ျမန္မာႏိုင္ငံ - ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအား ကုစားမႈမ်ားေပးရန္၊ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို ကာကြယရ
္ န္၊

အစီရင္ခံစာအသစ္သည္ အခြင့္အေရးအတြက္လႈပ္ရွားသူ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဖမ္းဆီးမႈႏွင့္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားအား
ေဖၚထုတ္ေပးထားပါသည္။

(ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ဧျပီလ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ)္
- ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအား
အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးအား လြတ္ေပးျခင္းႏွင့္ မတရားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ထားျခင္းခံရသူ
မည္သက
ူ ိုမဆို ျပန္လည္ကုစားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပသ
္ င့္သည္ဟု အသံႏွင့္ Fortify Rights တို႔မွ ယေန႔တြင္ထုတ္ျပန္သည့္
အစီရင္ခံစာတြင္ ေျပာျပထားသည္။ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နွင့္ အက်ဥ္းသား
၂၅၀၀၀
ေက်ာ္အား
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း
ႏိုင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားမ်ား
အနည္းဆံုး
၁၈၂
ဦးမွာ ေထာင္ထဲတြင္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ႏိုင္ငံတကာဥပေဒနွင့္အညီ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားကို
ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈမ်ားေပးအပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါသည္။
ဤပူးတြဲ အစီရင္ခံစာအသစ္သည္ “ကၽြန္ေတာ္္တို႔၏ အိမ္မက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး အတြက္ျဖစ္သည္”၊
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊
မႏၱေလးျမိဳ႕ရိွ
ေက်ာင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားအား
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊
ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားမွ
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအား မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ေထာင္အတြင္းရိေ
ွ နစဥ္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္း
ႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္မ်ားအား
တားဆီးခဲ့ျခင္းမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ထိခိုက္ခံခဲ့ရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္
လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အျခားႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား
(လြန္ခဲ့ေသာ အပတ္တြင္လြတ္ေျမာက္သြားသူမ်ားအပါအဝင္) အတြက္ ျပန္လည္ကုစားမႈမ်ားေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။
“လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္နဲ႔့ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္မ်ားကို အာမခံခ်က္မေပးတဲ့အတြကေ
္ ၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရိွတဲ့
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြ အတြက္ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြဟာ အလွမ္းေ၀းစြာရိွေနပါတယ္”ဟု အသံကို
ပူးတြဲ တည္ေထာင္ခဲ့သူ ကုိရဲေ၀ျဖိဳးေအာင္က ေျပာခဲ့ပါသည္။ “ဒီအစား အရပ္သားအစိုးရဟာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏
လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ေနရာက်ဥ္းေျမာင္းေအာင္ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။”
Covid-19 ကူးစက္ေရာဂါေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားကို လႊတ္ေပးရန္ေတာင္းဆိုမႈအရ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္မွ ဧၿပီလ ၁၇
ရက္ေန႔တြင္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား
၁၈
ဦးအပါအဝင္
အက်ဥ္းသားေပါင္း
၂၄၈၀၀
ေက်ာ္ကို
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ
ႏိုင္ငံေရး
အက်ဥ္းသား
၇၄၀
ေက်ာ္အား
အစိုးရအေနျဖင့္ ျပန္လည္ကုစားမႈမ်ားႏွင့္
တရား
မွ်တမႈမ်ား ေပးရန္ပ်က္ကြက္ေနခဲ့သည္။
ႏွစ္စဥ္
အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အား
ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္္း ျမန္မာအစိုးရသည္
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊
သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား သူတို႔၏အခြင့္အေရး ထုတ္ေဖာ္ျခင္းအတြက္ ဆက္လက္ ဖမ္းဆီး၊
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ၿပီး ေထာင္ခ်ေနဆဲျဖစ္သည္။
စာမ်က္ႏွာ ၆၀ ပါေသာ အသံႏွင့္ ေဖာ္တီဖိုင္းရိုက္ Fortify Rights တို႔၏ အစီရင္ခံစာသည္ တစ္ႏွစ္တာၾကေသာ ပူးတြဲစံုစမ္း
စစ္ေဆးမႈ
အေပၚအေျခခံထားပါသည္။
မႏၲေလးတိုင္းရိွ
ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္
လံုျခံဳေရးအစီအစဥ္မ်ား
ပိုမိုထားရိွရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တကၠသိုလ္အရာရိွမ်ားမွ တားဆီးခဲ့ပံုကို အစီရင္ခံစာတြင္
မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္
မတရားဖမ္းဆီးျခင္းကို
ခံခဲ့ရျပီး
ရက္ေပါင္း
၈၀
ေက်ာ္ေထာင္ထဲတြင္ ေနခဲရ
့ သည္။
အခ်ိဳ႕ကို
ေထာင္ထဲတြင္
အက်ဥ္းေထာင္အေစာင့္မ်ားက
ရိုက္နက္ျခင္းခံခဲ့ရသည္ကို ေဖၚျပထားသည္။
ေထာင္မွလြတ္လာသည့္အခါ
အစိုးရသည္
ေက်ာင္းသားမ်ားကို
လံုေလာက္သည့္ ျပန္လည္ကုစားမႈတစ္ခေ
ု ပးရန္ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ေစာင့္မ်ားက ရိုက္ႏွက္ျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္၍
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ ရလဒ္မ်ားကို ေ၀မွ်ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။

ဤကိစၥသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ မ်ားစြာျဖစ္ပြားေသာ အျခားကိစၥမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳပါသည္။

“COVID-19 ေရာဂါအက်ပ္အတည္း ပိုမိုနက္ရိႈင္းလာတာနဲ႔အမွ် အစိုးရက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို လြတ္ေပးျပီး
အေျခခံအခြင့္အေရးေတြကို လုိက္နာဖို႔ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္”ဟု ေဖာ္တီဖိုင္းရိုက္ (Fortify Rights) ၏
အမႈေဆာင္ညြန္ၾကားေရးမႈး ေအမီစမစ္ Amy Smith က ေျပာခဲသ
့ ည္။ “မိမိတို႔ရဲ့လြတ္လပ္မႈအတြက္ မတရားသျဖင့္
မွားယြင္းစြာက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူမ်ား အပါအ၀င္ ထိခိုက္နစ္နာသူေတြကို အစိုးရက ျပန္လည္ကုစားေပးသင့္ပါတယ္”
မတ္လ
၂၃
ရက္ေန႔တြင္
Novel
Coronavirus
ေၾကာင့္တကမၻာလံုးျပန္႔ပြားေနသည့္
COVID19 ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေတြ႕ရိွေၾကာင္း ပထမဦးဆံုး အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ျမန္မာ့အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသည္
အက်ဥ္းသားဦးေရ
အလြန္ထူထပ္မႈ
အမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေနျပီး
သန္႔ရွင္းမႈနည္းပါးသည့္
အခ်က္သည္ ေရာဂါျပန္႔ပြားမႈကို တိုးျမင့္ႏိုင္ေျခ ရိွသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ား မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားက်င့္သံုးမႈျခင္းကို
ပိတ္ဆို႔ထားျခင္းထက္ ကမၻာတ၀ွမ္းရိွ အစိုးရမ်ား၏ စံနမူနာကို လိုက္နာသင့္ျပီး
အထူးသျဖင့္ COVID-19
ကူးစက္မအ
ႈ ႏၲရယ္ရိွေနသည့္ အေျခအေနတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လြတ္ေပးသင့္ပါသည္။
အသံႏွင့္ ေဖာ္တီဖိုင္းရိုက္ (Fortify Rights) တို႔သည္ အစီရင္ခံစာအတြက္ မတရားဖမ္းဆီးျခင္း ခံခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသား ၇
ဦးအပါအ၀င္၊
ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့သည့္
မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၊
ရတနာပံုတကၠသိုလ္
အရာရိွမ်ား၊
ပါေမာကၡမ်ားအပါအ၀င္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမ်ား၊ လြတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦး၊ သတင္းေထာက္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ
တက္ၾကြလုပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားျဖင့္ အင္တာဗ်ဴး ၂၈ ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ရတနာပံု တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ရွည္လ်ားေသာ ႏိုင္ငေ
ံ ရး လုပ္ရွားမႈ သမိုင္းရိွေသာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး
၏ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ABFSU)တြင္ မည္သို႔
ပါ၀င္ခဲ့ျပီး
မႏၲေလးတိုင္း
အတြင္းရိွ ေက်ာင္းသားမ်ား
အသတ္ခံရမႈအပါအ၀င္
ရာဇ၀တ္မႈမ်ား
တိုးပြားလာျပီးေနာက္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း လံုျခံဳေရးႏွင့္ အျခားတိုးတက္မမ
ႈ ်ားကို ေတာင္းဆိုရန္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္
၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ဆႏၵျပမႈမ်ားကို မည္သုိ႔စည္းရံုးခဲ့သည္ကို အစီရင္ခံစာတြင္ အေသးစိတ္ေဖၚျပထားသည္။
ဤဆႏၵျပပြဲမ်ား အတြင္းရတနာပံုတကၠသိုလ္၏ အရာရိွမ်ားက ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔အား တကၠသိုလ္၀င္းအတြင္းသိ႔ု
မ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ၀င္းတံခါးမ်ားပိတ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆႏၵျပသူမ်ား ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း မ၀င္ေရာက္ေစရန္
ပါေမာကၡမ်ားအား တံခါး၀တြင္ ေစာင့္ေစျခင္း တို႔ကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုတြင္ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားကို
သံတူတစ္ချု ဖင့္ ရိုက္ႏွက္မည္ဟု ပါေမာကၡတစ္ဦးက ျခိမ္းေျခာက္ခဲသ
့ ည္။
ထုိကဲ့သို႔ေသာ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား
ရိွေနေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားသည္
သူတို႔၏ဆႏၵျပမႈမ်ားကို
ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တက္ၾကြစြာလႈပ္ရွားသူ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက “ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႔ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြဟာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္မႈမ်ားေတြဟာ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုးအတြက္ျဖစ္ပါ
တယ္” ဟုရွင္းျပခဲ့သည္။
ေလးလအတြင္း
တတိယအၾကိမ္
မႏၲေလးေက်ာင္းသားတစ္ဦး
အသတ္ခံရအျပီးတြင္
တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ပယ္ခ်ကာ
ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားအား “ငါတို႔ဟာလူသားေတြဘဲ။ လူသားေတြေသႏိုင္တယ္” ဟုေျပာခဲ့သည္္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္
၄င္းအားတုန္႔ျပန္သည့္
အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္
လံုျခံဳေရးအစီအမံမ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိမ
ု ႈကို
ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာ အစိုးရႏွင့္ တကၠသိုလ္အရာရိွမ်ား အတြက္ သရုပ္ျပအသုဘတစ္ခုကို စီစဥ္ခဲ့သည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ သရုပ္ျပအသုဘျပီးျပီးျခင္း အရပ္၀တ္ရဲမ်ားက ေက်ာင္းသား ၃ ဦးျဖစ္သည့္ မ်ိဳးခ်စ္ေဇာ္
၁၈ ႏွစ္၊ ရဲမင္းထြန္း ၂၃ ႏွစ္၊ ႏွင့္ ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္ ၂၃ ႏွစ္တို႔အား ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈအစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအျဖစ္
အစိုးရႏွင့္တကၠသိုလ္ အရာရိွမ်ား၏ ဓါတ္ပံုမ်ားပါ၀င္သည့္ စကၠဴကတ္ထူျပား သရုပ္ျပေခါင္းတလားအား မီးရႈိ႔ခဲ့သည့္အတြက္
ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။
ထိန္းသိမ္းျခင္းခံထားသည့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္
၃
ဦးအား
ျပန္လြတ္ေပးရန္

ထပ္မံေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့သည့္ ရဲမ်ိဳးေဆြ ၂၃ ႏွစ္၊ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္ ၂၀ ႏွစ္၊ ရဲလင္းအာင္ ၂၀ ႏွစ္ႏွင့္ ေန၀င္းေက်ာ္ ၂၂ ႏွစ္
တို႔အား အာဏာပိုင္မ်ားမွ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံဖမ္းဆီးခဲ့ပါသည္။
အာဏာပိုင္မ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားအား မီးရိႈ႕မႈႏွင့္ ဆႏၵမျပမီ အစိုးရထံၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားခြင့္ေတာင္းရန္
လိုအပ္သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ ျငိ္မ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဥပေဒ (ျငိမ္းခ်မ္းေသာစုေ၀းမႈ
ဥပေဒ)အား
ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္
တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။
၂၀၁၁
ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ
၁၃
ရက္ေန႔တြင္
အမရပူရျမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ ေက်ာင္းသား ၇ ဦးစလံုးအား စြဲခ်က္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးတြင္ အျပစ္ရိွေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ခဲ့ျပီး
သူတို႔ကို ေထာင္သံုးလ ခ်ခဲ့သည္။
ေထာင္ထဲတြင္ရိွစဥ္တြင္ ေထာင္ေစာင့္မ်ားမွသူတို႔ကို ရိုက္နက္ခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာင္းသား ၄ ဦးမွ အသံႏွင့္ ေဖာ္တီဖိုင္းရိုက္
(Fortify Rights) ကိုေျပာျပရာတြင္ အေစာင္(့ တစ္)ေယာက္ အေနာက္ကေန ကၽြန္ေတာ့လက္ကို ဆြဲထားလို႔မလႈပ္ႏိုင္ခ်ိန္မွာ အျခားတစ္ေယာက္က
ကၽြန္ေတာ့မ်က္ႏွာကို ရိုက္ျပီး ဗို္က္ကိုကန္တယ္။ အေစာင့္ ၂ ေယာက္က အေနာက္ကေနဆြဲထားခ်ိန္မွာ အျခား
၂
ေယာက္က
ကန္ေနတယ္၊
ရိုကေ
္ နတယ္။
အေစာင့္ေတြကကလဲ
ကၽြန္ေတာ့ေနာက္ေၾကာကို
လက္ကိုင္တုတ္တစ္ ေခ်ာင္းနဲ႔ရိုက္တယ္။
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ရိုက္နက္မႈမ်ားမွ ၾကာရွည္စြာခံစားခဲ့ရေသာ နာက်င္မႈကို ေဖၚျပခဲ့သည္။
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္
အျခားရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ၊
လူမဆန္သည့္
သို႔မဟုတ္
ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစေသာ ျပဳမူဆက္ဆံမႈကို
ဆန္႔က်င္သည့္
ႏိုင္ငံတကာ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွ
အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္ေစ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္ေစ ျပင္းထန္စြာနာက်င္ေစမႈ
သို႔မဟုတ္
ခံစားေစမႈကို
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဟု
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။
ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခင္းႏွင့္
လူမဆန္စြာဆက္ဆံျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အျခားေသာပုံစံမ်ားမွ ကင္းလႊတ္ခြင့္သည္ အေျခခံက်
ေသာလူ႔အခြင့္အေရး
တစ္ရပ္ျဖစ္သည္သာမက နိုင္ငံတကာျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ နိုင္ငံတကာ
ဓေလ့ထုံးတမ္းဆိုင္ရာ
ဥပေဒတို႔မွလည္း
အဆိုပါအခြင့္အေရးကို
ကာကြယ္မႈေပးထားသည္။
၄င္းအျပင္
ျမန္မာနုိင္ငံအပါအ၀င္ နိုင္ငံအားလုံးအတြက္လည္း အေျခခံက်ေသာအခြင့္အေရး တစ္ရပ္ျဖစ္ရုံမွ်မက တရား၀င္လိုက္နာရန္
တင္းက်ပ္ထားသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေထာင္တြင္းရိုက္ႏွက္ခံရမႈ
စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ
အစိုးရအရာရိွမ်ားက
စံုစမ္း
စစ္ေဆးမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း
အစီရင္ခံစာေရးခ်ိန္အထိ
အာဏာပိုင္မ်ားမွ
ျပည္သူလူထုအား ေဖၚျပျခင္း
သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေတာင္းဆိေ
ု နသည့္ သူတို႔၏ ရွာေဖြေတြ႕ရိွခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈရလဒ္မ်ားအား
အစီရင္ခံစာ တစ္ခုမ်ွထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း မရိွခဲ့ေပ။
မႏၲေလးေက်ာင္းသား ၇ ဦး၏ ျဖစ္ရပ္သည္ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားကို အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္
ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရံုးခြင့္ အခြင့္အေရး ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပႆနာမ်ားကို သေကၤတျပေနျပီး
ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ မတရားဖမ္းဆီး ထိန္းသိ္မ္းျခင္းခံရသူမ်ား အတြက္
ကုထံုးမရိွျခင္းကိုလည္း ေဖၚျပေနပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (ျမန္မာ) (AAPP)
အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၅၈ဦး ေထာင္ထဲတြင္ ရိွေနျပီး လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားသည္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ဥပေဒအရ
အကာအကြယ္ေပးထားေသာ
အခြင့္အေရးမ်ားကို
က်င့္သံုးမႈအတြက္
မတရားေထာင္ခ်ခံရျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။
လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္တက
ို႔ ို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း
ဥပေဒမွလည္း
ကာကြယ္မႈေပးထားပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ
ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း(UDHR) အပိုဒ္ ၁၉ ႏွင့္ ပုဒ္မ၂၀(၁) တြင္ လြတ္လပ္စြာထင္ျမင္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ

ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္
အသင္းအဖြဲ႔
ဖြဲ႔ခြင့္တို႔ကို
အကာအကြယ္ေပးထားပါသည္။
ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံမ်ားအားလံုးမွ လိုက္နာရန္ စည္းေႏွုာင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားဆိုင္ရာ
ဥပေဒ ေအာက္တြင္လည္း အသိအမွတ္ျပဳ ထားပါသည္။ ျမန္မာနို္င္ငံဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၄ (ခ)တြင္
“နုိင္ငံသားမ်ား၏ ခိုင္မာေသာ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ ခံယူခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္
ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး” ႏွင့္ “လက္နက္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ျခင္း
မျပဳဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္
စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းတို႔အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား” ကို ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဤကာကြယ္မႈမ်ားရိွေနေသာ္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားသည္ လြပ္လပ္စြာထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္
အခြင့္အေရးမ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းမႈဥပေဒ ကဲ့သို႔ေသာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ဆက္လက္
အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။
မၾကာေသးမီႏွစ္ကာလမ်ားတြင္
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္
ဥပေဒအား
ျပင္ဆင္
ျဖည့္စြက္မႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း
အခ်ဳိ႕ေသာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈတို႔သည္
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္
ကုိက္ညီမႈမရွေ
ိ ပ။ ႏိုင္ငံတြင္းရိွ စုေ၀းခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ထပ္မံခ်ိဳးေဖာက္ႏိုင္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္
ျဖည့္စြက္ခ်က္အသစ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ား၏
က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲသ
့ ည္။
ဤအစီရင္ခံစာ ေရးေနခ်ိန္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္
ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္တြင္ ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။

ဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရန္အတြက္

ေနာက္ဆံုးဥပေဒၾကမ္းသည္

ထိေရာက္ေသာ ျပန္လည္ကုစားမႈအခြင့္အေရး
အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖါက္ျခင္းခံရသည့္အခါ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ အရည္အခ်င္းရိွေသာ အခြင့္အာဏာ
တစ္ခုက ဆံုးျဖတ္ထားသည့္အတိုင္း ထိေရာက္ေသာကုသမႈအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုသည္။ အဆိုပါျပန္လည္
ကုစားမႈနည္လမ္းမ်ားတြင္
(အစီရင္ခံစာတြင္
ပိုမိုတိက်စြာ
ေဖာ္ျပထားပါသည္
)“
ထိခိုက္နစ္နာမႈအတြက္
ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ နစ္နာေၾကးေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း၊ စိတ္ေက်နပ္မႈရွိျခင္း၊
ခိုင္မာမႈရွိေသာ အာမခံ
ခ်က္မ်ား” ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။
ရတနာပံုတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသား ၇ ဦးအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငအ
ံ စိုးရမွ
ထိေရာက္ေသာ ျပန္လည္ကုစားခြင့္မ်ားေပးသင့္ေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ အသံႏွင့္ ေဖာ္တီဖိုင္းရိုက္ (Fortify
Rights) တို႔မွ မီးေမာင္းထိုး ေဖၚျပထားပါသည္။
ထိုကဲ့သို႔ေသာ
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
ထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္း
မရိွေစရန္
အသံႏွင့္ ေဖာ္တီဖိုင္းရိုက္
(Fortify
Rights)
တို႔သည္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျငိမး္ ခ်မ္းစြာစုရံုးပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သံုးျခင္း အတြက္
ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို
ပယ္ဖ်က္ရန္အတြက္
ျငိမ္းခ်မ္းစြာ
စုေ၀းျခင္းကို
ျပင္ဆင္ရန္ ျမန္မာ့လြတ္ေတာ္အား ေတာင္းဆိုပါသည္။
အစိုးရအေနျဖင့္
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ
ဆန္႔က်င့္ေရး
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အတည္ျပဳေပးရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈ
အသံုးျပဳမႈကို
အဆံုးသတ္ေစေသာ
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို
အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ႏွင့္
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္သူမ်ားမွ တာ၀န္ယမ
ူ ႈကို အာမခံေပးရန္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း အစိုးရထံေတာင္းဆိုပါသည္။
ရတနာပံုတကၠသိုလ္ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား ၆ ဦး၏ အတၳဳပတၱိမ်ားကို အစီရင္ခံစာတြင္ေဖၚျပထားသည္။
ABFSU
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို
တိုးျမင့္လုပ္ေဆာင္ရန္
အေစာပိုင္း
ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ေလ့လာျပီးေနာက္
၄င္းေက်ာင္းသားတို႔အထဲမွ
အခ်ိဳ႕သည္
ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားတက္ၾကြလာခဲ့သည္။
ထိုကဲ့သို႔ေသာ
ၾကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုမွာ
၂၀၁၅ခုႏွစ္
မတ္လတြင္
မႏၲေလးတိုင္း၊
လက္ပံေတာင္း ျမိဳ႕နယ္ရိွ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား၏ ေသြးထြက္သံယို ျဖိဳခြဲႏွိမ္နင္းျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့ေသာ ခ်ီတက္ပြဲတစ္ခု
အေပၚတြင္ ဗဟိုျပဳခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ တြင္ ေဖာ္တီဖိုင္းရိုက္ (Fortify Rights) ႏွင့္
ဟားဗတ္ဥပေဒေက်ာင္းမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးသုေတသနဌာန the International Human Rights Clinic
at Harvard Law School တို႔သည္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ - ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္

လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္အား အလြန္အကၽြံအင္အားသံုျခင္းႏွင့္ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း Crackdown at Letpadan: Excessive
Force and Violations of the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and Expression အစီရင္ခံစာကို
ပူးတြဲထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ၄င္းအစီရင္ခံစာျဖင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား
တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ လက္ပံတန္းတြင္ ရဲမ်ားမွ အင္အားအလြန္အကၽြံ အသံုးျပဳျခင္းကို
အာရံုစိုက္ေစရန္ တင္ျပခဲ့သည္။ ABFSU မွ အစီရင္ခံစာ အတြက္ နိဒါန္းကို ေရးသားခဲ့ပါသည္။
ဤေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာတြင္
ဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္မ်ားအေပၚ
ဆက္လက္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား
အေနျဖင့္၄င္းတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဇြဲရိွစြာ ခုခံကာကြယ္ေနျခင္းကို အသံႏွင့္ ေဖာ္တီဖိုင္းရိုက္ (Fortify Rights) တို႔သည္
မီးေမာင္းထုိးျပေနပါသည္။
“ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေက်ာင္းသားေတြရဲ့
အခြင့္အေရးေတြကို
ကာကြယ္ေနသူပါဟု
မိမိကိုယ္ကို
ခံစားရပါတယ္”
ျမန္မာနိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ABFSU)၏ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္က
ေျပာခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ့ အတြက္လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းသားထုတစ္ခုလံုးနဲ႔ အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္အတြက္
ျဖစ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ … ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု လိုအပ္ေနလို႔ပါ”
ပိုမိုသိရိွလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ရန္ -
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