
ရခုိင္အေရးဆႏၵျပသူ ၆ဦးအေပၚတုိင္ၾကားထားမႈမ်ားအား ရုတ္သိမ္းေပးပါ။ 
ရခုိင္ဆႏၵျပသူမ်ား တိမ္းေရွာင္လွ်က္ရိွ၊ အမႈစစ္ေဆးစီရင္ျခင္းအား ေအာက္တုိဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ စတင္မည္။ 
 
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္။ 
 
ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြျမိ ႕ဳတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ တခုတြင္ ပါ၀င္ခ့ဲသည့္ ရခုိင္အေရးဆႏၵျပသူ 
ဦးသန္းလွႏွင့္ အျခား၅ဦးတုိ႔အေပၚ စြဲဆုိထားေသာ  ျပစ္မႈဆုိင္ရာတုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအား  ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ 
ရုတ္သိမ္းေပးသင့္သည္ဟု Fortify Rightsမွ ယေန ့တြင္ေျပာၾကားလုိက္သည္။  စစ္ေတြျမိ ႕ဳနယ္တရားရုံးမွ ဦးသန္းလွအေပၚ 
စြဲဆုိထားေသာ တုိင္ၾကားခ်က္အား ေအာက္တုိဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ၾကားနာရန္ စီစဥ္ထားသည္။  
 
“ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပမႈတခုျပဳလုပ္ျခင္းဟာ ျပစ္မႈတခုမဟုတ္ပါဘူး။”ဟု Fortify Rights၏ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ 
Matthew Smith မွေျပာသည္။ “အစိုးရအေနနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူေတြကုိ ဖမ္းဆီးျခင္းအားရပ္တန္႔ျပီး၊ ဦးသန္းလွႏွင့္ 
အျခားအရပ္သားမ်ားကုိ အကာအကြယ္ ေပးသင့္ပါတယ္။” 
 
စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြ႕ဲမွ စစ္ေတြျမိ ႕ဳတြင္ေနထုိင္ေသာ အသက္ ၃၆ႏွစ္ရိွ ရခုိင္ေရွ႕ေန 
တဦးျဖစ္သည္႔ ဦးသန္းလွအား ေထာင္ဒဏ္ ၃လျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးေငြ (၃၀၀၀၀) က်ပ္အထိ ခ်မွတ္ႏုိင္ေသာ ျငိမ္းစုစီ 
ဥပေဒအပုိဒ္ (၄) ေအာက္ရိွ ခ်ိဳးေဖာက္မႈတခုျဖစ္သည့္  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ၄င္းပါ၀င္ခ့ဲေသာ 
 ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈတခုအား အာဏာပုိင္မ်ားကုိ  အေၾကာင္းၾကားရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းအတြက္ ဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။  
 
ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရခုိင္တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လက္ရိွျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡအတြင္း 
ရခုိင္အရပ္သားမ်ားအေပၚ ႏိွပ္စက္မႈမ်ားအား က်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ တာ၀န္ခံမႈကုိ ေတာင္းဆုိရန္အတြက္ တုိင္းရင္းသား 
ရခုိင္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ ၅ဦးႏွင့္အတူ စစ္ေတြျမိ ႕ဳရိွ ဦးဥတၱမပန္းျခံတြင္ ဇူလုိင္လတြင္ျပဳလုပ္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပမႈတြင္ 
ဦးသန္းလွမွပါ၀င္ခ့ဲသည္။  
 
ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရခုိင္တပ္မေတာ္ (AA) တုိ႔သည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွ စတင္ျပီး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွၾကသည္။ ႏွစ္ဖက္စစ္တပ္ ၂ခုအၾကား တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွစတင္ျပီး၊ 
ရခုိင္ျပည္နယ္ရိွ ျမိ ႕ဳနယ္ ၇ခုတြင္ အရပ္သား ၆ေသာင္းေက်ာ္တုိ႔ စစ္ေဘးေရွာင္ျပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာခ့ဲၾကရသည္။ Fortify 
Rightsမွ ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအပါအ၀င္ အရပ္သားမ်ား မည္သုိ႔သတ္ျဖတ္ခံခ့ဲရျပီး ဒဏ္ရာရရိွခ့ဲၾကသည္ 
တုိ႔ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ရခုိင္အရပ္သားမ်ားအား အသက္ေဘးကုိ ျခိမ္းေျခာက္ျပီး၊  သၤခ်ိဳင္းေျမပုံမ်ားတူးရန္ႏွင့္ ရိကၡာမ်ား 
သယ္ေဆာင္ရန္ မည္သုိ႔ အတင္းအဓမၼေစခုိင္းခ့ဲသည္တုိ႔ကုိ မွတ္တမ္းတင္ခ့ဲသည္။  ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ 
အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္မွ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာဥပေဒ တုိ႔အားခ်ိဳးေဖာက္မႈေျမာက္သည့္၊ (အတင္းအဓမၼခုိင္းေစမႈ၊ ညွင္းပမ္း 
ႏႈိပ္စက္မႈႏွင့္ ဆုိးရြားစြာဆက္ဆံမႈ)တုိ႔သည္ (AA)ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တုိ႔၏ ပဋိပကၡတြင္ထင္ရွားေသာ အဂၤါရပ္မ်ား  
ျဖစ္သည္ဟု  ၄င္းတုိ႔၏ အျပီးသတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေတြ႕ရိွရသည္။ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြ႕ဲမွ ဦးသန္းလွကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔လည္ ဦးဥတၱမပန္းျခံတြင္ ၄င္းအား သူ၏ ၄ႏွစ္အရြယ္ 
သားႏွင့္အတူ ရိွေနခ်ိန္တြင္ဖမ္းဆီးခ့ဲသည္။ ရဲတပ္ဖြ႕ဲမွ ဦးသန္းလွအား စစ္ေတြျမိ ႕ဳမရဲစခန္းတြင္ ထိန္းသိမ္းခ့ဲျပီး၊ ထုိေန႔ ည 
၈နာရီတြင္ အာမခံျဖင့္ ၄င္းအားလႊတ္ေပးခ့ဲသည္။ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေတြျမိ ႕ဳနယ္တရားရုံးမွ 



ဦးသန္းလွအေပၚတုိင္ၾကားထားမႈအား လက္ခံခ့ဲသည္။ ၄င္းသည္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ 
အျခားဆႏၵျပမႈတခုတြင္ ၄င္း၏ ပါ၀င္မႈအတြက္ ထုိဥပေဒျဖင့္ပင္ တရားစြဲဆုိမႈတခုကုိလည္း ရင္ဆုိင္ေနရသည္။  
 
အမ်ိဳးသမီးဆႏၵျပသူ ၂ဦးအပါအ၀င္၊ ဦးခုိင္သိန္း ၃၁ႏွစ္၊ စုစု ၂၅ႏွစ္၊  ေအာင္ျမင့္ျမတ္ ၂၆ ႏွစ္၊ ပုိင္ရွည္ ၂၂ ႏွစ္ 
ႏွင့္ ေမာင္သန္းေက်ာ္ ၂၃ ႏွစ္ တုိ႔အားလည္း ဖမ္း၀ရမ္းတြင္ ထည့္သြင္း ထားျပီး၊  ၄င္းတုိ႔သည္ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ 
တိမ္းေရွာင္ ေနၾကသည္။  
 
ဦးသန္းလွ၏ အဆုိအရ၊ ဇူလုိင္လ ၂ ရက္ေန႔၊ ဆႏၵျပေသာေန႔တြင္၊ စစ္ေတြျမိ ႕ဳနယ္ရဲတပ္ဖြ႕ဲမွ ရဲအရာရိွမ်ားက 
စစ္ေတြျမိ ႕ဳရိွဦးသန္းလွ၏ မိဘမ်ားေနအိမ္ကုိ၀ရမ္းမပါပဲ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြခ့ဲၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္၊ ရဲအရာရိွ ေက်ာ္စုိးခုိင္မွ 
ဦးသန္းလွႏွင့္ ၄င္း၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ ၅ဦးအား ျပစ္မႈဆုိင္ရာ တရားစြဲဆုိအမွဳဖြင့္ခ့ဲသည္။  
 
ႏုိင္ငံတကာဥပေဒေအာက္တြင္၊ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းတုိ႔သည္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ 
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္တုိ႔အား က်င့္သုံးမႈက့ဲသုိ႔ေသာ အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈတခုအား လူပုဂၢိဳလ္တုိ႔မွ 
 ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္တရားမ၀င္ပါ။ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမွ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာပုိင္မ်ားအား  ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္း 
လွည့္လည္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္တုိ႔ကုိ ထုိအခြင့္အေရးမ်ားအား ကန္႔သတ္ျခင္းသည္ 
“ဒီမုိကေရစီ စနစ္က်င့္သုံးေသာ လူ႕အဖြ႕ဲအစည္းတခုအတြင္းတြင္၊ အမ်ိဳးသားလုံျခံဳေရး သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူ 
ဆုိင္ရာျငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတုိ႔အတြက္၊ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ စိတ္ဓါတ္တုိ႔ကုိ အကာအကြယ္ေပးေရး 
သုိ႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ား၏ရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ အကာအကြယ္ ေပးေရးတုိ႔အတြက္ လုိအပ္သည္ဟု” 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားမွသာလွ်င္ ကန္႔သတ္ခြင့္ျပဳသည္။ 
 
ထုိ႔အျပင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျငိမ္းစုစီ ဥပေဒေအာက္တြင္ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ဆႏၵျပပြဲစီစဥ္သူမ်ားအေနျဖင့္ 
အာဏာပုိင္မ်ားအား ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရမည္ သုိ႔မဟုတ္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာတရား စြဲဆုိျခင္းကုိခံရမည္ ဆုိသည္မွာ 
ႏုိင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္မကုိက္ညီပါ။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရန္ပ်က္ကြက္မႈတခုခု 
သုိ႔မဟုတ္ ခြင့္မျပဳထားေသာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္မႈတခုအား က်င္းပျခင္းသည္ ဒဏ္ေၾကး သုိ႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္  
ခ်မွတ္ ခံရျခင္းတုိ႔   မျဖစ္ေစသင့္ပါ။  
 
“ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစုိးရအေနျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရး အကာအကြယ္ေပးသူမ်ားကုိ 
ပစ္မွတ္ထားရန္ အသုံးျပဳေနတ့ဲ ျငိမ္းစုစီ ဥပေဒႏွင့္ အျခားဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ႏုိင္ပါတယ္၊”ဟု Matthew Smith မွ 
 ေျပာၾကားသည္။ “လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္ အစုိးရရဲ႕ပ်က္ကြက္မႈဟာ လက္သင့္ 
ခံႏုိင္စရာမရိွပဲ၊ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ဆုိမႈအေပၚ လက္ရိွႏႈိပ္ကြပ္မႈတခုရဲ႕ တစိတ္တပုိင္းသာ ျဖစ္တယ္။”  
 

 
  


