ျမန္မာ
ျမန္မာ
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ
အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ - ဦးထင္ေက်ာ္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ား သိသိသာသာႀကီးဆိုးဝါးသြားခဲ့သည္။
လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာရာဇဝတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ သိန္းခ်ီၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္မွ
ဲ ူမ်ားသည္လည္း
အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။ ထြက္မေျပးပဲ က်န္ခ့သ
အသားအေရာင္ခြဲျခားသည့္ အပါသိုက္စနစ္မ်ိဳးကဲ့သို႔ အေျခအေနတြင္ ေနထိုင္ေနၾကရသည္။
စစ္တပ္ကလည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းေထာက္ထားစာနာသည့္ ဥပေဒကို အႀကီးအက်ယ္
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္။ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီေပးမႈမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးအႏွံ႔
အစိုးရက ကန္႔သတ္ထားခဲ့သည္။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ကန္႔သတ္မႈမ်ားလည္း
ဆက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ဘာသာျခားမ်ားအေပၚ နားလည္သည္းခံမႈ နည္းပါးျခင္းႏွင့္
မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရး သေဘာထားမ်ား တိုးပြားလာခဲ့သည္။ ယခင္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ လက္ရွိဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွာ
အေရးယူခံရျခင္းမရွိပဲ လြတ္ေျမာက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ခံအေျခအေန
ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေနေသာ အရပ္သားအစိုးရ
အာဏာရလာခဲ့သည္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လတြင္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ခ့ၿဲ ပီးျဖစ္သည္။
စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရပ္တန္႔ေနၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ
ျပည္တြင္းစစ္ကို အဆုံးသတ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာလည္း
ေရွ႕မတိုးႏိုင္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ႀကီးႀကီးမားမားရယူထားၿပီး
အရပ္ဘက္ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္မွ ကင္းလြတ္လွ်က္ ရပ္တည္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရး၊

လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကို
ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္ေန႔က လက္မွတ္ေရးထိုးအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္
ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ အသက္ဝင္လာၿပီ ျဖစ္သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဥပေဒအရ သတ္မွတ္ေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား - လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ
က်ဴးလြန္ေသာရာဇဝတ္မႈမ်ား
ၾသဂုတ္လေႏွာင္းပိုင္းက အာရကန္ရိုဟင္ဂ်ာကယ္တင္ေရးတပ္ (အာဆာ) လက္နက္ကိုင္မ်ားက
အစိုးရလုံၿခဳံေရးတပ္ဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ား၏ စခန္း ၃၀ ခန္႔ကို ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ မြတ္ဆလင္ရိုဟင္ဂ်ာလူနည္းစုမ်ားအေပၚ စစ္တပ္က အၾကမ္းဖက္
တိုက္ခိုက္မႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္လာခဲ့ရာက ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အက်ပ္အတည္းႀကီး
ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မရွင္၏
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း “အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရပ္ဆိုင္းၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္း၍
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္” အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီး
နာရီပိုင္းအတြင္းမွာပင္ ယင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ဲ ်ား၊ ေဒသခံ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အေရအတြက္မသိႏိုင္ေသာ
စစ္တပ္သည္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲတပ္ဖြ႔မ
ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
မိန္းကေလးမ်ားကိုလည္း အဓမၼျပဳျခင္း၊ အျခား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈမ်ား
က်ဴးလြန္ညွဥ္းပန္းခဲ့သည္။ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားခ်ခဲ့ၿပီး ရာနဲ႔ခ်ီေသာ ရိုဟင္ဂ်ာရြာမ်ားကိုလည္း မီးရႈိ႕ခဲ့သည္။
ယင္းအျပဳအမူမ်ားမွာ “လူမ်ိဳးတုံးသုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း ျပ႒ာန္းစာအုပ္ပုံစံမ်ိဳး” ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးက ေျပာခဲ့သည္။ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ား၏
က်ဴးလြန္မႈမ်ားမွာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚက်ဴးလြန္သည့္ ရာဇဝတ္မႈ ေျမာက္ပါသည္။၁
ဤအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၆၆၅၀၀၀ ေက်ာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္ ထြက္ေျပးခဲ့
ၾကသည္။ အျခားလူနည္းစု လူမ်ိဳးမ်ားမွာလည္း ထိခိုက္ခဲ့သည္။ လူေပါင္း သုံးေသာင္းခန္႔
ရခိုင္ျပည္နယ္အျခားေဒသမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခဲ့ၾကရသည္။ သတင္းေပးမ်ား၊
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းသည္ဟု ယူဆရသူမ်ားကို အာဆာအဖြဲ႕က အစေဖ်ာက္ျခင္း၊
ဲ ည္။
သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ရခိုင္လူမ်ိဳးႏွင့္ ၿမိဳလူမ်ိဳးမ်ား ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ခ့သ
ရခိုင္ျပည္နယ္အထဲတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာလည္း
အသားအေရာင္ခြဲျခားသည့္ အပါသိုက္စနစ္က့သ
ဲ ို႔ အေျခအေနေအာက္တြင္ ေနထိုင္ေနရသည္။

၎တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝေနထိုင္လႈပ္ရွားမႈမ်ား အားလုံးလိုလိုကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ကန္႔သတ္ခံထားရၿပီး
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းမွ အျခားလူမ်ားႏွင့္လည္း ခြဲျခားထားျခင္း ခံေနရသည္။၂ ၎တို႔၏
ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ရပိုင္ခြင့္၊ ပညာေရး၊
အလုပ္အကိုင္၊ အစားအေသာက္၊ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္ႏွင့္ အျခားလူမ်ားနည္းတူ
ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားကို စနစ္တက် အျမဲတမ္းလိုလို ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရကာ
ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရပါသည္။
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို အစိုးရက ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို
အေရးယူဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုလည္း လစ္လ်ဴရႈခ့သ
ဲ ည္။ ဒုကၡသည္မ်ားကို စိစစ္စစ္ေဆးၿပီး
ျပန္လည္လက္ခံရန္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကို အစိုးရက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရႏွင့္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၿပီး
ကိုဖီအာနန္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ကို
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ
ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္
ျပင္းထန္ခ့သ
ဲ ည္။ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ လက္စတုန္း
ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပမ္းျခင္းႏွင့္ အျခားဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊
အဓမၼလုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈမ်ားကို စစ္တပ္က က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္
တိုက္ပြဲျဖစ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ စစ္တပ္က အေျမာက္၊ ေမာ္တာမ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္ေလ့ရွိၿပီး ယင္းက်ည္မ်ား
အရပ္သားမ်ားေနထိုင္ရာ ေနရာမ်ားသို႔ က်ေရာက္တတ္ပါသည္။ ေမလအတြင္းက
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေနအိမ္တစ္လုံးအနီး ေမာ္တာက်ည္
က်ေရာက္ေပါက္ကြဲသျဖင့္ အသက္ ၈၁ ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ရသည္။၃
ယင္းကဲ့သို႔ က်ဴးလြန္မႈမ်ိဳး အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စစ္ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ႏိုင္စရာ ရွိပါသည္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားကလည္း လူမ်ားကို ဖမ္းဆီး ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ
တပ္သားသစ္အျဖစ္ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္ေၾကးေကာက္ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ေရာ
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားပါ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ မိုင္းႏွင့္အလားသ႑န္တူေသာ
လက္နက္မ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေနရာစြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသူမ်ား ေနရပ္သို႔ မျပန္ရဲပဲ
ျဖစ္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။

လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ားေပးပို႔ခြင့္မရျခင္း
လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ားေပးျခင္းကို အရပ္သား အစိုးရေရာ စစ္တပ္ကပါ ႀကီးႀကီးမားမား
စိတ္ထင္သလို ကန္႔သတ္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ လူေထာင္ေသာင္းခ်ီ၍ ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္
ရင္ဆိုင္ခ့ရ
ဲ သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၾသဂုတ္လ အာဆာတိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္လာေသာအခါ လူသားခ်င္း
စာနာကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေပးပို႔ခြင့္ကို ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသတစ္ခုလုံးတြင္
အာဏာပိုင္မ်ားက ရပ္ဆိုင္းထားလိုက္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၾကက္ေျခနီအဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ
အစီအစဥ္တို႔ကို ယင္းေဒသတြင္ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ၎အဖြ႔မ
ဲ ်ား
လႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္ခြင့္မွာ အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေအာင္
မလုပ္ေပးႏိုင္ေပ။ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အျခားေဒသမ်ားတြင္လည္း ႏိုင္ငံတကာကယ္ဆယ္ေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ား
အေပၚ ေဒသခံမ်ားက မလိုလား ရန္လိုမႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိလာခဲ့သည္။၄
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရေသာ လူမ်ားထံ ကယ္ဆယ္ကူညီေရးအဖြ႔မ
ဲ ်ား
သြားေရာက္ကူညီခြင့္ကိုလည္း အာဏာပိုင္မ်ားက ပိတ္ပင္ခ့သ
ဲ ည္။ အထူးသျဖင့္
အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိမေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ ေဖေဖၚဝါရီလအတြင္းက
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြ႔ထ
ဲ ိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေရွာင္ရင္းေရာက္ရွိေနေသာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢတံဆိပ္တပ္ထားေသာ “dignity kits”
အမ်ိဳးသမီးသန္႔စင္ေရးအသုံးအေဆာင္ပစၥည္း အထုတ္ ၂၀၀ ကို မေပးပို႔ရန္ စစ္တပ္က
တားျမစ္ခ့သ
ဲ ည္။

ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသူမ်ား

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား
အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ၾကရသည္။ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း
၁၀၆၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က အၾကမ္းဖက္
ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုျဖစ္သည့္ လူေပါင္း ၁၂၀၀၀၀
ေက်ာ္မွာလည္း ရခိုင္ျပည္အတြင္းရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ အေနအစားဆင္းရဲေသာအေျခအေနျဖင့္
ေနေနခဲ့ရသည္မွာ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ခ့ၿဲ ပီျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္လည္း စစ္တပ္၏ ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ အင္အားမမွ်မတသုံး
စစ္ဆင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္အကုန္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေပါင္း ၆၅၅၀၀၀ ေက်ာ္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဖက္ ထြက္ေျပးခဲ့ရၿပီးျဖစ္ပါသည္။ နယ္စပ္ကို ျဖတ္၍ ဆက္လက္ထြက္ေျပးသူမ်ား
ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ထြက္ေျပးသြားေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္ေခၚရန္ ျမန္မာႏွင့္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူမ်ိဳးအသားအေရာင္ခြဲျခားသည့္ အပါသိုက္စနစ္မ်ိဳးဆက္လက္ရွိေနဆဲ
ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပန္လာသူမ်ားအတြက္လည္း လုံၿခဳံၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိမည့္ အေနအထား
မေတြ႔ရေသးပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေနာက္ထပ္ ဒုကၡသည္ တစ္သိန္းခန္႔သည္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းရွိ စခန္းမ်ားတြင္
ေနထိုင္ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး စာနာကူညီမႈ အေထာက္အပံ႔မ်ား ေလ်ာ့နည္းရရွိလာသည့္ အေျခအေနႏွင့္
ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ ဆက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား၊
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ စစ္ျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ရပ္တည္ေရးအတြက္လိုအပ္ေသာ
အေျခအေနမ်ား လုံလုံေလာက္ေလာက္မရွိေသးသည္ကို ေထာက္ျပ၍ ဒုကၡသည္ အမ်ားအျပားက
ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္သြားေရးကို စိုးရိမ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။

ယုုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ား
ဧၿပီလႏွင့္ ေမလအတြင္းက အက်ဥ္းသားမ်ားအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားေပးခဲ့ေသာ္လည္း
ယုုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရသူမ်ား ရွိေနပါေသးသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားသည္
စကားလုုံးအတိအက် မသတ္မွတ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကုုိ က်ယ္ျပန္႔စြာအသုုံးျပဳၿပီး လြတ္လပ္စြာ
ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုုေဝးခြင့္တို႔ကို ကန္႔သတ္ကာ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ရယူက်င့္သံုးသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုုပ္ေနပါသည္။
ယုုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံထားရေသာ ကခ်င္လူမ်ိဳး လယ္သမားတစ္ဦးျဖစ္သည့္
ဦးလဖုိင္ဂမ္မွာ အက်ဥ္းေထာင္တြင္းတြင္ဆက္ရွိေနၿပီး က်န္းမာေရးအေျခအေန ဆိုးဝါးလ်က္ရွိသည္။
၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ ၎အဖမ္းခံရခ်ိန္က ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပမ္းခံခ့ရ
ဲ ပါသည္။
ယုုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံခ့ရ
ဲ ၿပီး ျပန္လြတ္လာသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုုမ်ားကိုလည္း
အစိုးရက သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကး၊ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးျခင္းမရွိသလို၊ ပညာဆက္လက္
သင္ယူႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ အလုုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးမႈစေသာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ကူညီေပးသည့္
လုုပ္ေဆာင္မႈမ်ိဳးမ်ား မရွိခ့ပ
ဲ ါ။

လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ဖြ႔စ
ဲ ည္းလႈပ္ရွားခြင့္ႏွင့္ စုုေဝးခြင့္

လြတ္လပ္စြာထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ ဖြ႔စ
ဲ ည္းလႈပ္ရွားခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားမွာ
တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ
ပုုဒ္မ ၆၆(ဃ) အရ “အြန္လိုင္းေပၚမွ အသေရဖ်က္မႈ” စြဲခ်က္ျဖင့္ တရားစြဲဆိုအေရးယူခံရသူ
အေရအတြက္လည္း အမ်ားႀကီး တိုးလာခဲ့သည္။၅ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဖိအားမ်ား
တိုးလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ပါလီမန္က ယင္းဥပေဒတြင္ အေသးစားျပင္ဆင္မႈေလးမ်ား ျပဳလုုပ္ခ့သ
ဲ ည္။
သို႔ရာတြင္ “အြန္လိုင္းေပၚမွ အသေရဖ်က္မႈ” မွာ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေသာ ျပစ္မႈတစ္ခုအျဖစ္
ဆက္ရွိေနပါေသးသည္။
အထူးသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာအေျခအေန၊ ဘာသာေရးအရ သည္းခံျခင္းမရွိသည့္ အေနအထားႏွင့္
စစ္တပ္၏ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ထုုတ္ေျပာသူ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္
သတင္းသမားမ်ားမွာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းႏွင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား ခံခ့ၾဲ ကရသည္။
ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာေပါင္းစုုံခ်စ္ၾကည္ေရးညီလာခံတစ္ခု
တက္ေရာက္ၿပီး ျပန္လာေသာ ေရွ႕ေနဦးကိုနီမွာ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္အေရာက္တြင္
ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခံလိုက္ရသည္။ ယင္းအမႈကို က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသူ ေလးဦး၏
အမႈမွာ ႏွစ္ကုန္ေရာက္ခ်ိန္အထိ ဆက္လက္ၾကားနာေနဆဲျဖစ္ၿပီး ပဥၥမေျမာက္ သံသယရွိခံသူမွာ
ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ေနပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းက မုုန္းကိုးၿမိဳ႕အနီးတြင္ အစိုးရစစ္တပ္က
ေလေၾကာင္းက ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈကို သတင္းရယူေနေသာ သတင္းသမားမ်ားကို
အကူအညီေပးခဲ့မႈျဖင့္ ကခ်င္ခရစ္ယာန္ သင္းအုုပ္ဆရာ ဒြမ္ေဒၚေနာင္လတ္ႏွင့္ သူ႔လက္ေထာက္
လမ္ေဂ်ာ္ဂမ္ဆိုင္းတို႔ႏွစ္ဦးကို ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်ခဲ့သည္။ ႏွစ္ဦးစလုုံးကို
တရားမဝင္အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈဥပေဒအရ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ႏွစ္စီခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
“အသေရဖ်က္မႈ” စြဲခ်က္ျဖင့္ ဒြမ္ေဒၚေနာင္လတ္ကို ေနာက္ထပ္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ႏစ
ွ ္ တိုးခ်ခဲ့သည္။
လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ သတင္းရယူတင္ျပမႈမ်ားကို ပိုိမိုကန္႔သတ္လာၿပီး
အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ သတင္းသမားမ်ားမွာ ၎တို႔၏ အလုုပ္လုပ္ကိုင္မႈအတြက္ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ
တရားစြဲဆို အေရးယူခံရမႈမ်ားရွိခ့သ
ဲ ည္။ ဇြန္လအတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္
လႈပ္ရွားေနေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႔တ
ဲ စ္ဖြ႔ဲ ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသအတြင္းမွ ျပန္လာေသာ
သတင္းသမားသုုံးဦး တရားမဝင္အဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္ဆက္သြယ္မႈ ဥပေဒအရ ဖမ္းဆီး တရားစြဲဆိုခံခ့ရ
ဲ သည္။
ၾသဂုုတ္လတြင္ ၎တို႔အေပၚစြဲဆိုထားေသာ စြဲခ်က္မ်ား ရုုပ္သိမ္းေပးၿပီး ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။၆
ဒီဇင္ဘာလတြင္ ရခိုင္ျပည္တြင္း အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသတင္းရယူတင္ျပခဲ့ေသာ ရိုက္တာ
သတင္းဌာနမွ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူ

ခံထားရသည္။ ၎တို႔ႏွစ္ဦးကို ႏွစ္ပတ္ၾကာျပင္ပႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပဳလုုပ္ခြင့္မရွိပဲ
ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ကုန္ခ်ိန္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ဆက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ ယုုံၾကည္ခင
ြ ့္

ၾသဂုုတ္လအကုုန္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ခ့ၿဲ ပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း
ဘာသာမတူသူမ်ားအေပၚ သည္းခံလိုစိတ္နည္းပါးမႈႏွင့္ မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္မ်ား
တိုးျမင့္လာခဲ့သည္။ အေျခအေနပိုဆိုးေစခဲ့သည္မွာ မုုန္းတီးေရးေဟာေျပာမႈ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အစိုးရက မတားဆီးပဲ ခြင့္ျပဳေနရုုံမက ကိုယ္တိုင္ကပါ အြန္လိုင္းႏွင့္
ပုုံႏွိပ္မီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္မီဒီယာမ်ားတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို
ပုုတ္ခတ္ႏွိမ္ခ်ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားေဖာ္ျပခဲ့သလို အစိုးရအရာရွိမ်ားကလည္း လႈံ႔ေဆာ္ေသာ
အေရးအသားမ်ားႏွင့္ ပို႔စ္မ်ား ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚတင္ခဲ့ၾကသည္။

တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးတြင္ ဘာသာေရးအရလူနည္းစုုမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္
ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ဆက္လက္ႀကဳံေတြ႔ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ဧၿပီလ အတြင္းတြင္ ဗုုဒၶဘာသာ
အမ်ိဳးသားေရးသေဘာထားတင္းမာသူ လူအုပ္စု၏ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္
အစၥလာမ္ဘာသာေရးေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းကို ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ရဲမ်ားက ပိတ္ခ့သ
ဲ ည္။
စက္တင္ဘာလတြင္လည္း ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရက ျပည္နယ္အတြင္းရွိ မြတ္ဆလင္မ်ား
ခရီးမသြားခင္ သတင္းပို႔ၾကရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကရင္ျပည္နယ္
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္မွာ “ရုုံးလုုပ္ငန္းမွားယြင္းမႈ” တစ္ခုျဖစ္သည္ဟုေျပာခဲ့ေသာ္လည္း
မြတ္ဆလင္မ်ား ခရီးသြားလာခြင့္အေပၚကန္႔သတ္မႈမွာ ႏွစ္ကုန္သည္အထိ ဆက္ရွိေနခဲ့သည္။

စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လက္ပန္ေတာင္း သတၱဳတြင္းစီမံကိန္းကို တိုးခ်ဲ႕မည့္
အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ သတၱဳတြင္းအနီးတြင္ေနထိုင္ၾကေသာ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ မိသားစုုမ်ားသည္
၎တို႔၏ ေနအိမ္ႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ား ဆုုံးရႈံးရမည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။၇
သတၱဳတြင္းႏွင့္ အနီးကပ္ဆုံးေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနေသာ ရြာသားမ်ားက စီမံကိန္းကို

ဆက္လက္ကန္႔ကြက္ေနၾကသည္။ မတ္လအတြင္းတြင္ သတၱဳမိုင္းအတြက္
ပစၥည္းမ်ားသယ္ပို႔ေပးေနေသာ ကုုန္တင္ကားမ်ား ျဖတ္သြားေနမႈကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေနၾကသည့္
ရြာသားမ်ားကို ရဲက ရာဘာက်ည္ဆံျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အနည္းဆုုံး ရြာသား ဆယ္ဦး
ဒဏ္ရာရသြားၾကသည္။ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားက ဆႏၵျပရြာသားမ်ားက ေလးခြမ်ားႏွင့္
ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ရဲေျခာက္ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။၈

သတၱဳတြင္းအတြက္ ဆာလျဖဴရစ္အက္ဆစ္ထုတ္ေပးေနေသာ စက္ရုံကို ေနရာေရႊ႕ေပးရန္အဆိုကို
ၾသဂုုတ္လတြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ စက္ရုံအနီးတဝိုက္တြင္ ေနထိုင္
ေနၾကေသာ လူမ်ား အမ်ားအျပားအတြက္ ႀကီးမားေသာအႏၱရာယ္မ်ား ရွိေနေၾကာင္းလည္း
ေတြ႔ခ့ရ
ဲ သည္။ ယင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး
ဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္စရာအခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ကုန္သည္အထိ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိေသးေပ။

ေသဒဏ္
တရားရုံးမ်ားက လက္ရွိ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ေသဒဏ္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေနဆဲ
ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေသဒဏ္စီရင္မႈေတာ့ မရွိခ့ပ
ဲ ါ။

တာဝန္ယူ တာဝန္ခံမႈမရွိျခင္း
လုုံၿခဳံေရးတပ္ဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ား က်ဴးလြန္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ အေရးယူအျပစ္ေပးမႈ
မရွိသည့္ အစဥ္အလာႀကီး ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေသာ
ျပစ္မႈမ်ားအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခ့ၾဲ ကေသာ အတိတ္ကက်ဴးလြန္ခ့သ
ဲ ူမ်ားႏွင့္
လက္ရွိက်ဴးလြန္သူမ်ား အမ်ားစုုမွာ ၎တို႔၏ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ အေရးယူခံရျခင္းမရွိေပ။
လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ ျပစ္မႈႀကီးမ်ိဳး အပါအဝင္ ရခိုင္ေဒသတြင္ ဆိုးဝါးေသာ
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကို အေရးယူအျပစ္ေပးႏိုင္ရန္ အစိုးရက လုုံေလာက္ေသာ
စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ိဳးျပဳလုုပ္ခ့ျဲ ခင္းမရွိေပ။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ ေလ့လာစုုံစမ္းတင္ျပရန္ သမၼတက
ဖြ႔စ
ဲ ည္းေပးခဲ့ေသာ စုုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္က ၎၏ ေတြ႔ရွိခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အစီရင္ခစ
ံ ာကို
ၾသဂုုတ္လအတြင္းက ထုုတ္ျပန္ခဲ့ရာတြင္ ေသဆုုံးမႈမ်ား၊ အေဆာက္အဦမ်ားဖ်က္ဆီးခံရမႈမ်ား၊
ပစၥည္းဥစၥာဆုုံးရႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရမႈမ်ားရွိခ့ေ
ဲ ၾကာင္း ဝန္ခံခ့သ
ဲ ည္။ သို႔ရာတြင္

ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ မည္သူ႔တြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္းကို မေဖာ္ျပခဲ့သလို တာဝန္ရွိသူမ်ားအား
အေရးယူေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ရွိမရွိကိုလည္း မေဖာ္ျပခဲ့ပါ။ စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမွာ လြတ္လပ္မႈ
ဲ ည္းလုုပ္ေဆာင္ခ့ေ
ဲ သာ
ကင္းမဲ့ခ့ပ
ဲ ါသည္။၉ ႏိုဝင္ဘာလတြင္လည္း စစ္တပ္ကဖြ႔စ
စုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခုက ၾသဂုုတ္လ ၂၅ ရက္ အာဆာအဖြ႔တ
ဲ ိုက္ခိုက္မႈ အျပီး စစ္တပ္က
စစ္ဆင္ေရးလုုပ္ေဆာင္ခ့မ
ဲ ႈမ်ားအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ လုုံးဝမရွိခ့ဟ
ဲ ု ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ၏ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္မႈ

ကုုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားကို
ေလ့လာစုုံစမ္းရန္” လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြ႔တ
ဲ စ္ဖြ႔က
ဲ ို မတ္လတြင္
ဖြ႔စ
ဲ ည္းခဲ့သည္။ ယင္းအဖြ႔၏
ဲ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ျပန္လည္တင္ျပရန္
ေကာင္စီက တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ ယင္းအစီအစဥ္ကို ျမန္မာအစိုးရက အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ၿပီး
ယင္းစုုံစမ္းစစ္ေဆးမႈႏွင့္ မပတ္သက္ေၾကာင္းေၾကညာကာ စုုံစမ္းေရးအဖြ႔က
ဲ ိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔
လာေရာက္ခြင့္မေပးခဲ့ေပ။

ၾသဂုုတ္လတိုက္ခိုက္မႈမ်ား အၿပီးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႏိုင္ငံတကာက အာရုုံစိုက္မႈမ်ား
သိသိသာသာတိုးမ်ားလာခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ကုုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီက
ဥကၠဌ၏ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္၍ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားရပ္ဆိုင္းၿပီး လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီ
ေပးမႈ မ်ားအား ကန္႔သတ္ထားခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းတြင္ပင္ ကုုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း
လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
ဒီဇင္ဘာလတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ အျခားလူနည္းစုု တိုင္းရင္းသားမ်ား
အေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အထူးအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို က်င္းပခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္
အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔ကလည္း ျမန္မာစစ္တပ္ထိပ္ပိုင္းအရာရွိႀကီးမ်ားကို ဖိတ္ေခၚမႈမ်ားကို
ရပ္ဆိုင္းထားလိုက္သည္။
ကုုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စားလွယ္မွာလည္း ျပည္တြင္းသို႔
ဲ ၿပီး သူ၏ လက္က်န္သက္တမ္းကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔
သြားေရာက္ခြင့္ကို တိုးၿပီး ကန္႔သတ္ခံခ့ရ

လာေရာက္ခြင့္ လုုံးဝပိတ္ပင္ခံလိုက္ရပါသည္။ သူက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အေျခအေနမ်ား
ဆိုးဝါးလာေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ေၾကာင္း ထုုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုထားခဲ့ပါသည္။

“My world is finished” - ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားသည့္
လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ က်ဴးလြန္ေသာရာဇဝတ္မႈမ်ား (ASA ၁၆/၇၂၈၈/၂၀၁၇)
“Caged without a roof” - ျမန္မာႏိုင္ငံရခိုင္ျပည္နယ္မွ လူမ်ိဳးအသားအေရာင္ခြဲျခားသည့္စနစ္
(ASA ၁၆/၇၄၈၄/၂၀၁၇)
“All the civilians suffer” - ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွ ပဋိပကၡ၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရွာင္တိမ္းရမႈႏွင့္
က်ဴးလြန္မႈမ်ား (ASA ၁၆/၆၄၂၉/၂၀၁၇)
ျမန္မာ - ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီကို ကန္႔သတ္မႈေၾကာင့္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ
ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရ (News story, စက္တင္ဘာ ၄)
ျမန္မာ - ၂၀၁၃ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ကို ပယ္ဖ်က္ပါ (ASA ၁၆/၆၆၁၇/၂၀၁၇)
ျမန္မာ - သတင္းသမားမ်ားကို ခ်က္ျခင္းလႊတ္ (News story, ဇြန္ ၂၆)
Mountain of trouble - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လက္ပန္ေတာင္း သတၱဳတြင္းတြင္ ဆက္ျဖစ္ပြားေနေသာ
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား (ASA ၁၆/၅၅၆၄/၂၀၁၇)
ျမန္မာ - ျပႆနာျဖစ္ေနေသာ သတၱဳတြင္းတြင္ ရဲမ်ားက ဆႏၵျပသူမ်ားအေပၚ အင္အားသုံးမႈကို
စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ (ASA ၁၆/၅၉၈၃/၂၀၁၇)
ျမန္မာ - ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျပည္တြင္းမွ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ႀကိဳးပမ္း
မႈမ်ားက လုံေလာက္မႈမရွိ (ASA ၁၆/၅၇၅၈/၂၀၁၇)

