ျမန္မာ - ကခ်င္ ခရစ္ယာန္မ်ား ေၾကာက္ရြံ ့ခသ
ဲ့ ည့္ “ေပ်ာက္ကယ
ြ သ
္ ာြ းျခင္း”
ယခုလ က္ရွိမည္သ ည့္ေနရာတြင္ေရာက္ရွိေနျပီးမည္သို ့ေနထိင
ု ္ေနရသည္ကို အေရးေပၚအစီရင္ခံတင္ျ ပေပးရန္၊ UN ၏ကြ် မ္းက်င္သူမ်ား ႏွင့္ေတြ ့ခြင့္ေပးရန္

(ရန္ကန
ု ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ရက္၊ ၂၀၁၇) - ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ေပ်ာက္ဆုးံ သြားသည္ဟုဆိုကာ
လွိ်ဳ ့၀ွက္စြာထိန္းသိမ္းထားသည့္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ႏွစ္ျခင္းေခါင္းေဆာင္၂ဦး၏ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြငေ
္ ရာက္ရေ
ွိ နသည့္ေနရာ၊
ရွင္သန္ေနထိင
ု ္ေနရသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျမန္ဆုးံ အေရးေပၚေဖာ္ျပေပးရန္
လူ ့အခြင့္ အေရးေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖြဲ ့ႏွင့္ Fortify Rights မွယေန ့ေျပာလိုက္ပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ေလေၾကာင္း တိုကခ
္ ိုက္
မႈျပဳလုပခ
္ ဲ့ရာမွ
ကက္သလစ္ဘရ
ု ားေက်ာင္းတေက်ာင္းအား
ဆိုးရြားစြာထိခိုကပ
္ ်က္ဆီးေစခဲ့ျခင္းအေပၚ
မွတ္တမ္းတင္
ခဲ့သည့္သတင္း ေထာက္မ်ားကို အကူအညီေပးခဲ့ေသာ Langjaw Gam Seng, ၃၅ႏွစ္ ႏွင့္ Dumdaw Nawng Lat ၆၅ႏွစ္
တို ့ကိုဒီဇင္ဘာလ ၂၄ရက္၂၀၁၆ တြင္ စစ္အေျခခ်စခန္းသို ့သြားခဲ့စဥ္ ေနာက္ဆုးံ ေတြ ့ရျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုသို ့ေပ်ာက္ဆုးံ သြားခဲ့ျခင္းက ထိုသ၂
ူ ဦး ႏွင့္ ထိုအျဖစ္အပ်က္ကိုေတြ ့ျမင္ခဲ့သမ
ူ ်က္ျမင္သက္ေသ၂ဦးတို ့၏လံုျခံဳေရး အတြက္
အလြနစ
္ ိုးရိမ္ဖြယျ္ဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္းကို ထိအ
ု ဖြဲ ့အစည္း၂ခုမေ
ွ ျပာျပခဲပ
့ ါသည္။ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္သည္ ဤအေၾကာင္းအရာ
မ်ားကို အျမန္ဆံုးကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ျပီး ကုလသမဂၢလူ ့အခြင့အ
္ ေရးကြ်မ္းက်င္သူမ်ား လာေရာက္လည္ပါတ္ျခင္းကိုခင
ြ ့ျ္ ပဳကာ
ထိုေနရာမ်ားသို ့လည္ပတ္ခင
ြ ့ေ
္ ပးရမည္ျဖစ္သည္။
“ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္၂ေယာက္ ဒီလိုသိသိသာသာ ေပ်ာက္သြားတာဟာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပင
ို ္းကအၾကမ္းဖက္မႈေတြနဲ ့
ေၾကာက္ရြံ ့မႈကိုပိျု ပီး ျမင့္မားေအာင္ဖန္တီးေပးေနတယ္”ဟု Fortify Rights ၏စီမံခန္ ့ခြဲေရးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Matthew Smithမွေျပာ
ခဲ့ပါသည္။ “အစိုးရကဒီအမႈအတြက္အျမန္ဆုးံ အေရးေပၚစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ေတြလုပ္သင့္တယ္ ျပီးေတာ့ သတင္းေပးႏိုင္တဲ့သေ
ူ တြရဲ ့
လံုျခံဳ ေရးကိုေသေသခ်ာခ်ာလုပေ
္ ပးရမယ္”
ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ရက္ေန ့ညေန ၅း၃၀ အခ်ိန္တြင္ မုန္းကိုး ျမိဳ ့ရွိ ကခ်င္ႏစ
ွ ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္ (KBC)၏လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ
Langjaw Gam Seng သည္ ျမန္မာစစ္တပ္မွျဖစ္သည္ဟေ
ု ျပာလာသူတဦးထံမဖ
ွ ုန္းေခၚျခင္းခံခရ
ဲ့ ပါသည္ဟု ေျပာျပခ်က္မ်ားအရ
သိရွိရပါသည္။ ဖုန္းေခၚသူမွျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္ မူဆယ္ျမိဳ ့နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသူမ်ားအားလႊတ္ေပးသည့္အခါ
ထိုသူမ်ားလိုအပ္သည့္အကူအညီေပးရန္ Langjaw Gam Sengႏွင့္ တ၀မ္း ကြဲေတာ္စပ္သူ (KBC) ၏လက္ေထာက္သင္းအုပဆ
္ ရာ
Dumdaw Nawng Lat တို ့အား ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပင
ို ္း Mong Koျမိဳ ့တြင္အေျခခ်သည့္ ဗ်ဴဟာကုန္း စစ္စခန္းသို ့ လာရန္ေျပာ
ခဲ့ပါသည္။
ေဒသခံျပည္သမ
ူ ်ားမွထိုသ၂
ူ ဦးတို ့အား ျမန္မာစစ္တပ္
တပ္ရင္းနံပါတ္
၉၉ႏွင့္
၅၅
တို
့တည္ရသ
ွိ ည့္
ဗ်ဴဟာကုန္းသို ့ ေမာ္ေတာ္ဆိုက္ကယ္ျဖင့္သြားခဲ့သည္ကို ထိုညေနတြငေ
္ နာက္ဆံုးေတြ့ခရ
ဲ့ ပါသည္။
ဇန္န၀ါရီလ ၃ရက္ေန ့တြင္ (KBC) ၏ကိုယစ
္ ားလွယ္မ်ားႏွင့္ သူတို ့၏မိသားစု၀င္မ်ားမွ မူဆယ္ျမိဳ ့နယ္ ျမိဳ ့မရဲစခန္းတြင္
လူေပ်ာက္တင
ို ္ၾကားကာအမႈဖြင့ခ
္ ဲ့ပါသည္။ Langjaw Gam Seng ႏွင့္ Dumdaw Nawng Lat တို ့ေရာက္ရေ
ွိ နသည့္ေနရာ
ႏွင့ပ
္ တ္သက္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုနယ္ခံ အစိုးရအာဏာပိင
ု မ
္ ်ားထံတြင္ ထပ္ကာတလဲလဲ ေမးျမန္းစံုစမ္းခဲေ
့ သာ္လည္း
မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။
ထို ့ေနာက္တင
ြ ္ အစိုးရမွစစ္တပ္သည္ထိုသ၂
ူ ဦးအားဖမ္းဆီးထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းျငင္းဆိုခပ
ဲ့ ါသည္။ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ရက္ေန ့တြင္
သမၼတေရးရာဆိင
ု ္ရာေျပာေရးဆိုခင
ြ ့ရ
္ ွိသူ ေဇာ္ေဌးမွ “ေအာက္ေျခကေပးလာတဲ့အစီရင္ခံခ်က္ေတြအရ သူတို ့ကိုေခၚေဆာင္သြားတာ
စစ္တပ္ကမဟုတပ
္ ါဘူး ကခ်င္လြတေ
္ ျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA)ကပါ”ဟု ေျပာခဲပ
့ ါသည္။ သို့ေသာ္လည္း သူအေျချပဳ
ေလွ်ာက္တင္ကာ အခိုငအ
္ မာေျပာၾကားခဲ့သည့္ အရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ေဖာ္ျပေပး ခဲ့ျခင္း မရွခ
ိ ဲ့ပါ။
“ဒီလူ၂ေယာက္ေပ်ာက္သြားရတာနဲ ့ပတ္သက္ျပီးစစ္တပ္ကအေရးၾကီးတဲ့ေမးခြန္းတခိ်ဳ ့အတြက္အေျဖေပးရလိမ့မ
္ ယ္”ဟု လူ ့အခြင့္
အေရးေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖြဲ ့ မွအာရွကာကြယ္ေရးဒါရိုက္တာ Phil Robertsonမွေျပာခဲပ
့ ါသည္။ “ဒီအမႈဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
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အတြက္အေရးၾကီးတယ္ ျပီးေတာ့အရပ္သား အစိုးရအာဏာပိုငေ
္ တြကို စစ္တပ္ဖက္ကပူးေပါင္းပါ၀င္
ျငင္းပယ္ ေနတဲအေပၚ အျခားအစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြကပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ဖို ့ေတာင္းဆိုရမယ္”

လုပေ
္ ဆာင္ဖို ့အတြက္

ေပ်ာက္ဆံုးမႈမျဖစ္မအ
ွီ ေစာပိင
ု ္းအခ်ိန္တင
ြ ္ ႏု၀
ိ င္ဘာလႏွင့ဒ
္ ီဇင္ဘာလမ်ားအတြင္းျမန္မာစစ္တပ္ႏင
ွ ့အ
္ စိုးရမဟုတ္သည့္တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ့၄ဖြဲ ့ေပါင္းစည္းထားသည့္ ေျမာက္ပင
ို ္း ညီအကိမ
ု ်ားမဟာမိတ္ (NBA) တို ့တိုက္ခိုက္ေနသည့္အခ်ိနအ
္ တြင္း
Mong Ko ျမိဳ ့နယ္ရွိ အရပ္သားမ်ားေနထိုင္သည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ပ်က္ဆီးသြားခဲ့ျခင္းကို သတင္းေထာက္မ်ားမွ မွတ္တမ္းတင္
ရန္ Langjaw Gam Seng ႏွင့္ Dumdaw Nawng Lat တို ့မွအကူအညီေပးခဲပ
့ ါသည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၃ရက္ေန ့တြင္ ဧရာ၀တီမွ
သတင္းေထာက္သည္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္၂ဦး၏အကူအညီျဖင့္ျမန္မာစစ္တပ္၏ေလေၾကာင္းျဖင့္ဗုးံ ၾကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္
ဆိုးစြာပ်က္ဆီးသြားသည့္
Mong
Koျမိဳ ့နယ္ရွိ
St.Francis
Xavier
ကက္သလစ္
ဘုရားေက်ာင္းအား
ဓာတ္ပုရ
ံ ိုက္ယူခပ
ဲ့ ါသည္။ ေနာက္ပင
ို ္းတြင္ Mong Ko ျမိဳ ့နယ္အပ
ု ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမွ ထိုသတင္းေထာက္အားဆက္သြယ္ကာ ရိုက္ယူခသ
ဲ့ ည့္
ဘုရားေက်ာင္းဓာတ္ပုမ
ံ ်ား ကိုပုႏ
ံ ွိပ္ထုတေ
္ ၀ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ေျပာခဲ့ပါသည္။ သို့ေသာ္လည္း ရက္အနည္းငယ္ၾကာသည့္ ေနာက္တြင္
ထိုဓာတ္ပုမ
ံ ်ားသည္ online ေပၚတြငေ
္ ဖာ္ျပလာပါသည္။
ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ရက္ေန ့တြင္ ျမန္မာ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ထိုဘုရားေက်ာင္းပ်က္ဆီးမႈသည္ စစ္တပ္၏ေလေၾကာင္းျဖင့္တိုက္
ခိုက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ေၾကာင္းျငင္းဆိုသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ထုတ္ေ၀ခဲျ့ ပီး၊ ထိုသတင္းမ်ားသည္ “လုပ္ၾကံေျပာဆိုသည့္သတင္း”
သာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါသည္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ “သူပုနမ
္ ်ား”မွ ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း ေပါက္ကေ
ြဲ စသည့္အရာမ်ားႏွင့္
ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား ကိုဖြတ္ထားခဲျ့ ခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အခိင
ု အ
္ မာေျပာခဲပ
့ ါသည္။
ဒီဇင္ဘာလ၈ရက္ေန ့တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွဘရ
ု ားေက်ာင္း၏အဖြဲ ့၀င္မ်ားကိုေရွ ့တန္းကင္းစခန္းသို ့ဆင့္ေခၚကာဗံုးၾကဲခဲ့ျခင္းအတြက္
တာ၀န္ရေ
ွိ ၾကာင္းေျပာဆိခ
ု ဲ့ျပီး ဘုရားေက်ာင္းျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးရန္ သေဘာတူညီခေ
ဲ့ ၾကာင္းကိုကက္သလစ္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး
Philip Za Hawngမွ စာတေစာင္ထုတ္ျပန္ခပ
ဲ့ ါသည္။ ဘုန္းေတာ္ၾကီး Za Hawngမွ ဘုရားေက်ာင္းသည္ “အစိုးရ
စစ္ေလယာဥ္မ်ား ေလေၾကာင္းျဖင့္
တၾကိမ္ထက္မက
တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္
ဆိုးရြားစြာပ်က္ဆီးခဲရ
့ ေၾကာင္း”ႏွင့္
ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ေျပာဆို
အၾကံျပဳခဲ့သည့္
ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း
လက္နက္မ်ား
“သိေ
ု လွာင္ခဲ့ျခင္း”ေၾကာင့္
ပ်က္ဆီးခဲရ
့ သည္ဆေ
ို သာအခ်က္ကို ျငင္းပယ္ခဲ့ျပီး
ထိုေျပာဆိုအၾကံျပဳခ်က္ေၾကာင့္
ဘုရားေက်ာင္းသည္
“သူပန
ု ္မ်ား”ႏွင့္
“ပူးေပါင္းလုပေ
္ ဆာင္” ေနသည္ဟု ျပည္သမ
ူ ်ားကယံုၾကည္ ကာေၾကာက္ရြံ ့ေစပါသည္။
ကုလသမဂၢ၏

လူ့အခြင့အ
္ ေရးအေပၚအထူးေျပာေရးဆိခ
ု ြင့ရ
္ သ
ွိ ူ

Yanghee

Leeမွ

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ

ပဋိပကၡ

ျဖစ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားသို ့၁၂ရက္တာ ၀င္ေရာက္ကာေစာင့္ ၾကည့္ စစ္ေဆးရန္ အစိုးရမွ ၀င္ခင
ြ ့က
္ ို ျငင္းပယ္ခပ
ဲ့ ါသည္။
လူ ့အခြင့အ
္ ေရးေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖြဲ ့ႏွင့္ Fortify Rights တို မ
့ ွ အစိုးရအား Leeႏွင့္ အျခားေသာ လူ ့အခြင့အ
္ ေရးေစာင့္ၾကည့္သူ
မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ကန္ ့သတ္ျခင္းမရွိဘဲ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရွိ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ ေနရာမ်ားသို ့၀င္ေရာက္ခင
ြ ့ေ
္ ပးရန္ေတာင္းဆို
လိုက္ပါသည္။
အျပည္ျပည္ဆင
ို ္ရာဥပေဒေအာက္တင
ြ ္ အစိုးရ အရာရွိမ်ား (သို ့) ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ တစံုတဦးအားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျပီး ထိုသူ
အားလြတ္လပ္ခင
ြ ့လ
္ ံုေလာက္စြာ
မေပးျခင္းကိုလက္ခံရန္ ျငင္းဆိုျခင္း
(သုိ ့)
သူတို့၏
ကံၾကမၼာ
(သို့)
သူတို
့မည္သည့္ေနရာတြငရ
္ ွိ ေနသည္ကို
ဖံုးကြယ္ထားသည့္အခါ ေပ်ာက္ဆုးံ သြားသည္ဟုဆိုကာလွိ်ဳ ့၀ွက္စြာ
ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္း
ျဖစ္ေပၚလာျပီး ထိုသို ့ျဖစ္လာျခင္းက ထိုသူမ်ားကိုအကာအကြယ္ေပးသည့္ ဥပေဒ၏အျပင္တင
ြ ္ ထားလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
တဖက္သက္စြာဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာညွင္းပန္းႏွိပစ
္ က္ျခင္း၊ လူသားမဆန္စြာဆက္ဆံျခင္း သို ့မဟုတ္
သိကၡာခ်သည့္ဆက္ဆံမႈပုစ
ံ ံႏွင့္ ဥပေဒကိေ
ု က်ာ္၍သတ္ျဖတ္ျခင္းတို့အပါအ၀င္ လွ်ိဳ၀
့ ွက္စြာထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ အျပည္ျပည္ဥပေ
ဒေအာက္မွ
အကာအကြယေ
္ ပးသည့္
အခြင့အ
္ ေရးမ်ားစြာကို
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အစိုးရသည္
လွိ်ဳ ့၀ွက္စြာ
ထိန္းသိမ္းထားျခင္းအတြက္ တရား၀င္စုစ
ံ မ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား အျပည့္အ၀ႏွင့္ မွ်တမႈရွိစြာ တာ၀န္ယူခင
ို ္းရန္
အခြင့ရ
္ ွိပါသည္။
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ကခ်င္ႏင
ွ ့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဇြန္လ ၂၀၁၁မွစတင္ကာပဋိပကၡတိုက္ပြဲမ်ားပိုမိုျပင္းထန္ခဲ့ပါသည္။ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀မွ ဒီဇင္ဘာလ၄
ရက္ေန ့အတြင္းတြင္
Mong
Koျမိဳ ့နယ္တြင္
တိုက္ခက
ို ္မႈမ်ား
ပိမ
ု ိုျမင့္တတ္ခဲ့ပါသည္။
ႏို၀င္ဘာလ၂၀ရက္ေန ့တြင္
ကခ်င္လြတေ
္ ျမာက္ ေရးတပ္မေတာ္၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္၊ တအန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး
တပ္မေတာ္ (TNLA)ႏွင့္ ရခိင
ု ္တပ္မေတာ္တို ့ျဖင့္ ဖြဲ ့စည္းထားသည့္ ေျမာက္ပင
ို ္းညီအကိုမ်ားမဟာမိတ္ (BNA) သည္ Mong
Ko ျမိဳ ့နယ္ ရဲမ်ားအား တိုက္ခိုက္မမ
ႈ ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး အနီးအနားရွိ အရပ္သားမ်ားရွိသည့္ေနရာမ်ားသို ့ဦးတည္ခ်က္မရွသ
ိ ည္ ့
ေမာ္တာက်ည္ဆန္မ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခဲ့သည္ဟုသရ
ိ ွိရပါသည္။ ထိတ
ု ိုက္ခိုက္မမ
ႈ ်ားမွ အရပ္သား၁၀ဦးေသဆံုးခဲ့သည္ဟု ျမန္မာအစိုးရမွ
ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း
ထိုေျပာၾကားခ်က္ကို
အတည္ျပဳ၍မရပါ။ ဒီဇင္ဘာလအေစာပိင
ု ္းတြင္
စစ္တပ္မွ
ဟယ္လီေကာ္ပ
တာတိုက္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ စစ္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ေလေၾကာင္း ျဖင့္တိုက္ခိုက္ျခင္းအျပင္ အေျမာက္မ်ားျဖင့္ျပင္းထန္စြာတိုကခ
္ ိုကခ
္ ဲ့ျခင္း
မလုပမ
္ ွီ BNA မွ Mong Ko ျမိဳ ့ကို ရက္အနည္းငယ္ၾကာထိန္း သိမ္းထားခဲ့ပါသည္။
ႏွစေ
္ ပါင္းမ်ားစြာကခ်င္ႏင
ွ ့ရ
္ ွမ္းျပည္နယ္ရွိ အရပ္ဖက္လူ ့အသိင
ု ္းအ၀ိုင္းအဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ျမန္မာစစ္တပ္အင္အားစုမ်ားမွ ရွမ္းျပည္
နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို ့တြင္ မတရားသတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းမ်ား၊ ႏွိပစ
္ က္ညင
ွ ္းပန္းမႈမ်ား၊ အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊
အတင္းအက်ပ္ခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ႏွိပစ
္ က္ျခင္းမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားခဲပ
့ ါသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ Fortify Rights မွ
ဇြန္လ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွ ဧျပီလ၂၀၁၄ခုႏွစ္အတြင္းျပည္သူလူထု ၆၀ေက်ာ္အားအစိုးရအင္အားစုမ်ားမွ ညွင္းပန္းႏွပ
ိ ္စက္ျခင္းကို စနစ္တက်
အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မမ
ႈ ်ား၊ လူမဆန္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ သိကၡာခ်သည့္ ဆက္ဆံမႈပံုစံ (သို ့) အျပစ္ေပးျခင္း
မ်ားကိုမွတ္တမ္းတင္ထားခဲပ
့ ါသည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ လူ ့အခြင့အ
္ ေရးေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖြဲ ့မွ စစ္သားမ်ား မည္သို ့ ကခ်င္ရာြ မ်ား
ကိုတိုက္ခိုက္ခပ
ဲ့ ု၊ံ အိုးအိမ္မ်ားကိုပ်က္ဆီးခဲပ
့ ု၊ံ ပိင
ု ္ဆင
ို ္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို လုယက္ခပ
ဲ့ ုႏ
ံ ွင့္ ေထာင္ေသာင္းမကေသာျပည္သမ
ူ ်ားကို
အိုးမဲအ
့ ိမမ
္ ဲ့အေျခအေနသို ့အတင္းအက်ပ္ေရာက္ေစခဲ့ပုမ
ံ ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ပါသည္။
ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ရက္ေန ့၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ကခ်င္ႏစ
ွ ္ျခင္းအသင္းခ်ဳပ္၏ အမ်ိဳးသမီးဆရာမ၂ဦးျဖစ္သည့္ Maran Lu Ra ၁၉ႏွစ္ ႏွင့္
Tangbau Khawn Nan Tsin ၂၀ႏွစ္တို ့၏ ခႏၶာကိုယ္မ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ Kaungkhaရြာ တြငသ
္ ူတို့
အတူတကြေပါင္း၍ေနထိုင္သည့္ အခန္းထဲတြင္ ရွာေဖြေတြ ့ရွိခပ
ဲ့ ါသည္။ ေနာက္ပင
ို ္းတြင္ျမန္မာစစ္တပ္မွ ထိုသတ္ျဖတ္မတ
ႈ ြင္
စစ္တပ္မပ
ွ ါ၀င္ခဲ့ သည္ဆိုသည့္ စြပစ
္ ခ
ြဲ ်က္ျပဳလုပ္သူ မည္သမ
ူ ဆိုကို တရားဥပေဒႏွင့အ
္ ညီအေရးယူမည္ဟုျခိမ္းေျခာက္ခပ
ဲ့ ါသည္။
ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုငင
္ ံ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ ့ႏွင့္ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္မွ ထိုအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏
ခႏၶာကိုယ္မ်ားတြင္ ညွင္းပန္းႏွပ
ိ စ
္ က္ျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိင
ု ္ရာအၾကမ္းဖက္မေ
ႈ ၾကာင့္ ေတြ့ရရ
ွိ သည့္လကၡဏာမ်ားသည္ ေျချမန္တပ္ရင္း
၅၀၃မွ ထို သတ္ျဖတ္မႈတြငပ
္ ါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ဟု အခိင
ု ္အမာေျပာခဲ့ပါသည္။
“ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ ့ရွမ္းျပည္နယ္ေတြမွာ ပူေဆြးေသာကေရာက္ေနေစတဲ့ညင
ွ ္းပန္းႏွပ
ိ ္စက္မႈမ်ားကိုက်ဴးလြန္တဲ့သေ
ူ တြကိုတရားဥပေဒ
ဆီကိုေခၚလာခဲ့ရမယ္”ဟု Robertson ကေျပာခဲပ
့ ါသည္။ “စစ္တပ္ကျပည္သေ
ူ တြကိုအျပစ္ဒဏ္မခံရဘဲ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့
အျပဳအမူေတြ က်ဴးလြနေ
္ နသ၍ ဒီရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေတြက အၾကာၾကီးရပ္သြားမွာမဟုတ္ဘူး”
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပိမ
ု ိုရယူလပ
ို ါက ဆက္သြယ္ရန္
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 အေၾကာင္း
Fortify Rightsသည္ လူ့အခြင့အ
္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားကို တားဆီးျပီ၊း ျဖစ္သင့္ရသင့္ေသာအရာမ်ားအတြက္ တရား ဥပေဒနည္း အ
အရလုပ္ေဆာင္ေပးေသာအဖြဲ ့အစည္းျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို ့အေနျဖင့္ ညွ
ညွင္းပန္းႏွိပစ
္ က္ျခင္းမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ၊ အထူး တည္ထြင္ထားသည့္နည္းပညာစနစ္ျဖင့္ လူ
လူ
့အခြင့အ
္ ေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကို အေထာက္အကူေပးျခင္း ႏွင့္ ရလဒ္
အေ
အေျဖမ်ားရရွရ
ိ န္သတင္းစာရွင္းလင္းပြမ
ဲ ်ားျပဳလုပပ
္ ါသည္။ ကြ်ႏုပ
္ တ
္ ို ့သည္ Switzerlandႏွင့အ
္ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တြင္
မွတ္ပုတ
ံ င္ကာ အေရွ ့ေတာင္ အာရွတြင္ အေျခခ်ေသာ လြတလ
္ ပ္စြာရပ္တည္ေနသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွရ
ိ န္အတြက္မဟုတေ
္ သာ အ
အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ ့အစည္း ျဖစ္ပါသည္။
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