ျမန္မာ

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ - သမၼတ ဦးသိန္းစိန္
ႏိုင္ငံေရး၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ စီးပြားေရး က႑မ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဆက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရး
အပိုင္းတြင္ တိုးတက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ေနၿပီး အေရးႀကီးသည့္ အပိုင္းတခ်ိဳ႕တြင္ ေနာက္ျပန္သြားေနသည့္ အေနအထားရွိခဲ့သည္။
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနပို၍ ဆုတ္ယုတ္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒပိုင္းအရ ႏွင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈ အပိုင္းမ်ားတြင္ ခြဲျခားမႈမ်ားက
၎တို႔၏ ဘဝရပ္တည္ေရး အေျခအေနကို ပိုမိုဆိုးဝါးေစခဲ့သည္။ မူဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး
က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အေရးယူရန္လည္း အာဏာပိုင္မ်ားက ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားရာ
ေဒသမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း
သတင္းမ်ားထြက္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ စုေဝးခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္
ကန္႕သတ္ခံေနရဆဲျဖစ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား
အမ်ားအျပား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံခဲ့ရသည္။ အတိတ္က က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္း မခံရပဲ
ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ရွိေနေသးသည္။

ေနာက္ခံအေၾကာင္း
ဇန္နဝါရီလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႔ (အာဆီယံ) ဥကၠဌတာဝန္ကို စတင္ယူခဲ့သည္။ မတ္လတြင္
အစိုးရသည္ ပါလီမန္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ႏွစ္ကုန္တြင္ က်င္းပမည္ဟု ေၾကျငာခဲ့ၿပီးမွ ျပန္လည္ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။
ေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၂၀၁၅ တြင္က်င္းပမည္ဟုလည္း ေၾကျငာခဲ့သည္။ အတိုက္အခံ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ပါတီ (အန္အယ္လ္ဒီ) ႏွင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ဦးေဆာင္၍ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကို
ျပင္ဆင္ေရး ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ကုန္ခ်ိန္အထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတအျဖစ္
ဝင္အေရြးခံႏိုင္ခြင့္ကို အေျခခံဥပေဒက တားျမစ္ထားဆဲ ျဖစ္ၿပီး အျခား အေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ဗီတိုျဖင့္
ကန္႔သတ္တားဆီးႏို္င္သည့္အခြင့္အာဏာမွာ စစ္တပ္လက္ထဲတြင္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား
ဤႏွစ္အတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အေျခအေနပို၍ ဆိုးဝါးခဲ့သည္။ ဥပေဒႏွင့္ မူဝါဒပိုင္းတြင္ ခြဲျခားထားမႈမ်ားေၾကာင့္
တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ နစ္နာမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ဤ အေျခအေနမ်ားကို ဘဝရပ္တည္ေရး အခက္အခဲမ်ား၊ ဆက္တိုက္ျဖစ္ခဲ့ေသာ
ဘာသာေရးႏွင့္ မူဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ မူဆလင္မ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအေပၚ အစိုးရက
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား မျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းတို႔က ပိုမိုဆိုးဝါးေစခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားေရး၊ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအမုန္းပြားမႈမ်ားကို
အေျခခံၿပီး အၾကမ္းဖက္ေအာင္ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကိုလည္း အစိုးရက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။
ဇန္နဝါရီလတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဒူခ်ီရာတန္းေက်းရြာတြင္ လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာမ်ားႏွင့္ မူဆလင္ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား
အၾကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။အစိုးရႏွင့္ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္တို႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ
ႏွစ္ခုတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳႏိုင္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား မေတြ႕ခဲ့ရ
ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လတြင္ ႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆုံးၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ မႏၱေလးတြင္ ဘာသာေရးအေျခခံေသာ
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အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး ႏွစ္ဦးေသဆုံး၍ အမ်ားအျပား ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ ဤျဖစ္စဥ္တြင္လည္း သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ
စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း မၾကားသိရေပ။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္ဗုဒၵဘာသာမ်ား၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ အျခားမူဆလင္မ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစု ျဖစ္ေသာ လူေပါင္း ၁၃၉၀၀၀ ခန္႔ သုံးႏွစ္ၾကာလာခ်ိန္အထိ မိမိေနအိမ္မ်ားတြင္
ျပန္လည္ေနထိုင္နိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ ေဖေဖၚဝါရီႏွင့္ မတ္လအတြင္းက လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အေထာက္အကူေပးေနသည့္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေဒသခံရခိုင္မ်ားက တိုက္ခိုက္ခဲ့ ၿပီးသည့္ေနာက္ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႕မ်ား ေဒသတြင္းမွ ႏွင္ထုတ္ခံရၿပီး အခ်ိဳ႕
ထြက္ခြာခဲ့သည့္အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ား ဆိုးဆိုးဝါးဝါးထိခိုက္ခဲ့သည္။ ေနရပ္ရင္း မျပန္ႏိုင္သူမ်ားမွာ
အေရးေပၚအကူအညီႏွင့္ ဘဝရပ္တည္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာအကူအညီမ်ား ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အေျခအေနႏွင့္
ႀကဳံခဲ့ရသည္။ ႏွစ္ကုန္ခ်ိန္တြင္ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔အစည္း အမ်ားစု ျပန္ေရာက္သြားၾကၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေပးအပ္ေနေသာ
အကူအညီမ်ားမွာ ၎တို႔ မထြက္ခြာခင္ အေျခအေနကို ျပန္မေရာက္ေသးေပ။

ဘာသာေရးအရ မတူကြဲျပားေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာသည့္
အကူအညီအေပၚကန္႔သတ္မႈမ်ားဆက္ရွိေနၿပီး ပို၍က်ယ္ျပန္႔ေသာ (အေျခအေနတစ္ရပ္အျဖစ္) ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ
ခြဲျခားဆက္ဆံေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားလည္း ရွိေနသည္၊ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒအရ
တိုင္းရင္သားျဖစ္ခြင့္ မရႏိုင္ေသးေပ။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ၎တို႕၏ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ကို ကန္႔သတ္ခံေနရၿပီး
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအတြက္လည္း ထိခိုက္မႈမ်ားရွိေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္စ၍ မလုပ္ခဲ့ေသာ ပထမဆုံး
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမည့္ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ မတိုင္မီ တစ္ေန႔တြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္
ဘဂၤါလီမ်ားအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ရမည္ဟု ေၾကျငာခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ရိုဟင္ဂ်ာဟူေသာ အမည္ကို အသိအမွတ္မျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး
၎တို႔အားလုံးသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ဝင္လာၾကသူမ်ားဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အစိုးရက
ရခိုင္ျပည္နယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ဆိုသည္ကို ေၾကျငာခဲ့သည္။ ဤအစီအစဥ္မွာ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ သီးျခားခြဲထားမႈမ်ားကို ပို၍ ခိုင္မာသြားေစမည္ျဖစ္သည္။
ဤ ေၾကျငာခ်က္ထြက္ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ေဒသတြင္းမွ ေလွျဖင့္ထြက္ေျပးသူမ်ား ပိုတိုးလာခဲ့သည္၊ ကုလသမဂၢ
ဒုကၡသည္မ်ားေအဂ်င္စီ ((UNHCR) စာရင္းအရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ပင္လယ္လမ္းေၾကာင္းမွ
ထြက္ေျပးခဲ့ေသာ လူေပါင္း ၈၇၀၀၀ အျပင္ ေနာက္ထပ္ ထြက္ေျပးသူ အေရအတြက္ တိုးပြားလာျခင္း ျဖစ္သည္။
ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ အႀကိဳသေဘာတူခ်က္မ်ား လက္မွတ္ထိုးခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္ရပ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္မထိုးႏိုင္ၾကေသးေပ။
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ေလးႏွစ္ၾကာလာသည္အထိ ဆက္ျဖစ္ေနၿပီး
ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈ၊ ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈ ႏွင့္ အျခားႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း အပါအဝင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား
က်ဴးလြန္ျခင္း အစရွိသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒမ်ားကို ႏွစ္ဘက္စလုံးက
က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား ရွိခဲ့သည္။ 1 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာ အစိုးရတပ္က
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ ေကအိုင္ေအ ကို အပစ္အခတ္ရပ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကိုဖ်က္၍ တိုက္ခိုက္ရာမွ
လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား စတင္ခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။
ယခုအထိ ဆက္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ကုန္ခ်ိန္တြင္ လူေပါင္း ၉၈၀၀၀ ခန္႔ ေနအိမ္မျပန္ႏိုင္ပဲ ရွိေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ေနရပ္စြန္႕ခြာ ထြက္ေျပးေနရသူမ်ားထံ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီမ်ားသြားေရာက္
ေပးကမ္းသူမ်ား အျပည့္အဝ သြားေရာက္ႏိုင္ေရးကို အစိုးရက ခြင့္မျပဳေသးပဲ ထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ေကအိုင္ေအ
ထိမ္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနရသူမ်ားထံ သြားေရာက္ခြင့္မရႏိုင္ပဲ ရွိသည္။

စက္တင္ဘာလတြင္လည္း ကရင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား၏
တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ားထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။
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အစိုးရစစ္တပ္သည္ စစ္တပ္အတြင္းကေလးစစ္သားမ်ား အသုံးျပဳမႈကို ရပ္တန္႔ေရးႏွင့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအား
စစ္တပ္အတြင္း လူသစ္စုေဆာင္းေနမႈမ်ားရပ္တန္႔ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ တပ္တြင္းရွိေနေသာ ကေလးသူငယ္နွင့္
လူငယ္ ၃၇၆ ေယာက္ကို တပ္တြင္းမွ ထြက္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။

လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္
လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြားစုေဝးခြင့္တို႔ ဆက္လက္ၿပီး ႀကီးႀကီးမားမား ကန္႕သတ္ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။
ဤအခြင့္အေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ က်င့္သုံးခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ား၊ သတင္းသမားမ်ား၊
ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ား အမ်ားအျပား ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသည္။
လူထုအေျချပဳလႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဒီမိုကေရစီေရး စဥ္ဆက္မျပတ္လႈပ္ရွားမႈ အင္အားစု (MDCF)
အဖြဲ႔မွေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ကိုထင္ေက်ာ္ကို ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ၁၁ မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္
စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ ကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဆိုေသာ သီးျခားစြဲခ်က္ သုံးခု တို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ သူ႔ကို
တရားေဟာျခင္း၊ စာရြက္စာတန္းမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ အစိုးရ ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊
ေျမယာမ်ားေပၚမွ အတင္းဖယ္ရွားျခင္းမ်ားကို ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ စုစုေပါင္း ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ ႏွစ္နွင့္ ေလးလ
ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အျခား MDCF အဖြဲ႔ဝင္ သုံးဦးမွာလည္း
ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။2
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကို အေရးယူ ေထာင္ခ်ရာတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက အသုံးျပဳေနခဲ့ေသာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က
ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို သမၼတက ဇြန္လတြင္
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ဤသို႔ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းခဲ့ေသာ္လည္း လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္ကို ကန္႔သတ္ထားသည့္
အခ်က္မ်ား မ်ားစြာ ဥပေဒတြင္ ပါဝင္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။3
သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ သတင္းလုပ္ငန္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အေရးယူ ပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့မႈ မ်ားသည္လည္း မီဒီယာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ထိခိုက္ေစခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လတြင္ ယူနတီသတင္းစာမွ ဝန္ထမ္း ၅ ဦးအား လွ်ိဳ႕ဝွက္ ဓာတုစက္ရုံ
တည္ေထာင္လွ်က္ရွိသည္ဟူေသာ သတင္းေဆာင္းပါး ေရးသားထုတ္ေဝမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ဥပေဒကို
ခ်ိဳးေဖာက္မႈ စြဲခ်က္ျဖင့္ ေထာင္ ၁၀ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အယူခံေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ေထာင္ ၇
ႏွစ္စီ အထိ ေလွ်ာ့ေပးခဲ့သည္။4 ႏွစ္ကုန္အထိ အနည္းဆုံး မီဒီယာ သမား ၁၀ ဦး အက်ဥ္းေထာင္တြင္းရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား
၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတက လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၃ အကုန္တြင္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး လႊတ္ေပးမည္ဟူေသာ ကတိျပဳခ်က္ကို သမၼတက လိုက္နာခဲ့ျခင္းမရွိပါ။
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ လႊတ္ေပးသူမ်ား အထဲတြင္ မူဆလင္ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာထြန္းေအာင္လည္း မပါခဲ့ပါ။ ၂၀၁၄
ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံတကာစည္းေဝးပြဲႀကီးမ်ား မက်င္းပခင္ကေလးတြင္ အက်ဥ္းသားမ်ား ကို တစ္ႀကိမ္
လႊတ္ေပး ခဲ့ပါသည္။ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားအထဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတစ္ဦးသာ ပါပါသည္။ ၂၀၁၃ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္
ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ လက္က်န္ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မီတီကလည္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္
လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ျခင္းမရွိပဲ ၂၀၁၄ အလြန္အထိ ဆက္လက္္ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ေနႏိုင္ဦးမလားဆိုသည္ကိုလည္း
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိရေပ။
ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အျငင္းပြားမႈမ်ား
ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ အဓမၼႏွင္ထုတ္ဖယ္ရွားမႈမ်ားကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ခဲ့သည္။
ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ပါလီမန္ေကာ္မီတီတစ္ခုထံသို႔
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ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တိုင္ၾကားစာ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ရာတြင္
ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို တုန္႔ျပန္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ လယ္သမားမ်ားက
ထြန္တုံးတိုက္ပြဲဟု ေခၚေသာ အျငင္းပြားေျမမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ထြန္ယက္လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕
ဆႏၵျပမႈမ်ားကို လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက မလိုအပ္ပဲ အင္အားအလြန္အကၽြံသုံး၍ ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔အား
ေထာက္ခံအားေပးေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားမွာ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္
အျခားရာဇဝတ္ျပစ္မႈ စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆို ခံၾကရသည္။
မတ္လတြင္ (ရန္ကုန္တိုင္း၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႔နယ္) မိေခ်ာင္းကန္အရပ္မွ ေဒသခံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေျမယာမ်ား
သိမ္းဆည္းခံရမႈကို မေျဖရွင္ေပးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ အနီးတြင္ ထိုင္သပိတ္ကို စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔ပိုင္ေျမမ်ားကို
စစ္တပ္က ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက သိမ္းယူခဲ့သည္ဆိုကာ ေျမမ်ားကို ျပန္ေပးရန္ႏွင့္ နစ္နာမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္
ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားထဲမွ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ဦးစိန္သန္းကို ဖမ္းဆီးၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ ဆႏၵျပမႈ၊
တားဆီးပိတ္ဆို႔မႈ ျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
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ဒီဇင္ဘာလတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္း လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းအတြက္ ၎တို႔၏ ေျမယာမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈကို
ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေနသူမ်ားကို ရဲမ်ားက ပစ္ခတ္ခဲ့သည္။ လူတစ္ဦးေသဆုံး၍ အမ်ားအျပားဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔
ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ ဆႏၵျပခဲ့သည္ဆိုေသာ ျပစ္မႈျဖင့္ ဆႏၵျပသူ
အနည္းဆုံး ၇ ဦး တရားစြဲဆို အေရးယူခံခဲ့ရသည္။ မိုင္းစီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္နွင့္
လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္မႈမ်ားကိုလည္း ႏွစ္ကုန္သည္အထိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့ျခင္းမရွိေပ။

ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈႏွင့္ အျခားဆိုးဝါးစြာဆက္ဆံမႈမ်ား
ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းျခင္းကို သီးျခားရာဇဝတ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားျခင္းမရွိေသးသလို အစိုးရသည္ ဇန္နဝါရီလက
ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကတိျပဳထားသည့္အတိုင္း ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ပဋိဥာဥ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး
အတည္ျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ေသးေပ။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အရာရွိမ်ားသည္ စစ္ဘက္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍
လည္းေကာင္း၊ ရာဇဝတ္မႈအရ မသၤကာသျဖင့္ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားကို လည္းေကာင္း ႏွိပ္စက္ညွင္းပမ္းမႈႏွင့္
အျခားဆိုးဆိုးဝါးဝါးဆက္ဆံမႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ထြက္ေပၚခဲ့သည္။
တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈလည္း နည္းပါးၿပီး၊ က်ဴးလြန္သည္ဟု သံသယရွိခံရသူမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ
အေရးယူျခင္းလည္း ရွားပါးလွသည္။ ခံရသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ေျဖရွင္းေပးခ်က္မ်ိဳး
ရရွိႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။6
ေအာက္တိုဘာလတြင္ အလြတ္သတင္းေထာက္ ကိုပါၾကီး ေခၚ ကိုေအာင္ေက်ာ္ႏိုင္သည္ စစ္တပ္က ထိန္းသိမ္းထားစဥ္
ေသဆုံးခဲ့သည္။ ၎သည္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခားတပ္ဖြဲ႔မ်ား အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္ျဖစ္လာသည့္
သတင္းကို ရယူေနစဥ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း အဖမ္းခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္က
ကိုပါႀကီးသည္ သူပုန္တပ္ဖြဲ႔တစ္ခု၏ ဆက္သြယ္ေရးဗိုလ္ႀကီး ျဖစ္ၿပီး ၎အားဖမ္းဆီးထားစဥ္ ထြက္ေျပးရန္ႀကိဳးပမ္းသျဖင့္
ပစ္ခတ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပမွ ဖိအားေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္
အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တို႔က စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ကုန္သည္အထိ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် တာဝန္ခံခိုင္းျခင္းမရွိခဲ့ေပ။7

ၾသဂုတ္လတြင္ အစိုးရစစ္တပ္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကုန္းျပင္ရြာမွ ရြာသား ၇ ေယာက္ကို ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္
(စီအင္ေအ) သူပုန္အဖြဲ႔ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသည္ဟုဆိုကာ ဖမ္းဆီးရိုက္ႏွက္ခဲ့သည္။ ၎ အမ်ိဳးသားခုႏွစ္ဦးတို႔အား
ေလးရက္မွ ကိုးရက္ ဖမ္းဆီးထားစဥ္ ႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ ညွင္းပမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ကုန္သည့္ အခ်ိန္အထိ ယင္းအမႈကို
လြတ္လပ္သည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳျခင္း၊ ညွင္းပမ္းမႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဆိုသူမ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ၎တို႔၏
အထက္အရာရွိမ်ားအား လည္းေကာင္း တရားဥပေဒအရ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳသည္ဆိုသည့္ သတင္းမရရွိေပ။8
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ဥပေဒစီရင္မႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနျခင္း
လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ား၏ အရင္က ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ကို ၂၀၀၈
ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ၄၄၅ တြင္ ျပဌာန္းေပးထားသည္။ အတိတ္က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားခံစားခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္
၎တို႔ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ အမွန္တရားအတြက္၊ တရားမွ်တခြင့္အတြက္၊ ေလ်ာ္ေၾကးရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အျခား ျပင္ဆင္
ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား ရရွိခံစားခြင့္မရေသးေပ။
ဆြမ္လြတ္ရြိဳင္ဂ်ာကို စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားတာ သုံးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသည္အထိ သူ ဘယ္ေရာက္ေနၿပီး
ဘာျဖစ္သြားသည္ဆိုသည္ကို မသိရေသးေပ။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလတြင္ သူ႔ကို သူ႔ခင္ပြန္း၊ ေယာကၡမတို႔ႏွင့္အတူ
ျမန္မာစစ္တပ္က ဖမ္းဆီးခံရၿပီးေနာက္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာခဲ့ေသာ ခင္ပြန္းႏွင့္
ေယာကၡမတို႔က ၂၀၁၂ ဇန္နဝါရီလတြင္ တရားရုံးခ်ဳပ္သို႔တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ မတ္ တြင္ သက္ေသမလုံေလာက္
ဟုဆိုကာ တရားရုံးခ်ဳပ္က အမႈကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ ၎တို႔ထံ တိုင္ၾကားလာေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို
တုန္႔ျပန္ (ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း) ရာတြင္ထိေရာက္မႈ မရွိေပ၊ ထိထိေရာက္ေရာက္မတုန္႔ျပန္ႏိုင္ပ။ မတ္လတြင္ ပါလီမန္က
အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကို တည္ေထာင္ေသာ ဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလတြင္ ေကာ္မရွင္ကို
ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ အဖြဲ႔ဝင္အမ်ားစုမွာ အစိုးရႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားသည့္
လုပ္ငန္းစဥ္မွာလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကာ္မရွင္၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈတို႔အေပၚ
သံသယမ်ားရွိေနခဲ့ၾကသည္။
ေသဒဏ္
ဇန္နဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတသည္ ေသဒဏ္စီရင္ခ်က္အားလုံးကို ေထာင္ဒဏ္မ်ား အျဖစ္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္ ဥပေဒတြင္ ေသဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း ျပဌာန္းခ်က္ ဆက္ရွိေနၿပီး ဤႏွစ္အတြင္း
ေသဒဏ္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ အမႈ အနည္းဆုံးတစ္ခု ရွိခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ၏ ေစာင့္ၾကည့္အကဲျဖတ္မႈ
ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္အသစ္သည္ ဇူလိုင္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို
သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အေထြေထြ ညီလာခံသို႕တင္သြင္းေသာ ၎၏ အစီရင္ခံစာတြင္
လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ား ေနာက္ျပန္သြားႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားကို သတိေပးထားသည္။
ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးမဟာမင္းႀကီးရုံး ဖြင့္လွစ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္မထိုး
ေသးသလို အေရးပါသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ား ဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ားကိုလည္း အတည္မျပဳေသးပဲ
ရွိသည္။ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အာဆီယံႏွင့္ အေရွ႕အာရွ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၿမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ခ်ိန္က
ႏိုင္ငံတကာ၏ ပိုမိုအာရုံစိုက္ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ (ခံခဲ့ရသည္)။ အေမရိကန္သမၼတ ဘာရက္အိုဘားမားလည္း
ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရာက္လာခဲ့သည္။
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