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ျမနမ္ာ- ကခ်င ္ခရစယ္ာနမ္်ားအား လႊတမ္ာွလား (သိ ့ုမဟတု)္ တရားစြဲမာွလား? 

ေရွ  ့ေနမ်ားႏွင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသည္ ့ႏွစ္ျခင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားကုိေတြ ့ခြင့္ေပးရန္  

(ရန္ကုန္၊ ဇနန္၀ါရ ီ ၂၄ရက္၊ ၂၀၁၇)- လူ ့အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖြဲ ့ႏွင့္ Fortify Rights မွ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ရက္ ၂၀၁၆ 
တြင္စတင္ကာ စစ္တပမ္ွ တဖက္သတ္ဆနစ္ြာဖမ္းဆီးခ်ဳပေ္ႏာွင္ထားသည့္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားႏွစ္ျခင္းေခါင္းေဆာင္ ၂ဦးအား 
သင့္ ေလ်ာ္သည့္စြဲခ်က္တင္ျခင္း (သ့ုိမဟုတ္) ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးရန္ျခင္းျပဳလုပ္ေပးရန္ ေျပာၾကားခဲပ့ါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ 
 ေျမာက္ပိငု္းရွိ စစ္တပအ္ေနျဖင့္ Langjaw Gam Seng ၃၅ႏွစ္ ႏွင့္ Dumdaw Nawng Lat ၆၅ႏွစ္တုိ ့အား စစ္အမႈထမ္းမ်ား၏ 
ညွင္းပန္းႏွိပစ္က္ ျခင္းေဘးအႏၱာရာယ္က်ေရာက္ေနျခင္းမွကင္းလြတ္ႏိုငရ္န္ ရအဲခ်ဳပခ္န္းသုိ ့အျမန္ဆုံးလႊေဲျပာင္းေပးသင့္ပါသည။္  

စစ္တပ္မ ွတရားမ၀ငေ္လေၾကာင္းျဖင့္တုိက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းကုိ စံုစမ္းစစေ္ဆးမႈျပဳလုပ္သည့္ သတင္းေထာက္မ်ားအား အကူအညီေပးျခင္း 
ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စစ္တပ္အေျခခ်စခန္းမွ ဆင့္ေခၚခဲ့ျပီးသည့္ေနာက္တြင္ ထုိသူ၂ဦးတုိ ့ေပ်ာက္ဆုံးခဲပ့ါသည္။ ဇနန္၀ါရီလ ၁၉ရက္ေန ့ 
တြင ္ စစ္တပ္မွ Facebook ေပၚတြင ္ ထုတ္ျပနခ္်က္ကုိျဖန္ ့ေ၀ကာ သူတုိ ့အားဖမ္းဆီးခ်ဳပေ္ႏွာင္ထားျခင္းကုိ အသိေပးခဲ့ျပီး၊ ထုိသူ 
ႏွစဥ္ီးတုိ ့သည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)အား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးခဲ့သည္ဟုစြပ္စြဲခဲပ့ါသည္။ 
သူတုိ ့အားစတငဖ္မ္းခဲ့သည့္လမွစတင္ကာ စစ္တပမ္ွ ျမနမ္ာႏုိင္ငႏွံင့္ အျပည္ျပည္ဆုိငရ္ာဥပေဒအရလုိအပခ္်က္မ်ား ျဖစသ္ည့္ 
စြဲခ်က္တင္အမႈဖြင့္ျခင္း၊ အရပဖ္က္အစိုးရအာဏာပိုငမ္်ားထံသ့ုိလႊေဲျပာင္းေပးျခင္း (သ့ုိမဟုတ္) ေရွ ့ေန (သုိ ့) မိသားစု၀င္္မ်ားႏွင့္ 
 ေတြ ့ခြင့္ေပးျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ မျပဳလုပခ္ဲ့ပါ။ 

“စစ္ျဖစေ္နတ့ဲ အခ်နိ္ကာလမာွ ျဖစ္ေနတ့ဲညငွ္းပန္းႏွပိစ္က္မႈေတြကုိ ျမင္သာေအာင္ကူညီခဲ့တ့ဲအေပၚတုံ ့ျပန္တ့ဲအေနနဲ ့ ကခ်ငႏ္ွစ္ျခင္း 
 ေခါင္းေဆာင္ ၂ေယာက္ကုိဖမ္းခဲ့တာလုိ ့ထင္ျမငရ္ပါတယ္”ဟု Fortify Rights၏ စမီံခန္ ့ခြဲအုပခ္်ဳပေ္ရးအၾကီးအကဲျဖစ္သူ Matthew 
Smithမွ ေျပာခဲ့ပါသည္။ “အျပညျ္ပည္ဆုိငရ္ာႏုိင္ငံေတြက က်ယ္ေလာင္တ့ဲအသံျပဳလုပခ္ဲ့လုိ ့သာ စစ္တပ္ကသူတ့ုိကုိဖမ္းဆီးခ်ဳပ ္
 ေႏွာင္ထားတ့ဲအေၾကာင္းကုိ ရငွ္းလင္းဖို ့ျဖစ္လာတာဆုိေပမယ့္လဲ အဖမ္းခံထားရတ့ဲသူေတြကေတာ့ အခုအခ်နိ္အထိ္စိုးရမိ္စရာ 
 ေကာင္းတ့ဲ အႏၱာရာယ္ မွာဆက္ျပီးရွေိနတယ္” 

စစ္တပ္၏ ထုတ္ျပနခ္်က္တြင္ပါသည့္ စြပစ္ြဲခ်က္မ်ားအရ Langjaw Gam Seng, ကခ်င္ႏစွ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ ့အစည္း (KBC) ၏ 
လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ႏငွ့္ သူ၏တ၀မ္းကြဲေတာ္စပ္သူ Dumdaw Nawng Lat, KBC၏ သင္းအပု္ဆရာတုိ ့သည္ 
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ ေရးတတ္မေတာ္အတြက္ “ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ ေပးသူ၊ သတင္းေပးသူ၊ အသင္း၀င္သစ္စေုဆာင္းေပးသူ၊ 
 ေကာလဟာလမ်ား ကုိျဖန္ ့ေ၀ေပးသူ” အျဖစ္လုပေ္ဆာငေ္ပးခဲသ့ည္ဟု ပါရွပိါသည္။ ထုိထုတ္ျပနခ္်က္အရ Dumdaw Nawng Lat 
သည္ “တပမ္ေတာ္၏ လႈပရ္ွားမႈမ်ားကုိ သတင္းေပးကာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကုိ ေငြေၾကးအေထာက္အပံမ့်ားေပးျပီး ျပငပ္လူမႈ 
ဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ ့မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္၍ အေသေရပ်က္ေစေသာ သတင္းမ်ားကုိ ၀ါဒျဖန ့္ေပးျခင္းျဖင့္ နယ္ခံႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
လူမႈအဖြဲ့အစည္းမ်ား အထငအ္ျမငမ္ွားေစမည့္အရာမ်ားျပဳလုပ္ခဲပ့ါသည”္ Langjaw Gam Seng အား “တပမ္ေတာ္၏ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ KIA ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအားေပးျခင္း၊ အဖြဲ ့၀ငအ္သစမ္်ားအားရွာေဖြစေုဆာင္းေပးျခင္းႏွင့္ 
တုိက္ပြဲမ်ားျဖစစ္ဥ္အတြင္း  ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ေခ်ာေမြ ့စြာသြားလာလႈပ္ရွားႏုိငရ္န္ လမ္းခရီးအတြက္ ဓာတ္ဆီမ်ားသယ္ယူပို ့ 
 ေဆာငေ္ပးျခင္း” တုိ ့ကုိ ျပဳလုပခ္ဲ့သည္ဟုစြပစ္ြဲ ခဲပ့ါသည္။  

စစ္တပ္၏ထုတ္ျပနခ္်က္တြင္ ထုိသူ၂ဦးတုိ ့အား ၂၀၀၈ခႏွုစ္ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခဥံပေဒ ၃/၆ ေအာက္မွ “စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေန 
သည္” ဟုျဖည့္စြတ္ထားျပီး ထုိဥပေဒအရ တရားေရးရာပိုင္းဆုိငရ္ာထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္မပါ၀င္ဘဲ ႏိုငင္ေံတာ္လုံျခံဳေရးကုိၾကိဳတင္ကာ 
ကြယ္ရန ္ အတုိင္းအတာျဖင့္ ၂၄နာရေီက်ာ္ဖမ္းဆီးခ်ဳပေ္ႏွာင္ျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳထားသည ္ (သ့ုိ) “ဥပေဒႏွင့္ အမနိ္ 
့ေနရာတုိင္းတြင္သက္ ေရာက္မႈရွေိစရန္၊ ျပည္သူလူထု၏အက်ိဳးအတြက္ တရားဥပေဒႏွင့္အည ီ  ျငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ တည္ျငမိ္ 
သာယာေရးကုိ လုပ္ေဆာငေ္ပးရန”္တ့ုိျဖစပ္ါသည္။ “အဖမ္းခံထားရသူမ်ားကုိ သက္ဆုိင္သည့္ ရဌဲာနစခနး္သုိ ့ 
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တရားဥပေဒေအာက္မ ွ အေရးယူရနအ္တြက္ စနစ္တက် လႊေဲျပာင္းေပးမည္”ဟု စစ္တပမ္ွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သ့ုိေသာ္လည္း 
လက္ရွိအခ်ိနေ္ရာက္သညအ္ထိမည္သည့္အေရးယူမႈမွ်ျပဳလုပ္ ခဲျ့ခင္းမရွပိါ။  

“စစ္တပစ္ခန္းထဲမွာ ႏွပိစ္က္ခရံမယ့္အႏၱာရာယ္က်ေရာက္ေနတ့ဲ ဒီလူေတြကုိ အဲဒ့ီအေမွာင္ထဲကေန လႊေဲျပာင္းေပးဖို ့အတြက္ အစိုးရ 
အေနန ဲ ့ အခုခ်က္ခ်င္းအေရးယူျပီးေသေသခ်ာခ်ာလုပေ္ပးဖို့လုိအပ္တယ္”ဟု လူ ့အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖြဲ ့၏ အာရေွရးရာ 
ဒါရိုက္တာ Phil Robertson မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြအေနန ့ဲဒီလူ၂ေယာက္ေဘးအႏၱာရာယ္ ကင္းရွင္းဖို ့နဲ ့ 
လုံျခံဳေရးအတြက္တာ၀န္ရွိျပီးေတာ့ ေရွ ့ေနေတြျပီးေတာ့မိသားစ၀ုငေ္တြ နဲ ့ေတြ ့ဖို ့ခ်က္ခ်င္းလုပေ္ဆာငေ္ပးသင့္တယ္” 

ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၆ခႏွုစ္တြင္ ထုိသူ၂ဦးတုိ ့သည္ျမနမ္ာတပမ္ွ ေလေၾကာင္းျဖင့္တုိက္ခိုက္ခဲျ့ခင္းေၾကာင့္ ရမွ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိငု္းတြင္ 
တည္ရွေိသာ ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းအားအလြန္ဆုိးရြာစြာပ်က္ဆီးေစခဲေ့စျခင္းကုိ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္ သတင္းေထာက္မ်ား 
အားလမ္းညႊန္ေပးခဲ့ပါသည္။ ပ်က္ဆီးသြားသည့္ ဘုရားေက်ာင္းဓာတ္ပံုမ်ားကုိ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ဒဇီငဘ္ာလ 
အေစာပိုင္းတြင္ ျဖန္ ့ေ၀ခဲ့ပါသည္။ အေစာပိငု္းတြင္ စစ္တပ္၏ထုတ္ျပနခ္်က္အရ ထုိသူ၂ဦးတုိ ့အား အတင္းအက်ပ္ျဖင့္ 
 ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည့္ပံုစံျဖစ္ ေစရန္ ေၾကာက္ရြ ံ့ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းခခံဲ့ရသည္ဟု လူ ့အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖြဲ ့ႏွင့္ Fortify 
Rights တ့ုိမွ ေျပာပါသည္။ ထုိလူ၂ဦးတ့ုိမည္သည့္ေနရာတြငရ္ွိေနသညႏ္ွင့္ ပါတ္သက္သည့္ စံုစမ္းေမျမန္းမႈမ်ားကုိ  
ေဒသခံအစိုးရအာဏာပိုငမ္်ားမွ တုံ ့ျပန္ရနပ္်က္ကြက္ခဲပ့ါသည္။ သမၼတေရးရာဆုိင္ရာ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေဇာ္ေဌးမွ 
စစ္တပ္မွသူတုိ ့အား ျငင္းပယ္ခဲ့သည္ဆုိေသာအခ်က္ ကုိ ျငင္းဆုိခဲ့ပါသည္။  

ဇနန္၀ါရီလ ၂၀ရက္ေန ့တြင္ ျမနမ္ာႏုိင္ငံ၏လူ ့အခြင့္အေရးအတြက္ ကုလသမဂ၏ အထူးေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ Yanghee Leeမွ 
အခြင့္အေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ျပသာနာမ်ားကုိ ေျပာဆုိသူတဦးးတေယာက္ခ်င္း ေဘးအႏၱာရာယ္ႏငွ့္ ေတြ ့ၾကံဳေနရျခင္းအေပၚစိုးရိမ္ 
မိေၾကာင္းကုိ တင္ျပခဲပ့ါသည္။ သူမ၏ေျပာျပခ်က္အရ အစိုးရေျပာခ်င္သည့္အရာမွာ အလြနရ္ွင္းပါသည္ “သင္သညမ္ည္သူမည္၀ါ 
ျဖစ္သည္ကုိထုတ္ေဖာ္မျပပါန ့ဲ။ သင့္တြင္ ကုိက္ညမီႈမရွိသည့္ရာထူးအဆင့္မ်ား (သုိ ့) အသက္ရငွေ္နသူမ်ား (သုိ ့) ေသဆုံးသြားမ်ား 
မည္သုိ ့စိတ္အေႏွာက္အယွက္မရွိေနထုိငခ္ဲရ့ပံုႏငွ့္ ထုိဇာတ္လမ္းမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ သင္၏ထင္ျမင္ 
ခ်က္မ်ားကုိ မေျပာပါႏွင့္” 

လြန္ခဲေ့သာအပါတ္မ်ားအတြင္း ျမနမ္ာစစ္တပႏ္ငွ့္ကခ်င္လႊတ္ေျမာက္ေရးတပမ္ေတာ္တုိ ့ၾကား ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္တုိက္ခိုက္ 
မႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူေပါင္း၂၃၀၀၀ေက်ာ္ကုိ အေျခမဲ့အေနမဲ့ျဖစေ္စခဲပ့ါသည္။  ဇနန္၀ါရီလ ၁၁ရက္ေန ့တြင္  ျမနမ္ာစစ္တပ္၏ 
 ေလေၾကာင္းျဖင့္တုိက္ခိုက္ျခင္းႏငွ့္ အေျမာက္တပမ္ွျပင္းထန္စြာတုိက္ခိုက္ျခင္းတုိ ့ေၾကာင့္ ျမနမ္ာျပညမ္ွထြက္ေျပးလာသူ ကခ်ငတုိ္င္း 
ရင္းသား ခန ္ ့မွန္းေျခ ၄၀၀၀ေက်ာ္ကုိ တရုတ္ႏိုငင္ံလုံျခံဳ ေရးအင္အားစ ုမ်ားမအွတင္းအက်ပ္ ျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင္းသုိ ့ျပန္ရန္ တြင္းပို ့ခဲ့ပါ 
သည္။  

“ျမန္မာ စစ္တပ္ အေနနဲ ့ဒီအမႈကုိ အခအုခ်ိနအ္ထိကုိင္တြယ္ခဲတ့ာကုိၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ စစ္တပ္ဟာ အစိုးရကုိ အျပည္ျပညဆုိ္င္ရာ 
လူ ့အခြင့္အေရး သတ္မွတ္ထားတ့ဲ အဆင့္ေတြန ့ဲကုိက္ညီေအာင္လုပေ္ဆာငႏ္ိငု္ဖို ့အေ၀းၾကီးလုိေသးတယ္ဆုိတာကုိ ျပေနတာဘဲ” 
ဟု Robertson ကေျပာခဲ့ပါသည္။ “ပဋပိကၡျဖစေ္နတ့ဲ ေနရာေတြမွာျဖစေ္နတ့ဲ ႏွပိ္စက္ညွင္းပန္းမႈေတြကုိ ကူညေီဖာ္ျပေပးတ့ဲသူႏွင့္ 
ႏိုငင္ံသားမ်ားေတြ့ၾကံဳေနရတ့ဲ အႏၱာရာယ္ေတြက အရင္ကလုိဘဲ - ေျပာင္းလဲမႈအျမန္ဆုံးျဖစႏ္ိငု္ဖို ့အတြက္ ခိုငမ္ာတ့ဲ အေရးယူမႈ ေတြ 
လုပ္ဖို ့လုိအပေ္နျပ”ီ 

သတင္းအခ်က္အလက္ပိမုိရုယူလုိပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ 

ဘန္ေကာက္၊ Phil Robertson၊ လူ ့အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ ့၊ အာရွကာကြယ္ေရးဒါရိုက္တာ +66-85-060-8406, 
RobertP@hrw.org; Twitter: @reaproy 
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ဘန္ေကာက္၊ Matthew Smith, Fortify Rights၊ စီမအံပု္ခ်ဳပေ္ရးမွဴး အရာရွ ိ +66 (0) 87.795.5454, 
matthew.smith@fortifyrights.org; Twitter: @matthewfsmith, @fortifyrights 

San Francisco, Brad Adams, လူ ့အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ ့၊ အာရွဒါရိုက္တာ, +1-347-463-3531, 

adamsb@hrw.org; Twitter: @BradMAdams 

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။  
ဖစပ္ါသည။္  
 

 


