ျမန္မာ - ဘာသာေပါင္းစံု သင့္ျမတ္ေရးုတတ္ၾကြလပ
ႈ ရ
္ ာွ းသူမ်ားကို လြတျ္ ငိမး္ ခ်မ္းသာခြင့္ ကာလတြင္
လႊတေ
္ ပးရန္
က်န္ရွိေနေသးသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးျပီး တရားမွ်တမႈမရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္။
(ရန္ကန
ု ္၊ ေမလ ၂၄ရက္၊ ၂၀၁၇) - ယေန ့တြင္ Fortify Rightsမွ (၂)ႏွစ္နီးပါး မႏၱေလးေထာင္တြင္ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရျခင္းမွ
လြတ္ေျမာက္လာသူ ျငိမ္းခ်မ္းစြာဘာသာေပါင္းစံု သင့္ျမတ္ေရး တတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားျဖစ္သည့္ ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ပြင့ျ္ ဖဴလတ္တို ့ကို
ၾကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။ Fority Rights ႏွင့္ အျခားေသာ လူ ့အခြင့အ
္ ေရးအဖြအ
ဲ့ စည္းမ်ားမွ သူတို ့အား ခ်က္ခ်င္းႏွင့္ ခြ်င္းခ်က္မရွိ လႊတေ
္ ပးရန္
ထပ္ကာ တလဲလဲေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္မွ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ တနည္းအားျဖင့္ ၂၁ရာစုပင္လုည
ံ ီလာခံ၏ အစျပဳျခင္း၏
အမွတအ
္ သားအေနျဖင့္ ယေန ့တြင္ ေဇာ္ေဇာ္လတ္ အသက္၃၀ ႏွင့္ ပြင့္ျဖဴလတ္ အသက္ ၃၆ႏွစ္တို ့အပါအ၀င္ အက်ဥ္းသား ၂၅၉ဦးကို
လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့ေ
္ ပးရန္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီရင္ဆုးံ ျဖတ္ခြင့္ အမိန္ ့ျဖင့္ ႏိုင္ငံအႏွံအျပားရွိ အက်ဥ္းေထာင္
မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၁၈၆ဦး ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ၇၃ဦးအား လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့ေ
္ ပးခဲ့ပါသည္။
“ကြ်န္ေတာ့္ သတ္မွတထ
္ ားတဲ့ ရက္ထက္ေစာျပီး လြတ္ေျမာက္လာရတဲအ
့ တြက္ရယ္ တခါျပန္ျပီး၊ လြတ္လပ္ခြင့ရ
္ တဲ့အတြက္ အတူတကြ
ပူးေပါင္းျပီး ကူညခ
ီ ဲ့တဲ့ အဖြဲ ့အစည္းေတြကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္”ဟု ေဇာ္ေဇာ္လတ္မွ Fortify Rights ကို ေျပာခဲပ
့ ါတယ္။
“ဒါေပမဲ့လည္း ဆက္ျပီးအက်ဥ္းက်ခံရဖို ့က်န္ေနခဲတ
့ ဲ့ သူေတြအတြက္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္စိတ္မေကာင္းဘူး”
ဖုန္းျဖင့္

Fortify

Rights

ကို

စကားေျပာသည့္အခါ ေဇာ္ေဇာ္လတ္မွ

“တရားမွ်တမႈမရွသ
ိ ည့္ဥပေဒမ်ား”ကို

ပယ္ဖ်က္ေပးရန္၊

ျမန္မာ ျပည္တြင္း က်န္ရေ
ွိ နေသးသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အေၾကာင္းကို ပံုေဖာ္ေျပာျပခဲ့ျပီး ဥပေဒမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ သူတို ့အား
အက်ဥ္းခ်ျခင္းသည္ တိုင္းျပည္အား အနာမ်ားကို ကုသမႈမလုပ္ဘဲ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ “အနာကို အေပၚယံကေနဘဲ ေဆးလိမ္းတာထက္
ဒီခံရခက္တဲ့ ဆူးကို ဖယ္လိုက္မဘ
ွ ဲ ဒီအနာက က်က္လိမ့မ
္ ယ္” ဟု သူကေျပာခဲ့ပါသည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ရက္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသရွိ ခ်မ္းေအးသာဇံ ျမိဳ ့နယ္တရားရံုးမွ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး (အေရးေပၚ
ယာယီ) ဥပေဒ ၁၃(၁) ကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဆိုသည့္ စြပ္စခ
ြဲ ်က္ျဖင့္ ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏင
ွ ့ပ
္ ြင့္ျဖဴလတ္ တို ့အား အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္
၂ႏွစ္

အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခပ
ဲ့ ါသည္။

ထိုတရားရံုးမွပင္

ထိသ
ု ူ၂ဦးတို့အား

မတရားအသင္းဆက္ႏယ
ႊ ္မႈ

ဥပေဒ

၁၇(၁)

ကို

ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဆသ
ို ည့္ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ အပို ေထာင္ဒဏ္ ၂ႏွစ္က်ခံရန္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။
ဘာသာေပါင္းစံုသင့္ျမတ္ေရး ျငိမ္းခ်မ္းမႈအဖြဲ ့၏ ကိယ
ု ္စားလွယ္ မြတဆ
္ လင္ လူ ့အခြင့အ
္ ေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ ၂ဦး မွ
ခရစ္ယာန္အမ်ားစုေနထိုင္ေသာ
၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဥပေဒေအာက္မွ

ရံုးခ်ဴပ္သို ့

ကခ်င္ျပည္နယ္

၂၀၁၃ခုႏွစ္

လိင
ု ္ဇာျမိဳ ့တြင္အေျခခ်သည့္

ဇြန္လတြင္

အျပစ္စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္

သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္
ထုိကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ

စပ္လွ်ဥ္း၍
ခရစ္ယာန္

(KIA)

မတရားအသင္းဆက္ႏယ
ႊ ္မႈ
လက္၀ါးကားတိုင္ႏင
ွ ့္

ဗုဒၶရုပ္ထု ေတာ္တို ့ကို ျငိမး္ ခ်မ္းေရး ႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစံု အတူတကြပူးေပါင္းေနထိုင္ေရး အတြက္ေပးခဲပ
့ ါသည္။ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ
ႏိုင္ငံသားမ်ားထို အဖြဲ ့တြင္ပါ၀င္ခဲ့ ေသာ္လည္း မည္သူ မွ် တရားစြဲဆိုျခင္းမခံခဲ့ရပါ။
ျမန္မာအစိုးရအာဏာပိင
ု ္မ်ားမွလည္း ဧျပီလ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္သို ့ လူမအ
ႈ ကူအညီကယ္ဆယ္ေရး မစ္ရွင္သည္ ျမန္မာအႏၵိယနယ္စပ္တြင္ ရွေ
ိ နစဥ္ ဓာတ္ပုမ
ံ ်ားရိုက္ကူးခဲ့ျခင္းအတြက္ ေဇာ္ေဇာ္လတ္ႏွင့္ ပြင့ျ္ ဖဴလတ္တို ့မွ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး (အေရးေပၚ
ယာယီ)ဥပေဒကို

ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ေတြ ့ရခ
ွိ ဲ့ပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု လုပ္ရွားမႈ)

ထုိမစ္ရွငအ
္ ဖြဲ ့သည္

သင့္ျမတ္လိုသူမ်ား

(ျငိမ္းေရးကိုရွာေဖြသူမ်ားႏွင့္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသတြင္ အေျခခ်သည့္ ဘာသာေပါင္းစုသ
ံ င့္ျမတ္လိုသူမ်ား အဖြဲ ့၏

ကိုယ္စား

၀င္ေရာက္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အစြန္းေရာက္ ဗုဒဘ
ၶ ာသာ၀င္ အဖြဲ ့အစည္းျဖစ္သည့္ (မဘသ) အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ ့အစည္း မွ ေဇာ္ေဇာ္လတ္
ႏွင့္ ပြင့ျ္ ဖဴလတ္တို ့အား ဆန္ ့က်င္ရန္ အမ်ားျပည္သူ မ်ားအားစည္းရံုးလွံဳ ့ေဆာ္ချဲ့ ခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း တို ့
ကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဇြန္လ ၉ရက္ေန ့ ၂၀၁၅တြင္ မဘသ၏ အတုမရွိ ဂ်ာနယ္ မႏၱေလးရံုးခြဲမွ ၅မ်က္ႏွာ ေဆာင္းပါးကိုပုႏ
ံ ွိပ္

1

ထုတ္ေ၀၍ ေဇာ္ေဇာ္လတ္အား “ဘာသာတရား ကို ေစာ္ကားျခင္း” အတြက္ ျမန္မာအစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ “တရားဥပေဒႏွင့္
အညီအေရးယူရန္ႏွင့္ သူ ့အားျပစ္ဒဏ္ေပးရန္” ေတာင္းဆိုခပ
ဲ့ ါသည္။ ေဇာ္ေဇာ္လတ္ အဖမ္းခံရျပီးေနာက္ ၅ရက္ ဇူလိုင္လ ၁၄ရက္
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ပြင့ျ္ ဖဴလတ္အဖမ္းဆီးခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ယခုအပတ္ အေစာပိုင္းတြင္ ျမန္မာ ဘာသာအတိုေကာက္အားျဖင့္ မ-ဟ-န ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃ မဟာ နာယက ေကာ္မတီ ၏
ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အာဏာရွိသအ
ူ ၾကီးအကဲမွ တရားမ၀င္အဖြဲ ့အစည္းဟု ဆံုးျဖတ္ကာ မဘသ အားထိေရာက္စြာ ပိတ္ပင္တားျမစ္
ခဲ့ပါသည္။ ဇူလိုငလ
္ ၁၅ရက္ေန ့မွ စတင္၍ မဟန မွ တဦးခ်င္းျဖစ္ေစ (သို ့) အဖြဲ ့လိုက္ျဖစ္ေစ မည္သည့္ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ႏွင့္ မဆို မဘသ
အလံအား အသံုးျပဳျခင္းကို ပိတ္ပင္တားျမစ္ပါသည္။
ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ တဖက္သက္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသူ တဦးခ်င္းစီအား ခ်က္ခ်င္းႏွင့္ ခြ်င္းခ်က္မရွိ
လႊတ္ေပးသင့္ေၾကာင္း

Fortify

Rights

မွ

ယေန

့ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။

ထိုအထဲတြင္

ရခိုငတ
္ ိုင္းရင္းသား

လူ

့အခြင့အ
္ ေရးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သူ ခိုငမ
္ ်ိဳးထြန္း ၃၄ႏွစ္၊ ကခ်င္တင
ို း္ ရင္းသား ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ Langjaw Gam
Seng ၃၅ႏွစ္ႏွင့္ Dumdaw Nawng Lat ၆၅ႏွစ္ တို ့အျပင္ ႏို၀င္ဘာလမွစတင္၍ တဖက္သက္ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ
ရာေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ အျခားသူမ်ားပါ၀င္ပါသည္။
“ေဇာ္ေဇာ္လတ္ နဲ ့ပြင့ျ္ ဖဴလတ္ တို ့ကို ဒီေန ့လႊတ္ေပးတဲ ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို ့ျမန္မာအစိုးရကို ခ်ီးက်ဴးပါတယ္” ဟု Fortify Rights ၏
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အၾကီးအကဲျဖစ္သူ Matthew Smith မွ ေျပာၾကားပါသည္။ “သူတို ့အစကတည္းက လံုး၀ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်တာ
မခံခဲ့ရသင့္ဘူး ျပီးေတာ့ အခုအခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငေ
ံ ရး အက်ဥ္းသားအားလံုးကို လႊတ္ေပးဖို ့ေသေသခ်ာခ်ာလုပ္ရမယ္”
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