သက္တမ္းကုန္ဆံုးေတာ့မည့္ လက္ရွိအစိုးရသည္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈရွိေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢ၏သံုးသပ္မႈတြင္ ေတြ႕ရ

ျမန္မာ့အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားအဖြဲ႕၊ ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ၊ Free Thinkers၊ ကရင္လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕၊
ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး (ထုိင္းႏိုင္ငံ)၊ ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း၊ ျပည္ၾကီးခင္၊
ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးေရးရာ ဆက္သြယ္လႈပ္ရွားမႈေဆာင္ရြက္ေရးအသင္း၊ စမိုင္းပညာေရးႏွင့္ဖံ႕ြ ျဖိဳးေရးေဖာင္ေဒရွင္း၊
United Against Child Trafficking
၂၃ ရက္၊ မတ္လ၊ ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ ္
ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီအစည္းအေဝးတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ေ
ဲ သာ ဒုတိယအၾကိမ္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ

ႏိုင္ငံအလိုက္ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေန ပံုမွန္သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးပြဲ (UPR) တြင္ သက္တမ္းကုန္ခါနီး
ျမန္မာအစိုးရ၏

တုန႕္ ျပန္မႈမ်ားက

လူ႕အခြင့္အေရး

စိနေ
္ ခၚမႈမ်ားကို

တိုးတက္မႈမ်ားဆိတ္သုန္းေနသည္ကို
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္

ေဖာ္ျပေနျပီး၊

လိုအပ္ေနေၾကာင္း

အဓိကက်ေသာ

ေကာင္စီအစည္းအေဝးသို႕

တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ UPR ဖိရ
ု မ္ ကိုယစ
္ ားလွယ္မ်ားက ယေန႕ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
UPR စံုညီစည္းေဝးပြဲကို ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ ၊္ မတ္လ၊ ၁၇ ရက္၌ (၃၁) ၾကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရး
ေကာင္စီ

အစည္းအေဝးတြင္

ေကာင္စီအဖြ႕ဲ ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္

ျပဳလုပ္ခ့ျဲ ခင္းျဖစ္ျပီး

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေပၚ

ေလ့လာသည့္ႏိုင္ငံမ်ားက

ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရး

ေပးသည့္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို

အတည္ျပခ်က္မ်ား

ရယူသည့္ ဂ်နီဗာျမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခ့ေ
ဲ သာ ၎အစည္းအေဝးသို႕ ျမန္မာအရပ္ဘက္လူထုအဖြ႕ဲ အစည္းေပါင္း ၁၀
ဖြ႕ဲ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
“အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ဦးေဆာင္မယ့္ အစိုးရသစ္အေနနဲ႕ ျမန္မာအစိုးရက သေဘာတူထား
ျပီးျဖစ္တဲ့ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕အတြက္ ျပည္စံုမႈရွိျပီး၊ တိုင္းတာႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္အတိက်
သတ္မွတ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ခ်မွတ္ျခင္းအားျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းသစ္ ခ်မွတလ
္ ိုက္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။
တစ္ခ်ိန္ထဲမွာ လက္ရသ
ွိ က္တမ္းကုန္ခါနီး အစိုးရက လက္မခံခ့တ
ဲ ဲ့ အေရးၾကီးတဲ့ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကိုလဲ
ျပန္ျပီးသံုးသပ္ဖ႕ို အတြက္
ျမန္မာအစိုးရသည္

စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။”

လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီ

ဟု

ညီမွ်ျခင္းျမန္မာမွ

အဖြ႕ဲ ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္

ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္းက

ေလ့လာသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ

ေျပာသည္။
ေပးေသာ

အၾကံျပဳခ်က္ေပါင္း ၂၈၁ ခုထဲမွ ၁၆၆ ခုကို လက္ခံခ့ေ
ဲ သာ္လည္း ပထမအၾကိမ္ UPR အစည္းအေဝးတြင္
၎တို႕

လက္ခက
ံ တိျပဳခဲ့ေသာ

လူ႕အခြင့္အေရးႏွငပ
့္ တ္သက္သည့္

အလားတူအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို

ယေန႕အခ်ိန္အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ထို႕ျပင္ လက္ခံခ့ေ
ဲ သာ အၾကံျပဳခ်က္ ၁၆၆ ခုတြင္
၁၃၅ ခုကိုသာ အျပည့္အဝ လက္ခံခ့ျဲ ခင္းျဖစ္သည္။
လႊတ္လပ္စာြ

စုေဝးခြင့္၊

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္

သင္းပင္းဖြဲ႕စည္းခြင့္ကို

အာမခံေပးမည္ဟု

ကတိျပဳခဲ့

ေသာ္လည္း အစိုးရသည္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အၾကံျပဳခ်က္ ၇ ခုကို

လက္ခံရန္

ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါင္း

၉၅

ေယာက္ရွိျပီး

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား ၄၁၈ ဦးမွာ တရားရင္ဆိုင္ေနရသည္။
“စစ္မွန္တဲ့

ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္

အေရးၾကီးတဲ့

လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူေတြကို
အဖြ႕ဲ အစည္းေတြကို

လြတ္လပ္၊

အခန္းက႑ကေန

ကာကြယ္မႈေတြေပးမယ္၊

လံုျခံဳမႈရတ
ွိ ဲ့

ပတ္ဝန္းက်င္

ပါဝင္ႏိုင္တဲ့

အရပ္ဘက္လူထု

ေဖာ္ေဆာင္ေပးမယ္လ႕ို

အစိုးရအေနနဲ႕

ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ေပမယ့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အေနနဲ႕ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႕ သူတို႕ကို ဝန္းရံခဲ့သူေတြအပါအဝင္
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို

သူ႕သက္တမ္းကုန္တဲ့အခ်ိန္အထိ

လြတ္ေပးမယ့္

အရိပ္အေယာင္ေတာင္

မေတြ႕ရပါဘူး” ဟု ျပည္ၾကီးခင္ အဖြ႕ဲ မွ ႏြယ္ဇင္ဝင္းက ေျပာသည္။ ဆက္လက္ျပီး ၎က “လူ႕အခြင့္အေရး
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူေတြဟာ

လြန္ခဲ့တဲ့

တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္က

ဆႏၵျပခဲ့တဲ့

ကိစၥေတြေၾကာင့္

အမႈသစ္တပ္ တရားစြဲဆိုခံေနရျပီး လူ႕အခြင့္အေရးလုပ္ေနတဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ အရပ္ဘက္လူထုအဖြဲ႕အစည္း
ေတြဟာ အာဏာပိုင္ေတြရ႕ဲ ခ်ိန္းေျခာက္မႈေတြနဲ႕ ဆက္ျပီးရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
သက္တမ္းကုန္ခါနီးအစိုးရအေနျဖင့္

လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္သူေတြကို ျခိမ္းေျခာက္ရာမွာ

အသံုးျပဳေနတဲ့

ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြငႏ
့္ င
ွ စ
့္ တ
ီ န္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒ ပုဒ္မ (၁၈)၊ သတင္းမီဒီယယာဥပေဒ၊ ၂၀၁၄ ပံႏ
ု ပ
ိွ ျ္ ခင္းႏွင့္
ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္းဥပေဒ စသည့္ဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္ေရး အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံခဲ့ျခင္းမရွိပဲ
ေျပာင္းလဲရန္ အရိပ္အေယာင္ပင္ မျပခဲ့ေပ။
“အပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္းမွကင္းလြတ္ေနမႈဟာ ေအာက္ေျခအထိ စနစ္တက်အျမစ္တြယ္ေနျပီး အထူးသျဖင့္
လက္နက္ကိုက္ပဋိပကၡေတြျဖစ္ေနပြားေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ဒီေဒသေတြမွာ
စစ္တပ္ျဖန္႕က်က္မႈေတြ၊

ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြ၊

အဓၶမခိုင္းေစမႈေတြ၊

မုဒိန္းမႈေတြ၊

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ

အၾကမ္းဖက္မႈေတြ စတဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ လူ႕အခြငအ
့္ ေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို ျမန္မာစစ္တပ္က အပစ္ေပးအေရးယူ
ခံရျခင္း လံုးဝမရွိပဲ က်ဴးလြန္ေနၾကပါတယ္” ဟု ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး (ထိုင္းႏိုင္ငံ) မွ ဂ်က္စီကာ
အန္ခြမ္းက ေျပာသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ စစ္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူေပါင္း ၁၂၀၀၀၀ ေက်ာ္
ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ သို႕ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရမွ တိုက္ပြဲျဖစ္ပာြ းေနေသာ ေနရာမ်ားသိ႕ု လူသားခ်င္းစာနာသည့္
အကူအညီမ်ားကို

ဆက္လက္ပိတ္ပင္ေနခဲ့ေသာေၾကာင့္

လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားသို႕

ျပည္သူမ်ားထံသို႕

အကူအညီမ်ား မေရာက္ရွိခ့ၾဲ ကေပ။ တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စစ္တစ္ေလ်ာက္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိ
ဒုကၡသည္ေပါင္း ၁၁၀၀၀၀ ေက်ာ္သည္ လံုေလာက္ေသာ အကူအညီမ်ား မရရွိၾကေပ။
ဂ်က္စီကာ အန္ခြမ္းမွ ဆက္လက္၍ “အစိုးရသစ္ဟာ အမ်ားပါဝင္ျပီး အဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမွာျဖစ္ျပီး အမ်ဳိးသမီးေတြ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားတဲ့ ေနရာေတြကသူေတြကို
ပိမ
ု ပ
ုိ ါဝင္လာေအာင္

ေဆာက္ရြက္ေပးရပါမယ္”

အစိုးရသည္

လူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ

အပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္အား တိုက္ဖ်က္ေရး အၾကံျပဳခ်က္ ၅ ခုကို လက္ခံခ့ေ
ဲ သာ္လည္း
လိငပ
္ င
ုိ း္ ဆိင
ု ရ
္ ာအၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ်ားႏွင့္
တပ္မေတာ္ႏွင့္

အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုမူ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။

အျခားလူ႕အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို
အပစ္ေပးခံရျခင္းမွ

ကင္းလြတ္ေနျခင္းကို

က်ဴးလြန္ေနေသာ
အဆံုးသတ္ေရး

မၾကာခဏ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အကူအညီျဖင့္ က်ဴးလြန္ေနေသာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားအား
ေနအိမ္မ်ားမွ အတင္းအၾကပ္ ဖယ္ရွားျခင္းမ်ားသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း အစိုးရသည္
ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား က်ယ္ျပန္႕စြာျဖစ္ေပၚရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစေသာ ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းရန္
တင္ျပေသာ အၾကံျပဳခ်က္ကို ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္းမွာ အလြန္ဆိုးရြားလြန္းလွသည္။
အစိုးရသည္ ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ားကို ကာကြယ္မႈေပးရန္ႏွင့္ အမုန္းစကားတိုက္ဖ်က္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္
မ်ားစြာကိုလည္း ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ဘာသာေရးလူနည္းစုမ်ား အထူးသျဖင့္ အစၥလန္ဘာသာဝင္မ်ားအေပၚ
ခြဲျခားထားေသာ

မူဝါဒမ်ားႏွင့္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားရွိေနသည့္အေၾကာင္းကို

သက္တမ္းကုန္ဆံုးခါနီး

ေနာက္ဆံုးေန႕မ်ားထိတိုင္ ဆက္လက္ျငင္းဆန္ခဲ့ျပီး မၾကာေသးခင္က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ
ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒမ်ား ပယ္ဖ်က္ေရး အၾကံျပဳခ်က္ ၁၀ ခုကို ျငင္းဆိုခဲ့သည္။
“အစိုးရဟာ ပထမအၾကိမ္ UPR လုပ္ငန္းစဥ္မွာတုန္းက ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွငအ
့္ ျခားရက္စက္လူမဆန္သည့္

လူ႕ဂုဏသ
္ ိကၡာညွိဳးႏြမ္းေစေသာ ျပဳမူဆက္ဆံမႈမ်ား ဆန္႕က်င္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေခၚ Convention Against
Torture

and

Other

Cruel,

လူ႕အခြင့္အေရးစာခ်ဳပ္ေတြကို

Inhuman

or

Degrading

အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးျပီး

Treatment

အပါအဝင္

အျပည့္အဝအေကာင္အထည္

အဓိကက်တဲ့
ေဖာ္ပါမယ္လ႕ို

သေဘာတူခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေန႕အထိ အတည္ျပဳလက္မွတ္ မထိုးေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ခုဒီတစ္ၾကိမ္
သံုးသပ္မႈေတြ ျပန္လုပ္တဲ့အခါ အစိုးရဟာ ပထမအၾကိမ္ UPR အစည္းအေဝးမွာတုန္းက သေဘာတူထားတဲ့
အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို
လူ႕အခြင့္အေရး

အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ျဲ ခင္း

အေျခအေနေတြဟာ

လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနေတြကို
အတည္ျပဳလက္မွတ္ထိုးျပီး
အစိုးရနဲ႕

မရွိတာ

ေတြ႕ရျပီး

ပိုမိုဆိုးရြားလာခဲ့ပါတယ္။

တိုးတက္ေအာင္

ထိေတြ႕လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ

အစိုးရအေနနဲ႕

လုပ္ဖို႕ဆိုရင္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕လိုပါတယ္။
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမွာ

ဒါေၾကာင့္

ခုလို

ေယဘူယ်အားျဖင့္
တိုင္းျပည္အတြင္းမွာ

အေျခခံက်တဲ့

စာခ်ဳပ္ေတြကို

ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအေနနဲ႕လည္း
ျဖစ္ျပီး

တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈလဲလည္း

ရွိရပါမယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ အစိုးရေတြဟာ ဒုတိယအၾကိမ္ UPR မွာ ျမန္မာအစိုးရကို သူတို႕ေပးခဲ့တဲ့
အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို

ျမန္မာအစိုးရအေနနဲ႕

အမွန္တကယ္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းရွိေအာင္

ေဆာင္ရြက္ဖ႕ို လိုပါတယ္” ဟု ျမန္မာ့အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္သူမ်ား အဖြ႕ဲ မွ ခင္ဥမၼာကေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္း၊ ညီမွ်ျခင္းျမန္မာ +၉၅ (၀)၉၄၄၈၀၁၅၃၀၆
ႏြယ္ဇင္ဝင္း - ျပည္ၾကီးခင္ +၉၅(၀) ၉၅၀၃၁၂၄၆
ဂ်က္စီကာ အန္ခြမ္း - ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး (ထိုင္းႏိုင္ငံ) +၆၆(၀) ၈၉၉၅၄၇၀၇၄
ခင္ဥမၼာ - ျမန္မာ့အေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား +၆၆(၀) ၈၁၈၈၄၀၇၇၂

