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နိဒါန္း
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡမ်ား ျပင္း ထန္ေနသည့္အတြက္
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား က်ဴးလြန္ၾကသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
မ်ားျပားေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၏ ပထမ ႏွစ္ဝက္အတြင္းမွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ၉၈ မႈကို လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) ေခၚ ND-Burma မွ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းက၊
၂၀၁၅ တႏွစ္လံုး ND-Burma မွ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ ၈၄ မႈ ထက္ ပိုမိုမ်ားျပား သည္ကုိ
ေတြ႔ရသည္။ ယခုုအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်က္အ လက္မ်ားသည္ ND-Burma ၏ ကြင္းဆင္းသတင္း
ေကာက္ယူသူမ်ားမွ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၀ ခုတြင္ စုေဆာင္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း သတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ထုုတ္ျပန္
သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားမွ ရရွိပါသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ တခုုခ်င္းစီသည္ တိက်သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ ရည္ညႊန္းၿပီး၊ လူမ်ားစြာအေပၚ သက္ေရာက္
ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုုအစီရင္ခံစာတြင္ပါသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈအေရအတြက္သည္ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူ အေရအတြက္မဟုတ္ပါ။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူ အေရအတြက္မွာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ
ျဖစ္စဥ္ အေရအတြက္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားသည္ကို သတိျပဳေစလိုပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမိုင္းတြင္မည့္ အလွည့္အေျပာင္းအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္
ေျမွာက္သည့္ အစိုးရတရပ္ကို ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရအေျပာင္းအလဲက အခြင့္
အလမ္းသစ္မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ တရားမွ်တမႈ
ရရွိေရးတို႔အတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေမွ်ာ္လင့္ အားထားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။
အစိုးရသစ္တက္လာၿပီး ပထမ ရက္သတၱပတ္မ်ား အတြင္းမွာပင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္
က အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ပထမဦးစားေပးအေနျဖင့္ လႊတ္ေပးမည္ဟု ေၾကျငာ၊ ကတိျပဳ ေျပာၾကား
ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ ေၾကျငာခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားျဖင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရး
အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) ၏ စာရင္းမ်ားအရ ဧၿပီလအတြင္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္
ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၂၃၅ ဦး လြတ္ေျမာက္ခဲ့သည္။
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမား ရွိေနေသာ္ျငားလည္း တုုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား
ႀကီးထြားလွ်က္ရွိသည့္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား တိုးပြားလာၿပီး၊ ေဒသခံျပည္သူလူထု ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ၏
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ဘဝမ်ားအေပၚ ရိုက္ခတ္လ ွ်က္ရွိ ေနသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚေနမႈက အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ
အဟန္႔အတားမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။
ႏိုင္ငံေရးအရ တြန္းအားေပးမႈေၾကာင့္ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ ဖမ္းဆီး၊ ထိန္းသိမ္း
မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ AAPP ၏ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဇြန္လ၊ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၈၅ ဦး
ရွိေနၿပီး၊ ၈၂ ဦးမွာ အက်ဥ္း က်ခံေနရသည္။ ၃၄ ဦးမွာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း တရားရင္ဆိုင္ေနရၿပီး၊ ၁၆၉ ဦးမွာ
အက်ဥ္းေထာင္ျပင္ပတြင္ တရားရင္ဆိုင္ေနရသည္။1 အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ ၇၀% ေက်ာ္မွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ရည္
ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ထုုတ္ျပန္ထားသည့္ မတရားသင္း ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈျဖင့္ အေရးယူခံထားရျခင္းျဖစ္သည္။2
ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား ေနရပ္ရင္းမွ ေရႊ႔ေျပာင္းရမႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ေပၚေစ သည္။ တအာင္းအမ်ိဳးသမီး
အစည္းအရံုး (TWO) မွ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၏ ပထမ ၃ လအတြင္းမွာပင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္မွ
ရြာသား ၅၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ၊ ေရႊ႔ ေျပာင္းခဲ့ၾကရသည္3။
ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈတို႔ကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အစီရင္ခံခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္
ဇန္နဝါရီလမွ ဇြန္လအတြင္း သတ္ျဖတ္မႈ ၁၅ မႈႏွင့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ၄၀ မႈကို ND-Burma မွ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္အတြင္း မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ သတ္ျဖတ္မႈ ၁၁ မႈ၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ၂၆ မႈထက္ ပိုမို
မ်ားျပားေၾကာင္း သိႏိုင္သည္။
သတင္းဌာနမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သတ္ျဖတ္မႈ တခုုမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ ေန႔က
ျမန္မာစစ္တပ္မွ ပစ္ခတ္၍ ေသဆံုးသြားသည့္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ဂြမ္ဆိုင္းေအာင္ (Gum Seng
Awng) ကိစၥျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေသဆံုးသူ ဂြမ္ဆိုင္းေအာင္ႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား က
စစ္သား မ်ားအား စတင္တိုက္ခိုက္သည့္အတြက္ မေတာ္မဆ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
သို႔ေသာ္လည္း လူထုကမူ သူ႔ခႏၶာကိုယ္ရွိ က်ည္ဆံရာ ၃ ခုုက ဂြမ္ဆိုင္းေအာင္အား အေနာက္မွ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ပစ္ခတ္
ထားသည္ကို ျပသေနသည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ သူေသဆံုးခ်ိန္က၊ ေဆးရံုတြင္၊ သူ၏ခႏၶာကိုယ္အား ၾကည့္ရႈ၊ စစ္ေဆးရန္
ဂြမ္ဆိုင္းေအာင္၏ မိသားစုုအား ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားမွ တားဆီးခဲ့ျခင္းက သံသယကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစသည္။4
ထိုသို႔ျဖစ္ပြားမ်ား သိပ္မၾကာမီ ဇြန္လ ၂၅ ရက္တြင္ ရွမ္းျပည္ေျမက္ပိုင္း၊ လားရိႈးၿမိဳ႔နယ္၊ မိုင္းေယာ္ေက်းရြာရွိ ရြာသား အနည္း
ဆံုး ၅ဦး စစ္တပ္၏ သတ္ျဖတ္ျခင္းခံရသည္။ စစ္တပ္မွ ေဒသခံရြာသားမ်ားအား အတင္းအဓမၼ ဖမ္းဆီးထားၿပီး၊ ၄င္းတို႔အနီးမွ
စက္ဘီးျဖင့္ျဖတ္သြားသည့္ ရြာသား ၂ ဦးကို ျဖတ္သန္းခြင့္ မျပဳဘဲ၊ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။5
သို႔ေသာ္လည္း မႀကံဳဖူးစြာပင္ ရြာသား ၅ ဦး အသတ္ခံရမႈအေပၚ ၄င္းတို႔၏ လုုပ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ
ေၾကျငာခဲ့ၿပီး၊ စစ္ခံုရံုးျဖင့္ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ေနသည္။6 အစိုးရသစ္မွ ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥမ်ားကို ကတိကဝတ္ျပဳ
ထားသည့္ အဆင့္မွာပင္၊ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမႈ အျပည့္အ၀မရွိျခင္းသည္၊ အျပစ္ရွိသူမ်ား အျပစ္ေပး အေရးယူခံရျခင္းမွ
ကင္းလြတ္ေနမႈ အက်ယ္အျပန္႔ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုင္းျပည္၏ ျပႆနာကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ ေဖာ္ျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။
အစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ အေနျဖင့္ ၂၁ ရာစုု ပင္လံုညီလာခံကို
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လကုုန္တြင္ က်င္းပမည္ဟု ေၾကျငာလိုက္သည္။ ညီလာခံသည္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္
ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရးအရေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္
က တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္မထိုးသည့္ အဖြဲ႔မ်ားအပါအ၀င္ အဖြဲ႔အားလံုအား ညီလာခံသို႔
တက္ေရာက္ရန္ အတိအလင္း ဖိတ္ေခၚထားသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ညီလာခံတြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္
အဖြဲ႔မ်ားကသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ပိုင္ခြင့္ရွိမည့္ တစိတ္တပိုင္း ပါ၀င္မႈျဖစ္မည္ကို ေဝဘန္သံုးသပ္သူမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကၿပီး
မည္သည့္အုပ္စုမ်ားက တက္ေရာက္မည္ကိုလည္း သဲသဲကြဲကြဲ မသိရေသးေပ။7
1   2016, ’AAPP Monthly Chronologie and Facing Trial List’, AAPP June, http://aappb.org/2016/07/aapp-b-monthly-chronologyof-june-2016-and-current-political-prisoners-list/
2   2016, ’AAPP Monthly Chronologie and Facing Trial List’, AAPP June, http://aappb.org/2016/07/aapp-b-monthly-chronologyof-june-2016-and-current-political-prisoners-list/
3   2016, ’Trained to Torture’, Ta’ang Women’s Organization. Available from: http://www.burmalink.org/trained-torturesystematic-war-crimes-by-the-burma-army-in-taang-areas-of-northern-shan-state/
4   2016, ’Burmese Army Soldier Guns Down A 19-Year-Old Student in Myitkyina’, Kachinland News 22 June. Available from
http://www.kachinlandnews.com/
5   2016, ’Shan State Villagers Arrested by Myanmar Military Turn Up Dead Near Lashio’, Radio Free Asia 20 June. Available from
http://rfa.org/
6   2016, ’Burma Army admits to Mong Yaw killings’, DVB 21 July. Available from http://www.dvb.no/
7   2016, ’Upcoming Panglong conference may not include all groups’, Myanmar Times 18 July. Available from: http://www.
mmtimes.com/index.php/national-news/21424-upcoming-panglong-conference-may-not-include-all-groups.html
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၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ-ဇြန္

အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသည့္နည္းလမ္း
ကြင္းဆင္းသတင္းေကာက္ယူသူမ်ား၏အေျခအေန - လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ (ျမန္မာ

ႏိုင္ငံ) ၏ ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ ယူသူမ်ားသည္ လူ႕အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူရာတြင္ အသက္
အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္း၍ ေဆာင္ရြက္ရသည္။ လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားသည္ အစိုးရ၏ အၿငိဳးထားမႈ ခံရသည့္
အျပင္ မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း၊ ဖမ္းဆီး၊ ေထာင္ခ်ခံရျခင္းတို႕ အၿမဲတေစ ရင္ဆိုင္ရသည္။
လံုၿခံဳေရးအေျခ အေနေၾကာင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းတင္ျခင္းအား ထင္ထင္ေပၚေပၚ မလုပ္ႏိုင္သည့္အတြက္
ျမန္မာႏိုင္ငံတ ၀ွမ္းလံုးတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ လူ႕အခြင့္အေရး အေျခအေနအားလံုးအား ထပ္ဟပ္ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္းမရိွေပ။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ပင္ ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူသူမ်ား ႏွင့္ ၄င္းတို႔ဆက္သြယ္သည့္
ျပည္သူလူထုမွာ လံုၿခံဳေရးအႏၱရာယ္ကို ႀကံဳေတြ႔ရတတ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က က်ဴးလြန္
ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားကို ဆိတ္ဆိတ္ ေနၾကရန္ မၾကာခန ၿခိမ္းေျခာက္၊ သတိေပးေန၍ ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ စစ္တပ္ႏွင့္
ရဲတို႔က ကြင္းဆင္းသတင္း ေကာက္ယူသူတဦးအား ၄င္းမွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အတူေတြ႔ရွိပါက၊ အဆိုပါ ကြင္းဆင္းသမားသည္ မတရားသည့္ ဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူခံရႏိုင္
ျခင္း၊ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ခန္႔ရျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ ႏွိပ္စက္ခံရႏိုင္သည္။
ကြင္းဆင္း၍ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူေနၾကသူမ်ားသည္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား ေျပာျပ၊ သတင္းေပးသူမ်ားအေပၚ
အေျခခံ၍ မွတ္တမ္းတင္ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြန္ရက္၏ ကြင္းဆင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူသူတိုင္းသည္ သတင္း
ေပးႏိုင္မည့္ အဆက္အသြယ္မ်ား ပုိမိုရရွိလာေစရန္ ၾကိဳးပမ္းရသကဲ့သို႔၊ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္လည္း
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူရသည္။

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း - လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ (ND-Burma) သည္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး

အန္ဂ်ီအိုမ်ား၏ အကူအညီကိုရယူ၍ ကြန္ရက္ အဖြဲ႕ဝင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကြင္းဆင္း အခ်က္အလက္ေကာက္ယူသူမ်ားကို
သင္တန္းေပး သည္။ ထို႔ေနာက္ ကြင္း ဆင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ယူသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း
ေဒသၾကီး ၁၀ ခုအတြင္း၊ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း၍ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ကူ စုေဆာင္း
သည္။
ျဖစ္ရပ္တခုခ်င္းစီအား ရရိွလာသည့္ အေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ေကာက္ယူရသည္။ ယခုုအစီရင္ခံသည့္ အခ်ိန္ကာလ
အတြင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ စစ္တပ္မွ က်ဴးလြန္မႈကို ခံခဲ့ရသူမ်ား ကိုယ္တိုင္၊ တိုက္ရိုက္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ မ်က္ျမင္
သက္ေသမ်ားမွ ေျပာေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ားက အတည္ျပဳေပးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာ
အစိုးရ စစ္သားမ်ား အမ်ားဆံုးက်ဴးလြန္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန အစီရင္ခံစာ | 5

သို႔ေသာ္လည္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုုေဆာင္းရန္အတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္အခ်ိဳ႔ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရသည္။
ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ ND-Burma မွ ကြင္းဆင္းသတင္း ေကာက္ယူသူမ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးတင္းၾကပ္ထားမႈေၾကာင့္ ျမန္
မာႏိုင္ငံတ၀ွန္းျဖစ္ပြားေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား စုုေဆာင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္
အစီရင္ခံစာပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ စုုစုေပါင္း ၁၀ ေနရာတြင္သာ မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္သည့္
အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။
ဒုုတိယအေနျဖင့္ လက္ရွိစစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္းႏွင့္ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ထြက္ေျပး၊ တိမ္းေရွာင္ေနရမႈတို႔ကလည္း လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိရန္ အခက္အခဲ၊ အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ရလဒ္ အေန
ျဖင့္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ကဲ့ သို႔ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ ေဒသမ်ားရွိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ စစ္တပ္အေနျဖင့္ အပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေနသည့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လက္စားေခ်၊ ဒဏ္
ခတ္ခံရမည္ကို ေၾကာက္ရြ႔ံေနမႈတို႔ ေၾကာင့္က်ဴးလြန္ခ်ိဳး ေဖာက္ခံရသူမ်ားအေနျဖင့္ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ အခြင့္အလမ္း ရွိေန
ေသာ္လည္း၊ မေျပာရဲၾကျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
အစီရင္ခံစာပါ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သူမ်ာ၏ လံုၿခံဳမႈကို ကာကြယ္ရန္အတြက္၊ ၄င္းတို႔၏ အမည္ရင္းမ်ားကို အသံုးျပဳထားျခင္း
မရွိပါ။

အခ်က္အလက္စီမံခန္႕ခြဲမႈ -

လူ႕အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းကြန္ရက္ (ND-Burma) အဖြဲ႕ဝင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ
ကြင္းဆင္း အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူစုေဆာင္းသူမ်ား ေပးပို႔လာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ မိခင္အဖြဲ႕
အစည္းထံသုိ႕ ေပးပုိ႔သည္။ ထို႔ေနာက္ သက္ဆ္ိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရိွ ၀န္ထမ္းမ်ားက ကြန္ရက္မွ တေျပးညီ
အသံုးျပဳ သည့္ Martus ေခၚ ေဒတာေဘ့စ္အတြင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းသည္။ ND-Burma ၏ အခ်က္
အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရး အလုပ္အဖြဲ႕ (Data Management Team) က အခ်က္အလက္မ်ားအား သံုးသပ္၍၊ ျပင္ဆင္စုစည္းၿပီး
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွ ဇြန္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအနက္မွ အစီရင္ခံစာတြင္ အသံုးျပဳရန္ သင့္ေလ်ာ္
သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သည္။ ယခုုအစီရင္ခံစာ ကာလမတိုင္ခင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တျခားသတင္းအခ်က္
အလက္မ်ားကို သမုိင္းမွတ္တမ္းအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကာလအတြင္း
တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္သည့္ ယႏၱယားမ်ား ရွိလာလွ်င္ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားသည္။
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ND-Burma မွ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမ်ိဳးအစားမ်ား
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ဇြန္လအထိ စစ္တပ္မွ အမ်ားဆံုးက်ဴးလြန္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ၉၈ မႈကို ND-Burma
အေနျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တုုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုုအနက္မွ ေနရာ ၁၀ ေနရာတြင္
ျဖစ္ပ်က္ သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ND-Burma အေနျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုုအစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာျပည္တြင္ အျဖစ္အမ်ားဆံုး လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ တခုုျဖစ္သည့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကို
မီးေမာင္းထုုိးျပထားၿပီး၊ ယခုုကာလအတြင္း ျဖစ္ပြားသည့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ လူမဆန္စြာ ဆက္ဆံျခင္း အမႈ ၄၀ ကို
လည္း ND-Burma မွ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အလားတူစြာပင္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ပထမ ၆ လပတ္အတြင္း မ်ားျပားစြာ ျဖစ္ေပၚ
ခဲ့သည့္ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္မႈ ၁၅ မႈကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ မတရားဖမ္းဆီးမႈ ၈မႈ၊ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈကို သိမ္းယူမႈ ၆ မႈ၊ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အတင္းအဓမၼေရႊ႔ေျပာင္းခံရျခင္း ၆ မႈတို႔ကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။
၂၀၁၆ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ဇြန္လအထိ ND-Burma မွ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးဖာက္မႈမ်ား
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ျဖစ္ရပ္မွန္ ပံုစံမ်ား
(၁) ရြာသားႏွစ္ဦးအား စစ္ဗိုလ္မွ ပတ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္း

၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ခမရ (၂၈၀) မွ ဗိုလ္ႀကီး ေဇာ္မ်ိဳး ထက္ႏွင့္ တပ္သား ၆ ဦးသည္
ရြာသူႀကီးအား ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားထားျခင္း မရွိဘဲ၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႔နယ္၊ ေခါဇာ ၿမိဳ႔နယ္ခြဲရွိ မန္က်ည္းေခ်ာင္း၀
ေက်းရြာသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။
စစ္သားမ်ားေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ေျခတေခ်ာင္းသာရွိသည့္ ဦးမိုးသည္ သူ၏ ပိုက္ကြန္ကို ျပင္ရန္ အိမ္အျပင္သို႔ ထြက္လာ
သည္။ သူအိမ္၀သို႔ ေရာက္သည္ႏွင့္ ဗိုလ္ႀကီး ေဇာ္မ်ိဳးထက္က ဦးမိုး၏ မ်က္ႏွာအား ဓားျဖင့္မႊန္းၿပီး၊ ေသနတ္ျဖင့္ ၆
ခ်က္ပတ္ခတ္ခဲ့သျဖင့္ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆံုးသြား သည္။
ေသနတ္သံမ်ားၾကားရသျဖင့္ ဦးမိုး၏ တူျဖစ္သူ ေမာင္ခ်စ္စိုးသည္ ဘာျဖစ္သလဲဟု အခင္းျဖစ္ ပြားရာသို႔ အေျပးအလႊား
သြားခဲ့သည္။ ေမာင္ခ်စ္စိုးကိုလည္း ဗိုလ္ႀကီးက ၃ ခ်က္ ပစ္ခတ္ခဲ့ သည္။ ပစ္ခတ္မႈကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့သည့္ ရြာသားတဦးက
“ဦးမိုးက ေျခတဖက္ပဲ ရွိတဲ့သူပါ။ ပထမ တခ်က္ အပစ္ခံရၿပီးတာနဲ႔ သူလဲက်သြားတယ္။ ကယ္ၾကပါဦးလို႔ ေအာ္ေနတဲ့
ေမာင္ခ်စ္စိုးကို လည္း ပစ္လိုက္တယ္။ အဲဒီလို ပစ္ခတ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ စစ္သားေတြက သူတို႔နဲ႔ ၂ ကိုက္အကြာ ေလာက္မွာပဲ
ရွိတယ္။ က်ည္ဆံခြံေတြကို သူတို႔အေလာင္းနားမွာ ေတြ႔ရတယ္”။
ႏိုင္ကိုင္ ေခၚ ႏိုင္ေခး ေျပာသည္မွာ ေမာင္ခ်စ္စိုးအေနနဲ႔ ပတ္ခတ္ခံရအၿပီးမွာ အသက္ရွိေန ေသးတယ္။ ေမာင္ခ်စ္စိုး ကို
ေရးေဆးရံုႀကီးကို ပို႔ဖို႔ လုုပ္ေနတဲ့ ေဆြမ်ိဳးေတြကို မူးေနပံုရတဲ့ ဗိုလ္ႀကီး ေဇာ္မိုးထက္က ပို႔ခြင့္မျပဳခဲ့ဘူး။ ေမာင္ခ်စ္စိုးကို
ေဆးရံုပို႔ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့သူေတြကို လည္း အေရးေပၚလူနာတင္ယဥ္ကို ေခၚတဲ့သူကို ပစ္သတ္မယ္လို႔ ဗိုလ္ႀကီးက
ၿခိမ္းေျခာက္ တယ္။ ႏိုင္ကိုင္ ဆက္ေျပာတာက ေမာင္ခ်စ္စိုးကို ေဆးရံုပို႔ဖို႔ လုုပ္ေနတဲ့သူေတြကို ဗုုိလ္ႀကီးက “ မလႈပ္ၾကနဲ႔၊
ဘယ္ေကာင္မွ အေရးေပၚလူနာတင္ကား မေခၚရဘူး” ဟုု ေအာ္ဟစ္၊ ႀကိမ္းေမာင္း ေနတယ္။
ရြာသားေတြက ေမာင္ခ်စ္စိုးကို ေဆးရံုပို႔ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္မွာ၊ ခမရ (၂၈၀) မွ စစ္သားမ်ားသည္ ရြာအ၀င္လမ္းကို
ပိတ္ဆို႔လိုက္ၿပီး သတိေပးပစ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ေမာင္ခ်စ္စိုးသည္ ေသြးလြန္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ မတ္လ ၉ ရက္၊ နံနက္
၂ နာရီခန္႔တြင္ ကြယ္လြန္သြားသည္။
ႏိုင္ကိုင္သည္ မန္က်ည္းေခ်ာင္း၀ရြာ ရြာလူႀကီးေဟာင္းတဦးျဖစ္ၿပီး၊ ေသဆံုးသြားသူ ဦးမိုးသည္ သူ၏ ညီျဖစ္ကာ၊ ေမာင္ခ်စ္စိုး
သည္ သူ၏ သားမက္ျဖစ္သည္။
ခမရ ၂၀၈ မွ လစဥ္ေတာင္းေနက်၊ က်ပ္ တသိန္းႏွင့္ ဆန္တအိတ္ကို ႏိုင္ကိုင္ႏွင့္ မန္က်ည္း ေခ်ာင္း၀ ရြာသားမ်ားက
မေပးၾကသျဖင့္ ဗိုလ္ႀကီး ေဇာ္မိုးထက္ႏွင့္ စစ္သားမ်ားက စိတ္ဆိုး၊ ေဒါသထြက္ၿပီး ထိုသို႔ ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္
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ျမန္မာစစ္တပ္မွ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ အျပစ္မဲ့အရပ္သား ႏွစ္ဦး၏ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲ
ဖိတ္ၾကားလႊာ (Photo - HURFOM)
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၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ-ဇြန္

ဗုုိလ္ႀကီးေဇာ္မိုးထက္သည္ ႏိုင္ကိုင္ထံမွ ေငြတသိန္းခြဲနီးပါးေခ်းငွားထားၿပီး၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္လည္း ဆႏၵမရွိေပ။
ႏိုင္ကိုင္ က မခ်ိတင္ကဲျဖင့္ ေျပာသည္မွာ စစ္သားမ်ားက သူ႔ညီ ဦးမိုးကို သူႏွင့္ မွားယြင္းပစ္ခတ္သည္ ကို နားလည္ေသာ္
လည္း၊ ေမာင္ခ်စ္စိုးကို ဘာလို႔ ထပ္ပစ္တာလဲဟု ေမးခြန္းထုုတ္သည္။ ဆက္လက္၍ “သူတို႔ အရမ္းရက္စက္ၾကတယ္။
က်ေနာ့္အေနနဲ႔ တရားမ ွ်တမႈ ရရွိတဲ့အထိ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲ၀င္သြားမယ္” ဟုု ေျပာသည္။
အခင္းျဖစ္ပြားၿပီးသည့္ေနာက္၊ ေမာင္ခ်စ္စိုး၏ မိန္းမအား ႏႈတ္ပိတ္ခအျဖစ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ သူမအေနျဖင့္
အမႈကို ရုုပ္သိမ္းရမည္ဟု ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူမက ထိုသို႔ ကမ္းလွမ္းမႈကို ျငင္းဆိုၿပီး၊ တရားမွ်တေရး
အတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားသည္။
လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္သူ ဗိုလ္ႀကီး ေဇာ္မိုးထက္ကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၃၀၂ ျဖင့္ တရားစြဲ ဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း
ဗိုလ္ႀကီးမွာ အခင္းျဖစ္ပြားၿပီး ၃ ရက္အၾကာတြင္ သေဘၤာျဖင့္ ထြက္ေျပး၊ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္။ အမႈမေပါက္ၾကားေစရန္
ႏိုင္ကိုင္ ကို ခမရ (၂၈၀) မွ အရာရွိ မ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္သည္။
ဧၿပီလ ၂ ရက္တြင္ ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေမာင္ခ်စ္စိုး၏ မိန္းမထံ လာ ေရာက္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ေငြေၾကး
အကူအညီေပးရန္ ကမ္းလွမ္းသည္။ ထိုသို႔ ေတြ႔ဆံုမႈအၿပီးတြင္ ခမရ (၂၈၀) မွ ဗိုလ္မူး ေအာင္ကို၀င္း က ႏိုင္ကိုင္ကို ေခၚၿပီး
ေတြ႔ဆံုမႈအေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ သည္။ ဗိုလ္မႈးက ႏိုင္ကိုင္အား အခ်ိန္မေရြးဖမ္းဆီးၿပီး ေထာင္ထဲပို႔ပစ္မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။
စစ္တပ္မွ ထိုသို႔ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီးသည့္ေနာက္ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရားမ ွ်တမႈ မရွိဟု ယံုၾကည္သည့္တိုင္ေအာင္
ႏိုင္ကိုင္သည္ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုရန္ ေၾကာက္ရြ႔ံလွ်က္ရွိသည္။ သူ႔အေနျဖင့္ ရြာတြင္ ေနရသည္မွာ လံုၿခံဳမႈမရွိဟု
ခံစားေနရသည္။
ေရးႏွင့္ လမိုင္းၿမိဳ႔နယ္တို႔ရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ မ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္း
မ်ားႏွင့္ ဗုုဒၶဘာသာ ဘုုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ မြန္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ ေရးၿမိဳ႕တြင္ စုုဆည္းၾကၿပီး မန္က်ည္းေခ်ာင္း၀
ရြာသားႏွစ္ဦး ပစ္သတ္ခံရမႈအတြက္ ဆုုေတာင္းပြဲမ်ား က်င္းပၾကသည္။
ဆုုေတာင္းပြဲတက္ေရာက္လာသူမ်ားက မန္က်ည္းေခ်ာင္း၀ ရြာသားႏွစ္ဦး ပစ္သတ္ခံရမႈအေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္ၾကၿပီး၊ ေရးၿမိဳ႔နယ္
တ၀ို္က္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ကာလၾကာရွည္ ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု ေျပာဆိုသည္။ ေရးေဒသမွ ျပည္သူမ်ားက
ယခုုအမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရားမ ွ်တမႈကို လိုလားေနၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စစ္သားမ်ား အေပၚ အျပစ္ေပး
အေရးယူမွသာ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည္ဟု ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ သူတို႔အေနျဖင့္ မန္က်ည္း
ေခ်ာင္း၀ ပစ္ခတ္မႈႏွင့္ ေဒသတြင္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ တျခားသူမ်ား အာရံုစိုက္လာေစရန္
လိုလားၾကသည္။

သတ္ျဖတ္ခံရေသာ အျပစ္မဲ့အရပ္သားမ်ား၏ မိသားစုုမ်ားထံသို႔လာေရာက္သည့္
ျမန္မာစစ္တပ္အရာရွိမ်ား (Photo - HURFOM)
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ျဖစ္ရပ္မွန္ (၂)
ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ TNLA တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ရြာသား တဦးေသဆံုးၿပီး၊ သံုးဦး ဒဏ္ရာ ရရွိသြားသည္။
၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၄ နာရီခန္႔က ရွမ္းျပည္နယ္၊ မန္တံုၿမိဳ႔နယ္၊ ဟိုတပ္ ေက်းရြာတြင္ ျမန္မာ့တပ္မ
ေတာ္ႏွင့္ တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) တို႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ရြာသား တဦးေသဆံုးၿပီး၊ သံုးဦး
ဒဏ္ရာ ရရွိသြားသည္။
တိုက္ပြဲမျဖစ္ပြားမီ၊ TNLA တပ္ဖြဲ႔မ်ား ရြာတြင္ စခန္းခ်ေနၿပီး၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တပ္မ ၃၃ ရြာတြင္းသို႔ ၀င္လာခ်င္းမွာပင္
TNLA ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားစဥ္ အိုက္လူ သည္ သူ႔ဇနီးႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ႏိႈးၿပီး၊ သူ႔သမီးကို
ခ်ီ၍ တိုက္ပြဲႏွင့္ ေ၀းရာသို႔ ေျပးရန္ ျပင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူ႔လည္ပင္းတြင္ က်ည္သင့္သည့္ ဒဏ္ေၾကာင့္ ပြဲခ်င္းၿပီး
ေသဆံုးသြားသည္။ သူ႔အေမ၊ အဖိုးႏွင့္ အဖြားလည္း ထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳးစားသည္၊ သို႔ေသာ္လည္း လက္နက္ႀကီး က်ည္
အိမ္ေပၚသို႔ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲၿပီး၊ ၃ ဦးလံုးဒဏ္ရာရ၍ အိမ္ပ်က္စီးသြားသည္။
ရြာသားမ်ားက အိုက္လူ၏ အဖိုးကို ဘုုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ သယ္သြားၿပီး၊ စစ္သားမ်ားအား ကူညီရန္ ေျပာဆိုေသာ္လည္း၊
မည္သည့္ေဆး၀ါးကုုသမႈ တစံုတရာ မရရွိေပ။ အိုက္လူ၏ အဖြားမွာလည္း ေျခသလံုးႏွင့္ ေပါင္တြင္ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္စြာ
ရရွိသြားသည္။
မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ အိုက္လူ၏ အဖိုးႏွင့္အဖြားသည္ လားရိႈးေဆးရံုသို႔ သြားေရာက္ ျပသေသာ္လည္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္
တရုုတ္ျပည္သို႔ သြားေရာက္ ကုုသခဲ့ရသည္။ အိုက္လူ၏ မိခင္သည္ ဒဏ္ရာ အျပင္းအထန္ ရရွိေသာ္လည္း ရြာတြင္ပင္
နာထန္ထူေအာင္ ေနရသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူ၏သား အိုက္လူ၏ စ်ာပနအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ျဖစ္သည္။
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ စစ္တပ္က ရြာသားမ်ားအား အစည္းအေ၀းေခၚၿပီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ား အား ဘုုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ၀တ္ျပဳ၊ ဆုုေတာင္းသည့္ေနရာတြင္ ေနရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ TNLA စစ္သားမ်ား ရွိ၊ မရွိ
တရြာလံုးကို ၀င္ေရာက္ရွင္းလင္း ခဲ့ၿပီး၊ အိုက္လူ၏ အိမ္မွ အမဲလိုက္ ေသနတ္ ၃ လက္ႏွင့္ ဖုုန္းကို သိမ္းဆည္းသြားသည္။
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ျမန္မာစစ္တပ္၏ ပစ္ခတ္ခံခဲ့ရေသာ ၉ ႏွစ္သား မိန္းကေလး၊ ရွမ္းျပည္နယ္
(Photo - PWO)
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ျဖစ္ရပ္မွန္ (၃) ဖမ္းဆီးခံရၿပီးေနာက္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္း
မန္ဂူရြာသည္ လူမ်ိဳးစံု ေရာေႏွာေနထိုင္သည့္ ရြာျဖစ္ၿပီး၊ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း သံုးေထာင္ ေက်ာ္ရွိသည္။ ရြာနီးပတ္လည္တြင္
စပါးခင္းမ်ား၊ ေျပာင္းဖူးခင္းႏွင့္ ႀကံခင္းမ်ားျဖင့္ ၀ိုင္းရံ ထားသည္။ စစ္တပ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး၊ စစ္တပ္စခန္းခ်ရာ
ေနရာလည္းျဖစ္သည္။
၂၀၁၆ခုုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ခင္းတြင္ လဘန္လြမ္သည္ ရြာမွ ၂မိုင္အကြာခန္႔ရွိ ၿခံသို႔ ထြက္ခဲ့သည္။ လမ္းတြင္
မိုးရြာ၊ ေလတိုက္၍ ခရီးဖင့္ေနေသာေၾကာင့္ အိမ္သို႔ ည ၈နာရီခြဲ သည့္တိုင္ေအာင္ ျပန္မေရာက္ေပ။ အိမ္အျပန္လမ္းတြင္
စစ္သား ၃ ဦး၏ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံလိုက္ရသည္။ လဘန္လြမ္က ေျပာသည္မွာ သူ႔အေနျဖင့္ အမွားမလုုပ္ထား၍ စစ္သား
မ်ားက ရပ္တန္႔ရန္ အမိန္႔ေပးသည့္အခါ ရပ္ေနခဲ့သည္။
စစ္သားမ်ားက လဘန္လြမ္ကို တပ္ရင္းရွိ အေဆာက္အဦးထဲေခၚသြားၿပီး ႏိုင္လြန္ႀကိဳးျဖင့္ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ခ်ည္ေႏွာင္
ထားသည္။ ထို႔ေနာက္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ၏ မည္သည့္ တပ္ဖြဲ႔ကျဖစ္သနည္း၊ အဆိုပါ တပ္ဖြဲ႔တြင္
အင္အား မည္မွ်ရွိသနည္းဟုု ေမးျမန္း ၾကသည္။ သူ၏ မ်က္ႏွာကို မ်က္ႏွာဖံုးျဖင့္ မစြပ္မီအထိ ေသနတ္ျဖင့္ခ်ိန္၍ စစ္ေဆး
ေမးျမန္း ၾကသည္။ စစ္သားမ်ားက သူ၏ ေပါင္ႏွင့္ ေျခဖ၀ါးတို႔ကို ဓားေျမွာင္ျဖင့္ထိုး၊ ဒူးေဂါင္းေပၚတြင္ ၀ါးခၽြန္ျဖင့္ လွိမ့္၍
ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ၾကသည္။ သူ႔အေနျဖင့္ တညလံုး ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရၿပီး၊ သူလႈပ္ရွားသည္ႏွင့္ ဓားေျမွာင္ႏွင့္ အထုုိးခံရ
သည္။ ထိုအခ်ိန္က စားစရာႏွင့္ ေရ မရသည့္အျပင္ မိသားစုုႏွင့္လည္း ဆက္သြယ္ခြင့္ မရခဲ့ေပ။
ေနာက္တေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႔တြင္၊ မန္းဂူရြာ၊ ရပ္ကြက္ ၅ တြင္ သူ၏ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ ကို ရွာေဖြၾကၿပီးေနာက္ သူ႔ကို
ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။
လဘန္လြမ္၏ မိဘမ်ားသည္ သူအိမ္သို႔ ျပန္ေရာက္မွသာ သူဖမ္းဆီးခံရေၾကာင္းႏွင့္ သူ႔တြင္ရရွိ ထားသည့္ ဒဏ္ရာ၊
ဒဏ္ခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ၾကသည္။ သူက မိဘမ်ားအား သူဖမ္းဆီးခံရပံုႏွင့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရပံုတို႔ကို ေျပာျပသည္။ သူ႔အေန
ျဖင့္ ဆရာ၀န္ထံ ၃ ပတ္ခန္႔သြားေရာက္ ေဆးကုုသရၿပီး ယြမ္ေငြ ၁၀၀၀ ခန္႔ ကုုန္က်သြားသည္။ ဒဏ္ရာမ်ားေၾကာင့္ သူသည္
စိုက္ပ်ိဳး ေရးၿခံသို႔ မသြားႏိုင္ေပ။ သူ႔အေနျဖင့္ ေဆး၀ါးကုုသေနရသည့္အတြက္ စိတ္တိုေနၿပီး၊ တုုန္လႈပ္ ေျခာက္ျခားဖြယ္
အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ရြာလူႀကီးက သူ႔ထံလာေရာက္ ေတြ႔ဆံုျခင္း မရွိသည့္အတြက္ စိတ္ပ်က္ေနသည္။
သူ႔အိမ္ႏွင့္ ၿခံသို႔သြားရာလမ္းတြင္ စစ္သားမ်ားကို ေရွာင္ဖယ္ႏိုင္မည္မဟုုတ္သည့္အတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနသည္။ စစ္သား
မ်ားက သူႏွင့္ တျခားရြာသားမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း အလုုပ္ကို ထိခိုက္ေအာင္ ေႏွာင့္ယွက္ေနသည္ ဟုလည္း
ယံုၾကည္ေနသည္။
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နိဂံုး
NLD ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္း အေရးပါသည့္ ေျခလွမ္းမ်ား စတင္ႏိုင္ခဲ့သည္
ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ အေရးႀကီးသည္။ သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္
ေပးျခင္း၊ ဥပေဒျပဳမႈဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ ပထမေျခလွမ္းအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေႏွာင့္ယွက္လိုသူမ်ား၏ လက္မွ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒအား ရုုပ္သိမ္းျခင္းအပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုုေ၀းခြင့္ႏွင့္ စီ တန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဆိုင္ရာ
ဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ ေပးထားသည့္ ကတိအတိုင္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္
ႏိုင္ငံသားလြတ္လပ္ခြင့္အ ေပၚ ေလးစားၿပီး တိုင္းျပည္တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုသို႔ တိုးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေနသည့္အတြက္ လူ႔အခြင့္
အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား မ်ားျပားလာျခင္းက ေဆာင္ရြက္ရန္တာ၀န္ အမ်ားအျပား ရွိေနေသးသည္ကို ညႊန္းဆိုေနသည္။
ထို႔အျပင္ ယခုုအစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚလည္း မည္သည့္အခါကမွ် တရား၀င္စံုစမ္း၊
စစ္ေဆး ျခင္း မရွိသလို၊ ခ်ိဳးေဖာက္မႈအေပၚ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္လည္း လံုး၀အျပစ္ေပးအေရးယူခံရ ျခင္း တစံုတရာ မရွိဘဲ
လြတ္ေျမာက္ေနၾကသည္။
အျပစ္က်ဴးလြန္သူမ်ား အျပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ေနမႈေၾကာင့္၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈအေပၚ ေလးစားလိုက္နာ
ရန္ ကင္းမဲ့ေနမႈသည္လည္း ေနရာတကာ ပ်႔ံႏွံ႔သက္ေရာက္ေန ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈကိုလည္း
ေတြ႔ျမင္ရန္ ခက္ခဲေနလိမ့္မည္ ျဖစ္ သည္။
ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ ကိစၥမ်ားသည္ အရပ္သား အစိုးရသစ္ႏွင့္ ယခင္ စစ္အစိုးရ
၏ အေမြခံ ဗ်ဴရိုကရက္မ်ားအၾကား အမွန္တကယ္ တင္းမာေန မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေရွ႔ဆက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္
အျပဳအမူႏွင့္ ေတြးေတာႀကံဆမႈမ်ား ေျပာင္းလဲရန္ အတြက္ အထက္ပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည္။
အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးေျဖရွင္းရန္အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္ စားလွယ္ ယန္ဟီလီးက
အစိုးရအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥမ်ား ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မည့္ ၀န္းက်င္တရပ္ ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္
ျခြင္းခ်က္မ်ားသည္ သည္းခံႏိုင္စရာ မဟုုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ “အကယ္၍ လူ႔အခြင့္အေရးဟာ ပင္မေရစီးေၾကာင္း
အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု၊ ဥပေဒေရးရာနဲ႔ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ေဘာင္မ်ားအတြင္း အျပည့္အ၀ စီးဆင္းမွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ ႏုုနယ္ေသးတဲ့
ဒီမိုကေရစီဟာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မွာျဖစ္တယ္။ ယေန႔အခ်ိန္အခါနဲ႔ အနာဂတ္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာတတ္တဲ့
ယဥ္ေက်းမူကို မျဖစ္မေန ဦးစားေပး တည္ေဆာက္ဖို႔လိုတယ္။8
အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အစိုးရသည္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ ေျခလွမ္းအျဖစ္ ၂၁ ရာစုု ပင္လံုညီလာခံကို ၾသဂုုတ္
လကုုန္တြင္ ေခၚယူရန္ စီစဥ္ေနသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တိုင္း ရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားရွိေနၿပီး
8   2016, ’UN Special Rapporteur Yanghee Lee’s statement’, Mizzima 2 July. Available from: http://www.mizzima.com/
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အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ေနခ်ိန္တြင္ ေမ ွ်ာ္လင့္ခ်က္ မေရရာသည့္ အားလံုးပါ၀င္ေရးမူအတိုင္း ညီလာခံသို႔
တက္ေရာက္မည္ ဆိုပါက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ၃ ဖဲြ႔သည္ ညီလာခံမတိုင္မီ အၿပီးတုုိင္ လက္နက္စြန္႔ရမည္ဟု
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ေတာင္းဆိုထားသည္။
ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အားလံုးအျပည့္အ၀ ပါ၀င္ႏိုင္မွသာ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ျဖစ္ႏိုင္
မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ၊ စစ္တပ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပါတီမ်ား
မျဖစ္မေန ပါ၀င္ရန္လိုသကဲ့သို႔။ နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား အသံမ်ားလည္း ပါ၀င္သင့္သည္။
ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊ အစအနတံုး ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈမ်ား၊ အတင္းအဓမၼေရႊ႔ေျပာင္းခံရမႈမ်ား ႏွင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအေပၚ
ရည္ရြယ္ၿပီး စနစ္တက် က်ဴးလြန္ေနသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနသေရြ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိႏိုင္မည္ မဟုုတ္ေပ။ အရပ္ဖက္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးမႈႏွင့္ ျပန္လည္
သင့္ျမတ္ေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ရန္ လိုအပ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရး မွတ္တမ္းတင္ေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တမႈ
ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးတို႔အတြက္ ကာလၾကာရွည္ လႈံ႔ေဆာ္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနသည့္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ က်ယ္က်ယ္၊ ျပန္႔ျပန္႔ လက္တြဲ
လုုပ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ လည္း နည္းလမ္းရွာေဖြသင့္သည္။
ထို႔အျပင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၆ လအတြင္း ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား တိုးပြား လာသည့္အေပၚ ယခင္ သမၼတ
ေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ လက္မွတ္ထိုးရန္ ဆံုးျဖတ္ ထားသည့္ ၫႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားရက္စက္၊
လူမဆန္၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မေလ်ာ္ညီ သည့္ ဆက္ဆံ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ားအား ဆန္႔က်င္သည့္ ကုလသမဂၢ သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္ (UNCAT) ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းအပ္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းက်င့္၀တ္ (OPCAT) တို႔အား အစိုးရ
သစ္အေနျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ND-Burma မွ တိုက္တြန္းပါသည္။
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