ျမန္မာႏုုိင္ငံ။

။ မွားယြင္းစြာ ထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ကခ်င္ခရစ္ယာန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လႊတ္ေပးရန္

ဇူလိုင္ ၂၆ တြငတ
္ ရားရံုးက အမႈကို ၾကားနာမည္ ျဖစ္သည္
(ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၅၊ ၂၀၁၇)။
။ ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ ကတည္းက မတရား
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရေသာ ကခ်င္တုိင္းရင္းသား ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးကို ျခြင္းခ်က္မရွိ
ခ်က္ခ်င္း လႊတ္ေပးသင့္သည္ဟု Fortify Rights ႏွင့္ Human Rights Watch က ယေန႔ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
လန္ေဂ်ာ္ဂမ္ဆိင
ု ္းႏွင့္
ဒမ္ေဒါေနာင္လတ္တို႔သည္
၂၀၁၆
ခုုႏွစ္ေႏွာင္းပို္င္းက
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ေလေၾကာင္း
တုုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲထားသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ကက္သလစ္
ဘုုရားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအေၾကာင္းကို အစီရင္ခံေရးသားခဲ့သည့္ သတင္းစာဆရာမ်ားကို လမ္းညႊန္ျပသေပးခဲ့မႈျဖင့္
ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာ စြဲခ်က္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။
ဇူလိုင္ ၂၆ တြင္ လားရႈိးျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးက ဒမ္ေဒါေနာင္လတ္ ႏွင့္ လန္ေဂ်ာ္ဂမ္ဆုိင္းတို႔ အမႈကို ၾကားနာလိမ့္မည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ ထိုစြဲခ်က္မ်ားအရ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိပါက ထိုသူႏွစ္ဦးသည္ ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႏွစ္ႏွင့္ ၆ ႏွစ္ အသီးသီး
က်ခံရဖြယ္ရွိသည္။
“ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အရပ္သားထုုကို ျခိမ္းေျခာက္ဖိႏွိပ္ရန္ စစ္တပ္က အျပင္းအထန္ ၾကိဳးစားေနသည္” ဟုု Fortify Rights
၏ အမႈေဆာင္ ဒါရိုက္တာခ်ဳပ္ မက္သရူးစမစ္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။
“ဤအျဖစ္သည္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား၏
စစ္တပ္က ျပဳလုုပ္ေသာအမွားမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သူမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားျခင္းဆိုင္ရာ ေနာက္ထပ္ အမႈတစ္ခုပင္
ျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ရန္ ေနာက္မက်ေသးေပ။
တရားရံုးအေနႏွင့္ ဤစြဲဆိုခ်က္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္း
ရုုတ္သိမ္းျပီး အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးလံုးကို လႊတ္ေပးသင့္သည္။”
ဧရာ၀တီက ျမန္မာစစ္တပ္၏ ေလေၾကာင္းတုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးရသည္ဟု ယူဆရသည့္ မုုန္းကိုရွိ စိန္႔ဖရန့္စစ္
ဇာဗီယာ ကက္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္း၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျပီး တစ္ရက္အၾကာတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္
ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းရိုးရာ (KBC) တြင္ လက္ေထာက္ဘုန္းေတာ္ၾကီးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အသက္ ၆၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိ
ဒမ္ေဒါေနာ္လတ္ႏွင့္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္ရွိ KBC လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ လန္ေဂ်ာဂမ္ဆုန္ တို႔ကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။
ဒီဇင္ဘာအေစာပိုင္းက ထိုသူႏွစ္ဦးသည္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ပ႗ိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနရာမ်ားရွိ ဘုရားေက်ာင္းႏွင့္
အျခားေသာ အရပ္သား အေဆာက္အအံုမ်ုား၏ ပ်က္စီးမႈကိုမွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္ သတင္းစာဆရာမ်ားကို လမ္းညႊန္
ျပသေပးခဲ့သည္။ ကခ်င္သတင္းအုပ္စုက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ တြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ ေဆာင္းပါးတြင္ပ်က္စီးေနေသာ
ထိုဘုရားေက်ာင္း၏ ဓာတ္ပံုကို ဦးစြာေဖာ္ျပခဲ့သည္။ စစ္တပ္က ၎တို႔အေနႏွင့္ထိုဘုရားေက်ာင္းအား ထိခိုက္ပ်က္စီး
ေစခဲ့ေၾကာင္းကို ျငင္းဆိုထားျပီး ပ်က္စီးမႈကို သူပုန္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု အျပစ္တင္ခဲ့သည္။
ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ထိုအမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးကို ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ နမ့္ပါချမိဳ႕နယ္ရွိ ကလယ (၁၂၃) အေျခစိုက္ စစ္တပ္တြင္
ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္ၾကာ စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့သည္။ ရဲလက္သို႔ မအပ္မီ ဒမ္ေဒၚေနာ္လတ္ႏွင့္ လန္ေဂ်ာဂမ္ဆုန္
ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔တစ္ခု ျဖစ္သည့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးစစ္တပ္ (KIA) ကို
ေထာက္ခံပါသည္ဟူေသာ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ရသည္။ အဓမၼနည္းလမ္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္ေျခရွိေသာ
ဤ“၀န္ခံခ်က္”ကို အေျခခံျပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ မူဆယ္ျမိဳ႕နယ္ရွိ ျမိဳ႕မရဲအရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ ေအးျမင့္က
ထိုအမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးစလံုးကို တရားမ၀င္အသင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သည့္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇(၁) ကို က်ဴးလြန္မႈျဖင့္
တရားစြဲခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ လိုင္စင္မဲ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၂ သြင္းကုုန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ
ပုုဒ္မ ၈ ျဖင့္ ထိုသူတို႔ကို တရားစြဲခဲ့ေသးသည္။
မတ္ ၂၀ တြင္ ျမိဳ႕မရဲသည္ ထိုသူႏွစ္ဦးကို အသေရဖ်က္မႈဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈစြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပစ္မႈမ်ားဆိုင္ရာ
ကိုဓဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၀၀ ျဖင့္ ထပ္မံ အမႈဖြင့္ခဲ့သည္။ ထိုစြဲခ်က္မွာ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔၌ Voice of America ႏွင့္ ျပဳလုုပ္ခဲ့ေသာ

လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ရာတြင္ အရပ္သားပစ္မွတ္မ်ားကို
ဗံုးၾကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု အခိုင္အမာ ေျပာဆိုခ်က္အေပၚတြင္ အေျခခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဤစြဲခ်က္မ်ားသည္ လြပ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပိုငခ
္ ြင့္တို႔ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည္ဟု Fortify
Rights ႏွင့္ Human Rights Watch က ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ဒမ္ေဒါေနာ္လတ္ႏွင့္ လန္ေဂ်ာဂမ္ဆုန္တို႔သည္
တရားမ၀င္အသင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္သည့္ ဥပေဒပုုဒ္မအရ ျပစ္မႈ္ထင္ရွားပါက တစ္ဦးလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ထိ
က်ခံႏိုင္ရဖြယ္ရွိျပီး ၂၀၁၂ သြင္းကုုန္ႏွင့္ ပို႔ကုန္ဆိုငရ
္ ာ ဥပေဒအရ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ထိ
က်ခံႏိုင္ရဖြယ္ရွိသည္။ ဒမ္ေဒါေနာ္လတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပစ္မႈမ်ား ဆိုင္ရာ ကိုဓဥပေဒ ပုုဒ္မ ၅၀၀ အရ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက
ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ထပ္တိုးက်ခံႏိုင္ရဖြယ္ ရွိသည္။
“ရွင္းရွင္းေျပာရမယ္ဆုိရင္

ဒီလူေတြကို

ပစ္မွတ္ထားေနျခင္းဟာ

သူတို႔ေတြအေနနဲ႔

ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕

စစ္ပြဲအတြင္း

အခြင့္အေရးမ်ားခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို သိျမင္လာေစရန္ ေျပာရဲခဲ့လို႔ျဖစ္တယ္” ဟုု Human Rights Watch ၏ အာရွဆိုင္ရာ
ဒုုဒါရိုက္တာျဖစ္သူ Phil Robertson က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စစ္ပြဲ၏ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာမ်ားကို အဆံုးသတ္ရာတြင္
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားဆိုင္ရာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ျပည္သူတို႔ထံ ေရာက္ရွိရန္
လိုအပ္သည္။ ထို္အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးကို တရားစြဲျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ျမန္မာျပည္တြင္းသာမက တစ္ကမာၻလံုးကိုပါ
မွားယြင္းေသာ သတင္းစကား ေပးလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္ မၾကာေသးမီက အျခားကခ်င္တိုင္းရင္းသား အနည္းငယ္ကိုလည္း ၎တို႔၏ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ
စုုေ၀းႏုုိင္ခြင့္ ႏွင့္ ဘာသာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ တို႕ိကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျပီး တရားစြဲဆို အျပစ္ရွိေၾကာင္း အမိန္႕ခ်ခဲ့သည္။ ဇူလိုင္ ၁၈
တြင္ ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးက လမ္ေအာင္လေတာင္ ၅၃ ႏွစ္ႏွင့္ လတင္ေစာ္ေဘာမ္ ၆၅ ႏွစ္တို႔ကို ၂၀၁၆ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ
စုုေ၀းျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုုဒ္မ ၁၉
အရ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ အသစ္တစ္ဖန္
လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း ၆ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အေနႏွင့္ စုုေပါင္း၀တ္ျပဳျခင္း ျပဳလုုပ္ရာတြင္ ရဲခ်ဳပ္ကို
တိုက္ရိုက္ အေၾကာင္းၾကားရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းအတြက္ တရားစြဲဆိုျပီး အျပစ္ရွိေၾကာင္း အမိန္႕ခ်ခဲ့သည္။ တရားရံုးက
၎တို႔ကို တစ္ဦးလွ်င္ သံုးေသာင္းက်ပ္ (၂၂ အေမရိကန္ေဒၚလာ) စီ ဒဏ္ေငြ ေပးေဆာင္ေစခဲ့သည္။ အလားတူပင္ ဇြန္ ၁၂
တြင္ ေဇာ္လတ္ ၄၁ႏွစ္၊ ခြန္စိုင္း ၆၈ ႏွစ္ ႏွင့္ ဂမ္ေအာင္ ၄၃ ႏွစ္တို႔ကို ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕နယ္ တရားရံုးက ထိုကဲ့သို႔ေသာ စြဲခ်က္ျဖင့္
အျပစ္ရွိေၾကာင္း အမိန္႔ခ်ျပီး တစ္ဦးလွ်င္ ဒဏ္ေငြ သံုးေသာင္းက်ပ္ (၂၂ အေမရိကန္ေဒၚလာ) စီ ေပးဆာင္ေစခဲ့သည္။
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနႏွင့္ တစ္ကမာၻလံုးဆုုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား
ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ အညီျဖစ္ေစရန္ ၎၏ ဥပေဒမ်ားကို
ခ်က္ခ်င္း ျပင္ဆင္သင့္သည္။ ေဒသဆုင
ိ ္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားအေနႏွင့္လည္း အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာ
က်င့္သံုးေနသည့္ တစ္သီးပုုဂၢလ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားကို စြဲဆိုထားသည့္
အနာဂတ္တြင္ အမႈစြဲဆိုျခင္းမ်ားကို ရပ္တန္႔သင့္သည္။
“တစ္ခုခုေတာ့ ေပးဆပ္ရလိမ့္မယ္။

စစ္ေဆးဆဲ အမႈမ်ားကို စြဲခ်က္မ်ား ရုုတ္သိမ္းေပးကာ

စစ္တပ္က ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕

အခြင့္အေရးေတြကို နင္းေခ်ေနခ်ိန္မွာ အရပ္သား

အစိုးရက ဘာမွမလုုပ္ဘဲ ရပ္ၾကည့္ေနတယ”္ ဟုု မက္သရူးစမစ္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ “အရပ္သားအာဏာပိုင္ႏွင့္
စစ္တပ္အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပျခင္းကို လက္ခံရန္ သင္ယူကာ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ျပီး
စစ္တပ္၏ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို အေရးမယူျခင္းအား ရပ္တန္႔ေရး အေလးအနက္ထားရန္ လိုအပ္သည္။”
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ

ဇြန္ ၂၀၁၁ တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္တို႔အၾကား ျပည္တြင္းစစ္ ျပန္လည္
စတင္ျပီးေနာက္တြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ျပန္႔ႏွံ႔သြားခဲ့သည္။
၂၀၁၆ တြင္ ထိုေဒသမ်ား၌ တိုက္ခုိက္မႈမ်ား
ပိုမိုတိုးပြားလာခဲ့သည္။ မင္းမဲ့စရိုက္ဆန္စြာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊ အဓမၼ ခိုင္းေစမႈမ်ား၊ အဓမၼက်င့္မႈမ်ားႏွင့္

အျခားေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ မတရား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ
အရာ၀တၱဳမ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား လုုယက္ျခင္းတို႔ကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္
ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ၂၀၁၁ ကတည္းက က်ဴးလြန္လာခဲ့သည္ကို Fortify Rights၊ Human Rights Watch ႏွင့္
လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္း အေတာ္မ်ားမ်ားက မွတ္တမ္းတင္ထားၾကသည္။
ကေလးစစ္သားမ်ား
အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္
ျမန္မာစစ္တပ္ကို
တိုက္ခိုက္ေသာ

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္သည္
ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ား
အသံုးျပဳရာတြင္

ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္။
ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားကလည္း
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
အကူအညီေပးသည့္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရး
ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကို
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္
လြတ္လပ္စြာ
အလုုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ဆက္လက္ ကန္႔သတ္ထားရာ ေရွာင္ရွား၍ရႏိုင္ေသာ အစားအစာ ျပတ္လတ္မႈမ်ား၊ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈ
မရရွိျခင္းမ်ားႏွင့္
အျခားေသာ
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
အေထာက္အပံ့မ်ားကို
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုုိင္ေနရေသာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားမွ မရရွိသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၆
တြင္ ဧရာ၀တီ၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ မုုန္းကိုတြင္ စစ္တပ္က ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ ေလေၾကာင္းတိုက္ခုိက္မႈ မ်ားအေၾကာင္း
ေရးသားခဲ့သည့္ သတင္းစာဆရာ လ၀ီ၀မ္ ကိုလည္း ရွမ္းျပည္နယ္၊ နမ့္ဆန္ျမိဳ႕နယ္ရွိ အျခား သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္အတူ
ဇြန္ ၂၆ တြင္ ဖမ္းဆီးျပီးေနာက္ ယခုအ
ု ခါ ထိန္းသိမ္းထားျပီး တရားမ၀င္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ
ဥပေဒအရ တရားရင္ဆိုင္ေနရသည္။
ထပ္မံသိလိုသည္မ်ားရွိပါက ေအာက္ပါတာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
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