လက္ပံတန္းျမိဳ႕ ႏွမ္နင္းမႈ -

ျမန္မမႏုင္ငံ ပဲခးတုင္းေဒသၾကး လက္ပံတန္းျမိဳ႕ တြင္
အင္အမးအလြန္အကၽြံအသံုးျပိဳျခင္း၊ လြတ္လပ္္မြ
ျငမ္းျငမ္းခ်မ္းခ်မ္း္ုရံုးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္္ြမထုတ္ေဖမ္ေျပမဆု
ခြင့္တု႔အေပၚ ခ်ိဳးေဖမက္မႈမ်မး

ၾသဂုုတလ
္ ၊ ၂၀၁၅
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အ္ရင္ခံ္မအက်ဥ္းခ်ိဳပ္

ျမန္မမႏုင္ငံ ပဲခးတုင္းေဒသၾကး လက္ပတ
ံ န္းျမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပသမ်မးႏွင့္ ရဲ၀န္ထမ္းမ်မးအၾကမး၊ တ္္ပတ္ၾကမ
ထပ္တုကရ
္ င္ဆုင္မႈျဖ္္ျပးေနမက္ ၂၀၁၅ခုႏွ္္ မတ္လ ၁၀ ရက္တင
ြ ္ မၾကမေသးမက ျပဌမန္းခဲ့ေသမ အမ်ိဳးသမး
ပညမေရးဥပေဒအေပၚ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသ အေယမက္ ၂၀၀ ခန္ရ
႔ ွ လအုပ္္အ
ု မး ျမန္မမႏုင္ငံရ႕ဲ တပ္ဖြ႕ဲ ၀င္မ်မးမွ
အၾကမ္းဖက္ႏွမ္နင္းခဲ့ပါသည္။ ထုသ႔မ
ု ျဖ္္ပမြ းမတ္္ရက္ႏွ္္ရက္အလုတြင္ ရဲမ်မးမွ ဆႏၵျပသမ်မးအမး ရန္ကုနသ
္ ု႔
ဆက္လက္ခ်တက္ႏုင္ျခင္းမရွေ္ရန္ တမးဆးပတ္ဆ႔ခ
ု ဲ့ပါသည္။ မတ္လ၁၀ ရက္ေန႔ နံနက္ပုငး္ တြင္ တင္းမမမႈ
အရွန္ျမင့္မမးလမျပးေနမက္ ျမန္မမႏုင္ငံရတ
ဲ ပ္ဖ႔၀
ြဲ င္မ်မးမွ လက္တုငတ
္ တ
ု ္မ်မးကုင္လ်ွ က္ လအုပအ
္ တြင္းခ်တက္
သြမးကမ လက္နက္မဲ့ ဆႏၵျပသမ်မးႏွင့္ ရပ္ၾကည့္ေနသမ်မးအမး ျပင္းထန္္မြ ရုကႏ
္ ွက္ခဲ့ပါသည္။ ဤအ္ရင္ခံ္မ
ေရးသမးခ်န္တြင္ လက္ပတ
ံ န္း၌ အင္အမးအလြနအ
္ ကၽြံသုးံ မႈတြင္ ပါ၀င္ခသ
့ဲ ည့္ ရဲအရမရွမ်မးအေပၚ အ္ုးရမွ ျပ္္မႈ
ဆုင္ရမ အေရးယအျပ္္ေပးျခင္း ျပိဳလုပခ
္ ဲ့ေၾကမင္း မသရပါ။

မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မမႏုင္ငံ ရဲတပ္ဖ႔၀
ဲြ င္မ်မးမွ လက္ပတ
ံ န္းရွ ဆႏၵျပသ ၁၂၇ ဥး၊ သတင္း္မ ဆရမမ်မး
ႏွင့္ ရပ္ၾကည့္ေနသမ်မးအမး ဖမ္းဆးကမ၊ ထန္းသမ္းထမးသမ်မးအမး ကယ
ု ္ထလက္ေရမက္ႏွင့္ ႏႈတ္အမးျဖင့္
ေ္မ္ကမးခဲ့ပါသည္။ ဤအ္ရင္ခံ္မေရးခ်န္တြင္ လက္ပတ
ံ န္း၌ အဖမ္းခံေနရသည့္ အမ်ိဳးသမးႏွင့္ အမ်ိဳးသမး ၇၇
ဥးတ႔မ
ု ွမ

ေထမင္ဒဏ္ ကုးႏွ္္ႏွင့္ေျခမက္လအထအျပ္္ဒဏ္က်ခံႏုင္ရသည့္

္ြဲဆုခ်က္မ်မးႏွင့္

ရင္ဆုငေ
္ နရ

ရပါသည္။ အထန္းသမ္းခံရသမ်မးအနက္ ငါးဆယ္မွမ အက်ဥ္းက်ေနၾကပါသည္။ ေက်မင္းသမးေခါင္းေဆမင္
အခ်ိဳ႕မွမ ္ုရံုးခြင့အ
္ ေပၚ ္ည္းမ်ဥ္းကန္႔သတ္ထမးသည့္ ဥပေဒအရ ခ်ိဳးေဖမက္မႈ တ္္ခတ
ု ည္းအတြက္ ္ြဲခ်က္အ
မ်မးအျပမးႏွင့္ ရင္ဆုင္ေနရပါသည္။

Fortify Rights ႏွင့္ Harvard Law School International Human Rights Clinic (“the Clinic”) မွ
မတ္လ၁၀ရက္ေန႔ အျဖ္္အပ်က္မ်မး ျမင္ေတြ႕ခဲသ
့
မ်က္ျမင္သက္ေသ ၂၅ ဥးအမး ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ျပး၊
လက္ပံတန္းတြင္ ဆႏၵျပခ်န္ႏွင့္ ႏွမ္နင္းခ်န္မ်မး၌ ရုကက
္ းခဲ့သည့္ ဓါတ္ပုံ ၅၀၀ ေက်မ္ႏွင့္ ဗဒယု ၄၀ ေက်မ္အမး
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သံုးသပ္ေလ့လမခဲ့ပါသည္။
ျမန္မမႏုင္ငံရတ
ဲ ပ္ဖ႔ြဲ

လက္ပတ
ံ န္းတြင္

အင္အမးအလြနအ
္ ကြ်ံအသံုးျပိဳမတ
ႈ ြင္

၀င္အမ်မးအျပမးအမး

ဗဒယုမ်မးတြင္ေတြ႕ျမင္ႏုင္ျပး

ရဲအရမရွ

ပါ၀င္ခေ
ဲ့ သမ

မည္သမည္၀ါျဖ္္ေၾကမင္း

၎ဓမတ္ပုမ
ံ ်မးႏွင့္

အခ်ိဳ႕လည္းပါ၀င္ပတ္သက္ေနေၾကမင္း

မ်က္ျမင္သက္ေသမ်မးမွ

ထြက္ဆုခပ
ဲ့ ါသည္။

ဆႏၵျပသမ်မး၏ လြတလ
္ ပ္္မြ ျငမ္းျငမ္းခ်မ္းခ်မ္း္ုရုးံ ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္္မြ ထုတ္ေဖမ္ျပဆုခြင့မ
္ ်မးအမး ႏင
ု င
္ တ
ံ ကမ
ဥပေဒအရ ကမကြယထ
္ မးပါသည္။ ျမန္မမအမဏမပုင္မ်မးမွ လ္ုခြဲရန္ အမန္႔ေပးျခင္း၊ ရန္ကုနသ
္ ႔ု ဆက္လက္ခ်
တက္ႏုင္ျခင္းမရွရန္ ပတ္ဆ႔တ
ု မးဆးျခင္းႏွင့္ ဆႏၵျပမႈမ်မးအမး အေၾကမင္းမဲ့ မလအ
ု ပ္ပဲကန္႔သတ္ ပ္တ္ပင္ျခင္း
တ႔ျု ဖင့္

ဆႏၵျပသမ်မး၏

၎အခြင့အ
္ ေရးမ်မးအမး

ခ်ိဳးေဖမက္ခဲ့ပါသည္။

ဆႏၵျပသမ်မးအမးႏွမ္နင္း္ဥ္တြင္

ျမန္မမႏုင္ငံရတ
ဲ ပ္ဖ႔၀
ြဲ င္အခ်ိဳ႕မွ လက္နက္မဲ့ ဆႏၵျပသမ်မးအမး ရုက္ႏွကလ
္ ွ်က္ လ္ုခဲြျပး ထန္းသမ္းခံေန ရသည့္
ျပည္သမ်မးအမး

ရုက္ႏွကခ
္ ဲ့ပါသည္။

ထုသ႔ျု ပိဳမျခင္းမ်မးမွမ

ႏင
ု င
္ တ
ံ ကမဥပေဒမ်မးႏွင့္

ျမန္မမႏုင္ငံရတ
ဲ ပ္

ဖြဲ႕၀င္မ်မးလက
ု ္နမရမည့္ ႏင
ု င
္ တ
ံ ကမလုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္းမ်မးကု ခ်ိဳးေဖမက္သည့္ အင္အမးအလြန္အကၽြအ
ံ သံုးျပိဳ
မႈပင္ျဖ္္ပါသည္။ ေနမက္ဆုးံ အေနျဖင့္ မမတ႔ရ
ု ပုင္ခင
ြ ့မ
္ ်မးအရ လြတ္လပ္္မြ ျငမ္းျငမ္းခ်မ္းခ်မ္း္ုရုးံ ၍ ထုတ္ေဖမ္
ေျပမဆသ
ု မ်မးကုသမ ပ္္မွတထ
္ မးကမ ထန္းသမ္းမႈမ်မးျပိဳလုပ္ျခင္း၊ အေရးယျခင္းတ႔ု ဆက္လက္ျဖ္္ေပၚေန
ျခင္းမွမ အၾကြင္းမဲ့အမဏမရွငဆ
္ န္ေသမ လုပ္ရပ္မ်မးျဖ္္ကမ ႏုင္ငံတကမ ဥပေဒမ်မးကု ခ်ိဳးေဖမက္မႈျဖ္္ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏ္
ွ ္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၎ရက္မတုငမ
္ အျဖ္္အပ်က္မ်မးတြင္ ရဲမ်မး၏ အင္အမးအလြနအ
္ ကၽြံ
အသံုးျပိဳမ၊ႈ အေၾကမင္းမဲ့ဖမ္းဆးထန္းသမ္းျခင္းႏွင့္ လြတလ
္ ပ္္မြ ျငမ္းျငမ္းခ်မ္းခ်မ္း္ုရုးံ ၍ ထုတ္ေဖမ္ေျပမဆုေန
သမ်မး၏ အခြင့အ
္ ေရးမ်မး ခ်ိဳးေဖမက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပး ျမန္မမႏုင္ငံအ္ုးရမွ သမမသမတ္က်ေသမ ျပည့္္ံု သည့္
သးျခမး္ံု္မ္း္္္ေဆးမႈတ္္ရပ္ ျပိဳလုပ္ရန္ Forfity Rights ႏွင့္ the Clinic တ႕ု မွ အၾကံျပိဳပါသည္။

အက်ဥ္းက်ေနသမ်မးသည္ မမတ႔၏
ု
လု႔အခြင့အ
္ ေရးမ်မးကသ
ု မ ရယက်င့္သုးံ မႈျဖ္္သျဖင့္ ထသ
ု မ်မးကု ကန္႔
သတ္ခ်က္မရွ ခ်က္ျခင္းလႊတ္ေပးရပါမည္။ အခြင့အ
္ ေရးခ်ိဳးေဖမက္သ အရမရွအမးလံုးအမး အ္ုးရမွ တမ၀န္ယ
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ေ္ျပး ထခက
ု ္ခံရသမ်မးအမး ျပန္လည္ ကု္မးမႈမ်မး အျပည့္အ၀ေဆမင္ရြက္ေပးရပါမည္။ အျခမး အေျခအေန
မ်မးတြင္ ထုကသ
ဲ့ ႔ု အခြင့အ
္ ေရးခ်ိဳးေဖမက္မႈမ်မး ထပ္မံမေပၚေပါက္ေ္ရန္ လြတလ
္ ပ္္ြမျငမ္းျငမ္းခ်မ္းခ်မ္း ္ုရုးံ ၍
လြတ္လပ္္ြမထုတ္ေဖမ္ေျပမဆုပုင္ခင
ြ ့အ
္ ေပၚ အျပည့္အ၀အကမအကြယ္ေပးရန္ ဥပေဒျပိဳျပင္ေျပမင္းလဲမႈ အပါ
အ၀င္ လအ
ု ပ္သည့္ အဆင့္အမးလံုးကု အ္ုးရမွ ေဆမင္ရြက္ေပးရပါမည္။

အဓကေတြ႕ရွခ်က္မ်မး

ေက်မင္းသေက်မင္းသမးမ်မး၊ လႈပ္ရွမးသမ်မးႏွင့္ ပညမရွငမ
္ ်မး ကန္႔ကက
ြ သ
္ ည့္ၾကမးမွပင္ ၂၀၁၄ ခုႏ္
ွ ္ ္က္တင္
ဘမလ ၃၀ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မမႏုင္ငလ
ံ ႊတေ
္ တမ္မွ အမ်ိဳးသမးပညမေရးဥပေဒကု ျပဌမန္းခဲ့ပါသည္။ ၎ဥပေဒ
သည္ေက်မင္းသမးသမဂၢ ထေထမင္ပင
ု ္ခင
ြ ့အ
္ မး ကမကြယထ
္ မးျခင္းမရွ၊ ပညမေရး မ၀ါဒမ်မးခ်မွတရ
္ မတြင္ ျပည္
နယ္ႏွင့္ တုင္းေဒသၾကးတ႔၏
ု
အခန္းက႑နည္းပါးကမ တုင္းရင္းသမးအုပ္္ုမ်မး၏ အထးလုအပ္ခ်က္မ်မးအမး
ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းမရွသည့္အျပင္ အျခမးေသမ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်မးရွသည္ဟု ေ၀ဖန္သမ်မးမွ ေျပမဆုပါသည္။

ဤဥပေဒျပဌမန္းျပးေနမက္

ေက်မင္းသမးမ်မးဥးေဆမင္သည့္

အေရးပါေသမ

ဆႏၵျပမႈတရပ္လ်င္ျမန္္မြ

ေပၚေပါက္ခပ
ဲ့ ါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏ္
ွ ္ ဇန္န၀ါရလတြင္ ဤဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၎တ႔၏
ု ေတမင္းဆုခ်က္မ်မး
အေပၚ ဂရုျပိဳမေ္ရန္ ေက်မင္းသမးအုပ္
္ ုမ်မးႏွင့္ လႈပ္ရွမးသမ်မးႏုင္ငံတ၀န္းမွေန၍ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သ႔ု ္တင္ခ်တက္
ခဲ့ၾကပါသည္။

ေဖေဖမ္၀ါရလတြင္ ေက်မင္းသမးေခါင္းေဆမင္မ်မး၊ ပညမေရးျပိဳျပင္ေျပမင္းလဲမတ
ႈ ြင္ ္တ္၀င္း္မးသလႈပ္ရွမးသ
မ်မး၊ အ္ုးရ အရမရွမ်မးႏွင့္ လႊတ္ေတမ္အမတ္မ်မး ညွႏႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ျပး အမ်ိဳးသမးပညမေရးဥပေဒ ျပိဳျပင္
ေျပမင္းလဲရန္ ဥပေဒၾကမ္းတ္္ရပ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ၎အေျခအေနေၾကမင့္ ဆႏၵျပအုပ္္အ
ု ခ်ိဳ႕မွ အုပ္္ခ
ု ြဲ
ခဲ့ၾကပါသည္။ သု႔ရမတြင္ မႏၱေလးမွဆႏၵျပအုပ္
္ ုၾကးတ္္္မ
ု ွမမ အဆုျပိဳလမသည့္ျပိဳျပင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အ္ုး
ရ၏ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္အပၚသံသယရွဆဲျဖ္္ကမ ဆႏၵျပမႈအုပ္
္ ုခဲြမည့္အ္မး ယမယရပ္ဆင
ု ္းရန္သမ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါ
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သည္။ ေဖေဖမ္၀ါရလေႏွမင္းပုင္းတြင္ အေယမက္၂၀၀ခန္႔ရွ ၎ဆႏၵျပအုပ္္ုမွ ရန္ကုနျ္ မိဳ႕ ေျမမက္ဘက္ ၇၅မင
ု ္
ခန္႔အကြမရွ ပဲခးတုင္းေဒသၾကး လက္ပတ
ံ န္းျမိဳ႕ေအမင္ေျမဗမမန္ ဘုန္းေတမ္ၾကးေက်မင္းတြင္ အေျခ္က
ု ္ခဲ့ၾက
ပါသည္။

လက္ပံတန္းရွဆႏၵျပသမ်မး မတ္လ၂ရက္ေန႔မွ္တင္၍ ပတ္ဆ႔ခ
ု ဲ့ၾကျပး ရန္ကုနသ
္ ႔ု ဆက္လက္ခ်မတက္ႏုင္ရန္
တမးဆးခဲၾ့ ကပါသည္။ ေဒသခံအ္ုးရအရမရွမ်မးႏွင့္ ညွႏႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်မးျပိဳလုပ္ျပး မေအမင္ျမင္သည့္ေနမက္
မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဆႏၵျပသမ်မးမွ ရဲမ်မးပတ္ဆ႔ထ
ု မးသည္ကု ထုးေဖမက္ထက
ြ ္ရန္ ၾကိဳးပန္းခဲ့ၾကသည္။
မ်မးမၾကမမတြင္ ရဲမ်မးမွ ဆႏၵျပသမ်မးအေပၚ အၾကမ္းဖက္ႏွမ္နင္းမႈ ္တင္ျပိဳလုပ္ခ့ပ
ဲ ါသည္။

Fortify Rights ႏွင့္ the Clinic တ႔မ
ု ွ ၎အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ္ံု္မ္း္္္ေဆးခဲ့ရမ အဓကေတြ႕
ရွခ်က္ေလးရပ္ ေဖမ္ထုတ္ႏုငခ
္ ဲ့ပါသည္။ -

၁။ ျမန္မမအမဏမပုင္မ်မးမွ လက္ပံတန္းရွ ဆႏၵျပသမ်မးအမး လ္ုခရ
ဲြ န္ အမန္႔ေပးကမ ရန္ကုနသ
္ ႔ု ဆက္လက္ခ်
တက္မသြမးႏုင္ရန္ ပတ္ဆ႔ုတမးဆးခဲျ့ ပး၊ ေၾကြးေၾကမ္မႈ၊ သဆမ
ု ႈ၊ အလံေ၀ွ႔ယမ္းမႈမ်မး မျပိဳရန္ တမးျမ္္ခ်က္မ်မး
မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကျငမခဲပ
့ ါသည္။ ထုသ႔ျု ပိဳလပ
ု ္ရမတြင္ လြတလ
္ ပ္္မြ ျငမ္းျငမ္းခ်မ္းခ်မ္း ္ုရုးံ ခြင့္ႏွင့္
လြတ္လပ္္ြမ

ထုတ္ေဖမ္ေျပမဆုခြင့အ
္ ေပၚ

ကန္႔သတ္ရန္အတြက္

ႏုင္ငံတကမဥပေဒ

္ံခ်န္္ံႏႈန္းမ်မးႏွင့္

ကက
ု ္ညသည့္ အေၾကမင္းျပခ်က္မ်မး မေပးခဲ့ပါ။ ဆႏၵျပသမ်မးမွ ၎တ႔၏
ု အခြင့အ
္ ေရးမ်မး အသံုးခ်ရမတြင္
ျဖ္္ေျမမက္ေအမင္ ျမန္မမအမဏမပုင္မ်မးမွ ပံ့ပုးခဲ့ျခင္းမရွသည့္အတြက္ တင္းမမမႈမ်မးပုမုဆုးရြမလမကမ အဆံုး
တြင္ ရဲမ်မးႏွင့္ ဆႏၵျပသမ်မး မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္တက
ု ္ရင္ဆုင္ခ့ရ
ဲ ပါသည္။

ႏင
ု င
္ တ
ံ ကမဥပေဒအရ

အမ်ိဳးသမးလံုျခံိဳေရးကမကြယမ
္ ႏ
ႈ ွင့္

အမ်မးျပည္သျငမ္၀ပ္ေရးတ႕ု ကဲသ
့ ႔ု

အခ်ိဳ႕ေသမ

တရမး၀င္ ရည္မွန္းခ်က္မ်မးအတြက္ လုအပ္သည့္အခါမ်မးတြင္မသ
ွ မ လြတလ
္ ပ္္မြ ျငမ္းျငမ္းခ်မ္းခ်မ္း္ုရုးံ ခြင့ႏ
္ ွင့္
လြတ္လပ္္ြမထုတ္ေဖမ္ေျပမဆုခြင့မ
္ ်မးအေပၚ ကန္႔သတ္ခြင့္ျပိဳပါသည္။ ၎ကန္႔သတ္ခ်က္မ်မးမွမလည္း အေျခ
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အေနတ္္ရပ္တြင္ ထတ
ု ရမး၀င္ရည္မွန္းခ်က္မ်မးႏွင့္ အခ်ိဳးကက
ု ္ညရပါမည္။ ႏင
ု င
္ တ
ံ ကမဥပေဒမ်မးအရ ဆႏၵ ျပ
သမ်မးမွ အမဏမပင
ု ္မ်မးအမးအသေပးရန္ သတ္မတ
ွ ္ထမးသည့္ ဥပေဒကု ခြင့္ျပိဳထမးေသမ္လည္း အမဏမပုင္
မ်မးအမး အသေပးရန္ သတ္မတ
ွ ္ထမးသည့္ ဥေပဒကု ခြင့ျ္ ပိဳထမးေသမ္လည္း၊ အမဏမပုင္မ်မး၏ ခြင့ျ္ ပိဳခ်က္
ျဖင့္သမ ခ်တက္ဆႏၵျပရမည္ဟသည့္ သတ္မတ
ွ ္ခ်က္ကုမ ႏုင္ငံမ်မးအေပၚ ခြင့္ျပိဳထမးျခင္းမရွပါ။ ႏုင္ငတ
ံ ကမ
ဥပေဒအရ အသေပးရန္ သတ္မတ
ွ ္ခ်က္ကု မလုကန
္ မခဲသ
့ ည့္အတြက္ ဒဏ္ေငြခ်မွတ္ျခင္း သု႔မဟုတ္ အက်ဥ္း
ခ်ျခင္းမ်မး မရွေ္ရပါ။

ေဖေဖမ္၀ါရလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မမႏုင္ငံျပည္ထေ
ဲ ရး၀န္ၾကးဌမနမွ ဆႏၵျပသမ်မးမွမ “ႏင
ု င
္ ေ
ံ တမ္တည္ျငမ္ေရး”
၊ “ႏင
ု င
္ ေ
ံ တမ္ လံုျခံိဳေရး” ႏွင့္ “ေဒသႏၱရျငမ္းခ်မ္းေရး” အေပၚျခမ္းေျခမက္မႈမ်မး ေပၚေပါက္ေ္သျဖင့္ လ္ုခဲြ ရန္
အတအလင္း အမန္႔ေပးခဲ့ပါသည္။ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၃ ရက္ေန႔မ်မးတြင္ ဆႏၵျပသမ်မး လက္ပတ
ံ န္းျမိဳ႕မွ
ထြက္ခြမ၍ ခ်တက္ႏုင္ျခင္းမရွေ္ရန္ ရဲမ်မး ေဒသႏၱရဘုန္းၾကးေက်မင္းအနးတြင္ ပတ္ဆ႔ခ
ု ဲ့ၾကပါသည္။ ေက်မင္း
သမးမ်မးႏွင့္ ေထမက္ခအ
ံ မးေပးသေဒသခံမ်မးမွ အ္ုးရ၏ပတ္ဆ႔ုတမးဆးမႈအေပၚ ဆႏၵျပသည့္အေနျဖင့္ ပတ္
ဆ႔မ
ု ႈမ်မးအေရွ႕ရွ လမ္းေပၚတြင္ ေနရမယခဲ့ၾကျပးေနမက္ တ္္ပတ္လုးံ ၎ေနရမ၌ ရွေနခဲ့ၾကပါသည္။

ဆႏၵျပသမ်မးအေပၚ
တည္ျငမ္ေရး” ၊

ကန္႔သတ္ခ်က္မ်မးျပိဳလုပ္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍

ဆႏၵျပသမ်မးသည္

“ႏုင္ငံေတမ္

“ႏင
ု င
္ ေ
ံ တမ္ လံုျခံိဳေရး” ႏွင့္ “ေဒသႏၱရျငမ္းခ်မ္းေရး” အေပၚျခမ္းေျခမက္မႈမ်မး ေပၚေပါက္

ေ္သည္ဟသည့္ ေယဘုယ် အေၾကမင္းျပခ်က္သမ ျမန္မမအ္ုးရမွ ၎၏ ေဖေဖမ္၀ါရလ ၂၈ ရက္ေန႔ အမန္႔ တြင္
ေဖမ္ျပခဲပ
့ ါသည္။ လက္ပံတန္းရွ ဆႏၵျပမႈ၏ သေဘမသဘမ၀အရ ဥပမမ “ေဒသႏၱရျငမ္းခ်မ္းေရး” အေပၚ
ျခမ္းေျခမက္မႈ ရွခဲ့ေၾကမင္း အေထမက္အထမးမရွပါ။ အမွန္တကယ္တင
ြ ္မ ျဖ္္ေပၚေနသည့္ အေျခမေနမ်မးအရ
ဆႏၵျပသမ်မးအမး လ္ုခဲြရန္အမန္႔ေပးျခင္း၊ ပတ္ဆ႔မ
ု ႈမ်မးျပိဳခဲ့ျခင္း၊ ဆႏၵျပသမ်မးအမး လက္ပံတန္းျမိဳ႕ျပင္ထက
ြ ္
ဆႏၵျပျခင္းမျပိဳရန္ ကန္႕သတ္ပတ္ပင္ျခင္းမ်မးအတြက္ အမန္႔ေပးရန္ ခုင္လုသ
ံ ည့္ အေၾကမင္းျပခ်က္တ္္္ုတ
ံ ္္
ရမမွ်မရွခဲ့ပါ။
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မႏၱေလးျမိဳ႕မွ ခ်တက္လမ္ဥ္တြင္၎၊ လက္ပတ
ံ န္းျမိဳ႕တြင္ ရွေန္ဥ္ေသမ္၎ မည္သည့္အခ်န္တြင္မွ် ဆႏၵျပ
ေခါင္းေဆမင္မ်မးမွ ျမန္မမႏုင္ငံ၏ ျငမ္းခ်မ္း္ြမ္ုရုးံ မႈႏွင့္ ျငမ္းခ်မ္း္ြမ္တန္းလွည့လ
္ ည္မႈ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္
ထမးသည့္အတင
ု ္း ျမိဳ႕နယ္အမဏမပုငမ
္ ်မးထံမွ တရမး၀င္ခင
ြ ့ျ္ ပိဳခ်က္ရယရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းမရွပါ။ သ႔ရ
ု မတြင္ ၎
ဥပေဒ၏ ၾကိဳတင္ခင
ြ ့ျ္ ပိဳခ်က္ရယရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မွမ ႏင
ု င
္ တ
ံ ကမအဆင္အ
့ တန္း မမပါ။ မႏၱေလးျမိဳ႕မွ ္တင္
ခ်တက္လမ္ဥ္တြင္ ဆႏၵျပေခါင္းေဆမင္မ်မးမွ ဤဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တ႔အ
ု ေနအထမးႏွင့္ ဥပေဒအမး
လက
ု ္နမရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွေၾကမင္း လသရွင္ၾကမးေၾကျငမခဲပ
့ ါသည္။

လက္ပံတန္းရွေက်မင္းသမးေခါင္းေဆမင္မ်မးမွ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုနသ
္ ႔ခ
ု ်တက္ပြဲ ျပန္လည္္တင္ရန္
ရည္ရြယ္ခ်က္ကု ထုတ္ေဖမ္သည့္ ေၾကျငမခ်က္တ္္ေ္မင္ မတ္လ ၈ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခပ
့ဲ ါသည္။ အေယမက္
၂၀၀

ခန္႕ရွ

ရဲအုပ္္တ
ု ္္္ုမွ

မတ္လ

၁၀

ရက္ေန႔

နံနက္ပုင္း

တေလွ်မက္လုးံ

ပတ္ဆ႔တ
ု မးဆးမႈ

ဆက္လက္ျပိဳလုပခ
္ ဲ့ေၾကမင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်မးမွ ေျပမဆုခဲ့ပါသည္။ ဆႏၵျပသမ်မးအမး အနးအနမးရွ အေ၀း
ေျပးကမးလမ္းမ လမ္းဆံုအထသမ ေျခလ်င္ခ်တက္ခြင့ျ္ ပိဳျပး ထုေနရမတြင္ ရန္ကုနသ
္ ႔သ
ု ြမးသည့္ ထရပ္ကမး
မ်မးအေပၚ တက္ရမည္ဟု ပဲခးတင
ု ္းေဒသၾကး လံုျခံိဳေရးႏွင့္ နယ္္ပ္ေရးရမ၀န္ၾကး ဗုလ္မွမးၾကးသက္ထြနး္ မွ
ေက်မင္းသမးေခါင္းေဆမင္မ်မးအမး ထုေန႔နံနက္ပုငး္ တြင္ က်င္းပခဲသ
့ ည့္ အ္ည္းအေ၀းႏွ္္ရပ္၌ ေျပမဆုခဲ့
ပါသည္။

ထ႔အ
ု ျပင္ အေ၀းေျပးလမ္းမသ႔အ
ု သြမး ေၾကြးေၾကမ္သံမ်မးျပိဳလုပ္ျခင္း၊ သခ်င္းဆုျခင္း၊ အလံမ်မးေ၀ွ႕ယမ္းျခင္း မ်မး
ခြင့္မျပိဳေၾကမင္းလည္း ၀န္ၾကးမွ ဆႏၵျပသမ်မးအမး ေျပမၾကမးခဲပ
့ ါသည္။ အ္ုးရ၏ ယခင္ေဆမင္ ရြက္ခ်က္ မ်မးႏွင့္
၎ကန္႕သတ္ခ်က္မ်မးမွမ ႏင
ု င
္ တ
ံ ကမဥပေဒအရ တရမး၀င္ခြင့ျ္ ပိဳထမးသည့္ လုုပထ
္ ုးံ လုုပ္နည္း တ္္္ုတ
ံ ္္
ခုႏွင့မ
္ ွ် သက္ဆုင္ျခင္းမရွသျဖင့္ ၎တ႔မ
ု ွမ ဆႏၵျပသမ်မး၏ လြတ္လပ္္မြ ျငမ္းျငမ္းခ်မ္းခ်မ္း္ုရုးံ ခြင့ႏ
္ ွင့္ လြတ္လပ္
္ြမထုတ္ေဖမ္ေျပမဆုခြင့တ
္ ႔အ
ု ေပၚ ကန္႕သတ္ပတ္ပင္ရန္ ခုင္လုသ
ံ ည့္အေၾကမင္းရင္းမ်မး မဟုတ္ပါ။
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“အမ်မးျပည္သ ျငမ္၀ပ္မ”ႈ ထန္းသမ္းေရးမွမ ျငမ္းခ်မ္း္ြမ္ုရံုးမႈႏွင့္ ထုတ္ေဖမ္ေျပမဆမ
ု ႈတ႔အ
ု ေပၚ ကန္႔သတ္ရန္
တရမး၀င္ရည္မွနး္ ခ်က္ဟု ႏင
ု င
္ တ
ံ ကမဥပေဒအရ ယဆေသမ္လည္း ဆႏၵျပလႈပ္ရွမးမႈမ်မးေၾကမင့္ အမ်မးျပည္သ
ျငမ္၀ပ္မႈျခမ္းေျခမက္ခရ
ံ သည့္ဟသည့္ အေထမက္အထမးမရွပါ။ အေျခအေနအခ်ိဳ႕တြင္ အ္ုးရမွ အမ်မးျပည္သ
ရွရမ အရပ္မ်မးတြင္ ေနရမယေနသည့္ ဆႏၵျပသမ်မးအမး လ္ုခြဲႏုင္ပါသည္။ သ႔ရ
ု မတြင္ လက္ပံတန္းျမိဳ႕ ဆႏၵျပ
ပြဲမ်မး၏ အေနအထမးတြငမ
္
၎အေျခအေနမ်မးရွေၾကမင္း မထင္ရွမးပါ။ ဆႏၵျပသမ်မး၏ အျမင္မ်မးအမး
္ုရံုးေဖမ္ထတ
ု ္ပုင္ခင
ြ ့က
္ ု ခုင္လုသ
ံ ည့္အေၾကမင္းျပခ်က္မရွဘဲ ကန္႔သတ္ပတ္ပင္ခဲ့သည့္အတြကသ
္ မ လက္ပံတန္း
ရွလမ္းေပၚတြင္ ဆႏၵျပသမ်မး ေနရမယထမးရျခင္းျဖ္္ပါသည္။

လက္ပံတန္းရွျငမ္းခ်မ္း္ြမ ဆႏၵျပသမ်မးအေပၚ တရမးမ၀င္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်မးႏွင့္ သင့္ေတမ္မႈမရွသည့္ ကန္႔
သတ္ခ်က္မ်မး ၾကမ္ဖန္မ်မး္ြမ ျပိဳလပ
ု ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မမအမဏမပုငမ
္ ်မးမွ အေျခခံလ႕အခြင့အ
္ ေရးမ်မးျဖ္္သည့္
လြတ္လပ္္ြမျငမ္းျငမ္းခ်မ္းခ်မ္း ္ုရံုးခြင့ႏ
္ ွင့္ လြတလ
္ ပ္္မြ ထုတ္ေဖမ္ေျပမဆုခြင့မ
္ ်မးအမး ကမကြယ္ရန္၀တၱရမး
ပ်က္ကက
ြ ္ခဲ့ပါသည္။ အဆံုးတြင္ ဆႏၵျပသမ်မးအေပၚ မလုအပ္သည့္ ကန္႔သတ္ပတ္ပင္မႈမ်မး ျပိဳလုပ္ခသ
့ဲ ည့္အ
တြက္ တင္းမမမႈမ်မးတုးပြမးလမကမ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ ထပ္တက
ု ္ရင္ဆုင္မႈႏွင့္ ျပည္နယ္အမဏမပင
ု ္မ်မး၏
အင္အမးအလြနအ
္ ကၽြသ
ံ ုးံ မႈတ႔အ
ု တြက္ အေၾကမင္းအရင္း တ္္ရပ္ေပၚေပါက္ခရ
ဲ့ ပါသည္။

၂။ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ကနး၌ မမတ႔က
ု ယ
ု က
္ ုယ္ ၾကးမမး္ြမ ခ်ိဳပ္တည္းခဲ့ျပးေနမက္ ျမန္မမရဲတပ္ဖ႔မ
ဲြ ွ ရဲတပ္
ဖြဲ႕၀င္မ်မးသည္ လြတ္လပ္္မြ ျငမ္းျငမ္းခ်မ္းခ်မ္း္ုရုးံ ထုတေ
္ ဖမ္ေျပမဆုခြင့က
္ ု က်င့္သုးံ ရန္ ၾကိဳးပမ္းသည့္ ဆႏၵျပသ
မ်မးအေပၚ ႏင
ု င
္ တ
ံ ကမ ္ံခ်န္္ံႏွံိဳးမ်မးကု ခ်ိဳးေဖမက္၍ အင္အမးအလြန္အကၽြံ အသံုးျပိဳခဲ့ၾကပါသည္။

မျဖ္္မေနလအ
ု ပ္သည္အ
့ ခါမွသမ တရမး၀င္ျပး လက္ရအႏၱ
ွ
ရမယ္ႏွင့္ အခ်ိဳးကက
ု ည
္ သည့္ နည္းလမ္းမ်မးျဖင့္
ဥပေဒၾကးၾကပ္ေရးအရမရွမ်မးမွ အင္အမးသံုးရန္ ႏင
ု င
္ တ
ံ ကမဥပေဒအရသတ္မတ
ွ ထ
္ မးပါသည္။ ဥပေဒၾကးၾကပ္
ေရးအရမရွမ်မး၏ အင္အမးႏွင့္လက္နက္ အသံုးျပိဳျခင္းဆုင္ရမ ကမၻမ့ကလ
ု သမဂၢ အေျခခံ္ည္းမ်ဥ္းမ်မးတြင္
“ထသ
ု ု႕ အသံုးျပိဳရမတြင္ ခ်ိဳပ္တည္းမႈရွျပး အျပ္္ၾကးေလးမႈ၊ ရည္မွန္းခ်က္၏ တရမး၀င္မႈတ႔ႏ
ု ွင့္ အခ်ိဳးကုက္ည ္ြမ
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ျပိဳမရန္”

ညႊန္ၾကမးထမးပါသည္။

ဥေပဒၾကးၾကပ္ေရးအရမရွမ်မးအတြက္

ကမၻမ့ကလ
ု သမဂၢက်င့္ထုးံ အရ

ဥေပဒၾကးၾကပ္ေရး အရမရွမ်မးသည္ “မျဖ္္မေနလအ
ု ပ္သည္အ
့ ခါမွသမ အင္အမးသံုးကမ မမတ႔၏
ု တမ၀န္
ထမ္းေဆမင္ရန္

လုအပ္သည့္အတင
ု ္းအတမထသမ

သံုးရန္”

လည္းသတ္မတ
ွ ထ
္ မးပါသည္။

တရမးမ၀င္

ျငမ္းခ်မ္း္ြမ္ုရုးံ သည့္အခါ လ္ုခဲြရန္ ေဆမင္ရက
ြ ္ခ်က္မ်မးသည္ပင္လွ်င္ ၎္ည္းမ်ဥ္း္ည္းကမ္းမ်မးႏွင့္ သက္
ဆုင္ပါသည္။

မမတ႔ဆ
ု ႏၵျပလႈပ္ရမွ းမႈမ်မးအေပၚ ကန္႕သတ္ပတ္ပင္ခ်က္မ်မးအမး လက္ခလ
ံ ု္တ္မရွသည့္ ဆႏၵျပသမ်မးမွမ
ရဲမ်မး၏ ပတ္ဆ႔တ
ု မးဆးမႈမ်မးအမး ္န္ေခၚရန္ ဆံုးျဖတ္ခၾဲ့ ကပါသည္။ ေက်မင္းသမးေခါင္းေဆမင္းမ်မးသည္ ၎
တ႔၏
ု ရည္ရြယ္ခ်က္မ်မးအမး အသံခ်ဲ႕္က္မတ
ွ ဆင့္ ရဲမ်မးအမးအသေပးေၾကျငမခဲ့ျပး ေလးေယမက္္အုပ္္ုဖ႕ြဲ ကမ
ရဲမ်မး္တန္းမႈအၾကမးမွ ခ်တက္၍ ျငမ္းခ်မ္း္ြမအဖမ္းခံမည္ျဖ္္ေၾကမင္းေျပမဆုခဲ့ပါသည္။ ပထမ ဆႏၵျပအုပ္္ု မွ
ပတ္ဆ႔ထ
ု မးသည့္ေနရမအေရမက္တြင္ ရဲမွခုခံကမ တြန္းခဲ့ပါသည္။ မၾကမမတြင္ ပမ
ု ၾု ကးမမးသည့္ ဆႏၵျပအုပ္္ု
မ်မးမွ ရဲမ်မး၏ ္တန္းမႈအမး တ္္ျပိဳင္နက္ ္တင္တြန္းခဲပ
့ ါသည္။

ဤသ႔မ
ု ်က္ႏွမခ်င္းဆုင္ ကယ
ု ခ
္ ႏၶမခ်င္း ္တင္ထေတြ႕ခ်န္တြင္ ရဲမ်မးေရမ ဆႏၵျပသမ်မးပါ မမကယ
ု က
္ ယ
ု ္ ၾကးမမး
္ြမခ်ိဳပတ
္ ည္းခဲၾ့ ကျပး အၾကမ္းဖက္သည္ဟု ဆုႏုင္သည့္သးျခမးအျဖ္္အပ်က္ အနည္းငယ္သမရွပံုရပါသည္။
ေက်မင္းသမးေခါင္းေဆမင္မ်မးမွ မမတ႔လ
ု ုပ္ေဖမ္ကုင္ဖက္မ်မးအမး အၾကမ္းမဖက္ရန္ အတအလင္းတက
ု တ
္ ြန္း
ခဲ့ၾကပါသည္။ ရဲမ်မး္တန္းေနသည့္ေနရမအနးတြင္ ရုကက
္ းခဲသ
့ ည့္ ဓမတ္ပုမ
ံ ်မးႏွင့္ ဗဒယုမ်မးတြငဆ
္ ႏၵျပသမ်မး
ေရွ႕တးု လမေနသည္ကု ခုခံရင္း ရဲအရမရွမ်မးမွ ၎တ႔၏
ု ပံု္ံမပ်က္ေ္ရန္ ထန္းသမ္းထမးသည္ကု ေတြ႕ရသည္။

ရဲမ်မး္တန္းေနသည့္ ေနရမမ်မးအမး ဆႏၵျပသမ်မးမွ ္တင္တြန္းျပး တ္္နမရခန္႔အၾကမတြင္ ေက်မင္းသမးမ်မး၊
ပံ့ပုးေပးေနသမ်မးႏွင့္ အနမးမွ ရပ္ၾကည့္ေနေသမ္လည္း ပါ၀င္ျခင္းမရွသမ်မးအေပၚ ရဲတပ္ဖဲြ ့၀င္မ်မးမွ ္တင္
အၾကမ္းဖက္ ႏွမ္နင္းပါသည္။ ႏွမ္နင္းမႈအ္တြင္ ရဲအရမရွမ်မးႏွင့္ အျခမးသမ်မးမွ ဆႏၵျပသမ်မးအေပၚ ခဲမ်မး၊
လက္နက္ကုငတ
္ တ
ု ္မ်မး၊ အျခမးအရမမ်မးႏွင့္ ပ္္ေပါက္ခဲ့ၾကပါသည္။ Fortify Rights ႏွင့္ the Clinic တ႔မ
ု ွ
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ၾကည့္ရႈ႕ေလ့လမခဲ့သည့္ သးျခမးဗဒယက
ု ုးခုတြင္ ရဲအရမရွမ်မးမွ ဆႏၵျပသမ်မးအမးခဲမ်မး အျခမးအရမမ်မး ႏွင့္
ပ္္ေပါက္ေနျပး လက္ကုငတ
္ တ
ု ္မ်မးကုငလ
္ ်က္ ဆႏၵျပအုပ္္ုမ်မးထံသ႔ု ေျပးသြမးေနသည္ကု ေတြ႕ရပါသည္။
၎ဗဒယမ
ု ်မးတြင္ ဆႏၵျပသမ်မးသည္ တြန႔ဆ
္ ုတသ
္ ြမးျခင္း၊ မ်က္ႏွမကုဖုးံ အုပ္ျခင္း၊ ရဲမ်မး္တန္းေနသည့္ေနရမမွ
ေ၀းရမသ႔ု ထြက္ေျပးျခင္းျဖင့္ အရမမ်မးႏွငပ
့္ ္္ေပါက္ခံေနရျခင္းကု တ္္ျပိဳင္နက္တု႕ံ ျပန္ေနသည္ကု ေတြ႕ရပါ
သည္။ မၾကမမတြင္ ရဲမ်မး္တန္းေနသည့္ေနရမမွ ဆႏၵျပသမ်မးထြက္ေျပးေနခ်န္တင
ြ ္ ရဲအရမရွမ်မးမွ ေရွ႕သု႔
လ်င္ျမန္္မြ ေျပးလမျပးဖမ္းမသမ်မးအမး ္တင္ရုကႏ
္ ွက္ပါသည္။ ရဲအရမရွအခ်ိဳ႕မွ လက္နက္မဲ့ ပုဂၢိဳလတ
္ ္္ဥးအမး
ပုင္း၍ ရုက္ႏွက္သည့္ အျခင္းအရမ အေတမ္မ်မးမ်မးေတြ႕ရပါသည္။

Fortify Rights ႏွင့္ the Clinic တ႔မ
ု ွ ္ုေဆမင္းရယခဲသ
့ ည့္ အေထမက္အထမးမ်မးတြင္ ရဲမ်မးမွ ဆႏၵျပ သမ်မး၊
သတင္း္မဆရမမ်မးႏွင့္

အျခမးသမ်မးအေပၚ

အလြနအ
္ ကၽြံအင္အမးသံုးခဲ့ေၾကမင္းေတြ႕ရပါသည္။

သုေတသနအဖြ႔သ
ဲ ည္ ရဲမ်မး၏ရုက္ႏွက္မႈခခ
ံ ဲ့ရျပး ဥးေခါင္း၊ ေက်မႏွင့္ နံရုးမ်မးတြင္ ထခက
ု ္ဒဏ္ရမရခဲ့သမ်မး
ပါ၀င္သည့္ ဆႏၵျပသ ဆယ္ဥးႏွင့္ ေျပမဆုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ လနမတင္ယမဥ္ေပၚတြင္ ေဆးကုသခံယေနသ
ဆႏၵျပသတ္္ဥးအမး

ရဲအရမရွမ်မးမွ

ရုကႏ
္ ွက္ခဲ့ေၾကမင္းကု

မ်က္ျမင္သက္ေသသံုးဥးမွ

ေျပမျပခဲ့ပါသည္။

ဆႏၵျပသမ်မးအျပင္ ဆႏၵျပမႈအေၾကမင္း သတင္းအ္ရင္ခရ
ံ န္ အခင္းေနရမတြင္ေရမက္ရွေနသ သတင္း္မဆရမ
အနည္းဆံုးႏွ္္ဥးႏွင့္ ဆႏၵျပမႈႏွင့္ လံုး၀သက္ဆုင္မရွ၊ ပါ၀င္ျခင္းမရွသ အသက္ ၁၈ႏွ္ေ
္ အမက္ လငယ္တ္္ဥး
အပါ၀င္ အနမးမွရပ္ၾကည့္ေနသမ်မးအမး ရဲအရမရွမ်မးမွ ရုုက္ႏွက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မမႏုင္ငံ ဒမုကေရ္အေရးေတမ္ပံု၏ ရုးရမသေကၤတတ္္ရပ္ျဖ္္ေသမ ခြပ္ေဒါင္းအလံကုငထ
္ မးသ ရတနမပံု
တကၠသလ
ု ္မွ ေက်မင္းသမးတ္္ဥးမွ ရဲမွ ႏွမ္နင္းေနခ်န္တြင္ ၎အမး မည္သ႔ရ
ု ုက္ႏွက္ခဲ့ေၾကမင္းကု ေအမက္ပါ
ကဲသ
့ ႔ု ေျပမျပခဲပ
့ ါသည္ -

ကၽြန္ေတမ့္ကု ရဲဆယ္ေယမက္ ၊ ဆယ္ငါ့ေယမက္ေလမက္က ၀ုင္းရုက္ၾကတယ္။
ကၽြန္ေတမ္လဲက်သြမးေပမဲ့ အလံကုေတမ့ လႊင့ထ
္ မးတုန္းပဲ။ ရဲက ကၽြန္ေတမ့
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မ်က္ႏွမနဲ႕ေခါင္းကု ကန္ဖု႔လုပ္ျပးေတမ့ “အလံကုငခ
္ ်င္ေသးလမး” လု႔ေျပမတယ္
ေနမက္ထပ္ ရဲေတြေရမက္လမျပး ကၽြန္ေတမ့အေပၚမွမရပ္ျပး ထပ္ရုကၾ္ ကတယ္။

ရဲမ်မးမွ

ဆႏၵျပသမ်မးႏွင့္

အျခမးသမ်မးအမး

ကန္ေက်မက္ေနပံု၊

လက္ကုငတ
္ တ
ု ္မ်မး၊

၀ါးတုတ္မ်မးျဖင့္

ရုက္ႏွက္ေနပံု ဓမတ္ပုံ ၃၉ ပံုႏွင့္ ဗဒယဆ
ု ယ္ခလ
ု ည္း သုေတသနအဖြ႔မ
ဲ ွ ္ုေဆမင္းရယခဲ့ပါသည္။ ၎ဓမတ္ပုံ
မ်မးႏွင့္ ဗဒယုမ်မးအမးလံုး လလ
ု ုတြငပ
္ င္ ရဲအမ်မးအျပမးမွ လက္နက္မသ
ဲ့ မ်မး သ႔မ
ု ဟုတ္ ရဲမွထန္းသမ္းထမးသ
မ်မးအမး ၀ုင္း၀န္းရက
ု ္ႏွက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၎ရရွခဲ့သည့္ဓမတ္ပုမ
ံ ်မး၊ ဗဒယုမ်မးတြင္ ေက်မင္းသမးမ်မးမွ ရဲတပ္
ဖြဲ႔၀င္မ်မးအမး ၾကမ္းတမ္း္ြမခုခံေနျခင္း သု႔မဟုတ္ ျခမ္းေျခမက္ျခင္းမ်မး တ္္္ုတ
ံ ္္ရမမွ် မပါရွပါ။

အၾကမ္းဖက္ႏွမ္နင္းမႈအတြင္း
အကမအကြယ္ေပးခဲ့ၾကျပး

အခ်ိဳ႕ရဲတပ္ဖ႕ဲြ ၀င္မ်မးသည္
၎ေဆမင္ရက
ြ ္မႈမ်မးမွမ

အရပ္သမးမ်မးအမး

ရဲအရမရွအခ်ိဳ႕မွ

အျခမးေသမရဲ၀န္ထမ္းမ်မးမွ

အေၾကမင္းမဲ့အင္အမးသံုးခဲ့ေၾကမင္း

ျပသသည့္ ေနမက္ထပ္ အေထမက္အထမးျဖ္္ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္္ဥ္ကမလတြင္ ရဲအရမရွမ်မးမွ ၾကိဳတင္ကမ
ကြယ္ေပးခဲေ
့ ၾကမင္း ဆႏၵျပသအခ်ိဳ႕မွ Fortify Rights ႏွင့္ the Clinic တု႕အမး ေျပမၾကမးခဲပ
့ ါသည္။
သုေတသနအဖြ႔မ
ဲ ွ သံုးသပ္ခသ
့ဲ ည့္ ဗဒယုႏွင့္ဓမတ္ပုမ
ံ ်မးတြင္ အခ်ိဳ႕အရမရွမ်မးမွ အဓကရုဏး္ တြငသ
္ ုးံ သည့္ ဒုင္း
အကမမ်မး သ႔မ
ု ဟုတ္ မမတ႔၏
ု ကုယ္ခႏၶမမ်မးျဖင့္ ဆႏၵျပသမ်မးအမး အျခမးရဲအရမရွမ်မးထံမွ ကမကြယ္ေပး
ထမးပံုကုေတြ႕ရပါသည္။

ရဲအရမရွမ်မးမွမ ကနဥးတြင္ မမကယ
ု က
္ ုယ္ ၾကးမမး္ြမခ်ိဳပ္တည္းျပးေနမက္ အင္အမးအလြန္အကၽြံ အသံုးျပိဳေ္
ရန္တြနး္ ပ႔လ
ု ုက္ႏုင္သည့္ အျဖ္္အပ်က္မ်မးအမး Fortify Rights ႏွင့္ the Clinic တ႔မ
ု ွ ထည့္သြင္း္ဥ္း္မး
ခဲ့ၾကပါသည္။ သုေတသနအဖြ႔မ
ဲ ွ သံုးသပ္ေလ့လမခဲသ
့ ည့္ အေပ်မ္တမ္းဗဒယတ
ု ္္ခတ
ု ြင္ ဆႏၵျပသတ္္ဥးမွ
ရဲအရမရွ တ္္ဥးအမး ပါးရက
ု ္ရန္ ၾကိဳး္မးခဲေ
့ သမ္လည္း မေအမင္ျမင္ေၾကမင္း၊ ထုသအမး အျခမးဆႏၵျပသမ်မးမွ
ရဲမ်မး

္တန္းေနရမမွ

ဆႏၵျပသတ္္ဥးမွ

အေ၀းသ႔သ
ု ြမးရန္

ညႊန္ၾကမးခဲေ
့ ၾကမင္းေတြ႕ရပါသည္။

ရဲမ်မး္တန္းေနသည့္ေနရမမ်မးသ႔ု
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ေရပုလင္းျဖင့္

အျခမးဗဒရတ
ု ္္ခတ
ု ြင္

ပ္္ေပါက္သည္ကု

ေတြ႕ရပါသည္။
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လက္ပံတန္းတြင္

ဆႏၵျပသည့္ေနရမႏွင့္

လက္ပံတန္းျမိဳ႕သမးမ်မး
တုတ္ၾကးသ႔မ
ု ဟုတ္

ဟုေျပမခဲ့သမ်မးမွ

တင္းပုတက
္ ဲ့

ဆႏၵျပသမ်မးအတြငး္ မွ

အလွမး္ ေ၀းရမမွ

သ႔ု

တ္္ဥးမွမ

လတ္္ဥးမွေျပမျပခဲေ
့ သမ္လည္း

ရုက္ခသ
ဲ့ ည့္

တ္္ေနရမတြင္

ေလမက္ေလးခြႏွင့္

သမမမန္လက္နက္မ်မး
ေလမက္ေလးခြ

သုေတသနအဖြ႔မ
ဲ ွ

ဓမတ္ပုႏ
ံ ွ္္ပံုတြင္

အျခမးတ္္ေနရမတြင္

ကုင္ေဆမင္ထမးသည္ကု
သံုးခဲ့ေၾကမင္း

မ်က္ျမင္သက္ေသ

ဓမတ္ပုဆ
ံ ရမမွ

ေတြ႕ရပါသည္။

သုေတသနအဖြ႔အ
ဲ မး

ထြက္ဆုခ်က္အမးျဖင့္ျဖ္္ေ္

ဗဒယသ
ု ႔မ
ု ဟုတ္ ဓမတ္ပုံ အေထမက္အထမးျဖင့္ျဖ္္ေ္ ထု ေျပမဆခ
ု ်က္အမး အတည္ျပိဳႏုင္ခ့ျဲ ခင္းမရွပါ။

ေရပုလင္းျဖင့္ပ္္ေပါက္ျခင္း ၊ ေလမက္ေလးခြသုးံ ျခင္းတု႕ကဲသ
့ ႔ု ႏွမ္နင္းမႈေပၚေပါက္ေ္မည့္ဟု ယဆႏုင္သည့္
အၾကမ္းဖက္သည့္ အျဖ္္အပ်က္မ်မးမွမ ျခြငး္ ခ်က္မ်မးသမျဖ္္ျပး ရဲ သု႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အမဏမပုင္မ်မး အေပၚ
ၾကးမမး္ြမျခမ္းေျခမက္ပုမ
ံ ရပါ။ ဗဒယုမ်မး ၊ ဓမတ္ပုမ
ံ ်မးႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်မးထံမွ ရရွႏုင္သည့္ အေထမက္
အထမးမ်မးအရ ရဲမွ ပတ္ဆ႔ထ
ု မးသည့္ အရမမ်မးအမး တြနး္ သည့္ဆႏၵျပသမ်မးမွမ လက္နက္မသ
ဲ့ မ်မးျဖ္္ျပး
အဓကအမးျဖင့္

အၾကမ္းဖက္မႈမရွဘဲ

အခ်ိဳ႕ေနရမမ်မးတြင္

အျခမးသမ်မးအမးလည္း

အၾကမ္းမဖက္ရန္

တက
ု ္တြနး္ ခဲ့ေၾကမင္း ေတြ႕ရပါသည္။ မည္သည့္အခ်က္ေၾကမင့္ ရဲမ်မးမွ က်င့္၀တ္္ည္းကမ္း ေဖမက္ဖ်က္သည္
ဟ၍ Fortify Rights ႏွင့္ the Clinic တ႔မ
ု ွ ဆံုးျဖတ္ႏုင္ခ့ျဲ ခင္း

မရွေသမ္လည္း

လံုေလမက္္ြမ

သင္တန္း

တက္ထမးျခင္း မရွမႈ၊ ္တ္အေႏွမင့္အယွကျ္ ဖ္္မႈမ်မးမွမ ထသ
ု ႔ျု ဖ္္ေ္သည့္အခ်က္မ်မးတြင္ ပါ၀င္ႏုင္ပါသည္။
အလမးတပင္ ဆႏၵျပသမ်မးအေပၚ ္တင္တက
ု ္ခက
ု ္ရန္ အမန္႔ေပးျခင္းလည္းျဖ္္ႏုင္သည္ဟသည့္ အခ်က္ကု
လည္း Fortify Rights ႏွင့္ the Clinic တ႔မ
ု ွ ထည့္မတြကဘ
္ ဲ ေန၍မရပါ။

မမကယ
ု က
္ ုယၾ္ ကးမမးသည့္ ခ်ိဳပတ
္ ည္းမႈျပိဳလုပ္ခ့ျဲ ပးေနမက္ ရဲမွ ႏုင္ငတ
ံ ကမ္ည္းမ်ဥ္းမ်မး ခ်ိဳးေဖါက္လွ်က္
လက္နက္မဲ့ သမ်မးအပါ၀င္ လက္ပတ
ံ န္းတြင္ ဆႏၵျပသမ်မးအေပၚ အင္အမးအလြနအ
္ ကၽြံ အသံုးျပိဳခဲ့ေၾကမင္း
ထင္ရွမးပါသည္။ ၎ႏွမ္နင္းမႈမွမ ဆႏၵျပသမ်မးေၾကမင့္ေပၚေပါက္သည့္ ျခမ္းေျခမက္မႈႏွင့္ အခ်ိဳးကက
ု ္ညျခင္း
မရွဘဲ ရဲမ်မးမွ ဆႏၵထတ
ု ္ေဖၚေနေသမအုပ္္တ
ု ္္္လ
ု ုးံ အေပၚ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ အျဖ္္အပ်က္တ္္ခုခ်င္း္အရ
ကုငတ
္ ြယသ
္ ည့္နည္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္သင့္ပါသည္။ ထု႔အျပင္ ရဲ၏ အၾကမ္းဖက္မသ
ႈ ည္ အေျခအေနတ္္ရပ္အမး
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ျငမ္းခ်မ္း္ြမေျဖရွင္းသည့္

နည္းမ်မးအမးလံုးျဖင့္

ေျဖရွင္းျပးမွသမ

အင္အမးသံုးရန္

သတ္မတ
ွ ထ
္ မးသည့္

္ည္းမ်ဥ္းအမး ခ်ိဳးေဖမက္ရမေရမက္ပါသည္။

၃။

မတ္လ

၁၀

ႏွပ္္က္ညဥ
ွ ္းပန္းမႈသည္

ရက္ေန႕တြင္
ဥပေဒ

ရဲ၏ထန္းသမ္းမႈခံရသမ်မးအေပၚ

ၾကးၾကပ္ေရး

လက္ရွျခမ္းေျခမက္မအ
ႈ တင
ု ္းအတမႏွင့္

အရမရွမ်မးက

အခ်ိဳးည၍

ျမန္မမႏုင္ငံရတ
ဲ ပ္ဖ႔၀
ဲြ င္မ်မးမွ

လ႔အခြင့အ
္ ေေရးေလး္မးကမကြယက
္ မ

လံုး၀လအ
ု ပ္သည့္အခါမွသမ

ဥပေဒႏွင့အ
္ ည

အင္အမးသံုးရမည္ဟု သတ္မွတထ
္ မးသည့္ ႏုင္ငံတကမ ္ည္းမ်ဥ္း္ည္းကမ္းအမး ခ်ိဳးေဖမက္ခပ
ဲ့ ါသည္။

ဥပေဒၾကးၾကပ္ေရးအမႈထမ္းမ်မးအတြက္ ကမၻမ့ကုလသမဂၢ က်င့္၀တ္္ည္းကမ္းတြင္ ရဲအရမရွမ်မးသည္ “လ႕
ဂုဏ္သကၡမကု ေလး္မးကမကြယ္ကမ လသမးအမးလံုး၏ လ႔အခြင့အ
္ ေရးမ်မးအမး ထန္းသမ္းရန္” ႏွင့္ “လံုး၀
လုအပ္မသ
ွ မ အင္အမးသံုးရန္” သတ္မတ
ွ ထ
္ မးပါသည္။ အလမးတပင္ ဥပေဒၾကးၾကပ္ေရးအရရွမ်မး၏ အင္အမး
ႏွင့္လက္နက္အသံုးျပိဳမဆ
ႈ ုငရ
္ မ ကမၻမ့ကုလသမဂၢ အေျခခံ္ည္းမ်ဥ္းမ်မးအရ ထန္းသမ္းခံေနရသမ်မးအေပၚ
အင္အမးသံုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရဲအရမရွမ်မးသည္ “အဖြ႔အ
ဲ ္ည္းအတြင္း လံုျခံိဳေရးႏွင့္ ျငမ္၀မႈထန္းသမ္းရန္
သ႔မ
ု ဟုတ္ လပုဂၢိဳလ္မ်မး၏ လံုျခံိဳေရးျခမ္းေျခမက္ခံရသည့္အခါ လံုး၀လအ
ု ပ္မသ
ွ မလွ်င္” အင္အမးသံုးရန္ သတ္
မွတထ
္ မးပါသည္။

မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႕ ရဲမ်မးမွ ဆႏၵျပသမ်မးအမးႏွမ္နင္းကမ လမ္းေပၚတြင္ လ္ုခဲြျပးေနမက္ ခန္မ
႔ န
ွ း္ ေျခ အေယမက္
၈၀ခန္႔ရွ ဆႏၵျပသမ်မး၊ သတင္း္မဆရမမ်မးႏွင့္ အနမးရပ္ၾကည့္ေနသမ်မးသည္ ဆႏၵျပသည့္ေနရမမွ ေပ ၅၀၀
ခန္႔အကြမတြင္ရွ

ေအမင္ေျမဗမမန္ဘုန္းေတမ္ၾကးေက်မင္းတြင္

ခုလံခ
ႈ ဲ့ၾကပါသည္။

မၾကမမတြင္

ရဲမ်မးမွ

၎ဘုန္းေတမ္ၾကးေက်မင္းအမး ၀ုင္းရံကမေက်မင္းအတြင္းရွေနသမ်မးအမး အဓမၼထက
ြ လ
္ မေ္ျပး ေက်မင္း၀င္းရွ
ေျမေပၚတြင္ ္လ်က္ထုင္ခုင္းခဲ့ပါသည္။ ရဲမ်မးမွ အမ်ိဳးသမးအမ်မး္ုႏွင့္ အမ်ိဳးသမးအခ်ိဳ႕အပါအ၀င္ ေက်မင္းထဲမွ
ထြက္လမသအခ်ိဳ႕၏ လက္မ်မးအမး ခ်ည္ေႏွမင္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ ထန္းသမ္းခံရသမ်မးႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်မး၏
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အေျပမအရ ရဲအရမရွမ်မးသည္ လက္မ်မး ခ်ည္ေႏွမင္ခံေနရသမ်မးအပါအ၀င္ ဘုန္းေတမ္ၾကးေက်မင္းတြင္
ထန္းသမ္းခံရသမ်မးအမး ရုက္ႏွက္ျခင္း၊ ႏွႈတ္ျဖင့္ ေ္မ္ကမးျခင္းမ်မး ျပိဳလုပ္ခ့ၾဲ ကပါသည္။

ဆႏၵျပသမ်မး၊ အျခမးသမ်မးႏွင့္အတ ဘုနး္ ေတမ္ၾကးေက်မင္းတြင္ ထန္းသမ္းခံခ့ရ
ဲ သည့္ သတင္း္မဆရမတ္္
ဥးမွ ၎၏လက္မ်မးအမး ရဲမ်မးမွ ခ်ည္ေႏွမင္ျပး ရုက္ႏွကပ
္ ံုကု သုေတသနအဖြ႔အ
ဲ မး ယခုက့ဲသ႔ေ
ု ျပမျပပါသည္-

ကၽြန္ေတမ္တု႕ကု ဘမအေၾကမင္းမွမရွဘဲ ရုက္ၾကတယ္ ……… ကၽြန္ေတမ္တု႕
အၾကမ္ ၃၀ ေလမက္ရုက္ၾကတယ္။ လက္ကုငတ
္ တ
ု ္ေတြ၊ ၀ါးတုတ္ေတြ၊ သတ႔ု
လက္ေတြန႔ဲ ကၽြန္ေတမ့္ကုရက
ု ္ၾကတယ္။ တ္္ေယမက္က ေနမက္ေ့္ကု လက္န႔ဲ
ရုကတ
္ ယ္။ နမးေတြ အခုထနမေနတုန္းပဲ။ ေနမက္ေ့္ကု လက္ကုင္တတ
ု ္န႔လ
ဲ ည္း
ရုကတ
္ ယ္။ ေနမက္ရဲအရမရွတ္္ေယမက္က နံရုးေတြကု ခပ္ျပင္းျပင္းကန္တယ္။

ရဲ၏တရမး၀င္အခ်ိဳပ္ကမးမ်မး ဘုန္းေတမ္ၾကးေက်မင္းသ႔ု ေရမက္လမသည့္အခါ ရဲအရမရွမ်မးမွ တန္းႏွ္္တန္း
တန္းကမ ထန္းသမ္းခံေနရသမ်မးအမး ၎အတန္းမ်မးၾကမးမွ အခ်ိဳပက
္ မးဆသြမးခင
ု ္း၍ ထန္းသမ္းခံေနရသမ်မး
၎တ႔အ
ု ေရွ႕ျဖတ္သြမး္ဥ္ လက္ကုငတ
္ တ
ု ္မ်မးႏွင့္ ရုက္ၾကပါသည္။ ရဲမ်မးမွ အမ်ိဳးသမးမ်မးႏွင့္ အမ်ိဳးသမးမ်မး
အမး သးျခမးခြက
ဲ မ ကမးေပၚတင္ၾကျပး အမ်ိဳးသမးမ်မးရွသည့္ကမးမွမ လအရမ္းျပည့္က်ပ္ေနပါသည္။ အမ်ိဳးသမး
ခ်ိဳ႕မွမ

အခ်ိဳပက
္ မးမ်မးအတြင္း

“အထပ္လက္
ု ထပ္”

ခံရျပး

အသက္မနည္းရႈခဲ့ရေၾကမင္း

ေျပမခဲ့ပါသည္။

ထန္းသမ္းခံရသမ်မးအမး ရဲအခ်ိဳပက
္ မးမ်မးျဖင့္ သမယမ၀တေထမင္သ႔ု ပု႔ေပးခဲပ
့ ါသည္။

ဘုန္းေတမ္ၾကးေက်မင္းတြင္ ထန္းသမ္းခံရသမ်မးႏွင့္ ရဲအခ်ိဳပက
္ မးအတြင္းထမးခံရသမ်မးအပါအ၀င္ ရဲအရမရွ
မ်မး၏ လံုျခံိဳေရး သ႔မ
ု ဟုတ္ ေဘးကင္းေရးအတြက္ ျခမ္းေျခမက္မႈမရွသ မ်မး္ြမအမး ရုက္ႏွက္ခ့ဲၾကေၾကမင္း
Fortify Rights ႏွင့္ the Clinic တ႔မ
ု ွ အေထမက္အထမးမ်မး ္ုေဆမင္းရယခဲ့ၾကပါသည္။ ထသ
ု မ်မးအ ေပၚ
အင္အမးသံုးရန္ လံုး၀လုအပ္ပံုမရွဘဲ ႏင
ု င
္ တ
ံ ကမအဆင္အ
့ တန္းမ်မးအမး ခ်ိဳးေဖမက္ရမေရမက္ပါသည္။
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၄။

မမတု႕၏ လြတလ
္ ပ္္မြ ျငမ္းျငမ္းခ်မ္းခ်မ္း္ုရုးံ ခြင့္ႏွင့္ လြတလ
္ ပ္္မြ ထုတ္ေဖမ္ခြင့္မ်မးအမး က်င့္သုးံ သည့္

အတြက္ေၾကမင့္သမ

ဆႏၵျပသမ်မးအမး

ဆက္လက္ဖမ္းဆးထန္းသမ္းအေရးယေနမႈမ်မးမွမ

အေၾကမင္းမဲ့

လုပ္ေဆမင္မမ
ႈ ်မးျဖ္္ျပး ႏင
ု င
္ တ
ံ ကမဥပေဒ ခ်ိဳးေဖမက္ရမေရမက္ပါသည္။

လြတ္လပ္္ြမျငမ္းျငမ္းခ်မ္းခ်မ္း္ုရုးံ ခြင့္ႏွင့္ လြတလ
္ ပ္္မြ ထုတ္ေဖမ္ေျပမဆခ
ု ြင့မ
္ ်မးကဲသ
့ ႔ု ႏင
ု င
္ တ
ံ ကမဥေပဒအရ
အကမအကြယ္ေပးထမးသည့္ လႈပ္ရွမးမႈမ်မးတြင္ ပါ၀င္သမ်မးအမး ဖမ္းဆးထန္းသမ္းျခင္းမွမ ႏုင္ငတ
ံ ကမဥပေဒ
ႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေနပါသည္။

ဤအ္ရင္ခံ္မေရးသမးခ်န္တြင္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ ဖမ္းဆးခံရသ ၁၂၇ ဥးအနက္ အေယမက္ ၅၀မွမ သမယမ
၀တေထမင္တြင္ ရွေနဆဲျဖ္္ပါသည္။ ၎ပုဂၢိဳလအ
္ မ်မး္ုႏွင့္ အမမခံျဖင့္လတ
ႊ ထ
္ မးသ ၂၇ ဥးတ႔မ
ု ွမ တရမးမ၀င္
္ုရံုးမႈ၊ အဓကရုဏ္းျပိဳမႈ၊ ျပည္သ႔၀န္ထမ္းမ်မးအမး ထခက
ု ္ေ္မႈ၊ ျပည္သ႔ အက်ိဳး ဖ်က္ဆးမႈတ႔ႏ
ု ွင့္ ပတ္သက္၍
တရမး္ြဲဆုမမ
ႈ ်မးျဖင့္ ေထမင္ဒဏ္ကးု ႏွ္္ႏွင့္ေျခမက္လအထ ရင္ဆုငေ
္ နရပါသည္။

ေက်မင္းသမးေခါင္းေဆမင္အခ်ိဳ႕မွမ ျမန္မမႏုင္ငံတြင္ ျငမ္းခ်မ္း္ြမ ္ုရံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒအရ ္ြဲခ်က္
ေျမမက္မ်မး္ြမႏွင့္ ရင္ဆင
ု ္ေနရပါသည္။ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ေနမက္ပုင္း လမ်မးတြင္ လက္ပတ
ံ န္းႏွင့္ အျခမး
ေနရမမ်မးရွ ဆႏၵျပပြဲမ်မးတြင္ ပါ၀င္ခသ
ဲ့
ေက်မင္းသမးေခါင္းေဆမင္မ်မးႏွင့္ ဆႏၵျပသမ်မး ေနမက္ထပ္ဒါဇင္
ေပါင္းမ်မး္ြမ ဖမ္းဆးကမ ရမဇ၀တ္မအ
ႈ ရ အေရးယမႈမ်မး ္တင္ျပိဳလပ
ု ္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ မတ္လေႏွမင္းပုင္းတြင္ ဖမ္းဆး
ခံရသ ေက်မင္းသမးေခါင္းေဆမင္တ္္ဥးမွမ ၎္ြဲခ်က္မ်မး္ြမျဖင့္ တရမး္ြဲဆခ
ု ံေနရကမ ေထမက္ဒဏ္ဆယ္္ုႏွ္္
ေပါင္းမ်မး္ြမႏွင့္ ရင္ဆုင္ေနရပါသည္။

ႏင
ု င
္ တ
ံ ကမအသအမွတျ္ ပိဳထမးသည့္ ျပ္္မႈမ်မးႏွင့္ပတ္သက္ေၾကမင္း ခုင္လုသ
ံ ည့္ အေထမက္အထမးရွသည့္
ပုဂၢိဳလမ
္ ်မးအေပၚ ျမန္မမအ္ုးရမွ တရမး္ြဆ
ဲ ုမမ
ႈ ်မးျပိဳလုပ္ႏုင္ေသမ္လည္း ဆႏၵျပပြဲမ်မးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကမင္း
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အေထမက္အထမးရရွမႈ အေျခအေနအရ ဆႏၵျပသမ်မး္ြမမွ ရင္ဆုငေ
္ နရသည့္ ္ြဲဆခ
ု ်က္မ်မး္ြမမွမ သင့္ေတမ္
မႈမရွပါ။

မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႕ ဆႏၵျပသမ်မးအေပၚ ကန္႕သတ္ပတ္ပင္ခ်က္မ်မး၊ ရဲအင္အမးသံုးမႈႏွင့္ ဆႏၵျပသမ်မးႏွင့္
အျခမးသမ်မးအမး ဖမ္းဆးမႈတ႔အ
ု ေပၚ အ္ုးရအမဏမပုငမ
္ ်မးမွ် ခုခေ
ံ ျပမခဲပ
့ ါသည္။ ဥပမမ သမၼတဥးသန္း္န္ မွ
မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဘဘ္အမး “[ ရဲက ] ဆႏၵျပသေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္ႏွမ္နင္းတယ္လ႔ေ
ု ျပမေပမယ့္
သတု႕က ရဲကအ
ု ရင္ ရုက္ႏွကလ
္ ႔ု တံု႕ျပန္တမပဲျဖ္္တယ္။ ရဲက ခဲနဲ႔ေပါက္ခံရလ႔ု ကမကြယ္ဖ႔လ
ု ုပ္တမပဲျဖ္္တယ္”
ဟု ေျပမခဲ့ပါသည္။

ဤအ္ရင္ခံ္မေရးသမးခ်န္တြင္ လက္ပတ
ံ န္း၌ အင္အမးအလြနအ
္ ကၽြံအသံုးျပိဳခသ
ဲ့ ည့္အတြက္ တမ၀န္ရသ
ွ မ်မး
အမး တမ၀န္ယေ္သည့္ ေဆမင္ရက
ြ ္ခ်က္တ္္္ုတ
ံ ္္ရမ ျပိဳလုပခ
္ ဲ့ေၾကမင္းမသရပါ။ထ႔အ
ု ျပင္ လက္ပတ
ံ န္း ဆႏၵျပ
ပြတ
ဲ ြင္ ပါ၀င္မျႈ ဖင့္ လအေယမက္ ၅၀ မွမ ေထမင္တြင္ အက်ဥ္းက်ခံေနရပါသည္။

*. * .*

္က္တင္ဘမလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မမအမ်ိဳးသမးလ႔အခြင့္အေရးေကမ္မရွင္ (MNHRC) မွ လက္ပတ
ံ န္းျမိဳ႕ ႏွမ္
နင္းမႈအေပၚ ္ံု္မ္း္္္ေဆးမႈအရ ေတြ႕ရွခ်က္မ်မးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေၾကျငမခ်က္တ္္ေ္မင္ ထုတ္ျပန္ခပ
့ဲ ါ သည္။
၎ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ

သက္ဆုင္ရမ္ံခ်န္္ံႏႈနး္ မ်မးအမး

ခ်ိဳးေဖမက္၍

အင္အမး

အလြနအ
္ ကၽြံသုးံ ခဲသ
့

ရဲအရမရွမ်မးအမး ္ည္းကမ္းလက
ု ္နမရန္ (သု႔မဟုတ)္ အေရးယေပးရန္ ေတမင္းဆထ
ု မးပါသည္။ ထု႔အျပင္ ဆႏၵ
ျပသမ်မးအမး ရုက္ႏွက္ခသ
ဲ့ ည့္အတြက္ မ်က္ႏွမႏွင့္ေခါင္းမ်မး အပါအ၀င္ ကုယ္ခႏၶမတြင္ ဒဏ္ရမမ်မးရရွေၾကမင္း
္ြပ္္ဲြခဲ့ျပး ရမဇသတ္ပုဒ္မအရ ဆႏၵျပသမ်မးမွမ တရမး္ြဆ
ဲ မ
ု ႈမ်မးႏွင့္ ရင္ဆုင္မေနရသင့္ပါဟု ဆထ
ု မးပါသည္။
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အဓကအၾကံျပိဳခ်က္မ်မး

Fortify Rights ႏွင့္ Harvard Law School International Human Rights Clinic မွ ျမန္မမႏုင္ငံအ္းု ရအမး
ေအမက္ပါတ႔ု ေဆမင္ရြကရ
္ န္ အၾကံျပိဳပါသည္ -

•

လက္ပံတန္းႏွင့္ အျခမးေနရမမ်မးတြင္ လြတလ
္ ပ္္မြ ျငမ္းျငမ္းခ်မ္းခ်မ္း္ုရုးံ ၍ လြတလ
္ ပ္္မြ ထုတ္ေဖမ္
ေျပမဆခ
ု ြင့က
္ ု အသံုးျပိဳခဲ့သည့္ အေၾကမင္းရင္း တ္္ခတ
ု ည္းျဖင့္သမ ေထမင္သင
ြ ္း အက်ဥ္းက်ခံေနရသ
အမးလံုးအမး အကန္႔အသတ္မရွ ခ်က္ခ်င္းလႊတေ
္ ပးရန္။ ႏင
ု င
္ တ
ံ ကမမွ အသအမွတ္ျပိဳထမးသည့္
ရမဇ၀တ္မႈတ္္ရပ္တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေၾကမင္း ခုင္လုသ
ံ ည့္ အေထမက္အထမးမရွဘဲ တရမး္ြဆ
ဲ ုမႈမရွ
ေ္ေၾကမင္းႏွင့္ တရမး္ြဆ
ဲ ုျခင္းမ်မးတြင္ ႏင
ု င
္ တ
ံ ကမတရမးမွ်တသည့္ ္ရင္မအ
ႈ ဆင္အ
့ တန္းမ်မးႏွင့္
ျပည့္္ုေ
ံ ၾကမင္း ေသခ်မေ္ရန္။

•

လက္ပံတန္းႏွင့္ အျခမးေနရမမ်မးတြင္ မမတ႔၏
ု အခြင့အ
္ ေရးမ်မး ခ်ိဳးေဖမက္ခံရသမ်မးအတြက္ ျပည့္္ံု
သည့္ ျပန္လည္က္
ု မးမႈမ်မးေပးရန္။ ျပည့္္ံုသည့္ ျပန္လည္ကု္မးမႈတ္္ရပ္တြင္ ေအမက္ပါတ႔ပ
ု ါ၀င္ရပါ
မည္ -

➢ ၂၀၁၅ခုႏွ္္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ လက္ပတ
ံ န္း၌ ဆႏၵျပိဳမႈ၊ ႏွမ္နင္းမႈတႏ
႔ု င
ွ ့္ ဆက္ႏြယ္ ၍
ရဲမ်မး၏ အင္အမးအလြန္အကၽြံ အသံုးျပိဳမႈ အေၾကမင္းမဲ့ ဖမ္းဆးထန္းသမ္းမႈႏွင့္ ျငမ္း
ခ်မ္း္ြမ္ုရုးံ ျခင္း၊ လြတလ
္ ပ္္မြ ထုတ္ေဖမ္ေျပမဆုျခင္း ္သည့္ လ႔အခြင့အ
္ ေရးခ်ိဳးေဖမက္
မႈမ်မးအေပၚျပည့္္ံု၍ ဘက္လက
ု ္မႈကင္းသည့္ သးျခမး္ံု္မ္း္္္ေဆးမႈတ္္ရပ္၊ ထု္ံု္မ္း

16

UNOFFICAL TRANSLATION
Crackdown at Letpadan:
Excessive Force and Violations of the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and Expression in Letpadan, Bago Region, Myanmar
Fortify Rights and the Harvard Law School International Human Rights Clinic

္္္ေဆးမႈမွရရွသည့္ အ္ရင္ခံ္မမွမ အမ်မးျပည္သ ရယေ္ႏုင္ရန္ႏွင့္ MNHRC ေတြ႕ရွ
ခ်က္မ်မးအမး ျဖည့္္ြက္ေၾကမင္း ေသခ်မေ္ရန္။

➢ MNHRC ၏ အၾကံျပိဳခ်က္ႏွင့္အည ရမထးအဆင့္အတန္းမ်မးႏွင့္ သက္ဆုင္ျခင္းမရွဘဲ
ရဲအရမရွမ်မးႏွင့္ အမန္႔ေပးရန္ တမ၀န္ရွသမ်မးအပါအ၀င္ အျခမးအရမရွအမးလံုးအမး
လက္ပံတန္းႏွင့္ အျခမးေနရမမ်မးတြင္ အင္အမးအလြနအ
္ ကၽြံသုးံ ျခင္းအပါအ၀င္ လ႔အခြင့္
အေရးခ်ိဳးေဖမက္မႈမ်မးအတြက္ တမ၀န္ယေ္ရန္။

➢ ဆႏၵျပသမ်မး ၎တ႔၏
ု လြတလ
္ ပ္္မြ ျငမ္းျငမ္းခ်မ္းခ်မ္း္ုရံုးခြင့ႏ
္ ွင့္ လြတလ
္ ပ္္မြ ထုတေ
္ ဖမ္
ေျပမဆခ
ု ြင့မ
္ ်မး အသံုးျပိဳႏုင္ျပး အမဏမပုင္မ်မး၏ အၾကမ္းဖက္လက္တု႕ံ ျပန္မႈႏွင့္ ရင္ဆုင္
ရျခင္းမရွေၾကမင္း ေသခ်မေ္ရန္။

•

ႏင
ု င
္ တ
ံ ကမဥပေဒတြင္ ျပဌမန္းထမးသည့္အတုင္း လြတလ
္ ပ္္မြ ျငမ္းျငမ္းခ်မ္းခ်မ္း္ုရုးံ ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္
္ြမထုတ္ေဖမ္ေျပမဆုခြင့မ
္ ်မး ျမန္မမႏုင္ငံသမးမ်မးတြင္ က်င့္သုးံ ခြင့ရ
္ ွေၾကမင္း၊ အမ်မးျပည္သေရွ႕ေမွမက္
အတည္ျပိဳ၍ ရဲမ်မး၏ က်င့္၀တ္ဆုင္ရမ ဥပေဒမ်မးႏွင့္ ္ံခ်န္္ံႏႈန္းမ်မး၊ လြတ္လပ္္မြ ျငမ္းျငမ္းခ်မ္းခ်မ္း
္ုရံုးခြင့ႏ
္ ွင့္ လြတလ
္ ပ္္မြ ထုတ္ေဖမ္ေျပမဆုခြင့တ
္ ႔အ
ု မး ႏင
ု င
္ တ
ံ ကမအဆင့္အတန္းမ်မးအရ ၊ အေကမင္း
ဆံုး အေလ့အက်င့္မ်မးအတင
ု ္း က်င့္ၾကံေၾကမင္းေသခ်မေ္ရန္။
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