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ျမနမ္ာ - ကခ်င ္ခရစယ္ာနမ္်ား ေၾကာကရ္ြ ံ ့ခဲသ့ည္ ့“ေပ်ာကက္ြယသ္ြားျခငး္” 

ယခုလက္ရိွမည္သည့္ေနရာတြင္ေရာက္ရိွေနျပီးမည္သို ့ေနထိင္ုေနရသည္ကိ ုအေရးေပၚအစီရင္ခံတင္ျပေပးရန္၊ UN ၏ကြ် မ္းက်င္သူမ်ား ႏွင့္ေတြ ့ခြင့္ေပးရန္  

(ရန္ကုန္၊ ဇနန္၀ါရီလ ၁၇ရက္၊ ၂၀၁၇) - ျမနမ္ာအစိုးရအေနျဖင့္ ရွမ္းျပညန္ယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည္ဟုဆုိကာ 
လိွ်ဳ ့၀ွက္စြာထိန္းသိမ္းထားသည့္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသား ႏွစ္ျခင္းေခါင္းေဆာင၂္ဦး၏ ယခုလက္ရွိအခ်နိ္တြငေ္ရာက္ရွေိနသည့္ေနရာ၊ 
ရွင္သန္ေနထုိင္ေနရသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အျမန္ဆုံးအေရးေပၚေဖာ္ျပေပးရန္    
လူ ့အခြင့္ အေရးေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖြဲ ့ႏွင့္ Fortify Rights မယွေန ့ေျပာလုိက္ပါသည္။ ျမနမ္ာစစ္တပမ္ွ ေလေၾကာင္း တုိက္ခိုက္ 
မႈျပဳလုပခ္ဲ့ရာမွ ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းတေက်ာင္းအား ဆုိးရြားစြာထိခိုက္ပ်က္ဆီးေစခဲ့ျခင္းအေပၚ မွတ္တမ္းတင္ 
ခဲ့သည့္သတင္း ေထာက္မ်ားကုိ အကူအညေီပးခဲ့ေသာ Langjaw Gam Seng, ၃၅ႏွစ္ ႏငွ့္ Dumdaw Nawng Lat ၆၅ႏွစ္ 
တုိ ့ကုိဒီဇင္ဘာလ ၂၄ရက္၂၀၁၆ တြင ္စစ္အေျခခ်စခန္းသုိ ့သြားခဲ့စဥ္ ေနာက္ဆုံးေတြ ့ရျခင္းျဖစ္သည္။  
 
ထုိသုိ ့ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့ျခင္းက ထုိသူ၂ဦး ႏငွ့္ ထုိအျဖစ္အပ်က္ကုိေတြ ့ျမင္ခဲ့သူမ်က္ျမင္သက္ေသ၂ဦးတုိ ့၏လုံျခံဳေရး အတြက္ 
အလြနစ္ိုးရမိ္ဖြယျ္ဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္းကုိ ထုိအဖြဲ ့အစည္း၂ခမုေွျပာျပခဲပ့ါသည္။ ျမနမ္ာအစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္သည ္ ဤအေၾကာင္းအရာ 
မ်ားကုိ အျမန္ဆုံးကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ျပီး ကုလသမဂၢလူ ့အခြင့္အေရးကြ်မ္းက်င္သူမ်ား လာေရာက္လည္ပါတ္ျခင္းကုိခြင့္ျပဳကာ 
ထုိေနရာမ်ားသုိ ့လည္ပတ္ခြင့္ေပးရမညျ္ဖစ္သည္။  
 
“ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင၂္ေယာက္ ဒီလုိသိသိသာသာ ေပ်ာက္သြားတာဟာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိငု္းကအၾကမ္းဖက္မႈေတြန ့ဲ  
ေၾကာက္ရြံ ့မႈကုိပုိျပီး ျမင့္မားေအာင္ဖန္တီးေပးေနတယ္”ဟု Fortify Rights ၏စမီံခန္ ့ခြဲေရးအပု္ခ်ဳပေ္ရးမွဴး Matthew Smithမေွျပာ 
ခဲ့ပါသည္။ “အစိုးရကဒအီမႈအတြက္အျမန္ဆုံး အေရးေပၚစံုစမ္းစစေ္ဆးမႈ ေတြလုပ္သင့္တယ္ ျပီးေတာ့ သတင္းေပးႏုိင္တ့ဲသူေတြရဲ ့ 
လုံျခံဳ ေရးကုိေသေသခ်ာခ်ာလုပေ္ပးရမယ္” 
 
ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ရက္ေန ့ညေန ၅း၃၀ အခ်နိ္တြင ္ မနု္းကုိး ျမိဳ ့ရွိ ကခ်ငႏ္စွ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ ္ (KBC)၏လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ 
Langjaw Gam Seng သည္ ျမနမ္ာစစ္တပမ္ွျဖစ္သည္ဟုေျပာလာသူတဦးထံမဖွုန္းေခၚျခင္းခခံဲရ့ပါသည္ဟု ေျပာျပခ်က္မ်ားအရ 
သိရွိရပါသည္။ ဖုန္းေခၚသူမွျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္ မူဆယ္ျမိဳ  ့နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူမ်ားအားလႊတ္ေပးသည့္အခါ 
ထုိသူမ်ားလုိအပ္သည့္အကူအညီေပးရန္ Langjaw Gam Sengႏွင့္ တ၀မ္း ကြဲေတာ္စပ္သူ (KBC) ၏လက္ေထာက္သင္းအုပဆ္ရာ 
Dumdaw Nawng Lat တုိ ့အား ရွမ္းျပညန္ယ္ေျမာက္ပိငု္း Mong Koျမိဳ ့တြင္အေျခခ်သည့္ ဗ်ဴဟာကုန္း စစစ္ခန္းသုိ ့ လာရနေ္ျပာ 
ခဲ့ပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွထုိသူ၂ဦးတုိ ့အား ျမန္မာစစတ္ပ ္ တပရ္င္းနပံါတ္ ၉၉ႏွင့္ ၅၅ တုိ ့တည္ရွသိည့္ 
ဗ်ဴဟာကုန္းသုိ ့ ေမာ္ေတာ္ဆုိက္ကယ္ျဖင့္သြားခဲ့သည္ကုိ ထုိညေနတြငေ္နာက္ဆုံးေတြ့ခဲရ့ပါသည္။  
 
ဇနန္၀ါရီလ ၃ရက္ေန ့တြင္ (KBC) ၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ သူတုိ ့၏မိသားစု၀ငမ္်ားမ ွ မူဆယ္ျမိဳ ့နယ္ ျမိဳ ့မရဲစခနး္တြင္ 
လူေပ်ာက္တုိင္ၾကားကာအမႈဖြင့္ခဲ့ပါသည္။ Langjaw Gam Seng ႏွင့္ Dumdaw Nawng Lat တုိ ့ေရာက္ရွေိနသည့္ေနရာ 
ႏွင့္ပတ္သက္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိနယ္ခံ အစိုးရအာဏာပိငုမ္်ားထံတြင္ ထပ္ကာတလဲလဲ ေမးျမန္းစံုစမ္းခဲေ့သာ္လည္း 
မေအာင္ျမငခ္ဲ့ပါ။ 
 
ထုိ ့ေနာက္တြင္ အစိုးရမစွစ္တပ္သည္ထုိသူ၂ဦးအားဖမ္းဆီးထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းျငင္းဆုိခဲပ့ါသည္။ ဇနန္၀ါရီလ ၁၀ရက္ေန ့တြင္ 
သမၼတေရးရာဆုိင္ရာေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေဇာ္ေဌးမွ “ေအာက္ေျခကေပးလာတ့ဲအစီရငခ္ံခ်က္ေတြအရ သူတုိ ့ကုိေခၚေဆာင္သြားတာ 
စစ္တပ္ကမဟုတ္ပါဘူး ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA)ကပါ”ဟု ေျပာခဲပ့ါသည္။ သ့ုိေသာ္လည္း သူအေျချပဳ 
 ေလွ်ာက္တင္ကာ အခိုငအ္မာေျပာၾကားခဲ့သည့္ အရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
 ေဖာ္ျပေပး ခဲ့ျခင္း မရွခိဲ့ပါ။ 
 
“ဒီလူ၂ေယာက္ေပ်ာက္သြားရတာန ့ဲပတ္သက္ျပီးစစ္တပ္ကအေရးၾကီးတ့ဲေမးခြန္းတခိ်ဳ ့အတြက္အေျဖေပးရလိမ့္မယ္”ဟု လူ ့အခြင့္ 
အေရးေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖြဲ ့ မွအာရွကာကြယ္ေရးဒါရိုက္တာ Phil Robertsonမေွျပာခဲပ့ါသည္။ “ဒီအမႈဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
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အတြက္အေရးၾကီးတယ္ ျပီးေတာ့အရပ္သား အစိုးရအာဏာပိုငေ္တြကုိ စစ္တပ္ဖက္ကပူးေပါင္းပါ၀င္ လုပေ္ဆာင္ဖို ့အတြက္  
ျငင္းပယ္ ေနတဲအေပၚ အျခားအစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြကပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ဖို ့ေတာင္းဆုိရမယ္” 
 
ေပ်ာက္ဆုံးမႈမျဖစ္မွအီေစာပိငု္းအခ်ိန္တြင္ ႏု၀ိင္ဘာလႏွင့္ဒီဇငဘ္ာလမ်ားအတြင္းျမန္မာစစ္တပႏ္ငွ့္အစိုးရမဟုတ္သည့္တုိင္းရငး္သား 
လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ ့၄ဖြဲ ့ေပါင္းစည္းထားသည့္ ေျမာက္ပိငု္း ညီအကုိမ်ားမဟာမိတ္ (NBA) တုိ ့တုိက္ခိုက္ေနသည့္အခ်ိနအ္တြင္း 
Mong Ko ျမိဳ ့နယ္ရွိ အရပ္သားမ်ားေနထုိင္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ပ်က္ဆီးသြားခဲ့ျခင္းကုိ သတင္းေထာက္မ်ားမွ မွတ္တမ္းတင္ 
ရန္ Langjaw Gam Seng ႏငွ့္ Dumdaw Nawng Lat တုိ ့မွအကူအညေီပးခဲပ့ါသည္။ ဒဇီင္ဘာလ ၃ရက္ေန ့တြင္ ဧရာ၀တီမွ 
သတင္းေထာက္သည္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင၂္ဦး၏အကူအညီျဖင့္ျမနမ္ာစစ္တပ္၏ေလေၾကာင္းျဖင့္ဗံုးၾကဲတုိက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ 
ဆုိးစြာပ်က္ဆီးသြားသည့္ Mong Koျမိဳ ့နယ္ရွိ St.Francis Xavier ကက္သလစ ္ ဘုရားေက်ာင္းအား 
ဓာတ္ပံုရိုက္ယူခဲပ့ါသည္။ ေနာက္ပိငု္းတြင္ Mong Ko ျမိဳ ့နယ္အပု္ခ်ဳပေ္ရးရံုးမွ ထုိသတင္းေထာက္အားဆက္သြယ္ကာ ရိုက္ယူခဲသ့ည့္ 
ဘုရားေက်ာင္းဓာတ္ပံုမ်ား ကုိပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ေျပာခဲ့ပါသည္။ သ့ုိေသာ္လည္း ရက္အနည္းငယ္ၾကာသည့္ ေနာက္တြင ္
ထုိဓာတ္ပံုမ်ားသည္ online ေပၚတြငေ္ဖာ္ျပလာပါသည္။  
 
ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ရက္ေန ့တြင္ ျမနမ္ာ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမ ွ ထုိဘုရားေက်ာင္းပ်က္ဆီးမႈသည္ စစ္တပ္၏ေလေၾကာင္းျဖင့္တုိက္ 
ခိုက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ေၾကာင္းျငင္းဆုိသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ ထုတ္ေ၀ခဲျ့ပီး၊ ထုိသတင္းမ်ားသည္ “လုပ္ၾကံေျပာဆုိသည့္သတင္း” 
သာျဖစေ္ၾကာင္းေျပာခဲ့ပါသည္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ “သူပုနမ္်ား”မွ ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း ေပါက္ကြဲေစသည့္အရာမ်ားႏွင့္ 
ခယဲမ္းမီးေက်ာက္မ်ား ကုိဖြတ္ထားခဲျ့ခင္းျဖစေ္ၾကာင္း အခိငုအ္မာေျပာခဲပ့ါသည္။ 
 
ဒီဇင္ဘာလ၈ရက္ေန ့တြင္ ျမနမ္ာစစ္တပ္မွဘုရားေက်ာင္း၏အဖြဲ ့၀ငမ္်ားကုိေရွ ့တန္းကင္းစခန္းသုိ ့ဆင့္ေခၚကာဗံုးၾကဲခဲ့ျခင္းအတြက္ 
တာ၀နရ္ွေိၾကာင္းေျပာဆုိခဲ့ျပီး ဘုရားေက်ာင္းျပန္လည္တညေ္ဆာက္ေပးရန္ သေဘာတူညီခဲေ့ၾကာင္းကုိကက္သလစ္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး 
Philip Za Hawngမွ စာတေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲပ့ါသည္။ ဘုန္းေတာ္ၾကီး Za Hawngမွ ဘုရားေက်ာင္းသည္ “အစိုးရ 
စစေ္လယာဥမ္်ား ေလေၾကာင္းျဖင့္ တၾကိမ္ထက္မက တုိက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဆုိးရြားစြာပ်က္ဆီးခဲရ့ေၾကာင္း”ႏငွ့္ 
ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ေျပာဆုိ အၾကံျပဳခဲ့သည့္ ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း လက္နက္မ်ား “သုိေလွာင္ခဲ့ျခင္း”ေၾကာင့္ 
ပ်က္ဆီးခဲရ့သည္ဆုိေသာအခ်က္ကုိ ျငင္းပယ္ခဲ့ျပီး ထုိေျပာဆုိအၾကံျပဳခ်က္ေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္းသည္ “သူပနု္မ်ား”ႏွင့္ 
“ပူးေပါင္းလုပေ္ဆာင”္ ေနသည္ဟု ျပည္သူမ်ားကယုံၾကည္ ကာေၾကာက္ရြံ ့ေစပါသည္။  
 
ကုလသမဂၢ၏ လ့့ူအခြင့္အေရးအေပၚအထူးေျပာေရးဆုိခြင့္ရွသူိ Yanghee Leeမွ ရွမ္းျပညန္ယ္အတြင္းရွိ ပဋိပကၡ 
ျဖစ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားသုိ ့၁၂ရက္တာ ၀င္ေရာက္ကာေစာင့္ ၾကည့္ စစ္ေဆးရန္ အစိုးရမွ ၀င္ခြင့္ကုိ ျငင္းပယ္ခဲပ့ါသည္။  
 
လူ ့အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖြဲ ့ႏွင့္ Fortify Rights တုိ ့မွ အစိုးရအား Leeႏွင့္ အျခားေသာ လူ ့အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္သူ 
မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္ ့သတ္ျခင္းမရွိဘဲ ရမွ္းျပညန္ယ္တြင္းရွ ိ ပဋပိကၡျဖစေ္နသည့္ ေနရာမ်ားသုိ ့၀င္ေရာက္ခြင့္ေပးရနေ္တာင္းဆုိ 
လုိက္ပါသည္။  
 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒေအာက္တြင္ အစိုးရ အရာရွိမ်ား (သုိ ့) ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ တစံုတဦးအားဖမ္းဆီးခ်ဳပေ္ႏာွင္ျပီး ထုိသူ 
အားလြတ္လပ္ခြင့္လုံေလာက္စြာ မေပးျခင္းကုိလက္ခံရန္ ျငင္းဆုိျခင္း (သို ့) သူတ့ုိ၏ ကံၾကမၼာ (သ့ုိ) သူတုိ 
့မည္သည့္ေနရာတြငရ္ွိ ေနသည္ကုိ ဖံုးကြယ္ထားသည့္အခါ ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည္ဟုဆုိကာလိွ်ဳ ့၀ွက္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း  
ျဖစေ္ပၚလာျပီး ထုိသုိ ့ျဖစ္လာျခင္းက ထုိသူမ်ားကုိအကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒ၏အျပင္တြင္ ထားလုိက္ျခင္းပငျ္ဖစ္သည္။ 
တဖက္သက္စြာဖမ္းဆီးခ်ဳပေ္ႏွာင္ျခင္း၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာညွင္းပန္းႏွိပစ္က္ျခင္း၊ လူသားမဆနစ္ြာဆက္ဆံျခင္း သုိ ့မဟုတ္ 
သိကၡာခ်သည့္ဆက္ဆံမႈပံုစံႏွင့္ ဥပေဒကုိေက်ာ္၍သတ္ျဖတ္ျခင္းတ့ုိအပါအ၀င္ လွ်ိဳ၀့ွက္စြာထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ အျပည္ျပညဥ္ပေ 
ဒေအာက္မွ အကာအကြယ္ေပးသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစပ္ါသည္။ အစိုးရသည္ လိွ်ဳ ့၀ွက္စြာ 
ထိန္းသိမ္းထားျခင္းအတြက္ တရား၀င္စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တာ၀နရ္ွိသူမ်ားအား အျပည့္အ၀ႏွင့္ မွ်တမႈရွိစြာ တာ၀န္ယူခိငု္းရန္ 
အခြင့္ရွိပါသည္။  
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ကခ်ငႏ္ငွ္ ့ရွမ္းျပညန္ယ္မ်ားတြင္ ဇြန္လ ၂၀၁၁မစွတင္ကာပဋပိကၡတုိက္ပြဲမ်ားပိုမိုျပင္းထနခ္ဲ့ပါသည္။ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀မ ွဒဇီင္ဘာလ၄ 
ရက္ေန ့အတြင္းတြင္ Mong Koျမိဳ  ့နယ္တြင္ တုိက္ခိက္ုမႈမ်ား ပိမုိုျမင့္တတ္ခဲ့ပါသည္။ ႏို၀င္ဘာလ၂၀ရက္ေန ့တြင္ 
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ ေရးတပမ္ေတာ္၊ ျမနမ္ာအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစမ္ဟာမိတ္တပ္မေတာ္၊ တအန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္မေတာ္ (TNLA)ႏွင့္ ရခိငု္တပ္မေတာ္တုိ ့ျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းထားသည့္ ေျမာက္ပိငု္းညအီကုိမ်ားမဟာမိတ္ (BNA) သည္ Mong 
Ko ျမိဳ ့နယ္ ရမဲ်ားအား တုိက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး အနီးအနားရွိ အရပ္သားမ်ားရွိသည့္ေနရာမ်ားသုိ ့ဦးတည္ခ်က္မရွသိည္ ့ 
 ေမာ္တာက်ည္ဆနမ္်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္ဟုသိရွိရပါသည္။ ထုိတုိက္ခိုက္မႈမ်ားမွ အရပ္သား၁၀ဦးေသဆုံးခဲ့သည္ဟု  ျမနမ္ာအစိုးရမွ 
 ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ထုိေျပာၾကားခ်က္ကုိ အတည္ျပဳ၍မရပါ။ ဒဇီင္ဘာလအေစာပိငု္းတြင္ စစ္တပမ္ွ ဟယ္လီေကာ္ပ 
တာတုိက္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ စစေ္လယာဥမ္်ားျဖင့္ေလေၾကာင္း ျဖင့္တုိက္ခိုက္ျခင္းအျပင ္ အေျမာက္မ်ားျဖင့္ျပင္းထန္စြာတုိက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း 
မလုပမ္ွီ BNA မွ Mong Ko ျမိဳ ့ကုိ ရက္အနည္းငယ္ၾကာထိန္း သိမ္းထားခဲ့ပါသည္။  
 
ႏွစေ္ပါင္းမ်ားစြာကခ်င္ႏငွ့္ရွမ္းျပညန္ယ္ရွိ အရပ္ဖက္လူ ့အသုိင္းအ၀ိုင္းအဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ျမနမ္ာစစ္တပ္အငအ္ားစမု်ားမ ွ ရမွ္းျပည္ 
နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ ့တြင္ မတရားသတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းမ်ား၊ ႏွိပစ္က္ညငွ္းပန္းမႈမ်ား၊ အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊ 
အတင္းအက်ပခ္ိုင္းေစျခင္းႏငွ့္ အျခားေသာ ႏွိပစ္က္ျခင္းမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားခဲပ့ါသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ Fortify Rights မွ 
ဇြန္လ၂၀၁၁ခႏွုစ္မွ ဧျပီလ၂၀၁၄ခႏွုစ္အတြင္းျပည္သူလူထု ၆၀ေက်ာ္အားအစိုးရအငအ္ားစမု်ားမွ ညွင္းပန္းႏွပိ္စက္ျခင္းကုိ စနစတ္က် 
အသုံးျပဳခဲ့ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား၊ လူမဆန္မႈမ်ားႏွင့္ သိကၡာခ်သည့္ ဆက္ဆံမႈပံုစံ (သုိ ့) အျပစေ္ပးျခင္း 
မ်ားကုိမွတ္တမ္းတင္ထားခဲပ့ါသည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ လူ ့အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖြဲ  ့မွ စစ္သားမ်ား မည္သုိ ့ ကခ်င္ရြာမ်ား 
ကုိတုိက္ခိုက္ခဲပ့ံု၊ အိုးအမိ္မ်ားကုိပ်က္ဆီးခဲပ့ံု၊ ပိငု္ဆုိင္သည့္ပစၥည္းမ်ားကုိ လုယက္ခဲပ့ံုႏွင့္ ေထာင္ေသာင္းမကေသာျပည္သူမ်ားကုိ 
အိုးမဲအ့ိမမ္ဲ့အေျခအေနသုိ ့အတင္းအက်ပ္ေရာက္ေစခဲ့ပံုမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ပါသည္။  
 
ဇနန္၀ါရီလ ၂၀ရက္ေန ့၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ကခ်င္ႏစွ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္၏ အမ်ိဳ းသမီးဆရာမ၂ဦးျဖစ္သည့္ Maran Lu Ra ၁၉ႏွစ ္ ႏွင့္ 
Tangbau Khawn Nan Tsin ၂၀ႏွစ္တုိ ့၏ ခႏၶာကုိယ္မ်ားကုိ ရမွ္းျပညန္ယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ Kaungkhaရြာ တြငသူ္တ့ုိ 
အတူတကြေပါင္း၍ေနထုိင္သည့္ အခန္းထဲတြင္ ရွာေဖြေတြ ့ရွိခဲပ့ါသည္။ ေနာက္ပိငု္းတြင္ျမန္မာစစ္တပမ္ွ ထုိသတ္ျဖတ္မႈတြင္ 
စစ္တပ္မပွါ၀င္ခဲ့ သည္ဆုိသည့္ စြပစ္ြဲခ်က္ျပဳလုပ္သူ မည္သူမဆုိကုိ တရားဥပေဒႏွင့္အညအီေရးယူမည္ဟုျခမိ္းေျခာက္ခဲပ့ါသည္။ 
ဇနန္၀ါရီလ ၂၀၁၆ခႏွုစ္တြင္ ထုိင္းႏိုငင္ံ ကခ်ငအ္မ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ ့ႏွင့္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္မွ ထုိအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 
ခႏၶာကုိယ္မ်ားတြင ္ညငွ္းပန္းႏွပိစ္က္ျခင္းႏငွ့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ေတြ့ရွရိသည့္လကၡဏာမ်ားသည္ ေျချမန္တပ္ရင္း 
၅၀၃မွ ထုိ သတ္ျဖတ္မႈတြငပ္ါ၀ငပ္တ္သက္ေနသည္ဟု အခိငု္အမာေျပာခဲ့ပါသည္။  
 
“ကခ်င္ျပညန္ယ္န ့ဲရွမ္းျပညန္ယ္ေတြမွာ ပူေဆြးေသာကေရာက္ေနေစတ့ဲညငွ္းပန္းႏွပိ္စက္မႈမ်ားကုိက်ဴးလြန္တ့ဲသူေတြကုိတရားဥပေဒ 
ဆီကုိေခၚလာခဲ့ရမယ္”ဟု Robertson ကေျပာခဲပ့ါသည္။ “စစ္တပ္ကျပည္သူေတြကုိအျပစ္ဒဏ္မခံရဘဲ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တ့ဲ 
အျပဳအမူေတြ က်ဴးလြနေ္နသ၍ ဒရီက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေတြက အၾကာၾကီးရပ္သြားမွာမဟုတ္ဘူး” 
 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပိမုိုရယူလုိပါက ဆက္သြယ္ရန ္

In Bangkok, Phil Robertson, Human Rights Watch, Deputy Asia Director, +66-85-060-8406, 

RobertP@hrw.org; Twitter: @reaproy 

In Bangkok, Matthew Smith, Fortify Rights, Chief Executive Officer, +66 (0) 87.795.5454, 

matthew.smith@fortifyrights.org; Twitter: @matthewfsmith, @fortifyrights 

In San Francisco, Brad Adams, Human Rights Watch, Asia Director, +1-347-463-3531, 

adamsb@hrw.org; Twitter: @BradMAdams 
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FORTIFY RIGHTS အေၾကာငး္ 
 
Fortify Rightsသည ္ လ့ူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားကုိ တားဆီးျပီ၊း ျဖစ္သင့္ရသင့္ေသာအရာမ်ားအတြက္ တရား ဥပေဒနည္း အ
အရလုပ္ေဆာငေ္ပးေသာအဖြဲ ့အစည္းျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့အေနျဖင့္ ညွ
ညွင္းပန္းႏွိပစ္က္ျခင္းမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ၊ အထူး တညထ္ြင္ထားသည့္နည္းပညာစနစ္ျဖင့္ လူ
လူ ့အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကုိ အေထာက္အကူေပးျခင္း ႏငွ့္ ရလဒ ္ အေ
အေျဖမ်ားရရွရိန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ားျပဳလုပပ္ါသည္။ ကြ်ႏုပ္တုိ္ ့သည္ Switzerlandႏငွ့္အေမရိကန္ျပညေ္ထာငစ္ု တြင္  
မွတ္ပံုတင္ကာ အေရွ ့ေတာင္ အာရွတြင္ အေျခခ်ေသာ လြတ္လပ္စြာရပ္တညေ္နသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွရိနအ္တြက္မဟုတ္ေသာ အ
အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ ့အစည္း ျဖစ္ပါသည္။  
  
 


