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ဇူလိုင္ ၉၊ ၂၀၁၃ အဂၤါေန့
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ျမန္မာ၊ သမိုင္း၀င္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားအေရး ဥေရာပသမၼ
ဥေရာပသမၼဂတြင္ ၾကားနာေဆြးေႏြးၿခင္း

[ခ်င္
ခ်င္းမိုင္၊ ထိုင္းႏိုင္င]ံ ၿမန္မာၿပည္ရွိ ခ်င္းတုိင္းရင္းသားအေရး ၾကားနာေဆြးေႏြးၿခင္းကို ဘရာဆဲလ္ၿမိဳ ့ရွိ
ဥေရာပသမၼဂတြင္ ယေန့ ပထမဆံုးအၾကိမ္ က်င္းပလွ်က္ရွိသည္။ ဥေရာပသမၼဂ၊ ဘာသာေရး နဲ ့လတ
ြ ္လပ္စာြ
ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ခင
ြ ့္အဖြဲ ့မွ ကမကထၿပဳလုပ္ေသာ “ေျပာင္းလဲေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ
ခ်င္းတုိ္င္းရင္းသားမ်ား၏ ရုန္းကန္မ”ႈ အမည္ရ ၾကားနာေဆြးေႏြးပြဲတင
ြ ္ ပါလီမန္ အမတ္ László Tőkés
ဦးေဆာင္ကာ လက္ရွိ ခ်င္းခရစ္ယာန္မ်ား ၾကဳံေတြ ့ေနရသည့္လအ
ူ့ ခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရၿခင္းမ်ားအပါအ၀င္
တၿခား စိန္ေခၚမႈမ်ား အေၾကာင္းကို စီစစ္ေဆြးေႏြးၾကသည္။

“သမၼတဦးသိန္းစိန္ရ့ဲ အစိုးရလက္ထက္မွာေဖၚေဆာင္ေနတဲ့ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈေတြကို
ကြ်န္ေတာ္တို ့ၾကိဳဆိုပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေရွ့ဆက္လုပ္ေဆာင္စရာေတြ အမ်ားၾကီးက်န္ေနတုန္းပါပဲ။ လက္ရွိ
ခ်င္းၿပည္မွာ ၿဖစ္ပ်က္ေနတာေတြကိုၾကည့္ရင္ တစ္တင
ို ္းၿပည္လုံးမွာ ၿဖစ္ပ်က္ေနတာေတြရဲ ့ သာဓကပါပဲ။
အပစ္ခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးေတြ လက္ရွိလုပ္ထားတယ္။ ဒီေကာင္းမြန္တဲ့တိုးတက္မႈၾကားထဲမွာပဲ တဖက္မွာ
ဗမာစစ္တပ္ရဲ့ ဆက္တိုက္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈအပါအ၀င္ ၿပင္းထန္တဲ့
လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္္မႈေတြကို အေရးယူၿခင္း မရွိဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို့အေနနဲ ့ လတ္တေလာ
ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးကို ပိုမိုေလးနက္ေစမယ့္လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္တဲ့ လူမ်ိဳးေရးနဲ ့ ဘာသာေရးေစာ္ကားမႈ
အေၾကာင္း ကို မီးေမာင္းထိုးၿပခ်င္္တာပါ” ဟု ခ်င္းလူ ့အခြင့္အေရးအဖြဲ ့ရဲ ့ အစီအစဥ္ ဒါရိုက္တာ ဆလိုင္း
ဇာအုပ္လိန္းက ေၿပာပါသည္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးသည္ လြန္ခ့သ
ဲ ည့္ႏွစ္၊ ဇႏၷ၀ါရီလတြင္ အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီမႈလက္မွတ္ထိုးခဲ့ၿပီး၊
ေရွ့ဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈအတြက္ အခ်က္ ၂၇ ခ်က္ပါ သေဘာတူညီမႈကို ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၂
တြင္ၿပဳလုပ္ထားသည္။ “ႏွစ္ ၆၀ ၿမန္မာၿပည္တင
ြ ္း စစ္မက္ပဋိပကၡေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ ့ အစိုးရၾကားမွာ
မယုံၾကည္မႈ၊ သံသယ၊ မသကၤာဒိဟ
ြ ေတြ ေတာ္ေတာ္ၾကီးကို အၿမစ္တြယ္အေၿခခိုင္ေနတယ္။
ဒါေၾကာင္ ့ကြ်န္ေတာ္တို့ေနျဖင္ ့အပစ္ခတ္ရပ္္စေ
ဲ ရး သေဘာတူညီမႈထဲမွာပါတဲ့ အဓိကသတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို
ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ရမယ္လို ့ခံယူထားတယ္။
ႏိင
ု ္ငံေရးေဆြးေႏြးပြေ
ဲ တြ စတင္ႏိုင္ဖို့ဆိုရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးရရိွဖို့
ႏွစ္ဦး၊ႏွစ္ဖက္ ညိွႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။ဥေရာပသမၼဂအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ့အစည္းေတြအေနနဲ့လည္း
စီးပြြါးေရးဖြံ့ၿဖိဳးေရးနဲ့ ရင္းႏွီးၿမွပ္ႏွံမႈေတြပဲ အာရုံမစိုက္ပဲနဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈအတြက္လည္း
ၿမင့္တင္ကူညီသင့္ပါတယ္” လို ့ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးမွ ေဒါက္တာ ေရႊခါရ္း ကေၿပာဆိုသြားပါသည္။

ဤေဆြးေႏြးၾကားနာပြတ
ဲ င
ြ ္ ၿမန္မာႏိုင္ငံက ခ်င္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၾကံဳေတြ့ေနရေသာ္ စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း
ပါ၀င္သည္။ ယေန့ခ်င္းပါတီၾကီးသုံးခုမွာ ဇိုမီး ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပ၀
ြဲ င္ဇိုမီး
အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္)၊ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပ၀
ြဲ င္ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ တို ့
ၿဖစ္ၾကသည္။ "ကြ်န္ေတာ္တို ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အထူးသျဖင္. တိုင္းရင္းသားပါတီအေနျဖင္ ့ ၾကံ ုေတြ ့ေနရေသာ
စိန္ေခၚမႈေတြ က သိပ္မ်ားျပားတယ္။ ဥေရာပသမၼဂ အေနျဖင္ ့လည္း တိုင္းရင္းသားပါတီ ေတြ
အင္အားေကာင္းလာဖို ့ အာရံုစိုက္သင္ ့တယ္၊ ဒါမွ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ယွဥ္ျပိ ုင္ မူညီမ်ွလိမ္မည္။
ဒီေရြးေကာက္ပြဲကျမန္မာ ့ ႏိုင္ငံေရး ေနာက္ျပန္လွည့္မ လွည့္ကိုဆုံးျဖတ္ေပးနိင္လိမ့္မယ္ “ လို ့
ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဆလိုင္း က်ဲအိုဘိခ္ေထာင္းမွ ေၿပာပါသည္။

ခ်င္းလူ ့အခြင့္အေရးအဖြ့မ
ဲ ွ ရိုစလင္ဇာဟာအိုကလည္း လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း နယူးေဒလီတင
ြ ္ ခ်င္းလူမ်ိဳး
ဒုကၡသည္မ်ားၾကဳံေတြ့ရသည့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈ ၁၀၀ ေက်ာ္ အပါအ၀င္္ အိႏိၵယႏိုင္ငံရိွ ခ်င္းလူမ်ိဳး
ဒုကၡသည္တစ္သိန္းမွ် ၾကဳံေတြ့ေနရေသာ္ ဆိုးရြားသည့္ၿပသနာဒုကၡမ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးပါသည္။
အိႏိၵယႏိုင္ငံအေရွ့ေၿမာက္ဖက္ရွိ မီဇိုရမ္ၿပည္နယ္မွ ခ်င္းလူမ်ိဳး ဒုကၡသည္အမ်ားအၿပားသည္
လြန္ခဲ့သည့္လအနည္းငယ္အတြင္း ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို ့ ၿပန္လည္တြန္းပို့ၿခင္းခံခဲ့ရသည္။
ဤေဆြးေႏြးၾကားနာပြက
ဲ ို အေမရီကႏိုင္ငံရွိ ခ်င္းလူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ေငြေၾကး၀ိုင္း၀န္းကူညီေထာက္ပံ့မႈၿဖင့္
ကမကထ ၿပဳလုပ္ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။

-ၿပီးဤေဆြးေႏြးၾကားနာပြန
ဲ ့စ
ဲ ပ္လွ်င္၍ ေဆြးေႏြးပြအ
ဲ ၿပီးတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အဖြ၀
ဲ့ င္ တစ္ဦးဦးကို ေမးၿမန္းစုံးစမ္းလိုပါက
ဘရာဆဲလ္ ေန ့ခင္းေနာက္ပိုင္း (ပင္မဥေရာပစံေတာ္ခ်ိန္ +၂၊ ဘန္ေကာက္၊အင္ဒိုခ်ိ္ဳင္းနားစံေတာ္ခ်ိန္ညေန ၅
နာရီ၊ ၿမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၄နာရီခေ
ဲြ နာက္ပိုင္း) တြင္ ေအာက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္တင
ြ ္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
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အေၾကာင္း။
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ေနရာ။
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ေဆြးေႏြးသည့္သူမ်ာ:
်ာ:။
•

ဆလိုင္း ဇာအုပ္လိန္း (ခ်င္းလူ ့အခြင့္အေရးအဖြဲ ့) – Freedom of religion or belief and

general human rights situation for the Chin
•

ရိုစလင္ဇာဟာအို (ခ်င္းလူ ့အခြင့္အေရးအဖြဲ ့ ) – The situation of Chin refugees,

focusing on their situation in India
•

ဆလိုင္း က်ဲအိုဘိခ္ေထာင္း (အတြင္းေရးမွဴး - ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီ) - The challenges and

opportunities for political parties inside Burma
•

ေဒါက္တာ ေရႊခါရ္း (ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး) - Updates on the ethnic peace process in

Burma with a focus on the Chin process
•

Human Rights Without Frontiers – Lobbying the EU Institutions

•

European External Action Service (tbc) – EU policy on Burma

