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ျမနမ္ာ - အသက၁္၄ႏွစအ္ရြယ ္တအနး္ တိငုး္ရငး္သား လငူယေ္လးအား မာွးယြငး္စြာစရီငခ္်ကခ္်ခဲျ့ခငး္ႏငွ့္၊ ညငွး္ပနး္ 
ႏွပိစ္ကခ္ေံနရသညဆ္ိသုည္ ့စြပစ္ြခဲ်ကမ္်ားမ ွလႊတေ္ပးရန ္

ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကုိ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းရန္၊ တရားမ၀င္အသင္းအဖြဲ ့ဆက္သြယ္မႈဥပေဒ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ 

(ရန္ကုန္၊ ႏိုင၀္င္ဘာလ ၇ရက္၊ ၂၀၁၇) - ျမနမ္ာအစိုးရအာဏာပိုငမ္်ားအေနျဖင့္ အသက္၁၄ႏွစ္အရြယ္ တအန္းတုိင္းရင္းသား 
လူငယ္ေလးအား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမွ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးရန္ႏငွ့္ စစအ္ရာရွမိ်ားမွထုိလူငယ္ေလးအား ထိန္းသိမ္းေရး စခန္း 
တြင္ႏွပိ္စက္ညွင္းပန္းေနသည္ဆုိေသာ စြပစ္ြဲခ်က္မ်ားကုိ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းရန္ Fortify Rights မွ ယေန ့ေျပာလုိက္ပါသည္။ 
ရွမ္းျပညန္ယ္ နမ့္ဆမ္ျမိဳ ့နယ္တရားရံုးမွ မိုငခ္်ိဳမင္းေထြးအား တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိငအ္ဖြဲ ့ႏငွ့္ တရားမ၀ငအ္သင္းအဖြဲ ့ဆက္ႏႊယ္ 
မႈျဖင့္ ေထာငဒ္ဏ္၂ႏွစ္က်ခံရန္ ေအာက္တုိဘာလ ၃၀ရက္ေန ့တြင္ အမိန္ ့ခ်ခဲ့ပါသည္။  

“၁၄ႏွစ္အရြယ္လူငယ္ေလးကုိဆက္ျပီး စြပစ္ြဲခ်က္ေတြန ့ဲဖမ္းဆီးထားတာ ျမနမ္ာျပည္မာွ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအတြက္ ဥပေဒသစ္ 
ျပဌာန္းရမယ္ဆုိတာ ထင္ရွားေနတယ္”ဟု Fortify Rights၏ စီမခံန္ ့ခြဲေရးအပုခ္်ဳပ္ေရးမွဴ း Matthew Smith မွ ေျပာခဲပ့ါသည္။ 
“မိငု္ခ်ိဳ မင္းေထြး ကေထာင္ထဲမွာမရွိသင့္ဘူး သူ ့ရ ့ဲမိသားစုေတြန ့ဲရွိေနသင့္တယ္” 

ေအာက္တုိဘာလ ၃၀ရက္ေန ့တြင္ နမ့္ဆမ္ျမိဳ ့နယ္တရားရံုးမွ တရားသူၾကီး ေဇာ္ေဇာ္ဦးမွ မုိင္ခ်ိဳ မင္းေထြးသညမ္တရားအသင္းဆက္ 
သြယ္မႈဥပေဒ၁၇(၁)အားခ်ိဳးေဖာက္သည္ဆုိေသာ စြပစ္ြဲခ်က္ကုိအမႈစစေ္ဆးျခင္းမရွိ စရီင္ခ်က္ခ်ခဲပ့ါသည္။ ထုိရက္အေစာပိုင္းတြင္  
ျမနမ္ာစစ္တပ္ ၇၇ မွ ဗိုလ္မွဴး ျမင့္ေမာငေ္မာငစ္ိုးသည္လည္း စြဲခ်က္မ်ားတင၍္ အမႈဖြင့္ခဲ့ပါသည္။  

ထုိစြပစ္ြဲခ်က္မ်ားသည္ မိငုခ္်ိဳမင္းေထြး၏ တအန္းအမ်ိဳးသားလႊတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ၀တ္စံုျဖင့္ရိုက္ထားသည့္ွ ဓာတ္ပံုျဖင့္ဆက္ 
စပေ္နပါသည္။ တအန္းအမ်ိဳးသားလႊတ္ေျမာက္ေရးတပမ္ေတာ္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိငု္းတြငအ္ေျခခ်သည့္ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ့အစည္းျဖစ္ျပီး ျမနမ္ာစစ္တပႏ္ငွ့္ တုိက္ခိုက္ေနသည့္အဖြဲ ့လည္းျဖစ္ပါသည္။  

မိုငခ္်ိဳမင္းေထြးအား နမ့္ဆမ္ျမိဳ  ့နယ္၏ အျပင္ဘက္ရွိ ပတၱျမားေစတီ စစေ္ဆးေရးဂိတ္တြင္ကားမ်ားကုိ စစေ္ဆးရာမွ 
ထုိလူငယ္ေလး၏ဖုန္းကုိ ရွာေဖြစဥ္ေတြ ့ရွေိသာဓာတ္ပံုမ်ားျဖင့္စြပ္စြဲခ်က္တင္ကာ ေအာက္တုိဘာလ၅ရက္ေန ့ ညေန ၅နာရီ အခ်နိ ္
တြင ္ ျမနမ္ာတပမ္ေတာ္ ေျချမန္တပ္မ ၁၀၅မ ွ ဗိုလ္မွဴ းၾကီး သူရထြန္းဦးက ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  ျမနမ္ာစစ္သားမ်ားမ ွ
မိုငခ္်ိဳမင္းေထြးအား နမ့္ဆမ္ျမိဳ ့နယ္ရွေိျချမန္တပမ္၃၂၄ စစေ္ဆးေရးစခန္းသုိ ့ေခၚေဆာင္သြားျပီး၊ ၇ရက္ၾကာဖမ္းဆီး 
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခဲပ့ါသည္။  

မိုငခ္်ိဳမင္းေထြး၏ ေရွေ့နျဖစ္သူေျပာျပခ်က္အရ စစ္အရာရွိမ်ားက မိုငခ္်ိဳမင္းေထြးအား ညလုံးေပါက္စစေ္ဆးေမးျမန္း ထုိး 
ႏွက္မႈမ်ား ျပဳလုပခ္ဲ့ ျပီး လုံေလာက္စြာ အပိ္ခြင့္၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေသာက္သုံးေရမေပးခဲပ့ါ။ 

ေအာက္တုိဘာလ ၁၂ရက္တြင္စစ္တပမ္ ွ မိငု္ခ်ိဳမင္းေထြးအား ေထာင္သုိ ့ လႊေဲျပာင္းခရံရနေ္စာင့္ဆုိင္းေနခ်နိ္ ယခလုက္ရွိ 
ထိန္းသိမ္းျခင္း  ခံထားရသည့္ နမ့္ဆမ္ ရစဲခန္းသုိ ့လႊေဲျပာင္းခဲေ့ပးခဲပ့ါသည္။ 

ျမနမ္ာစကား မေျပာႏုိငေ္သာ မိငုခ္်ိဳမင္းေထြးအား ဖမ္းဆီးထားခိ်န၊္ စစေ္ဆးေမးျမန္းခိ်န္ (သုိ ့) တရားရံုးခန္းကုိပိတ္၍ အမႈၾကားနာ 
စစေ္ဆးခ်နိမ္်ားတြင္ စကားျပန္ (သုိ ့) ေရွ ့ေနထားရွိေပးရပါမည္။ အဖမ္းခခံဲ့ရသည့္အခ်နိ္မစွ၍ အမႈစစေ္ဆးမႈမျပဳလုပ္ဘဲ စီရင္ခ်က္ 
ခံရျပီး ၃ရက္အၾကာမွသာ မိငု္ခ်ိဳ မင္းေထြးသည္သူ၏ ေရွ ့ေန ႏငွ့္ ပထမဆုံး အၾကိမ္စကားေျပာခဲရ့ပါသည္။ တရားရံုး၏မွတ္တမ္းမ်ား 
တြင ္အစိုးရအာဏာပိုငမ္်ားမွ မိငု္ခ်ိဳ မင္းေထြး၏ ေရွ ့ေနအား တရားရံုးသုိ ့၀ငခ္ြင့္မေပးခဲ့ပါ။  

“ဒီလုိ စရီငခ္်က္ခ်ခဲ့တာဟာ တရားမ၀ငပ္ါဘူး ျပီးေတာ့ ဒါန ဲ ့ပတ္သက္တ့ဲ အခ်က္ေတြကုိ ျမနမ္ာအစိုးရရဲ  ့အျမင့္ဆုံးအဆင့္အထိ 
တင္ျပသင့္ပါတယ္”ဟု Matthew Smith မွ ေျပာခဲပ့ါသည္။ “ဒါဟာ ကေလးငယ္ေတြရဲ ့အခြင့္အေရးကုိ လ်စ္လွ်ဴရႈထားတယ္ဆုိတာ 
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ကုိဆုိးဆုိးရြားရြားသိသိသာသာေတြ ့ရတ့ဲ အျပင္ ကေလးစစ္သားခိုင္းေစေနတ့ဲ အမႈေတြအေပၚႏွလုံးသားခံစားခ်က္မရွိ တုံ ့ျပနတ္ာ 
ဘဲျဖစ္တယ္” 

ကေလးငယ္မ်ား၏အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ပဋိညာဥစ္ာခ်ဳပဥ္ပေဒ ၃၇ ၏ ပါတီ၀င္ျဖစ္သည့္ ျမနမ္ာႏုိငင္ံသည္ ကေလးငယ္မ်ားအား ဖမ္း 
ဆီးခ်ဳပေ္ႏွာငမ္ႈကုိျပဳရာတြင္ “ေနာက္ဆုံးမျဖစႏ္ိုငေ္တာ့သည့္အေျခအေနႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္အခ်နိ္တုိအတြက္” ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင ္
သင့္သည္။ ထုိမွ်မက ကေလးငယ္မ်ား၏အခြင့္အေရးဆုိငရ္ာ ပဋိညာဥစ္ာခ်ဳပ္ဥပေဒ ၄၀အရ ကေလးငယ္မ်ားအား စခံ်နိ္စညံႊနး္ႏွင့္ 
ကုိက္ညီကာတရားမွ်တသည့္ အမႈစစေ္ဆးခြင့္ျဖစ္သည့္ စကားျပနႏ္ွင့္ တရားဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာအကူအညအီေထာက္အပံ့ ရရွိခြင့္ 
မ်ားေပးရနပ္ါရွပိါသည္။  

ညွင္းပန္းႏွိပစ္က္ျခင္းႏွင့္ မညွာမတာအႏုိင္အထက္ျပဳျခင္းမ်ားျဖစ္သည့္ စစ္ေဆးေမးျမန္းေနခ်နိအ္တြင္း ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ လုံေလာက္ 
စြာအပိခ္ြင့္ အျပင္ လုံေလာက္ေသာ အစားအေသာက္ႏငွ့္ ေသာက္သုံးေရမေပးျခင္းတုိ ့သည္ အျပညျ္ပည္ဆုိငရ္ာ ဥပေဒက်င့္၀တ္ 
မ်ားေအာက္တြင္ တားျမစ္ထားပါသည္။  

ကေလးငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးဆုိငရ္ာ ပဋိညာဥစ္ာခ်ဳပအ္ားလက္မွတ္ေရးထုိးမႈေအာက္တြင္ ျမနမ္ာႏုိင္ငအံေနျဖင့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား  
ျဖစ္သည့္ ကေလးစစ္သားမ်ား ရွာေဖြစေုဆာင္းျခင္း (သုိ ့) အစိုးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွကေလးစစ္ သားမ်ား 
အသုံးျပဳျခင္း စသည့္ ကေလးငယ္မ်ားလက္နက္ကုိင္တုိက္ခိုက္သည့္ပဋပိကၡမ်ားၾကားတြငပ္ါ၀ငေ္နျခင္းအေပၚ မျဖစမ္ေန ၀ငေ္ရာက္ 
ကုိင္တြယ္ေျဖရငွ္း လုပေ္ဆာငေ္ပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဇြန္လ ၂၇ရက္ေန ့ ၂၀၁၂ခႏွုစ္တြင္ ျဖင့္ ကေလးစစ္သားမ်ားရွာေဖြစုေဆာငး္ျခင္း 
ႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္းကုိ တားျမစရ္န္ႏငွ့္ ကာကြယ္ရန္ ျမနမ္ာအစိးုရမွ ကုလသမဂၢျဖင့္ ပူးေပါင္းလက္တြဲအေရးယူျခင္း အစီအစဥ္ကုိ 
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါသည္။  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒေအာက္မွ လုပေ္ဆာင္ရနဂ္တိျပဳထားသည့္သေဘာတူညခီ်က္မ်ားအရ ျမနမ္ာအစိုးရအာဏာပိငု္မ်ား အေန 
ျဖင့္ ႏိငု္ငံတြင္းရွိ ျမန္မာစစ္တပႏ္ွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ့အစည္းမ်ားအား ကေလးငယ္မ်ားအား ကေလးစစ္သားအျဖစ္ 
ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္းႏငွ့္ အသုံးျပဳျခင္းမ်ားအျပင္ ကေလးစစသ္ားမ်ားအမႈထမ္းေနသည့္စစ္တပႏ္ငွ့္ သူတုိ ့၏ရာထူးအဆင့္မ်ားကုိ 
ဖ်က္သိမ္းရမည္ဟု Fortify Rights မွ ေျပာခဲပ့ါသည္။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနရသည့္ ကေလးငယ္မ်ား 
အေပၚျပစမ္ႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအျဖစ ္ သံသယမ၀င္သင့္ဘဲ ကေလးစစ္သားမ်ားအျဖစအ္သုံးခ်ခေံနရျခင္းအေပၚ အကာအကြယ္ေပး  
ျခင္းတြင္  ပိမုိုက်ယ္ျပန္ ့စြာလုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။  

ျမနမ္ာအစိုးရအာဏာပိငု္မ်ားသည္ လ့ူအခြင့္အေရးခခုံကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ရန္ မတရားအသင္း 
ဆက္ႏႊယ္မႈ ဥပေဒအား ယာယီျပဌာန္းကာ အခိ်န္ၾကာျမင့္စြာအသုံးျပဳေနခဲ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - ေအာက္တုိဘာလ ၂၇ရက္ေန ့ 
တြင ္လားရွိဳးခရိငု္ တရားရံုးမွ ကခ်င္တုိင္းရင္းသား ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္၂ဦးျဖစ္သည့္ Dumdaw Nawng Lat ႏငွ့္ Langjaw 
Gam Sengတ့ုိအား တရားမ၀င္အသင္းအဖြဲ ့ဆက္ႏႊယ္မႈ ဥပေဒ၁၇(၁)ႏငွ့္ အျခားခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ 
 ေထာငဒ္ဏ္ ၄ ႏစွ္ ၃လ ႏငွ့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ႏွစ္ ၃လ တုိ ့အား အသီးသီးက်ခံေစခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ခႏွုစ္တြင ္ရမွ္းျပညန္ယ္ေျမာက္ပိုင္း 
မူဆယ္ျမိဳ ့နယ္ ျမနမ္ာစစ္တပ္မွ ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္း အားေလေၾကာင္းမွတုိက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္ဆီးမႈမ်ားကုိ 
သတင္းေထာက္မ်ားမမွွတ္တမ္းတငရ္န္လုပေ္ဆာငျ္ခင္းတြငအ္ကူအညေီပးျပီးသည့္ေနာက္တြင္ အစိုးရအာဏာပိငုမ္်ားမွ ထုိဘာသာ 
 ေရးေခါင္းေဆာငမ္်ား ၂ဦးအား ျမန္မာႏုိင္ငေံျမာက္ပိငု္းတြင္ လႈပ္ရွားေနသည့္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ 
့အစည္း ျဖစ္သည္ ့ကခ်င္လႊတ္ေျမာက္ေရးတပမ္ေတာ္ (KIA) အားအေထာက္အကူျပဳသည္ဟု စြပစ္ြဲခဲပ့ါသည္။  

ျမနမ္ာ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ တရားမ၀ငအ္သင္းအဖြဲ ့ဆက္ႏႊယ္မႈဥပေဒ အားခ်က္ခ်င္းပယ္ဖ်က္ေပးရန္ Fortify Rights မေွျပာၾကားခဲ့ 
ပါသည္။  
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“ဒဦပေဒဟာ ျမန္မာႏုိင္ငမံွာရွိတ့ဲ သူအားလုံးရဲ  ့အခြင့္အေရးေတြကုိ ျခိမ္းေျခာက္ေနျပီးေတာ့ ႏိငုင္ံကုိ လုံျခံဳမႈနည္းလာေအာငလု္ပ္ေန 
တယ္”ဟု Matthew Smith မ ွ ေျပာခဲ့ပါသည္။ “အာဏာပိုငေ္တြဟာ ဒီတရားမ၀ငအ္သင္းအဖြဲ ့ဆက္ႏႊယ္မႈ ဥပေဒကုိ ဖ်က္သိမ္း 
 ေပးဖို ့အရမ္းကုိ အေရးၾကီးျပီးေတာ့ မိုငခ္်ိဳမင္းေထြးန ့ဲသူရ ့ဲမိသားစုကုိ အႏၱာရာယ္က်ေစမယ့္အေျခအေနကေန ဒီထက္ပိုျပီး 
မျဖစေ္အာင္တားျမစဖ္ို ့ ခ်က္ခ်င္းနဲ  ့ ခြ်င္းခ်က္မရွိ သူ ့ကုိ လႊတ္ေပးရမယ္” 


