သတင္းထုတျ္ ပန္ခ်က္
ဒီဇင္ဘာ (၁၃)၊ ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္

ုႏိုငင
္ တ
ံ ကာ တရား႐ံုး (အိင
ု စ
္ ေ
ီ ဂ်) မွ လူမ်ိ းတံုးသတ္ျဖတ္ျခင္း အမႈအား ေထာက္ခအ
ံ ားေပးရန္
ဥေရာပေရာက္ ႐ိဟ
ု င္ဂ်ာမ်ား ေကာင္စီ (အီးအာရ္စ)ီ မွ ုႏိုငင
္ တ
ံ ကာ အသိင
ု း္ အဝန္းအား ုႏိႈးေဆာ္ျခင္း
ဥေရာပေရာက္ ႐ိဟ
ု င္ဂ်ာမ်ား ေကာင္စအ
ီ ေနျဖင့္ တရားမွ်တမႈုႏွင့္ တာဝန္ယူမ၊ႈ တာဝန္ခံမႈတ႔က
ို ို ေထာက္ခံအားေပး
သည့္ ဂမ္ဘယ
ီ ာ၊ ကေနဒ ုႏွင့္ နယ္သာလန္၊ ျမန္မာတိုငး္ ရင္းသား လူမ်ိ းစုမ်ားုႏွင့္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး အဖြအ
႔ြဲ စည္းတိ႔ု
အား မွတတ
္ မ္းတင္ ဂုဏ္ျပ အပ္ပ သည္။
ျမန္မာုႏိုင္ငတ
ံ ြင္ လူမ်ိ းတံုးသတ္ျဖတ္မႈ က် းလြနသ
္ ည့္ကစ
ိ ၥ ဂမ္ဘယ
ီ ာုႏိုင္ငမ
ံ ွ နယ္သာလန္ုႏိုင္ငံ၊ သည္ဟြဲဂ္ၿမိ ႕ရွိ ုႏိုင္ငံ
တကာတရား႐ံုး၌ အမႈဖြငရ
့္ န္ ဦးတည္ေလွ်ာက္ထားသည့္အေပၚ သမိုငး္ ဝင္ ကနဦး ၾကားနာမႈ (၃) ရက္သည္ ဒီဇင္
ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ အဆံုးသတ္ၿပီ ျဖစ္ပ သည္။
ဥေရာပေရာက္ ႐ိဟ
ု င္ဂ်ာမ်ား ေကာင္စီအေနျဖင့္ တရားမွ်တမႈတက
ို ္ပအ
ြြဲ တြင္း ခိုင္မာသည့္ ဦးေဆာင္မက
ႈ ို ျပသခြဲ့
သည့္ ဂမ္ဘယ
ီ ာုႏိုင္ငံအား ဂုဏ္ျပ မွတ္တမ္း တင္ရွိေၾကာင္းုႏွင့္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း သိေစအပ္ပ သည္။ ျမန္မာုႏိုင္ငံ
တြင္ ႐ိဟ
ု င္ဂ်ာတိ႔အ
ု ေပၚ လူမ်ိ းတံုးသတ္ျဖစ္သည့္ကိစၥ ုႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာအသိင
ု ္းအဝိုင္းမွ တရားမွ်တမႈုႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ ေရငံု
ုႏုတဆ
္ ိတေ
္ နသည့္အခ်ိနတ
္ င
ြ ္ ဤအာဖရိကားတိက
ု ္ အေနာက္ပိုငး္ ုႏိုင္ငံငယ္ေလးသည္ အဆိပ
ု လုပ္ရပ္အား ဆန္႔က်င္
၍ ရြဲဝင္စ
့ ြာျဖင့္ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ၾကပ သည္။
ထိ႔အ
ု ျပင္ ကေနဒ ုႏွင့္ နယ္သာလန္တ႔က
ို လည္း ဂမ္ဘယ
ီ ာမွ အဆိအ
ု ပ အမႈဆျြြဲ ခင္းအား ေထာက္ခံျခင္းသည္ အလား
တူ ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပ ထိ္က
ု ္ေပသည္။ ထိ႔အ
ု တူ ျမန္မာုႏိုင္ငံအတြင္း တရားမွ်တမႈုႏွင့္ တာဝန္ခ
္ မ
ံ ႈရွိေရး လမ္းေၾကာင္းသည္
ုႏိင
ု င
္ တ
ံ င
ုိ း္ အဖိ႔ု ကိုယက
္ ်င့္တရား ေုႏွာင္ႀကိ း-တာဝန္တစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရးုႏွင့္ တရားမွ်တမႈ
အေပၚ ၾကည္လင္စတ
ိ ထ
္ ားရွသ
ိ ည့္ ုႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဂမ္ဘယ
ီ ာ၊ ကေနဒ ုႏွင့္ နယ္သာလန္ုႏိုင္ငံတ႔ုႏ
ို ွင့္အတူ ပူး
ေပ င္းသင့္ပ သည္။
၎အျပင္ တရားမွ်တမႈုႏွင့္ ကမၻာ့ေခ င္းေဆာင္မ်ား ႐ိဟ
ု င္ဂ်ာတိ႔ဖ
ု က္မွ ရပ္တည္ရန္ ပ်က္ကြကခ
္ ြဲ့သည့္အခ သန္းုႏွင့္ခ်ီ
ေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာတိ႔အ
ု ား ခိလ
ု ံခ
ႈ ြငေ
့္ ပးခြဲ့ၿပီး ဝန္ထုပဝ
္ န္ပးုိ ႀကီးကို ဟန္မပ်က္ဘြဲ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရသ
ွိ ည့္
ဘဂၤလားေဒ့ရ္ုႏ
ွ ိုင္ငံ အေနျဖင့္လည္း အလြန္ခံုႏုိင္ရည္ကို ျပသခြဲ့ၿပီျဖစ္ပ သည္။
အီးအာရ္စီ အေနျဖင့္ သည္ဟြဲဂ္ၿမိ ႕တြင္ ျပ လည္ခသ
ြဲ့ ည့္ “႐ိုဟင္ဂ်ာလူထု စုေပ င္း စီတန္းလွည့လ
္ ည္ပြြဲ” ၌ ပ ဝင္ခသ
ြဲ့ ူ
မ်ား၊ ထိ႔အ
ု ျပင္ ၾကားနာပြြဲ မတိုင္မီုႏွင့္ ၾကားနာေနသည့္ကာလအတြငး္ ႐ိဟ
ု င္ဂ်ာတိ႔ုႏ
ု ွင့္အတူ စည္းလံုးညီညတ
ြ ္ေၾကာင္း
ေက်ညာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ခသ
့ြဲ ည့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိ းစုအားလံုးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရေ
ွိ ၾကာင္း ေျပာၾကား
လိုပ သည္။

အထူးသျဖင့္ ုႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး အဖြ႔အ
ြဲ စည္းမ်ားျဖစ္ေသာ Burma Task Forces USA၊ Civil Rights
Movement (USA)၊ Fortify Rights, လူ႔အခြင့အ
္ ေရး ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြ႕ြဲ (Human Rights Watch)၊ ုႏိုင္ငံတကာ
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့အ
္ ဖြ႕ြဲ (Amnesty International)၊ Global Centre for the Responsibility to Protect ၊
Parliamentarians for Global Actions ၊ Global Justice Centre ၊ Justice for All ၊ ႐ိဟ
ု င္ဂ်ာေထာက္ခံေရးအဖြြဲ႔
(Rohingya

Support

Group)၊

Women’s

Initiatives

၊

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

လူ႔အခြင့အ
္ ေရး

အဖြဲြ႕ခ် ပ္

(International Federation for Human Rights - FIDH) ၊ အာရွ တရားမွ်တမႈ ညႊန္႔ေပ င္းအဖြ႕ြဲ (Asia Justice
Coalition) ၊ Association pour la Lutte Contre contre l'impunité et pour la Justice Transitionnelle ုႏွင့္
အျခားအဖြဲြ႕အစည္း ေျမာက္မ်ားစြာတို႕ကိလ
ု ည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပ သည္။
ဤအခ သမယ မိမိတ႔၏
ို
မိသားစုအဖြ႔ဝ
ြဲ င္မ်ား၊ မိတ္ေဆြသူငယ္မ်ား ေဆြမ်ိ းသားခ်င္းမ်ားုႏွင့္ ႐ိဟ
ု င္ဂ်ာအေပ င္းအ
သင္းေရာင္းရင္းမ်ား စသည္တ႔အ
ို တြက္ တရားမွ်တမႈကို ေရရွည္ေမွ်ာ္လင့္ ေတာ့ငတ
္ ေနၾကသည့္ ျပည္ပေရာက္
႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား စုေပ င္းညီညတ
ႊ ္စြာ ပူးေပ င္းပ ဝင္သည့္ အေရးႀကီးကာလလည္း ျဖစ္ပ သည္။
႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိ းစုအေနျဖင့္ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ရွမး္ ၊ ရခိုင္ုႏွင့္ အျခားေသာ ျမန္မာလူမ်ိ းစုတ႔၏
ို စည္းလံုးညီညႊတ္မက
ႈ ို ျပသ
ျခင္း၊ ႐ိဟ
ု င္ဂ်ာတိ႔အ
ု ေပၚ လူမ်ိ းတံုးသတ္ျဖတ္မႈ က် းလြနသ
္ ည့္အတြက္ တရားမွ်တမႈုႏွင့္ တာဝန္ခံမက
ႈ ို ေတာင္းဆို
ျခင္း တိ႔အ
ု တြက္ နက္႐ွိ င္းစြာ ပီတိျဖစ္ခ့ရ
ြဲ ပ သည္။ ဤသမိုင္းဝင္ တရားစြဆ
ြဲ ိုျခင္းကိစုႏ
ၥ ွငစ
့္ ပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာလက္နက္
ကိုငတ
္ ပ္သားမ်ားမွ လူ႔အခြင့္ခ်ိ းေဖာက္မမ
ႈ ်ားကုိ ေတာက္ေလွ်ာက္ျပ လုပ္ျခင္း၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား က် းလြန္ျခင္း၊ လူ
သားမ်ိ းုႏြယ္အေပၚ ဆန္႔က်င္သည့္ ျပစ္မႈက် းလြန္ျခင္းုႏွင့္ လူမ်ိ းတံုးသတ္ျဖတ္မႈတ႔က
ို ို က် းလြနလ
္ ်က္ရွိရာ ယင္း
ကြဲသ
့ ႔လ
ို ုပ္ရပ္မ်ားကို ခံလာေနၾကရသည့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိ းစုမ်ားက ႐ိဟ
ု င္ဂ်ာအတြက္ တရားမွ်တမႈသည္ အားလံုး
အတြက္ တရားမွ်တမႈျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပ က္ နားလည္လာၾကသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာအစိုးရကိယ
ု ္စားလွယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ သူမ၏မ်က္ေစ့ေအာက္တြင္ ျမန္
မာစစ္တပ္မွ ႀကီးေလေသာ ရာဇဝတ္မ်ား က် းလြန္ခသ
ြဲ့ ည္ကို သေဘာတူလက္ခံရန္ ထပ္မံပ်က္ကက
ြ ္ခသ
ြဲ့ ည့္အတြက္
ျပင္းထန္စာြ ရွ တ္ခ်လိက
ု ္ပ သည္။ သူမအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တရားမွ်တေရးုႏွင့္ တာဝန္ခံမထ
ႈ က္ သူမ၏ ုႏိင
ု င
္ ံ
ေရးအဆင့္အတန္းကို ပိမ
ု ိုဦးစားေပးေၾကာင္း တစ္ကမၻာလံုးအား သက္ေသထူလက
ို ္ပ သည္။
ထိ႔အ
ု ျပင္ သူမသည္ ုႏိုင္ငတ
ံ ကာ တရား႐ံုးတြင္ ေလွ်ာက္လြဲခ်က္ေပးရာ၌ ႐ိဟ
ု င္ဂ်ာ ဟူသည့္အေခၚအေဝၚကို သံုးစြြဲ
ရန္ ပ်က္ကက
ြ ္ခြဲ့ပ သည္။ သူမုႏွင့္ သူမ၏ ဥပေဒအက်ိ းေဆာင္အဖြ႔သ
ြဲ ည္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ် ပ္ ဗိလ
ု ္ခ် ပ္မွ းႀကီး မင္း
ေအာင္လိႈင္ုႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တ႔မ
ို ွ က် းလြန္ခသ
ြဲ့ ည့္ လူမ်ိ းတံုးသတ္ျဖတ္ျခင္း ျပစ္မမ
ႈ ်ားကို ျငင္းဆန္ျခင္း၊ ကာကြယ္
ေျပာဆိုျခင္းုႏွင့္ ဖံုးဖိဖာေထးျခင္း မွအပ တရားမွ်တမႈုႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခမ
ံ ႈ အရိပ္လကၡဏာ တစ္စုတ
ံ စ္ရာ ကမ္း
လွမ္းရန္ ပ်က္ကက
ြ ္ခြဲ့ပ သည္။
၂၀၁၂ ခု၊ ဇြန္လမွစ၍ ရခိင
ု ္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ႐ိဟ
ု င္ဂ်ာ ၁၂၀.၀၀၀ ေက်ာ္ ေလွာင္
ပိတ္ခံေနရျခင္း၊ ရပ္ကြကေ
္ က်း႐ြာုႏွင့္ ၿမိ ႕နယ္အသီးသီးတိ႔တ
ု ြင္ အျခား႐ိဟ
ု င္ဂ်ာ ၄၀၀၀၀၀ ေက်ာ္မွ အေျခခံ လူ႔အခြင့္

အေရးမ်ား ဆံုးရွံ းခံေနရျခင္း၊ ထိ႔အ
ု ျပင္ အိမန
္ ီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရ္ုႏ
ွ ိုင္ငရ
ံ ိွ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ႐ိဟ
ု င္ဂ်ာ တစ္သန္း
ေက်ာ္မွ တရားမွ်တေရးုႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမတ
ႈ ႔က
ို ို ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနျဖင့္ သူမ
၏ ဦးေဆာင္မႈုႏွင့္ ကိယ
ု က
္ ်င့္တရား ပ်က္ကြကေ
္ နသည္ကို ကမၻာႀကီးအား ထပ္မံ သက္ေသထူလက
ို ္ေလသည္။
ဥေရာပေရာက္ ႐ိဟ
ု င္ဂ်ာမ်ား ေကာင္စီသည္ ဥေရာပတိက
ု ္အတြငး္ ရွိ ုႏိုင္ငံမ်ားုႏွင့္ ကမၻာတစ္ဝွမး္ လံုးရွိ ုႏိုင္ငံမ်ားအ
ေနျဖင့္ ျမန္မာုႏိုငင
္ ံတြင္ လူမ်ိ းတံုးသတ္ျဖတ္မုႏ
ႈ ွငပ
့္ တ္သက္၍ တရားမွ်တမႈုႏွင့္ တာဝန္ခမ
ံ ႈရေ
ိွ စျခင္း၊ လူမ်ိ းတုံးသတ္
ျဖတ္မအ
ႈ ဆင့္ အထြဋအ
္ ထိပ္သ႔ို ေရာက္ရွိရာမွ ႀကိ တင္တားဆီးမိန႔္ ထုတ္ျပန္ၿပီး အဆံုးသတ္ေစျခင္း တိ႔အ
ု တြက္
ဂမ္ဘယ
ီ ားုႏုိင္ငံမွ တရားဆြထ
ြဲ ားသည့္အေပၚ ယင္းအား ကေနဒ ုႏွင့္ နယ္သာလန္နည္းတူ ေထာက္ခံအားေပးပ ရန္
တိက
ု ္တြနး္ ုႏိႈးေဆာ္အပ္ပ သည္။
ဆက္လက္၍ အီးအာရ္စီ အေနျဖင့္ ုႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ားုႏွင့္ လူ႔အခြင့အ
္ ေရး အဖြ႔အ
ြဲ စည္းမ်ားအား တရားမွ်တမႈုႏွင့္
တာဝန္ခမ
ံ ႈလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း တရားမွ်တမႈ ျပန္လည္လႊမ္းမိုးလာျခင္းုႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတိ႔အ
ု ခြင့အ
္ ေရးမ်ား ျပန္လည္
ရလာသည္အထိ လႈပရ
္ ာွ းမႈမ်ားကို အရွန
ိ ္အဟုန္ျမင့္မားစြာ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ တိက
ု ္တြနး္ လိုက္ပ သည္။

