ျမန္မာႏိုင္ငံ။

။ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ တေအာင္းျပည္သူမ်ား ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရမႈႏွင့္ ေသဆံုးမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္၊

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ သတင္းေထာက္မ်ားကို လႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ/တာ၀န္ခံမႈ ရွိေစရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း။
(ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၃၊ ၂၀၁၇)။ ။ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ အပါတ္က
ရြာတစ္ရြာမွ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ အရပ္သားမ်ားကို တရားဥပေဒမဲ့စြာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျပီး၊

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား

ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္ဟု Fortify Rights က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ စစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေသာ လူမ်ားအနက္မွ
ရြာသားတစ္ဦး၏ အေလာင္းကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရြာေဒသခံမ်ားက ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။
Fortify Rights ၏ အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာခ်ဳပ္ျဖစ္သူ မက္သရူးစမစ္က “အာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္

ထိုက်ဴးလြန္မႈမ်ားကို

ခ်က္ခ်င္း စံုစမ္းစစ္ေဆးျပီး က်ဴးလြန္သူမ်ားကို တာ၀န္ယူေစသင့္သည္” ဟုု ေျပာၾကားလိုက္သည္။ “တပ္မေတာ္သည္
တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုုမ်ားကို ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊
တရားဥပေဒမဲ့စြာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ မင္းမဲ့စရိုက္ဆန္စြာ
သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို
ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။”

ျပဳလုုပ္ကာ

ဆက္လက္

အၾကမ္းဖက္ေနျပီး၊

အရပ္သားအစိုးရက

အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္

မၾကာေသးမီက ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ တေအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္လပ္ေရးပါတီ (TNLA) အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တိုက္ပြဲမ်ား
အျပီးတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေျခလ်င္အျမန္တပ္ရင္း (LIBs) (၅၀၁) ႏွင့္ (၅၀၃) တုုိ႔သည္ ဇြန္လ (၂၄) ရက္ေန့က
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ဆန္ျမိဳ႕နယ္ မန္လန္ရြာမွ ခန္႔မွနး္ ေျခ အရပ္သား (၂၅၀) ခန္႔ကို တရားဥပေဒမဲ့စြာ
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။
(LIBs) (၅၀၁) ႏွင့္ (၅၀၃) တုုိ႔သည္ ေဒသခံမ်ားကို ေဒသတြင္းဘုုန္းၾကီးေက်ာင္း
တစ္ေက်ာင္းတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားခဲ့ျပီး၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ခြဲျခားထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။
အမ်ားစုုမွာ
ငါးရက္ဆက္တိုက္ ထိန္းသိမ္း ခံခဲ့ရသည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားက အရပ္သားမ်ားကို TNLA အား ေထာက္ခံသည္ဟု စြပ္စြဲကာ ၾကိဳးတုုပ္၊ ရိုက္ႏွက္ခဲ့ျပီး၊
သတ္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပံုမ်ားကို Fortify Rights က မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။
စစ္သားမ်ားက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း
ထားသူမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေသာအစားအစာ၊ ေရႏွင့္ အိမ္သာသြားရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္
အရပ္သားမ်ား၏ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားကို သိ္မ္းဆည္းခဲ့သည္။
မန္လန္ရြာေဒသခံမ်ားသည္ စစ္သားမ်ားက ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေသာ လူမ်ားထဲမွ ရြာသား တစ္ဦး၏ အေလာင္းကို
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားက ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေသာ လူအမ်ားစုုမွာ တေအာင္း သို႔မဟုုတ္ ပေလာင္ ဟုု
လူသိမ်ားျပီး ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ားဆံုး ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုု ျဖစ္သည္။ Fortify Rights က
ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို ရင္ဆိုင္အသက္ရွင္က်န္ခဲ့သူမ်ားထဲမွ ၄ ဦးကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျပီး ထိုသူမ်ားထဲတြင္ အသက္ (၂၇)ႏွစ္၊
(၅၁)ႏွစ္ႏွင့္ (၆၆) ႏွစ္ အသီးသီး ရွိၾကေသာ အမ်ိဳးသမီး (၃) ဦးႏွင့္ အသက္ (၂၇) ႏွစ္ရွိ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးတို႔ ပါ၀င္သည္။
Fortify Rightsသည္ အသက္ (၃၂)ႏွစ္အရြယ္ရွိေသာ ေက်ာ္ေအာင္၏ အသက္ (၆၆) ႏွစ္ရွိ မိခင္ကို စကားေျပာခဲ့သည္။
ထိုအမ်ိဳးသား၏ အေလာင္းကုုိ ထိုအျဖစ္အပ်က္အျပီးတြင္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔
အိမ္ကို ဇြန္လ(၂၅)ရက္ေန႔ ည (၁၁)နာရီ၀န္းက်င္တြင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီး၊ ေဒသတြင္း ဘုုန္းၾကီးေက်ာင္းသို႔ အင္အားသံုးျပီး၊
ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ထိုဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ အျခားေဒသခံမ်ားကိုလည္း ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသည္။
“သူတို႔က ကၽြန္မတို႔ကို တိရိစၦာန္ေတြ ဖမ္းသလို ဖမ္းသြားတာပါ” ဟုု အသက္ (၅၁) ႏွစ္ရွိ တေအာင္း အမ်ိဳးသမီးက Fortify
Rights ကို ေျပာျပခဲ့သည္။

အသက္

(၂၇)

ႏွစ္အရြယ္ရွိ

တေအာင္းအမ်ိဳးသား

မိုင္မိုင္သည္

စစ္သားမ်ားက

ေက်ာ္ေအာင္ကို

ၾကိဳးႏွင့္ခ်ည္ျပီး

ရိုက္ႏွက္ခဲ့သည္ကို ဇူလ (၂၅) ရက္ေန႔က မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ၾကံဳခဲ့သည္။ “သူတို႔က သူ႔လက္ေမာင္းေတြကို ၾကိဳးနဲ႔ခ်ည္ျပီး၊
သူ႔ကို တအားရိုက္တယ္္”ဟုု ေျပာခဲ့သည္။ “အဲဒီေနာက္ သူ႔ကို ကားနဲ႔ ေခၚသြားတယ္။ အဲ့ဒါျပီးေတာ့ သူ႔အေလာင္းကို
နမ္လင္နဲ႔ မန္လန္ရြာၾကားမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွာေတြ႔တာပဲ။
စိုရႊဲေနတယ္။”

သူ႔ ရုုပ္အေလာင္းကို ေတြ႔ေတာ့ သူ ေသြးေတြ အမ်ားၾကီး

မန္လန္ေဒသခံမ်ားက ေက်ာ္ေအာင္၏ အေလာင္းကို ဇြန္လ (၂၇)ရက္ေန႔တြင္ ရွာေတြ႔ေသာအခါ သူ႔ကို သစ္ရြက္ေတြနဲ႔
ဖံုးထားခံရလ်က္ ေသေနသည္ကို ေတြ႔ခဲ႔ရသည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ား သူ႔ကို ဖမ္းစဥ္က ေက်ာ္ေအာင္မွာ
ဂ်င္းေဘာင္းဘီႏွင့္ တီရွပ၀
္ တ္ထားခဲ့ေသာ္လည္း သူ႔အေလာင္းကို ရွာေတြ႔ေသာ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ေက်ာ္ေအာင္မွာ
TNLA စစ္သား၀တ္စံုကို ၀တ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ သိသိသာသာ သတ္ျဖတ္ထားျခင္းကို ဆင္ေျခေပးရန္
ၾကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။
စစ္သားတို႔သည္

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသူမ်ားကို

တိုက္ပြဲ၀င္သူမ်ားအျဖစ္

စြပ္စြဲျပီး

ဘုုန္းၾကီး

ေက်ာင္းတြင္

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေသာ အျခား တေအာင္းအမ်ိဳးသားတစ္ဦးကို ရိုက္ႏွက္ခဲ့ေၾကာင္း Fortify Rights ကို ေျပာျပခဲ့သည္။
“ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္သားေတြက သစ္သားတုုတ္ေတြကို သံုးျပီး သူ႔ကို ေျမျပင္ေပၚ လွဲခ်ဖို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ျပီးေတာ့ သူ႔ကို
၀ိုင္းရိုက္ၾကတယ္။ သူ႔ကို ေခါင္းေရာ ေျခေထာက္ေတြကိုပါ ရိုက္ခဲ့တယ္။ ‘မင္းက စစ္သားတစ္ေယာက္ပဲ’ လို႔လည္း သူ႔ကို
ထပ္ခါထပ္ခါ ေျပာခဲ့ၾကတယ္။”
“စစ္သားေတြက အဲဒီလူေတြကို စစ္ေဆးေမးျမန္းေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ရိုက္ႏွက္ခဲ့တယ္” ဟုု မိုင္မိုင္က ေျပာျပခဲ့သည္။
“မင္းတို႔ေတြရဲ႕ ရြာကို ငါတို႔ အျပစ္ေပးမယ္။ မင္းတို႔ အကုုန္လံုးကုိ ငါတို႔ သတ္ပစ္မယ္။ မင္းတို႔ တေအာင္း မ်က္ႏွာေတြကို
ငါတို႔ မျမင္ခ်င္ဘူး။”
ဇြန(္ ၂၈) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ Global New Light of Myanmar သတင္းစာက ဇြန(္ ၂၀) တြင္ မန္လန္ေက်းရြာအနီး TNLA
ေလ့က်င့္ေရးစခန္းကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိျပီးေနာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္သား အနည္းငယ္ႏွင့္ TNLA စစ္သားေလးဦးတို႔
တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း အသတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း အစီရင္ခံ အသိေပးခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေရးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးက တပ္မေတာ္အေနႏွင့္
TNLA ၀တ္စံုေလးဆယ္၊ ဗံုးမ်ား၊ ေဖာက္ခြဲေရးပစည္းမ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ အစားအစာမ်ားကို ထိုစခန္းတြင္
ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံခဲ့သည္။
ဇြန(္ ၂၇)တြင္ တေအာင္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ ဦးစားေပးသည့္ လူထုအေျချပဳ
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ
တေအာင္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္
တေအာင္းေက်ာင္းသားႏွင့္
လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔တို႔သည္
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အင္အားသံုး လူေပ်ာက္မႈမ်ား၊ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ရုုတ္ခ်ည္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊
အတင္းအဓမ ခိုင္းေစမႈမ်ား အပါအ၀င္ ဇြန(္ ၂၃) မွ ဇြန(္ ၂၆)အတြင္း တိုက္ပြဲျဖစ္ရာ ေဒသမ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ စာေစာင္ သံုးေစာင္ကို သီးျခားစီ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာဥပေဒအရ၊ ပဋိပကၡတစ္ခုခုႏွင့္ ဆိုင္ေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္
လြတ္လပ္မႈ ဆံုးရံႈးရေသာ ပုုဂိဳလ္မ်ားကို လူသတ္မႈ၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ၊
ႏွိမ့္ခ်ေသာ ဆက္ခံမႈမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးရမည္။
ထားသည္။

ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆိုတားျမစ္

ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ မန္လန္ရြာရွိ ဘုုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ အရပ္သားမ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္
စစ္သားမ်ား၏ ကိုင္တြယ္ဆက္ဆံမႈတြင္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ၊ ႏွိမ့္ခ်ေသာ
ဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုုတ္ အျပစ္ေပးမႈမ်ား ပါ၀င္ေနသည္ ဟုု Fortify Rights က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ဇြန(္ ၂၆)တြင္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္

ျမန္မာသတင္းစာဆရာသံုးဦးျဖစ္ေသာ

The

Irrawaddy

မွ

သိန္းေဇာ္ဟု

လူသိမ်ားေသာ လ၀ီ၀မ္၊ The Democratic Voice of Burma မွ ေအးႏိုင္ႏွင့္ ျပည့္ဘုန္းေအာင္တို႔ကို ျမိဳ႕ နယ္တစ္ခုထဲတြင္
ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။
ထို႔ျပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ကားေမာင္းသူႏွစ္ဦးႏွင့္ ဘုုန္းၾကီးတစ္ပါးတို႔ကို လမ္းခုုလတ္တြင္
တားဆီးဖမ္းဆီးခဲ့သည္ဟု သတင္းပို႔ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ ထိုသူအားလံုးကို လက္ရွိတြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ သီေပါ
ေထာင္တြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားျပီး တရားမ၀င္ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုုဒ္မ(၁၇) (က) ႏွင့္
တရားစြဲဆိုထားကာ ဇူလုိင(္ ၁၁) တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ သီေပါျမိဳ႕ နယ္ရွိ တရားရံုးတြင္ စစ္ေဆးခံရရန္ ရွိသည္။ အျပစ္ရွိသည္ဟု
စစ္ေဆးေတြ႔ရွိပါက လ၀ီ၀မ္၊ ေအးႏိုင္၊ ျပည့္ဘုန္းေအာင္ႏွင့္ အရပ္သားသံုးဦးတို႔သည္ အမ်ားဆံုး ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္
က်ခံရမည္ ျဖစ္သည္။
ထိုသတင္းစာဆရာမ်ား အဖမ္းခံခဲ့ရျခင္းမွာ စစ္တပ္က ဖံုးကြယ္ထားစရာမ်ားစြာရွိသည့္ ေဒသတြင္ ၄င္းတို႔ လုုပ္စရာရွိေသာ
အလုုပ္မ်ားကို လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု မက္သရူးစမစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မည္သည့္ သတင္းစာဆရာမွ
၄င္းတို႔အလုုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဖမ္းဆီးမခံရသင့္ေပ။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ စာနယ္ဇင္း
ေလာက ရွိေရးသည္ အလြန္ အဓိကက် အေရးပါျပီး ယခုုကိစတြင္ စစ္ပြဲဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီျဖစ္ေရးႏွင့္ ဆိုင္သည္။
ဇြန(္ ၂၈)တြင္

The

Irrawaddy

က

လ၀ီ၀မ္သည္

ျဖစ္ႏို္င္ေျခရွိေသာ

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က

တေအာင္းလူမ်ိဳးမ်ား

ဖမ္းဆီးညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို စံုစမ္းရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံခဲ့သည္။ ေမ(၂၈)တြင္ Fortify Rights က LID-88 ႏွင့္
တပ္သားမ်ားက လက္ကို ၾကိဳးတုုပ္ထားေသာ မည္သူမွန္း မသိရသည့္ အရပ္သား၀တ္စံု ၀တ္ဆင္ထားေသာ တိုင္းရင္းသား
အမ်ိဳးသားေျခာက္ဦးကို ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ရိုက္ႏွက္ေနသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ားပါ၀င္ေသာ ရုုပ္ရွင္အတိုတစ္ခုကို Fortify
Rights က ထုုတ္ျပန္ ျပသခဲ့သည္။ ဗြီဒီယိုထဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ စစ္သားမ်ားသည္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံထားရသူမ်ားကို
သတ္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ျပီး ၄င္းတို႔ကို
ရည္ညႊန္းေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ယူဆရသည္။

“ပေလာင္တိုက္ခိုက္သူမ်ား” ျဖစ္သည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့ရာ TNLA ကုုိ
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ား၏ ရုုပ္ရည္သြင္ျပင္ကို ထိုရုပ္ရွင္ထဲတြင္

ေကာင္းစြာျမင္ႏိုင္သည္။
ေမ ၃၁ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၏ ရံုးက “ထိုျဖစ္စဥ္ကို စံုစမ္းေနျပီး၊ အလြဲသံုးစားျပဳမႈ
တစ္စံုတစ္ရာ ရွာေဖြေတြ႔ရွိပါက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ား၊
မ်ားႏွင့္ အညီ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္သည္”ဟုု ေၾကညာခဲ့သည္။

လုုပ္ထံုးလုုပ္နည္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

ကာကြယ္ေရးဦးစီးမွဴးခ်ဳပ္ရံုးကလည္း ေမ(၃၁)တြင္ ဗြီဒီယိုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ရွားပါးသည့္ ထုုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ကို
ထုုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး၊ “တပ္မေတာ္က အရပ္သား အၾကမ္းဖက္သမား ေလးဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့မိျပီး အခ်ိဳ႕စစ္သားမ်ားက ၄င္းတို႔ကို
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားခဲ့သည္”ဟုု ေဖာ္ျပကာ၊ “တာ၀န္ခံ အရာရွိမ်ားက အမွန္တရား ေပၚေပါက္ရန္ စံုစမ္းစစ္ေဆး
ေနသည္”ဟုု ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။
ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ေရးသည့္အခ်ိန္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ား သို႔မဟုုတ္ အရပ္သားမ်ား
ပါ၀င္ေသာ စစ္တပ္၀င္မ်ားကို ၄င္းတို႔၏ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။
ေမ(၂၄)တြင္ ကုုလသမဂလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက “အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ၀
႔ င္မ်ားက
က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲထားေသာ လတ္တေလာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကို ရွာေဖြ
အတည္ျပဳရန္ႏွင၊့္ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအေနႏွင့္ အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူ/တာ၀န္ခံမႈ ရွိေစရန္ႏွင့္
ဓားစာခံမ်ားအေပၚ တရားမ်ွတမႈ ရွိေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။”
ေမလတြင္ ျမန္မာႏုုိင္ငံအေျခစိုက္ အရပ္သားလူမႈ
အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း (၅၉)ခုုက အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာအစိုးရကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
ဇြန(္ ၃၀)တြင္

ျမန္မာအစိုးရက

ေၾကညာခဲ့သည္။

ကုုလသမဂ

အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအသင္းကို

ျပည္၀င္ခြင့္ေပးမည္

မဟုုတ္ဟု

“တိုင္းရင္းသား

အရပ္သားမ်ားအေပၚ

ဆိုးရြားျပင္းထန္ေသာ

လူ႔အခြင့္အေရး

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္

လက္ေတြ႔တြင္

ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္”ဟုု မက္သရူးစမစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ထိုအေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မ်ားျပားေသာ၊ လူမ်ိဳးစံုပါ၀င္သည့္
အရပ္သား လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းက ေျပာျပခဲ့သည္။ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔က ထိုအခ်က္အလက္မ်ား အတည္ျဖစ္ေရး
အကူအညီေပးမည္ ျဖစ္သည္။
အေၾကာင္းရင္း မရွိေပ။”

ထိုအဖြဲ႔ကို

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း

၀င္ေရာက္ခြင့္

ျငင္းပယ္ရန္

ခုုခံကာကြယ္ႏိုင္သည့္

