သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၊ မတ္လ ၃ဝ ရက္၊ ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္

ဘိလပ္ေျမစက္ရံုႏွင့္ဆက္ႏယ
ြ ္သည့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ သဘာ၀အေရးလႈပ္ရွားသူအား
က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရွိစြာတရားစြဲဆိုျခင္းအေပၚ ရွင္းလင္းေဖၚျပျခင္း
ျမန္မာ႔စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း MEC တပ္မေတာ္ပိုင္ တန္ (၄ဝဝဝ ) ဘိလပ္ေျမစက္ရံုအနီးပတ္၀န္းက်င္ေက်းရြာ
မ်ားတြင္ ၂ဝ၁၉ ခုုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွစတင္ျပီး ေရထုညစ္ညမ္းျခင္းႏွင္႔ ငါးမ်ားေသေၾကပ်က္စီးျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚခဲ႔သည္။
ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင္႔ ေဒသခံမ်ားသည္ ေန႔စဥ္အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္႔ ေသာက္သံုးေရအခက္အခဲ၊ က်န္းမာ
ေရးဆိုင္ရာျပသနာမ်ားႏွင့္ လူမူစီးပြားေရးဆိုင္ရာထိခိုက္နစ္နာမူကို ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈႏွင္႔
ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားလည္း

ျဖစ္ပြားခဲ႔သည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး

ေဒသခံျပည္သူမ်ားက

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္စစ္တမ္းလုပေ
္ ဆာင္ခ်က္မရွိဘဲ မၾကာခင္က သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕မွ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသံုး
အျဖစ္သို႕ ေျပာင္းလဲလည္ပတ္ခဲ့သည္ တန္ (၄ဝဝဝ ) ထုတ္ ၿမိဳင္ကေလးဘိလပ္ေျမစက္ရံုေၾကာင့္ ထိုကဲ့သုိ႕ျပႆနာ
မ်ားျဖစ္ရသည္ဟု ယံုၾကည္ယူဆၾကေသာ္လည္း ဘိလပ္ေျမစက္ရံုတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ခိုင္မာသည္႔သိပၸံနည္းက်ေလ့လာ
စမ္းသပ္မႈရလဒ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေဖာ္ျပျခင္းမရွိဘဲျငင္းဆိုခ႔သ
ဲ ည္။ ျပည္နယ္ႏွင္႔ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ဥပေဒႏွင္႔ မ
ေလ်ာ္ညီဘဲ ေက်ာက္မီးေသြးျဖင္႔ စက္ရံုလည္ပတ္ေနျခင္းကို အေရးယူျခင္းမရွိဘဲလ်စ္လ်ဴရႈေနခဲ႔သည္။ ထုိ႕ျပင္ ေရထု
ညစ္ညမ္းျခင္းႏွင္႔ပတ္သပ္သည္႔ ျပသနာဇစ္ျမစ္ကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေပးျခင္းမရွိဘဲ အ၀ိစိေရတြင္းတူးေပးျခင္းႏွင္႔ ေရသို
ေလွာင္ကန္ထားေပးျခင္း၊ စသည့္ ေဆးၿမီးတိုပံုနည္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးခဲ႔သည္။
မိမိတို႕ေဒသတြင္ ဤကဲ့သုိ႕သဘာ၀ေဘးကပ္ဆိုးျဖစ္ေပၚေနမႈမ်ားကိုကုစားႏိုင္ရန္ ေဒသခံဆရာေတာ္မ်ား၏ဦးေဆာင္
မႈျဖင့္ သဘာ၀ေဘးရင္ဆိုင္ေနရေသာေက်းရြာမ်ားစုေပါင္းပါဝင္သည့္ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႕သျခင္းအစီအစဥ္တစ္ခုကို
ရိုးရာဓေလ႔ထံုးတမ္းယံုၾကည္ခ်က္အရ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၂၀ ၊ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ နတ္ကုန္းေက်းရြာ၌ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။
အဆိုပါဆုေတာင္းပြဲတြင္ ေဒသခံဆရာေတာ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကရင္အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင္႔တက္ၾကြ
လႈပ္ရွားသူမ်ားလည္းပါဝင္ခ့ၾဲ ကသလို ရြာသူရြာသားမ်ားလတ္တေလာအေရးေပၚလိုအပ္ေသာ ေသာက္သံုးေရရရွိေရး
အတြက္ ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးခဲ့သည္။ ထို႕ျပင္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားႀကံဳလာႏိုင္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ
ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ႏွင္႔ လက္ရွိေရထုညစ္ညမ္းမႈကိုကုစားႏုုိင္ရန္အတြက္ ေက်းရြာမ်ားကိုတစ္စံုတစ္
ရာႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ယူလုိမူမရွိဘဲ ကူညီပ႔ံပိုးေပးခဲ႔ပါသည္။
သုိ႕ရာတြင္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၆ ရက္ေန႕၌ ထိုကဲ့သုိ႕ေဒသခံမ်ားကို တတ္စြမ္းသမွ်ကူညီပံ့ပံုးေပးသည့္သူမ်ားထဲက
တစ္ဦးျဖစ္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေစာသာဘိုးကို ခိုင္မာသည္႔သက္ေသ အေၾကာင္းျပ
ခ်က္မ်ားမရွိဘဲ ပုုဒ္မ ၅၀၅ (ခ ) ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္အညိဳပ်က္ေစမူျဖင္႔ တရားစြဲျပီး ၎၏ေနအိမသ
္ ုိ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ
တပ္ဖြဲ႕မွ ဖမ္း၀ရမ္းမပါဘဲ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြစစ္ေဆးခဲ့ျခင္းမ်ားကို အထက္မွခိုင္းေစမူအရျပဳလုုပ္ခ႔ဲ ေၾကာင္းသိရသည္။
ေဒသခံမ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈျပႆနာကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ တရားမွ်တမႈမရွိေသာ ဤတရားစြဲဆိုမႈ
ကိုရုတ္သိမ္းရန္

ကရင္ျမစ္ေၾကာင္းေစာင္႔ၾကည္႔ေရးအဖြဲ႕မွ

“အဆိပ္သင့္အသက္ေရႏွင့္ဥပကၡာခံရေသာဆုေတာင္း

သံမ်ား” အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရင
ွ ္းလင္းခ်က္ႏွင့္အတူ ေအာက္ပါအတိုင္း သေဘာထားေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။
၁။ ေႏြရာသီေရရွားျခင္းသာမက ဆင္႔ကဲေရထုညစ္ညမ္းမူကို လတ္တေလာရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေဒသခံမ်ားအတြက္
ေရအလွဴရွင္မ်ားမွ ေသာက္သံုးေရတိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ေပးလွဴႏိုင္ရန္ အစိုးရမွေစာင္႔ၾကည္႔ျခင္းႏွင္႔ ဟန္႕တားဖိအား
ေပးျခင္းမ်ားမလုပ္ဘဲ ခြင္႔ျပဳေပးရမည္။ လိုအပ္ပါက အျပဳသေဘာေဆာင္သည္႔ပူးေပါင္းမူကို ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

၂။ ျမန္မာအစိုးရ၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ေကအဲန္ယူကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး၊ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ
ပညာရွင္မ်ား၊ စီမံကိန္း၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုခံစားေနရသည့္ေဒသခံလူထု၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ စသည့္
အစုအဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည့္ ျပႆနာေျဖရွင္းေရးယႏၲရားတစ္ခုကို ေရရွည္လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္း
ခ်မွတ္ရမည္။ လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈရွိရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္
သူမ်ားအားလုံး၌ ေရနမူနာစမ္းသပ္စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေကာက္ယူႏိုင္ခြင့္၊

ထိုမွတဆင့္

အစိုးရအတြက္သိပၸံနည္းက် အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးပိုင္ျခင္း၊ စသည့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္ရာ တရားဝင္
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားရွိရမည္၊ ၎တို႔အား တရားဝင္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးရမည္။ ပါ၀င္ပူးေပါင္းသည္႔ အရပ္ဖက္
အဖြဲ႕မ်ားအား ဖိအားေပးျခင္းႏွင့္ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားမျဖစ္ေပၚရန္ အစိုးရမွ တာ၀န္ယူရမည္။
၃။ ေစာသာဘုိးသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာလႈပ္႐ွားမႈမ်ားတြင္ အေရးပါေသာတက္ၾကြလႈပ္႐ွားသူ
တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာအေရးမ်ားကို ေျပာဆိုျခင္းသည္ ကမာၻအ၀န္းႀကဳံ
ေတြ႕ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ကမာၻ႔ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအေရးအတြက္ ေျပာဆုိေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သဘာဝ
ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္

ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏တာဝန္ျဖစ္ၿပီး ေစာသာဘုိးကဲ့သုိ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈ

ေရးဆိုင္ရာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူကို ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ စြဲဆိုျခင္းသည္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ကန္႔
သတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မိမိမွီခိုေနေသာ သဘာဝပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္သယံဇာတေလလြင့္ပ်က္စီးျခင္းအတြက္ ျပည္သူလူ
ထုမွ ေအးခ်မ္းစြာထုတ္ေဖၚေျပာဆိုပိုင္ခြင့္တစ္စံုတရာမရွိေၾကာင္း ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္ သည္။
၄။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးဆုုင္ရာအေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ ေစာသာဘိုးကိုယခုုကဲ့သုိ႕ပုဒ္မမ်ဳိးျဖင့္ တ
ရားစြဲဆိုထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လတ္တေလာျပည္တြင္းျပည္ပအစုအဖြဲ႕အသီးသီးမွ ထုတ္လြတ္လုိက္ေသာ သ
ေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ကရင္ျပည္နယ္ရွိျပည္သူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရွိအရပ္ဖက္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အ
စည္းမ်ား၊ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အစုိးရအေပၚမ်ားစြာစိတ္ပ်က္မိေၾကာင္းထင္ရွားသည္။
၅။ ဤအမႈကို အမ်ားစတင္သိရွိခ်ိန္မွစၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပသေဘာထားထုုတ္ျပန္ခ်က္၊ ေမးခြန္းထုုတ္ျခင္း၊ ေဝဖန္ျခင္း
အမ်ဳိးမ်ဳိးထုတ္ျပန္ကာ အမႈကို႐ုတ္သိမ္းေပးရန္အတြက္ တုိက္တြန္းေတာင္းဆုိမႈမ်ားစြာရွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔
ကရင္ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကြန္ယက္မွလည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတို႔ကို
ထိခိုက္ေစသည့္ ယခုေစာသာဘိုးအားစြဲဆိုထားသည့္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ) ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေစမႈ
သည္ ေစာသာဘုိးအတြက္ ပုဂၢိဳလ္ပုိင္းဆုိင္ရာနစ္နာဆံုးရႈံးမႈျဖစ္ေစသည္သာမက လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား စြာအတြက္
အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာအသြင္ကုိေဆာင္သည့္အတြက္ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းလွသည့္ဤအမႈကို ျပင္းထန္စြာ
ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်ျခင္းႏွင့္ အတူခ်က္ခ်င္းရုတ္သိမ္းေပးရန္ ထပ္မံေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
ထုိ႔ျပင္

ျပည္သူမ်ားႏွင့္

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေရး၊

လူမႈေရးဆုိင္ရာအေရး၊

လူအခြင့္ေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္

သူမ်ားကုိ အၾကပ္႐ုိက္ေစျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္မ်ားကိုကန္႔သတ္ေနသည့္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၅
(ခ) ဥပေဒမ်ဳိးကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီးေျပာင္းလဲရန္ ေတာင္းဆိုသည္။
အေသးစိတ္သိရွိရန္အတြက္ ေအာက္ပါနံပါတ္မ်ားသို႕ေခၚဆိုေမးျမန္းႏိုင္သလို ကြ်ႏ္ုပ္တို႕၏ “အဆိပ္သင့္ အသက္ေရ
ႏွင့္ဥပကၡာခံရေသာဆုေတာင္းသံမ်ား” အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္းလင္းခ်က္ကို ေဖၚျပပါ link တြင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူႏိုင္ပါသည္။
ဆက္သြယ္ရန္။
1.

ေစာအားေနမူး၊ ၀၉၈၈၄၃၉၆၄၆၆ (ျမန္မာႏွင့္အဂၤလိပ္ဘာသာ)

2.

ေစာသာဘိုး – WhatsApp +၉၅၉၇၈၂၆၃၉၇၁၄

“အဆိပ္သင့္ အသက္ေရ ႏွင့္ဥပကၡာခံရေသာဆုေတာင္းသံမ်ား” အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္းလင္းခ်က္ကို ရယူရန္
http://kesan.asia/resource/dark-waters-forbidden-prayers/

