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“Our Demands are for All Students”“Our Demands are for All Students”၂၀၁၈ ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ဆက္တုိက္ဆႏၵ 
ျပခ့ဲေသာ မႏၱေလးျမိဳ႕ရွိ ရတနာပုံတကၠသုိလ္၏ စာၾကည့္တုိက္။ တကၠသုိလ္တြင္  
ေက်ာင္းသားဦးေရ ၆၁၀၀၀ ေက်ာ္ ပညာသင္ၾကားေနျပီး ဆရာ၊ ဆရာမႏွင့္  
၀န္ထမ္းဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည္။ ©ခြန္လတ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ 
၂၀၂၀
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အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 
ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါင္း (၁၈၀) ဦးေရအထက္ရိွသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မွစ၍  
ျမန္မာ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါင္း (၇၄၀) ေက်ာ္ကုိ လႊတ္ေပးခ့ဲၿပီး ၄င္းတုိ႔မွ
 ထက္၀က္ေက်ာ္သည္ ၄င္းတုိ႔၏ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ အျပည့္အ၀ခံယူခ့ဲၾကသည္။ အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ 
က်န္ေသာ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မ်ားအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ လြတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏
 အာဏာရွင္ဆန္စြာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္သည့္ သေဘာ သဘာ၀ကုိ ၀န္ခံရန္ ပ်က္ကြက္ခ့ဲသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ
 အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအေပၚ ကုစားမႈ (သုိ႔မဟုတ္) တရားမ်ွတမႈရရန္အတြက္
 ပ့ံပုိးကူညီရန္ ပ်က္ကြက္ခ့ဲသည္။ 

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အျခားေသာသူမ်ား လည္း 
၄င္းတုိ႔၏အခြင့္အေရးမ်ား က်င့္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း 
ခံရမည္ ဟူေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ ရင္ဆုိင္ၾကဳံေတြ႔ ေနၾကသည့္အျပင္ အစုိးရမွ 
အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊ လြတ္လပ္စြာဆႏၵျပခြင့္အပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္အား တင္းက်ပ္ရန္ 
မေရရာေသာ သုိ႔မဟုတ္ တိက်ခုိင္မာမႈ အားနည္းေသာဥပေဒမ်ားကုိ ဆက္လက္က်င့္သံုးေနဆဲ ျဖစ္သည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာသည္ အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲမွ ကိစၥရပ္တစ္ခုကုိ မီးေမာင္းထုိး ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔၊ မြန္းလြ ဲ ၁ နာရီခ်ိန္တြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားေသာ 
တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား အဖြ႕ဲငယ္တစ္ဖြဲ႔မွ အစုိးရႏွင့္ တကၠသုိလ္မွတာ၀န္ရိွသူမ်ား၏ 
သရုပ္ျပကဒ္ထူျပား ေခါင္းတလားတစ္လုံးမီးရႈ႕ိျခင္း ကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ မႏၱေလးရိွ ရတနာပံုတကၠသုိလ္ 

ရတနာပုံတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား ျငိမ္းခ်မ္းစြာ  
ဆႏၵျပျပီးေနာက္ သရုပ္ျပ ေခါင္တလားတစ္ခုအား မီးရႈ႕ိ 
ေနပုံ၊ ©Myanmar Pressphoto Agency ျမန္မာသတင္း
ဓါတ္ပုံေအဂ်င္စီ၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၀၁၉
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ပင္မဂိတ္၏ အျပင္ဘက္တြင္ စုရံုးေရာက္ရိွေနေသာ 
ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္၊ တကၠသိုလ္မွ 
တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားေရွ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ 
ထုိက့ဲသုိ႔ သရုပ္ျပေလွာင္ေျပာင္ ထားသည့္ အသုဘသည္ 
မႏၱေလးမွ ေက်ာင္းသားမ်ား အသတ္ခံရမႈအၿပီးတြင္  
ေက်ာင္းသားမ်ား၏လံုျခဳံေရး အစီအမံမ်ား တုိးတက္လာေစရန္ 
သရုပ္ေဖာ္ေသာ အစီအစဥ္တစ္စိတ္တေဒသျဖစ္ၿပီး 
တကၠသုိလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၏ အာရံုစုိက္မႈရရိွရန္ ေက်ာင္းသား 
မ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 

အရပ္သား၀တ္စံု ၀တ္ထားေသာ ရဲအရာရိွမ်ားမွ လူစုလူေ၀းကုိ 
အလ်င္အျမန္ လူစုကြေဲစကာ ဆႏၵျပျခင္းကုိ ဦးေဆာင္ခ့ဲေသာ 
ေက်ာင္းသား (၃)ဦးျဖစ္သည့္ - မ်ဳးိခ်စ္ေဇာ္ (၁၈ ႏွစ္)၊ 
ရဲမင္းထြန္း (၂၃ ႏွစ္) ႏွင့္ ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္ (၂၃ ႏွစ္) 
တုိ႔အား ဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။ ေနာက္ထပ္ (၅) ရက္အၾကာတြင္ 
ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားမွ ေနာက္ထပ္ ေက်ာင္းသား  
(၄) ဦးျဖစ္သည့္ ရဲမုိးေဆြ (၂၃ ႏွစ္)၊ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္
 (၂၀ ႏွစ္) ၊ ရဲလင္းေအာင္ (၂၀ ႏွစ္) ႏွင့္ ေန၀င္းေက်ာ္ (၂၂
 ႏွစ္)တုိ႔အား ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ဖမ္းဆီးခံခ့ဲရေသာ  
ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ (၃) ဦးအား ျပန္လႊြတ္  
ေပးရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိမႈေၾကာင့္ ထပ္မံဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။ 
၄င္းေနာက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ 
အမရပူရၿမဳိ႕နယ္တရားရံုး၌ အဆုိပါေက်ာင္းသား (၇)
ဦးတုိ႔အား မီးရႈ႕ိမႈျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္  
ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အာဏာပုိင္မ်ားအား ႀကိဳတင္အသိေပး 
အေၾကာင္းၾကားရန္ ပ်က္ကြက္မႈျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း  
ေထာင္ဒဏ္ (၃)လ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ 

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၏ အုိးဘုိအက်ဥ္းေထာင္မွ 
ျပန္လည္ မလႊတ္ခင္ အခ်ိန္ထိ ေထာင္ထဲတြင္ ရက္ေပါင္း 
၈၀ ေက်ာ္ ေနခ့ဲရသည္။ ေက်ာင္းသား (၄) ဦးမွ  
ေထာင္က်ေနစဥ္ကာလအတြင္း ေထာင္ေစာင့္မ်ားမွ ၄င္း
တုိ႔အေပၚညႇင္းဆဲရုိက္နက္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲေၾကာင္းကုိ 
အစီရင္ခံေျပာ ၾကားခ့ဲသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔ ဆႏၵျပျခင္းႏွင့္  
ေနာက္ဆက္တြျဲဖစ္ရပ္မ်ား သည္ အစုိးရႏွင့္ တကၠသုိလ္မွ 
တာ၀န္ရိွသူတုိ႔မွ ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈမ်ား အေပၚ တင္းက်ပ္မႈ 
တုိးျမႇင့္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ မႏၱေလးတြင္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵျပပြ ဲ မတုိင္မီ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ နို၀င္ဘာ 
လ ၁၃ ရက္ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ အၾကားတြင္ ရတနာပံု 
တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုး 
ဆုိင္ရာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္း သား အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ အဓိက 
အဖြ႕ဲတစ္ဖြ႕ဲျဖစ္ေသာ နုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ သမုိင္းရိွခ့ဲသည့္  
ျမန္မာနုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ 
(ABFSU) နွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈ (၃)ခုတြင္ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္ခ့ဲသည္။ အဆုိပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတစ္ခုစီတြင္ 
ရတနာပံုတကၠသုိလ္မွ တာ၀န္ရိွသူ မ်ားသည္  
ေက်ာင္းသားမ်ား တကၠသုိလ္နယ္ေျမအတြင္း ဆႏၵျပျခင္းကုိ 

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သရုပ္ျပေခါင္းတလား တစ္ခုအား ရတနာပုံ
တကၠသုိလ္ လုံျခံဳေရးအရာရွိမွ ကန္ထုတ္ေနစဥ္၊ © Pressphoto 
Agency သတင္းဓါတ္ပုံေအဂ်င္စီ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၈

ရဲမ်ိဳးေဆြ ၂၂ ႏွစ္မွ ရတနာပုံတကၠသုိလ္အျပင္ဖက္  
ျငိမ္းခ်မ္းစြာ လူစုလူေ၀း တစ္ခုတြင္ စကားေျပာၾကားေနစဥ္၊
 ©Pressphoto Agency သတင္းဓါတ္ပုံေအဂ်င္စီ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈
 ရက္၊ ၂၀၁၈

မီိးေလာင္ေနသည့္ သရုပ္္ျပေခါင္းတလား တစ္ခုအား ရတနာပံ ု 
တကၠသုိလ္ လုံျခံဳေရးအရာရွိမွ ေရေလာင္းမီးျငိမ္းသပ္ေနစဥ္၊  
©Pressphoto Agency သတင္းဓါတ္ပုံေအဂ်င္စီ၊ ဒီဇင္ဘာလ  
၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၈ 
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တားဆီးရန္ တကၠသုိလ္ဂိတ္တံခါးမ်ား ပိတ္ထားျခင္း၊ တကၠသ္ုိလ္နယ္ေျမ ထဲသုိ႔ ဆႏျၵပသူမ်ား  
၀င္ေရာက္ျခင္း ရပ္တန္႔ေစရန္ အတြက္ ပါေမာကၡမ်ားမွ ဂိတ္တံခါးမ်ားတြင္ ေနရာယူ တားဆီးျခင္းမ်ား 
ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ခ့ဲ ၾကသည္။ 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားသူ ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္မွ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏  
အိပ္မက္မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔အတြက္ မဟုတ္ပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အိပ္မက္မ်ားသည္  
ေက်ာင္းသား အားလံုးအတြက္ ျဖစ္သည္” ဟု သတင္း ေထာက္မ်ားကုိ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလအၾကားတြင္ ရတနာပံုတကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းသား (၃) ဦး 
ျဖစ္ေသာ ကုိေနမင္းထက္ (၁၉ ႏွစ္)၊ ထက္လင္းသန္႔ (၁၈ ႏွစ္)ႏွင့္ စုိးမုိးဟိန္း (၂၀ ႏွစ္) တုိ႔သည္ 
မႏၱေလးတြင္ အသတ္ခံ ခ့ဲရသည္။ ထုိက့ဲသုိ႔ အသတ္ခံရမႈအေပၚ တံုျပန္သည့္အေနျဖင့္ ABFSU  
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္း
အျပင္ တကၠသုိလ္မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆုိမႈ ျဖစ္ေသာ 
၄င္းတုိ႔၏ လံုျခဳံေရးတုိးျမွင့္ေပးရန္ႏွင့္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း အျခားတုိးတက္မႈမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ကုိ အလြန္အမင္း လ်စ္လ်ဴရႈခ့ဲသည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅
 ရက္ေန႔ စုိးမင္းဟိန္းအသတ္ခံရၿပီးေနာက္ တကၠသုိလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မွ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုးဟာ 
လူသားေတြျဖစ္တယ္။ လူသားေတြ ေသၾကရမွာျဖစ္တယ္” ဟု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကေသာ  
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ထုိေျပာၾကားခ်က္အား တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္  
ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ သရုပ္ျပ အသုဘကုိ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႏွင့္ 
အျခားတာ၀န္ရိွသူမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 

အသံ ႏွင့္ Fortify Rights တုိ႔မွ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပူးတြစံုဲစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိ 
ျပဳလုပ္ခ့ဲၾက သည္။ ထုိစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနျဖင့္ အသံ ႏွင့္ Fortify Rights 
တုိ႔သည္ ေက်ာင္းသား (၇)ဦး၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမွ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၊ ရတနာပံုတကၠသုိလ္မွ 

ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပခ့ဲ 
ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား
အား တရားစြဆုိဲရန္  
တရားရုံးသုိ႔ေခၚေဆာင္
သြားစဥ္၊ ©Myanmar 
Pressphoto Agency 
ျမန္မာသတင္းဓါတ္ပုံ 
ေအဂ်င္စီ ဒီဇင္ဘာလ 
၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၈ 
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တာ၀န္ရိွသူမ်ား - ပါေမာကၡမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနမွ  
၀န္ထမ္းမ်ား၊ ABFSU အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား  
ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

ဆက္လက္၍ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာ 
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္း 
အစရိွေသာ အခြင့္အေရးတုိ႔အား တင္းက်ပ္သည့္ 
အေနျဖင့္ ဆႏၵျပေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား 
ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္အက်ဥ္းခ် ထားျခင္းႏွင့္  
ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္လ်က္ရိွသည္။ 
အစုိးရမွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဥပေဒ (ဤအစီရင္ခံစာတြင္ 
“ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ဥပေဒ”) ကုိ ဆက္လက္အသံုးျပဳ  
ျမဲျဖစ္သည္။ အစုိးရမွ ရတနာပံုတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား 
ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု ဆုိကာ တရားစြဆုိဲခ့ဲသည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ဥပေဒ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ  
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ နုိင္ငံတကာ 
လူ႔အခြင့္ အေရးဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ေနပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵျပမႈမ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ 
အစုိးရႏွင့္ တကၠသုိလ္မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၏ ဓါတ္ပံုမ်ား 
ထည့္ထားသည့္ သရုပ္ျပေခါင္းတလားအား မီးရႈ႕ိျခင္းသည္ 
နုိင္ငံတကာဥပေဒအရ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ရိွေသာ ပံုစံ  
ျဖစ္သည္။ အလားတူကိစၥရပ္တစ္ခုတြင္ ဥေရာပလူ႔အခြင့္
အေရးဆုိင္ရာတရားရံုးသည္ ဓါတ္ပံုမ်ား မီးရႈ႕ိသည့္လုပ္ရပ္ကို 
အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္မည္ဆုိပါက အဆုိပါလုပ္ရပ္သည္  
“ေက်နပ္မႈမရိွျခင္းႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတုိ႔၏သေကၤတ” အျဖစ္ 
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ “လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအား 
‘သတင္းအခ်က္အလက္’ ႏွင့္ ‘စိတ္ကူးစိတ္ သန္းမ်ား’ ျဖင့္  

ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္ ၂၂ ႏွစ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရတနာပုံတကၠသုိလ္ 
ဆႏၵျပမႈမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ©ခြန္လတ္၊  
ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၀၂၀

ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္ ၁၉ ႏွစ္၊  
ေန၀င္းေက်ာ္ ၂၂ ႏွစ္၊  
မ်ိဳးခ်စ္ေဇာ္ ၁၉ ႏွစ္ႏွင့္
 ရဲလင္းေအာင္ ၂၀ ႏွစ္

 တုိ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံး 
ဆိုင္ရာေက်ာင္းသား 

သမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔၀င္
မ်ားျဖစ္သည္။  

©ခြန္လတ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ
 ၂၀၂၀
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မီိးေလာင္ခ့ဲသည့္ သရုပ္ျပေခါင္းတလားတစ္ခု
အား ေဘးတြင္ရပ္ေနသည့္ ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္၊ 
©Myanmar Pressphoto Agency ျမန္မာ 
သတင္းဓါတ္ပုံေအဂ်င္စီ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္၊
 ၂၀၁၈ 
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ရတနာပုံတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား လုံျခံဳေရးစနစ္အသစ္ အသုံး 
ျပဳ၍ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ေမာ္ ေတာ္ဆုိင္ကယ္ယဥ္ မ်ားရပ္နား 
ေနစဥ္၊ ©ခြန္လတ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၀၂၀

ရတနာပုံတကၠသုိလ္၀င္းအတြင္း ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားလုံျခံဳမႈရွိ
ရန္ ဆုိက္ကယ္စီးနင္းလာသူမ်ားအား နံပါတ္စဥ္ကတ္ျပားမ်ားထု
တ္ေပးေနစဥ္၊ ©ခြန္လတ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၀၂၀

ရတနာပုံတကၠသုိလ္ရွိ ဆုိင္ကယ္ရပ္နားရာ ေနရာမ်ား။  
ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵျပသည့္အထဲတြင္ ဆုိင္ကယ္မ်ား၏
လုံျခံဳေရး အေၾကာင္းအရာလည္းပါ၀င္သည္။  
©ခြန္လတ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၀၂၀
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တုိးခ်ဲ႕ပံုေဖၚျခင္းအျဖစ္ေသာ္လည္ေကာင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည္ဟု ဖြင့္ဆုိထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ 
တရားစီရင္ပုိင္ခြင့္ အာဏာမ်ားအရ အထက္ပါဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတုိ႔သည္ ကာကြယ္ခြင့္ရရိွရမည့္ 
အျပဳအမူ၊ သေကၤတျဖစ္ သည္ကုိ ေတြ႔ရိွရသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားသည္ ျပည္သူ႔တစ္ရပ္လံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ 
ကိစၥရပ္ျဖစ္သည့္အျပင္ လံုျခဳံေရး၊ ေက်ာင္းနယ္ေျမသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ တကၠသုိလ္ 
စီမံခန္႔ခြျဲခင္း ရံပံုေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ 
၄င္းတုိ႔၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ႏႈတ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္ မဟုတ္ေသာ ဆက္သြယ္ 
ေရးနည္းလမ္းပံုစံမ်ားႏွင့္ သေကၤတမ်ားပါ၀င္ေသာ ေခါင္းတလားမီးရႈ႕ိျခင္း၊ ဇာတ္ညႊန္းမ်ား ဖတ္ျခင္း 
အစရိွေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ဆႏၵမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ခ့ဲၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕သူမ်ားအေနျဖင့္ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဓါတ္ပံုမ်ားကုိအသုံးျပဳ၍ ေလွာင္ေျပာင္သည့္ အသုဘအခမ္းအနားျဖင့္ မီးရႈ႕ိရန္ 
ေရြးခ်ယ္မႈကုိ ျမင္ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆုိပါ ဆႏၵျပမႈပံုစံကုိ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာဥပေဒမွ 
ကာကြယ္မႈေပးထားသည္။ ထုိမွ်သာမက ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵျပမႈအေပၚ တင္းက်ပ္မႈသည္  
လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ အခြင့္အေရးကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ရတနာပံုတကၠသုိလ္မွ တာ၀န္ရိွသူတုိ႔သည္ ေက်ာင္းသား (၇)ဦး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သန္႔စင္ခန္းတစ္ခု။ 
ရတနာပုံတကသုိလ္ရွိ 
သန္႔စင္ခန္းမ်ား လုံေလာက္ေသာ 
သန္႔ရွင္းမႈမရွိသည့္အေၾကာင္းသည္  
ေက်ာင္းသားမ်ားဆႏၵျပရသည့္ 
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ©ခြန္လတ္၊ 
ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၀၂၀
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ခ်ဳိးေဖာက္ခ့ဲၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
ပ့ံပုိးေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခ့ဲသည့္အျပင္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားအား 
လူစုကြေဲစရန္ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေထာင္တြင္းအက်ဥ္းခ်ခံထားရေသာ  
ေက်ာင္းသား (၄) ဦးအေပၚ ေထာင္အေစာင့္မ်ား၏ ရုိက္ႏွက္မႈမ်ားသည္ နုိင္ငံတကာဥပေဒအရ 
ညႇင္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈ၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ၊ လူသားမဆန္မႈ ႏွင့္ အသေရ ပ်က္ေစေသာ 
ဆက္ဆံမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အဆုိပါ မႏၱေလးမွ ေက်ာင္းသား (၇)ဦးတုိ႔သည္ လႊတ္ေျမာက္လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း 
ျမန္မာ နုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာဥပေဒသည္ ႀကီးမားေသာ  
ျပႆနာႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အာဏာပုိင္မ်ားမွ လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
စုေ၀းခြင့္ အခြင့္အေရးတုိ႔အား တင္းက်ပ္ရန္ ဥပေဒအားမည္သုိ႔ အသံုးခ်လ်က္ရိွေၾကာင္းကုိ 
၄င္းတုိ႔၏အမႈသည္ သက္ေသထင္ရွားျပသလ်က္ရိွေနပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ၌  
ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း မၾကာေသးမီွႏွစ္ကာလမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ ဥပေဒအား  
ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္မႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈတုိ႔သည္ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရိွသည့္ အျပင္ ထုိအဆုိျပဳခ့ဲေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္  
ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္သည္ တုိင္းျပည္တြင္ ထပ္မံ၍ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစမည္ 
ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒ၏ အေရးပါမႈႏွင့္ တန္ဖုိးရိွမႈတုိ႔ကုိ အေလးထားကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ 
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ရတနာပုံတကၠသုိလ္ စာသင္ခန္းထဲတြင္ ေက်ာင္းသူ ၂ ဦး ထုိင္ေနပုံ။  
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ထုိင္ခုံမ်ားႏွင့္ ေလ့လာေရးပစၥည္းမ်ားစေသာ  
စာသင္ခန္း အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားအတြက္ တကၠသုိလ္မွ 
ပုိမုိရင္းႏီွးျမဳပ္ႏံွရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိၾကသည္။ ©ခြန္လတ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ 
၂၀၂၀ 
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မတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံရိွ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းေပါင္း (၂၅၅) ဖြဲ႔ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းတုိ႔ 
ပူးေပါင္းကာ ထုိအဆုိျပဳထားေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ထုတ္ျပန္ 
ေၾကျငာခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ လူေပါင္း (၅၀၀)ခန္႔မွ ရန္ကုန္သုိ႔ ခ်ီတက္ခ့ဲ ၾကသည္။

ဤအစီရင္ခံစာေရးသားေနခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ 
ဥပေဒမူႀကမ္းေရးဆြ ဲျခင္း ေနာက္ဆံုးအေျခအေနအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ဆက္လက္ဆုိင္းငံထားဆဲ 
ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားမွ ရတနာပံုတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆံုးရႈးံသြားေသာ 
အခြင့္အေရးမ်ား အေပၚ ကုစားမႈႏွင့္ နစ္နာေၾကးမ်ား ပ့ံပုိးေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းသည္။ 
ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ (မတရား) တရားစြဆုိဲ မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳသက့ဲသုိ႔ျဖစ္ၿပီး ထုိက့ဲသုိ႔ပင္ 
ႀကီးမားစြာကုိယ္စားျပဳသည့္ ကိစၥရပ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္းၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတုိ႔သည္ ေျဖရွင္းမႈ မရိွသည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားအျဖစ္ တည္ရိွေနသည္။ 

အသံ ႏွင့္ Fortify Rights တုိ႔၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအရ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ 
တကၠသုိလ္မွတာ၀န္ရိွသူတုိ႔႔ သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာ 
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္မ်ားကုိ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခ့ဲၿပီး ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားမွ 
ေက်ာင္းသားမ်ားအား မတရားဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ ညွင္းပန္း ႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္  
ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနခ်ိန္တြင္ လူမဆန္စြာဆက္ဆံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ ထုိက့ဲသို႔ေသာ  
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ နုိင္ငံတကာဥပေဒအရ ထိေရာက္ေသာ ကုစားခြင့္ကုိ ခံစားခြင့္ရိွသည္။

ထိေရာက္ေသာ ကုစားခြင့္ကုိ ျမန္မာနုိင္ငံရိွ နုိင္ငံေရးေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအားလံုးမွလည္း  
တန္းတူညီမ်ွစြာ ခံစားခြင့္ရိွရမည္။ အဆုိပါ ထိေရာက္ေသာ ကုစားခြင့္ဟုဆုိရာ၌ နိုင္ငံတကာဥပေဒအရ 
ထိခုိက္နစ္နာမႈအတြက္ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ နစ္နာေၾကးေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း၊ 
စိတ္ေက်နပ္မႈရိွျခင္း၊ ခုိင္မာမႈရိွေသာ အာမခံ ခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည္။ 

“ထိခုိက္နစ္နာမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း” သည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူအား  
ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မျဖစ္ပြားမီ ခံစားခ့ဲရသည့္ မူလပကတိပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ဥပမာဆုိရေသာ္ ကုလသမဂၢ၏ ကုစားခြင့္ဆုိင္ရာအေျခခံသေဘာတရားမ်ားအရ 
ထိခုိက္နစ္နာမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း ဟုဆုိရာတြင္ “ မူလအတုိင္း လြတ္လပ္ခြင့္  
ျပန္လည္ခံစားေစျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ခံစားခြင့္ရိွျခင္း၊ မိသားစုဘ၀ႏွင့္ နုိင္ငံသားျဖစ္မႈ 
ခံစားခြင့္ရိွျခင္း၊ မူလေနရာသုိ႔ ျပန္ေနထုိင္ခြင့္ရိွျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ျပန္လည္ရရိွေရးႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ား 
ျပန္ရရိွျခင္းတုိ႔” ပါ၀င္ႏုိင္ပါသည္။ 

“နစ္နာေၾကးေပးျခင္း” သည္ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာဆံုးရႈးံမႈ 
အတြက္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ နစ္နာေၾကးေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ အလုပ္သမား 
ဆံုးရႈးံျခင္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ (သုိ႔) ေဆးဘက္ဆုိင္ရာအတြက္ လုိအပ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္၊ 
စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးပုိင္းဆုိင္ရာ ေထာက္ပ့ံမႈတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ထိေရာက္ေသာ 
ကုစားမႈတစ္ခုဟုဆုိရာတြင္လည္း ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္း၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပုိင္း 
ဆုိင္ရာဂရုစုိက္မႈ၊ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ က႑မ်ားပါ၀င္သည္။

“စိတ္ေက်နပ္မႈရိွျခင္း” ဟုေဖာ္ျပရာတြင္ ထိခုိက္နစ္နာခံရမႈကုိသိမွတ္ၿပီး ဆက္ျပီးအခြင့္အေရးခ်ဳိး  
ေဖာက္ခံရျခင္းတုိ႔မွ ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ကုစားမႈဆုိင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားအရ 
စိတ္ေက်နပ္မႈ ဆုိသည္မွာ ျပဌာန္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္ၿပီး မွန္ကန္မႈရိွျခင္း၊ 
အမွန္တရားအား လူအမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိနုိင္ရန္ ပ့ံပုိးကူညီျခင္း၊ က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ 
ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ထိခုိက္သြားေသာ ဂုဏ္သတင္းအား ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစရန္  
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ တာ၀န္ယူမႈကုိ လက္ခံျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ လူသိရွင္ၾကား ေတာင္းပန္ျခင္း 
တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 

ေနာက္ဆံုးတစ္ခုျဖစ္သည့္ “ခ္ုိင္မာမႈရိွေသာ အာမခံခ်က္” တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ 
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လံုျခံဳေရးတပ္ဖြ႕ဲမ်ားကုိ အရပ္သားမွ ထိေရာက္ေသခ်ာစြာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ အမီွအခုိကင္းေသာ 
တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ အားေကာင္းေစျခင္း၊ လူပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ လူအခြင့္အေရး 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအား ဥပေဒေၾကာင္းအရေသာ္၄င္း၊ ေဆးဘက္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ 
ဂရုစိုက္မႈမ်ားအရေသာ္၄င္း၊ သတင္း မီဒီယာစသည္တုိ႔ျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ လူ႔က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားအား 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမွ ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား 
တုိးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ နုိင္ငံတကာဥပေဒအရ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခ်ဳိးေဖာက္ရန္ 
ခြင့္ျပဳထားသည့္ဥပေဒမ်ားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။

ထပ္မံ၍ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏တရား၀င္ ခ်ဳိးေဖာက္ခ့ဲေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
အခြင့္အေရးႏွင့္ နာက်င္ခံစားခ့ဲရမႈအတြက္ ျပည့္၀ေသာကုစားမႈပ့ံပုိးေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ား  
ေထာင္တြင္းရိွေနစဥ္ လူမဆန္စြာ ဆက္ဆံခ့ဲျခင္းမ်ားအေပၚ တာ၀န္ခံ၊ တာ၀န္ယူမႈရိွသင့္သည္။ 

ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္မွ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္အား တင္းက်ပ္ထားေသာ  
ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ၄င္းအခြင့္အေရးအသံုးခ်ျခင္းေၾကာင့္ ခံရေသာျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ဥပေဒမွ 
ထုတ္ပယ္ျခင္းတုိ႔ျပဳလုပ္သင့္သည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ ဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္ေရး 
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ အတည္ျပဳသင့္သည့္အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရိွ အက်ဥ္းသားမ်ားအေပၚ 
ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားအား အဆံုးသတ္ရန္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ အေကာင္အထည္  
ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈအား က်ဴးလြန္သူမ်ားမွ ၄င္းတုိ႔၏အျပဳအမူမ်ားအတြက္ 
တာ၀န္ခံ တာ၀န္ယူ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။
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ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သန္႔စင္ခန္းတခုျဖစ္
သည္။ ရတနာပုံတကၠသုိလ္ရွိ သန္႔စင္ခန္း
မ်ားသည္ သန္႔ရွင္းမႈမရွိေသာေၾကာင့္  
ေက်ာင္းသားမ်ားဆႏၵျပၾကသည္။  
©ခြန္လတ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၀၂၀



“ကၽြန္ေတာ္္တို႔႔႔႔၏ အိပ္မက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး အတြက္ျဖစ္သည္”

ဤ အစီရင္ခံစာကုိ အသံႏွင့္ ေဖာ္တီဖုိင္းရုိက္ Fortify Rights တုိ႔ ပူးေပါင္း၍
 သုေတသနျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ သုေတသနအဖြဲ႔တြင္ အသံမွ သုေတသီ ၂ ဦးႏွင့္ 
ေဖာ္တီဖုိင္းရုိက္မွ ဥပေဒကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦး ပါ၀င္သည္။ 

သုေတသနအဖြဲ႔သည္ ေက်ာင္းသား ၇ ဦး၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားအား  
ေတြ႔ျမင္ခ့ဲသည့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၊ တကၠသုိလ္အရာရိွမ်ား၊ 
ပါေမာကၡမ်ားအပါအ၀င္ စီမံခန္႔ခြေဲရး ဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊  
ျမန္မာနုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ (ABFSU)၏ 
ရတနာပုံတကၠသုိလ္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း ၂၈ 
ခု ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ ေထာင္တြင္းရွိ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ 
ေမးျမန္းရာတြင္ ေထာင္ေစာင့္မ်ား၊ အျခားအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ကင္းကြာေသာ 
လုံျခံဳသည့္ေနရာတြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းရန္အတြက္ သုေတသနအဖြဲ႔အား 
အုိးဘုိေထာင္ အရာရွိမ်ားမွ အခြင့္ေပးခ့ဲသည္။ 

သုေတသနအဖြဲ႔သည္ အင္တာဗ်ဴးအားလုံးနီးပါးကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္သာ  
ျပဳလုပ္ခ့ဲျပီး အဂၤလိပ္စကားျပန္၊ အသံမွျပန္လည္ကူးယူျခင္း ႏွင့္/
သုိ႔မဟုတ္ ဘာသာျပန့္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ အခ်ိဳ႕အင္တာဗ်ဴး 
မ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ အင္တာဗ်ဴးတြင္ 
ပါ၀င္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကုိမ် ပါ၀င္ခအျဖစ္ ေပးျခင္းမရွိပါ။ 
ပါ၀င္သူအားလုံးကုိ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ 
မိမိအလုိအရပါ၀င္ျခင္း သေဘာသဘာ၀ နွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
မည္သုိ႔အသုံးျပဳမည္ကုိ အသိေပး ခ့ဲသည္။ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူအားလုံးကုိ 
မိမိတုိ႔သေဘာတူညီမႈ ရွိမရွိ အင္တာဗ်ဴး မျပဳလုပ္မီ ၾကိဳတင္အသိေပး 
သေဘာတူညီမႈ ရယူခ့ဲပါသည္။ ပါ၀င္သူ ၄ ေယာက္မွာ ေနာက္ခံ သမုိင္း 
အေၾကာင္းအရာကုိသာ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ရန္ ပန္ၾကားခ့ဲသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
အင္တာဗ်ဴးခံသူတခ်ိဳ႕တုိ႔၏ အမည္ကုိ ၄င္းတုိ႔ေတာင္းဆိုခ်က္ေၾကာင့္ 
မထည့္သြင္းခ့ဲပါ။ 

သုေတသနအဖြဲ႔မွလည္း အမရပူရျမိဳ႕နယ္ တရားရုံး၏ တရားစီရင္မႈအဆင့္
မ်ားကုိ ၾကားနာေလ့လာခြင့္ ရခ့ဲျပီး တရားရုံးမွ ၁၄ မ်က္ႏွာရွိ စာရြက္စာတမ္း
မ်ားကုိ ဖတ္ရႈခြင့္ ရခ့ဲသည္။ ေဖာ္တီဖုိင္းရုိက္ Fortify Rights တြင္ မူရင္းႏွင့္ 
ဘာသာျပန္ထားေသာ ၄င္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ ရွိပါသည္။

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ကုိးကားေဖာ္ျပထားေသာ ဟုိက္ပါလင့္မ်ား hyperlinks 
အားလုံး သည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ တုိင္ေအာင္
 ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ ပါသည္။ 

သုေတသနနည္းစနစ္





“ကၽြန္ေတာ္္တို႔႔႔႔၏ အိပ္မက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး အတြက္ျဖစ္သည္”
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၁၉၆၂ ခုႏွစ္မတ္လတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္ သုိ႔မဟုတ္  
ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမာက္ခ့ဲေသာ အရပ္သားအစုိးရကုိ
 အာဏာသိမ္းမႈတစ္ခုျဖင့္ ျဖိဳလဲွခ့ဲသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္တပ္၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ
 အစုိးရသည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ  
အၾကီးအက်ယ္ကန္႔သတ္ထားရွိခ့ဲသည္။1 ဇူလိႈင္လ ၇ ရက္ (7th July) ေန႔တြင္
 စစ္အစုိးရအား ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပပြတဲစ္ခုကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားက စည္းရုံးလႈပ္ေဆာင္
ခ့ဲသည္။ ၄င္းဆႏၵျပပြကုိဲ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ စစ္တပ္သည္ ဆႏၵျပေက်ာင္းသား 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ သတ္ခ့ဲသည္။ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦး 
ကုိ ဗုံးခြခ့ဲဲျပီး ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။2 ဤဖိႏွိပ္မႈ ေခတ္ကာလအတြင္း 
တပ္မေတာ္ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရသည္ အစုိးရဆန္႔က်င္မႈကုိ ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိခ့ဲသည့္  
ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ စုရုံးမႈမ်ားကုိ ရက္စက္စြာျဖိဳခြခ့ဲဲျပီး ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ ေထာင္ခ်ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။3 

အဆုိပါအျဖစ္အပ်က္ျပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စီးပြားေရးခန္႔ခြမဲႈည့ံဖ်င္းျခင္း၊ တစ္ပါတီစနစ္ 
က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ ရက္စက္စြာ ဖိႏိွပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္တပ္အေပၚ မေၾကနပ္မႈမ်ား 
ၾကီးထြားလာျပီး ေက်ာင္းသားမ်ားဦးေဆာင္ေသာ ဆႏၵၵျပမႈမ်ားက ႏုိင္ငံ၏ 
ေခတ္သစ္သမုိင္းတြင္ အၾကီးမားဆုံးေသာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးဆႏၵျပပြမဲ်ားဆီ
သုိ႔ဦးတည္ေစခ့ဲသည္။4 ႏုိင္ငံတ၀ွမ္းဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၈) 
ရက္ေန႔တြင္ အထြတ္အထိပ္သုိ႔ေရာက္ခ့ဲျပီး “၈၈၈၈ အေရးအခင္း”ဟု နံမည္ၾကီးခ့ဲေသာ 
ဆႏၵျပမႈၾကီးျဖစ္လာခ့ဲသည္။5 ၄င္းဆႏၵျပမႈသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ပင္ ပါ၀င္သူေပါင္း ၅ သိန္း 
ဦးရည္ထက္ပုိခ့ဲျပီး ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းတြင္ ခ်ီတက္မႈမ်ားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီကုိ ေတာင္းဆုိခ့ဲၾကသည္။6 
အလြန္ျပင္းထန္ေသာ အင္အားျဖင့္ စစ္တပ္မွတုံ႔ျပန္ခ့ဲျပီး ဆႏၵျပသူ ၃ ေထာင္ ေက်ာ္ကုိ 
သတ္ခ့ဲသည့္အျပင္ ရက္သတၲပတ္ ၆ ပတ္အတြင္း လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။7

1 ယခင္က Burma ဟုသိခ့ဲၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ Myanmar သည္ ျဗိတိသွ်ကုိလုိနီအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္
မွ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရခ့ဲသည္။ ဥပမာ-(လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ သမုိင္းကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖၚျပထားေသာ) 
Christina Fink ၏ Living Silence in Burma: Surviving under Military Rule (London: Zed Books, Second Edition, 
August 15, 2009) ကိုၾကည့္ပါ။ 

2 အစုိးရမွ ေက်ာင္းသား ၁၆ ဦးေသဆုံးခ့ဲသည္ဟု ခန္႔မွန္းခ့ဲေသာ္လည္း အျခားသတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ၁၀၀ ဦးထက္ေက်ာ္
လြန္သည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။ David Steinberg ၏ Burma’s Road Toward Development: Growth and Ideology 
Under Military Rule (Boulder: Westview Press, 1981), စာမ်က္ႏွာ� 111၊ Thar Nyunt Oo and Ingjin Naing သား
ညြန္ႊဦးႏွင့္ အင္ၾကင္းႏုိင္တုိ႔၏ “A Brief History of Students’ Movement in Burma/Myanmar, ေက်ာင္းသားမ်ားလႈပ္
ရွားမႈသမုိင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္” Maukkha, ႏုိင္၀င္ဘာလ ၅ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္, http://www�eng�maukkha�org/index�php/
unions/universities-teachers-unions/456-abrief-history-of-students-movement-in-burma-myanmar�

3 Fink ၏ Living Silence in Burma, စာမ်က္ႏွာ� 51–54�

4 Philippa Fogarty ၏ “Was Burma’s 1988 Uprising Worth It?,” BBC သတင္း၊ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္, http:// 
news�bbc�co�uk/2/hi/asia-pacific/7543347�stm�

5 Fink ၏ Living Silence in Burma, စာမ်က္ႏွာ� 50�

6 Fogarty ၏ “Was Burma’s 1988 Uprising Worth It?,” BBC သတင္း၊ Fink ၏ Living Silence in Burma, စာမ်က္ႏွာ� 
46-60 (၈၈၈၈ “အေရးအခင္း” မတုိင္ခင္ႏွင့္ ေနာက္ပုိင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ျခံဳငုံသုံးသပ္ခ်က္)

7 Fink ၏ Living Silence in Burma, စာမ်က္ႏွာ� 52။ Christina Fink မွ” ဤဦးေရကုိ အမ်ားစုကကုိးကားထားေသာ္လ
ည္း မွန္ကန္မႈရွိမရွိ မည္သူမွမစစ္ေဆးခ့ဲပါ“ ဟူ၍ မွတ္ခ်က္ေရးသားထားသည္။ ဥပမာ Fogarty ၏ “Was Burma’s 1988 
Uprising Worth It?,” BBC သတင္းကုိ ၾကည့္ပါ။
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၂၀၀၇ ခုႏွစ္ မုိးရာသီအကုန္တြင္ ဗုဒၶဘာသာသံဃာေတာ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ စတင္ခ့ဲျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ 
ဆက္တုိက္ ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိလဲ စစ္တပ္မွ ျဖိဳခြခ့ဲဲသည္။ ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစုေနထုိင္ေသာ ႏုိင္ငံတြင္ 
သံဃာေတာ္မ်ား၏ ရပ္တည္မႈကုိ သိသိသာသာထင္ရွားေစခ့ဲသည္။8 သံဃာေတာ္မ်ား၏ 
သကၠန္းေတာ္ေၾကာင့္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးဟု လူသိမ်ားေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္  
ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား တဟုန္ထုိး ျမင့္တက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ႏုိိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား  
လြတ္ေပးရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရန္ စစ္တပ္ကုိ 
ေတာင္းဆုိျခင္းမွ အစျပဳခ့ဲသည္။9 ဆႏၵျပမႈမ်ား ၄၅ ရက္ၾကာ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္းစစ္တပ္မွ 
လူမ်ားစြာကုိ သတ္ခ့ဲျပီး ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာလူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။10

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ျဖိဳခြျဲပီး တစ္လအၾကာတြင္ တုိင္းျပည္အတြက္
 အေျခခံဥပေဒၾကမ္း အသစ္တစ္ခု ေရးဆြရဲန္ စစ္တပ္မ်ားသာပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔၀င္ ၄၅ ဦးပါ ေကာ္မရွင္ကုိ အာဏာရ 
စစ္အစုိးရ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီ (နအဖ) မွ ေၾကညာခ့ဲသည္။11 
အေျခခံဥပေဒေရးဆြေဲရး အစီအစဥ္သည္ ၄ လ ၾကာခ့ဲေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သူလူထုႏွင့္ အဓိပါယ္ျပည့္၀ေသာ 
တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္အျပင္၊ ျပင္ပနည္းပညာ အေထာက္အပ့ံမ်ားကုိ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ 
ရယူ ခ့ဲသည္။12 ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသၾကီးအား ဖ်က္စီးကာ လူေပါင္း ၈ သိန္းေက်ာ္ အုိးမ့ဲအိမ္မ့ဲျဖစ္ေစခ့ဲေသာ 
ဆုိက္ကလုံးနာဂစ္မုန္တုိင္း ၀င္ေရာက္ျပီး ၃ ရက္အၾကာ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ အေျခခံဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
မကုိက္ညီဟု ျပင္းထန္စြာေ၀ဖန္ျခင္းခံခ့ဲရသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းကုိ (နအဖ) မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလ 
၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြကဲ်င္းပခ့ဲသည္။13 ဆႏၵခံယူပြတဲြင္ တုိင္းျပည္၏ ၉၈ ရာခ္ုိင္ႏႈန္းမဲေပးခ့ဲျပီး 
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ မဲေပးသူမ်ားထံမွ ၉၂ ရာခုိင္ႏႈန္း အတည္ျပဳခ်က္ ရရွိခ့ဲေၾကာင္းကုိ အစုိးရမွ ေနာက္ပုိင္းတြင္ 
ေၾကညာခ့ဲသည္။14 

စစ္တပ္မွေရးဆြခ့ဲဲေသာ အေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ ရွိသည္ဟု ေဖၚျပထား
သည္။15 အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ ၃၅၄ တြင္ ၄င္းကုိအာမခံထားသည္၊

ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္လုုံျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူ
တုိ႔၏ ကုိယ္က်င့္တရားအက်ိဳးငွာ ျပဌာန္းထားသည့္ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္လ်င္ ေအာက္ပါအခြင့္အေရးမ်ားကုိ
 လြတ္လပ္စြာ သုံးစြေဲဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။ (က) မိမိ၏ ယုံၾကည္ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ
 ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္၊ ေရးသားျဖန္႔ေ၀ခြင့္၊ (ခ) လက္နက္မပါဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္၊ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္” ရွိ
သည္။16

8 လူ႔အခြင့္အေရဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ယူနစ္၏ Bullets in the Alms Bowl: An Analysis of the Brutal SPDC Suppression of the September 
2007 Saffron Revolution, March 2008, စာမ်က္ႏွာ� 9, 37, https://burmacampaign�org�uk/media/BulletsInTheAlmsBowl�pdf ႏွင့္ Fink ၏ 
Living Silence in Burma, စာမ်က္ႏွာ� 101-106�

9 Id� at pp� 37–48 ႏွင့္ Fink ၏ Living Silence in Burma, စာမ်က္ႏွာ� 101�

10 အသတ္ခံရေသာ လူဦးေရ အရည္အတြက္သည္ မရွင္းလင္းပါ။ UN ကိန္းဂဏာန္းမွ ၃၁ ဦးေဖၚျပထားျပီး လူအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႔မ်ားကုိ ၁၀၀ ေက်ာ္သည္
ဟု ဆုိခ့ဲသည္။ လူ႔အခြင့္အေရဆုိင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ယူနစ္၏ Bullets in the Alms Bowl ၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၇၃ တြင္ (စစ္အစုိးရက ေဖၚျပေသာတရား၀င္
 ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ အေကာင္းဆုံး မိမိကုိယ္ကုိကာကြယ္နည္းႏွင့္ အဆုိးရြားဆုံး လုပ္ၾကံဖန္တီးမႈမ်ားျဖစ္သည္…ေသဆုံးသူဦးေရသည္ နအဖ မွ အၾကံျပဳ
ထားသည့္ အေရအတြက္ထက္ မ်ားစြာပုိမ်ားေၾကာင္း သံသယျဖစ္စရာ အနည္းငယ္သာရွိသည္”) ျငင္းခုန္ထားသည္။ “Saffron Revolution in Burma,” 
Burma Campaign UK, https://burmacampaign�org�uk/about-burma/2007-uprising-in-burma/ (ကေဖၚျပထားရာတြင္ စစ္အစုိးရ၏ ကိန္းဂဏန္း
မ်ားက ေသဆုံးသူဦးေရ ၁၀ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျဖိဳခြစဲဥ္တြင္ အသတ္ခံရသူဦးေရသည္ ၂၀၀ ထိရွိသည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း) ေဖၚျပထားသည္။ 

11 လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည္သည့္အဖြဲ႔ Human Rights Watch, Chronology of Burma’s Constitutional Process, April 11, 2008, ၏ စာမ်က္ႏွာ 15, 
https://www�hrw�org/sites/ default/files/reports/burma0508chronology�pdf� 

12 Id� at p� 16�

13 ျပည္သူ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ ေပၚလစီအဖြဲ႔၏ Burmese Constitutional Referendum: Neither Free Nor Fair, May 11, 2008, စာမ်က္ႏွာ
 2, http://www�burmalibrary�org/docs5/PILPG_Report_Burmese_Constitutional_Referendum_Neither_Free_ Nor_Fair-11_May_2008�
pdf; Gregory Gottlieb, “10 Years After, Cyclone Nargis Still Holds Lessons for Myanmar,” The Conversation, May 2, 2018, https://
theconversation�com/10-years-after-cyclone-nargis-still-holds-lessons-formyanmar-95039�

14 ေအာင္လွထြန္း၏ “Myanmar’s Charter Sails Through Referendum,” Reuters, May 26, 2008, https://www�reuters�com/ article/us-myanmar-
referendum/myanmars-charter-sails-through-referendum-idUSSP33290120080526�

15 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အေျခခံဥပေဒ အပုိဒ္ ၃၅၄(က)၊ (ခ)

16 Ibid� ယခင္ေဖၚျပထားသည့္အတုိင္း

https://burmacampaign.org.uk/media/BulletsInTheAlmsBowl.pdf


2727“ကၽြန္ေတာ္္တို႔႔႔႔၏ အိပ္မက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး အတြက္ျဖစ္သည္”

၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္လြတ္ေတာ္
 ႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ သည္ “ ႏုိင္ငံသားမ်ား မိမိတုိ႔ (အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္
 အခြင့္အေရးျဖစ္သည့္) အခြင့္အေရးကုိ တရား၀င္က်င့္သုံးႏုိင္ရန္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ဥပေဒ ကုိအတည္ျပဳခ့ဲသည္။17  
ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ လက္ခံသည့္အခါ က်င့္သုံးရန္အဆင့္သင့္ျဖစ္ခ့ဲျပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိႈင္လ  
၅ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာအစုိးရမွ “ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဆ္ုိင္ရာအမိန္႔”ကုိ 
အတည္ျပဳခ့ဲသည္။18 ဥပေဒအတည္ျပဳျပီး တစ္ပါတ္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္း၊ မဂၤလာဒုံျမိဳ႕နယ္ရွိ  
လယ္သမား ၂၀၀ ခန္႔က အစုိးရ၏ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈကုိ ဆႏၵျပခ့ဲသျဖင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းခ်ိန္မွ စ၍ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံးအၾကိမ္ တရား၀င္ ဆႏၵျပမႈ ျဖစ္ခ့ဲသည္။19 

ဥပေဒမွ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ကုိ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 
မကုိက္ညီေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ကန္သတ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း 
ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ဥပေဒအရ စုေ၀းပြစီဲစဥ္သူမ်ားမွ စုေ၀းပြ ဲ တစ္ခု  
ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားထံ အနည္းဆုံး ၅ ရက္ၾကိဳတင္  
ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းရန္လုိအပ္သည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူူႏွင့္ 
အဆုိျပဳထားေသာ ေဟာေျပာမည့္သူမ်ား၏ အတၱဳပၸတိၱမ်ား၊ ေမ်ာ္မွန္းထားေသာ တက္ေရာက္မည့္သူအေရအတြက္၊ 
က်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေနရာ၊ အသုံးျပဳမည့္ သီခ်င္းႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား၏ စာသားမ်ား ပါ၀င္ရမည္။20 
အထက္ပါေဖၚျပခ်က္မ်ားကုိ မလုိက္နာေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ အမ်ားဆုံးေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွစ္၊ အမ်ားဆုံးဒဏ္ေငြ 
က်ပ္ ၃၀၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉�၅၀) သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုစလုံးအတြက္ က်ႏုိင္သည္။21 ဥပေဒသည္ မိမိဆႏၵအလုိက္ 
စုေ၀းမႈမ်ားအတြက္ ျခြင္းခ်က္မေပးဘဲ ၄င္းျပဌန္းခ်က္မ်ားအား က်ဴးလြန္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ၆ လအထိ 

ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။22 

ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ စည္းရုံးလႈပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့့္ 
ေ၀ဖန္မႈမ်ားအျပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္သည္ 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ပါ၀င္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ 
ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ခ့ဲသည္။23 ဥပမာအားျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒတြင္  
စုေ၀းျခင္း တစ္ခုကုိ ျငင္းပယ္ပ္ုိင္ခြင့္ရွိသည့္ ရဲ၏အာဏာကုိ ပယ္ဖ်က္ခ့ဲသည္။24 ထုိ႔အျပင္ ၄င္းဥပေဒတြင္ 
အက္ဥပေဒေအာက္ရွိ က်ဴးလြန္ခ်ိဳ းေဖါက္မႈမ်ားအတြက္ အမ်ားဆုံးေထာင္ဒဏ္၏ တစ္၀က္ကုိ ေလ်ာ့ခ်ခ့ဲသည္။25  
ေနာက္ဆုံးတြင္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေဟာေျပာမည့္သူမ်ား၏ အတၱဳပၸတိၱမ်ားကုိ ေလွ်ာက္တင္ရန္ကုိ ဖယ္ရွားခ့ဲျပီး သူတုိ႔၏ 
အမည္ႏွင့္ ေနရပ္လိပ္စာကုိ သာတင္သြင္းရန္ လုိအပ္သည္။26

17 ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုရုံးခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒ၊ အဖြင့္နိဒါန္း

18 အပုိဒ္ ၁၉၊ ျမန္မာ - ျငမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာ အမိန္႔၊ စက္တင္ဘာလ ၂၀၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၊ http://www�
burmapartnership�org/wp-content/uploads/2013/11/Article-19-Analysis-on-Peaceful-DemonstrationLaw�pdf�

19 ေအးႏုိင္၊ Eurasia Review ဇူလႈိင္ုလ ၁၆ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၏ “ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ပထဆုံးတရား၀င္ ဆႏၵျပပြ ဲရန္ကုန္တြင္ျပဳလုပ္” https://www�
eurasiareview� com/16072012-farmers-hold-first-official-protest-in-rangoon/

20 ျငမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည္လည္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၃၊ ၄

21 Id� at Ch� 7, Sec� 18�

22 Id� at Sec� 19� အပုိဒ္ ၁၉၊ ဥေရာပရွိ လုံျခံဳေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔/ဒီမုိကရက္တစ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူ႔႔အခြင့္အေရးရုံး ၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ဆုိင္ရာ 
လမ္းညြန္ခ်က္မ်ား၊ ၂၀၂၀၊ အပုိဒ္ ၉၇-၉၈ https://www�osce�org/odihr/73405?download=true� အမွန္စင္စစ္ U�N� ၏အထူးကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
မွတ္္ခ်က္အရ “မိမိသေဘာအရ စုေ၀းမႈမ်ားသည္ အသိေပးရန္အတြက္လုိအပ္ခ်က္မ်ားမွ ကင္းလြတ္သင့္သည္။ ဥပေဒစုိးမုိးေရးအာဏာပုိင္မ်ားသည္ 
အလုိအေလ်ာက္ စုေ၀းမႈမ်ားကုိ အျခားစည္းေ၀းပြမဲ်ား နည္းတူ အကာအကြယ္ ေပးသည့္သည္။” လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ 
အသင္းအဖြဲ႔မ်ားဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ ပူးတြအဲစီရင္ခံစာႏွင့္ အဖြဲ႔မ်ားကုိစနစ္တက်စီမံခန္႔ခြမဲႈဆုိင္ရာ တရားရုံး၊ တရားရုံးခ်ဳပ္၏ အက်ဥ္းခ်ဴပ္ေဖၚျပခ်က္။ 
U�N� စာတမ္း U�N� Doc� A/HRC/31/66၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၄ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စာပုိဒ္ ၂၃။ 

23 အပုိဒ္ ၁၉၊ ျမန္မာ - ျငမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာ အမိန္႔၊ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ https://www� article19�org/wp-
content/uploads/2018/02/14-08-01-LA-myanmar-assembly�pdf� “Henzada Protesters Say No More to Article 18,” ႏွင့္ ျမန္မာဒီမုိကေရစီအသံ
 Democratic Voice of Buma ၏ http://english�dvb�no/dvb-video/henzada-saysno-to-article-18-burma-myanmar/37163� ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၂ 
ရက္ ၂၀၁၄ ခု၏ ကုိလည္ၾကည့္ပါ။

24 သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ အစည္းအေ၀းက်င္းပရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ျငင္းဆုိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထုိဆုံးျဖစ္ခ်က္အား အယူခံျခင္း က့ဲသုိ႔ဆက္စပ္ေသာ 
 ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိလည္း ဖယ္ရွားခ့ဲသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊
 အပုိဒ္ ၄၊ အပုိင္း ၆၊ ၇(ခ)၊ ႏွင့္ ၉။ 

25 Id� at secs� 6–8�

26 Id� at Sec� 3�

https://www.osce.org/odihr/73405?download=true


2828ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ျပင္ဆင္ထားေသာ ဥပေဒတြင္ “စုေ၀းမည့္ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္
ရယူရန္ ဆက္လက္လုိအပ္သည္။”27 ျပင္ဆင္ထားသည့္ ဥပေဒသည္လည္း “တုိင္းျပည္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု၊ လူ
မ်ိဳး၊ ဘာသာေရး၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ကုိယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာမူမ်ားကုိ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစႏုိင္သည့္” က့ဲသုိ႔ေသာ
 “ေကာလဟာလမ်ားႏွင့္ မမွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား” သတင္းစကားျဖန္႔ေ၀ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ “ခြင့္ျပဳထားေသာ
 ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား” ထက္ပုိေသာ ေအာ္ဟစ္သံမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း စေသာ အထူးစာရင္းေကာက္ယူထားေသာ တားျမစ္
ခ်က္ ၁၀ ခ်က္အနက္မွ တစ္ခုကုိခ်ိဳးေဖာက္ပါက စုေ၀းပြကုိဲ ျဖိဳခြရဲန္ အာဏာပုိင္းမ်ားအား လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးထားသည္။28 
ေနာက္ဆုံးတြင္ ျပင္ဆင္ခ့ဲေသာ ဥပေဒသည္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ ေအာက္တြင္ ကာကြယ္ထားေသာ စီမံခန္႔ခြဲ
မႈဆုိင္ရာ ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ ေထာက္ဒဏ္အျပစ္ေပးျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္
မ်ားကုိ ဆက္လက္ထားရွိခ့ဲသည္။29

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြ၏ဲ ဒီမုိကေရစီလုိလားေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD)ပါတီ၏ 
သမုိင္း၀င္ေအာင္ပြ ဲ အျပီးတြင္ NLD မွ လြမ္းမုိးေသာလြတ္ေတာ္သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းဥပေဒကုိ 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖ်က္သိမ္း အစားထုိးခ့ဲသည္။30 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဥပေဒသည္ ၂၀၁၁
 ခုႏွစ္ဥပေဒ၏ အလုံးစုံပုံစံဗိသုကာကုိ ထိန္းသိမ္းထားေသာ္လည္း ဥပေဒသစ္တြင္ သိသာေသာ  တုိးတက္မႈ ၂ခု
ရွိခ့ဲသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ဥပေဒအရ အာဏာပုိင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္းအား 
ပယ္ဖ်က္ခ့ဲျပီး၊ စုေ၀းမႈျပဳလုပ္ရန္ ဆႏၵရွိသူမ်ားအား “အသိေပးစာ”ကုိ ၄၈ နာရီၾကိဳတင္၍ တင္ျပရမည့္ စနစ္တစ္ခုျဖင့္ 
အစားထုိးခ့ဲသည္။31 ဒုတိယ အခ်က္မွာ ဥပေဒအရ အာဏာပုိင္မ်ားမွ ခ်ိဳ းေဖါက္သူမ်ားကုိ စြပ္စြခံဲရသည့္ 
 ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျပီး ၁၅ ရက္ အတြင္းႏွင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ ျမိဳ႕နယ္တရားရုံးတြင္ တရားစြရဲန္ျဖစ္သည္။32 

27 Id� at Sec� 4(e)�

28 ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ အပုိဒ္ ၅၊ အပုိင္း ၁၂(င)၊ ႏွင့္ (စ်)

29 ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ အပုိင္း ၆ - ၈။

30 ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆုိင္ရာ ႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ ဥပေဒ (ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ ဥပေဒ)

31 Id� at Ch� II, Sec� 4�

32 Id� at Ch� VIII, secs� 23–24�

ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည ္
ျခင္း ဥပေဒ (၂၀၁၆) ျပဌန္းခ်က္မ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း

* * *

အခန္း ၃၊ အသိေပးတင္ျပျခင္း

* * *
၄�၄� ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္း အခြင့္အေရးတို႔ကို သုံးစြဲေဆာင္႐ြက္

 လိုေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မိမိသေဘာထားဆႏၵကို ေဖာ္ျပရန္
အလို႔ငွာ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားပါရွိေသာ အသိေပးတင္ျပခ်က္ကို သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး
ထံ ယင္းသုိ႔ ေဆာင္႐ြက္မည့္ေန႔ မတိုင္မီ အနည္းဆုံး ၄၈ နာရီ ႀကိဳတင္၍ စာျဖင့္ေပးပို႔ တင္ျပရမည္
။ စီတန္းလွည့္လည္ရာတြင္ ျဖတ္သန္းလိုသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိပါက သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး
မ်ားထံ ၄၈ နာရီ ႀကိဳတင္၍ အသိေပးတင္ျပခ်က္ မိတၱဴကိုေပးပို႔ရမည္ -

က�က� ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္း ျပဳလုပ္လုိသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ေနရာ၊ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္အပုိင္းအျခား၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းျပဳရာတြင္ ေဟာေျပာလုိသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရာႏွင့္  
ေႂကြးေၾကာ္လုိသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံ မ်ား။

ခ�ခ� ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ျပဳလုပ္လုိသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ လမ္းေၾကာင္း၊ ေန႔ရက္၊  
ျဖတ္သန္းလုိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ အခ်ိန္အပုိင္းအျခားႏွင့္ေႂကြးေၾကာ္လုိသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံ မ်ား။



2929“ကၽြန္ေတာ္္တို႔႔႔႔၏ အိပ္မက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး အတြက္ျဖစ္သည္”

ဂ�ဂ� ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္းတုိ႔အတြက္ အသိေပးတင္ျပသူ၊ 
ဦးေဆာင္မည့္ပုဂၢိဳ လ္ႏွင့္ေဟာေျပာမည့္ ပုဂၢိဳ လ္တုိ႔၏ အမည္ႏွင့္ဆက္သြယ္ရမည့္ လိပ္စာ  
အျပည့္အစံု။

ဃ�ဃ� ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္  
ႏွင့္ခန႔မွ္န္း လူဦးေရ။

င�င� ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဖြ႕ဲအစည္း 
တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ပါက ယင္းအဖြ႕ဲအစည္း၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွတ္တမ္း သုိ႔မဟုတ္ 
အေထာက္အထား။

စ�စ� ဤဥပေဒပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္တာဝန္ရိွပုဂၢိဳ လ္ သုိ႔မဟုတ္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက ေဒသဆုိင္ရာ 
လုိအပ္ခ်က္အရ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ညႇႏိႈင္ိး 
သေဘာတူ ညီခ်က္။

ဤပုဒ္မမ်ားအားခ်ိဳးေဖါက္ပါက အမ်ားဆုံး ေထာင္ဒဏ္ တစ္လအထိ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ဒဏ္ေငြျမန္မာက်ပ္ေငြ 
၁၀၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆�၆၂) အထိ မွ ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႏွင့္ ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ဒဏ္ေငြ ျမန္မာက်ပ္ေငြ 
၁၀၀၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၆�၂၂) အထိခ်မွတ္ ႏုိင္သည္။33

33 ဥပမာအားျဖင့္ - ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀ တြင္ ပုဒ္မ ၈။ ၉ ႏွင့္ ၁၀ ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ားကုိ ခ်ိဳ းေဖါက္ျခင္းအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၁ လႏွ
င့္ ဒဏ္ေငြ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆�၆၂) အထိ အမ်ားဆုံးျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ ပုဒ္မ ၄ ပါ ျပဌာန္းခ်က္ကုိ ခ်ိဳးေဖါက္
သည္ဟု ထပ္မံ၍ ဒုတိယျပစ္မႈ ထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရလ်င္ တစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ ဒဏ္ေငြ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀၀၀၀၀ (အေမ
ရိကန္ေဒၚလာ ၆၆�၂၀) အထိ အမ်ားဆုံးျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇ ကုိၾကည့္ပါ။

ဥပေဒေဟာင္းကုိ တုိးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ေနစဥ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္း ဥပေဒသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္  
ဥပေဒႏွင့္မ်ားစြာ တူညီမႈရွိ ေနျပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီရန္ ပ်က္ကြက္ခ့ဲျပီး  
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိခြင့္ ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္တုိ႔ကုိ တားဆီးရန္ ဆက္လက္အသုံးျပဳေနဆဲ 
ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - “အသိေပးစာ” တြင္ အသုံးျပဳမည့္ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားအပါအ၀င္ စည္းရုံးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ 
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ တင္ျပရန္ လုိသည္။34 လက္ေတြ႔တြင္ အာဏာပုိင္မ်ားသည္ 
လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားတို႔၏ 
စည္းေ၀းပြမဲ်ားကုိ ျငင္းပယ္ရန္အတြက္ ဤအသိေပးစနစ္ကုိ မၾကာခဏအသုံးျပဳၾကသည္။35 စည္းေ၀းပြကုိဲ 
ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရန္ ပ်က္ကြက္မႈသည္လည္း ၃ လအထိ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္/ သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၀၀၀၀ 
(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉�၅၀) အထိ ဒဏ္ခတ္ျခင္းမ်ား ဆက္လက္ရွိေနသည္။36 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဥပေဒသည္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပစ္ဒဏ္ ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကုိလည္းေဖၚျပထားသည္။ 
ဥပမာ - ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ “ေကာလဟာလသတင္းမ်ား၊ မမွန္ကန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ာကုိ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း”၊ 
“ခြြင့္ျပဳထားေသာ လက္ကုိင္ေလာ္စပီကာမွလြ၍ဲ အျခားအသံခ်ဲ႕စက္မ်ားအသုံးျပဳျခင္း”၊ “ခြင့္ျပဳထားေသာ အျခား 
ေၾကြးေၾကာ္ခ်က္မ်ား ရြတ္ဆုိျခင္း” သုိ႔မဟုတ္ “အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖင့္ ေျပာဆုိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အတားအဆီး၊ စိတ္အေႏွာက္အယွက္၊ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစမည့္ ျပဳမႈျခင္းမ်ားကုိ မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ။37 ဤအေျခအေနမ်ားကုိ 
ခ်ိဳ းေဖာက္ပါက ျပစ္မႈဆုိင္ရာျပစ္ဒဏ္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ လအထိ က်ခံဖြယ္ရာ ရွိသည္။38 

34 ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၅၊ အပုိင္း ၄(က)-(စ)၊

35 ဦးျမတ္မြန္၏ “ဒီမုိကေရစီ အခြင့္အေရးရရန္၊ ခင္ဗ်ားဘယ္သူလဲ ဆုိတာအေပၚမွာမူတည္ပါတယ္” Frontier Myanmar၏ ဧျပီလ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၉ ထုတ္ 
https:// frontiermyanmar�net/en/the-right-to-demonstrate-it-depends-who-you-are; Human Rights Watch ၏ Dashed Hopes ၏ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ
ဆႏၵထုတ္ေဖၚျခင္းမ်ားအား ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ဇႏၷ၀ါရီလ ၃၁ ရက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၅၆၊ https://www�hrw�org/report/2019/01/31/ 
dashed-hopes/criminalization-peaceful-expression-myanmar; Human Rights Watch ၏ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၆ ရက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထုတ္ “ျမန္မာႏုိင္ငံ - ျငိမ္း
ခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ဥပေဒသည္ ဖိႏိွပ္မႈကုိ အဆုံးသတ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခ့ဲသည္” https://www�hrw�org/news/2015/01/26/burma-peacefulassembly-law-
fails-end-repression�

36 ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္း ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၅၊ အပုိင္း ၁၉၊

37 Id� at Section 10�

38 Id� at Section 20�



3030ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ ဥပေဒအရ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ သတင္းစာ
ဆရာမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရးကုိ က်င့္သုံးေနသူမ်ားသည္ မတရားဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမ်ားကုိ
 ဆက္လက္ၾကံဳေတြ႔ ေနရသည္။39

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အထက္လြတ္ေတာ္ျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဥပေဒ
အား ထိေရာက္စြာ ျပင္ဆင္ခ်က္ ၃ ခုပါေသာ ဥပေဒၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳခ့ဲသည္။40 အဆုိျပဳထားေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္ 
တြင္ “အသိေပးစာ” ႏွင့္အတူ တင္ျပရန္ လုိအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ စာရင္းတစ္ခုပါသည္။ ဥပမာ - 
အစီအစဥ္၊ ခန္႔မွန္းေျခပါ၀င္မည့္သူ အေရအတြက္ႏွင့္ “ခန္႔မွန္းေျခဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ရံပုံေငြအရင္းအျမစ္” တုိ႔ျဖစ္သည္။41 
ေနာက္ထပ္အဆုိျပဳထားေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္မွာ “ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ျပည္သူ႔စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ 
က်င့္၀တ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ရန္” ရန္လုိအပ္သည္။42 ေနာက္ဆုံး အဆုိျပဳထားေသာ  
ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ “ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ျပည့္သူ႔စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ က်င့္၀တ္မ်ားကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ 
ခ်ိဳ းေဖာက္ရန္အတြက္ အျခားသူမ်ားကုိ ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ ေငြေပး၍ေသာ္လည္းေကာင္း အျခားေထာက္ပ့ံမႈမ်ားေပး၍ 
ေသာ္လည္းေကာင္း လႈံံံ႔ေဆာ္၊ ဆြေဲဆာင္၊ လြမ္းမုိး၍ အဓမၼခုိင္းေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ 
ဒဏ္ေငြက်ခုိင္ရမည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။43 

လြတ္ေတာ္အမတ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးစုိးသိန္းက “အစုိးရတည္ျငိမ္မႈကုိ ျခိမ္းေျခာက္ေနတ့ဲ လူေတြရွိေနတယ္၊ ျပည္သူ႔ေငြကုိ 
အလြသုံဲးစား လုပ္ေနသူမ်ားလည္းရွိေနတယ္။ ဒီလုိမတည္ျငိမ္မႈမ်ိဳ းကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ဒီဥပေဒ 
ၾကမ္းကုိ ေထာက္ခံပါတယ္” ဟု ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေပၚသူ၏ေထာက္ခံမႈကုိ ျမန္မာတုိင္း(မ္)သတင္းသုိ႔  
ေျပာခ့ဲသည္။44 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ၂၅၅ ခုႏွင့္ လူပုဂၢဳလ္ိတစ္ဦးခ်င္းတုိ႔ ျပင္ဆင္ရန္ 
အဆုိျပခ်က္မ်ားကုိ ရႈတ္ခ်သည့္ ပူးတြေဲၾကညာေစာင္တစ္ခုကုိ ထုတ္ျပန္ခ့ဲျပီး ျပင္ဆင္မႈကုိဆန္႔က်င္ရန္ ရန္ကုန္သုိ႔ လူ 
၅၀၀ ခန္႔ခ်ီတက္ခ့ဲၾကသည္။45 

NLD ပါတီ၊ ရခ္ုိင္အမ်ိဳးသားပါတီႏွင့္ စစ္တပ္မွလြတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကလည္း ျပင္ဆင္မႈမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း  
လြတ္ေတာ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား အတြင္း ထုတ္ေဖၚေျပာၾကား ခ့ဲၾကသည္။46 

39 Human Rights Watch ၏ သူတုိ႔ခင္ဗ်ားကုိ အခ်ိန္မေရြးဖမ္းႏုိင္တယ္၊ The Criminalization of Peaceful Expression in Burma ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္  
ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖၚျခင္းမ်ားအား ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ဇြန္လ၂၉ ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၃ https://www�hrw�org/
report/2016/06/29/they-can-arrest-you-any-time/criminalization-peacefulexpression-burma�

40 စန္ရမင္းေအာင္း၏ မတ္လ ၇ ရက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧရာ၀တီသတင္းဌာနတြင္ ေရးသားခ့ဲေသာ “အထက္လြတ္ေတာ္သည္ အျငင္းပြားဖြယ္ ဆႏၵျပမႈဥပေဒျပ
င္ဆင္ျခင္းကုိ အတည္ျပဳခ့ဲသည္https://www�irrawaddy�com/news/burma/upper-house-approves-controversial-amendments-protest-
law�html; ၀င္းကုိကုိလတ္၊ ခင္ခင္အိ၊ ႏွင့္ ထက္အာကာ တုိ႔၏ လြတ္လပ္ေသာအာရွေရဒီယုိ တြင္ မတ္လ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ထုတ္ “အမ်ားျပည္သူ
 လြတ္လပ္စြာ စုရုံးခြင့္ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ လြတ္ေတာ္မွေဆြးေႏြးရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္” https://www�rfa�org/english/news/myanmar/
myanmars-lowerhouse-prepares-to-discuss-changes-to-public-assembly-law-03152018160129�html/; ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္  
ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။

41 ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ အပုိဒ္ ၃ ကုိၾကည့္ပါ။ U�N� လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္းစီ၊ 
အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆုိင္ရာ စာတမ္း U�N� Doc� A/HRC/RES/27/31, October 3, 2014, အပုိဒ္ ၁၀ ကုိၾကည့္ပါ။ (“လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသည္  
[� � � �] အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး တာ၀န္၀တၱရာမ်ားႏွင့္အညီ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေငြေၾကေထာက္ပ့ံမႈကုိ ျပည္တြင္းလုိအပ္ခ်က္မ်ား  
ႏွင့္အညီေပးရမည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၄င္းတို႔၏လုပ္ငန္းကုိေႏွာက္ယွက္ရန္ သုိ႔ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုံျခံဳေရးကုိိ အႏၱရယ္ျဖစ္ေစရန္ 
အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေတာင္းခံျခင္း၊ အလြသုံဲးစားျပဳလုပ္ျခင္း မျပဳရ)။ ဥပမာအားျဖင့္ - U�N� လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ဆုိင္ရာ 
အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ အစီရင္ခံစာ Maina Kiai, U�N� Doc� A/HRC/23/39, ဧျပီလ ၂၄ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ အပ္ုိဒ္ ၃၈ တြင္ (“အထူးကုိယ္စားလွယ္က 
မၾကာခဏဆုိသလုိ၊ မ်ားျပားလွေသာ ဗ်ဴရုိကေရစီ ယႏၱရားဆိုင္ရာ အစီရင္ခံမႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွ ျပဳလုပ္ေသာ တရား၀င္ အလုပ္မ်ားကုိ 
လြန္ကဲစြာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစႏုိင္သည္။”) ကုိလည္း ၾကည့္ပါ။ 

42 Id� at Sec� 3�

43 Id� at Sec� 18� အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳသည့္ ေနာက္ဆုံးစာသားသည္ အမ်ားဆုံးေထာင္ဒဏ္ကုိ ၃ ႏွစ္မွ ၂ ႏွစိ္သို႔ေျပာင္းလဲ အတည္ျပဳခ့ဲသည္။ ရဲ
မြန္၏ “အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုရုံးမႈဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္ေတာင္းဆုိၾကသည္” ဒီမုိကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံတြင္ မတ္လ 
၉ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တင္ျပခ်က္။ http://english�dvb�no/news/csos-contest-peaceful-assembly-amendments/80089

44 “အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းစြာရုံးမႈဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ကန္႔ကြက္ၾကသည္” မတ္လ ၆ ရက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထုတ္ ျမန္မာတုိင္း သတင္း 
https:// www�mmtimes�com/news/upper-house-lawmakers-object-changes-peaceful-assembly-law�html�

45 သူသူေအာင္၏ မတ္လ ၅ ရက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရုိက္တာသတင္းတြင္ ေဖၚျပေသာ “လြတ္ေတာ္က ဆႏၵျပမႈမ်ားအေပၚ အသစ္ေသာထိန္းခ်ဳပ္ျခင္္းမ်ားအား 
အျခတင္ေဆြးေႏြးစဥ္ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိ” https://www�reuters�com/article/us-myanmar-protest/protests-as-myanmar-parliament-
debates-new-curbson-demonstrations-idUSKBN1GH1Q5; “Hundreds March Against Proposed Changes to Peaceful Assembly Law,” The 
Irrawaddy သတင္း၏ မတ္လ ၆ ရက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဖၚျပေသာ “ျငိမ္းခ်မ္းစြားစုရုံးခြင့္ဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈအား ဆန္႔က်င္ေသာအားျဖင့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ  
ခ်ီတက္ၾကသည္” https://www�irrawaddy�com/news/hundreds-march-proposed-changes-peacefulassembly-law�html�

46 The Irrawaddy သတင္း၏ “ျငိမ္းခ်မ္း စြားစုရုံးခြင့္ဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈအား ဆန္႔က်င္ေသာအားျဖင့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ီတက္ၾကသည္” ၊ Voice of America 



3131“ကၽြန္ေတာ္္တို႔႔႔႔၏ အိပ္မက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး အတြက္ျဖစ္သည္”

ဤအစီရင္ခံစာ ေရးေနခ်ိန္တြင္ ဥပေဒၾကမ္းသည္ ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္တြင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။47 

မႏၱေလးရွိ ရတနာပုံတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵထုတ္ေဖၚ
ပြမဲ်ား
ရတနာပုံတကၠသုိလ္သည္ မႏၱေလးျမိဳ႕ႏွင့္ ၆ မုိင္ခြအဲကြာတြင္ တည္ရွိျပီး ေက်ာင္းသား ၆၁၀၀၀ ေက်ာ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
သင္ၾကားေရး၀န္ထမ္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ကုိလက္ခံထားေသာ မႏၱေလးရွိ တကၠသုိလ္ ၂၁ ခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။48 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္မွ စ၍ ရတနာပုံတကၠသုိလ္ ABFSU တြင္ပါ၀င္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၈၅
 ဧကနီးပါးက်ယ္၀န္းေသာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္း၀င္း စီမံခန္႔ခြမဲႈ တုိးတက္လာေစရန္ေတာင္းဆုိေသာ ဆက္တုိက္ 
ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ စတင္ခ့ဲၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ဆုိက္ကယ္မ်ားအတြက္ လစဥ္အခေၾကးေငြျဖင့္ 
ထုိက္တန္ေသာ လုံျခံဳေရးေပးရန္၊ တကၠသုိလ္၏ သန္႔စင္ခန္းမ်ားပုိမုိသန္႔ရွင္းမႈ ရွိလာေစရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသား  
ေက်ာင္းသူမ်ားအား မႏၱေလးတြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခ့ဲၾကသည္။ 

ေက်ာင္း၀င္းတြင္းရွိ ေမာ္ေတာ္ဆုိက္ကယ္ရပ္နားရန္ ေနရာ 
အတြက္ အခေၾကးေငြေပးရျခင္း 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ရတနာပုံတကၠသုိလ္သည္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ဆုိက္ကယ္ရပ္ရန္ေနရာမ်ား
 သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြရဲန္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည့္အစီအစဥ္ကုိ အတည္ျပဳခ့ဲသည္။ ကုမၸဏီမွ  
ေက်ာင္းသားတုိင္း ေမာ္ေတာ္ဆုိက္ကယ္စီး၍ ေက်ာင္း၀င္း အတြင္း၀င္လာသည့္ အခါတုိင္း ကုမၸဏီမွ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၀၀  
(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀�၀၇) ေကာက္ယူခ့ဲသည္။49 အဆုိပါ ဆုိက္ကယ္ရပ္ရန္ေနရာမ်ားသည္ 
ရတနာပုံတကၠသုိလ္၀င္းရွိ ဆုိက္ကယ္ခုိးယူျခင္းမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ရည္ရြယ္သည္။50 ရတနာပုံတကၠသုိလ္ 
အဂၤလိပ္စာပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသုသက “ေမာ္ေတာ္ဆုိက္ကယ္ခုိးတာေတြကုိ တားဆီးရန္တစ္ခုတည္းေသာ 
နည္းလမ္းမွာ လုံျခံဳေသာေနရာတစ္ခု တည္ေဆာက္ျပီး ထိမ္းသိမ္းရန္ ျဖစ္တယ္” ဟုရွင္းျပခ့ဲသည္။51 

ရတနာပုံတကၠသုိလ္ ABFSU ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း လုံျခံဳမႈရွိေသာ ဆုိက္ကယ္ရပ္နားရန္ေနရာ
မ်ား လုိအပ္သည္ကုိ သေဘာတူေသာ္လည္း ၄င္းေနရာမ်ား ပုဂၢလိကပုိင္အား စီမံခန္႔ခြခဲြင့္ေပးျခင္းကုိ ဆန္႔က်င္ခ့ဲၾက
သည္။ တကၠသုိလ္၏ အစီအစဥ္ကုိ ဆႏၵျပရာတြင္ ပါ၀င္ေသာ ABFSU အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးက “ေမာ္ေတာ္ဆိုက္ကယ္ေတြ 
ခုိးခံရမွာကုိ စုိးရိမ္ရတာနဲ႔ စာသင္ယူရတာကုိ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အာရုံမစုိက္ႏုိိင္ေတာ့ဘူး။ တကၠသုိလ္ကေနျပီး ေမာ္ေတာ္ဆုိက္
ကယ္လုံျခံဳေရးကုိ တာ၀န္ယူေပးသင့္တယ္။” ဟုေျပာခ့ဲသည္။52

News သတင္းမွ Oliver Slow ၏ မတ္လ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္တြင္ ေဖၚျပခ့ဲေသာ “ျမန္မာအစုိးရသည္ စုစည္းခြင့္ဥပေဒကုိ ျပဳျပင္ရန္ တင္ျပျခင္းျဖင့္  
ေနွာက္ျပန္လွည့္ေနသည္ဟု အစြပ္စြခံဲေနရသည္” https://www�voanews�com/a/myanmar-changes-to-assembly-law/4299653�html�

47 ဥပေဒျပဳအမတ္ ၈၀ သည္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုံရုံးခြင့္ ဥပေဒျပင္ဆင္မႈကုိ ၂၀၁၈ ခုနွစ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ မွတ္ပုံတင္ခ့ဲၾကေသာ္လည္း ယခုစာေရးသားေနခ်ိန္တြင္
 NLD သည္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္၏ ေဆြးေႏြးပြအဲစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းရန္ ျငင္းဆုိခ့ဲသည္။ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္မွ မထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရသည့္ အေၾကာ
င္းကုိ ျမန္မာ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ သဥၨာရႊန္းလ့ဲရည္ ကရွင္းျပရာတြင္ “ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတ့ဲ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလုံးက
 ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔နဲ႔အတူ (၂၀၁၈ ခုမွာ ျပင္ဆင္ထားတ့ဲအရာမ်ား) လာျပီးကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခ့ဲၾကတယ္။ (လြတ္ေတာ္) က ဒီအတုိင္းဆက္ထားရမယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က
စျပီး ကၽြန္မတုိ႔ဘာမွမၾကားရေတာ့ဘူး။ သူတုိ႔ဒီဥပေဒကုိ မတုိ႔ခ်င္ေတာ့ဘူး။ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ ဥပေဒသည္ သူတုိ႔အတြက္ အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ေနတယ္။ 
” Fortify Rights မွ သဥၨာရႊန္းလ့ဲရည္၊ ဒီမုိကေရစီတုိးတက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီ၊ ကုိ အေနာက္ရန္ကုန္ခရုိင္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွ
စ္တြင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည္။ ၀င္းကုိကုိလတ္၊ ခင္ခင္အိ ႏွင့္ ထက္အာကာတုိ႔၏ Raido Free Asia တြင္ မတ္လ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဖၚျပခ့ဲေသာ  
“ျမန္မာျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္သည္ လူထုစုေ၀းမႈဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ကုိ ေဆြးေႏြးရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။” https://www�rfa�org/english/news/myanmar/
myanmars-lowerhouse-prepares-to-discuss-changes-to-public-assembly-law-03152018160129�html; ႏွင့္ Fortify Rights မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေ
လးခရုိင္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အားမတ္လ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ်က္။

48 အသံႏွင့္ Fortify Rights တုိ႔မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္၊ ရတနာပုံတကၠသိုလ္ အရာရွိမ်ားအား မတ္လ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ်က္။

49 Fortify Rights မွ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္အား ႏုိ၀င္ဘာလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ်က္။ အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ သုသအား  
ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္တြင္ မတ္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ်က္။

50 ရတနာပုံတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအရ ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ရတနာပုံတကၠသုိလ္၀င္းအတြင္း ေမာ္ေတာ္ဆုိက္ကယ္ စုစုေပါင္း ၇၀ စီးခန္္႔အခုိးခံရ 
ျပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၁၅ မွ ၂၀ စီးခန္႔အခုိးခံခ့ဲရသည္။ အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ ရဲမ်ိဳ းေဆြ၊ ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္၊ ရဲမင္းထြန္း၊ မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္၊ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္၊ 
ရဲလင္းေအာင္ႏွင့္ ေန၀င္းေက်ာ္တုိ႔အား ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္တြင္ မတ္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။ အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ  
ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္ႏွင့္ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

51 အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ သုသအား ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္တြင္ မတ္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ်က္။

52 အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္အား ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္တြင္ နုိ၀င္ဘာလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ်က္။
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တကၠသုိလ္သည္ ရပ္နားရာေနရာမ်ားကုိ စီမံခန္႔ခြျဲပီး လစဥ္ေၾကးေကာက္ယူကာ ေမာ္ေတာက္ဆုိက္ကယ္မ်ား  
အတြက္ လုံေလာက္ေသာ လုံျခံဳေရးေပးသင့္သည္ဟု ABFSU ေက်ာင္းသားမ်ားက ေစာဒကတက္ခ့ဲၾကသည္။53 
ေက်ာင္းသားမ်ားမွလည္း ပုဂၢလိကကုမၸဏီသုိ႔ ကန္ထရုိက္ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရရွိေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၅
 သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄၀၀၀) ေက်ာ္အား တကၠသုိလ္၏စီမံခန္႔ခြမဲႈအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ခ့ဲၾကသည္။54 
ဤအျမင္အားရွင္းျပသည့္ ကုိဖုန္းျမင့္ေက်ာ္က “ေရာင္းလုိ႔ရတ့ဲပုိက္ဆံေတြကုိ ေက်ာင္းသားေတြဆီျပန္လာဖုိ႔၊ 
တကၠသုိလ္မွာ လုိအပ္ေနတ့ဲ ကုလားထိုင္ေတြ၊ သင္ၾကားေရးပစၥည္းေတြ၊ စသျဖင့္ အတြက္သုံးဖုိ႔” ဟုေျပာခ့ဲသည္။55 

ေက်ာင္းသားမ်ားမွလည္း လက္ရွိအသုံးျပဳေနသည့္ ဆုိက္ကယ္ရပ္နားရန္ ေနရာမ်ားအျပင္ ေနရာမ်ားထပ္မံ 
ခ်မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ ခ့ဲၾကသည္။ ဆႏၵျပပြတဲြင္ပါ၀င္ခ့ဲသည့္ ABFSU မွ ေနာက္ထပ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သူ  
ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္မွ ရွင္းျပရာတြင္ -

 ေမာ္ေတာ္ဆုိက္ကယ္ထားဖုိ႔ ေနရာေတြဟာ ဌာနတုိင္းမွာေတာင္ မရွိဘူး၊။ ဒါေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ဆုိိ
က္ကယ္ ေပ်ာက္တာ ေတြ ျဖစ္ခ့ဲတယ္။ ေက်ာင္း၀င္းၾကီးတစ္ခုလုံးမွာ ထားဖုိ႔ေနရာ ၂ ခုဘဲရွိတယ္။ ဆုိက္ကယ္အားလုံး
ထားဖို႔ ေနရာ ၂ ေနရာက မေလာက္ဘူး - ေနရာမေလာက္ပါ။56

အခေၾကးေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရန္ တကၠသုိလ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသည့္အျပင္ ရတနာပုံ  
တကၠသုိလ္ ေမာ္ေတာ္ဆုိက္ကယ္ ရပ္နားေနရာမ်ား စီမံခန္႔ခြရဲန္ႏွင့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားရရွိရန္ 
ကုမၸဏီအားအတည္ျပဳေပးခ့ဲသူ မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္ 
သီးျခားစီေတြ႔ဆုံရန္ကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားက သုံးၾကိမ္ ေတာင္းဆုိခ့ဲၾကသည္။57 သုိ႔ေသာ္  
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူ၏ရုံးသုိ႔သြား၍ ေတြ႔ဆုံရန္ေတာင္းဆုိသည့္ အခါတုိင္း  
ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္၏ ၀န္ထမ္းမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားအား သူမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရန္ အစီအစဥ္ကုိ  
ျငင္းပယ္ခ့ဲသည္။58 

သန္႔ရွင္းေဆာင္ သန္႔ရွင္းမႈမရွိျခင္း
တကၠသုိလ္အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ သင့္ေတာ္ေသာ သန္႔စင္ခန္းမရွိျခင္းသည္ ABFSU မွ စီစဥ္ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ား 
အတြက္ အေျခခံအေၾကာင္း ရင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ရတနာပုံတကၠသုိလ္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအးေအးသန္႔မွ တကၠသုိလ္၏ ဌာန ၂၁ ခုကုိ အလွည့္က်ဇယားျဖင့္  
၀န္ထမ္း ၁၅ ေယာက္အေပၚ မီွခုိပုံကုိ ေဖၚျပခ့ဲျခင္းသည္ ည့ံဖ်င္းေသာ မိလႅာစနစ္ျဖစ္ေပၚလာပုံကုိ ထင္ရွားေစသည္။
 သူမက “သန္႔ရွင္းေရး၀န္ထမ္း ၁၅ ေယာက္ထဲနဲ႔ မလုံေလာက္ဘူး။ သတၱေဗဒဌာနအတြက္ တနလၤာေန႔မွာ သန္႔ရွင္းေ
ရးျပဳလုပ္ျပီး၊ ရူပေဗဒဌာနအတြက္ အဂၤါေန႔မွာ သန္႔ရွင္းေရး လုပ္တယ္…ဒါေၾကာင့္ဌာနတစ္ခုအတြက္ တပါတ္တရက္ 
ဒါမွမဟုတ္ ၂ ပါတ္တစ္ရက္ဘဲ လုပ္ႏုိင္တယ္” ဟုေျပာသည္။59

ဆႏၵျပပြမဲ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈေၾကာင့္ အဖမ္းခံခ့ဲရေသာ ေက်ာင္းသား ၇ ဦးအနက္မွ ရဲမ်ိဳ းေဆြက ရတနာပုံတကၠသုိလ္၏  
အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္မႈ အဆင့္ဆင့္ကုိ ေျပာျပရာတြင္ -

ေက်ာင္းသားမ်ား အိမ္သာတစ္လုံး သုံးခ်င္တယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔အေဆာင္ကုိ ျပန္သြားရတယ္။
 ဒါဟာ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္နဲ႔ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း စာသင္မႈျဖစ္စဥ္ကုိလဲ
 အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစပါတယ္။ အျခား တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေတြ ရတနာပုံတကၠသုိလ္ကုိ လာလည္တ့ဲအခါ  

53 Ibid�

54 Fortify Rights မွ စစ္သူထြန္းအား ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္တြင္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းခ်က္ခ့ဲသည္။ စစ္သူထြန္းသည္ 
ေမာ္ေတာ္ဆုိက္ကယ္ရပ္နားရာ ေနရာကန္ထရုိက္မ်ား ေလလံျပစ္ရာတြင္ ၾကီးၾကပ္တာ၀န္ယူခ့ဲသည္ ေကာ္မတီတြင္ပါ၀င္ခ့ဲျပီး ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ  
သူေပးခ့ဲသည္။

55 Fortify Rights မွ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္အား ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္တြင္ နုိ၀င္ဘာလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ်က္။

56 Fortify Rights မွ ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္အား ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္တြင္ နုိ၀င္ဘာလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ်က္။

57 အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ ေဒါက္တာေအးေအးသန္႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္တြင္ မတ္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ်က္။ အသံႏွင့္ 
Fortify Rights မွ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္တြင္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ်က္။

58 အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္တြင္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ်က္။

59 အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ ေဒါက္တာေအးေအးသန္႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္တြင္ မတ္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ်က္။



3333“ကၽြန္ေတာ္္တို႔႔႔႔၏ အိပ္မက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး အတြက္ျဖစ္သည္”

ေက်ာင္းရဲ႕မေကာင္းတ့ဲ ပုံရိပ္တစ္ခုကုိ ျပေနသလုိရွိပါတယ္”60

တကၠသုိလ္က ဒီဇင္ဘာလတြင္ သန္႔ရွင္းေရး၀န္ထမ္းမ်ားကုိ တုိးျမင့္ေပးမည္ဟု ေျပာဆုိထားေသာ္လည္း ေက်ာင္းသား
မ်ားအတြက္ စုိးရိမ္စရာ တစ္ခုျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။61 

ေက်ာင္း၀င္းတြင္းလုံျခံဳေရး လုံေလာက္မႈမရွိျခင္း 
မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ အၾကမ္းဖက္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေလ့ရွိ ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရသည္။62 သာဓကအားျဖင့္  
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျမိဳ႕ၾကီး ၅ ျမိဳ႕တြင္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (Asia Foundation)၏ စစ္တမ္းေကာက္မႈအရ မႏၱေလးတြင္ 
စစ္တမ္းေျဖဆုိသူ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက “သူတို႔ ဒါမွမဟုတ္ သူတုိ႔ မိသားစုတစ္ေယာက္ေယာက္ဟာ ျပီးခ့ဲတ့ဲႏွစ္အတြင္းမွာ 
အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ပါတ္သက္ေသာ ရာဇ၀တ္မႈတစ္ခုကုိ ခံခ့ဲရတယ္” ဟုေဖၚျပထားသည္။63 

မႏၱေလးရဲတပ္ဖြဲ႔သည္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္ရန္ “သိမ္းငွက္စစ္ဆင္ေရး” စီမံခ်က္ကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္  
စတင္ခ့ဲသည္။ ၄င္းစီမံကိန္းျဖင့္ မႏၱေလတုိင္းေဒသၾကီး၏ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ညစဥ္ကင္းလွည္႔ျခင္းမ်ားကုိ 
အရွိန္အဟုန္တုိးျမင့္ခ့ဲသည္။64 သုိ႔ေသာ္လည္း အစုိးရမွ မႏၱေလးျမိဳ႕၏ ရာဇ၀တ္မႈေလ်ာ့ခ်ေရး စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ 
သက္ဆုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မေပးခ့ဲပါ။65 အခ်ိဳ႕ေသာ ရပ္ရြာ လူထုမ်ားက ၄င္းတုိ႔ရပ္ကြက္ အတြင္းရွိ 
ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား ေစာင္ၾကည့္ရန္ႏွင့္ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ကင္းလွည့္အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္း ခ့ဲၾကသည္။66 

မႏၱေလးျမိဳ႕မွ ၆ မုိင္ခြအဲကြာတြင္ရွိေသာ ရတနာပုံတကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မႏၱေလးျမိဳ႕ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီးတြင္ 
ျဖစ္ပြာေနေသာ ရာဖ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ မရၾကပါ။ ရတနာပုံ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ အစီး ၇၀ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္ေတာ္ဆုိက္ကယ္ ၁၅ စီးမွ ၂၀ စီးအထိ 
အခုိးခံရေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားက တင္ျပခ့ဲၾကသည္။67 အျခားေက်ာင္းသားမ်ားက ေက်ာင္း၀င္းတြင္းရွိေနစဥ္ 
သူတုိ႔၏ ပုိက္ဆံအိတ္မ်ား ခုိးယူျခင္းခံခ့ဲရသည္။68 မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး တကၠသုိလ္သုိ႔တက္ေရာက္သည့္  
ေက်ာင္းသား ၃ ဦးျဖစ္သည့္ ကုိေနမင္းထက္ (၁၉ ႏွစ္)၊ ထက္လင္းသန္႔ (၁၈ ႏွစ္)၊ ႏွင့္ စုိးမုိးဟိန္း (၂၀ ႏွစ္) တုိ႔သည္ ၂၀၁၈
 ခုႏွစ္ ေဆာင္ဦးပုိင္းတြင္ လုယက္ခံရျပီး အသတ္ခံရသည္ဟု သတင္းမ်ားက ေဖၚျပၾကသည္။69 ကုိေနမင္းထက္အား 

60 အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ ရဲမ်ိဳ းေဆြႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေမလ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေမးျမန္းခ်က္။

61 Fortify Rights မွ ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္၊ ရဲမ်ိဳ းေဆြ၊ မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္ႏွင့္ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္အား ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္တြင္ နုိ၀င္ဘာလ ၅ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္  
ေမးျမန္းခ်က္။

62 The Irrawaddy သတင္းမွ ဇာနီမန္း၏ ဧျပီလ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထုတ္ “မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ အၾကမ္းဖက္ရာဇ၀တ္မ်ား ျမင့္တင္လာျခင္း အေပၚစုိးရိမ္မိ” 
https://www�irrawaddy�com/news/burma/127945�html The Myanmar Time မွ ေက်ာ္ကုိကုိ၏ ဇႏၷ၀ါရီလ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထုတ္ 
“မႏၱေလးခရုိင္သည္ ရာဇ၀တ္မႈႏႈန္းအျမင့္ဆုံး” https://www�mmtimes�com/news/mandalay-district-tops-crime-rate�html�

63 အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမိဳ႕ျပခ်မ္းသာျခင္းမ်ားကုိ ထုိးထြင္းသိျမင္ျခင္း၊၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမိဳ႕ျပလူေနမႈစစ္တမ္း၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၊ 
စာမ်က္ႏွာ ၅၀၊ https://asiafoundation�org/wp-content/uploads/2019/02/City-Life-Survey-2018_Myanmar�pdf�

64 ေက်ာ္ကုိကုိ၏ ျမန္မာတုိင္းသတင္းတြင္ ဇြန္လ ၇ ရက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရးသားခ့ဲေသာ “ရာဇ၀တ္မႈလႈင္ိးက မႏၱေလး ဥပေဒအရာရွိမ်ားအား စိန္ေခၚေနျခင္း 
Crime Wave Challenges Mandalay Law Officers,” https://www� mmtimes�com/news/crime-wave-challenges-mandalay-law-officers�html; 
ေအာင္ကုိဦး၊ စုိးသူေအာင္ တုိ႔၏ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မဇၥိ်မသတင္းတြင္ ေဖၚျပခ့ဲေသာ Aung Ko Oo, Soe Thu Aung, “ၾကီးထြားလာေသာ 
ရာဇ၀တ္မႈလိႈင္းကုိ ကုိင္တြင္ရန္ မႏၱေလးတြင္ ‘သိမ္းငွက္စစ္ေဆးေရး’ ကုိအသုံးျပဳျခင္း Mandalay Uses ‘Operation Hawk’ to Tackle Growing Crime 
Wave,” http://www�mizzima�com/ news/mandalay-uses-operation-hawk-tackle-growing-crime-wave�

65 ေအာင္ကုိဦး၊ စုိးသူေအာင္ တုိ႔၏ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္၊၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မဇၥိ်မသတင္းတြင္ ေဖၚျပခ့ဲေသာ Aung Ko Oo, Soe Thu Aung, “ၾကီးထြားလာေသာ 
ရာဇ၀တ္မႈလိႈင္းကုိ ကုိင္တြင္ရန္ မႏၱေလးတြင္ ‘သိမ္းငွက္စစ္ေဆးေရး’ ကုိအသုံးျပဳျခင္း Mandalay Uses ‘Operation Hawk’ to Tackle Growing Crime 
Wave,” http://www�mizzima�com/ news/mandalay-uses-operation-hawk-tackle-growing-crime-wave (၄င္းသတင္းတြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က 
“သိမ္းငွက္စစ္ဆင္ေရးသည္ ရာဇ၀တ္မႈနႈန္းကုိ မည္မ်ေလ်ာ့ခ်နုိင္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမည္မ်ရွိေၾကာင္းကုိ မေျပာၾကားခ့ဲပါ”

66 ျဖိဳးေ၀ေက်ာ္၏ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာတုိင္းတြင္ ေရးသားခ့ဲေသာ “မႏၱေလးတြင္ ျပန္႔ပြားလ်က္ရွိေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ တုိက္ဖ်က္ရန္ 
ရပ္ရြာမ်ားမွ အသင္းမ်ားစတင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း” https://www�mmtimes�com/news/communities-set-teams-fight-crime-spree-mandalay�html�

67 ရတနာပုံတကၠသုိလ္မွ ABFSU ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္း၀င္းမွ ခုိးယူခံရေသာ ဆုိက္ကယ္မ်ားစာရင္းကုိ ထိမ္းသိမ္းထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 
အသံႏွင့္ Fortify Rights တုိ႔မွ ရဲမ်ိဳ းေဆြ၊ ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္၊ ရဲမင္းထြန္း၊ မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္၊ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္၊ ရဲလင္းေအာင္ႏွင့္ ေန၀င္းေက်ာ္တုိ႔အား ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ 
မႏၱေလးခရုိင္တြင္ မတ္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။ အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္ႏွင့္ မႏၱေလးခရုိင္တြင္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၆ 
ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

68 Ibid�

69 ေက်ာက္ဆည္ အစုိးရစက္မႈလက္မႈသိပၸ၏ံ စက္မႈ (ပါ၀ါ) ဘာသာရပ္အား သင္ယူေနေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိေနမင္းထက္သည္ ၾသဂုတ္လ 
၈ ရက္ေန႔၊ မႏၱေလးေဒသၾကီးရွိ လက္နက္ကုိင္လႈယက္မႈတစ္ခုတြင္ အသတ္ခံခ့ဲရသည္။ ထိုညတြင္ပင္ သီးျခားျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ လူတစ္ေယာက္၏  
လည္ကုိလီွးကာ ဆုိက္ကယ္လုယူမႈတစ္ခု မႏၱေလးတြင္ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ထုတ္ The Irrawaddy သတင္းတြင္ ဇာနီမန္းက “
၁၉ ႏွစ္ေက်ာင္းသားကုိ သတ္မႈႏွင့္ပါတ္သက္၍ လူတစ္ေယာက္ကုိ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခ့ဲျခင္း”https://www�irrawaddy�com/news/burma/mansentenced-
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သတ္သူ ၃ ဦးကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက ဖမ္းဆီးအျပစ္ေပးႏုိင္ခ့ဲေသာ္လည္း အျခားလူသတ္မႈမ်ားကုိမူ မေျဖရွင္း  
ႏုိင္ေသးေပ။70 

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ရတနာပုံ တကၠသုိလ္မွ အရာရွိမ်ားသည္ လုံျခံဳေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး၀န္ထမ္း ၄၀ ကုိ ခန္႔အပ္ခ့ဲသည္။ 
တကၠသုိလ္၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္စည္းရန္ မလုံေလာက္ေၾကာင္း အၾကီးတန္းတကၠသုိလ္အရာရွိမ်ားက  
၀န္ခံခ့ဲသည္။71 ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပါေမာကၡမ်ားက ရတနာပုံ တကၠသုိလ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ လုံျခံဳေရး  
အေစာင့္ ၁ ဦးမွ ၂ ဦးသာ ခန္႔ခ့ဲသည္ဟု ေဖၚျပခ့ဲသည္။72 ဥပမာ - ပါေမာကၡ ေဒၚေအးေအးသန္႔က “(မတ္လ 
၂၀၁၉ မတုိင္မီ) တစ္ေယာက္မွ မရွိခ့ဲဘူး၊ (တကၠသုိလ္) ရ့ဲ အလယ္တံခါး၀မွာ လုံျခံဳေရး၀န္ထမ္း ၂ ဦးသာရွိတယ္ “ 
ဟုရွင္းျပသည္။73 

ရတနာပုံတကၠသုိလ္ပါေမာကၡ အျခားတစ္ဦးက တကၠသုိလ္မွ စီစဥ္ေသာ လုံျခံဳေရးအစီအမံမ်ားကုိ ေျပာျပရာတြင္ -

ေက်ာင္းမွာ လုံျခံဳေရးအေစာင့္ အနဲငယ္သာရွိျပီး မလုံေလာက္ပါ။ လုုံျခံဳေရး (အေစာင့္)၏ အဓိကလုပ္ပုိင္ခြင့္မွာ  
ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္မဟုတ္ဘဲ ထုိင္ခုံ၊ စားပြမဲ်ားစေသာ ပစၥည္းကရိယာမ်ားကုိ ထိမ္းသိမ္းရန္ျဖစ္တယ္။ 
သီးသန္႔ပစၥည္းေတြကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းသားေတြအား ခ်ိန္းေျခာက္မႈမ်ားကုိ တားဆီးရန္ မဟုတ္ပါ။74

death-penalty-murder-19-year-old-student�html ကုိေရးသားခ့ဲသည္။ အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ ရဲမ်ိဳ းေဆြႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္၊  
ေမလ ၂၂ ရက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။ ျပင္ဦးလြင္ ရတနာပုံနည္းပညာတကၠသုိလ္တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆက္သြယ္ေရး 
နည္းပညာအင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္အား ဒုတိယႏွစ္ တြင္ တက္ေရာက္ေနသူ ထက္လင္းသန္႔သည္လည္း ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ သုံးေတာင္ရြာရွိ 
လက္နက္ကုိင္လႈယက္မႈတစ္ခုတြင္ အသတ္ခံခ့ဲရသည္။ ဘုိဘုိ၏ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မဇၥိ်မ သတင္းတြင္ ေဖၚျပခ့ဲေသာ “ရတနာပုံ 
ဆုိက္ဘာစီတီေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢသည္ လူသတ္မႈအတြက္ ေဒသၾကီးအစုိးရႏွင့္ေတြ႔ဆုံၾကသည္” http://mizzima�com/article/ yadanabon-
cyber-city-students-union-meets-region-government-over-murder ။ အလားတူပင္ စုိးမုိးလႈိင္ုသည္လည္း လက္နက္ကုိင္လႈယက္မႈတစ္ခုတြင္ 
အသတ္ခံခ့ဲရသည္။ Fortify Rights ၏ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဖၚျပခ့ဲေသာ “ျမန္မာ၊ မႏၱေလးရွိ ေက်ာင္းသား ၇ ေယာက္ကုိလြတ္ေပးပါ” 
https://www�fortifyrights�org/publication-20190215�html ။ အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ ရဲမ်ိဳ းေဆြႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္၊ ေမလ ၂၂
 ရက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။ ရတနာပုံတကၠသုိလ္တြင္ စက္မႈဓါတုေဗဒ ဘာသာရပ္ ေက်ာင္းသား စုိးမုိးဟိန္းသည္ ဒီဇင္ဘာလ 
၂၅ ရက္ေန႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မ်က္ႏွာဖုံး၀တ္ဆင္ထားသူ ၄ ဦး၏ လုယက္မႈတစ္ခုတြင္ အသတ္ခံခ့ဲရသည္။ အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ ရဲမ်ိဳ းေဆြႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ 
လမ္းမေတာ ္ျမိဳ႕နယ္၊ ေမလ ၂၂ ရက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။ 

70 ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားမွ လူတစ္ဦး - ေအာင္သူဟိန္း - ကုိေသဒဏ္ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ ေရးခ်ိန္တြင္ သူသည္ေထာင္ထဲတြင္ ရွိေနသည္။
 အျခားသူ ၂ ဦးျဖစ္သည့္ မင္းခန္႔ေက်ာ္ႏွင့္ မင္းခ်စ္ေအာင္ တုိ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၂၁ ႏွစ္ႏွင့္ ၂၀ ႏွစ္ အသီးသီး က်ခံခ့ဲသည္။ The Irrawaddy သတင္းမွ “၁၉  
ႏွစ္ေက်ာင္းသားအား သတ္မႈျဖင့္ လူအတစ္ဦးသည္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခ့ဲသည္။”

71 ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ သီးျခားလုံျခံဳေရး အစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအေနႏွင့္ တကၠသုိလ္ အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္လုုံျခံဳေရး ၀န္ထမ္း ၂၅ ဦးကုိ ငွားရ
မ္းခ့ဲေသာ္လည္း ဤအသစ္ငွားရမ္းမႈမ်ားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ စတင္အလုပ္၀င္ျခင္းမရွိခ့ဲပါ။ အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ ရတနာပုံတကၠသုိလ္ အရာ
ရွိမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္တြင္ မတ္လ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။ အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ ေဒါက္တာေအးေအးသန္႔၊ ရဲမ်ိဳ းေဆြ၊
 ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္၊ ရဲမင္းထြန္း မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္ ႏွင့္ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္၊ ရဲလင္းေအာင္ႏွင့္ ေန၀င္းေက်ာ္တုိ႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္တြင္ မတ္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။ 

72 အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္၊ ရဲမင္းထြန္း မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္ ႏွင့္ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္၊ ရဲလင္းေအာင္ႏွင့္ ေန၀င္းေက်ာ္တုိ႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္တြ
င္ မတ္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

73 ABFSU တြင္ပါ၀င္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားက ရတနာပုံတကၠသုိလ္တြင္ လုံျခံဳေရးအေစာင့္ ၁ ဦးႏွင့္ သန္႔ရွင္း၀န္ထမ္း ၁၅ ဦးခန္႔သည္ဟု အၾကံျပဳခ့ဲသည္။ 

74 အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ သူသႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္တြင္ မတ္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္
၏သမိုင္း
ရတနာပုံတကၠသုိလ္ ဆႏၵျပပြမဲ်ားကုိ စီစဥ္သူေက်ာင္းသားမ်ား အားလုံးသည္ ABFSU 
မွ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ျပီး ဗမာစာျဖင့္ ဗကသ ဟုေခၚေသာ ABFSU သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
အၾကီးဆုံးေက်ာင္းသားသမဂၢျဖစ္သည္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ျဗိတိသ်ွမလုိလားေသာ 
ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမွ အျခားေရြးခ်ယ္စရာရွာေဖြရန္  
ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ABSU ကုိဖြ႕ဲစည္းခ့ဲသည္။ ABSU သည္  
ႏုိင္ငံေရး ပါ၀င္ပါတ္သက္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ကြန္ယက္တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ခ့ဲသည္
။75 ABSU စတင္တည္ေထာင္သူမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ လက္ရွိ  

75 သာညြန္႔ဦးႏွင့္ အင္ၾကင္းႏုိင္တုိ႔၏ “A Brief History of Students’ Movement in Burma/Myanmar,” ေမာကၡ စာပုိဒ္ ၆၊



3535“ကၽြန္ေတာ္္တို႔႔႔႔၏ အိပ္မက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး အတြက္ျဖစ္သည္”

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အၾကံေပးအရာရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ 
၁၉၆၀ ခုမွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခ့ဲသူ ဦးႏု ႏွင့္ ၁၉၄၈ မွ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္အထိ 
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲသူ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးေက်ာ္ျငိမ္းတို႔ ပါ၀င္ခ့ဲသည္။76 ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ ABSU သည္  
ျမန္မာျပည္ရွိ ေက်ာင္းသားသမဂၢအားလုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳရန္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ  
ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ABFSU) ဟုအမည္ေျပာင္းခ့ဲသည္။77 

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေန၀င္းမွ ဒီမုိကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားေသာ 
အစုိးရအား အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္တြင္ ABFSU သည္တစ္ႏုိင္ငံံလုံးေက်ာင္းသား ဆႏၵျပပြမဲ်ားကုိ 
စီစဥ္ခ့ဲသည္။ စစ္တပ္မွ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ  
ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ABFSU ၏ ဌာနခ်ဳပ္ကုိ ဗုံးခြျဲခင္း စေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖင့္ တုန္႔ျပန္ခ့ဲသည္။78 
ထုိတုိက္ခုိက္မႈအျပီးတြင္ ABFSU သည္ ေျမေအာက္ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိခ့ဲသည္။79 

ABFSU သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ အသက္၀င္လာျပီး ေက်ာင္းသားအမ်ားစုက 
ဦးေဆာင္သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ဒီမုိကေရစီဆႏၵျပပြမဲ်ားတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွပါ၀င္ခ့ဲသည္။80 
စစ္တပ္သည္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖင့္ ထပ္မံတုန္႔ျပန္ခ့ဲသည္။ ဆႏၵျပသူ ၃၀၀၀ ေက်ာ္အား သတ္ျဖတ္ကာ  
ရက္သတၲပါတ္ ၆ ပါတ္အတြင္း လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။81 

“၈၈၈၈ အေရးအခင္း” ျပီးေနာက္ စစ္တပ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တကၠသုိလ္မ်ားကုိ ၃ ႏွစ္ပိတ္ခ့ဲျပီး ABFSU 
၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးခ့ဲကာ ေျမေအာက္ျပန္ရန္ အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပးခ့ဲ
သည္။82 သုိ႔ေသာ္ ABFSU သည္ လူ႔ေဘာင္သစ္ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကုိဖြဲ႔စည္းျပီး ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား  
ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF လက္နက္ကုိင္အုပ္စုႏွင့္ ညြန္႔ေပါင္းဖြဲ႔ကာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အာဏာရွင္
မ်ားအား ဆက္လက္ဆန္႔က်င္ခ့ဲသည္။83 

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကာလအတြင္း စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ 
အဆုံးသတ္ရန္ေတာင္းဆိုသည့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ သံဃာေတာ္မ်ား လမ္းမ်ားေပၚသုိ႔ 
ခ်ီတက္လာေသာအခါ ABFSU အဖြဲ႔မ်ားသည္ သူတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္းခ့ဲသည္84။ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး 
သီတင္းပါတ္မ်ားအတြင္း စစ္တပ္မွအၾကမ္းဖက္ ျဖိဳခြမဲႈေၾကာင့္ အဖမ္းခံရသူမ်ားထဲတြင္ ABFSU  
ေခါင္းေဆာင္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားလည္း ပါ၀င္ခ့ဲသည္။85 ABFSU ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕သည္

76 Id� ၏ အပုိဒ္ ၅၊

77 Ibid�

78 အာဏာပုိင္မ်ားမွ ေက်င္းသား ၁၆ ဦးအား သတ္ခ့ဲသည္ဟု အစုိးရက ခန္႔မွန္းခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အျခားသတင္းမ်ားအရ ဦးေရ ၁၀၀  
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79 သာညြန္႔ဦးႏွင့္ အင္ၾကင္းႏုိင္တုိ႔၏ “A Brief History of Students’ Movement in Burma/Myanmar,” ေမာကၡ စာပုိဒ္ ၁၆၊
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81 သာညြန္႔ဦးႏွင့္ အင္ၾကင္းႏုိင္တုိ႔၏ “A Brief History of Students’ Movement in Burma/Myanmar,” ေမာကၡ စာပုိဒ္ ၂၃၊ Fink ၏ Living 
Silence in Burma, စာမ်က္ႏွာ ၅၆၊ David Steinberg ၏ Burma: The State of Myanmar (Washington D�C�: Georgetown University 
Press, November 30, 2001), စာမ်က္ႏွာ ၂၊ Fogarty ၏ BBC သတင္း “Was Burma’s 1988 Uprising Worth It?,” တုိ႔အားၾကည့္ပါ။

82 Dan Chan Koon-Hong ၏ Legacy of the Fighting Peacock: ျမန္မာဒီမုိကေရစီလႈပ္ရွားမႈ၏ ေက်ာင္းသားမ်ား အခန္းဂ႑ကုိ သုံးသပ္ျခင္း 
Analyzing the Role of Student Activism in Burmese Democratic Movements, University of Hong Kong, 2014, စာမ်က္ႏွာ ၈၂

83 Donald Seekins ၏ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ “ဗမာ (ျမန္မာ) သမုိင္းေၾကာင္း အဘိဓါန္ Historical Dictionary of Burma (Myanmar): All Burma 
Federation of Student Unions,” website မွ http://hist_burma�enacademic�com/20/All_Burma_Federation_of_Student_
Unions�

84 ျငိမ္းျငိမ္း၏ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၈ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ The Irrawaddy “ေတာ္လွန္ေရးကေလးတစ္ဦး” သတင္းစာမ်က္ႏွာ ၂၊ https://www2�
irrawaddy� com/article�php?art_id=22995&page=2�

85 Koon-Hong ၏ Legacy of the Fighting Peacock, စာမ်က္ႏွာ ၈၄



 ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အခ်ိန္ထိ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးသိန္းစိန္၏ စစ္အစုိးရလက္ေအာင္တြင္ မတရားအဖမ္းခံခ့ဲရသည္။86

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသုိ႔ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း အကူးအေျပာင္းျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ  
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ခြင့္ တိုးျမင့္ျခင္းခံရျပီးေနာက္ ABFSU သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ 
တကၠသုိလ္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္တည္ေထာင္ခ့ဲသည္။87 

86 Id� ၏ စာမ်က္ႏွာ ၈၅

87 Ibid�



“ကၽြန္ေတာ္္တို႔႔႔႔၏ အိပ္မက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး အတြက္ျဖစ္သည္”

၂၀၁၈ ခ ုႏ ွစ ္  ႏ ိ ု၀င ္ဘာလ ၁၃ရက္ႏ ွင ္ ့  ၂၀၁၉
 ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂ရက္အတြင္း၊ ရတနာပုံ တကၠသုိလ္၏ စီမံခန္႔ခြမဲႈႏွင့္  
လုံျခံဳေရး တုိးတက္မႈမ်ား ရွိရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ 
ABFSUမွ စီစဥ္ေသာ ဆက္တုိက္ဆႏၵျပမႈ ၅ ၾကိမ္တြင္  
ေက်ာင္းသား မ်ား ပါ၀င္ခ့ဲၾကသည္။ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ ၁၅ မိနစ္မွ ၃၀
 မိနစ္အၾကား ၾကာျမင့္ခ့ဲျပီး ဆႏၵျပသူ ၃ဦးမွ ၆၀၀ ဦးအထက္ ပါ၀င္ခ့ဲသည္။88 တကၠသုိလ္ 
တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ တကၠသ္ုိလ္တံခါးမ်ား ပိတ္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ပါေမာကၡမ်ားမွ ဂိတ္မ်ားကုိ ေစာင့္ၾကပ္ျခင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခ့ဲသည္။ ဤနည္းျဖင့္  
ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ဆႏၵျပျခင္းမ်ားမွ တားဆီးခ့ဲၾကသည္။89 
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ 
အစုိးရအာဏာပုိင္မ်ားက ဆႏၵျပပြ ဲ စီစဥ္သူ ၇ ဦးအား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခ့ဲျပီး ျမန္မာ 
ရာဇ၀တ္မႈပုဒ္မ ၄၃၅ ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ ကုိ ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္  
ေထာင္ဒဏ္ ၃ လခ်မွတ္ခ့ဲသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
အခ်ဳပ္ခန္းတြင္ ရက္ေပါင္း ၉၀ ၾကာထိန္းသိမ္း ခံခ့ဲရသည္။  
ေက်ာင္းသားမ်ား အခ်ဳပ္ခန္းထဲတြင္ ရက္ ၉၀
 နီးပါး ေနခ့ဲရသည္။ အခ်ဳပ္ခန္းတြင္ ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွွ  
၄ ဦးသည္ ေထာင္အရာရွိမ်ား၏ ရုိက္နက္ျခင္းကုိ ခံခ့ဲၾကရသည္။90 

အသံႏွင့္ ေဖာ္တီဖုိင္းရုိက္ Fortify Rights တုိ႔သည္ ရတနာပုံတကၠသုိလ္ႏွင့္  
ျမန္မာအာဏာပုိင္တုိ႔၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္  
ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ 
မတရား ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ားျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ  
ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ခ့ဲသည္။ 

လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖၚခြင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ အခြင့္
အေရးမ်ားအား  
တင္းက်ပ္ျခင္းမ်ား
ရတနာပ ံ ုတကၠသိ ုလ ္ရ ိ ွ ABFSU အဖြဲ႔၀င္မ်ားေက်ာင္းသား ၃
 ဦး ျဖစ္သည့္ ရဲမိ ုးေဆြ (၂၃) ႏွစ္၊ ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္  

88 ရဲမ်ိဳ းေဆြ၏ ေျပာျပခ်က္အရ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္ ဆႏၵျပပြသဲည္ လူထုေထာက္ခံမႈ အနဲငယ္ရခ့ဲေသာ္လည္း ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရ
က္ေန႔ ဒုတိယဆႏၵျပပြႏွဲင့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ တတိယေန႔ဆႏၵျပပြတဲြင္ လူေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ခ့ဲသည္။ 

89 အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ ကုိလင္းေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္တြင္ မတ္လ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲ
သည္။

90 Fortify Rights မွ ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္၊ ရဲမ်ိဳ းေဆြ၊ မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္ ႏွင့္ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္တုိ႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္တြင္ ႏုိ၀င္
ဘာလ ၅ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။ အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ ရဲမ်ိဳ းေဆြတုိ႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ 
လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေမလ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

၁။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ 
 ႏိွပ္စက္မႈမ်ား
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3838၁. လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္  ႏွိပ္စက္မႈမ်ား

(၂၃) ႏွစ္ နွင့္ မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္ (၁၈) ႏွစ္ တုိ႔သည္ ႏ္ုိ၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ ဆႏၵျပပြကုိဲ  
ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္။ ဆႏၵျပပြသဲည္ ၁၅ မိနစ္သာၾကာျပီး ဆြေဲဆာင္မႈနည္းခ့ဲသည္။91 ဆႏၵျပမႈသည္ ရတနာပုံတကၠသုိလ္ 
ပင္မ ဂိတ္တံခါးေရွ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ထုိေနရာတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားက တကၠသုိလ္အား လုံျခံဳေရးတုိးျမင့္ေပးရန္၊ 
အ္ိမ္သာမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းကုိပုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္ အတြက္ ေမာ္ေတာ္ဆုိက္ကယ္ ရပ္နားရာ  
ေနရာမ်ားမွ ရရွိသည့္ ဘဏ္ဂ်က္ကုိ အသုံးျပဳခြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခ့ဲၾကသည္။92 

ပထမဆႏၵျပပြအဲျပီးတြင္ ABFSU မွအဖြဲ႔၀င္ ၄ ဦးႏွင့္အတူ ထပ္မံ၍ ေက်ာင္းသား ၃ ဦးျဖစ္သည့္ ေဇာ္မုိးႏုိင္ (၂၃) ႏွစ္၊  
ဘုန္းျမင့္ေက်ာ္ (၂၁)ႏွစ္ႏွင့္ တက္ထူးေအာင္ (၂၁)ႏွစ္ တုိ႔သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အလာတူးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ 
ဒုတိအၾကိမ္းဆႏၵျပရန္ စီစဥ္ခ့ဲ ၾကသည္။93 သုိ႔ေသာ္လည္း ရဲမ်ိဳ းေဆြကရွင္းျပရာတြင္ ဆႏၵမျပမီ တကၠသုိလ္အရာရွိမ်ားက 
ၾကား၀င္ေျဖရွင္းခ့ဲသည္ -

 “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စတင္(ဆႏၵ)မျပခင္ ကၽြန္ေတာ္သြားမွာကုိ အာဏာပုိင္ေတြသိသြားတယ္။ သူတုိ႔ကၽြန္ေတာ္
တုိ႔ကုိ ျမင္ေတာ့ တကၠသုိလ္ဂိတ္ေတြကုိ ပိတ္လုိက္ျပီး ဆရာေတြကုိ ဂိတ္တံခါး၀ေတြမွာ ေနခုိင္းလုိက္တယ္။  
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕စည္းရုံးလႈ႕ံေဆာ္ေရးကုိ တကၠသုိလ္အေနာက္ဖက္ ၀င္ေပါက္တံခါး၀ ေရွ႕မွာလုပ္ခ့ဲပါတယ္”94

ကထိကေတြက ဂိတ္ေတြကုိေစာင့္ေနခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားက တကၠသုိလ္အေနာက္ဂိတ္ အျပင္ဖက္တြင္  
ဆႏၵျပခ့ဲၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ သူတုိ႔၏ အဓိကပူပင္ စုိးရိမ္းပူပန္မႈမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဂိတ္ေစာင့္ရန္အတြက္ 
ကထိကမ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းကုိပါ ကန္႔ကြက္ ခ့ဲၾကသည္။ ရဲမ်ိဳးေဆြက ရွင္းျပရာတြင္ - “ဒုတိယဆႏၵျပပြမွဲာ 
ဆရာေတြကုိ(အေစာင့္အေနျဖင့္) အသုံးမျပဳဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခ့ဲၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ပါေမာကၡခ်ဳပ္က 
တကၠသုိလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေပၚ သူ႔အာဏာကုိ လြန္စြာအသုံးျပဳေနလုိ႔ပဲ”95 

ဒုတိယအၾကိမ္ဆႏၵျပမႈသည္ မိနစ္ ၂၀ ၾကာခ့့ဲျပီး ပထမအၾကိမ္းထက္ ဆြေဲဆာင္မႈပုိရွိကာ မႏၱေလးတြင္ အသတ္ခံရ 
သည့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား အပါအ၀င္ လူဦးေရ ၁၀၀ ခန္႔ကုိ ဆြေဲဆာင္ခ့ဲသည္။96 

ထက္လင္းသန္႔ ၁၉ ႏွစ္အသတ္ခံရျပီး ၄လ အတြင္း ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္တြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးမွ 
ဒုတိယေက်ာင္းသားျဖစ္သူ အသတ္ခံရသည္။ ABFSU မွ တတိယအၾကိမ္ ဆႏၵျပပြကုိဲ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ 
ျပဳလုပ္ကာ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လုံျခံဳေရးတုိးျမင့္ေပးရန္ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္  
ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခ့ဲၾကသည္။97 ABFSU ၏ အဖြဲ႔၀င္ ၂၅ ဦး ပါ၀င္ခ့ဲသည့္ 
အဆုိပါဆႏၵျပပြသဲည္ မိနစ္ ၃၀ ခန္႔ၾကာခ့ဲျပီး ေက်ာင္းသားေရးရာ ဌာနအနီး ေက်ာင္းသားသစ္မ်ား မွတ္ပုံတင္သည့္ 
ေနရာတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။98 ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကုိင္ေဆာင္၍ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေ၀ကာ  
ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္ တကၠသ္ုိလ္အာဏာပိုင္မ်ားအား ေတြ႔ဆုံႏုိင္ရန္ ေမတၦာရပ္ခံ ခ့ဲၾကသည္။99 သုိ႔ေသာ္လည္း 
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97 Ibid� � ထက္လင္းသန္႔သည္ ျပင္ဦးလြင္ ရတနာပံုနည္းပညာ ေက်ာင္းတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာအင္ဂ်င္နီယာ  
အထူးျပဳ ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသား ျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ သုံးေတာင္ေက်းရြာမွ သူငယ္ခ်င္းတစ္ဦးႏွင့္ ညစာစား၍ ျပန္လာခ်ိန္တြင္ 
က္နက္ကုိင္ေဆာင္လုယက္မႈေၾကာင့္ ၄င္းမွ အသတ္ခံခ့ဲရသည္။ ဘုိဘုိ၏ “Yadanabon Cyber City Students Union Meets Region Government Over 
Murder,” Mizzima, December 12, 2018, http://mizzima�com/ article/yadanabon-cyber-city-students-union-meets-region-government-
over-murder - ဘုိဘုိမွ “ရတနာပံု ဆုိက္ဘာ စီးတီးေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢႏွင့္ တုိင္းေဒသအစုိးရျဖင္  ့ အဆုိပါေသဆံုးမႈေၾကာင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း”� The 
organizers of this protest included: Phone Myint Kyaw, Ye Lin Aung, Nay Win Kyaw, Aye Min Htun, Myo Chit Zaw, Naing Lin Aung, 
Ye Myo Swe, Kyaw Thiha Ye Kyaw, Zaw Toe Aung, and Minn Htike Soe� Athan and Fortify Rights telephone interview with Ye Myo 
Swe, Lanmadaw District, Myanmar, May 22, 2019� ဤဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကုိ ဦးေဆာင္မႈျပဳခ့ဲသူမ်ားမွာ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္၊ ရဲလင္းေအာင္၊ေန၀င္းေက်ာ္၊  
ေအးမင္းထြန္း၊ မ်ဳိးခ်စ္ေဇာ္၊ ႏုိင္လင္းေအာင္၊ ရဲမ်ဳိးေဆြ၊ ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္၊ ေဇာ္တုိးေအာင္ႏွင့္ မင္း ထိုက္စုိးတုိ႔ျဖစ္သည္။ အသံႏွင့္ Fortify Rights တုိ႔မွ 
ဖုန္းျဖင့္ ရဲမ်ဳိးေဆြအား ေမးျမန္းခ့ဲသည္၊ လမ္းမေတာ္၊ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံ၊ ေမလ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။
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3939“ကၽြန္ေတာ္္တို႔႔႔႔၏ အိပ္မက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး အတြက္ျဖစ္သည္”

အရာရွိမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကုိ တုန္႔ျုပန္ျခင္း မရွိခ့ဲပါ။100 

အျခားတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သူ စုိမုိးဟိန္း အသက္ ၂၀ သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ မႏၱေလးျမိ ႔ဳတြင္ 
အသတ္ခံရေသာအခါ ABFSU အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ တရုပ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တာ၀န္ျဖင့္ခရီးထြက္ေနသည့္ ရတနာပုံတကၠသုိလ္ 
ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႏုိင္အား ဖုန္းေခၚဆုိခ့ဲသည္။101 ထုိအေျခအေနအား ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ရာတြင္ 
တကၠသုိလ္မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မွ ေက်ာင္းသားသည္ ေက်ာင္းခ်ိန္တြင္ ေသဆုံးခ့ဲျခင္းမဟုတ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
တကၠသုိလ္ သုိ႔မဟုတ္ တကၠသုိလ္ေကာင္စီ၏တာ၀န္မဟုတ္ ဟုေျပာၾကားခ့ဲသည္။102 သူကဆက္လက္၍ 
“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုးဟာ လူသားေတြျဖစ္တယ္။ လူသားေတြ ေသၾကရမွာျဖစ္တယ္” ဟုေျပာခ့ဲပါသည္။103 

ပါေမာကၡ၏ေျပာၾကားခ်က္အား တံု႔ျပန္သည့္အေနႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လုံျခံဳေရးအတြက္ အေကာက္အထည္ေဖၚမႈ 
မရွိသည့္အတြက္ ABFSU အဖြ႕ဲ၀င္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ဦးေဆာင္၍ သရုပ္ျပ အသုဘတစ္ခုကုိ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊  
တကၠသုိလ္ႏွင့္အျခား တာ၀န္ရိွသူမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။104 ရတနာပုံတကၠသုိလ္ ABFSU  
ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚတြင္ အားလုံးအတြက္ဖြင့္ထားေသာ ဖိတ္စာတစ္ခုကုိ ျပဳလုပ္ကာ မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး  
၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးဌာန၀န္ၾကီး ဇာနီေအာင္၊ လုံျခံဳေရးႏွင့္ 
နယ္စပ္ေရးရာဌာန ၀န္ၾကီးဗုိလ္မႈးၾကီးေက်ာ္ေက်ာ္မင္း၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန၀န္ၾကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေက်ာ္ေဆြႏွင့္ 
ရတနာပုံတကၠသုိလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႏုိင္တုိ႔၏ “အသုဘအခမ္းအနား” ကုိ ေအာက္ပါေန႔ျဖစ္ေသာ 
ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ေဖၚျပခ့ဲသည္။105 

ဆႏၵျပပြအဲား စီစဥ္သူမ်ားမွ သရုပ္ျပအသုဘအစီအစဥ္ကုိ ရတနာပုံတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာအနီးတြင္  
မြန္းလြ ဲ ၁ နာရီတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ခ့ဲသည္။106 ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ေက်ာင္းသားစင္တာတြင္ 
ဆႏၵျပခ်ီတက္ပြစဲတင္ရန္ ျပင္ဆင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရတနာပုံတကၠသုိလ္၏ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္သည့္ 
ေဒၚတင္မုိးသူဇာႏွင့္ ေဒၚစီစီခင္တုိ႔သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ခ်ည္းကပ္ကာ “တကၠသုိလ္၀င္းထဲမွာ 
ဆႏၵမျပပါနဲ႔၊ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းကထြက္သြားပါ။ ဒါမွမဟုတ္ဒုကၡေရာက္သြားလိမ့္မယ္” 
ဟုေျပာခ့ဲသည္။107 ထုိအရာကုိတုန္႔ျုပန္သည့္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသာမ်ားသည္ ဆႏၵျပပြကုိဲ 
တကၠသုိလ္၏ အျပင္ဖက္ အဓိကဂိတ္တံခါးေရွ႕ပထဦးဆုံးဆႏၵျပပြ ဲ ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ 
ေနရာသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ေပးခ့ဲသည္။108 

ေန႔လည္ ၁၂း၄၀ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ ABFSU အဖြဲ႔၀င္ ၆ ဦးျဖစ္သည့္ ရတနာပုံတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားဥကၠဌ  
ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္၊ ဒုတိယဥကၠဌ ရဲမင္းထြန္းႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ ရဲမ်ိဳးေဆြ၊ မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္၊ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္၊ ရဲလင္းေအာင္၊ 
ႏွင့္ ေန၀င္ေက်ာ္ ABFSU အစည္းအေ၀းခန္းမွ ရတနာပုံတကၠသုိလ္တခါးမဆီသုိ႔ စီတန္းလွည့္လည္ခ့ဲသည္။109  
တကၠသုိလ္တံခါးမၾကီးသုိ႔ အေရာက္တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ရွိ အခန္းအနားဖိတ္စာတြင္ 
ပါရွိေသာနာမည္ပါအတုိင္း ဓါတ္ပုံမ်ားကုိ ေျမေပၚရွိ ကတ္ထူျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ သရုပ္ျပေခါင္းတလားေပၚတြင္ 
တင္လုိက္ၾကသည္။110 

ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ကထိကမ်ား၊ တကၠသုိလ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ လမ္းသြားလမ္းမ်ားပါေသာ လူဦးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္မရွိမီ  

100 Ibid�

101 အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ ကုိလင္းေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္တြင္ မတ္လ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

102 Ibid�

103 အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ ရဲမ်ိဳ းေဆြႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေမလ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

104 အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ ရဲမ်ိဳ းေဆြႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေမလ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

105 https://www�facebook�com/yadanabonstudentusnion� ဦးေက်ာ္၀င္းထြဋ္ ႏွင့္ ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္၊ ရဲမင္းထြန္း၊ ရဲမ်ဳိးေဆြ၊ မ်ဳိးခ်စ္ေဇာ္၊ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္၊ 
ရဲလင္းေနာင္၊ ေန၀င္းေက်ာ္၊ အမရပူရ ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး၊ ျပစ္မႈဆုိင္ရာအမႈအမွတ္ - ၆၅၊ တရားစီရင္ခ်က္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၃ ရက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စာ-၃။ ABFSU 
၏ ေဖာ္ ျပထားေသာ ေဖ့ဘြတ္စ္ စာမ်က္ႏွာတြင္လည္း ၀င္ေရာက္ဖတ္ရႈနုိင္ပါသည္။

106 အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ ရဲမ်ိဳ းေဆြႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေမလ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

107 အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္၊ ရဲမ်ိဳ းေဆြ၊ မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္ ႏွင့္ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္တုိ႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္တြင္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၅ ရက္၊ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

108 အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ ရဲမ်ိဳ းေဆြတုိ႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။ 

109 ထြဋ္ နွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အမရပူရ ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး၊ အမႈအမွတ္ - ၆၅၊ စာ ၂။ အသံႏွင့္ Fortify Rights တုိ႔မွ ဖုန္းျဖင့္ ရဲမ်ဳိးေဆြအား ေမးျမန္းျခင္း၊ 
လမ္းမေတာ္၊ ျမန္မာန္ိုင္ငံ၊ ေမလ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ 

110 Fortify Rights မွ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္တြင္ နုိ၀င္ဘာလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

https://www.facebook.com/yadanabonstudentusnion


4040၁. လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္  ႏွိပ္စက္မႈမ်ား

ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္မွ အသံခ်ဲ႕စက္တစ္လုံးျဖင့္ ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္သည့္ စကားတစ္ခုေျပာဆုိခ့ဲသည္။111 
သူက“ရတနာပုံတကၠသုိလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႏုိင္ ဒီဘ၀ကေန ထြက္သြားပါျပီ၊  
ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႏုိင္ သြားလုိရာသုိ႔ သြားႏုိင္ပါျပီ၊ သင္သည္ ရတနာပုံတကၠသုိလ္နဲ႔ ဘာမွမဆုိင္ေတာ့ပါဘူး” 
ဟု၍ေျပခ့ဲသည္။112 

ေနာက္ထပ္ဆႏၵျပ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက သရုပ္ျပေခါင္းတလားေပၚသုိ႔ ဓါတ္ဆီေလာင္းကာ ဓါတ္ပုံမ်ားႏွင့္ အေခါင္း
ကုိ မီးရႈ႕ိလုိက္သည္။113 မည္သုိ႔ဆက္ျဖစ္သည္ကုိ ရဲမ်ိဳးေဆြက ေျပာျပရာတြင္ - 

တခ်ိန္တည္းမွာဘဲ ရတနာပုံတကၠသုိလ္၏ ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသိန္းထြန္းက
 တူေလးတစ္လက္နဲ႕ေရာက္လာတယ္။ ေဒါၾကီးေမာၾကီးနဲ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားဖက္သုိ႔ တူကုိခ်ိန္တယ္။  
ေက်ာင္းသားတစ္ခ်ိဳ႕နဲ႔ တာ၀န္ရွိသူတစ္ခ်ိဳ႕ကသူ႔ကုိ ဆြျဲပီးတားလုိက္ရတယ္။ ဆရာေတြက မေကာင္းတာေတြ 
 ေအာ္ေျပာၾကတယ္။ ဆရာမ တစ္ေယာက္က “သူတုိ႔ကုိ ရုိက္လုိက္၊ ရုိက္လုိက္”လုိ႔ေအာ္ခ့ဲေၾကာင္း  
ေျပာျပပါသည္။114 

တကၠသုိလ္လုံျခံဳေရးအေစာင့္ ၆ ဦးမွ မီးေလာင္ေနေသာ သရုပ္ျပအခါင္းေပၚ ေရေလာင္းျပီး ကြသဲြားေအာင္ကန္ထုတ္  
ျခင္းျဖင့္ မီးျငိမ္းေအာင္ ၾကိဳးစားခ့ဲၾကသည္။115 ျပီးေနာက္ ခန္႔မွန္းေျခ အရပ္၀တ္ရဲအရာရွိ ၂၀ ဦးက ဆႏၵျပေက်ာင္းသား 
၃ ဦးျဖစ္သည့္ ရဲမ်ိဳးေဆြ၊ ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္ႏွင့္ ရဲမင္းထြန္း တို႔ကုိ ဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။ 

ရဲမ်ိဳ းေဆြက ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ “ျပီးေနာက္ အရပ္၀တ္ရဲအရာရွိေတြ ေရာက္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကသူတုိ႔ကုိ 
ေမးတယ္။ ‘မင္းတုိ႔ကရဲေတြလား၊ မင္းတုိ႔ငါတုိ႔ကုိ ဖမ္းမွာလား’ သူတုိ႔က ‘ဟုတ္တယ္’။ ဒါေၾကာင့္သတင္းသမားနဲ႔ 
အင္တာျဗဴးအျပီးမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သူတုိ႔ကားထဲ၀င္လုိက္တယ္။ သူတုိ႔ကားေတြက ရဲကားအမွတ္အသားေတြလဲ 
မပါဘူး” ဟုရွင္းျပသည္။116 

ရဲအရာရွိမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ တစ္ညတာ ထိမ္းသိမ္းခ့ဲသည့္ အမရပူရျမိ ႔ဳ၊ ရဲစခန္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားသည္။117 
ထုိေန႔ေနာက္ပုိင္းတြင္ လက္ေထာက္ရဲမႈး ဦးခင္ေမာင္စုိးမွ ဆႏၵျပပြတဲြင္ပါ၀င္ခ့ဲသည့္ ေက်ာင္းသား (၇) ဦးအား  
ျမန္မာရာဇသတ္ၾကီး ပုဒ္မ ၁၁၈ အားခ်ိဳးေဖာက္မႈအပါအ၀င္ ျပစ္မႈမ်ားစြာက်ဴးလြန္ခ့ဲသည္ဟုဆုိကာ 
တရားစြဆုိဲခ့ဲသည္။118 

• ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ) – “မည္သူမဆုိ၊ ေဖၚျပခ်က္ကုိျဖစ္ေစ၊ ေကာလဟာလကုိျဖစ္ေစ၊ သတင္းကုုိျဖစ္ေစ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ 
ထုတ္ျပန္ေၾကာရာတြင္ သုိ႔မဟုတ္ ျဖန္႔ခ်ီရာတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ေၾကက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ထိတ္လန္႔ျခင္း 
တစ္ခုခုျဖစ္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္ေစတန္သည့္ အၾကံရွိလ်င္ …� မည္သူမဆုိ အစုိးရကုိျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ 
ျငိမ္၀ပ္ေရးကုိျဖစ္ေစ ထိခုိက္သည့္ ျပစ္မႈကုိ” က်ဴးလြန္ပါက ၂ ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ေငြက်ခံ 
ႏုိင္သည္။

• ပုဒ္မ ၃၅၃ - တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ျပည့္သူ၀န္ထမ္းကုိ ရာဇ၀တ္မကင္းေသာ အင္အားအသုံးျပဳ၍ 
ဟန္႔တားရန္ က်ဴးလြန္ျခင္းကုိ တားျမစ္ထားျပီး က်ဴးလြန္ပါက ၂ ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္  
ဒဏ္ေငြက်ခံ ႏုိင္သည္။

• ပုဒ္မ ၄၃၅ - ရူပီးေငြ ၁၀၀ ႏွင့္အထက္ရွိ တန္ဖုိးရွိေသာ မည္သည့္ပစၥည္းကုိမဆုိ မီးျဖင့္ဖ်က္ဆီးမႈကုိ တားျမစ္

111 Fortify Rights မွ ေကာင္းေဇာ္ဟိန္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္တြင္ မတ္လ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။ ထြဋ္ႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ 
အမရပူရၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး၊ အမႈအမွတ္ - ၆၅၊ စာ ၃။ 

112 အသံႏွင့္ Fortify Rights တုိ႔မွ ေကာင္းေဇာ္ဟိန္းႏွင့္ နုိင္လင္းဦးတုိ႔အား ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္တြင္ မတ္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

113 Fortify Rights မွ ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္၊ ရဲမ်ိဳ းေဆြ၊ မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္ ႏွင့္ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္တုိ႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္တြင္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၅ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ 
တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

114 အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ ရဲမ်ိဳ းေဆြတုိ႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။ ထြဋ္ နွင့္  
ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အမရပူရ ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး၊ အမႈအမွတ္ - ၆၅၊ စာ ၂။ အသံႏွင့္ Fortify Rights တုိ႔မွ ဖုန္းျဖင့္ ရဲမ်ဳိးေဆြအား ေမးျမန္းျခင္း၊ လမ္းမေတာ္၊ 
 ျမန္မာန္ိုင္ငံ၊ ေမလ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။

115 Ibid�

116 Ibid�

117 Fortify Rights မွ မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ စက္တာင္ဘာလ ၇ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

118 ထြဋ္ႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး၊ အမႈအမွတ္ - ၆၅၊ စာ ၄။ ျမန္မာနိုင္ငံျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုး ဥပေဒ၊ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္၊ ၁၈၆၁ ခုႏွစ္ (ဇူလုိင္ 
၁ ရက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ျပင္ဆင္ခ့ဲ) ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)။ ကုိလုိနီေခတ္ ျမန္မာနုိင္ငံသံုးေငြ ရူပီအား က်ပ္ေငြျဖင့္ ၁၉၄၃ တြင္ အစားထုိးခ့ဲသည္။



4141“ကၽြန္ေတာ္္တို႔႔႔႔၏ အိပ္မက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး အတြက္ျဖစ္သည္”

ထားျပီး က်ဴးလြန္ပါက ၇ ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြက်ခံ ႏုိင္သည္။

• ပုဒ္မ ၁၄၁ - ရာဇ၀တ္မႈ မေျမာက္ရန္ တားျမစ္ထားသည္။

ရဲသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ ကုိခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု စြပ္စြခ့ဲဲသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ 
အဆုိျပဳထားေသာ စုေ၀းမႈ သုိ႔မဟုတ္ လွည့္လည္မႈ မတုိင္မီ အနည္းဆုံး ၄၈ နာရီၾကိဳတင္၍ ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားထံ 
အေၾကာင္းၾကားစာကုိ တင္ျပရန္လုိသည္။ ပုဒ္မ ၄ ကုိခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အားလုံးသည္ ၃ လေထာင္ဒဏ္ႏွင့္/ 
သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၃၀၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၉�၅၀) အထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံရနုိင္သည္။119 

ရတနာပုံတကၠသုိလ္၏ ABFSU ၏ ဒုတိယဥကၠဌေဟာင္းျဖစ္သူ ႏုိင္ရဲေ၀သည္ ဆႏၵျပပြတဲြင္ မပါ၀င္ခ့ဲေသာ္လည္း ရဲက
 ၄င္းျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ တရားစြခ့ဲဲသည္။120 

ေနာက္တစ္ရက္တြင္ အမရပူရျမိဳ႕နယ္တရားရုံးက ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အမခံမေပးဘဲ မႏၱေလးရွိ အုိးဘုိ 
အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားရန္ အမိန္႔ခ်ခ့ဲသည္။121 

သရုပ္ျပ အသုဘအခမ္းအနားကုိ စီစဥ္သူ ၃ ဦးအား ဖမ္းဆီးျပီးေနာက္၊ ABFSU ၏ အျခားအဖြ႕ဲ၀င္ ၄ ဦးျဖစ္သည့္  
ရဲလင္းေအာင္ (၂၀)ႏွစ္၊ ေန၀င္းေက်ာ္ (၂၂) ႏွစ္၊ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္ (၂၀)ႏွစ္၊ ႏွင့္ မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္ (၁၈)ႏွစ္ တုိ႔သည္ 
ဆႏၵျပပြတဲစ္ခုကုိ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ကာ ထိန္းသိမ္းခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ရန္  
ေတာင္းဆုိခ့ဲၾကသည္။122 ၄င္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ ပါ၀င္ခ့ဲၾကေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ား 
ေခါင္းတလားအား မီးစရိႈ႕ခ်ိန္တြင္ ဆႏၵျပပြမွဲ ထြက္ခြါခ့ဲသည္။123 မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္ကရွင္းျပရာတြင္ - 

“မစခင္ ဘယ္သူေတြဘာလုပ္မလဲ၊ ဘယ္သူစကားေျပာမလဲ၊ ဘယ္သူေတြ အေခါင္းမီးရိႈ႕မလဲ၊ စသည္ျဖင့္  
ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ့ဲ အေတြ႔အၾကံဳအရ ရဲက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ဖမ္းမယ္ဆုိတာ သိထားပါတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ရဲေတြကုိ ဆြေဲဆာင္ေအာင္ သူတုိ႔နဲ႔ နီးတ့ဲေနရာမွာ ၃ ေယာက္ကုိေရြးျပီး ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ေနာက္ပုိင္း ဆႏၵျပပြမွဲာ ေက်ာင္းသား ၄ ေယာက္ပုိရွိေအာင္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေဖာ္ေတြအဖမ္းခံရတ့ဲေနာက္ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ထြက္ေျပးခ့ဲတယ္။ ေနာက္ဆႏၵပြအဲတြက္ေပါ့။”124 

ေက်ာင္းသား ၄ ေယာက္မွာ ရတနာပုံတကၠသုိလ္ ပင္မဂိတ္သုိ႔ ဇႏၷ၀ါရီလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ျပန္လာျပီး ဂိတ္တံ
ခါးေရွ႕ ေျမေပၚတြင္ထုိင္ကာ “အဖမ္းခံရတ့ဲ ေက်ာင္းသားေတြ လြတ္ေပး” ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခ့ဲၾကသည္။125 မိနစ္ ၃၀  
အၾကာတြင္ အရပ္၀တ္ျဖင့္ ရဲအရာရွိ ၁၅ ဦးက ၄င္းတုိ႔ကုိ ဖမ္းျပီး တံဆိပ္မပါေသာ သာမန္ကားျဖင့္ 
အမရပူရျမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားသည္။126 

ေက်ာင္းသား ၄ ဦးကို ရဲက မႏၲေလးရွိ ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းသုိ႔ေခၚေဆာင္သြားသည္။ ၄င္းေန႔တြင္ပင္  
ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ အာမခံမေပးဘဲ အုိးဘုိေထာင္တြင္ ခ်ဳပ္ထားရန္ အမရပူရတရားရုံးက အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္သည္။127 

119 ျမန္မာနိုင္ငံျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)၊ ၃၅၃၊ ၄၃၅ ႏွင့္ ၁၁၄။ ထြဋ္ႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး၊ အမႈအမွတ္ - ၆၅၊ စာ ၄
။ Fortify Rights မွ ေကာင္းေဇာ္ဟိန္းအား ေမးျမန္းျခင္း၊ မႏၱေလး၊ ျမန္မာန္ိုင္ငံ၊ မတ္လ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ Fortify Rights မွ “ျမန္မာႏ္ုိင္ငံ - မႏၱေလးမွ 
တကၠသုိလ္ေက်ာင္း သား ၇ ဦးလြတ္ျခင္း”။

120 တရားရံုးမွ “ABFSU ဥကၠဌေဟာင္း နုိင္ရဲေ၀အား စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္း ေကာင္း” အျခား ABFSU ေက်ာင္းသားမ်ားအားလည္း 
စီရင္ခ်က္ေရးသားခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ABFSU ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ထုိအေရးယူမႈအား ယွဥ္ၿပိဳင္ခ့ဲၾကသည္။ န္ိုင္ရဲေ၀မွ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းတြင္ 
ပါ၀င္ခ့ဲျခင္းမရိွဘဲ လမ္းေဘးလက္ဖက္ရည္ဆုိင္တြင္ ေအးေဆး ထိုင္ေနသူျဖစ္ေၾကာင္း ရဲမ်ဳိးေဆြမွ Fortify Rights သုိ႔ေျပာျပခ့ဲသည္။ ႏုိင္ရဲေ၀မွ မတ္လ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္တြင္ ရဲမ်ားလုိက္လံဖမ္းဆီးျခင္းကုိ ရက္အနည္းငယ္ ၾကာသည့္တုိင္ ၄င္းမွ ေရွာင္ရွားခ့ဲေၾကာင္းကုိ ရဲမ်ဳိးေဆြမွ ေျပာခ့ဲသည္။ အသံႏွင့္ Fortify Rights တုိ႔မွ 
ဖုန္းျဖင့္ ရဲမ်ဳိးေဆြအား ေမးျမန္းခ့ဲသည္၊ လမ္းမေတာ္၊ ျမန္မာနုိင္ငံ၊ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ ထြဋ္ႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး၊ 
အမႈ အမွတ္ ၆၅၊ စာ ၂။ 

121 Fortify Rights မွ ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္၊ ရဲမ်ိဳ းေဆြ၊ မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္ ႏွင့္ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္တုိ႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္တြင္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၅ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ 
တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

122 အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ ကုိလင္းေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္တြင္ မတ္လ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

123 အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

124 Ibid�

125 Ibid�

126 Ibid� Fortify Rights မွ ေကာင္းေဇာ္ဟိန္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္တြင္ မတ္လ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

127 အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။ 



4242၁. လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္  ႏွိပ္စက္မႈမ်ား

ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ အမရပူရျမိဳ႕နယ္တရားရုံးမွ အမႈ ၅ မႈျုဖင့္ ေက်ာင္းသား ၇ ဦးကုိ တရားဆြရဲန္ဆုံးျဖတ္ခ့ဲသည္။128 
ထုိေန႔မွာပင္ မႏၱေလးတြင္ ABFSU အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ အသတ္ခံခ့ဲရသည့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားႏွင့္အတူ မႏၱေလး 
ျမိဳ႕ရွိ အစုိးရရုံးခ်ဳပ္ အေဆာက္အဦေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပျပီး ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ စြခဲ်က္တင္ျခင္းကုိ ရုပ္သိမ္းေပးရန္  
ေတာင္ဆုိၾကသည္။129 

ဆႏၵျပေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သူ မင္းထက္ျမတ္က ဆႏၵျပသူမ်ားအား ရဲကမည္က့ဲသုိ႔ ခ်ိန္းေျခာက္ခ့ဲသည္ကုိ ေဖၚျပရာ
တြင္ -

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရရုံးအေဆာင္အဦေရွ႕မွာ စုရုံးခ့ဲတယ္။ အစုိးရက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ လမ္းသြားလမ္းလာပိတ္ဆုိ႔မႈနဲ႔ 
တရားစြမဲယ္လုိ႔ ခ်ိန္းေျခာက္တယ္။ ရဲေတြေရာက္လာပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဖမ္းမတတ္ျဖစ္ခ့ဲတယ္။ 
ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ လူေတြကအမ်ားၾကီး။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္နဲ႔ေတြ႕ဖုိ႔ေက်ာင္းသားေတြ အမ်ားၾကီးလာတယ္။ အဲဒီမွာ  
မိဘမ်ားနဲ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားအပါအ၀င္ ၅၀ ေယာက္ရွိတယ္။ (လူေတြ) ကုိ အစုိးရအေဆာက္အဦေရွ႕မွာ စုရုံးဖုိ႔ 
အခြင့္အေရး မေပးခ့ဲဘူး။ 

ေနာက္ဆုံးတြင္ ေဒသဆုိင္ရာအစုိးရႏွင့္ တကၠသုိလ္မ်ားမွ ဆႏၵျပစီစဥ္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရန္ သေဘာတူခ့ဲသည္။  
ေဆြးေႏြးပြသဲည္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၄ ရက္ မနက္ ၉ နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပလုပ္ခ့ဲသည္။ ၄င္းအစည္းအေ၀းတြင္ ABFSU အဖြဲ႔၀င္ 
၆ ဦးျဖစ္သည့္ သက္ေမာင္ေမာင္ (၂၁)ႏွစ္၊ ျပည့္စုံ (၂၆)ႏွစ္၊ ေအာင္သူရိန္ (၂၀)ႏွစ္၊ ေနာင္ထက္ေအာင္ (၂၀)ႏွစ္၊ 
သက္ဦးပုိင္ (၂၀)ႏွစ္၊ ႏွင့္ မင္းထက္ျမတ္ (၂၄)ႏွစ္တုိ႔ အျပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမွ စုိင္းေက်ာ္ေဇာ္ဟန္ 
(၂၃)ႏွစ္ တုိ႔ပါ၀င္ခ့ဲသည္။130 အစုိးရႏွင့္ တကၠသုိလ္မ်ားကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ မႏၦေလးတုိင္း ေဒသၾကီး  
၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ လုံျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီးဦးေက်ာ္ေက်ာ္မင္း၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသၾကီး  
ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဦးေအာင္၀င္း၊ မႏၱေလးတိုင္းရဲတပ္ဖြ႕ဲမႈးဦးစိန္လြင္ႏွင့္ တကၠသုိလ္အသီးသီးမွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ၄ဦး၊
 အစုိးရနည္းပညာတကၠသုိလ္မွ ဦးစုိးလွႏုိင္၊ စစ္ကိုင္းပညာေရးေကာလိပ္မွ ဦးသူေ၀လြင္၊ မိတီၳလာတကၠသုိလ္မွ 
ဦးမင္းထက္ျမတ္ႏွင့္ ပခုကၠဴတကၠသုိလ္မွ ဦးေမာင္ေမာင္ တုိ႔ပါ၀င္သည္။131

မင္းထက္ျမတ္က အစည္းအေ၀းအေၾကာင္း ေျပာရာတြင္ -

ဆႏၵျပမႈေတြက လာမ့ဲေရြးေကာက္ပြေဲတြကုိ အေႏွာက္အယွက္ေပးမွာ သူစုိးရိမ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ  
၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေျပာပါတယ္။ မႏၱေလးရ့ဲ တည္ျငိမ္မႈကုိ သူကာကြယ္လုိေၾကာင္းနဲ႔ တရားရင္ဆုိင္ရခ်ိန္တြင္း  
ေနာက္ထပ္ ဆႏၵျပမႈေတြ မလုပ္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေျပာပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာေတြရွိရင္ သူ႔ဆီလာဖုိ႔  
“ခင္ဗ်ားတုိ႔ လုိတာတစ္ခုခုရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္ကုိအရင္ေျပာပါ။ ကၽြန္ေတာ့ဆီလာပါ။ ဆႏၵအရင္မျပပါနဲ႔။ 
ခင္ဗ်ားတုိ႔တစ္ခုခုလုိရင္ ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျဖည့္စည္းေပးပါ့မယ္။ ပထမဆုံးေတာ့ ဆႏၵမျပပါနဲ႔” လို႔ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေျပာပါတယ္။132 အဖမ္းခံထားရေသာ ေက်ာင္းသား ၇ ဦး တရားရင္ဆုိင္ခ်ိန္အတြင္း ဆႏၵမျပရန္ 
ေက်ာင္းသားမ်ားက သေဘာတူခ့ဲျပီး အလဲအလွယ္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ရာဇသတ္ၾကီးျဖင့္ 
စြခဲ်က္တင္ထားျခင္းကုိ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္ႏွင့္ ဆက္လက္ျပီးအမႈစြခဲ်က္ မတင္ရန္ အစုိးရကုိ ေျပာခ့ဲသည္။133 

မူရင္းဆႏၵျပပြမဲ်ား၏ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ား ဆက္လက္တည္ရွိဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း မင္းထက္ျမတ္က ရွင္းျပ
ရာတြင္ သူတုိ႔အဓိက ထားသည့္ အခ်က္မွာ “ဒီအစည္းအေ၀းမွာ လုံျခံဳေရးနဲ႔သန္႔ရွင္းေရးကုိ သူတုိ႔အဓိကထားတာ  
မဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔အဓိကထား အာရုံစုိက္တာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေဖာ္ေက်ာင္းသားေတြ အေပၚစြခဲ်က္တင္တာနဲ႔  
ေက်ာင္းသားေတြအေပၚ တရားစြတဲာေတြကုိ အဆုံးသတ္ဖုိ႔ဘဲ”။134

ေက်ာင္းသားမ်ားရင္ဆုိင္ရသည့္ အမႈ ၅ ခုမွ ရာဇသတ္ၾကီး ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)၊ ၁၁၄၊ ႏွင့္ ၃၃၅ အပါအ၀င္ အမႈ ၃ မႈကုိ  

128 ဒီလုိင္၀င္းမွ “တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား ၇ ဦးမွ လူရုပ္ပံုစံမီးရႈ႕ိမႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရျခင္း” - ဧရာ၀တီ၊ ေဖေဖၚ ၀ါရီလ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ https://
www�irrawaddy�com/news/seven-university-students-jailed-connection-effigy-burnings�html�

129 အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ မင္းထက္ျမတ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္  
ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

130 Ibid�

131 Ibid�

132 Ibid�

133 Ibid�

134 Ibid�



4343“ကၽြန္ေတာ္္တို႔႔႔႔၏ အိပ္မက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး အတြက္ျဖစ္သည္”

ရုပ္သိမ္းရန္ အာဏာပုိင္မ်ားက သေဘာတူခ့ဲသည္။135 မင္းထက္ျမတ္က အမႈအားလုံးကုိ ရုပ္သိမ္း၍ မရျခင္း၏ 
အေၾကာင္းရင္းကုိ ရွင္းျပရာတြင္ -

အစုိးရကေျပာတာေတာ့ ၃ မႈကေတာ့ အစုိးရစြတဲာျဖစ္ျပီး ၂ မႈကေတာ့ ရဲကစြတဲာ ျဖစ္တယ္။ ရဲကစြတ့ဲဲအမႈ ၂
 ခုက ပုဒ္မ ၄၂၅ မီးရိႈ႕မႈနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းဥပေဒနဲ႔ စြတ့ဲဲ အမႈေတြျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔စည္းေ၀းတံုးက
 အစုိးရက သူတုိ႔စြတ့ဲဲအမႈေတြ ျပန္ရုပ္သိမ္းမယ္။ ဒါေပမ့ဲ ရဲကေတာ့ ဆက္စြမဲယ္။ အစုိးရကရဲကုိ ဘာလုပ္ရမ
လဲဆုိတာ ေျပာလုိ႔မရဘူး။136

ဤညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္အညီ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ အမရပူရျမိဳ႕နယ္ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဦးေက်ာ္၀င္း
ထက္က ေက်ာင္းသားမ်ားအား စြဆုိဲထားသည့္ အမႈ ၃ ခုကုိ ရုပ္သိမ္းခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ရာဇသတ္ၾကီးပုဒ္မ ၄၅၄ 
ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ မ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ စြခဲ်က္မ်ား က်န္ရွိခ့ဲသည္။

အမႈရင္ဆုိင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေထာင္တြင္း ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ လူမဆန္စြာ
ဆက္ဆံျခင္းမ်ား
ဇႏၷ၀ါရီလ ၂ ရက္တြင္ ရဲမွ ဖမ္းဆီးခ့ဲသည္ ေက်ာင္းသား ၄ ဦးျဖစ္သည့္ ရဲလင္းေအာင္၊ေန၀င္းေက်ာ္၊ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္၊ ႏွင့္ 
မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္ အုိးဘုိးေထာင္တြင္ ရွိေနခ်ိန္အတြင္း ေထာင္အာဏာပ္ုိင္မ်ား၏ ရုိက္နက္ျခင္း ခံခ့ဲရသည္။ 

မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီခန္႔တြင္ မိမိႏွင့္ အေဖၚမ်ား မည္သုိ႔ ေထာင္အာဏာပုိင္မ်ား၏ အျခိမ္းေျခာက္ခံရျပီး  
ရုိက္နက္ျခင္းခံရသည္ကုိ အသံႏွင့္ ေဖာ္တီဖုိင္းရုိက္ Fortify Rights တုိ႔ကုိ မ်ုဳိးခ်စ္ေဇာ္က ေျပာျပပါသည္။ 
သူကေျပာရာတြင္ - 

၄င္းည ေထာင္သားမ်ား အိပ္ရာ၀င္ရမည့္အခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ က်ားကြက္ ကစားေနျပီး သီခ်င္းဆုိေနပါတယ္။ 
… အရက္မူးေနတ့ဲ ေထာင္ေစာင့္တစ္ေယာက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီလားျပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ သီခ်င္းမဆုိဖုိ႔နဲ႔ 
က်ားကြက္မကစားဖုိ႔ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ျငင္းလုိက္တာနဲ႔ အေစာင့္ကထြက္သြားျပီး ခဏၾကာတ့ဲအခါ 
ေထာင္ရ့ဲလက္ေထာက္ျဖစ္သူနဲ႔ျပန္လာပါတယ္၊ … ေက်ာ္ေဆြ…ေက်ာ္ေဆြ ဆုိျပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေအာ္ပါတယ္။ 
 “မင္းတုိ႔ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ဘာထင္လုိ႔လဲ” လုိ႔ သူကေျပာပါတယ္။ “အခုရပ္လုိက္(က်ားကြက္ေရႊ႕ကစားတာကုိ)၊ 
ဒါမွ မဟုတ္ရင္ မင္းတုိ႔ကုိငါေလးခြနဲ႔ျပစ္မယ္” လုိ႔ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ရပ္ဖုိ႔ျငင္းတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က 
ေထာင္မႈးကိုေခၚေပးဖုိ႔ သူတုိ႔ကုိ ေျပာလုိက္္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျငင္းခုံေနၾကေတာ့ သူတုိ႔ရ့ဲ အထက္အရာရွိကို  
ေခၚခုိင္းလုိက္တယ္။137 

ေက်ာ္ေဆြနဲ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား ၁၅ မိနစ္ေလာက္ျငင္းခုံမႈ ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ ေက်ာ္ေဆြျပန္ထြက္သြားတယ္။  
ေနာက္ေတာ့ အျခားအေစာင့္ ၂၀ မွ ၃၀ ေယာက္ တုပ္၊ ေသနပ္မ်ားကုိယ္ေဆာင္ကာ ျပန္လာတယ္။138 ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္က 
ဘာဆက္ျဖစ္သည္ကုိ ရွင္းျပရာတြင္ - 

ျငင္းခုံမႈမ်ား ျပီးခါနီးအခ်ိန္တြင္ အေစာင့္မ်ားက က်ားကြက္ကစားခုံႏွင့္ 
အခ်ဳပ္ခန္းထဲရွိ ပန္ကန္ျပားမ်ား၊ စာပြတဲစ္လုံး၊ႏွင့္ ခြက္မ်ားကုိ  
ေျခေထာက္ျဖင့္ ကန္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က “ခင္ဗ်ားတုိ႔ဒီလုိမလုပ္သင့္ဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  
ပစၥည္းေတြက္ုိ လဲမကန္သင့္ဘူး” ေျပာတယ္။ ဒါဟာ ေလာင္ေနတ့ဲမီးထဲကုိ ေလာင္စာထပ္ထည့္ လုိက္သလုိ  
ျဖစ္သြားတယ္လုိ႔ သေဘာေပါက္လာခ့ဲတယ္။139 

မည္သုိ႔ဆက္ျဖစ္သည္ကုိ မ်ိဳးခ်စ္ေဇာ္က ရွင္းျပရာတြင္ -

(အေစာင့္တစ္ဦး)က၊ “ေထာင္မႈးကမင္းကုိ ေတြ႔ခ်င္တယ္ (ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္အား လက္ညိႇးထုိး၍) ေျပာတယ္။ ဒါနဲ႔
 ကၽြန္ေတာ္က “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က သူတို႔ဒီကုိလာေစခ်င္ပါတယ္” လုိ႔ေျပာလုိက္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ (အေစာင့္

135 Ibid�

136 Ibid�

137 Fortify Rights မွ မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လမ္းမေတာ္ခရုိင္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

138 Ibid� အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္ႏွင့္ ရဲမ်ိဳ းေဆြတုိ႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လမ္းမေတာ္ခရုိင္ ဧျပီလ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေ
မးျမန္းခ့ဲသည္။

139 Fortify Rights မွ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။



4444၁. လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္  ႏွိပ္စက္မႈမ်ား

မ်ား) အျပင္ထြက္သြားၾကျပီး တံခါးပိတ္ လုိက္တယ္။ သူတုိ႔ျပန္လာျပီးေတာ့ ေျပာတာက “ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္၊ မင္းက 
အသံအက်ယ္ဆုံး။ မင္းတစ္ေယာက္ထဲ လာခ့ဲ”။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က “ခင္ဗ်ားတုိ႔ေနာက္ သူလုိက္မွာမဟုတ္ဘူး။ သူ
 ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေနာက္မလုိက္သင့္ဘူး။”

တစ္ေယာက္ထဲ ေထာင္မႈးနဲ႔သြားေတြ႔ဖုိ႔ သူတုိ႔ဆန္႔က်င္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကုိ မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္က အသံႏွင့္  
ေဖာ္တီဖုိင္းရုိက္ ကုိ ေျပာျပရာတြင္ -

ဘာျဖစ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မသြားရဘူးလုိ႔ ေျပာတာက သူတုိ႔ေထာင္သားေတြကုိ တစ္ေယာက္ျပီးတစ္ေယာက္  
ေခၚတယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ရုိက္နက္ေလ့ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က “ခင္ဗ်ားတုိ႔ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အခန္းထဲက
 ေခၚမယ္ဆုိရင္ ငါတုိ႔အားလုံးကုိ ေခၚထုတ္ သြားပါ” ဟုေျပာလုိက္တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ အေစာင့္ေတြနဲ႔ အရာရွိဟာ
 ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္ကုိ အခ်ဳပ္ခန္းထဲက ဆြေဲခၚထုတ္ဖုိ႔ၾကိဳးစားတာကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က တားေတာ့ ရုန္းကန္မႈေတြ  
ျဖစ္သြားတယ္။140 

အေစာင့္မ်ား ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္အား မေခၚသြားႏုိင္ရန္ ကာကြယ္ၾကခ့ဲေသာေၾကာင့္ စုရုံးလာေသာ ေထာင္အေစာင့္မ်ားႏွင့္ 
အရာရွိက ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ စတင္ရုိက္နက္ၾကသည္။ ရုိက္နက္မႈမ်ားကုိ မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္က ရွင္းျပရာတြင္ -

ေထာင္ေစာင့္ ၄ - ၅ ေယာက္က ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ျခင္း ကုိရုိက္တယ္။ ေန၀င္းေက်ာ္ရ့ဲ မ်က္ႏွာကုိ  
(သူတုိ႔) စစ္ဖိနပ္ေတြနဲ႔ကန္တယ္။ အျခားအေစာင့္တစ္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ့လက္ေတြကုိ အေနာက္ကေန 
ဆြထဲားတ့ဲအတြက္ ကၽြန္ေတာ္မလႈပ္ႏုိင္ေတာ့ အျခားအေစာင့္ တစ္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ့မ်က္ႏွာကုိရုိက္ျပီး 
ဗုိက္ကုိေျခေထာက္နဲ႔ကန္တယ္။ အေစာင့္ ၂ ေယာက္က ကၽြန္ေတာ္ကုိဆြထဲားတ့ဲ အခ်ိန္မွာ အျခား ၂ ေယာက္က 
ကၽြန္ေတာ့ကုိ ကန္တယ္၊ ရုိက္နက္ခ့ဲၾကတယ္။ အေစာင့္ေတြက ကၽြန္ေတာ့ေနာက္ေက်ာကုိ လက္ကုိင္တုတ္ 
တစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ ရုိက္တယ္။ သူတုိ႔ကၽြန္ေတာ့ လက္နဲ႔ေျခေထာက္ေတြကုိ လဲရုိက္တယ္။ သူတုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ  
အနဲဆုံး ၁၅ မိနစ္ေလာက္ ရုိက္တယ္။ အေစာင့္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ လက္ကုိင္တုတ္ေတြ၊ 
သာမာန္တုတ္ေတြနဲ႔ရုိက္ျပီး ေထာင္ေတြထဲမွာဘဲသုံးတ့ဲ အထူးတုတ္ တစ္မ်ိဳးေပါ့။141 

ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္ကလည္း အလားတူရုိက္နက္မႈမ်ားကုိ ေဖၚျပရာတြင္ - “ကၽြန္ေတာ္ အေစာင့္ ၇ ေယာက္ရုိက္တာကုိ
 ခံခ့ဲရတယ္။ တုတ္ေတြနဲ႔ အရုိက္ခံခ့ဲရတယ္။ သူတုိ႔ဆီမွာ ၀ါယာၾကိဳးတစ္ခုနဲ႔ ပါတ္ထားတ့ဲ အထူးတုတ္တစ္ခုရိွတယ္။
 အဲဒါနဲ႔ကၽြန္ေတာ့ကုိ ရုိက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့ေခါင္းကုိ ထုိးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အကန္ခံခ့ဲရတယ္။142 သူကေျပာျပရာတြင္  
ရုိက္နက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ “ေက်ာနဲ႔မအိပ္နုိင္ ေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေစာင္းပီးေဘးနဲ႔ အိပ္ရတယ္။ ဒါက  
ေတာ္ေတာ္ဆုိးတယ္။ ေတာ္ေတာ္နာက်င္တယ္။”143

ရဲလင္းေအာင္က သူ႔ကုိယ္သူမည္က့ဲသုိ႔ ၾကိဳးစားကာကြယ္ ခ့ဲေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအတုိင္းရွင္းျပသည္ - 

ကၽြန္ေတာ့ေခါင္းကုိ လက္ေတြနဲ႔ၾကိဳးစား ကာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ (အေစာင့္ေတြ) ကၽြန္ေတာ့လက္နဲ႔ လည္ပင္းကုိ 
ရုိက္ၾကတယ္။ နာက်င္မႈကုိ ကၽြန္ေတာ္လဲၾကာၾကာ သည္းမခံႏုိင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မေရွာင္ေတာ့ဘဲ  
ျပန္တုိက္ခုိက္လုိက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ အေစာင့္ ၃ ေယာက္ရ့ဲ ၀ုိင္းျခင္းကို ခံခ့ဲရတယ္။ သူတုိ႔ ကၽြန္ေတာ့ကုိ 
 ရုိက္တ့ဲအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ့ေခါင္းကုိေတာ့ ၾကိဳးစားကာကြယ္တယ္။ ဒါေပမ့ဲ သူတို႔ ကၽြန္ေတာ့ကုိ ဆြထုဲတ္တယ္။ 
သူတုိ႔ ကၽြန္ေတာ့လက္ေတြနဲ႔ တရြတ္တုိက္ဆြတဲယ္။ အဲဒါ ျဖစ္ျပီးတ့ဲေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ပါတ္ေလာက္ 
မေရႊ႕ႏုိင္ ေတာ့ဘူး။144 

ေန၀င္းေက်ာ္ကလည္း အုိးဘုိအက်ဥ္းေထာင္ေစာင့္မ်ား၏ ရုိက္ႏွက္ျခင္းခံရမႈကုိ ေျပာျပရာတြင္ - 

(အေစာင့္မ်ား) ကၽြန္ေတာ္ကုိကန္တ့ဲအတြက္ ကၽြန္ေတာ္လဲသြားတယ္။ ဒါနဲ႔သူတုိ႔က ကၽြန္ေတာ့ကုိ ေျခေထာက္
ကေနဆြျဲပီး ရုိက္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ေယာက္စီကို သူတုိ႔ ၄ - ၅ ေယာက္က ၀ုိင္းၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ့
ပါးေရာင္သြားျပီး ေမ့ေျမာမတတ္ ျပင္းထန္စြာအရုိက္ခံခ့ဲ ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေကာင္းေကာင္း မျမင္ရေတာ့ဘူး။ 
ကၽြန္ေတာ္သတိရတာကေတာ့ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေက်ာင္းသား ေတြ အရုိက္ခံေနရတယ္” လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး

140 Fortify Rights မွ မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

141 အသံႏွင့္Fortify Rights တုိ႔မွ မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လမ္းမေတာ္ခရုိင္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

142 Fortify Rights မွ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

143 Ibid�

144 Fortify Rights မွ ရဲလင္းေအာင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။



4545“ကၽြန္ေတာ္္တို႔႔႔႔၏ အိပ္မက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး အတြက္ျဖစ္သည္”

 ေအာ္ဟစ္ၾကတယ္။ သူတုိ႔ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ရုိက္ေနတုံး အခ်ဳပ္ခန္းအျပင္ဖက္ကုိ တရြတ္တြ ဲဆြေဲခၚသြားတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အျပင္ဖက္ေရာက္ေတာ့ ေထာင္မႈးေရာက္လာျပီး “ရပ္လုိက္ေတာ့”ဟုေျပာတယ္။145

အေစာင့္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသား ၄ ေယာက္ကုိ ေထာင္အရာရွိခ်ိဳ၀င္းထြန္း၏ ရုံးခန္းသုိ႔ တရြတ္တြေဲခၚသြားသည္။  
ေက်ာင္းသားမ်ားအနက္ ေန၀င္းေက်ာ္သည္ ရုံးခန္းသုိ႔ေခၚေဆာင္ျခင္း ခံရသူတစ္ဦးျဖစ္သူ ျဖစ္သည္။ 
သူကေျပာျပရာတြင္-

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေထာင္ရုံးခန္းေရွ႕ေရာက္သြားေတာ့ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ကုိ ေထာင္မႈးနဲ႔ တစ္ဦးျခင္း
 သီးသန္႔ေတြ႔ရန္ ေခၚျခင္းခံရတယ္။ သူက ဘာျဖစ္တာလဲဆုိတာ ေျပာဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ တစ္ဦးျခင္းစီ  
ေမးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပုံမွန္အတုိင္း လုပ္ေနၾကတာ။ ျပီးေတာ့ အခ်ဳပ္ခန္းထဲမွွာ အျခားေထာင္သားေတြကုိ
 မေႏွာက္ယွက္ပါဘူး လို႔ သူ႔ကုိေျပာတယ္။ ျပႆနာက ေထာင္အရာရွိေတြ ေကာင္းေကာင္း မြန္မြန္ မေျပာ
လုိ႔စတာ။ သူ႔၀န္ထမ္းေတြ အရက္မူးေနတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္သူ႔ကုိ ေျပတယ္။ သူက “ဒီေနရာဟာ ေထာင္၊ အိမ္
မဟုတ္ဘူး။ မင္းတုိ႔ ေထာင္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြကုိ လုိက္နာရမယ္” လုိ႔ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိလည္း
 “မေအလိုးေတြ ငါ႔ကုိျပႆနာေတြ အေပးဆုံး” လုိ႔ဆဲတယ္။ စကား၀ုိင္းမွာ သူ႔ရ့ဲ၀န္ထမ္းေတြကုိ သူ အမ်ားဆုံး
 ခုခံကာကြယ္ခ့ဲတယ္။146 

ေထာင္အရာရွိ ခ်ိဳ၀င္းထြန္းနဲ႔ ေတြ႔စဥ္ သူဘယ္လုိေျပာခ့ဲေၾကာင္းကုိ မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္ကေျပာရာတြင္ - 

ကၽြန္ေတာ္ အရုိက္ခံရတယ္။ မ်က္ႏွာကုိလဲ အရုိက္ခံရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က သူ႔ကုိေမးတယ္ “သူတုိ႔(အရာရွိေတြ) 
ကၽြန္ေတာ့ကုိလုပ္ခ့ဲတ့ဲ အေပၚမွာ တာ၀န္ယူမွာလား”လုိ႔။ ေထာင္မႈးကေျပာတာက “မင္းမ်က္ႏွာကုိရုိက္တာ  
ဘယ္သူလဲမွတ္မိလား” မွတ္မိရင္အခု လက္ညွိးထုိးျပီး ငါတုိ႔ကုိ သက္ေသျပပါ”။ “မင္းမမွတ္မိလုိ႔ 
သက္ေသမျပႏုိင္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ထားလုိက္ေတာ့။” “မဟုတ္ဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္သူတုိ႔မ်က္ႏွာေတြ 
မမွတ္မိေတာ့ဘူးလုိ႔” ေျပာလုိက္တယ္။ ဒါနဲ႔သူက “မင္းမမွတ္မိရင္ေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ခ့ဲဘူး။”147

ေက်ာင္းသားမ်ား သူတုိ႔အားရုိက္ႏွက္ခ့ဲသူမ်ားကုိ မမွတ္ေသာ အေၾကာင္းရင္းကုိ မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္က ရွင္းျပရာတြင္ -  
“ေထာင္ေစာင့္ေတြက ကၽြန္ေတာ့ကုိ ရုိက္ႏွက္တ့ဲအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ့မ်က္ႏွာကုိ ပိတ္ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္  
ေကာင္းေကာင္းမျမင္ရဘူး။ အခ်ိန္က ည ၉ နာရီကေန ၁၀ နာရီ ေလာက္ရွိျပီ။ အခန္းထဲမွာလဲ ေမွာင္ေနတယ္။ သူတုိ႔ 
တစ္ေယာက္ျခင္း ဘယ္လုိပုံလဲ ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္မမွတ္ မိဘူး။”148

အရုိက္ခံရျပီးေနာက္ သူခံစားခ့ဲရသည့္နာက်င္မႈကုိ မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္က ေဖာ္ျပခ့ဲရာတြင္ -

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အရုိက္ခံရျပီးတ့ဲေနာက္ ၃ ရက္လုံး နာက်င္စြာခံစားရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မထႏုိင္၊ မရပ္ႏုိင္ဘူး။ 
အဲဒီေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ့ဲ အသားရည္ေတြက အမဲေရာင္၊ အ၀ါေရာင္၊ အနီေရာင္ေတြ ျဖစ္ခ့ဲတယ္။  
ကၽြန္ေတာ္မ်က္ႏွာ နာလုိ႔ ၂ ရက္ေလာက္ အစာေကာင္းေကာင္းမစား ႏုိင္ဘူး။  
ေတာ္ေတာ္ နာလုိ႔ ေက်ာနဲ႔လဲွလုိ႔မရဘူး။ အခ်ဳပ္ခန္းေတြထဲမွာ က်မ္းျပင္ေပၚမွာဘဲ 
အိပ္ခ့ဲရတယ္။ (အရုိက္အႏွက္ မခံရခင္ရကထဲက) ကၽြန္ေတာ္ရ့ဲေက်ာကနာထားျပီးသား
ပါ။ ဒါေၾကာင့္အနာက ပုိဆုိးခ့ဲတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေရအမ်ားၾကီးေသာက္ခ့ဲေပမ့ဲလဲ ထမင္း 
လုိ အစာအမာ ေတြ မ၀ါးႏုိင္ခ့ဲဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လြတ္လာျပီး တပါတ္အၾကာထိ တအားနာေသးတယ္။  
ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေကာင္းလာတ့ဲအထိ အိမ္အေဟာင္းမွာ အနားယူခ့ဲရပါတယ္။149

ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေထာင္ဆရာ၀န္ႏွင့္ေတြ႔ရန္ ၾကိဳးစားခ့ဲၾကသည္။ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္က  
ရွင္းျပရာတြင္ - “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေထာင္ရ့ဲဆရာ၀န္နဲ႔ ေတြ႔ဖုိ႔ၾကိဳးစားခ့ဲပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 
အနာေတြေၾကာင့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေထာင္ဆရာ၀န္နဲ႔ ေတြ႔ေပမ့ဲလဲ သူကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ မကုပါဘူး။ သူကကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ 

145 Fortify Rights မွ ေန၀င္းေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

146 Ibid�

147 Fortify Rights မွ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။ အသံႏွင့္Fortify Rights တုိ႔မွ 
မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။ အသံႏွင့္Fortify Rights တုိ႔မွ 
ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္ႏွင့္ ရဲမုိးေဆြတုိ႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္၊ ၊ ဧျပီလ ၂ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

148 အသံႏွင့္Fortify Rights တုိ႔မွ မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

149 Ibid� အသံႏွင့္Fortify Rights တုိ႔မွ မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္  
ေမးျမန္းခ့ဲသည္။



4646၁. လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္  ႏွိပ္စက္မႈမ်ား

လုံး၀လ်စ္လ်ဳရႈခ့ဲတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာကုသမႈမွ မရခ့ဲဘူး။150 

ေက်ာင္းသားမ်ားအဆုိအရ အရုိက္ႏွက္ခံရျပီး ၃ ရက္အၾကာတြင္ သူတိ႔မုမွတ္မိေသာ လူ ၅ ဦး ေရာက္လာျပီး သူ
တုိ႔အားရုိက္ႏွက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး စကားေျပာခ့ဲသည္။151 ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္က ရွင္းျပရာတြင္ - 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ တစ္ေယာက္ျပီး တစ္ေယာက္ အခန္းက်င္းတစ္ခုထဲကုိ ေခၚခ့ဲတယ္။  
ျပီးေတာ့ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူေတြက သူတုိ႔ကုိယ္ သူတုိ႔ ဒီလုိမိတ္ဆက္တယ္ “ကၽြန္ေတာ္တို႔က စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး 
ေကာ္မတီ ကပါ။ ခင္ဗ်ားတို႔ ေထာင္တ့ဲမွာ အရုိက္နွက္ခံရတ့ဲ အေၾကာင္းနဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး ဒီကိုလာျပီး 
စုံစမ္းစစ္ေဆးတာပါ။ အရုိက္နွက္ခံရတာနဲ႔ ပါတ္သက္လုိ႔ ေမးခြန္းတခ်ိဳ႕ေမးလုိ႔ရမလား”။ သူတုိ႔  
ေရွ႕ေနေတြလုိ၊ တရားသူၾကီးေတြလုိ အနက္ေရာင္အ၀တ္အစားေတြ ၀တ္ထားၾကတယ္။ ေနာက္ျပီး 
ရဲအရာရွိတစ္ေယာက္ကေတာ့ ရဲ၀တ္စုံနဲ႔၊ အျခားသူတစ္ခ်ဳိ႕ ကေတာ့ သာမန္အ၀တ္ေတြ ၀တ္ထားၾကတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ သူတုိ႔နာမည္ေတြေျပာျပတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ကၽြန္ေတာ္မမွတ္ မိေတာ့ဘူး။ (စုံစမ္းစစ္ေဆးသူေတြ) 
ရုိက္တ့ဲအ ေ ၾကာင္းေတြေျပာတယ္။ (ျပီးေတာ့) ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပါတ္ပါတ္လည္က အျခားသူေတြ(ေထာင္သားေတြ) 
ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အရုိက္ခံရျခင္း ရွိမရွိေမးတယ္။ ျပီးေတာ့ အဲဒီညမွာ ဘယ္ေထာင္ေစာင့္ေတြ 
တာ၀န္က်လဲလုိ႔ စစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ရုိက္ဖုိ႔ အမိန္႔ေပးတ့ဲ အရာရွိကုိလဲ သူတုိ႔စကားေျပာခ့ဲတယ္။ 
ဘာျဖစ္လဲဆုိေတာ့ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူ ေတြနဲ႔အင္တာျဗဴးလုပ္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အေနာက္မွာ သူတန္းစီေနတာ 
ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ခ့ဲရတယ္”။152

မ်ိဳးခ်စ္ေဇာ္မွလည္း အလားတူ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခုအေၾကာင္းကုိ ေျပာခ့ဲသည္။ သူက  
အသံႏွင့္ ေဖာ္တီဖုိင္းရုိက္ Fortify Rights ကုိေျပာရာတြင္ -

အရုိက္ခံရျပီး ရက္အနဲငယ္အၾကာမွာ စုံစမ္း စစ္ေဆးသူတခ်ိဳ႕ ေရာက္လာျပီး 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ တစ္ေယာက္ခ်င္းဆီေတြ႔တယ္။ သူတုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ကုိ အင္တာျဗဴးလုပ္ျပီး 
အရုိက္ခံရတ့ဲ အေၾကာင္းေတြေမးခ့ဲတယ္။ ကၽြန္ေတာ့ကုိ ေမးခြန္းေတြေမးတ့ဲ သူေပါင္း ၅  
ေယာက္ ေလာက္ ရွိခ့ဲတယ္။153 

အစုိးရက စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈရ့ဲ ရလဒ္မ်ားကုိ ေက်ာင္းသားမ်ားအား မေျပာျပခ့ဲပါ။154 မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအစုိးရ 
စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးဌာန မန္ေနဂ်ာဦးစန္းေစာင့္မွ အသံႏွင့္ ေဖာ္တီဖုိင္းရုိက္ Fortify Rights ကုိ 
ေျပာရာတြင္ “ေက်ာင္းသားေတြကုိ ရုိက္နက္မႈ အတြက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခု ရွိခ့ဲတယ္။ ကၽြန္ေတာ့ အထက္အရာရွိက 
ေကာ္မတီမွာပါခ့ဲတယ္။ ဒါေပမ့ဲ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈရလဒ္ေတြကုိ လွိ်ဳ႕၀ွက္စြာထားရလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ဒီထက္ ထပ္မေျပာ 
နုိင္ပါဘူး” ဟုေျပာခ့ဲသည္။155

စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏လွိ်႕၀ွက္ခ်က္ရွိေနေသာ္လည္း ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္က ေဖာ္တီဖုိင္းရုိက္ Fortify Rights ကုိေျပာျပ 
ရာတြင္ ေထာင္ကေန လြတ္လာျပီးေနာက္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ရလဒ္ကုိသိဖုိ႔ သူႏွင့္အျခားေက်ာင္းသားမ်ား  
ေထာင္ထဲျပန္သြားခ့ဲသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေထာင္ထဲျပန္သြားျပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈအေၾကာင္း ေမးခ့ဲတယ္။  
(ေထာင္အရာရွိခ်ိဳ၀င္းထြန္း) ေျပာတာကေတာ့ သူရာတုိးျခင္း ကေနျပီး ဆုိင္းင့ံျခင္းခံရတယ္လုိ႔”။156

သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာအက်ဥ္းေထာင္ဌာန၏ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၄ ရက္တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ ေပၚတြင္တင္ထားေသာ 
အေၾကာင္းအရာအရ ဦးခ်ိဳ၀င္းထြန္း အား ညြန္ၾကားေရးမႈး ရာထူးသုိ႔တိုးျမင့္ လုိက္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။157

150 Fortify Rights မွ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္ႏွင့့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

151 Fortify Rights မွ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္ႏွင့့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

152 Fortify Rights မွ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္ႏွင့့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၉ ႏွင့္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၇ ရက္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။ အသံႏွင့္ 
Fortify Rights တုိ႔မွ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္ႏွင့့္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၃ ရက္ႏွင့္ ၁၃ ရက္တုိ႔တြင အီလက္ထေရာနစ္ ဆက္သြယ္ေရးျဖင့္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

153 Fortify Rights မွ မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္္ႏွင့့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင့္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

154 Fortify Rights မွ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္ႏွင့့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

155 Fortify Rights မွ စန္ေစာင့္ႏွင့့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

156 Fortify Rights မွ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္ႏွင့့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးခရုိင္၊ ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ေမးျမန္းခ့ဲသည္။

157 ျမန္မာအက်ဥ္းေထာင္မ်ားဌာန၏ ဇႏၷ၀ါရီလ ၁၄ ရက္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ Facebook တြင္ https://www�facebook�com/ myanmarprisonsdepartment/
posts/2984445581566700 ဓါတ္ပုံေခါင္းစဥ္တြက္ ဤက့ဲသုိ႔ ရသည္ “ရဲအရာရွိ ၄ ဦးအား ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမႈးမွ ညြန္ၾကားေရးမႈးရာထူးသုိ႔တုိးျမင့္ျခ
င္း ႏွင့္အတူ ပုိက္လုိင္းဖြင့္ပြအဲခမ္းအနားကုိ ၁၄/၁/၂၀၂၀ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ခန္းမၾကီးအမွတ္ ၁၊ အက်ဥ္း ေထာင္မ်ားဌာန၊ ရုံးအမွတ္(၄၉)၊ 
ညြန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ရုံး၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခ့ဲသည္။” (Fortify Rights တြင္ ဘာသာျပန္ႏွင့္ မူရင္းဖုိင္တုိ႔ရွိသည္။) 



“ကၽြန္ေတာ္္တို႔႔႔႔၏ အိပ္မက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး အတြက္ျဖစ္သည္”
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အသံ ႏွင့္ Fortify Rights တုိ႔၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအရ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ 
တကၠသုိလ္မွတာ၀န္ရိွသူတုိ႔႔သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ 
လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္မ်ားကုိ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခ့ဲၿပီး  
ေက်ာင္းသားမ်ားအား မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္  
ေထာင္က်ေနခ်ိန္တြင္ လူမဆန္စြာ ဆက္ဆံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ ထုိက့ဲသို႔ေသာ  
ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ နုိင္ငံတကာဥပေဒအရ ထိေရာက္ေသာ ကုစားခြင့္ကုိ ခံစားခြင့္ရိွသည္။

နုိင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးဥပေဒအရ ျမန္မာနုိင္ငံသည္ နုိင္ငံတကာဓေလ့ထံုးတမ္းဆုိင္ရာ 
ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္သက္ဆိုင္၍ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ  
နုိင္ငံတစ္နိုင္ငံအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးကုိ ထိန္းသိမ္းလုိက္နာရန္ 
တာ၀န္ရိွပါသည္။158 ၄င္းအျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ  
လူ႔ အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း (UDHR) ၌ လက္မွတ္ေရးထုိး ထားၿပီး UDHRႏွင့္ 
လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရိွေသာ စာတမ္း ျဖစ္သည့္ အာဆီယံလူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ  
ေၾကျငာစာတမ္း၌ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ လုိက္နာရန္ အခုိင္အမာ ကတိက၀တ္ျပဳခ့ဲျပီးျဖစ္သည္။159 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏ္ုိင္ငံတကာ နိုင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရး ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ 
(ICCPR)တြင္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ ေရးထိုးထားျခင္း မရိွေသာ္လည္း နိုင္ငံတကာဓေလ့
ထံုးတမ္းမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ UDHR မွ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ICCPR မွ ျပဌာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ 
တုိ႔သည္ နုိင္ငံမ်ားအားလံုးအေပၚတြင္ စည္းေႏွာင္မႈ ရိွေၾကာင္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ 
လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳထားသည္။160

နိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒ ႏွင့္ နုိင္ငံတကာဓေလ့ထံုးတမ္းဆုိင္ရာ 
ဥပေဒအားလိုက္နာရန္ ကတိက၀တ္ျပဳထားခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ 
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္အေပၚ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ 
ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း၊ လူမဆန္စြာျပဳမႈဆက္ဆံျခင္းတုိ႔မွ ကြာကြယ္မႈေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ 

158 နုိင္ငံတကာစီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ပဋိညာဥ္ (ICESCR) အား ဒီဇင္ဘာလ ၁၆၊ ၁၉၆၆
 တြင္ ျပဌာန္းခ့ဲသည္။ G�A� Res� 2200A (XXI), U�N� Doc� A/6316, ratified by Myanmar on October 6, 2017�  
ျမန္မာျပည္၌ ေအာက္တုိဘာလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၇ တြင္ အတည္ျပဳခ့ဲသည္။ Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities (CRPD) မသန္စြမ္းသူမ်ား၏အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္ (CPRD) ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ ၂၀၀၆
 တြင္ ျပဌာန္းခ့ဲသည္, adopted December 13, 2006, G�A� Res� A/RES/61/106, U�N� Doc� A/61/49, acceded 
by Myanmar December 7, 2011; ျမန္မာျပည္၌ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္၊ ၂၀၁၁ တြင္ လက္ခံခ့ဲသည္။ Convention on 
the Rights of the Child (CRC), ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္အား နိုင္၀င္ဘာလ ၂၀ရက္ ၁၉၈၉ တြင္ 
 ျပဌာန္းခ့ဲသည္ (CRC), adopted November 20, 1989, G�A� Res� 44/25, U�N� Doc� A/44/49, ratified by Myanmar 
July 15, 1991 ျမန္မာန္ိုင္ငံ၌ ဇူလုိင္ ၁၅ ရက္ ၁၉၉၁ တြင္ အတည္ျပဳခ့ဲသည္; Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women (CEDAW), adopted December 18, 1979, G�A� Res� အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေ
ပၚအၾကမ္းဖက္ျခင္းဆန္႔က်င္ေရးပဋိညဥ္စာခ်ဳပ္ (CEDAW) အား ဒီဇင္ဘာ လ ၁၈ ရက္ ၁၉၇၉ တြင္ ျပဌာန္းခ့ဲသည္။ 34/180, 
U�N� Doc� A/34/46, ratified by Myanmar July 22, 1997� ျမန္မာျပည္၌ ဇူလုိင္ ၂၂ ရက္ ၁၉၉၇ တြင္ အတည္ျပဳခ့ဲသည္။

159 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), adopted December 10, 1948, G�A� အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေၾကျငာစာတမ္း (UDHR) အား ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ ၁၉၄၈ တြင္ ျပဌာန္းခ့ဲသည္။ Res� 
217A(III), U�N� Doc� A/810; အေရွ႕ေတာင္အာရွနုိင္ငံမ်ားအသင္းဆုိင္ရာ (ASEAN) လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း 
အားေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခ့ဲသည္။ https://www�asean�org/storage/images/ASEAN_RTK_2014/ 
6_AHRD_Booklet�pdf�

160 နိုင္ငံတကာဓေလ့ထံုးတမ္းဆုိင္ရာဥပေဒနွင့္ လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာအ
ထူးကုိးကားခ်က္မ်ားကုိ Gillian Triggs ၏ နိုင္ငံတကာဥပေဒ: အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ လုိက္နာခ်က္မ်ား တြင္ၾကည့္ပါ, seeGillian 
Triggs, International Law: Contemporary Principles and Practices (Sydney: LexisNexis Butterworths, Second 
Edition ဒုတိယအၾကိမ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း, 2006)�

၂။  ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ႏွင့္ ခြျဲခမ္း
စိတ္ျဖာျခင္း

https://www.asean.org/storage/images/ASEAN_RTK_2014/%206_AHRD_Booklet.pdf
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4848၂။ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း

တာ၀န္ရိွသည္။

လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ဆ္ုိင္ေ
သာ အခြင့္အေရးမ်ား
လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံတကာ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆုိင္ရာဥပေဒ၊ UDHR ႏွင့္ 
ICCPR အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒေအာက္တြင္ အကာအကြယ္ေပးထားၿပီးျဖစ္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ျဖစ္ပါသည္
။161 မည့္သည့္အခြင့္အေရးမွ ၿပီးျပည့္စံုသည္ဟုလည္း မသတ္မွတ္နုိင္ေပ။

ဆုိလုိသည့္အဓိပၸါယ္မွာ အခ်ဳိ႕ေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕လာရေသာအခါမ်ဳိးတြင္ အခြင့္အေရးအသံုး ခ်မႈကုိ 
တင္းက်ပ္ကန္႔သတ္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ျပဌာန္းနုိင္ပါသည္။162 “နိုင္ငံလံုျခဳံမႈႏွင့္ တစ္မ်ဳိးသားလံုးေဘးကင္းေစရန္ စသည့္ 
နုိင္ငံ့အက်ဳိးဆုိင္ရာ အေျခအေန၊ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာအမိန္႔၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ 
ကုိယ္က်င့္သိကၡာ/စာရိတၱပုိင္း ဆုိင္ရာ ကာကြယ္ရန္၊ အျခားသူမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးကုိ 
ကာကြယ္ရန္အတြက္” အစရိွေသာ အေျခအေန မ်ဳိးတြင္ နိုင္ငံတကာ ဥပေဒမွ အဆုိပါအခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ 
တင္းက်ပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။163 စာရင္းေကာက္ ထားေသာအခ်က္မ်ားတြင္ အေျခခံ၍ 
တင္းက်ပ္ကန္႔သတ္ထားမႈျပဳနုိင္ေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္အား (၁) ဥပေဒ၌ ျပဌာန္း ထားရမည္၊ “ထုိသုိ႔ဆုိရာတြင္ 
 ျပဌာန္းခ်က္သည္ နားလည္ရန္ လြယ္ကူရွင္းလင္းမႈရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ စနစ္တက် စုစည္းထားေသာ 
 ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ရမည္။” (၂) ျပဌာန္းခ်က္အား က်င့္သံုးသည့္အခါတြင္/ အသံုးျပဳသည့္ အျပဳအမူတစ္ရပ္သည္ 
မူလခံစားခြင့္ရိွေနသည့္ အခြင့္အေရး အေပၚ ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားမႈမရိွေစရ။ (၃) ျပဌာန္းခ်က္ အေျခခံ အားျဖင့္ 
တစ္ခုၿပီးမွ တစ္ခုက်င့္သံုးျခင္း၊ (၄) က်င့္သံုးရန္ တရား၀င္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရိွရန္လုိအပ္ျခင္းနွင့္ (၅) အျပန္အလွန္ခံ 
စားခြင့္ရိွသည့္ အက်ဳိးခံစားမႈအေပၚ ကာကြယ္မႈျပဳေပးရမည္။164

နုိင္ငံတကာဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမွ တင္းက်ပ္ကန္႔သတ္မႈအား 
ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လြတ္လပ္စြာၿငိမ္းခ်မ္းစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ အသင္းအဖြ႕ဲဖြ႕ဲစည္းခြင့္ 
အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢကုိယ္စား လွယ္ေဟာင္း Maina Kiai မွ၄င္း၏ အထူးေဖာ္ျပထားေသာ 
အစီရင္ခံစာတြင္ “လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအျဖစ္ မွတ္ယူရမည္၊ ၄င္း
အေပၚ တင္းက်ပ္ကန္႔သတ္မႈသည္ ျခြင္းခ်က္ျဖစ္သည္။”165 ဟု သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္ အေရးေကာင္စီမွ “အခြင့္အေရး အေပၚတင္းက်ပ္ကန္႔ သတ္မႈမ်ား ျပဳရန္အတြက္ ဥပေဒတြင္ 
အတည္ျပဳသတ္မွတ္ျပဌာန္းျခင္း ႏွင့္အတူ တိုင္းနုိင္ငံမ်ားမွ အေျခခံမူေဘာင္ မ်ားျဖင့္ တင္းက်ပ္မႈမ်ားအေပၚ အစဥ္အျမဲ 
လမ္းညႊန္မႈျပဳသင့္သည့္အျပင္ ၄င္းသည္ ခံစားခြင့္ရိွေနသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအေပၚ အေႏွာင့္အယွက္မရိွေစရ…ဟု 
ထပ္မံေဖာ္ျပထားသည္။ အခြင့္အေရးႏွင့္ တင္းက်ပ္မႈ အၾကား ဆက္စပ္မႈ၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျခြင္းခ်က္မ်ား အၾကား 

161 UDHR, Art� 19 (right to freedom of opinion and expression၊ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ အခြင့္အေရး), 20(1) (right to 
freedom of peaceful assembly and association၊ လြတ္လပ္စြာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏွင့္ အသင္းဖြ႕ဲစည္းခြင့္); International Covenant on Civil and 
Political Rights (ICCPR), adopted December 16, 1966, နုိင္ငံတကာ နုိင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ န္ိုင္ငံသားဆုိင္ရာအခြင့္အေရးအား ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ ၁၉၆၆ 
တြင္ ျပဌာန္းခ့ဲသည္။ G�A� Res� 2200A (XXI), U�N� Doc� A/6316, Art� 19(2) (right to freedom of expression လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္) and 
Art� 21 (right of peaceful assembly ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္)�

162 ICCPR, Art� 4(1), (2)�

163 လြတ္လပ္စြာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္အေပၚ ခြင့္ျပဳန္ိုင္ေသာကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္အေပၚ ခြင့္ျပဳနုိင္ေသာကန္႔သတ္ခ်က္တုိ႔သည္ 
ICCPR ၏ အပုိဒ္ ၁၉(၃)အရ အနည္းငယ္ကြျဲပားမႈရိွသည္၊ “ဥပေဒအရ လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ” အရာမ်ားမွာ (က) အျခား 
သူမ်ား၏အခြင့္အေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကုိေလးစားရန္၊ (ခ) အမ်ားျပည္သူနွင့္ နိုင္ငံလံုျခံဳေရး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ ကာကြယ္ရန္။

164 လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကုိယ္စားလွယ္၏ လြတ္လပ္စြာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ အသင္းဖြ႕ဲစည္းခြင့္နွင့္ဆုိင္ေသာ အစီရင္ခံစာ ေမလ 
၂၁ ရက္၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ အပုိဒ္ ၁၆; U�N လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊ တုိင္းႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ အေထြေထြဥပေဒတာ၀န္၀တၱရားမ်ားဆုိင္ရာ သေဘာသဘာ၀စာခ်ဳပ္၊ 
အေထြေထြေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား အမွတ္ ၃၁၊ ေမလ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္၊ အပုိဒ္ ၆; U�N� လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊ အေထြေထြေကာက္ႏႈတ္ခ်က္အမွတ္ 
၃၄၊ အခ်က္ ၁၉-လြတ္လပ္စြာထင္ျမင္ယူဆခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ စက္တင္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ အပုိဒ္ ၃၅; U�N� Human Rights Committee, 
Toregozhina v� Kazakhstan, Case No� CCPR/C/112/D/2137/2012, para� 7�4 (holding limitations must be proportionate); Manfred Nowak, 
U�N� Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, (Kehl am Rhein: N�P� Engel, 1993), p� 387; ICCPR, arts� 19(3) and 21� 
- U�N� လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊ Toregozhina v� Kazakhstan တုိ႔၏အမႈ၊ အပုိဒ္ ၇�၄ (အခ်ဳိးက်ေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖစ္ရမည္)၊ U�N နိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ 
န္ိုင္ငံသားဆုိင္ရာအခြင့္အေရး CCPR၊ အခ်က္ ၁၉(၃) ႏွင့္ ၂၁။

165 U�N လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအထူကုိယ္စားလွယ္၏ လြတ္လပ္စြာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏွင့္ အသင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္ဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ 
အပုိဒ္ ၁၆။



4949“ကၽြန္ေတာ္္တို႔႔႔႔၏ အိပ္မက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး အတြက္ျဖစ္သည္”

ဆက္စပ္မႈတုိ႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆန္႔က်င္မႈမျဖစ္ေစရ”။166

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျပည္တြင္းဥပေဒသည္လည္း လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္တုိ႔အေပၚ 
ကာကြယ္မႈ ျပဳေပးပါသည္။ ျမန္မာန္ုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၄ (ခ)တြင္ “နိုင္ငံသားမ်ား၏ ခုိင္မာေသာ ထင္ျမင္ 
ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ ခံယူခ်က္မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး” ႏွင့္  
“လက္နက္မ်ား ကုိင္ေဆာင္ျခင္း မျပဳဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းတုိ႔အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ား” 
ကုိ ျပဌာန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။167 ICCPR တြင္ တင္းက်ပ္ကန္႔သတ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားက့ဲသုိ႔  
ျမန္မာနိုင္ငံ ဖြ႕ဲစည္းပံုဥပေဒတြင္လည္း လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ 
အခြင့္အေရးအားျပဌာန္းထားၿပီး၊ ဖြ႕ဲစည္းပံုဥပေဒတြင္ “ျပည္ေထာင္စုလံုျခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ 
ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ လူထုစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား” ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၌သာ 
တင္းက်ပ္ကန္႔သတ္ထားေၾကာင္း ျပဌာန္းပါရိွ သည္။168

လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး
ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားသည္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ့ဲၾကေသာေက်ာင္းသားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္း ဆုိင္ရာ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵျပျခင္းကုိ လ်င္ျမန္စြာအဆံုးသတ္ေစကာ ၄င္းတုိ႔အား 
ဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။ UDHR ၏ ပုဒ္မ ၁၉ တြင္ေဖာ္ျပပါရိွခ်က္အရ “လူတုိင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာထင္ျမင္ယူဆန္ုိင္ခြင့္ႏွင့့္ 
လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရိွ သည့္အျပင္ ၄င္းထင္ျမင္ ယူဆခ်က္မ်ားကုိ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ခံရျခင္းမရိွဘဲ 
လြတ္လပ္စြာ ရွာေဖြန္ိုင္ျခင္း၊ မည္သည့္ မီဒီယာမွမဆုိ အၾကံအဥာဏ္မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
လက္ခံရရိွနုိင္ၿပီး ျပန္လည္ေ၀ငွနိုင္ျခင္း” စသည့္ ရပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရး မ်ား ပါ၀င္သည္။169

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာေကာ္မတီမွလည္း လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းဆုိင္ရာအခြင့္အေရးႏွင့္  
ပတ္သက္၍ “လြတ္လပ္စြာစုေ၀းပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔ ဖြ႕ဲ႔စည္းခြင့္ဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျပဌာန္းထားသည့္အတုိင္း 
ျပည့္၀စြာခံစား နုိင္ရန္ အဓိက ျဖစ္ေၾကာင္း” အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားသည္။170 အခြင့္အေရးဆုိသည္မွာ 
“မည့္သည့္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္း အတြက္မဆုိ မရိွမျဖစ္လုိအပ္ေသာ အရာတစ္ခု” ျဖစ္သည္သာမက “လြတ္လပ္ 
ေသာ မည့္သည့္ ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔အစည္းအတြက္မဆုိ အေျခခံ က်ေသာ အရင္းအျမစ္” အျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။171 
၄င္းလြတ္လပ္ခြင့္သည္ “အျခားသူမ်ားထံသုိ႔ ပ်ံ႕နံွ႔နိုင္စြမ္းရိွၿပီး စိတ္ကူးႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ 
ဆက္သြယ္မႈျပဳျခင္းမ်ား” အျပင္ “နိုင္ငံေရးေဟာေျပာခ်က္မ်ား၊ ကိုယ္ပုိင္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ 
စည္းရံုးျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ စာနယ္ဇင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အနုပညာဆုိင္ရာ 
ထုတ္ေဖာ္ျပသခြင့္၊ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္းႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာေဟာေျပာခ်က္” မ်ားအေပၚ၌ အက်ဳံး၀င္သည္။172 ဆႏၵထု
တ္ေဖာ္ျခင္းပံုစံအားလံုးႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားအား နႈတ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ နႈတ္ျဖင့္ မဟုတ္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ 
ေဖာ္ျပျခင္းအပါအ၀င္ အနုပညာဆန္ေသာ ရုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ အရာ၀တၳဳမ်ားကုိေသာ္ လည္းေကာင္း ပုိစတာ မ်ားႏွင့္ 
အလံမ်ားျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းပံုစံမ်ားကုိေသာ္လည္းေကာင္း ကာကြယ္မႈေပးထားၿပီး  
ျဖစ္သည္။173

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္အခ်ိဳ႕ကုိ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ကန္႔သတ္နုိင္သည္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ 
ထုိေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ပါ၀င္ေသာ အေၾကာင္းအရာသည္ ကန္႔ကြက္နိုင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ လႈ႕ံေဆာ္ေပးေသာေၾကာင့္  

166 U�N လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အေထြေထြေကာက္နႈတ္ခ်က္ ၂၇မွ အခ်က္ ၁၂ (လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားမႈ) ႏုိင္၀င္ဘာလ ၂ ရက္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ အပုိဒ္ ၁၃။

167 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခ်က္ ၃၄၅ (က) ႏွင့္ (ခ)။

168 Id�

169 ICCPR တြင္ ပါ၀င္ေသာ တူညီေသာ အခြင့္အေရးကုိ ေထာက္ပ့ံေပးေသာ တူညီေသာဘာသာစကား၌ “(၁) လူတုိင္း၌ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆုိင္ပုိင္ခြ
င့္ရိွရမည္၊ (၂) လူတုိင္း၌ လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရိွရမည္၊ ဤအခြင့္အေရးတြင္ အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ 
အၾကံဥာဏ္မ်ားကုိ ႏႈတ္ အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေရးသားထားေသာ စာအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အနုပညာဆန္စြာျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း 
သုိ႔မဟုတ္ မီဒီယာမွေသာ္လည္းေကာင္း ၄င္း၏ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ လြတ္လပ္စြာ ရွာေဖြပုိင္ ခြင့္၊ လက္ခံပုိင္ခြင့္ရိွရမည္။” အခ်က္ ၁၉။

170 လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ CCPR အခ်က္ ၁၉ တြင္ လြတ္လပ္စြာထင္ျမင္ယူဆခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ အေထြေထြေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၄ အပုိဒ္ ၄။

171 Id� at para� 2

172 Id� at para� 11

173 Id� at para�12



5050၂။ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း

ထုတ္ေဖာ္ျခင္း ကုိ ကန္႔သတ္မထားနုိင္ပါ။ အကယ္စင္စစ္ အခြင့္အေရးဆုိသည္မွာ“ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အလြန္အမင္း စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ေသာ္လည္း အက်ဳံး၀င္သည္။”174

နိုင္ငံတကာဥပေဒအရ သရုပ္ျပေခါင္းတလားႏွင့္ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ မီးရႈ႕ိျခင္းသည္ ကာကြယ္သည့္ ဆႏၵ 
ထုတ္ေဖာ္မႈ ပံုစံတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ သည္။175 အလားတူကိစၥရပ္၌ ဥေရာပလူ႔အခြင့္အေရး 
ဆုိင္ရာတရားရံုးမွ စပိန္ဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားတုိ႔၏ သက္ဦးစံပုိင္ဘုရင္စနစ္ကုိ ကန္႔ကြက္ရန္အတြက္ ဓါတ္ပံုမ်ားကုိ 
မီးရႈ႕ိဆႏၵျပေသာ စပိန္အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦး၏ ခုိင္မာေသာ ခံယူခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “၄င္းတုိ႔ ၂ဦး၏ လြတ္လပ္စြာ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ႏွင့္အတူ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္န္ိုင္မႈ” ကုိေတြ႕ရသည္။176 
တရားရံုးက ဓါတ္ပံုမ်ားမီးရႈ႕ိျခင္း လုပ္ရပ္ကုိ “မေက်နပ္မႈႏွင့္ ဆႏၵျပမႈ၏ သေကၤတေဖာ္ျပခ်က္” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ 
“လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကုိ 
တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ အ့ံအားသင့္ေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစရန္” ျပဳလုပ္သည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း  
ေတြ႕ရိွခ့ဲသည္။177 အျခားတရားစီရင္မႈမ်ားတြင္လည္း အလားတူ အျပဳအမူမ်ားအား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ” အျဖစ္ေတြ႔ 
ရိွန္ိုင္ပါသည္။178

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵျပမႈမ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ အစုိးရႏွင့္ တကၠသုိလ္မွတာ၀န္ရိွသူမ်ား၏ ဓါတ္ပံုမ်ား ထည့္ထား 
ေသာ သရုပ္ျပေခါင္းတလားအား မီးရႈ႕ိျခင္းသည္ နုိင္ငံတကာဥပေဒအရ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရိွေသာ ပံုစံျဖစ္သည္။  
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားသည္ ျပည္သူ႔တစ္ရပ္လံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာကိစၥရပ္ျဖစ္သည့္အျပင္ လံုျခဳံေရး၊ 
ေက်ာင္းနယ္ေျမသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ တကၠသုိလ္စီမံခန္႔ခြျဲခင္း ရံပံုေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ၄င္းတုိ႔၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ႏႈတ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္မဟုတ္ေသာ 
ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္း ပံုစံမ်ားႏွင့္ သေကၤတမ်ားပါ၀င္ေသာ ေခါင္းတလား မီးရႈ႕ိျခင္း၊ ဇာတ္ညႊန္းမ်ားဖတ္ျခင္း 
အစရိွေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ၄င္းတုိ႕၏ ဆႏၵမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ခ့ဲၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕သူမ်ားအေနျဖင့္  
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ဓါတ္ပံုမ်ားကုိ သရုပ္ျပအသုဘ အခမ္းအနားျဖင့္ မီးရႈ႕ိသည့္ေရြးခ်ယ္မႈကုိ ျမင္ေတြ႕ရမည္  
ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆုိပါ ဆႏၵျပမႈပံုစံကုိ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာဥပေဒမွ ကာကြယ္မႈေပးထားသည္။ ထုိမွ်သာမက  
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵျပမႈအေပၚ တင္းက်ပ္မႈသည္ လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခြင့္ အခြင့္အေရးကုိ 
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျမန္မာျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) အား ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု စြခဲ်က္တင္ခံရကာ 
ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ရင္ဆုိင္ခ့ဲရၿပီး ထုိသို႔ ရာဇ၀တ္မႈဆုိင္ရာျပစ္မႈျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 
ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရိွေပ။ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) သည္ တားျမစ္ထားသည္ကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပံုႏိွပ္ျခင္းထုတ္ေ၀ျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္ ေၾကျငာခ်က္ကုိမဆုိ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ေကာလဟာလ သုိ႔မဟုတ္ အစီရင္ခံစာ၊ “ျဖစ္ေစရန္ 

174 Id� at para�11

175 အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကုိလုိနီေခတ္တြင္ ဓါတ္ပံုမ်ားအားမီးခ်ဳိ႕ျခင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆြျဲခင္းျဖင့္ ဆႏၵထတ္ေဖာ္ျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ 
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ဆက္လက္တုိးျမွင့္ရန္ႏွင့္ ၄င္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အခန္းက႑မူ၀ါဒမ်ား ေဆြးေႏြးျငင္းခံုျခင္း။ (“အျခားဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းႏွင့္မ်ဳိးႏွင့္မတူဘဲ 
စကားလံုးမ်ား၊ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သစ္ပင္တြင္ျဖစ္ေစ သေကၤတျဖင့္ျဖစ္ေစ အသံမ့ဲသတင္းစကားေျပာျခင္းျဖစ္ၿပီး သေဘာထားကြလြမဲႈမ်ားအတြက္ 
ဆက္သြယ္ေရး… သူတုိ႔၏ အခြန္ေကာက္ခံမႈကုိဆန္႕က်င္သည့္ပံုစံမွာ လံုး၀ ကြျဲပားျခားနားေသာ သေကၤတအသံုးျပဳ ေဖာ္ျပမႈျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ 
အဂၤလိပ္လူမ်ဳိးမ်ား၏ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးသည့္ က႑ာျဖစ္ခ့ဲ သည္။”) Eugene Volokh ၏ “သေကၤတျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းနွင့္ 
ပထမအႀကိမ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေသာ မူလအဓိပၸယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္” Georgetown ဥပေဒ ဂ်ာနယ္ အတြ ဲ ၉၇,၂၀၀၉၊ စာ-၁၀၅၇-၅၉။ မီးရိႈ႕ျခင္းႏွင့္ ပံုမ်ားကုိ 
ခ်ိတ္ဆြျဲခင္းတုိ႔သည္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးတြင္ ဆက္လက္က်င့္သံုးလ်ွက္ရိွသည္။ See, for example, Melissa Turpin, “Hanging Trump Effigy Protected 
By First Amendment,”WishTV, January 31, 2017, https://www�wishtv�com/news/local-news/hanging-trump-effigy-protected-byfirst-
amendment/ 1064107848 - Melissa Turpin ၏ ရုပ္တုခ်ိတ္ဆြျဲခင္း…ပထမအႀကိမ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈ တြင္ျကည့္ပါ၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။”; 
University Express, October 16, 2016, https://www�universityex�com/community/opinion-community/ prime-ministers-effigy-burnt-in-
jnu-is-freedom-of-expression-being-misused/� Reportors Without Borders, February 26, 2015, https://rsf�org/en/news/journalistseffigy-
burned-publicly-during-carnival� “Modis ၏ လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာျ္ခင္းသည္ မွားယြင္းမႈတစ္ခုလား?” ေအာက္တုိဘာလ ၁၆ ရက္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ 
တကၠသုိလ္မွ ထုတ္သည္။ “Croatian Journalist ၏ ပြေဲတာ္အတြင္းလူသိရွင္ၾကားမီးရိႈ႕မႈ” နယ္စည္းမထား သတင္းေထာက္ မ်ားအဖြဲ႔၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၆ ရက္ 
၂၀၁၅ခုႏွစ္။

176 ”New York Times, May 13, 2018, https://www�nytimes�com/2018/03/13/world/europe/echr-spain-free-speech�html� ဥေရာပလူ႔အခြင့္ 
ေရးဆုိင္ရာတရားရံုး (ECtHR) ေလွ်ာက္ထားခ်က္ အမွတ္ ၅၁၁၆၈/၁၅၊ တရားစီရင္ခ်က္ မတ္လ ၁၃ ရက္ ၂၀၁၉ခုနွစ္။ Raphel Minder ၏ဘုရင့္ပံု 
မီးရိႈ႕ျခင္းသည္ လြတ္လြပ္စြာေျပာဆုိျခင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

177 Id� at p� 2, quoting Handyside v� the United Kingdom, ECtHR, Application no� 5493/72, Judgment (Appeal), December 7, 1976, para� 49� 

178 http://www�oas�org/en/iachr/expression/docs/publications/inter-american%20legal%20framework%20of%20the%20right%20to %20
freedom%20of%20expression%20final%20portada�pdf� နယူးဇီလန္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အခန္း ၉ မွလြတ္လပ္စြာထင္ျမင္ယူဆခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵ 
ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကုိ ၾကည့္ပါ။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ဆုိင္ရာအထူးကုိယ္စားလွယ္၏ အစီရင္ခံစာ၊ လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာမူေဘာင္ 
ဂၽြန္လ ၁၀ ရက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ စာ - ၉။

https://www.wishtv.com/news/local-news/hanging-trump-effigy-protected-byfirst-amendment/%201064107848
https://www.wishtv.com/news/local-news/hanging-trump-effigy-protected-byfirst-amendment/%201064107848
https://www.universityex.com/community/opinion-community/
https://rsf.org/en/news/journalistseffigy-burned-publicly-during-carnival
https://rsf.org/en/news/journalistseffigy-burned-publicly-during-carnival
https://www.nytimes.com/2018/03/13/world/europe/echr-spain-free-speech.html


5151“ကၽြန္ေတာ္္တို႔႔႔႔၏ အိပ္မက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး အတြက္ျဖစ္သည္”

သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္ေပၚေစ ဖြယ္ရိွေသာ ရည္ရြယ္ ခ်က္ႏွင့္အတူ၊ အမ်ားျပည္သူကုိ ေၾကာက္ရြ႕ံေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္  
ေၾကာက္ရြ႕ံေစရန္ လႈ႔ေံဆာ္ျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္ လူပုဂိၢဳလ္မဆုိ အမ်ားျပည္သူအား နိုင္ငံေတာ္အားပုန္ကန္ေစရန္ 
သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကုိ ေႏွာင့္ယွက္မႈျပဳရန္ လႈ႕ံေဆာ္ေသြးေဆာင္မႈျပဳျခင္း” တုိ႔ကုိ 
တားျမစ္သည္။179 NLD ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရႏွင့္ ယခင္စစ္အစုိးရတုိ႔သည္ “အမ်ားျပည္သူ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ” 
ကုိ ကာကြယ္ရန္ အသြင္သ႑ာန္အရ အစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္၏ ေ၀ဖန္ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိ အျပစ္ေပးရန္ ဤျပဌာန္းခ်က္ကုိ 
အသံုးျပဳခ့ဲသည္။180 ထုိရည္မွန္းခ်က္သည္ ICCPR ၏ အပုိဒ္ ၁၉ (၃) အရ လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို 
တင္းက်ပ္ကန္႔သတ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအနက္မွ တစ္ခုႏွင့္ကုိက္ညီသည္ မွန္ေသာ္လည္း ပုဒ္မ 
၅၀၅ (ခ) တြင္ ေရးဆြထဲားေသာ အခ်က္သည္ ICCPR ႏွင့္ သဟဇာတ/ကုိက္ညီမႈရိွရန္မွာ တိက်ေသခ်ာမႈမရိွဘဲ 
မ်ားစြာ က်ယ္ျပန္႔လွ်က္ရိွသည္။ အမွန္စင္စစ္ “အမ်ားျပည္သူ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ” ဆုိသည္မွာ ပင္ကုိအားျဖင့္ 
ပုဂၢလဓိဌာန္က်ကာ အလြန္ က်ယ္ျပန္႔ေသာေၾကာင့္ ရာဇ၀တ္ပုဒ္မျဖင့္ အဓိပၸါယ္မသတ္မွတ္နိုင္ပါ၊ ဤျပဌာန္းခ်က္သည္ 
၄င္းအားခ်ဳိးေဖာက္သည့္ မည္သည့္ ဆန္႔က်င္မႈကုိ မဆုိ ဆံုးျဖတ္မႈျပဳနုိင္ရန္ အစိုးရအား လြတ္လပ္စြာ ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ကုိ 
ေပးထားသည္။ 

အကယ္၍ တရားရံုးမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) အားခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟု ျပစ္တင္စြပ္စြခ့ဲဲပါက  
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္က်ခံရန္၊ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွေသးသည့္ ေငြဒဏ္ သုိ႔မဟုတ္ ၂ မ်ဳိးလံုး 
က်ခံရမည္ ျဖစ္သည္။181 သုိ႔ေသာ္လည္း ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ဌာနမွ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးေက်ာ္ထြဋ္ သည္ ျမန္မာနုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖြ႕ဲခ်ဳပ္ ABFSU  
ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ရံုးတင္စစ္ေဆးမႈျပဳေနစဥ္အတြင္း ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္မႈကုိရပ္တန္႔ရန္ သေဘာတူၿပီးေနာက္  
ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚတရားစြဆုိဲထားမႈကုိ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးခ့ဲသည္။182 လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာဥပေဒသည္ 
အစုိးရမ်ားအား ညႈႏိိႈင္းမႈေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ စီရင္ခ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ စြဆုိဲမႈ မ်ားျပဳရန္ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း တတိယပုဂၢိဳလ္အား 
ခြင့္ျပဳသည့္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ အခြင့္အေရးအား ကန္႔သတ္ျခင္းကုိ ခြင့္မျပဳေပ။183 
ထုိ႔ေၾကာင့္တရားခြင္အတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ား ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကုိ ရပ္တန္႔ရန္ အစုိးရ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္သည္ 
နိုင္ငံတကာ ဥပေဒအရ လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္စြာျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးအား UDHR အပုိဒ္ ၂၀ (က) ႏွင့္ ICCPR အပုိဒ္ ၂၁ တို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။184 
စုေ၀းျခင္းဆုိသည့္အဓိပၸါယ္မွာ ရည္ရြယ္တစ္ခုရိွကာထုိအရာအတြက္သီးသန္႔သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 
သက္ဆုိင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တိက်ေသာရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ယာယီစုေ၀းျခင္းကုိ ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။185 
စုေ၀းျခင္းတစ္ခုကုိ ပံုစံမ်ားစြာျဖင့္ ျပဳလုပ္နိုင္သည္။ “ဆႏၵျပျခင္း၊ တင္ဆက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနျခင္း၊ သပိတ္ေမွာက္ျခင္း၊ 
စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းမ်ား၊ လႈ႕ံေဆာ္စည္းရံုးမႈျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အခန္း၊ အေဆာက္အအံု စသည္တုိ႔ေရွ႕တြင္ 
ဆႏၵျပသည့္အေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ျခင္း”မ်ား ျဖစ္သည္။186 ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္စုေ၀းေနေသာ မည္သည့္ စုေ၀းျခင္း 
ပံုစံမ်ဳးိကုိမဆုိ ကြျဲပားျခားနားမႈ မရိွေစဘဲလူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ ရာဥပေဒမွ ကာကြယ္ေပးထားသည္။187

ရတနာပံုတကၠသုိလ္ႏွင့္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းဆႏၵျပမႈကုိ ၂ ႀကိမ္ 

179 ျမန္မာနိုင္ငံျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုး ဥပေဒ ပုဒ္ ၅၀၅ (ခ)

180 Dashed Hopes, pp� 47–52� လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ျခင္း စာ ၄၇ - ၅၂ တြင္ၾကည့္ပါ။

181 ျမန္မာနိုင္ငံျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုး ဥပေဒ ပုဒ္ ၅၀၅ (ခ)

182 ထြဋ္ႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္တရားရံုး၊ အမႈအမွတ္ ၆၅၊ စာ-၄။

183 လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီမွ ကန္႔သတ္ျခင္းဆုိသည္မွာ (လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုုတ္ေဖာ္ခြင့္အခြင့္အေရး)၄င္းအား အပိုဒ္ ၃တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ 
အေျခအေနမဟုတ္က ခြင့္မျပဳန္ိုင္ေပ။ ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ အခ်က္ မ်ားသည္ ပဋိညာဥ္တြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမွ ကာကြယ္ထားရမည့္ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည္။ 
တင္းက်ပ္ကန္႔သတ္မႈသည္ တိက်တ့ဲလုိအပ္ခ်က္ကုိအေျခခံသည့္အေနအထားအား ရည္ရြယ္ပါက အသံုးျပဳနိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။” UN 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ အေထြေထြ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၄၊ အခ်က္ ၁၉ မွ လြတ္လပ္စြာထင္ျမင္ယူဆခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ အပုိဒ္ ၂၂။
 အခ်က္ ၁၉ (၃) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာအမ်ဳိးအစားႏွင့္ကုိက္ညီျခင္းမရိွဘဲ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး၏အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာလြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္အေပၚ အသံုးျပဳနုိင္သည့္ တင္းက်ပ္ကန္႔သတ္မႈ အခြင့္ အေရးကုိ ေက်ာ္လြန္ကာအသံုးျပဳျခင္းမရိွေစရ။

184 ICCPR, Art� ၂၁ ႏွင့္ UDHR အခ်က္ ၂၀ (၁) တြင္� – ICCPR တြင္ “(၁) လူတုိင္း၌ လြတ္လပ္စြာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ အသင္းအဖြ႕ဲခြင့္ရိွရမည္၊ (၂) 
မည္သူ႔ကုိမွ် အဖြ႕ဲ၀င္ျဖစ္လာရန္ အတင္းအၾကပ္မျပဳသင့္။

185 U�N လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာလြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ အသင္းဖြဲ႔ခြင့္ဆိုင္ရာအစီရင္ခံစာ အပုိဒ္ ၂၄
။

186 Ibid�

187 U�N လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၊ အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ ပူးတြအဲစီရင္ခံစာ အမွတ္ A/HRC/31/66, para� 18



5252၂။ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း

တုိင္တားဆီးမႈျပဳခ့ဲသည္။ နုိင္ငံေရးရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းနု္ိင္ 
ရန္အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တာ၀န္ယူမႈျဖစ္သည့္ ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ အကူအညီေပးျခင္းတုိ႔ျပဳရန္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးတြင္ သတ္မွတ္ထား ရမည္။188 ထုိက့ဲသို႔တာ၀န္ယူျခင္းဆုိသည့္ 
အဓိပၸါယ္မွာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကသူမ်ားအား ၄င္းတုိ႔ဆႏၵျပရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ပရိတ္သတ္မ်ားျမင္နိုင္၊ 
ၾကားနုိင္သည့္ ဧရိယာအတြင္း၌ စုေ၀းနိုင္ရန္ အာဏာပုိင္မ်ားမွ တတ္အားသေရြ႕ ခြင့္ျပဳသင့္ျခင္းႏွင့္ ဆႏၵျပပြအဲား 
ၾကား၀င္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မျပဳဘဲ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာေနရာမ်ား - လမ္းမ်ား၊ရင္ျပင္မ်ားႏွင့္ အျခားေနရာမ်ား၌  
၀င္ေရာက္ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ ခြင့္ရိွသည္ သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရိွသင့္သည္။189

အသံ ႏွင့္ Fortify Rights တုိ႔၏ စံုစမ္းမႈအရရတနာပံုတကၠသုိလ္မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကုိ အျပည့္အ၀တာ၀န္ယူေပးရန္ ပ်က္ကြက္ခ့ဲသည့္အျပင္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကုိ 
တားဆီးခ့ဲၾကေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခ့ဲ ၾကသည္။ နုိ၀င္ဘာလ၁၃ ရက္ေန႔ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ပထမအႀကိမ္ 
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ၌ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းမွ ဂိတ္တံခါးမ်ားကုိ ပိတ္ျခင္း၊ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းေျမျပင္အတြင္း 
ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ား ေနရာယူမႈမျပဳနိုင္ေအာင္ တားဆီးျခင္း - ထုိေနရာသည္ အမ်ားျပည္သူ 
တက္ေရာက္နုိင္ေသာ တကၠသုိလ္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ရိွေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။190 ဒီဇင္ဘာလ 
၇ ရက္ေန႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ၌ တကၠသုိလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္နိုင္၏ 
အမိန္႔အရ တကၠသုိလ္ကထိကမ်ားမွ ေက်ာင္းတံခါးမ်ားေရွ႕တြင္ တားဆီးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားျပဳျခင္း၊  
ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ဆႏၵျပမႈမျပဳန္ုိင္ရန္ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းႏွင့္အတူ ဆႏၵျပမႈကို ေက်ာင္း၀င္း  
ျပင္ပ၌ ျပဳလုပ္ရန္ ဖိအားမ်ား ေပးခ့ဲၾကသည္။ ရတနာပံုတကၠသုိလ္မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားသည္ 
ရည္ရြယ္ထားေသာပရိတ္သတ္မ်ား၏ “ျမင္နုိင္ -ၾကားနုိင္” သည့္ ဧရိယာအတြင္း ေနရာယူဆႏၵျပမႈကုိ 
တက္ၾကြစြာတားဆီးခ့ဲေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ အလွမ္းေ၀းခ့ဲသည္။ 
ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းအေပၚ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈသည္ နိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္ အေရးဆုိင္ရာ 
စံသတ္မွတ္ခ်က္အရ တကၠသုိလ္သည္ ၄င္းတာ၀န္ယူရမည့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအေပၚ ပ်က္ကြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

တကၠသုိလ္အရာရိွမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းဆႏၵျပျခင္းမွ တားဆီးမႈျပဳေနစဥ္တြင္ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ 
အရာရိွမ်ားမွလည္း ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စတုတၳအႀကိမ္ႏွင့္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကုိ ၾကား၀င္  
ေႏွာက္ယွက္ ျခင္းႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးမႈျဖင့္ ဆႏၵျပမႈကုိ အဆံုးသတ္ေစခ့ဲသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဖမ္းဆီးရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ 
၄ အရ “ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားစာ”အား ဆႏၵျပပြမဲတုိင္မီွ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔  
တင္ျပရန္ ပ်က္ကြက္ခ့ဲေၾကာင္း ေထာက္ျပခ့ဲသည္။ 

“ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာ”ႏွင့္ ၄င္း၏ တိက်ေသခ်ာမႈမရိွေသာ မ်ားျပားလြန္းသည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားသည္ 
လူ႔အခြင့္အေရးစံညႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန႔က္်င္သည္။ အဆုိပါစုေ၀းပြစီဲစဥ္သူေက်ာင္းသားမ်ားမွ “ႀကီးမားေသာ 
စုေ၀းမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ စုေ၀းမႈတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာအေႏွာင့္အယွက္မ်ား ၾကား၀င္မႈတုိ႔အတြက္” 
“ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာ” ေပးရန္ လုိအပ္နုိင္ပါသည္၊ ရတနာပံု တကၠသုိလ္တြင္ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ 

188 UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ လြတ္လပ္စြာၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္အသင္းဖြ႕ဲစည္းခြင့္အခြင့္အေရး အစီရင္ခံစာ အပုိဒ္ 
၂၇ (အထူးအစီရင္ခံစာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္တြင္ ပါ၀င္ျခင္း၏ေပ်ာ္ရႊင္မႈအား နိုင္ငံေတာ္မွ ျဖည့္စည္ေပး၍ အခြင့္အေရးက်င့္သံုးမႈအေပၚ 
အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္မႈရိွရမည္)။ ဤအခ်က္တြင္ၾကည့္ပါ -နုိင္ငံတကာဥပေဒေကာ္မရွင္၊ နိုင္ငံမ်ားမွ မွားယြင္းျပဳမႈျခင္းအေပၚ 
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္းအက္ဥပေဒ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္၊ အခ်က္ ၄ အရ (ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္အျခားက႑မ်ား 
တြင္ မည္သည့္ရာထူးတာ၀န္ယူထားသည္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ဗဟုိအစုိးရ၏လုပ္ေဆာင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ နိုင္ငံ၏နယ္ေျမစနစ္ မည္သုိ႔ပင္ရိွ ေစကာမူ 
တိုင္းနုိင္ငံ၏အျပဳအမူသည္ နိုင္ငံတကာဥပေဒအရ ထုိအျပဳအမူကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္)။ Enver Şahin v� Turkey (အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာတကၠသုိလ္မွ 
ေက်ာင္းသား တစ္ဦးခ်င္း၏အခြင့္အေရးခ်ုဳးိေဖာက္ျခင္း) တရားစီရင္မႈ၊ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၾကည့္ပါ။ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာတကၠသုိလ္ 
ျဖစ္ေသာ ရတနာပံုတကၠသုိလ္မွ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာလုပ္ငန္းေဆာင္တာ မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ရံပံုေငြရရိွျခင္းႏွင့္ 
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ တရားစီရင္ေရးေအာက္တြင္ လုပ္ကုိင္ျပဳမူသည္။) တကၠသုိလ္တစ္ခုအား နိုင္ငံ တစ္နုိင္ငံ၏ က႑တစ္ရပ္အျဖစ္ထည့္သြင္းစဥ္း
စားႏုိင္၍ ၄င္း၏အျပဳအမူ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ န္ိုင္ငံတကာ ဥပေဒ ဆုိင္ရာတာ၀န္ယူမႈရိွသည္ဟု သတ္မွတ္နိုင္သည္။

189 Mr� Christof Heyns, https://www�ohchr�org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GCArticle21�aspx� UN� လူ႔အခြင့္ အေရးေကာင္စီ အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ 
လြတ္လပ္စြာၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ အသင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္ဆိုင္ရာ အပုိဒ္ ၄၀။ အပုိဒ္ ၆၆။ UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ အေထြေထြေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ 
အမွတ္ ၃၇၊ အခ်က္ ၂၁ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္၊ အစီရင္ခံစာအားျဖင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈမူၾကမ္း။

190 � အသံႏွင့္ Fortify Rights တုိ႔မွ ကုိလင္းေက်ာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ မႏၱေလးတိုင္း၊ ျမန္မာနိုင္ ငံ၊ မတ္လ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/GCArticle21.aspx


5353“ကၽြန္ေတာ္္တို႔႔႔႔၏ အိပ္မက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး အတြက္ျဖစ္သည္”

ဆႏၵျပသူမ်ားမွ ၾကား၀င္ၿခိမ္းေျခာက္တားဆီးမႈအဆင့္တစ္ခုတြင္ လုိအပ္မည့္ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ 
ပ်က္ကြက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။191 ထုိ႔အျပင္ နိုင္ငံတကာဥပေဒ၏ လမ္းညႊန္ေဖာ္ ျပခ်က္အရ ထုိက့ဲသုိ႔ ႀကိဳတင္အသိေပး 
လုပ္ေဆာင္ရေသာ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ “ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္အား က်င့္သံုးရာတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ႏွင့္ 
အမ်ားျပည္သူလံုျခဳံမႈႏွင့္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးကုိ ကာကြယ္ရန္၊ အျခားသူမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္”  
ျဖစ္သင့္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။192 အေၾကာင္းၾကား ျခင္းသည္ ထပ္မံ၍ အခ်ဳိးအစားဆုိင္ရာ စစ္ေဆး မႈကုိ 
 ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး စုေ၀းပြကဲ်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ေန႔မတုိင္မီွ အမ်ားဆံုး ၄၈ နာရီ လုိအပ္သည္၊ စုေ၀းပြအဲား စီစဥ္ထား 
သည့္အတုိင္းျပဳလုပ္ႏ္ုိင္ရန္ လြန္ကဲေသာ ဗ်ဴရုိကေရစီယႏၱရားမျဖစ္သင့္ေပ။193

ေက်ာင္းသားမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ခ့ဲေသာ္လည္း 
ထုိပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ စုေ၀းဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ဖ်က္သိမ္းခံရျခင္းႏွင့္အတူ အဆုိပါဆႏၵျပပြတဲြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအား  
ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ အေရးယူျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ေပ။194 ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈေၾကာင့့္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာျပစ္ ဒဏ္မ်ား - ေငြဒဏ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ အပါအ၀င္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ 
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရိွေၾကာင္း သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထား သည္။195

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈသည္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 
ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အဓိကထား၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈျဖစ္သည္၊ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ စည္းကမ္းမ်ားအေပၚ 
ၿခိမ္းေျခာက္ခ့ဲျခင္းမ်ားမရိွခ့ဲေပ၊ သုိ႔ေသာ္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္အတူ ေနာက္ဆက္တြအဲေနျဖင့္ 
ပါ၀င္သူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီးခ့ဲျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအရ တရားမွ်တသည္ဟု မသတ္မွတ္နိုင္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္  
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းသည့္အခြင့္အေရးအား ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ခံရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

191 Maina Kiai, U�N� Doc� A/HRC/23/39, para� 52� - UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ လြတ္လပ္စြာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ အသင္း 
ဖြ႕ဲစည္းခြင့္ အစီရင္ခံစာ အပုိဒ္ ၂၈ ႏွင့္ အပိုဒ္ ၅၂ တြင္ၾကည့္ပါ။

192 /HRC/20/27, para� 28� UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ လြတ္လပ္စြာၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ အသင္းဖြ႕ဲစည္းခြင့္ အစီရင္ခံစာ အပုိဒ္ 
၂၈။

193 Id� at paras� 28–29�

194 d� at para� 29�

195 UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊ ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ အပုိဒ္ ၇(၃)။ UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ အေထြေထြေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ အမွတ္ ၃၄ အခ်က္ ၁၉
၊ လြတ္လပ္စြာထင္ျမင္ယူဆခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ အပုိဒ္ ၂၆။

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည ္
ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းဥပေဒ၏ ျပဌာန္းခ်က္အမ်ားအျပားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာဥပေဒႏွင့္ 
စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ လံုး၀ကုိက္ညီမႈ မရိွေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ ပုဒ္မ ၄ ၌ စုေ၀းမႈစီစဥ္သူမ်ားသည္ 
စုေ၀းမႈတြင္ပါ၀င္မည့္သူမ်ား၊ ေျပာဆုိမည့္သူမ်ား၊ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္  
က်ယ္ျပန္႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကုိ စုစည္းတင္ျပရန္လိုအပ္ၿပီး ထုိသုိ႔ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပနုိင္မွသာ အစုိးရမွ စုေ၀းဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္  
ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပပါရိွသည္။196 ထုိ႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ အရ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္အား 

196 အထူးကုိယ္စား လွယ္ ၂ ဦး၏အခြင့္အာဏာျဖင့္ လမ္းညႊန္မႈသည္ လြတ္လပ္စြာ အသင္းဖြဲ႔ စည္းခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
စုေ၀းခြင့္ႏွင့္သက္ဆုိင္၍ “လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၂၂/၆ မွ နုိင္ငံမ်ားသည္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ၏အစီရင္ခံစာအရ လုိအပ္ ခ်က္မ်ားကုိ  
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ မတားဆီးဘဲ ေသခ်ာစြာလုပ္ကုိင္နိုင္ရန္ နိုင္ငံမ်ားမွ ေထာက္ပ့ံမႈလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္”။ (A/HRC/23/39, 
para 38)�” - အထူးကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္း၏ လြတ္လပ္စြာ အသင္းဖြ႔စဲည္းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္အေပၚ “ဗ်ဴရုိကေရစီဆန္၍ 
စိတ္ေသာကရိွေသာ အစီရင္ခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား” သည္ “အသင္းအဖြဲ႔မ်ား တရား၀င္လုပ္ေဆာင္ ေသာ အလုပ္မ်ားကုိ ဟန္႔တား မႈျဖစ္ေစသည္၊ 
အပုိဒ္ ၃၈”။ UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္နာရံုး၊ အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္အခြင့္အေရးဆုိ
င္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ အေျခအေနေပၚ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ဆီးရီးယားအစုိးရထံသုိ႔ ေပးပုိ႔ေသာ စာ၊ 
ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စာ - ၇။



5454၂။ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း

ခ်ဳိးေဖာက္လွ်င္ ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ျခင္းသည္ စုေ၀းဆႏၵ 
ထုတ္ေဖာ္ျခင္း၏ ပန္းတုိင္သုိ႔ေရာက္ရန္ ကူညီပ့ံပုိးေပးျခင္း မဟုတ္ေပ။

ICCPR အရ လြတ္လပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းသည့္အခြင့္အေရးကုိ တင္းက်ပ္ကန္႔သတ္ရန္ တရား၀င္ 
ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ထုိရည္ရြယ္ခ်က္အတုိင္း ေအာင္ျမင္ရန္ အခ်ိဳးအစားညီမွ်မႈ/သဟဇာတျဖစ္မႈ 
လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။197 ထုိသုိ႔ညီမွ်မႈ ရိွမရိွ စမ္းသပ္မႈ ေအာင္ျမင္ရန္အလုိ႔ငွာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ “ အနဲဆံုးေသာ ျပစ္ဒဏ္ ျဖစ္ရမည့္အျပင္ ရယူလုိေသာ 
ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေစရန္ျဖစ္သည္။”198 သုိ႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ 
အရ ထိုျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ အဆုိပါစမ္းသပ္မႈကုိ ေအာင္ျမင္ျခင္းမရိွေပ။

197 ICCPR, Art� 21�

198 � A/HRC/23/39, para� 23� UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ လြတ္လပ္စြာၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ အသင္းဖြ႕ဲစည္းခြင့္ 
အခြင့္အေရး အပုိဒ္ ၂၃။ 

ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ပုံစံမ်ားျဖင့္လူမဆန္စြာ 
ဆက္ဆံျခင္း အားတာျမစ္ျခင္း 
ႏိွပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခင္းႏွင့္ လူမဆန္စြာဆက္ဆံျခင္းက့ဲသုိ႔ေသာ အျခားေသာပံုစံမ်ားမွ ကင္းလႊတ္ခြင့္သည္ အေျခခံက်
 ေသာလူ႔႔အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ျဖစ္သည္သာမက နုိင္ငံတကာျပစ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒ၊ နိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ
ဥပေဒႏွင့္ နုိင္ငံတကာ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆုိင္ရာ ဥပေဒတုိ႔မွလည္း အဆုိပါအခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္မႈေပးထားသည္။199 
၄င္းအျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံအပါအ၀င္ တုိင္းနုိင္ငံအားလံုးအတြက္လည္း အေျခခံက်ေသာအခြင့္အေရး တစ္ရပ္ျဖစ္ရံုမွ်မက 
တရား၀င္လုိက္နာရန္ တင္းက်ပ္ထားသည္။200

ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ၊ လူမဆန္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ဂုဏ္သိကၡာရိွေသာဆက္ဆံမႈ  
မဟုတ္ေသာ အျပစ္ေပးျခင္း အား ဆန္႔က်င္ျခင္းဆုိင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CAT)မွ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈဆုိသည္မွာ 
သတ္မွတ္ထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတုိင္း “ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကုိေသာ္လည္းေကာင္း စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာကုိေသာ္လည္း 
ေကာင္း ျပင္းထန္ေသာနာက်င္ ေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေ၀ဒနာ ခံစားေစျခင္း” - အျပစ္ေပးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ 
အတင္းအက်ပ္ျပဳျခင္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ “မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ကုိမဆုိ အေျခခံၿပီး ခြျဲခားဆက္ဆံခံရမႈ”ကုိ 
ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။201 ညွဥ္းပန္း ႏိွပ္စက္မႈခံရျခင္းဟုဆုိရာ၌ “အဆုိပါ နာက်င္ေစျခင္းႏွင့္ 
ေ၀ဒနာခံစားေစျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အရာရိွတစ္ဦး၏ သေဘာတူညီမႈအရ/ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ သုိ႔မဟုတ္ 
 ေသြးထုိးလႈ႕ံေဆာ္မႈအရ သုိ႔မဟုတ္ အျခားလူပုဂိၢဳလ္မွ တရား၀င္လုပ္ခြင့္ျဖင့္ ျပဳမူျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡ အနာတရခံစားရျခင္း 
ျဖစ္သည္။202

199 IT-95-17/1-T, Judgment (Trial), December 10, 1998, paras� 143–146� - ေရာမၿမိဳ႕နိုင္ငံတကာျပစ္မႈဆိုင္ရာတရားရံုး၊ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တြင္ 
ျပဌာန္းခ့ဲသည္။ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားရက္စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္မႈ၊ လူမဆန္မႈ၊ လူမဆန္စြာဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားဆန္႔က်င္ျခင္းဆုိင္ရာ 
စာခ်ဳပ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္၊ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ တြင္ျပဌာန္းခ့ဲသည္။ နိုင္ငံတကာ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအရ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ အားအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈအျဖစ္ 
အေလးအနက္ေဆြးေႏြးခ်က္။ ယခင္ ယူဂုိဆလားဗီးယားနုိင္ငံအတြက္ နိုင္ငံတကာ ျပစ္မႈဆိုင္ရာခံုရံုး၊ တရားစီရင္ခ်က္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ 
အပုိဒ္ ၁၄၃ - ၁၄၆။

200 နုိင္ငံတကာဥပေဒဆုိင္ ရာေကာ္မရွင္မွ တိုင္းနုိင္ငံမ်ား၏မွားယြင္းစြာ ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚတာ၀န္ျခင္းဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ၊ ၂၀၀၁ခုႏွစ္ အခ်က္ ၂၆ အပုိဒ္ ၅၊  
(“ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈအပါအ၀င္… ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ခ်က္ျခင္း လုိက္နာရမည့္စံမ်ားအား လက္ခံၿပီး အသိအမွတ္ျပဳရမည္)”။ အပိုဒ္ ၁၅၃-၁၅၆
 တြင္ၾကည့္ပါ (ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈအေပၚတားျမစ္ထားသည့္ လုိအပ္သည့္ အေျခအေနဆုိသည္မွာ “တားျမစ္ျခင္းသည္ နိုင္ငံတ ကာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ 
အဓိကအေျခခံအက်ဆံုးစံတစ္ခုအျဖင့္ ယခုျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္)”။

201 CAT, Art� 1(1)�

202 Ibid�



5555“ကၽြန္ေတာ္္တို႔႔႔႔၏ အိပ္မက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး အတြက္ျဖစ္သည္”

ျမန္မာနုိင္ငံရာဇသတ္ႀကီးဆုိင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ၌ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဆုိပါအျပဳအမူမ်ားကုိ 
တားျမစ္ထားသည္။203 အဆုိပါဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃၀ တြင္ တားျမစ္ထားသည့္အခ်က္ (၃) ခ်က္ ျဖစ္သည့္ မိမိအလုိအေလ်ာက္ 
နာက်င္ေစမႈ - “မည္သည့္ျပစ္မႈကုိမဆုိ စစ္ေဆးသည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္ လက္မခံနိုင္ေသာအျပဳအမူျဖင့္ ေခ်ာက္လွန္႔၍  
အျပဳခံရသူထံမွ ေျဖာင့္ခ်က္ ရယူျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ အျပဳခံရသူႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ မည္သည့္ပစၥည္းကုိျဖစ္ေစ 
အဖုိးတန္လံုျခဳံေရးဆုိင္ရာမ်ားကုိ ျပန္ေပးေစေအာင္၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်နပ္ေလာက္သည့္ ေတာင္း ဆုိမႈမ်ားျဖင့္ မိမိ 
အလုိအေလ်ာက္နာက်င္ေစမႈျပဳေစျခင္း” တုိ႔ျဖစ္သည္။204 သုိ႔ရာတြင္ နုိင္ငံတကာဥပေဒမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ 
ညွဥ္းပန္း ႏိွပ္စက္မႈကုိ ကာကြယ္တားျမစ္ျခင္းဆုိင္ရာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္အရ ျမန္မာန္ိုင္ငံ၏ အဆုိပါ ဥပေဒစနစ္သည္ 
ကုိက္ညီျခင္း မရိွေပ။205

အိုးဘုိအက်ဥ္းက်ေထာင္တြင္ အက်ဥ္းက်ေနေသာ ေက်ာင္းသား ၄ဦးတုိ႔အား ရုိက္ႏွက္ျခင္းသည္ ညွဥ္းပန္း ႏိွပ္စက္ 
ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လူမဆန္စြာဆက္ဆံျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိိအျပဳအမူမ်ားကုိ ႏ္ုိင္ငံတကာဥပေဒမွ တားျမစ္ထားသည္။ 
ရဲလင္းေအာင္၊ ေန၀င္းေက်ာ္၊ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္ႏွင့္ မ်ဳိးခ်စ္ေဇာ္တုိ႔ အက်ဥ္းခံေနစဥ္ အရိုက္ခံရျခင္းေၾကာင့္  
“ျပင္းထန္ေသာနာက်င္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေ၀ဒနာ” မ်ားခံစားရျခင္းသည္ နုိင္ငံတကာ ဥပေဒအရ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းဟု 
သတ္မွတ္သည္။206 မ်ိဳ းခ်စ္ေဇာ္အဆုိအရ အေစာင့္ ၄ ဦးမွ ၅ ဦးတုိ႔သည္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးစီကုိ သံေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္အတူ 
အျခားရုိက္နက္ႏုိင္သည့္ တုတ္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ ရုိက္နက္ခ့ဲသည္။207 ၄င္းအား ေျမေပၚတြင္ခ်ဳပ္ထားစဥ္ အေစာင့္မ်ားသည္ 
ေန၀င္းေက်ာ္၏မ်က္ႏွာကို စစ္ဖိနပ္မ်ားျဖင့္ ကန္ခ့ဲသည္၊ အျခား အေစာင့္မ်ားလည္း အလားတူ မ်ဳိးခ်စ္ေဇာ္၏ 
လက္ေမာင္းမ်ားကုိ ခ်ဳပ္ထားၿပီး ရင္ဘတ္၊ ေျခသလံုး၊ လက္ဖ၀ါးမ်ားႏွင့္ ေျခဖ၀ါးမ်ား အား ကန္ေက်ာက္ခ့ဲသည္။208 
မ်ဳိးခ်စ္ေဇာ္၏ ထုိနာက်င္မႈေ၀ဒနာမွာ “ျပင္းထန္ၿပီး” ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားခ့ဲရေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ခ့ဲသည္။209 

ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သက္ေသထြက္ဆုိမ်ားအရ အေစာင့္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသား ၄ ဦးကုိ ရိုက္ႏွက္ခ့ဲျခင္းမွာ ၄င္း
တုိ႔အား သီခ်င္းဆုိခုိင္းျခင္း၊ ခ်က္စ္ကစားျခင္းတုိ႔ကုိ ျငင္းဆုိခ့ဲၿပီး အေစာင့္မ်ားမွ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္အား ေခၚေဆာင္ျခင္းကုိ 
တားဆီးခ့ဲျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ရုိက္ႏွက္ျခင္းကုိ ေဖၚညႊန္းရမည္ဆုိလွ်င္ “တိက်ေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္  
ၾကံ ရြယ္ကာ နာက်င္ေစျခင္း” - အျပစ္ေဖာ္ ဆံုးမျခင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ အေစာင့္မ်ားထံမွ ညႊန္ၾကားမႈရယူရန္ 
ပ်က္ကြက္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ အျပစ္ေဖာ္ ဆံုးမျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ရိုက္ႏွက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထုိ႔အျပင္ အခ်ဳိ႕ေသာ အက်ဥ္းေထာင္အေစာင့္ ၃၀ ဦးခန္႔သည္ - တရား၀င္ညႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္   
အဆုိပါ ရိုက္ႏွက္ျခင္းတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု အစီရင္ခံခ့ဲသည္။ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ 
ဆန႔က္်င္ျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ အဆုိပါရိုက္ႏွက္သည့္လုပ္ရပ္အေပၚ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းဟုဆုိရာ၌ 
“အဆုိပါနာက်င္ေစျခင္းႏွင့္ ေ၀ဒနာခံစားေစျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာအရာရိွတစ္ဦး၏ သေဘာတူညီမႈ အရ/ 
ခြင့္ျပဳခ်က္အရ သုိ႔မဟုတ္ ေသြးထုိးလႈ႕ံေဆာ္မႈအရ သုိ႔မဟုတ္ အျခားလူပုဂိၢဳလ္မွ တရား၀င္လုပ္ခြင့္ျဖင့္ ျပဳမူျခင္းေၾကာင့္ 
ဒုကၡအနာတရ ခံစားရျခင္း ျဖစ္သည္” ဟု သတ္မွတ္သည္။210 အကယ္ ၍ အက်ဥ္းေထာင္အေစာင့္က့ဲသုိ႔ေသာ  
ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ ျပင္းထန္ေသာ နာက်င္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေ၀ဒနာခံစားေစသည့္ အျပဳအမူတစ္ရပ္၌ 
“ထုိ၀န္ထမ္းသည္ ပုဂၢလိက အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ထိုက့ဲသုိ႔ျပဳမူျခင္း တြင္ပါ၀င္ခ့ဲလွ်င္ ကင္းလႊတ္ခြင့္ရေသာ 

203 ျမန္မာျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုး ပုဒ္မ ၃၃၀-၃၃၁။

204 ပုဒ္မ ၃၃၀။ ပုဒ္မ ၃၃၁ မွ ၄င္းပုဒ္မေအာက္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၀ အထက္ေထာင္ဒဏ္အထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္နိုင္ သည့္အခြင့္အာဏာႏွင့္တကြ  
“ျပင္းထန္ေသာနာက်င္မႈ ”ျဖစ္ျခင္းမွ ကန္႔သတ္ထားသည္။

205 ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးအရ လႊမ္းျခံဳထားေသာအျပဳအမူတစ္ရပ္သည္ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ ဆန္႔က်င္ေရးဆုိင္ရာစာခ်ဳပ္ပါ အျပဳအမူမ်ားျဖင့္လည္း 
တူညီမႈရိွသည္၊ သုိ႔ေသာ္ စာခ်ဳပ္ပါစံႏႈန္းေရာက္ရန္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားရိွေနသည္။ ဥပမာ စာခ်ဳပ္ပါလုိအပ္ခ်က္အရ က်င့္ထံုးမွ တားျမစ္ခ်က္သည္ 
အမ်ာျပည္သူဆုိင္ရာအက်ဳးိအတြက္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာလႈပ္ရွားမႈတြင္ပါ၀င္သည့္ အျပဳအမူမ်ားကုိ ကန္႔သတ္မႈမျပဳထားပါ။ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးအရ 
“ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည့္ မည္သူ႔ကုိမဆုိ” ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္မည့္အစား က်င့္ထံုးဥပေဒေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာလုပ္ရပ္မ်ား ျပစ္ဒဏ္ သုိ႔မဟုတ္ 
ၿခိမ္း ေျခာက္မႈမပါ၀င္ေသာ တားျမစ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းသည္/ ထုိအခ်က္ ၂ ခ်က္အား သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ တားျမစ္ရန္ 
ရည္ရြယ္ထားေသာ အျပဳအမူျဖစ္သည္။ က်င့္ထံုးေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အျပဳအမူမ်ား၌ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမွ အလြန္နာက်င္ေစေသာ 
ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈကုိ က်ဳးလြန္ခ့ဲျခင္း/ အျခားေသာ အျပဳအမူမ်ားစြာတို႔မွာ က်င့္ထံုးေအာက္ျဖင့္ အေရးယူရန္ အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ေဖာ္ျပမႈမ်ား ျဖစ္သည္။

206 CAT, Art� 1�

207 အသံႏွင့္ Fortify Rights တုိ႔မွ ဖုန္းျဖင့္ မ်ဳိးခ်စ္ေဇာ္အား ေမးျမန္းျခင္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာနုိင္ငံ။ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။

208 Ibid�

209 Ibid�

210 CAT, Art� 1(1)�



5656၂။ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း

အေျခအေနမွလြ၍ဲ” “နုိင္ငံေတာ္မွ အေရးယူရန္” လုိအပ္ေသာအေျခေနႏွင့္ ကုိက္ညီသည္။211 ယခုဤေက်ာင္းသားမ်ား 
အမႈတြင္ အေစာင့္မ်ား၏ ရုိက္ႏွက္ျခင္းသည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ခ်ိန္တြင္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္- အက်ဥ္းေထာင္တြင္ 
ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေစာင့္မ်ား၏ အျပဳအမူမ်ားသည္ နိုင္ငံေတာ္၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အျဖစ္ 
တရား၀င္ညြန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ေက်ာင္းသား မ်ားအေပၚ ရုိက္ႏွက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားလွ်က္ရိွပါသည္။

အက်ဥ္းေထာင္အေစာင့္မ်ားထံမွ နာက်င္ေစသည့္ရိုက္ႏွက္ျခင္းမ်ားကုိ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရုိက္ႏွက္ခံရျခင္းသည္
 ေထာင္က်ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ ရည္ရြယ္ခ်က္အရ အျပစ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိက့ဲသို႔ျပဳမႈျခင္းသည္ န္ိုင္ငံ
တကာဥပေဒ အရ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ 

အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာရိုက္ႏွက္ျခင္းအား ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမရိွခ့ဲေသာ္ ၄င္းရုိက္ႏွက္ျခင္းသည္  
ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ ႏုိင္ငံတကာစာခ်ဳပ္ (CAT) မွတားျမစ္ထားေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ၿပီး 
လူသားမဆန္မႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစေသာ အျပစ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။212 ထုိကဲ့ သုိ႔ေသာ လူမဆန္စြာ ဆက္ဆံျခင္းအား 
ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ ႏုိင္ငံတကာစာခ်ဳပ္ (CAT) မွ အဓိပၸါယ္တိက်စြာ မေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း 
ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ “ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ (လူမဆန္စြာ 
ျပဳမူဆက္ဆံမႈ) ကုိ ခြျဲခားသတ္မွတ္ရန္ နာက်င္ေစျခင္းႏွင့္ ေ၀ဒနာခံစားေစျခင္းထက္ ထုိက့ဲသုိ႔ခံစားေစေသာ 
အျပဳအမူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ အင္အား မရိွမႈတုိ႔ကုိ နားလည္သိရိွျခင္းသည္ အဆံုးအျဖတ္ေပးေသာ 
စံႏႈန္းျဖစ္သည္” ဟု ရွင္းလင္းထားသည္။213 အျခား စကားရပ္ျဖင့္ ဖြင့္ဆုိမည္ဆုိပါက အဆုိပါအျပဳအမူသည္ 
“နာက်င္ေစျခင္း ႏွင့္ ေ၀ဒနာခံစားရျခင္း” ျဖစ္သည္ဟု မဆုိနုိင္ေသာ္လည္း ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈေျမာက္ရန္ 
လုိအပ္ခ်က္ပမာဏျဖစ္သည့္ လူမဆန္စြာျပဳမူ ဆက္ဆံျခင္း အစျပဳသည့္ “ရည္ရြယ္ခ်က္” ႏွင့္ “က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ 
အင္အားမရိွမႈ” တုိ႔သာ အဓိက ျဖစ္သည္။214 ဥပမာအားျဖင့္ အျပဳအမူ တစ္ရပ္သည္ ျပင္းထန္ေသာ နာက်င္မႈႏွင့္ 
ခံစားရသည့္ ရလဒ္မရိွခ့ဲေသာ္လည္း တိက်ေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အျပစ္ေပးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္း၊  
ႏွင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူသည္ က်ဴးလြန္သူႏွင့္ ႏႈင္ိးယွဥ္ေသာအခါ အင္အားမ့ဲျခင္းစေသာ အခ်က္မ်ားပါ၀င္ေနပါက 
၄င္းအျပဳအမူကုိ လူမဆန္စြာဆက္ဆံျပဳမူျခင္းအျဖစ္ ဆက္လက္သတ္မွတ္နိုင္သည္။215 အက်ဥ္းခ်ထားခံရသည့္ 
အက်ဥ္းသားမ်ားဆုိသည့္ အဓိပၸါယ္မွာ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အင္အားမ့ဲသူမ်ားျဖစ္သည္။ လူပုဂိၢဳလ္သည္ ၄င္း၏
လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ထားခံရသည့္ အေနအထား ျဖစ္ၿပီး “လံုး၀ကုိ မီွခုိေနရေသာ အေျခအေနျဖင့္ေနထုိင္ၾက
သူမ်ားျဖစ္ကာ ႏိွပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈမ်ား - ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္ လူမဆန္စြာ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္းမ်ားကုိ အထူးသျဖင့္ 
ခံုခံႏုိင္စြမ္းမရိွေသာသူမ်ား” ျဖစ္သည္။216

ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကြန္ဗင္းရွင္းအရ ေထာင္တြင္းရုိက္ႏွက္မႈ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည့္အေျခအေနႏွင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၏ 
အင္အားမ့ဲမႈမ်ား အစရိွေသာ လူမဆန္စြာျပဳမူဆက္ဆံခံရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ နာက်င္မႈမ်ားအဆမတန္ ခံစား 
ခ့ဲရေသာ္လည္း ကြန္ဗင္းရွင္းအထိ တက္ေရာက္ ခ့ဲျခင္းမ်ိဳ း မရိွပါ။

211 ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈအား အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ခ်က္ (နယူေယာက္ ဖြ႕ဲစည္း ပံုအေျခခံဒီမုိကေရစီ ဆုိင္ရာ Floersherimer စင္တာ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္) စာ - 
၁၈။

212 U�N� Doc� E/CN�4/2006/6, December 23, 2005, paras� 35, 41� UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္ 
အျခားရက္စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္မႈ၊ လူမဆန္မႈ၊ လူမဆန္စြာဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားဆန္႔က်င္ျခင္းဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔၊ 
၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ အပုိဒ္ ၃၅/၄၁ တြင္ၾကည့္ပါ။

213 https://www�refworld�org/docid/46c190b20�html� UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ အျခားရက္စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္မႈ၊ လူမဆန္မႈ၊ 
လူမဆန္စြာ ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားဆန္႔က်င္ျခင္းဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ အပုိဒ္ ၃၉။ ကမၻာ့ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ ဆန္႕က်င္ေရးႏွင့္ ဥေရာပႏွင့္ 
နိုင္ငံတကာဥပေဒ၌ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ၊ လူမဆန္မႈ၊ လူမဆန္စြာဆက္ဆံ ျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားဆန္႔က်င္ျခင္းဆုိင္ရာ 
အဓိပၸါယ္ဖြင့္ ဆုိခ်က္ - ဥပေဒေရးရာလုိအပ္မႈ၊ ေအာက္တုိဘာလ ၃၀ ရက္၊ ၂၀၀၄။ 

214 UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နုိင္ငံတကာ အခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြေရး မစ္ရွင္မွ အေသးစိတ္ရွာေဖြေတြ႕ရိွထားေသာ 
အခ်က္အလက္အစီရင္ခံစာ၊ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ အပုိဒ္ ၁၆၂။

215 UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၊ အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားရက္စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္မႈ၊ လူမဆန္မႈ၊ လူမဆန္စြာဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ 
 ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း မ်ားဆန္႔က်င္ျခင္းဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာ အပုိဒ္ ၃၅။

216 UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၊ အထူးကုိယ္စားလွယ္၏ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားရက္စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္မႈ၊ လူမဆန္မႈ၊ လူမဆန္စြာဆက္ဆံျခင္းႏွင့္  
ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း မ်ားဆန္႔က်င္ျခင္းဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာ အပုိဒ္ ၃၇။

https://www.refworld.org/docid/46c190b20.html


5757“ကၽြန္ေတာ္္တို႔႔႔႔၏ အိပ္မက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး အတြက္ျဖစ္သည္”

လြတ္လပ္မႈ အခြင့္အေရး
နိုင္ငံတကာဥပေဒမွ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမွ လြတ္လပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးကုိ အကာအကြယ္ေပးထားၿပီး UDHR 
ႏွင့္ ICCPR အရ ထိန္းသိမ္းခံရျခင္းအေျခအေနတြင္ အာမခံခြင့္ရိွသည္။217 ICCPR အပုိဒ္ ၉ တြင္-

လူတုိင္းတြင္ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လံုျခဳံစိတ္ခ်ခြင့္ရိွသည္။ မည္သူမွ် မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
ထိန္းသိမ္း ခံရျခင္းမရိွေစရ။ ဥပေဒအရျပဌာန္းထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစံုတရာမွတပါး 
မည္သူတစ္ ေယာက္မွ် ၄င္း၏လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းမခံေစရ။218

အခ်ဳိ႕ေသာအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ အဆုိပါလြတ္လပ္စြာလုပ္ပုိင္ခြင့္အေပၚ တင္းက်ပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ဳိးရိွႏ္ုိင္သည္၊ ဖမ္းဆီး 
ခံရမႈတစ္ခုသည္ ဥပေဒႏွင့္မညီဟု သတ္မွတ္နုိင္လွ်င္ နိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္သည့္ 
အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္စသည္တုိ႔ကုိ လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ဖမ္းဆီးခံရေသာ လူပုဂိၢဳလ္အား 
ကာကြယ္ရန္အတြက္ ညႈႏိႈင္ိးေဆြးေႏြး မႈကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။219 ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ခ်ဳပ္ေနွာင္ခံရေသာ  
ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ လြတ္လပ္စြာဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ၿင္ိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္
ကုိ က်င့္သံုးပါ၀င္မႈေၾကာင့္ မတရားဖမ္း ဆီးခံရၿပီး နုိင္ငံတကာဥပေဒအရလည္း ၄င္းတို႔၏အခြင့္အေရး 
ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထိေရာက္ေသာ ျပန္လည္ကုစားမႈတစ္ခုအတြက္ အခြင့္အေရး
အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းခံရသည့္အခ်ိန္တြင္ နုိင္ငံတကာဥပေဒ၌ 
ပါရိွေသာ အခြင့္အေရး ျဖစ္သည့္ “ထိေရာက္ေသာ ျပန္လည္ကုစားခြင့္” ခံစားနုိင္ေၾကာင္း၊ 
ထုိခံစားခြင့္သည္ တရား၀င္လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာျဖင့္ နိုင္ငံတကာဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္  
ျပဌာန္းထားေသာ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။220 ထိေရာက္ေသာကုစားခြင့္ဟုဆုိရာ၌ နိုင္ငံတကာ 
ဥပေဒအရ “ထိခုိက္ နစ္နာမႈအတြက္ ျပန္လည္ ေပးအပ္ျခင္း၊ နစ္နာေၾကးေပးျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း၊ 
စိတ္ေက်နပ္မႈရိွျခင္း၊ ခုိင္မာမႈ ရိွေသာ အာမခံခ်က္မ်ား” ပါ၀င္သည္။221

“ထိခုိက္နစ္နာမႈအတြက္ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း” သည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူအား ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မျဖစ္ပြားမီွ 
ခံစားခ့ဲရသည့္ မူလပကတိပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာဆုိရေသာ္ ထိခုိက္မႈအတြက္  
ျပန္လည္ေပးအပ္ ျခင္းဟုဆုိရာ၌ “မူလအတုိင္း လြတ္လပ္ခြင့္ ျပန္လည္ခံစားေစျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ခံစားခြင့္ ရိွျခင္း၊ 
မိသားစုဘ၀ႏွင့္ ႏိုင္ငံ သားျဖစ္မႈ ခံစားခြင့္ရိွျခင္း၊ မူလေနရာသုိ႔ ျပန္ေနထုိင္ခြင့္ရိွျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္ ျပန္လည္ရရိွေရးႏွင့္  
ဥစၥာပစၥည္းမ်ား ျပန္ရရိွျခင္း” တုိ႔ ပါ၀င္သည္။222 

ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာေသာသူအား ၄င္း၏အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ နစ္နာသြားေသာ 
စီးပြားေရးဆုိင္ရာ နစ္နာမႈႏွင့္ ေငြေၾကးဆံုးရႈးံျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ အလုပ္သမား ဆံုးရႈးံျခင္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ  
(သုိ႔) ေဆးဘက္ဆုိင္ရာအတြက္ လုိအပ္ေသာကုန္က်စရိတ္၊ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးပုိင္းဆုိင္ရာ နစ္နာမႈတုိ႔အတြက္ 

217 UDHR, Art� 3; ICCPR, Art� 9�

218 ICCPR, Art� 9�

219 U�N� Doc� CCPR/C/ GC/35, December 16, 2014, para� 17� UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မတီ၊ အခ်က္ ၉၊ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ေရးႏွင့္ လံုျခဳံေရး၊ 
အေထြေထြေကာက္ႏႈတ္ခ်က္အမွတ္ ၃၅၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ အပုိဒ္ ၁၇။

220 UDHR အခ်က္ ၈ ႏွင့္ ICCPR အခ်က္ ၃၊ (“ပဋိညာဥ္ပါနုိင္ငံတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရိွသည္၊ (က) မည္သည့္လူပုဂၢလ္ိတိုင္း၏ အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ျပထားေသာ 
အခြင့္အေရး သုိ႔မဟုတ္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ ျခင္းခံရပါက ထိေရာက္ေသာကုစားမႈေပးရမည္၊ ထုိခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းသည္ တရား၀င္ျပဳလုပ္နုိင္သည့္သူမ်ားမွ 
က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ (ခ) ထုိခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈအတြက္ ထိေရာက္ေသာကုစားမႈေတာင္းခံလာသည့္ မည္သည့္ပုဂိၢဳလ္ကုိမဆုိ တရားစီရင္ပုိင္ ခြင့္အာဏာအရ၊ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာမ်ားအရ ၄င္း၏အခြင့္ အေရးကုိ ျပန္လည္ရရိွခံစားေစရမည္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၏ ဥပေဒစနစ္ကုိမဆို ေထာက္ပ့ံေပးမည့္ 
အျခားမည္သည့္အာဏာမ်ဳိးမဆုိ၊ တရားစီ ရင္ေရးဆုိင္ရာ ျဖစ္န္ိုင္ေခ်ရိွေသာ ကုစားခြင့္မ်ားကုိ တုိးတက္ေစရမည္။ (ဂ) အရည္အခ်င္းအခြင့္အာဏာအရ 
ခ်မွတ္ေပးသည့္ အဆုိပါကုစားခြင့္မ်ားအား ေသခ်ာမႈရိွေစရန္”)။

221 U�N� Doc� A/RES/60/147, March 21, 2006, Principle 18� - နုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူမ်ားအတြက္ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ကုစားခြင့္ဆုိင္ရာ 
ဥပေဒႏွင့္ နုိင္ငံတကာလူ သားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာဥပေဒကုိ ျပင္းစြာခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ( ျပန္လည္ကုစားခြင့္ဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ား) အေပၚ UN 
အေထြေထြစုေ၀းခြင့္ဆုိင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ မတ္လ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ အေျခခံမူ ၁၈။

222 Id� at Principle 19�



5858၂။ ဥပေဒေရးရာမူေဘာင္ႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း

ထိုက္သင့္ေသာ ေထာက္ပ့ံမႈတုိ႔ကုိ ျပန္လည္ခံစား ေစရမည္။223 ထိေရာက္ေသာ ျပန္လည္ကုစားမႈဟုဆုိရာတြင္လည္း  
ျပန္လည္ေန ရာခ်ထားျခင္း၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာဂရုစုိက္မႈ၊ ဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈေရး 
ဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈ က႑မ်ားပါ၀င္သည္။224

“စိတ္ေက်နပ္မႈရိွျခင္း” ဟုေဖာ္ျပရာတြင္ ထိခုိက္နစ္နာခံရမႈကုိသိမွတ္ၿပီး ဆက္တုိက္အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခ
င္း တုိ႔မွကာကြယ္ရန္ ရည္ ရြယ္ပါသည္။ စိတ္ေက်နပ္မႈဆုိသည္မွာ ျပဌာန္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္  
သင့္ေလ်ာ္ၿပီး မွန္ကန္မႈရိွျခင္း၊ အမွန္တရားအား လူအမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိနုိင္ရန္ ပ့ံပုိးကူညီျခင္း၊ 
က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ထိခုိက္သြားေသာဂုဏ္သတင္းအား ျပန္ လည္ေကာင္းမြန္ေစရန္  
ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ တာ၀န္ယူမႈကုိ လက္ခံျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ လူသိရွင္ၾကား ေတာင္းပန္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ 225 

“ခ္ုိင္မာမႈရိွေသာ အာမခံခ်က္” တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္လံုျခံဳေရးတပ္ဖြ႕ဲမ်ားကုိ အရပ္သားမွ ထိေရာက္ေသခ်ာစြာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ 
အမီွအခုိကင္းေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကုိ အားေကာင္းေစျခင္း၊ လူပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ လူအခြင့္အေရးကာကြယ္  
ေစာင့္ေရွာက္ သူမ်ားအား ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေသာ္၄င္း၊ ေဆးဘက္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာဂရုစိုက္မႈမ်ားအရ 
ေသာ္၄င္း၊ သတင္းမီဒီယာစသည္တုိ႕ျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးျခင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ 
လူ႔က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာပဋိပကၡမွ ကာကြယ္ရန္နည္းလမ္းမ်ား 
တုိးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ နုိင္ငံတကာဥပေဒအရ အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ခ်ဳိးေဖာက္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ 
ဥပေဒမ်ားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္ပါသည္။226

ေက်ာင္းသားမ်ား၏အဆုိအရ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈျပဳသည္ဟူေသာ ၄င္းတုိ႔၏ 
စြပ္စြခဲ်က္မ်ားအားလံုးကုိ အစုိးရေကာ္မရွင္ မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳခ့ဲသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အစုိးရသည္ ၄င္း
တုိ႔ရွာေဖြေတြ႔ရိွခ့ဲေသာအခ်က္အလက္မ်ား အား ထုတ္ျပန္ရန္ပ်က္ကြက္ခ့ဲၿပီး စြပ္စြခဲ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အက်ဥ္းေထာင္အရာရွိခ်ိဳ၀င္းထြန္း တစ္ဦးတည္းကုိသာ အေရးယူ မႈျပဳခ့ဲသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားမွလည္း အစုိးရသည္ 
ခ်ဳိ၀င္းထြန္းအေပၚ ရာထူးတုိးျမွင့္ေပးရန္ အခြင့္အေရးအား ေခတၱဆုိင္းင့ံ ထားခ့ဲၿပီး ရုိက္ႏွက္မႈအၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ 
ေထာင္မွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ ရာထူးတုိးေပးျခင္းခံခ့ဲရၿပီး မည္မွ်ၾကာမည္ကုိလည္း ရွင္းရွင္း လင္းလင္းမသိရေသးေၾကာင္း  
ေဖာ္ျပခ့ဲၾကသည္။

223 Id� at Principle 20�

224 Id� at Principle 21�

225 Id� at Principle 22�

226 Id� at Principle 22�



“ကၽြန္ေတာ္္တို႔႔႔႔၏ အိပ္မက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး အတြက္ျဖစ္သည္”

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ကုိလုိနီအာဏာရွင္မ်ားထံမွ  
တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးမရမီွ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ကတည္းမွ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ 
လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သည့္အခန္းက႑၌ ပါ၀င္ခ့ဲၾကျခင္း  
ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား သည္ ယေန႔ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္က်င့္သံုးေနသည့္ 
အစဥ္အလာတစ္ခုျဖစ္ေသာ ၄င္းတုိ႔၏ အခန္းက႑အား ဤအစီရင္ခံစာတြင္ 
မီးေမာင္းထုိးျပထားၿပီး ABFSU ၏အဖြ႕ဲ၀င္အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားေသာ 
လူငယ္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ေတြ႔ျမင္ နိုင္သည္။ ဤေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေထာင္ခ်ခံရျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ခံရျခင္းမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ 
တကၠသုိလ္မွထုတ္ပယ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကဳံေတြ႕ခ့ဲရ သူမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိေက်ာင္းသား ၆ ဦး 
- ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္၊ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္၊ ရဲမုိးေဆြ၊ မုိးခ်စ္ေဇာ္၊ ရဲလင္း ေအာင္ႏွင့္ ေန၀င္းေက်ာ္တုိ႔၏ 
ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းမ်ားကုိ ဤအခန္းတြင္ေဖာ္ျပထားၿပီး ပုဂိၢဳလ္ေရး ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ 
မ်ားႏွင့္ စိတ္ဓာတ္လႈ႕ံေဆာ္မႈမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ခ့ဲသည့္ ရတနာပံုတကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ 
ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္း သည္ ၄င္းတို႔၏ အနာဂတ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္
ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္သည္ ၁၉၉၆ တြင္ေမြးဖြားခ့ဲၿပီး အထက္တန္းေက်ာင္းသားဘ၀ကတည္းက 
ABFSU အေၾကာင္း ေလ့လာခ့ဲသည္။ ၄င္းမွ-

၁၁ တန္း တကၠသုိလ္၀င္တန္းစာေမးပြအဲၿပီး တကၠသုိလ္ေက်ာင္းမတက္မီွကာလတြင္ 
အေရွ႕အရပ္က ေနထြက္သည္ ဟုအမည္ရိွ ေသာ စာအုပ္မွ ABFSU အေၾကာင္းကုိ  
ေလ့လာခ့ဲသည္။ ထုိစာအုပ္သည္ ရန္ကုန္မွ ABFSU ေက်ာင္းသားသမဂၢ၏ 
သမုိင္း ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းမ်ားသည္ ABFSU ကုိမည္သည့္ေနရာမွ  
ေလ့လာခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ဆႏၵျပခ့ဲသလဲ၊ 
ပညာေရးယႏၱရားမည္သို႔လည္ပတ္ သလဲစတာေတြနဲ႔ အစျပဳၿပီး ကၽြန္ေနာ္ 
အရာအားလံုးကုိ - ေက်ာင္းသားမ်ား ၄င္းတုိ႔၏ ပန္းတုိင္ေရာက္ေအာင္ 
ရုန္းကန္ခ့ဲတာေတြကုိ သိလုိစိတ္ျပင္းျပလာတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢရိွတ့ဲ 
တကၠသုိလ္မွာ ေက်ာင္သားအျဖစ္ ေက်ာင္းတက္ဖုိ႔ကုိ ကၽြန္ေနာ္ေမွ်ာ္လင့္ခ့ဲ တယ္။227

227 � အသံႏွင့္ Fortify Rights တုိ႔မွ ဖုန္းျဖင့္ ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္ အား ေမးျမန္းျခင္း၊ လမ္းမေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာန္ိုင္ငံ၊ 
စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ Fortify Rights နွင့္ ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္တုိ႔၏ ဖုန္းျဖင့္ ေမးျမန္းျခင္း၊ မႏၱေလး၊ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံ။  
န္ုိ၀င္ဘာလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။

၃။ ရတနာပုံတကၠသုိလ္ရိွလူ႔အခြင့္ 
အေရးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သူ 
ေက်ာင္းသားမ်ား



6060၃။ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ရွိ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ ေက်ာင္းသားမ်ား

ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္ ရတနာပံုတကၠသုိလ္သုိ႔ ေရာက္လာသည့္အခ်ိန္ တကၠသုိလ္မွ  
ေက်ာင္းသားအဖြ႕ဲ ဖြ႕ဲစည္းျခင္းကုိ တင္းက်ပ္ ကန္႔သတ္မႈ မ်ားသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ABFSU ၏ လုပ္ရွားမႈမ်ားကုိ  
ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအုပ္စုဖြဲ႔ျခင္းကုိ ဥပေဒမွကန္႔သတ္ထားၿပီး  
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ ဆံုၿပီး စကားေျပာမယ့္ အခ်ိန္ေတြတုိင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္း၀င္းျပင္ပကုိထြက္ၿပီး 
အျပင္ဘက္က လကၻရည္ဆုိင္တို႔၊ ဘုရားတုိ႔ကုိ သြားရတယ္။ ဒီလုိလုပ္ေနရတာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထြက္သြားတာ 
မဟုတ္ပါဘူး၊ ေက်ာင္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အၾကားမွာ ထားရမယ့္ စည္းအကြာအေ၀းကုိ ဖန္တီးခ့ဲျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 
ပထမေတာ့ ABFSU နဲ႔ အ့ဲလုိရွာၿပီး စုေပါင္းတာက ခက္ခဲခ့ဲပါတယ္။228

ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္မွ ABFSU ၏ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္မႈအေပၚ ၄င္း၏ခံစားခ်က္ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပခ့ဲပါသည္။ 

ဘယ္လုိခံစားရလဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ 
တစ္ေယာက္ အျဖစ္ခံစားရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ေနတာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္မဟုတ္ဘူး သုိ႔ေပမယ့္  
ေက်ာင္းသားထု တစ္ခုလံုးနဲ႔ ေနာက္မ်ဳိး ဆက္သစ္ေတြအတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လုိအပ္ေနၿပီဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္ခံစားရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကစၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ 
စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြမႈနဲ႔ စိတ္ကူးတူညီတ့ဲ တျခားေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ အတူတကြပူးေပါင္းၿပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကုိ 
အစျပဳခ့ဲတယ္။229

ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္သည္ ၄င္း၏ တကၠသုိလ္ဒုတိယႏွစ္ကာလအတြင္း ရတနာပံုတကၠသုိလ္၌ ဥကၠဌျဖစ္လာခ့ဲသည္။ 
၄င္း၏ ဥကၠဌအျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္မႈက႑ကုိ ဆက္လက္ၿပီး ရွင္းျပခ့ဲသည္။ 

ပညာေရးယႏၱရားေအာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အက်ဳးိအျမတ္ျဖစ္တ့ဲ အခြင့္အေရး  
အျပည့္အ၀ရဖုိ႔ရန္ အေျဖရွာရာမွာ ၀ုိင္း၀န္းကူညီၾကတယ္… ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပညာေရးစနစ္ကုိ ၾကည့္တ့ဲအခါမွာ 
လံုျခဳံစိတ္ခ်မႈ မခံစားရဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ့ဲ လာမယ့္အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြအတြက္ စုိးရိမ္မိတယ္၊ 
ကၽြန္ေတာ္အခု ဘာကုိခံစားရသလဲ ဆုိေတာ့ သူတုိ႔လည္း ဒီခံစားမႈကုိ လာမယ့္အနာဂတ္မွာ ထပ္တလဲလဲ 
ခံစားေနရမယ္ဆုိတာပဲ။ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္ ကေတာ့ ဒုကၡနဲ႔ၾကဳံေတြ႕ ရလိမ့္မယ္။ ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ 
ကၽြန္ေတာ္က ပညာေရးစနစ္နဲ႔ ပညာေရးက႑အသံုးစရိတ္ ျမွင့္္တင္ဖုိ႔ ႏုိးေဆာ္ ေနရျခင္း ျဖစ္တယ္။230

ေက်ာင္းသားသမဂၢဥကၠဌအေနျဖင့္ ဦးေဆာင္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ပညာေရးအတြက္ အသံုးစရိတ္ 
တုိးျမွင့္ေပးရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲရာ ထုိျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္ ၄င္းႏွင့္ ၄င္းအပါအ၀င္ေက်ာ
င္းသား ၁၃ ဦးအား တကၠသုိလ္မွ ထုတ္ပယ္ ခ့ဲသည္။231 ဥကၠဌမွ ထုိအခ်ိန္က ၄င္းတုိ႔ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရမႈႏွင့္
ပတ္သက္၍ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတာင္းဆုိခ်က္ (အိပ္မက္မ်ား ) မ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္မဟုတ္ပါဘူး၊  
ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုးႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံတစ္၀ွမ္းလံုးတြင္ရိွေသာ ပညာေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာသူမ်ား အားလံုးအတြက္ပဲ 
ျဖစ္တယ္”ဟု သတင္း ေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခ့ဲသည္။232 ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ပညာေရး  
၀န္ႀကီးဌာနမွ တကၠသုိလ္မွ ထုတ္ပယ္ခံရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ပံုမွန္အတုိင္း ေက်ာင္းျပန္တက္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း  
ေၾကျငာမႈျပဳ ခ့ဲသည္။233

ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္
၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ မႏၱေလးတုိင္း ေပ်ာ္ဘြယ္ေက်းရြာတြင္ေမြးဖြားခ့ဲသည္။ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္မွ အသံ ႏွင့္ Fortify Rights 
သုိ႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ ေက်ာင္းသားမ်ားဦးေဆာင္ေသာခ်ီတက္ပြတဲြင္ နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈကုိ စတင္စိတ္၀င္လာခ့ဲေၾကာင္း 

228 ibid�

229 ibid�

230 အသံႏွင့္ Fortify Rights တုိ႔မွ ဖုန္းျဖင့္ ေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္အား က်ာ္အား ေမးျမန္းျခင္း၊ လမ္းမေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာန္ိုင္ငံ၊ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္၊ ၂၀၁၉ 
ခုႏွစ္။

231 https://www�bangkokpost�com/thailand/general/1403030/myanmar-students-expelled-after-rally-for-funds�“ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား 
ရံပုံေငြမ်ား အတြက္ ၀န္းရံလာသည့္ေနာက္ပုိင္း ႏွင္ထုတ္ခ့ဲျခင္း”၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္။

232 Ibid�

233 Ibid�

https://www


6161“ကၽြန္ေတာ္္တို႔႔႔႔၏ အိပ္မက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး အတြက္ျဖစ္သည္”

ေျပာျပခ့ဲသည္၊ ထုိ ခ်ီတက္အဖြဲ႔သည္ မႏၱေလးမွ ရန္ကုန္သုိ႔ ခ်ီတက္ကာ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္  
ေတာင္းဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ လံုျခဳံေရးတပ္ဖြ႕ဲမ်ားသည္ လက္ပံတန္းတြင္ ခ်ီတက္ဆႏၵျပသူမ်ား၏ ဆႏၵျပမႈကုိ 
အင္အားသံုး ရပ္တန္႔ေစခ့ဲၿပီး ဆႏၵျပသူမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြျဲခင္းႏွင့္အတူ (၁၂၇)ဦးအား ဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။234  
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ကာလျဖစ္ေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၈ ရက္ 
ေန႔တြင္ လႊတ္ေပးျခင္းမျပဳမီွ (၁၃) လခန္႔ ထိန္းသိမ္းျခင္းခံခ့ဲရသည္။235 ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္မွ ဆႏၵျပခ်ီတက္မႈသည္ ၄င္း၏ 
ဘ၀တြင္ သက္ေရာက္မႈရိွခ့ဲေၾကာင္းကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေျပာျပခ့ဲသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ မႏၱေလးကေန ရန္ကုန္အထိ ဆႏၵျပခ်ီတက္ပြအဲေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္ 
ၾကားသိခ့ဲတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒအေပၚ သူတုိ႔ဘာကုိ 
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲခ်င္သလဲ ဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္ (၁၁) 
ျဖင့္ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ ခ့ဲၾကတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ပညာေရးအေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈေတြ 
အမ်ားႀကီးရိွခ့ဲတယ္။ ဒီခ်ီတက္မႈဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရမယ္လုိ႔ ေျပာဆုိမႈတစ္ခုျဖစ္ခ့ဲတယ္။ ဆႏၵျပသူေတြက 
လက္ပံတန္းကေန စခ့ဲတယ္၊ အ့ဲဒီေနာက္မွာသူတုိ႔ ႏိွမ္နင္းျခင္း ခံခ့ဲရတယ္၊ ထုိသုိ႔ႏိွမ္နင္းျခင္းကုိ ဆႏၵျပရန္ ၁၁ တန္း  
ျဖစ္တ့ဲ တကၠသုိလ္၀င္တန္း စာေမးပြေဲျဖဆုိမႈအၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၿမိဳ႕ ထဲမွာစတင္ၿပီး စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈကုိ အစျပဳခ့ဲတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာရိွတ့ဲ ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခ်ဳိ႕နဲ႔ ေၾကြးေၾကာ္ခ့ဲၾကတယ္ - “ကၽြန္ုပ္တုိ႔ဟာ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ၿပီး 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ့ဲအခြင့္အေရးကုိ ေလးစားပါ” ဆုိတ့ဲ သေကၤတ ေၾကြးေၾကာ္မႈနဲ႔ ဆႏၵျပခ့ဲ ၾကတယ္။236

ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္က ထုိအခ်ိန္သည္ သူ၏စိတ္၀င္စားမႈကုိ အစျပဳရန္အဓိကက်သည့္ လုပ္ရွားမႈျဖစ္သည္ဟု ရွင္းျပခ့ဲသည္၊
 “အဓိက အေၾကာင္း ျပခ်က္ျဖစ္တ့ဲ အဘယ့္ေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ABFSU မွာ စတင္ပူးေပါင္းရန္ျဖစ္လာခ့ဲသလဲဆုိတာ
တ့ဲ အေၾကာင္းရင္းက အ့ဲဒီခ်ီတက္ပြေဲၾကာင့္ ျဖစ္တယ္၊ အ့ဲတာက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူျဖစ္လာဖုိ႔ စိတ္
ဓါတ္လႈ႕ံေဆာ္မႈေတြ ေပးခ့ဲတယ္။”237 

ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္မွ လက္ပံတန္းႏိွမ္နင္းမႈေနာက္ပုိင္း ၄င္း၏ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈမ်ားအေပၚ ထင္ဟပ္မႈကုိ Fortify Rights 
သုိ႔ ေျပာျပခ့ဲပါသည္။ 

အ့ဲအခ်ိန္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေၾကာက္ေနခ့ဲတယ္… တကယ္လုိ႔ အာဏာပုိင္ေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ လာရုိက္ 
ေတာ့မယ္ … ဆုိတာကုိ ေတြးၿပီး ေၾကာက္ၿပီးရင္းေၾကာက္ေနခ့ဲတယ္… ငါတုိ႔ေတာ့ ေထာင္လည္းခ်ခံရေတာ့မယ္… 
ဒါမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစ္ကုိေတြ အရိုက္ခံေနရတ့ဲအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တိတ္တိတ္ေလးေနလုိ႔ မျဖစ္ဘူး၊ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ ႔ ေၾကာက္ေနရင္ေတာင္မွ ငါတုိ႔ တိတ္ေနလုိ႔မျဖစ္ေတာ့ဘူး… ဘာလုိ႔ဆုိ တျခားေက်ာင္းသားေတြ 
ေထာင္ထဲ အပုိ႔ခံေန ရၿပီ။238

ရဲမ်ဳိးေဆြ
၁၉၉၆ တြင္ေမြးဖြားခ့ဲၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒပညာရပ္ ဆက္လက္သင္ၾကားရန္ ရတနာပံုတကၠသုိလ္သုိ႔ တက္ေရာ
က္ခ့ဲသည္။ ၄င္းသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစကာ ABFSU ၌ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ခ့ဲသူျဖစ္သည္။ လက္ရိွတြင္ ရတနာပံု တကၠသုိ
လ္၌ ABFSU ၏ အလုပ္အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ယူလွ်က္ရိွသည္။

ရဲမိ်ဳးေဆြမွ ၄င္းဖမ္းဆီးျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ဆႏၵျပမႈအေပၚ မည္သုိ႔ခံစားရေၾကာင္း ရွင္းျပခ့ဲသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ရိွတ့ဲ  
အခြင့္အေရးေတြကုိ အစုိးရကယူသြားတယ္၊ အ့ဲတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ့ဲ ဆႏၵကုိထုတ္ေဖာ္ျပသခ့ဲတယ္၊ အ့ဲလုိဆႏၵျပ 
လုိက္ရတ့ဲအတြက္ ေက်နပ္တယ္၊ ဘာလုိ႔ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုပ္နိုင္တ့ဲ ဆႏၵျပတာမွန္သမွ် အားလံုးလုပ္ခ့ဲလုိ႔ပဲ ျဖစ္ 
တယ္။”239

234 https://www�fortifyrights�org/downloads/FR_Crackdown_At_Letpadan_October_2015�pdf� Fortify Right ၏ လက္ပံေတာင္းဆႏၵျပမႈအား 
ၿဖိဳခြင္းျခင္း - အင္အားအဆမတန္အသံုးျပဳၿပီး လြတ္လပ္စြာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအေပၚ၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္။

235 https:// www�fortifyrights�org/mya-inv-2016-04-14/� Fortify Rights – “ျမန္မာ - လက္ပံေတာင္းဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ 
အင္အားအဆမတန္အသံုးျပဳျခင္းအား စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း”၊ ဧၿပီလ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္။

236 Fortify Rights မွ ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္အား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ မႏၱေလး၊ ျမန္မာနုိင္ငံ။ နို၀င္ဘာလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။

237 Ibid�

238 Ibid�

239 Fortify Rights မွ ရဲမ်ဳိးေဆြအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ မႏၱေလး၊ ျမန္မာနုိင္ငံ။ နို၀င္ဘာလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။

https://www.fortifyrights.org/downloads/FR_Crackdown_At_Letpadan_October_2015.pdf
http://www.fortifyrights.org/mya-inv-2016-04-14/


6262၃။ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ရွိ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ ေက်ာင္းသားမ်ား

ရဲမ်ဳိးေဆြက သူ၏ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈအေပၚ စိတ္လႈ႕ံေဆာ္ျခင္းကုိ ဆက္လက္ရွင္းျပရာ…

လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခြင့္လုိ႔ေျပာရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နုိင္ငံမွာ တရားမမွ်တတ့ဲဥပေဒ 
(ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္း ဆုိင္ရာ ဥပေဒက့ဲသုိ႔)ႏွင့္ န္ိုင္ငံရ့ဲဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒေတြအမ်ားႀကီးရိွေနတယ္။ 
အစုိးရနဲ႔စစ္တပ္ရ့ဲ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခြင့္အေပၚ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားသည္မွာ 
“မင္းအေနနဲ႔ ေျပာရမွာက ငါတုိ႔ေျပာေစခ်င္တ့ဲအရာ ကုိပဲ ေျပာဖုိ႔ျဖစ္တယ္၊” တကယ္ေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားနိုင္တ့ဲအခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္စြာေတြးေခၚခြင့္၊ 
လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ပုိင္ခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားနိုင္ခြင့္ေတြရိွေနရမယ္၊ ဒီအခြင့္အေရးေတြ ျပန္ရဖုိ႔ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႀကိဳးစား တုိက္ခုိက္ေနျခင္းျဖစ္တယ္။240

မ်ဳိးခ်စ္ေဇာ္
မႏၱေလးဇာတိမွျဖစ္ၿပီး ရတနာပံုတကၠသုိလ္မွ တတိယႏွစ္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနေက်ာင္းသားတစ္ဦး ျဖစ္သည္။  
လက္ရိွတြင္ ABFSU ၌ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးအရာရိွအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရိွၿပီး “ငယ္ရြယ္စဥ္ကေလးဘ၀တြင္ 
စစ္သားတစ္ဦး ျဖစ္ခ်င္ခ့ဲသူတစ္ဦး” အျဖစ္ ႀကီးျပင္းလာခ့ဲေၾကာင္း ၄င္းမွ Fortify Rights သုိ႔ ေျပာျပခ့ဲသည္။

ကၽြန္ေတာ္ငယ္တ့ဲအခ်ိန္ကတည္းက တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာအေတြ႕အၾကဳံမွ 
မရိွခ့ဲဖူးဘူး။ ဒါမယ့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ သတင္းအစီစဥ္မွာ ထုတ္လြင့္တ့ဲ ဘုန္းႀကီးမ်ား၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကုိ 
ၾကည့္ခ့ဲဖူးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ Grade ၁၀ ေရာက္ေတာ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ခ်ီတက္ခ့ဲတ့ဲ  
ေက်ာင္းသားသတင္းကုိ ၾကားခ့ဲတယ္။ ဘာလုိ႔ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္တ့ဲအတြက္ 
အ့ဲတာကုိ ကေလးလိုေတြးခ့ဲတယ္။ အ့ဲလုိမ်ဳိး တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ မႈေတြကုိ 
ကၽြန္ေတာ္နားမလည္ခ့ဲဘူး။ ဘာလို႔လူေတြဟာ ဆႏၵေတြ ထုတ္ေဖာ္ျပသေနၾကသလဲဆုိတာကုိ 
ကၽြန္ေတာ္ တကယ္အ့ံၾသတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္အေျဖ မရွာနုိင္ခ့ဲဘူး။ အ့ဲအခ်ိန္တုန္းက  
ကၽြန္ေတာ္လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ တ့ဲ ကိစၥေတြကုိ ေလးေလးနက္နက္ မစံုစမ္းခ့ဲဖူူးဘူး။241 

မ်ဳိးခ်စ္ေဇာ္မွ ရတနာပံုတကၠသုိလ္သုိ႔ စစ္သားတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ေရာက္ရိွလာခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ 
သူ၏ မိဘ မ်ားမွ ၄င္းစစ္ထဲ၀င္ျခင္းကုိ ကန္႔ကြက္ခ့ဲသည္။ ဒုတိယႏွစ္ပညာသင္ကာလတြင္ ABFSU အေၾကာင္းကုိ  
ေလ့လာခြင့္ရခ့ဲသည္။ ထုိအေၾကာင္း အရာမ်ားကုိ Fortify Rights သုိ႔ ရွင္းျပခ့ဲသည္။ 

ABFSU ကပညာေရးဘတ္ဂ်တ္အတြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ စတင္ခ့ဲတ့ဲကိစၥအေပၚ ကၽြန္ေတာ္စတင္ၿပီး 
စိတ္၀င္စားခ့ဲတယ္။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာလုိအပ္မလဲဆုိတာနဲ႔ 
သူတုိ႔ေတြ ဘာအတြက္ေတာင္းဆုိမႈ ျပဳေန ၾကသလဲ ဆုိတာကုိ ကၽြန္ေတာ္ႏႈင္ိးယွဥ္ၾကည့္ခ့ဲတယ္၊ 
ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕ခ့ဲတာကေတာ့ သူတုိ႔ေတာင္းဆုိေနတ့ဲအရာေတြ အားလံုးက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသားဘ၀မွာ 
လုိအပ္တ့ဲအရာေတြပဲ ျဖစ္ေန တယ္။242

မ်ဳိးခ်စ္ေဇာ္သည္ လာမည့္စာသင္ႏွစ္ျဖစ္ေသာ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ABFSU ပါ၀င္လာခ့ဲသည္၊ “ကၽြန္ေတာ္ပါ၀င္လာတ့ဲ  
ေနာက္မွာ ေျပာေရးဆုိ ခြင့္ရိွတ့ဲသူအျဖစ္ စတင္ခ့ဲတယ္၊ တကၠသုိလ္မွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရိွေတြနဲ႔ 
ေတြ႕ဆံုခ့ဲတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ႏွလံုးသားကုိ အလုပ္ထဲႏွစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္မႈေတြအတြက္ အရမ္းႀကိဳးစားခ့ဲ 
တယ္။”243

ABFSU၏ ဆႏၵျပပြမဲ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းအားျဖင့္ မ်ဳိးခ်စ္ေဇာ္မွ “အသက္ရွင္ျခင္းအေပၚ ေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈ” ခံစားရေၾကာင္း  
ႏွင့္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆႏၵျပပြတဲြင္ ၄င္းမွပါ၀င္လာရေၾကာင္းကုိ အသံ ႏွင့္ Fortify Rights သုိ႔ ရွင္းလင္းေျပာဆုိခ့ဲသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြမဲ်ားမတုိင္မီွ ျပည္နယ္၊ အစုိးရတုိ႔နဲ႔႔ ေဆြးေႏြးညႈႏိႈင္ိးမႈလုပ္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႀကိဳးစားခ့ဲေပမယ့္ 
သူတုိ႔ဘက္က လက္မခံခ့ဲဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆႏၵျပပြေဲတြ စတင္ခ့ဲတယ္၊ ဒါမွ လူေတြအားလံုးသိမွာ၊ 

240 အသံႏွင့္ Fortify Rights မွ ရဲမ်ဳိးေဆြအား ဖုန္းျဖင့္ေမးျမန္းျခင္း၊ လမ္းမေတာ္၊ ျမန္မာနုိင္ငံ။ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။

241 Fortify Rights မွ မ်ဳိးခ်စ္ေဇာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ မႏၱေလး၊ ျမန္မာနုိင္ငံ။ နို၀င္ဘာလ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။

242 Ibid�

243 Ibid�



6363“ကၽြန္ေတာ္္တို႔႔႔႔၏ အိပ္မက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး အတြက္ျဖစ္သည္”

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဘာေတြကုိ ႀကိဳးစားလုပ္ေနသလဲ၊ ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ 
ဘာေတြလုိအပ္ေနသလဲဆုိတာကုိ လူသိရွင္ၾကား သိဖုိ႔လုိတယ္၊ ဒီလုိ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈေတြမွာ လူေတြကုိ 
နာက်င္ေစႏ္ုိင္တ့ဲ မည္သည့္ ပစၥည္းတစံုတခုကုိမွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မကုိင္ေဆာင္ဘူး၊ မသယ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ့ဲအခြင့္အေရး ျဖစ္တ့ဲ လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခြင့္ကုိပဲ အသံုးျပဳၾကတယ္။244

မ်ဳိးခ်စ္ေဇာ္မွ ျမန္မာနုိင္ငံရိွ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဒီမုိကေရစီအတြက္ လုပ္ရွားရုန္းကန္ေနရမႈအခန္းက႑ႏွင့္ 
အေရးႀကီးပံုကုိ ဆက္လက္ ရွင္းျပခ့ဲသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကေတာ္လွန္ေရးလုိပဲ ဒီမုိကေရစီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မ်ဳိးဆက္တစ္ခုလံုးက အႀကိမ္ႀကိမ္တုိက္လွန္ 
လိမ့္မယ္။ အဲဒီေတာ္လွန္ေရးမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ့ဲ မိဘ၊ ဘုိးဘြားမ်ားနဲ႔ ေက်ာင္းသားသမဂၢေဟာင္းမ်ား - 
အားလံုးပါ၀င္ တိုက္ခိုက္ခ့ဲၾကတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဒီမုိကေရစီအတြက္ အျမဲတမ္းတုိက္ပြ၀ဲင္ခ့ဲၾကတယ္။ 
လူ႔အမ်ား၏အခြင့္ အေရးနဲ႔ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးတုိ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္နုိင္ငံဟာ ဒီမုိကေရစီကုိ 
လုိအပ္တယ္။245

ဤလႈပ္ရွားမႈသည္ ရတနာပံုတကၠသုိလ္၌ မည္သုိ႔ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားရိွေၾကာင္းကုိ ၄င္းမွ ဆက္လက္ရွင္းျပေျပာဆုိ 
ခ့ဲသည္။ 

ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုမွ သတ္မွတ္ထားေသာ အသံုးစရိတ္သည္ 
စစ္တပ္ အသံုးစရိတ္ ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းတယ္။ စစ္တပ္အသံုးစရိတ္က တျခားဌာနအသံုးစရိတ္ေတြအားလံုး
ထက္ကုိ အရမ္းျမင့္ေနတယ္။ ပညာေရး ဆုိင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြ သူတုိ႔ရ့ဲအခြင့္ 
အေရးဆံုးရႈးံခ့ဲတယ္၊ ဥပမာ- ေက်ာင္း၀င္းရိွ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးမ်ား၊ နိုင္ငံေရးတြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ခြင့္ 
နဲ႔ ပညာေရးဆုိင္ရာလြတ္လပ္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ လြတ္လပ္စြာ သုေတသနျပဳခြင့္တုိ႔ကုိ ဆံုးရႈးံေနရတယ္။ 
ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားမ်ားရ့ဲအခြင့္အေရးေတြ ျပန္ရဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတယ္၊ 
ဒီမုိကေရစီပညာေရးသည္ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္း အတြက္မဟုတ္ခ့ဲဘူးဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တိုက္ပြဲ  
ျပန္၀င္မွာ ျဖစ္တယ္။246

ရဲလင္းေအာင္
ရတနာပံုတကၠသုိလ္မွ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ျဖစ္ေသာ 
ရဲလင္းေအာင္သည္ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသတြင္ ႀကီးျပင္းလာခ့ဲသူ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅
 ခုႏွစ္ ၄င္း၏ေနာက္ဆံုးႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီဆုိေသာ 
စုေပါင္း ခ်ီတက္မႈႏွင့္ လက္ပံတန္းဆႏၵျပမႈကုိ ၿဖိဳခြင္းမႈတုိ႔ကုိ ၾကားခ့ဲၿပီးသည့္ေနာက္  
ဖုန္းျမင့္ေက်ာ္က့ဲသုိ႔ပင္ ရဲလင္းေအာင္သည္ နိုင္ငံေရးတက္ၾကြ လႈပ္ရွားမႈတြင္ စိတ္ပါ၀င္စားလာခ့ဲသည္။ ၄င္းမွ -

မႏၱေလးကေန ရန္ကုန္ကုိ ခ်ီတက္လာတာကုိ ၾကားခ့ဲတယ္။ အ့ဲဒီလႈပ္ရွားမႈျဖစ္စဥ္က ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ကုိ 
လႈ႔ေံဆာ္မႈေပး ခ့ဲတယ္။ အဆုိပါသပိတ္ရ့ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ ၁၁ ရပ္ကုိလည္း ကၽြန္ေတာ္သေဘာတူတယ္၊  
ေက်ာင္းသားေတြ ဘယ္လုိ အရုိက္ခံရတယ္ ဆုိတာၾကားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မခံမရပ္ ေဒါသထြက္ခ့ဲတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တကၠသုိလ္ ABFSU ထဲ ပါ၀င္လာခ့ဲတယ္။247

ရဲလင္းေအာင္မွ ABFSUသုိ႔ ပါ၀င္လာသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ေျပာၾကားခ့ဲသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္ ABFSU သုိ႔ အစ၀င္တ့ဲအခါမွာ ရြည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးႀကီးမားမား မရိွခ့ဲဘူး၊ ဆံုးရႈးံေနတ့ဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  
ေက်ာင္းသားေတြရ့ဲ အခြင့္အေရးေတြအတြက္လုပ္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ခ့ဲတယ္ - အခြင့္အေရးလုိ႔ေျပာရင္ 
ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဆုိင္ရာ တကၠသုိလ္အဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ မူ၀ါဒေရးသားရာတြင္ ပါ၀င္နိုင္တ့ဲအခြင့္အေရးေတြ 
ျဖစ္တယ္။ တကၠသုိလ္ရ့ဲ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ေျပာဆုိပုိင္ခြင့္ေတြ မရိွပါဘူး။248

ယခုရဲလင္းေအာင္သည္ ရတနာပံုတကၠသုိလ္ ABFSU ၌ ေက်ာင္းသားမ်ား၏အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ 

244 Ibid�

245 အသံႏွင့္ Fortify Rights တို႔မွ ဖုန္းျဖင့္ မ်ဳိးခ်စ္ေဇာ္အား ေမးျမန္းျခင္း၊ လမ္းမေတာ္၊ ျမန္မာနုိင္ငံ။ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။

246 Ibid�

247 Fortify Rights မွ ရဲလင္းေအာင္အား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ မႏၱေလး၊ ျမန္မာနုိင္ငံ။ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။

248 Ibid�



ေရး  အရာရိွအျဖစ္ တာ၀န္ယူလွ်က္ရိွသည္။ ဤရာထူးတြင္ သူ၏တာ၀န္ယူရမည့္အပုိင္းမွာ  
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လူမႈဘ၀လံုျခဳံေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဘ၀တြင္ေတြ႕ၾကဳံလာသည့္ ျပႆနာမ်ားအား 
တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးရသည္။249

ေန၀င္းေက်ာ္
စစ္ကုိင္းတိုင္း၊ ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ဦးေက်းရြာ၊ ေမာင္ႏွမ ၆ ေယာက္တြင္ အႀကီးဆံုးသားျဖစ္ေသာေန၀င္းေက်ာ္မွ
 “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မိသားစုက ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈမရိွခ့ဲဘူး၊ ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္က
 ေရွ႕ေဆာင္ သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာတယ္။”250 စစ္တပ္၏အျပဳအမူေၾကာင့္ ၄င္း၏မိသားစုႏွင့္ အသုိင္းအ၀န္းတုိ႔ ခံစား
ခ့ဲရသည္ကုိ ျမင္ၿပီး ေနာက္ပုိင္း အသက္ ၁၆ ႏွစ္ အရြယ္ ေန၀င္းေက်ာ္မွ နိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူျဖစ္လာခ့ဲသည္။
 ၄င္းမွ -

လူနည္းစုေတြေနထုိင္တ့ဲေဒသထဲမွာ စစ္တပ္ရ့ဲမတရားဆက္ဆံမႈေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခံစားခ့ဲရတယ္။ 
ဥပမာ - လူေတြကုိ အတင္းအဓမၼ အလုပ္သမား သုိ႔မဟုတ္ အထမ္းသမားအျဖစ္ေစခုိင္းခ့ဲတယ္။ ဒါကိစၥေတြဟာ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အသုိင္းအ၀န္းမွာ ခံစားေနရတ့ဲအရာေတြျဖစ္တယ္။251

ABFSU သုိ႔၀င္ရန္ ၄င္းမွ ဆံုးျဖတ္ခ့ဲသည့္အေၾကာင္းကုိ ေန၀င္းေက်ာ္မွ ဆက္လက္ရွင္းျပခ့ဲသည္။

ABFSU ထဲကုိ၀င္လာတ့ဲအခါ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္တ့ဲအရာကေတာ့ ABFSU ရ့ဲ ရည္မွန္းခ်က္ ၅ ရပ္ျဖစ္ေသာ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရး ကုိထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စစ္တပ္၏ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ တန္ျပန္တိုက္ခုိက္ျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား
၏ ျပည့္၀ေသာ အခြင့္အေရးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီပညာေရးစနစ္တုိ႔အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေအာင္ျမင္မႈရဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ 
ေပးသြားမယ္ဆုိတာ အဆံုးစြန္ထိ ယံုၾကည္တယ္။252

ရတနာပံုတကၠသုိလ္ ABFSU ၏အခန္းက႑၌ ေန၀င္းေက်ာ္သည္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးတာ၀န္ကုိ ယူထားသူတစ္ဦး  
ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ၄င္း၏ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ားကုိ ရွင္းျပခ့ဲသည္။

ABFSU ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအရ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးတာ၀န္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ယူခ့ဲတယ္။ 
အစီရင္ခံစာေတြကုိ ထုတ္ေ၀တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစီအစဥ္တစ္ခုလုပ္ၿပီးတိုင္း အဖြဲ႔၀င္ေတြ နဲ႔ ABFSU 
ရ့ဲအျခားက႑မွ ပါ၀င္ၾကတ့ဲသူေတြကုိ လင့္ခ္နဲ႔ အ့ဲဒီအေၾကာင္းအရာေတြကုိ ေ၀မွ်ေပးရတာက 
ကၽြန္ေတ့ာ္တာ၀န္ျဖစ္တယ္။253

တကၠသုိလ္မွဘြ႕ဲရၿပီးေနာက္ပုိင္း သူ႔ရ့ဲေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိ ေန၀င္းေက်ာ္မွ Fortify Rights သုိ႔ေ၀မွ်ေျပာၾကားခ့ဲတယ္။  
“ကၽြန္ေတာ္ဘြဲ႔ရၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ဘာလုပ္ရမလဲဆုိတာကုိ မဆံုးျဖတ္ရေသးဘူး၊ ဒါမယ့္ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ 
မွန္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားတ့ဲ အရာဘက္မွာ ကၽြန္ေတာ္ရိွေနခ်င္တယ္။”

249 Ibid�

250 Ibid�

251 Fortify Rights မွ ေန၀င္းေက်ာ္အား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ မႏၱေလး၊ ျမန္မာနုိင္ငံ။ ျမန္မာနုိင္ငံ။ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။

252 Ibid�

253 Ibid�



“ကၽြန္ေတာ္္တို႔႔႔႔၏ အိပ္မက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး အတြက္ျဖစ္သည္”

ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရသုိ႔
 � လူမ်ဳိး၊ လူမ်ဳိး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ နုိင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္း 

အခြင့္အေရး အသံုးျပဳမႈ ေၾကာင့္ အဖမ္းခံရမႈအပါအ၀င္ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရလွ်င္မည္သူမည္၀ါ၊  
မည္သည့္ အေၾကာင္း ေၾကာင့္ဆုိသည္ကုိ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပၿပီး လႊတ္ေျမာက္ခြင့္ေပးရမည္။ 
နုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာဥပေဒအရ ကာကြယ္မႈေပးရန္။

 � ရုပ္သိမ္းေပးရန္ ရုပ္သိမ္းေပးရန္ သုိ႔မဟုတ္ ျပဳျပင္/ျပင္ဆင္ျခင္း -၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္း  
လွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒအပါအ၀င္ ဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အမိန္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာဆႏၵ 
ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္တုိ႔ႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရိွေပ။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၆ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
စုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒနွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

 - ျပင္ဆင္ျခင္း - အေျခခံလုပ္ေဆာင္ရမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္အေပၚ ေတာင္းဆုိသည့္ ေမးခြန္းမ်ား 
ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ အသိေပးခ်က္ဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ျပဌာန္းရန္ ႏွင့္

 - ပယ္ဖ်က္ျခင္း - ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ဥပေဒအား ခ်ဳိးေဖာက္မႈအတြက္ ျပဌာန္းထားေသာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ 
သုိ႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္အားလံုးကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္။

 � ေထာက္ပ့ံေပးရန္ ေထာက္ပ့ံေပးရန္ - လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းခံခ့ဲရေသာ ေက်ာင္းသား ၇ ဦးအေပၚ ထိိခုိက္မႈအတြက္  
ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊ စိတ္ေၾကနပ္မႈခံစားေစေရးႏွင့္ ခုိင္ျမဲေသာ အာမခံခ်က္မ်ား 
ေပးျခင္းတုိ႔ အပါအ၀င္ ျပည့္၀ေသာကုစားခြင့္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေလ်ာ္ေၾကေငြပမာဏ ေထာက္ပ့ံေပးရန္။

 � ထုတ္ျပန္ရန္ ထုတ္ျပန္ရန္ - အုိးဘုိအက်ဥ္း ေထာင္တြင္း အာဏာပုိင္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရုိက္နက္ခ့ဲျခင္းအေပၚ 
အစုိးရ၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးေတြ႕ရိွခ်က္အား လူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပန္ေပးရန္ႏွင့္ ရာထူး၊ အဆင့္အတန္း 
မခြျဲခားဘဲ က်ဴးလြန္ခ့ဲသူမ်ားမွ တာ၀န္ခံ၊ တာ၀န္ယူမႈရိွေစရန္ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ေပးရမည္၊ မွန္ကန္တ့ဲေသာ  
စစ္ေဆးစံုစမ္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား သည္ နိုင္ငံတကာ စစ္ေဆးမႈစံႏႈန္းႏွင့္အညီ တရားမွ်တမႈရိွရန္။

 � ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ရန္ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ရန္ - လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ အခြင့္အေရးအား ခ်ဳိးေဖာက္ခံ 
ရမႈတြင္ ရတနာပံုတကၠသုိလ္ႏွင့္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားအေပၚကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဆႏၵျပမႈတြင္  
ပါ၀င္ေသာ ေက်ာင္းသား မ်ားမွ ရတနာပံုတကၠသုိလ္၀င္းႏွင့္ အဆုိပါေနရာတ၀ုိက္တြင္ ၄င္း
တုိ႔၏အခြင့္အေရးအား က်င့္သံုးမႈေၾကာင့္ မတရား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ ခံရျခင္းႏွင့္ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ 
လူမဆန္စြာ ဆက္ဆံမႈတုိ႔ အေပၚတြင္လည္းေကာင္း လြတ္လပ္ၿပီး အမီွအခုိကင္း၍ ဘက္မလုိက္ေသာ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကုိ ခ်က္ျခင္းျပဳမူ လုပ္ေဆာင္ရန္။

 � ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ေပးရန္ - ျမန္မာနိုင္ငံရွိရဲမ်ားႏွင့္
 တကၠသိုလ္၀န္ထမ္းမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားကို
 နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ လမ္းညႊန္မႈႏွင့္သင္တန္းမ်ားေပးရန္ႏွင့္ အေကာင္းဆုံး  
ေလ့က်င့္သင္ၾကားရန္အတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စုေ၀းျခင္းအေပၚ ႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္
 ပတ္သက္၍ ပါ၀င္စုရုံးၾကသည့္ သူမ်ားအေပၚ ၄င္းတို႔၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္  
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္အေပၚ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပးရန္အတြက္ ညႊန္ၾကားရန္။

 � ေသခ်ာမႈရိွေစရန္ ေသခ်ာမႈရိွေစရန္ - အုိးဘုိအက်ဥ္းေထာင္ရိွ မည္သည့္ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈ သုိ႔မဟုတ္ ေထာင္က်ေနေသာ  
သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအား အက်ဥ္းသားအားလံုးကုိ ကာကြယ္မႈေပးသည့္ 
အေျခခံမူမ်ားအရ အနိမ့္ဆံုး စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပဳမႈဆက္ဆံရန္။

 � အတည္ျပဳေပးရန္ အတည္ျပဳေပးရန္ - ျမန္မာနုိင္ငံသားမ်ားက်င့္သံုးေနေသာ လြတ္လပ္စြာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ
 ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ အခြင့္အေရးမ်ားအား အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္း
တုိ႔၏ ေဆြး ေႏြးေစ့စပ္မႈ မ်ားအပါအ၀င္ နုိင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္အညီ လူသိရွင္ၾကားအတည္ျပဳထုတ္ျပန္  
ေပးရမည္။ 

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား



6666အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

 � အဆံုးသတ္ရန္ အဆံုးသတ္ရန္ - ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေသာေနရာတြင္ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္  
ေသာ၊ လူမဆန္မႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္း ေစေသာဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားကုိ ခ်က္ျခင္းအဆံုး 
သတ္ေပးရန္ႏွင့္ လူသိရွင္ၾကား ေဖာ္ထုတ္သင့္သည္။ ျမန္မာျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ထံုးကုိ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ 
ဆန္႔က်င္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈအဓိပၸါယ္ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ရန္။

 � ေဆြးေႏြးစီစဥ္ရန္ ေဆြးေႏြးစီစဥ္ရန္ - လြတ္လပ္စြာထင္ျမင္ယူဆခြင့္ႏွင့္ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္မ်ားကုိ ကာကြယ္ျမင့္တင္ရန္၊ ညွဥ္းပန္း  
ႏိွပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ၊ လူမဆန္မႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစေသာဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ 
 ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံရိွ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာအေနအထားမ်ားႏွင့္ မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ 
ျခင္းဆုိင္ရာအလုပ္အဖြဲ႔ စသည္တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ကာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွ အထူးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ 
အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ စုရံုးခြင့္ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႔ ဖြ႕ဲစည္းခြင့္ဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား 
 ျမန္မာ နုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမင့္ 
တင္ျခင္းႏွင့္ နည္းပညာပ့ံပုိးမႈတုိ႔အတြက္ အျပည့္အ ၀လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္အတူ UN လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ရံုးအား 
ျမန္မာႏ္ုိင္ငံတြင္ဖြင့္ရန္ ေႏွာင့္ေနးၾကန္႔ၾကာမႈမရိွဘဲ သေဘာ တူညီခ်က္ရ ယူလုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

 � လက္မွတ္ထုိးအတည္ျပဳရန္ လက္မွတ္ထုိးအတည္ျပဳရန္ - နိုင္ငံသားႏွင့္ န္ိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ နုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ 
ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္ အျခားရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ၊ လူမဆန္မႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစေသာ  
ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား 
နုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္ အေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အပါအ၀င္။ 

ရတနာပံုတကၠသုိလ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနသုိ႔
 � ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ - လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္  

ပတ္သက္၍ တကၠသုိလ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ 
တာ၀န္၀တၱရား မ်ားကုိ သင္ၾကားေပးရန္။ 

 � ရပ္စဲရန္ ရပ္စဲရန္ - ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ၀င္ေရာက္ျခင္းအား တကၠသုိလ္ပါေမာကၡမ်ားႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ား 
မွ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္မႈ ကုိ တားဆီးပိတ္ဆုိ႔သည့္ အေလ့အက်င့္အား ရပ္စဲရန္။

 � ပ့ံပုိးေပးရန္ ပ့ံပုိးေပးရန္ - ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္လစဥ္ ညႈႏိိႈင္းတိုင္ပင္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာင္း၏ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ 
ေထာက္ပ့ံေပးရန္။ 

 � ေသခ်ာမႈရိွရန္ ေသခ်ာမႈရိွရန္ - ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တကၠသုိလ္နယ္ေျမအတြင္း တန္းတူအခြင့္အေရးရရိွကာ ၀မ္းေျမာက္
ခံစားျခင္းႏွင့္ နုိင္ငံတကာဥပေဒအရ ၄င္းတုိ႔၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအတြက္ ညႈႏိိႈင္းေဆာင္ရြက္ ကာကြယ္ေပးရန္။ 

နိုင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းသုိ႔
 � ညႈႏိႈင္ိးေဆြးေႏြးရန္ ညႈႏိႈင္ိးေဆြးေႏြးရန္ - ျမန္မာနုိင္ငံအစုိးရႏွင့္ ညႈႏိႈင္ိးေဆြးေႏြးျခင္း၊ တိက်ေသာအခ်ိန္သတ္ မွတ္ခ်က္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ 

မတရားဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရေသာ ျမန္မာႏ္ုိင္ငံမွ အက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးကုိ လြတ္ေျမာက္ခြင့္  
ေပးရန္ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္၊ 
အျခားေသာဥပေဒ၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အမိန္႔ညြန္ၾကား ခ်က္မ်ားမွ လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵ
ထုတ္ေဖာ္ခြင့္တုိ႔ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းတုိ႔အေပၚ လုပ္ေဆာင္ရန္။

 � တုိက္တြန္းရန္ တုိက္တြန္းရန္ - ျမန္မာန္ိုင္ငံအစုိးရကုိ တုိက္တြန္းျခင္း၊ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ 
ရတနာပံုတကၠသုိလ္မွ တာ၀န္ရိွ သူမ်ားမွ ခ်ဳိးေဖာက္ခ့ဲၾကေသာ လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္အေပၚ၌ ေသာ္လည္းေကာင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအား မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ကာ 
ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္ လူမဆန္ေသာ ျပဳမူဆက္ဆံမႈတုိ႔မွာ ဆႏၵျပပြတဲြင္ ၄င္း
တုိ႔၏အခြင့္အေရးအား ရတနာပံုတကၠသုိလ္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း အသံုးခ်မႈေၾကာင့္ျဖစ္ 
ၿပီး အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းတုိ႔မွ တာ၀န္ခံမႈရိွေစရန္ ျမန္ဆန္၍ သမာသမတ္က်ၿပီး အမီွအခုိကင္းေသာ 
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳ လုပ္ရန္။

 � ေထာက္ပ့ံေပးရန္ ေထာက္ပ့ံေပးရန္ - ဘ႑ာေရးႏွင့္ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွရဲမ်ားအား  
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လူ႔အခြင့္အေရး သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ နုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညြန္းမ်ားႏွင့္အညီ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးဆုိင္ရာ၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ပါ၀င္ဆႏၵျပသူမ်ားအား အေကာင္းဆံုးကာကြယ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳရန္။

 � တိုက္တြန္းရန္ တိုက္တြန္းရန္ - ျမန္မာန္ိုင္ငံအစုိးရအားတိုက္တြန္းျခင္း၊ န္ိုင္ငံတကာဥပေဒအရ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ က်င့္သံုးျခင္း 
ေၾကာင့္ မတရားဖမ္းဆီခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထိန္းသိမ္းခံေနရေသာ တစ္ဦးစီတုိင္း၏ စြခဲ်က္မ်ားဖယ္ရွားကာ ခ်က္ျခင္းလႊတ္ 
ေျမာက္ခြင့္ေပးရန္။

 � တုိက္တြန္းရန္ တုိက္တြန္းရန္ - ျမန္မာနိုင္ငံအစုိးရကုိ တုိက္တြန္းျခင္း၊ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမွ ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္အတူ  
လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္၊ လြတ္လပ္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ 
အမ်ားျပည္သူသိေစရန္ အတည္ ျပဳေပးျခင္း။

 � ေထာက္ခံအားေပးရန္ ေထာက္ခံအားေပးရန္ - ျမန္မာန္ုိင္ငံရိွ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနအေပၚ UN အထူးကုိယ္စားလွယ္၏  
လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အၾကံျပဳ ခ်က္မ်ားေထာက္ခံ အားေပးရန္။ UN လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ရံုးအား ျမန္မာႏ္ုိင္ငံတြင္ 
ဖြင့္လွစ္ရန္ ေထာက္ခံ အားေပးရန္။
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ဤအစီရင္ခံစာသည္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၀၁၉ မွ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၂၀
 တြင္ အသံ ႏွင့္ Fortify Rights တုိ႔၏ ပူးေပါင္း ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ၏ 
ရလဒ္ျဖစ္သည္။ အသံ ၏ ပူးတြတဲည္ေထာင္သူ ရဲေ၀ျဖိဳးေအာင္မွ 
Fortify Rights ၏ ပ့ံပုိးကူညီမႈျဖင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းကုိ  
ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္န္ိုင္ခ့ဲသည္။ Fortify Rights ၏
ဥပေဒေရးရာအဖြ႕ဲ၀င္ျဖစ္ေသာ Jacob Bogart မွ ယခုအစီရင္ခံစာကုိ 
ဦးေဆာင္ေရးသား သူျဖစ္ပါသည္။ စာေရးျခင္း၊ သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ 
တည္းျဖတ္ ျခင္းအဖြဲ႔တြင္ Fortify Rights အမႈေဆာင္ဒါရုိက္တာ ေအမီစမစ္ႏွင့္ 
အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ မတ္တရူးစမစ္တုိ႔ ပါ၀င္ကူညီခ့ဲၾကပါသည္။ 
ရဲေ၀ျဖိဳးေအာင္နွင့္ ေအာင္ဆန္းသိန္းတုိ႔မွ ကူညီကာ ဘာသာျပန္ ေပးခ့ဲၾက 
ပါသည္။ Fortify Rights မွ ဒီဇိုင္းကၽြမ္းက်င္သူ Iuri Kato မွ အစီရင္ခံစာ၏ 
ပံုစံႏွင့္ ဒီဇုိင္းကုိ ဖန္တီးခ့ဲသည္။ ခြန္လတ္ႏွင့္ ျမန္မာ Pressphoto အဖြဲ႔တုိ႔မွ 
အစီရင္ခံစာအတြက္ ဓာတ္ပံုမ်ား ရိုက္ေပးခ့ဲပါသည္။

သုေတသနႏွင့္ လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ရက္ေရာစြာျဖင့္  
လွဴဒါန္းခ့ဲရံုမွွ်မက ၄င္းတုိ႔၏အခ်ိန္၊ ခြန္အားႏွင့္ အေတြ႔အၾကဳံမ်ားစြာ  
ေ၀မွ်ေပးခ့ဲေသာ အသံ ႏွင့္ Fortify Rights တုိ႔အား အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ အသံ ႏွင့္ Fortify Rights တုိ႔သည္ မၾကာခဏ ပုဂိၢဳလ္ေရးအႏၱရာယ္ 
ရိွေသာ္လည္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံလူ႕အခြင့္အေရး 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ 
လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ကုိ ဆက္လက္က်င့္ 
သံုးေနေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ကုိလည္း 
တစ္လုံးတစ္၀တည္းျဖင့္ ဆက္လက္ေထာက္ခံ ေနပါသည္။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အလုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ သေဘာထားႀကီးစြာျဖင့္  
ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားေပးခ့ဲေသာ အသံ ႏွင့္ Fortify Rights တုိ႔အား 
အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္လႊာ
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ေနာက္ဆက္တြ ဲ၁၊   
ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရထံေပးစာ

သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ 
နုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုး 
ေနျပည္ေတာ္ 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္။

ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၇) ရက္၊ ၂၀၂၀ ခုနွစ္။

“ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ ပါ၀င္ခ့ဲၾကေသာ ရတနာပံုတကၠသုိလ္မွ  
ေက်ာင္းသားမ်ားအမႈ”

သုိ ႔ 
နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္

၂၁၀၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအၾကား ျမန္မာနိုင္ငံ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္   
ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားမွ ဖမ္းဆီးခ့ဲေသာ ရတနာပံုတကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းသား (၇) ဦးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
ဤ အစီရင္ခံစာကုိ အသံ ႏွင့္ Fortify Rights တုိ႔မွ ျပင္ဆင္ခ့ဲၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တုိ႔၏ သုေတသနသည္  
ေက်ာင္းသားမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ကာ တကၠသုိလ္ႏွင့္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ား၏ အျပဳအမူအေပၚ 
နုိင္ငံတကာဥပေဒအရ လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္သည့္အခြင့္အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္တုိ႔အား ကာကြယ္ျခင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္ လူမဆန္စြာဆက္ဆံျခင္းတုိ႔မွ  
အကာ အကြယ္ေပးမႈအေပၚတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ျမန္မာအစုိးရ၏ တာ၀န္ယူမႈကုိ ဆန္းစစ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကြ် နု္ပ္တုိ႔၏ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား၊  ဆႏၵျပမႈမွ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ားႏွင့္ 
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး  တာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအပါအ၀င္ တကၠသုိလ္မွတာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ က္ုိယ္တုိင္  ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း 
ျခင္းအေပၚ အဓိကအေျခခံထားပါသည္။ အသံ ႏွင့္ Fortify Rights သည္ ရရိွလာမည့္သတင္း  
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာစာတမ္းထုတ္ေ၀နိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ထားပါသည္။ 
ဤအေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ နုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ပူးတြပဲါေမးခြန္းမ်ားအေပၚ ျပန္လည္တု႔ျံပန္ျခင္းျဖင့္  ကၽြန္ုပ္တုိ႔ 
မွလည္း ၄င္းသံုးသပ္အခ်က္ႏွင့္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ဆင္ျခင္သံုးသပ္မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္နုိင္မည္ကုိ   
ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ သုေတသနႏွင့္စပ္ဆုိင္၍ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ 
ပစၥည္းမ်ား၊ စာရင္း ဇယားမ်ားအေပၚ လြတ္လပ္စြာ ပါ၀င္ န္ိုင္ပါသည္။

နုိင္ငံေတာ္သမၼတအေနျဖင့္ မၾကာမီွအခ်ိန္တြင္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းအေပၚ သမၼတရံုး၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ 
အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းနုိင္ရန္အတြက္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၇) ရက္ထက္ ေနာက္က်ျခင္းမရိွဘဲ တံု႔ျပန္ေပးမည္ကုိ 
ကၽြနု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ အကယ္၍ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း ေတြ႕ဆံုမႈကုိ ႏွစ္သက္ပါက  
၀မ္းသာဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ န္ုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ သင့္ေတာ္အ ဆင္ေျပန္ုိင္မည့္  အခ်ိန္တြင္ကၽြန္ုပ္တုိ႔ဘက္မွ  
ျပဳစုထားေသာ သုေတသနႏွင့္သက္ဆုိင္ ေသာအေၾကာင္းအရာအေသးစိတ္ကုိ  ေဆြးေႏြးမႈျပဳန္ုိင္  ေၾကာင္း အသိေပး 
အပ္ပါသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္စပ္ဆိုင္၍ ယခုက့ဲသုိ႔ အခ်ိန္ေပး ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈျပဳေပးျခင္းအတြက္  ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ 
နိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုးမွ ျမန္မာန္ိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္မႈမ်ား ပုိမုိတုိးျမွင့္နုိင္ရန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈကုိ   



7171“ကၽြန္ေတာ္္တို႔႔႔႔၏ အိပ္မက္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား အားလံုး အတြက္ျဖစ္သည္”

ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

 
ရုိေသေလးစားစြာျဖင့္

လက္မွတ္     မတ္သရူးစမစ္ 
     အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ႏွင့္ ပူးတြတဲည္ေထာင္သူ 
     Fortify Rights 
     Matthew�Smith@FortifyRights�org 
     +66850280044

ပူးတြ;ဲ

နုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္  ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္နုိင္

နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ၀န္ႀကီးဌာနရံုး   ပါေမာကၡ၊ ရတနာပံုတကၠသုိလ္

ေနျပည္ေတာ္     မႏၱေလးတုိင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္။   ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္။  

ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္    ဦးလွျမင့္

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး   ဥကၠဌ၊ ျမန္မာနုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္

မႏၱေလးတုိင္း     အမွတ္ ၂၇၊ ျပည္လမ္း၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္။   ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္။ 

စာႏွင့္အတူ ပူးတြေဲပးပုိ႔ေသာအရာမ်ား (၁)

ျပည္ေထာင္စုသမၼျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ အစုိးရထံသုိ႔ အသံ ႏွင့္ Fortify Rights တုိ႔မွ ေပးပုိ႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ား။

၁� ၁� ၂၀၁၈ ခုႏွစ္နွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ရတနာပံုတကၠသုိလ္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းပတ္လည္တြင္ျဖစ္ပြား
ခ့ဲေသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ မႈမ်ားႏွင့္ အဆုိပါကိစၥရပ္အေပၚ အစုိးရ၏တံု႔ျပန္မႈတုိ႔ကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဖာ္ျပပါ။

၂� ၂� ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ရတနာပံုတကၠသုိလ္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းႏွင့္ ေက်ာင္းပတ္လည္တြင္ ျဖစ္ပြား
ခ့ဲေသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ မႈအား အစုိးရမွၾကား၀င္တားဆီးခ့ဲမႈႏွင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ေက်ာင္း
သားမ်ားကုိဖမ္းဆီးရန္ မည္သူမွအမိန္႔ေပးခ့ဲပါ သနည္း။

၃� ၃� ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔ရန္ပ်က္ကြက္ခ့ဲၾကေသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားအေပၚ အစုိးရအရာရိွမ်ားမွ 
မည္ သုိ႔ တံု႔ျပန္မႈျပဳခ့ဲပါသလဲ။

၄� ၄� မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အစုိးရအရာရိွမ်ားမွ အမ်ားျပည္သူစုေ၀းဆႏၵျပမႈအား ၿဖိဳခြျဲခင္း၊ တားဆီးျခင္းႏွင့္  
ၾကား၀င္ေႏွာက္ယွက္ျခင္း  တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသနည္း။ အမ်ားျပည္သူစုေ၀းဆႏၵျပမႈအား ၿဖိဳခြျဲခင္း၊ 
တားဆီးျခင္းႏွင့္ ၾကား၀င္ေႏွာက္ယွက္ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္ မည္က့ဲသုိ႔ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ 
ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳခ့ဲပါသလဲ။

၅� ၅� ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 
စုေ၀းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသံုးခ်နိုင္ ရန္အတြက္ ဥပေဒစုိးမုိးေရးအရာရိွမ်ားကုိ 
မည္သည့္သင္တန္း သုိ႔မဟုတ္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပါသလဲ။ လြတ္လပ္စြာ 
ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ရမည့္ 
တာ၀န္ပ်က္ကြက္သည့္ ဥပေဒစုိးမုိးေရး အရာရိွမ်ား အား မည္သည့္စည္းကမ္း 
ထိန္းသိမ္းေရးသုိ႔မဟုတ္ အျခားအေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္သနည္း။



7272ေနာက္ဆက္တြဲ ၁၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရထံေပးစာ

၆� ၆� ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအထိ အစုိးရအရာရိွမ်ားႏွင့္ ရတနာပံုတကၠသုိလ္မွ ျမန္မာ 
တစ္ျပည္လံုး ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔မ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ား၏ အခ်ိန္ဇယားႏွင့္ 
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ  ေက်းဇူးျပဳ၍ ေဖာ္  ျပေပးႏုိင္ပါသလား။

၇� ၇� ဆႏၵျပေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကုိ တံု႔ျပန္ရန္ အစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ ရတနာပံုတကၠသုိလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
အဖြ႕ဲမ်ားမွ မည္သည့္ အဆင့္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသနည္း။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း လံုျခဳံမႈ၊  
တကၠသုိလ္၏ အိမ္သာမ်ားသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္  ေမာ္ေတာ္ ဆုိင္ကယ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေပးေဆာင္ရေသာကုန္က်စ
ရိတ္မ်ားစသည့္က႑မ်ားနွင့္သက္ဆုိင္ေသာ မည္သည့္တုိးတက္မႈကုိမဆုိ  ေက်းဇူး  ျပဳ၍   အေသးစိတ္ကုိ  
ေဖာ္ျပေပးေစလုိပါသည္။

၈�  ၈�  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ အုိးဘုိအက်ဥ္းေတာင္တြင္ ေက်ာင္းသား ၄ ဦးအား ရုိက္ႏွက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ 
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ရိုက္ႏွက္ျခင္းအေပၚ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ၏ရလဒ္မ်ား၊ သတင္းမ်ားကုိ ေက်းဇူးျပဳ၍  
ေဖာ္ျပေပး ေစလုိပါသည္။ တရားမ၀င္ရုိက္ႏွက္ျခင္းတြင္ ပါ၀င္ခ့ဲၾကေသာ အရာရိွမ်ားအားအေရးယူျခင္းမ်ားရိွခ့ဲ
ပါသလား။ ရိွခ့ဲရင္ ေဖာ္ျပေပးနိုင္ပါသလား။

၉� ၉� အထူးသျဖင့္ အုိးဘုိအက်ဥ္းေထာင္၌ ေထာင္တြင္းညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈကုိ ကာကြယ္ရန္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျမန္
မာအစုိးရမွ မည္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ လုိက္နာမႈမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ မူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ပါသနည္း။
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ယခုအခ်ိန္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေပါင္း ၁၈၀ ဦး
ရွိျပီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စ၍ အစုိးရမွ ၇၄၀ ဦးေက်ာ္အား လြတ္ေပးခ့ဲ
သည္။ ၄င္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္
မွ ထိေရာက္ေသာ ကုစားမႈမရခဲ့ပါ။

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 
သမုိင္း၀င္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသည့္  ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာ 
ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ 
ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ ေထာင္ ၃ လ က်ခ့ဲသည္။ ေထာင္ထဲတြင္ရွိေန
စဥ္ အာဏာပုိင္မ်ားက သူတုိ႔ကုိ ရုိက္နက္ခ့ဲသည္။ 

ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဖမ္းဆီးမႈမ်ားအေပၚ ၁၂ လၾကာ စုံစမ္း
စစ္ေဆးမႈအရ “ကၽြန္ေတာ္္တုိ႔႔႔႔၏ အိမ္မက္မ်ားသည္ ေက်ာင္း
သားမ်ားအားလုံး အတြက္ျဖစ္သည္္” ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မႏၱေလးရွိ 
ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲသညွ့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား
အား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ား အေျခအေနအေပၚ အေသးစိတ္ေဖၚျပ
ထားသည္။ အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွ တဆင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား 
ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္  ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း
လွည့္လည္ျခင္းဥပေဒ အေပၚ ဥေပေဒေၾကာင္းဆုိင္ရာ က်ယ္
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ တစ္ခုကုိ ေဖၚျပထားပါသည္။ 
ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္စြာဆႏၵ
ထုတ္ေဖၚခြင့္ ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္အား မည္သုိ႔ေလးစားရမ
ည္ကုိ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ရတနာပုံတကၠသုိလ္ တို႔အား ဤအစီရင္
ခံစာမွ အေသးစိတ္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဖၚျပေပးထားပါသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာသည္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုတ္
ေဖာ္ခြင့္ႏွင့္  ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုရုံးခြင့္ႏွင့္  ညွင္းပန္းႏိွပ္
စက္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား 
အပါအ၀င္ လႈပ္ရွားသူေက်ာင္းသားမ်ား အေပၚ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိွပ္စက္မႈမ်ားအား ကုိယ္စား
ျပဳေဖၚျပထားပါသည္။
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