; Twitter: @matthewfsmith, @FortifyRights

