ျမန္မာႏိုင္ငံ။

။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ Aရပ္သားမ်ားကို လက္နက္ေပးAပ္ကိုင္ေဆာင္ေစမည့္ AစီAစU္ကို

ဖ်က္သိမ္းေပးရန္

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ သတင္းစာဆရာမ်ား၊ လူ႔Aခြင့္Aေရး ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကို
ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိဘဲ သြားလာခြင့္ေပးရန္
(ရန္ကုန္၊ ႏိ၀
ု င္ဘာ ၅၊ ၂၀၁၆)__ ျမန္မာAစိုးရAေနႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ မြတ္စလင္Aမ်ားစုေနထိုင္ရာ
ေဒသတြင္ မြတ္စလင္မဟုတ္သူ Aရပ္သားမ်ားကို လက္နက္ေပးAပ္ကိုင္ေဆာင္ေစမည့္ AစီAစU္ကို
ဖ်က္သိမ္းသင့္သည္ဟု Fortify Rights မွ ယေန႔ေျပာၾကားလိုက္သည္။
“Aာဏာပိုင္မ်ား၏ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ Aလြန္ဆင္ျခင္မႈကင္းမဲ့ျပီး Aႏၲရာယ္မ်ားသည္”ဟု Fortify Rights ၏
Aမႈေဆာင္Aရာရွိခ်ဳပ္ မက္သရူးစမစ္မွ ေျပာၾကားလုိက္သည္။ “AစိုးရAေနႏွင့္ လံုျခံဳေရးတိုးျမွင့္လိုပါက လူမ်ိဳးေပါင္းစံုႏွင့္
ဘာသာ၀င္ေပါင္းစံုကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ AကူAညီေပးမည့္ Aဖြဲ႕မ်ားကို ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္
ခ်က္ခ်င္းေပးရန္ Aေရးတၾကီး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။”
ဗုဒၶဘာသာ၀င္Aမ်ားစုေနထိုင္ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မြတ္စလင္Aမ်ားစုေနထိုင္သည့္ မတည္မျငိမ္ျဖစ္ေနေသာ
ေမာင္ေတာျပည္နယ္ရွိ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ Aျခားမြတ္စလင္မဟုတ္သူ Aရပ္သားမ်ားကုိ စုေဆာင္းကာ
လက္နက္ေပးAပ္ကိုင္ေဆာင္ေစမည ့္AစီAစU္ကို ယခုတစ္ပတ္Aတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ေၾကညာခဲ့သည္။
ေမာင္ေတာျပည္နယ္သည္ မၾကာေသးမီက ရိုဟင္ဂ်ာလက္နက္ကိုင္မ်ားမွ ရဲမ်ားကိုတုိက္ခိုက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္
ျမန္မာစစ္တပ္မွ ႏွိမ္နင္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားရာေနရာျဖစ္သည္။
Aသစ္ဖြဲ႕မည့္ “ေဒသဆိုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ”႔ တြင္ ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ၌
႔ ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ပညာေရး သို႔မဟုတ္ ၾကံ့ခိုင္မႈဆိုင္ရာ
လိုAပ္ခ်က္မ်ား မျပည့္မီသည့္ မြတ္စလင္မဟုတ္သည့္ေဒသခံမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ျပီး ၎တို႔သည္ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ
ရြာမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကရမည္ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲမႈးၾကီး ဗိုလ္မႈးၾကီးစိန္လြင္မွ Reuters သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
Aသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၃၅ ႏွစ္Aတြင္းရွိ ရဲတပ္ဖြဲ၀
႔ င္Aသစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ စစ္ေတြျမိဳ႕တြင္
ႏု၀
ိ င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ၁၆ပတ္ၾကာျမင့္မည့္ “Aရွိန္ျမွင”့္ ေလ့က်င့္ေရးAစီAစU္ တက္ေရာက္ရမည္ဟု
သတင္းရရွိသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔Aေနႏွင့္ Aဖြဲ၀
႔ င္Aသစ္မ်ားကို လက္နက္မ်ားႏွင့္ “Aျခားကိရိယာမ်ား”Aျပင္
Aခေၾကးေငြေထာက္ပံ့ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။
ျမန္မာAစိုးရAေနႏွင့္ ထိုAစီAစU္ကို္ ခ်က္ခ်င္းဖ်က္သိမ္းေပးရန္ Fortify Rights မွေတာင္းဆိုသည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတ Uီးသိန္းစိန္မွ ၎တစ္Uီးတည္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ရဲမ်ား၊ စစ္တပ္၊
Aေကာက္ခြန၀
္ န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး၀န္ထမ္းမ်ားပါ၀င္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ္ Aျငင္းပြားဖြယ္ရာ
လံုျခံဳေရးAင္Aားစုျဖစ္သည့္ ‘နစက’ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ သမၼတေဟာင္း Uီးသိန္းစိန္၏ ‘နစက’ကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းသည္
ဗဟိုAစိုးရAေနႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လံုျခံဳေရးAင္Aားစုမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး
ၾကား၀င္ခြင့္Aာဏာရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ ဤAခ်က္သည္ လက္ရွိAရပ္သားAစိုးရAေနႏွင့္ ယခုကဲ့သို႔
AေရးၾကီးေသာAခ်ိန္Aခါတြင္ မွတ္သားဖြယ္ျဖစ္သည္ဟု Fortify Rights မွ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ေAာက္တုိဘာလ ၉ ရက္၊၂၀၁၆ တြင္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ရိုဟင္ဂ်ာတိုင္းရင္းသား စစ္ေသြးၾကြမ်ားက နယ္စပ္လံုျခံဳေရးဂိတ္
သံုးခုကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ ရဲသား (၉) Uီးေသဆံုးျပီး (၅) Uီးဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ “Aျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရးမ်ား” ကို စတင္ခဲ့သည္။
ေAာက္တိုဘာ (၉) ရက္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္သည့္Aခ်ိန္မွစ၍ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္သို႔ လိုAပ္သည့္
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ AကူAညီမ်ား ေပးပို႔မႈကို Aာဏာပိုင္မ်ားမွ ပိတ္ပင္တားဆီးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္
Aာဏာပိုင္မ်ားAေနႏွင့္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ
AစီAစU္မ်ားကို ဆိုင္းငံ့လိုက္သည့္Aတြက္ ျပင္းထန္ေသာ Aာဟာရခ်ိဳ႕တဲ႔မႈဒဏ္ခံစားေနရသည့္ ကေလးမ်ားAပါA၀င္
ေသာင္းခ်ီေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ AစားAစာ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ႏွင့္ Aာဟာရေထာက္ပံ့မႈ မရရွိၾကေတာ့ေပ။
ရိုဟင္ဂ်ာ Aမ်ိဳးသားမ်ား၊ Aမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ားUီးေရစုစုေပါင္း ၁၅၀၀၀ႏွင့္
ကယ္ဆယ္ေရး၀န္ထမ္းAမ်ားAျပားသည္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္တြင္ AိုးAိမ္စြန္႔ခြာေနၾကရျပီး သီးျခားရပ္တည္ေနရသည္။
သို႔ရာတြင္ ကုလသမဂၢ သတင္းAရင္းAျမစ္မ်ားAရ ေAာက္တုိဘာ (၉) ရက္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားျပီးေနာက္တြင္
ခန္႔မွန္းေျခ ရခိုင္တုိင္းရင္းသား (၃၀၀၀) သည္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္မွ ထြက္ေျပးခဲ႔ၾကျပီး ၎တို႔Aနက္ ထက္၀က္ေက်ာ္မွာ
ယခုAခါ မိမိတို႔Aိမ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေနထိုင္ေနၾကျပီျဖစ္သည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားက ေAာက္တိုဘာလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္၌ လက္နက္မဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ
Aမ်ိဳးသားမ်ားကို တရားUပေဒမဲ႔စြာ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို Fortify Rights
မွ လက္ခံရရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားႏွင့္ လံုျခံဳေရးAင္Aားစုမ်ားသည္ Aမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္
မိန္းကေလးမ်ားကို Aဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊ လက္နက္မဲ့Aရပ္သားမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ မတရားသျဖင့္
ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု တိုင္တန္းခ်က္Aမ်ားAျပားတြင္ ဆက္လက္စြပ္စြဲထားသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္မ်ားေနထိုင္ရာရြာAခ်ိဳ႕ ဖ်က္ဆီးျခင္းခံရသည္။
ေAာက္တိုဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢ Aထူးသတင္းေထာက္ (၅) Uီးမွ “ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ
လူ႔Aခြင့္Aေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား တိုးပြားလာမႈကို ေျဖရွင္းရန္” ျမန္မာAစိုးရကို
တြန္းAားေပးသည့္ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတရံုးAေနႏွင့္ Aလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းဆိုင္ရာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားAားလံုးကို
Aၾကိမ္ၾကိမ္ျငင္းဆိုခဲ့ျပီး ထိုစြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ Aၾကမ္းဖက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားကို ေပးပို႔သည့္သတင္းမွားျဖစ္သည္ဟု
ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သမၼတ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Uီးေဇာ္ေဌးက “ေသာင္းက်န္းသူမ်ားပုန္းေAာင္းေနသည့္ Aိမ္ေျခ (၈၀၀)
ရွိသည့္ ရြာၾကီးAလယ္တြင္ Aဓမၼက်င့္မႈက်ဴးလြန္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိပါ”ဟု ဆိုကာ Aဓမၼက်င့္မႈႏွင့္ဆိုင္သည့္
စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။
Aာဏာပိုင္မ်ားက သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ လူ႔Aခြင့္Aေရး ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားသို႔
သြားေရာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္လိုက္သည့္Aတြက္ သတင္းရရွိႏိုင္မႈ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္။
ေAာက္တိုဘာ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာတိုင္းမ္မွ သတင္းစာဆရာ Fiona MacGregor ကို ေAာက္တိုဘာ (၂၇)
ရက္ေန႔ထုတ္ သတင္းစာတြင္ ပါ၀င္သည့္ ဖတ္ရႈသူမ်ားျပားေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ေရးခဲ့သည့္Aတြက္
Aလုပ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ထိုေဆာင္းပါးတြင္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာတစ္ခ၌
ု ေAာက္တိုဘာ (၁၉) ရက္ေန႔တြင္
ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ရိုဟင္ဂ်ာAမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားက Aဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲထားသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ AေျခAေနႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး Aစိုးရ၏ ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ ပိုမိုစိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္လာသည္ဟု Fortify Rights
မွ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေAာက္တုိဘာ (၃၁) ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ UီးေAာင္၀င္းက “ဘဂၤါလီရြာAားလံုးသည္
စစ္စခန္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္” ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ႏိ၀
ု င္ဘာ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုငမ
္ ီဒီယာက ရိုဟင္ဂ်ာကို
“ဖယ္ရွားရန္လိုAပ္သည့္ စူး၀င္ေနေသာ ဆူး” Aျဖစ္ ရည္ညႊန္းခဲ့သည္ဟု ယူဆရျပီး၊ ႏိ၀
ု င္ဘာ (၃) ရက္ေန႔တြင္
ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္မီဒီယာက ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာသည္ “Aၾကမ္းဖက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားႏွင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ပူးေပါင္းကာ”
လူ႔Aခြင့္Aေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို “ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္ၾကံေျပာဆိုခဲ့သည္” ဟု စြပ္စြဲခဲ့သည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားAၾကား Aၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္
ရခုိင္ျပည္နယ္၏ ျမိဳ႕နယ္ (၁၇) ခုတြင္ (၁၃) ခု၌ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ကမန္မြတ္စလင္မ်ားကို ပစ္မွတ္ထားေသာ
Aစိုးရခြင့္ျပဳသည့္ တိုက္ခုိက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ခိုင္မာစြာမွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ (၁၄၀,၀၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္
Aျခားမြတ္စလင္မ်ားကို Aက်U္းစခန္း (၄၀) ေက်ာ္သို႔ပို႔ေဆာင္ခဲ့ျပီး ထိုစခန္းမ်ားတြင္ ယေန႔တိုင္ ထိန္းသိမ္းထားသည္။
ထိုAခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေသာ Aျခားရိုဟင္ဂ်ာမ်ား (၁၀၀,၀၀၀) ေက်ာ္ ရွိျပီဟု ယံုၾကည္ရသည္။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္Aရပ္သားမ်ားႏွင့္ ဘုန္းၾကီးမ်ားကလည္း ရခုိင္တိုင္းရင္းသားေဒသခံမ်ားကို Aာဏာပိုင္မ်ားမွ
လက္နက္ေပးAပ္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
UပေဒAသက္သြင္းေရးAရာရွိမ်ားAတြက္ ကုလသမဂၢ၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ UပေဒAသက္သြင္းေရး
Aရာရွိမ်ား၏ Aင္Aားႏွင့္ ေသနတ္Aသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ Aေျခခံ စည္းမ်U္းမ်ားAရ ႏိုင္ငံတကာUပေဒတြင္
ႏိုင္ငံေတာ္မွခြင့္ျပဳထားသည့္ လံုျခံဳေရးတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားသည္ Aရည္Aခ်င္းျပည့္မီျပီး ေကာင္းမြန္စြာ
ေလ့က်င့္ေပးမႈခံယူကာ လူ႔Aခြင့္Aေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်U္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္ဟု ဖြင့္ဆိုထားသည္။
ဤစည္းမ်U္းမ်ားAရ UပေဒAသက္သြင္းေရးAရာရွိမ်ားAျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားAေၾကာင္း စံုစမ္းကာ
“၎တို႔ တာ၀န္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုငရ
္ န္ က်င့္၀တ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ၾကံ႕ခိုင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ
သင့္ေလ်ာ္ေသာ Aရည္Aေသြးမ်ားရွိေရး” ေသခ်ာေစရန္ႏွင့္ Aထူးျပဳေလ့က်င့္ေပးမႈ ခံယူျပီးမွသာ
ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳသင့္သည္။ မျဖစ္မေနလိုAပ္သည့္AေျခAေနတြငသ
္ ာ Aင္Aားသံုးသင့္သည္။
ထိုစည္းမ်U္းမ်ားAရ “ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈ သို႔မဟုတ္ Aမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ Aျခားမည္သည့္
AေရးေပၚAေျခAေနကိုမဆို ဤAေျခခံစည္းမ်U္းမ်ားမွ ေသြဖယ္ရန္ Aေၾကာင္းျပခ်က္Aျဖစ္ Aသံုးျပဳခြင့္မရွိေပ။”
“လူမ်ိဳးေရးAရAမုန္းပြားေနသည့္ ဤAေျခAေနတြင္ Aရပ္သားမ်ားကို လူမ်ိဳးႏွင့္ ဘာသာAေပၚAေျခခံကာ
လက္နက္ေပးAပ္ကိုင္ေဆာင္ေစျခင္းသည္ လံုး၀တာ၀န္မဲ့ရာက်ျပီး Aႏၲရာယ္ရွိႏိုင္သည္”ဟု မက္သရူးစမစ္မွ
ေျပာၾကားလိုက္သည္။ “AစိုးရAေနႏွင့္ ဤAစီAစU္ကို ရပ္တန္႔ျပီး AကူAညီေပးမည့္ Aဖြဲ႕Aစည္းမ်ားကို
လိုAပ္သူAားလံုးထံ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ ခ်က္ခ်င္းေပးလိမ့္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ရာႏႈန္းျပည့္
ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ Aၾကမ္းဖက္Aစြန္းေရာက္မႈကို ကာကြယ္ရန္ Aေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းသည္ လူ႔Aခြင့္Aေရးမ်ားကို
ျမွင့္တင္ကာကြယ္ရန္ျဖစ္ျပီး၊ Aလြဲသံုးစားျပဳမႈမ်ား က်ဴးလြန္ႏိုင္ေစရန္ ျပည္သူAား လက္နက္ကိရိယာေထာက္ပံ့ေပးျခင္း
မဟုတ္ပါ။”
ေနာက္ခံAေၾကာင္းAရာမ်ား

ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံမဲရ
့ ိုဟင္ဂ်ာ တစ္သန္းေက်ာ္ရွိသည္။
ဇြန္လတြင္ လူ႔Aခြင့္Aေရးဆိုင္ရာကုလသမဂၢသံAမတ္ၾကီးမွ လူ႔Aခြင့္Aေရးေကာင္စီသို႔ Aစီရင္ခံရာတြင္ ရခုိုင္ျပည္နယ္ရွိ
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားAေပၚ “ဆိုးရြားေသာ လူ႔Aခြင့္Aေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈပံုစတ
ံ ခုရွိေနျပီး ၎ပံုစံAရ “ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားAေပၚ

က်ယ္ျပန္႔ေသာ သို႔မဟုတ္ စနစ္က်ေသာ တိုက္ခိုက္မႈ ရွိႏိုင္ျပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္Aေပၚ ရာဇ၀တ္မႈ
က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား ရွိလာႏိုင္သည္”ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
၂၀၁၄ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ Fortify Rights မွ ၇၉ မ်က္ႏွာရွိေသာ “ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား”ဟ ုAမည္ရသည့္
Aစီရင္ခံစာကို ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ထိုAစီရင္ခံစာတြင္ တန္းတူဆက္ဆံမႈ၊ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္၊ Aိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊
မိသားစု၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ သီးျခားေနလုိမႈဆိုင္ရာ Aခြင့္Aေရးမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည၊့္ Aစိုးရမွရိုဟင္ဂ်ာမ်ားAေပၚ
ခ်မွတ္ထားသည့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားAေၾကာင္းပါ၀င္သည္။
၂၀၁၅ ေAာက္တိုဘာတြင္ ေယး Uပေဒေက်ာင္းရွိ Aလာေက လို၀မ္စတိန္း ႏိင
ု ္ငံတကာလူ႔Aခြင့္Aေရးရံုးမွ
ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းခံေနရေၾကာင္း
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