“အရပ္သားမ်ား အားလံုး ခံစားေနၾကရပါသည္”
ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပင
ို ္းေဒသရွိ ပဋိပကၡ၊ ေနရပ္စြန႔ခ
္ ြာထြက္ေျပးမႈႏွင့္ ႏိင
ု ္ထက္စီးနင္းျပဳက်င္ခ
့ ံရမႈမ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႕သည္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူူေပါင္း၊
ေထာက္ခံအားေပးသူေပါင္း ၇ သန္းေက်ာ္ ပါဝင္ေသာ ကမာၻတဝန္းလံုး လူ႕အခြင့္အေရးကို
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စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အႏွစ္ခ်ဳပ္
“ကြ်န္မ အမ်ိဳးသားရဲ႕ ရုပ္အေလာင္းကို ကြ်န္မ လိုက္ရွာခ်င္တယ္၊ [ဒါေပမယ့္] တပ္မေတာ္
သားေတြက အနားတစ္ဝိုက္မွာ ရိွေနၾကတယ္။ ကြ်န္မတို႔ အိမ္ကိုလည္း မျပန္ႏုိင္ၾကဘူး။
ကြ်န္မ အသက္ရွင္ေနေသးတယ္ ဒါေပမယ့္ ဘာလြတ္လပ္မႈမွ မရိွဘူး။”
လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ကတည္းက ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကေန အသက္ ၄၀ အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးၾကီး တစ္ဦး သူမရဲ႕ ေက်းရြာ
ကေန ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာခဲ့တယ္၊ သူမရဲ႕ အမ်ိဳးသားကေတာ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ တုန္းက တိုကပ
္ ြဲျဖစ္ပြားေနစဥ္ ေပ်ာက္ဆံုး
ေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 1
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ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္နွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရိွ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တို႔အနက္ အင္အားအၾကီးဆံုး အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ျဖစ္ေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္
ေရးတပ္ (ေကအုိင္အုိ/ေကအုိင္ေအ)၊ တိ႔အ
ု ၾကား ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ပ်က္စီးသြားျပီးေနာက္ ေျခာက္ႏွစ္ခန္႔
အၾကာ၌၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ တိုက္ပြဲမ်ား တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျပန္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 2 တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ေသာ ကခ်င္
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ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ ေနရာေဒသ အခ်ိဳ႕တြင္ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈရိွေသာ ၾကိဳၾကားတိုက္ပြဲမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားသကဲ့သုိ႔ အျခား
လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆိုးဆိုးရြားရြား ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ - အထူးသျဖင့္ လူနည္းစုဌာေနတိုင္းရင္းသား
လူနည္းစုတို႔အေပၚ အၾကမ္းဖက္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရိွေနသည္။ အရပ္သားျပည္သူ ၉၈,၀၀၀ ထက္မနည္း မိမိတို႔ ရပ္ရြာမွ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရျပီး
အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား သတ္မွတ္ ေနရာအသီးသီး၌ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား
ေရးအေပၚ ျမန္မာ အစိုးရက ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထားရိွသည့္ကိစၥမွာ အဆိုးဝါးဆံုး ျဖစ္သည္။
ဤအစီရင္ခံစာမွာ ၂၀၁၆ ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွ စတင္ျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတို႔၌ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ ပဋိ
ပကၡမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈ အေျခအေန အရပ္ရပ္အေပၚ
စစ္ေဆးမႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လအတြင္း၊ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္မွ ေကအုိင္ေအတို႔၏ ေတာင္ကုန္းစစ္စခန္းမ်ားကို ဆက္
တုိက္ ဆိုသလို ဆိုးဆိုးရြားရြား ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ျပီး ယင္းထိုးစစ္ေၾကာင့္ အရပ္သားျပည္သူ အေျမာက္အမ်ား ယင္းထိုးစစ္အတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္
ေျပး ခဲ့ၾကရသလို ကခ်င္ျပည္နယ္အတြငး္ စစ္ရိွန္အျမင့္ဆံုး အေျခအေနသုိ႔တိုင္ ေရာက္ရခ
ိွ ဲ့ရသည္။ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျပီးေနာက္၊ ေျမာက္ပိုင္း
မဟာမိတ္အဖြဲ႕၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေလးဖြဲ႔ ပါဝင္သည့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔က ရွမ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္းရိွ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရဲစခန္း အခ်က္အခ်ာ
ေနရာမ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ျပီးသည့္ေနာက္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အျပင္းအထန္ ျပန္လည္ ထိုးစစ္ဆင္ႏြဲခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ေမလ အတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးပြဲကို ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ ေနလင့္ကစား တိုက္ပြဲမ်ားမွာ အရိွန္ျမွင့္ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနျပီး အရပ္သား ျပည္သူအမ်ားစုမွာ ဆုိးရြားစြာ
ထိခိုက္ ခံစားေနရပါသည္။
၂၀၁၇ မတ္လႏွင့္ ေမလ အေတာအတြင္း ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔ၾကီးက ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတို႔၌ သုေတ
သနလုပ္ငန္းစဥ္ သံုးခုကို တာဝန္ယူသြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ျပီး အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ေနရာသာမက အစိုးရမထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားရိွ ျမိဳ႕
မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္စခန္း (အိုင္ဒီပီ) ဆယ္ခု ခန္႔ဆီသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔အစည္းမွ
စစ္ပြဲအတြင္း စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ားအျပင္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ခံရေသာ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာ
ေထာက္ထားေရးဆိုင္ရာ အရာရိွမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁၄၀ ထက္ မ
နည္းအား လူေတြ႔ စံုစမ္းေမးျမန္းခဲ့သည္။ ရွာေဖြေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားႏွင့္ သက္ေသခံ
ကဒ္ျပားမ်ားအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗြီဒီယုိမ်ားအျပင္ ေလ
ေၾကာင္း တုိက္ခိုက္မႈမ်ား သု႔မ
ိ ဟုတ္ ေမာ္တာအေျမွာက္မ်ား ပစ္ခတ္မႈ၏ ၿဂိဳလ္တုမ်ားသို ့ေျမျပင္ရွိ GPS ကိရိယာတည္ေနရာရာ အၫႊန္းကို ဆက္
သြယ္ေပးပို ့နိုင္ေသာစနစ္ တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ ျဂိဳလ္တုစေလာင္း ပံုရိပ္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားပါသည္။

1

ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔အစည္း ၏ လူေတြ႔ေမးျမန္းခ်က္၊ မိုင္ဂ်ာယန္၊ ၁၂ မတ္လ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။
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ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္နံတစ္လႊား ရိွေနၾကျပီး တရားဝင္အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြ႔အ
ဲ စည္း (အီးေအအို)

မ်ားအျဖစ္ တရားဝင္ သတ္မွတ္ထားသည္၊ ယင္းထဲ၌ တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္လည္း ပါဝင္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာ၏အဓိက ပစ္မွတ္မွာ ကခ်င္
ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတိ႔၌
ု လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဒသတြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈအေျခအေနမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္
ထုတ္ရန္ ျဖစ္သည္၊ ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ အီးေအအို၏ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အေသးစိပ္ ေဖာ္ျပရာ၌ "တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စု"
ဟူသည့္ စကားလံုးကို အဓိက အသံုးျပဳသြားပါမည္။

“အရပ္သားမ်ား အားလံုး ခံစားေနၾကရပါသည္”
ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ ပဋိပကၡ၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးမႈႏွင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ခံရမႈမ်ား
အျပည္ျပည္ဆို င္ရာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ
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ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတို႔၌ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားမွာ တူညီမႈ မ်ားစြာရိွပါသည္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား
ပါဝင္ပတ္သက္မႈ၊ မၾကာေသးခင္က တိုက္ပြဲမ်ား အရိွန္တိုးျမွင့္လာျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုတို႔၏ အခြင့္အေရး ဆံုးရႈံးေနမႈမ်ားႏွင့္ သဘာဝ
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ လယ္ေျမအသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ ဆံုးရႈံးမႈမ်ား စသည္တို႔မွာ တူညီမႈ ရိွပါသည္။ သု႔ေ
ိ သာ္ အျခားအဓိက ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားလည္း
ရိွေနပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြငး္ မွ ပဋိပကၡမ်ားမွာ အေျခခံအားျဖင့္ ေကအိုင္ေအအေပၚ ထိုးစစ္ဆင္သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္အား တန္ျပန္ခုခံ
ျခင္းျဖစ္ကာ၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္မူ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စု ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တစ္ခါတစ္ရံ၌ မဟာမိတ္ကဲ့သို႔ေသာ လက္နက္
ကိုင္မ်ား၊ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ အုပ္စုမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္သည္၊ အျခားတစ္ဘက္၌ ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္၌ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္
ေနသည့္ ျပည္သူ႔စစ္ကဲ့သ႔ို အၿမဲတမ္းတပ္မေတာ္မဟုတ္ေသာ စစ္တပ္မ်ား- ႏွစ္ဖက္စလံုး၌ ဘိန္းႏွင့္ မယ္တာဖက္တမင္းအတြက္ အက်ိဳးစီးပြားရွာ
ေနသည့္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ ရိွပါသည္။
ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔အစည္း၏ သုေတသနျပဳခ်က္မွ ရွာေဖြေတြ႔ရိွသည့္အရာမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ အေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ေႏွာင္းပိုင္း
ကတည္းက စံခ်ိန္တင္ေလာက္ေအာင္ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ျပီး ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ယင္းကဲ့သ႔ုိ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္။
အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုးျပီး အဖြဲ႔ငယ္ အခ်င္းခ်င္း ထိေတြ႔ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားသည့္အခါမ်ိဳး၌၊ အစိုးရ
စစ္သားမ်ားက တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမွ အရပ္သားမ်ားကိုပစ္မွတ္ထားျပီး ထင္တိုင္းၿကဲကာ တစ္ဘက္သတ္ ဖမ္းဆီးျပီး အၾကမ္းဖက္ ရိုက္ႏွက္
ျခင္းျပဳလုပ္ျပီး အျခားလက္မခံႏုိင္ဖြယ္ရာ အျပဳအမူမ်ား က်ဴးလြန္ၾကသည္။ ၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာလေႏွာင္းပိုင္း မုန္းကိုးျမိဳ႕ 3 တြင္း အၾကီးအက်ယ္ ပစ္
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ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားျပီး အစိုးရစစ္တပ္က တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုရိွ အရပ္သားဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သလုိ ေတာင္ကုန္း
ထိပ္ဆီသုိ႔ စခန္းသိမ္း တိုက္ပြဲဆင္ႏြဲသည့္အခါ ယင္းအရပ္သားမ်ားကို လူသားဒိုင္းသဖြယ္ အသံုးခ်မႈမ်ား ရိွခဲ့သည္၊ အရပ္သား အေတာ္မ်ားမ်ား
ေသဆံုးခဲ့ျပီး အခ်ိဳ႕မွာ ေသနတ္ႏွင့္ လက္ပစ္ဗံုးေၾကာင့္ ဒဏ္ရာ ဆိုးဆိုးရြားရြား ရခဲ့ၾကသည္။
ႏုိင္ငံတကာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔အစည္း အေနျဖင့္ အျခား တရားေရးဆုိင္ရာ ကြပ္မ်က္မႈ၊ ဓားစာခံ ၂၅ ဦး ပါဝင္ ပတ္သက္မႈရိွသည့္ အျဖစ္
အပ်က္ ေလးခုကိုလည္း မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္အျပင္ အတင္းအက်ပ္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျပီး လူပါ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည့္ အမႈႏွစ္ခုကို
လည္း မွတ္တမ္းျပဳစုထားပါသည္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္စစ္တပ္ (MNDAA) ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔အၾကား ၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာ
လ ေႏွာင္းပိုင္းတိုက္ပြဲ အေတာအတြင္း၊ မ်က္ျမင္သက္ေသ ႏွစ္ဦး ထြက္ဆိုခ်က္အရ ျမန္မာ စစ္သားမ်ားက ပန္ဆုိင္းျမိဳ႕ ႏွင့္ မံုးကိုးျမိဳ႕ၾကားမွ နမ့္
ေက်းဟိုေက်းရြာသား ၁၈ ဦးအား အတင္းအဓမၼ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း ေျပာျပပါသည္။ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္သံ ၎တိ႔ု ၾကားခဲ့ရျပီး
တရုတ္ႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျပီးသည့္ေနာက္ ရြာသုိ႔ ျပန္လာရာ တြင္းနက္ၾကီးႏွစ္ခုကို ရွာေတြ႔ခဲ့ျပီး ယင္း
အထဲ၌ လူေသအေလာင္းမ်ားႏွင့္ ၎တိ႔ပ
ု ိုင္ဆိုင္သည့္ပစၥည္းမ်ားကို ရွာေတြ႔ခဲ့ရျပီး ယင္းပစၥည္းမ်ားမွာ ယင္းေက်းရြာသားမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ ပစၥည္း
မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားက ထြက္ဆိုၾကပါသည္။
ိ ဟုတ္ လမ္းျပ အေနျဖင့္ အသံုးျပဳေစ
လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳအရ၊ ျမန္မာစစ္တပ္မွာ ေဒသခံ အရပ္သားမ်ားကုိ ေပၚတာ သု႔မ
ခိုင္း သကဲ့သ႔ုိ ပိုဆိုးရြားသည္မွာ အတင္းအဓမၼေစခိုင္းမႈျဖစ္ျပီး ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈလုပ္ျပီး အရပ္သားမ်ားကို တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ေျမစာပင္ကဲ့သုိ႔
ၾကားညွပ္ ခံေစျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာလ အတြင္း ျမန္မာစစ္သားမ်ားက ကခ်င္လူမ်ိဳး ေလးဦးအား အတင္းအဓမၼ လမ္းျပခိုင္းျပီး တ
အန္း အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (TNLA) စစ္တပ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ စစ္သားမ်ားက ယင္းကခ်င္လူမ်ိဳး ေလးဦးအား မွားယြင္းေသာ
လမ္းသုိ႔ ဦးတည္ေခၚသြားသည့္အတြက္ အျပစ္တင္ၾကျပီး ၎တိ႔အ
ု ား ဆိုးရြားစြာ ရိုက္ႏွက္ခဲ့ၾကသည္၊ ထိ႔ျု ပင္ ၎တိ႔၏
ု မ်က္ႏာွ အား ဓားျဖင့္ မႊန္း
ကာ လွီးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားကို တိုက္ခိုက္ရာ၌ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ေမာ္တာ က်ည္ဆံမ်ား၊ အေျမွာက္မ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ ပံုမွန္
တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ မၾကာခဏဆုိသလုိ၊ ယင္းတုိက္ပြဲ တည္ေနရာမ်ားမွာ အရပ္သား အမ်ားစု ေနထိုင္ေသာ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္ျပီး အရပ္သား အမ်ား
အျပား ေသဆံုး ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ရရိွခဲ့သည္၊ အရပ္သား အိမ္ယာမ်ား ပ်က္စီးသြားျပီး လူအေျမာက္အမ်ား ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့
ရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔၌ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခန္းျမိဳ႕ထဲမွ ေက်းရြာတစ္ရြာရိွ အသက္ ၈၁ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးၾကီး တစ္ဦး
မွာ သူမ၏ ေနအိမ္အနီး၌ အေပၚသုိ႔ အေျမွာက္က်ည္ဆံ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ရာတြင္ ၎ႏွင့္အတူ အသက္ ၈ ႏွစ္ သု႔မ
ိ ဟုတ္ ၉ ႏွစ္ အရြယ္
ေယာက်ၤားေလးတစ္ဦးတို႔ အသက္ေသဆံုးခဲ့ရသည္၊ ထိ႔န
ု ည္းတူ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ဝန္းက်င္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ဟိုေခ်ာင္း
ေက်းရြာအနီးတစ္ဝိုက္၌ အေျမွာက္က်ည္ဆံမ်ား က်ေရာက္ေပါက္ကြဲမႈေၾကာင့္ အနည္းဆံုး လူရွစ္ဦးထက္မနည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရခဲ့သည္။ ၂၀၁၆
ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ အိုင္ဒီပီ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား အနီးတစ္ဝိုက္ ေမာ္တာႏွင့္ အေျမွာက္က်ည္ဆံမ်ား က်ေရာက္ ေပါက္ကြဲခဲ့
သည့္အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ထပ္မံ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ အသက္ ၅၆ ႏွစ္အရြယ္ရိွ အမ်ိဳးသမီး ကေလး ေလးဦး
မိခင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဒါရွီေခါင္ႏးူ (Dashi Hkawn Nu) က ျပန္ေျပာခဲ့သည္မွာ “ေျမၾကီး တစ္ခုလံုး တုန္ခါသြားတယ္။ အသံဗလံေတြကလည္း

မိုးၾကိဳးပစ္ မိုးျခိမ္းသံ လိုလုိပါပဲ။”
ဤကဲ့သို႔ေသာ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သား အျပစ္မဲ့ ျပည္သူ အမ်ားအျပား ထိခိုက္နစ္နာျပီး အရပ္သား အေဆာက္အအံု အမ်ား
အျပား ထိခိုက္ပ်က္စီး ဆံုးရႈံးမႈမ်ား တိုးျမွင့္ျဖစ္ေပၚလာရသည္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္ အေနျဖင့္ အရပ္သားႏွင့္ တုိက္ပြဲပစ္မွတ္မ်ား ခြဲျခား လုပ္ေဆာင္မႈ
အားနည္းေၾကာင္း သိသာထင္ရွားေစသည့္အျပင္ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္ေသဆံုးမႈ နည္းပါးေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ အပိုင္းတြင္လည္း တာဝန္
ယူမႈ မရိွေၾကာင္း ေပၚလြင္ေစပါသည္။ တုိကပ
္ ြဲျဖစ္ပြားေနစဥ္ အေတာအတြင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား အေနျဖင့္လည္း ၎တိ႔ု
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မံုးကိုး၊ မြန္ကိုး၊ မြန္းကူး၊ မန္းကန္း ဟုလည္း ေခၚသည့္ ျမိဳ႕မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္နွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ထဲမွ ျမိဳ႕ ႏွင့္ ေက်းရြာ မ်ား ကဲ့သ႔ုိ အမည္နာမ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေခၚေဝၚၾကသည္၊

တစ္ခါတစ္ရံ တုိင္းရင္းသား အုပ္စုႏွင့္ ဘာသာစကား ကြဲျပားသည္ႏွင့္ အညီ အေခၚအေဝၚလည္း ကြာျခားသြားပါသည္။ ဤ အစီရင္ခစ
ံ ာ တစ္ေလွ်ာက္လံုး၌ ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ျငိမ္း
ခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔အစည္း အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢ ေနရပ္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ တာဝန္ခံ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲေရးယူနစ္
(အမ္အိုင္အမ္ယူ) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အတိုင္း စာလုံးေပါင္းသတ္ပံုကို တစ္ေျပးညီ အသံုးျပဳသြားပါမည္။ အမ္အိုင္အမ္ယူႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး http://themimu.info/about-us ထဲ၌
ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ဤ အစီရင္ခံစာထဲရိွ ေက်းရြာငယ္ အမ်ားအျပား၏ ရြာနာမည္မ်ားမွာ အမ္အိုင္အမ္ယူ ေျမပံုထ၌
ဲ မပါဝင္ႏုိင္ပါ၊ စကား အသံထြက္မ်ားမွာ
လူေတြ႔ေမးျမန္းသူႏွင့္ စကားျပန္တို႔၏ အသံထြက္အတိုင္းသာ အသံုးျပဳသြားပါမည္။

“အရပ္သားမ်ား အားလံုး ခံစားေနၾကရပါသည္”
ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ ပဋိပကၡ၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးမႈႏွင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ခံရမႈမ်ား
အျပည္ျပည္ဆို င္ရာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ
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ဘက္မွ ခုခံကာကြယ္မႈ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အရပ္သားမ်ား ေနထုိင္ေနေသာ ဧရိယာမ်ား တစ္ေလွ်ာက္ သု႔မ
ိ ဟုတ္ အနီးအနား၌ အေျခခ်ကာ
ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္သည့္အတြက္ အရပ္သား ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ပိုမုိ က်ေရာက္ေစသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေစပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔အစည္း၏ တရားဝင္ အေထာက္အထားထဲ၌ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ က်ဴးလြန္မႈ အမ်ားအျပားကို ျမန္မာ
စစ္တပ္လက္ေအာက္ရိွ ေျခလ်င္တပ္မ်ားျဖစ္သည့္ တပ္မ ၃၃ ႏွင့္ တပ္မ ၉၉ တိ႔က
ု အမ်ားဆံုး က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားျပီး၊ စစ္ဒဏ္ခံ
ျပည္သူမ်ား၏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပခ်က္မ်ားအရ နယ္ေျမတစ္ေလွ်ာက္၌ ၎တိ႔၏
ု စစ္ဝတ္စုမ
ံ ်ားျဖင့္ ကင္းလွည့္လုပ္ေဆာင္မႈအျပင္ ယင္း တိုက္ပြဲ
ျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာမ်ား၌ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ထိုးစစ္ဆင္မႈ လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ စစ္သား အမ်ားစုသည္ က်ဴး
လြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ ဆိုးရြားသည့္ ပစ္ဒဏ္မ်ိဳး မက်ျခင္း၊ ထိေရာက္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား အလြန္ရွားပါးျခင္းႏွင့္ စြဲခ်က္တင္မႈ
မခံရျခင္း စသည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ခံစားေနၾကရသည္။ ထု႔အ
ိ တြက္ေၾကာင့္၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ၎တိ႔၏
ု မိသားစုဝင္မ်ားက အာဏာရွင္ထံသုိ႔
မိမိတို႔၏ ထိခိုက္နစ္နာ ဆံုးရႈံးရမႈမ်ားကို တင္ျပတုိင္ၾကားမႈ အင္မတန္ အခြင့္အေရး နည္းပါးလြန္းျပီး ေၾကာက္ရြံ႕မႈသာ လႊမ္းမိုးေနျပီး လက္တုံ ့ျပန္
မႈမ်ားကိုသာ ေတြ႔ၾကံဳခံစားေနၾကရသည္။ ပညာရွင္အမ်ားစု ေျပာၾကသည္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း တာ
ဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ စစ္သားႏွင့္ အရာရိွမ်ားကို ရာထူးတိုးျမွင့္ေလ့ရိွျပီး က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို ထပ္မံ က်ဴးလြန္ပါကလည္း အၾကမ္းဖက္မႈ မေျမွာက္
သည့္ ပံုစံျဖင့္ သက္ေသအေထာက္အထားမျပပဲ ထြက္ဆိုခိုင္းေလ့ရိွသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြငး္ ၊ ျမန္မာစစ္တပ္နွင့္ အစိုးရတို႔က ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားကို ပိုမိုဆိုးရြားသည့္ အေျခအေနသုိ႔ တြန္းပို႔
ေနသလုိ ျဖစ္ေနသည္ ဥပမာအားျဖင့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား ကို အကန္႔အသတ္လုပ္ျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ အစိုးရမဟုတ္သည့္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဧရိယာမ်ားတြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း စသည္တ႔ျုိ ဖစ္သည္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူ
အညီေပးသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ နည္းပါးေအာင္ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္၊ တရုတႏ
္ ုိင္ငံထဲမွ အစားအေသာက္ႏွင့္
ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္လာျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္၊ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ အရာရိွက ေျပာျပသည္မွာ ၎တိ႔ု အေနျဖင့္ အလ်င္အျမန္ တုံ ့ျပန္
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အလုပ္တြင္က်ယ္မႈကို အဟန္႔အတား ျပဳခံရေၾကာင္း၊ အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ား အေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရာတြင္ လည္း
ေကာင္း၊ ရြက္ဖ်င္တဲမ်ား လုိအပ္ေနမႈ၊ ေရရရိွမႏ
ႈ ွင့္ မိလႅာစနစ္ စသည့္အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္ အမ်ားအျပား ရိွေနေသးေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ ယင္း
သု႔ိ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ အေတာအတြင္း အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္၏ ၾကားဝင္ ေႏွာင့္ယွက္မႈမွာ အလြန္ဆိုးရြားပါသည္ ဥပမာအားျဖင့္ ၂၀၁၇
ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား- မိလႅာစနစ္ပိုက္မ်ား၊ ဆပ္ျပာ၊ အတြင္းခံ အဝတ္အစားႏွင့္ သြားတုိက္တံ သြားတုိက္
ေဆး-ေရႊ႕ေျပာင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္မႈကို ပိတ္ပင္ တားဆီးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
အရပ္သား အမ်ားစုအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္၏ ေဘးအႏၱရာယ္မႈ အကာအကြယ္ေပးသူမ်ား အျဖစ္
ရႈျမင္ၾကေသာ္လည္း ၎တိ႔က
ု ိုယ္တိုင္မွာ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနၾကပါသည္။ လက္
နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားက အရပ္သား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားကို စစ္သားအျဖစ္ အတင္းအဓမၼ လူစုေဆာင္းျပီး ရြာသူရြာသားမ်ား
ထံမွ ဆန္အိတ္ သု႔မ
ိ ဟုတ္ ေငြေၾကး ေတာင္းခံမႈမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္သည့္အတြက္ အရပ္သားမ်ားမွာ မိမိတို႔ ဘဝရပ္တည္ေရးအတြက္ တစ္ပူေပၚ
ႏွစ္ပူဆင့္ ဆိုသလုိ ပဋိပကၡအတြင္း ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနၾကရသည္။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ရိွ ေက်းရြာမ်ားမွ ရြာသူရြာသားမ်ားက
ဥပေဒအရ စစ္မႈမထမ္းမေနရ ေကာလဟာလ သတင္းမ်ား ျပန္႔ႏွံ႕ေနသည့္အခါ မိမိတို႔ ေနအိမ္မ်ားမွ စြန္႔ခြာထြက္ေျပး ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းအရာ
မ်ားကို ျပန္လည္ေျပာျပၾကပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္း ယင္း အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ပို၍ပင္ ဆိုးရြားလာခဲ့ပါသည္၊ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စု အမ်ား
အျပားက ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဖိအားေပးမႈကို ပိုမို ခံစားလာခဲ့ရျပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေျခအေန ေမွးမွိန္လာသည့္အခါ
အတင္းအဓမၼ စစ္သားစုေဆာင္းမႈမ်ား ပိုမုိ ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။
TNLA ႏွင့္ အျခားေသာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးတပ္မေတာ္ (RCSS) တိ႔မ
ု ွာ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၌ အခ်င္းခ်င္း တုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္၊ အျခားအုပ္စုကို ေထာက္ပႏ
ံ့ ုိင္ရန္ အရပ္သားမ်ား အဓမၼေခၚ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားမႈ
မ်ိဳး က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသည္။ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမွင့္ျပီးေနာက္၊ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခံရသည့္ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ၎တိ႔၏
ု ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း
မ်ားက ၎တိ႔၏
ု မိသားစုဝင္မ်ားမွာ အသက္ဆက္ရွင္ေနေသးသည္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေသသြားျပီး အေျခအေနကို ယေန႔တုိင္ မသိရေသးေၾကာင္း ႏုိင္ငံ
တကာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔အား ျပန္လည္ေျပာျပပါသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း တစ္ေလွ်ာက္၊ ျမန္မာ စစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအၾကား လူထိခိုက္ေသေစႏုိင္
သည့္ ေျမျမွပ္မင
ိႈ ္း သု႔မ
ိ ဟုတ္ ေျမျမွပ္မိႈင္းကဲ့သုိ႔ေသာ လက္နက္မ်ား ဥပမာအားျဖင့္ ေပါက္ကြဲမႈကိရိယာ (IED မ်ား) ကို အသံုးျပဳမႈ ရပ္တန္႔ရန္
မရိွေပ၊ ထိုလက္နက္ကိရိယာ အားလံုးကို မဆင္မျခင္ အသံုးျပဳသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အရပ္သား အျပစ္မဲ့ ျပည္သူလူထု အေျမာက္အမ်ား ထိခိုက္
ပ်က္စီး ေသဆံုးေနၾကရသည္။ ၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီလအတြင္း၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခန္းျမိဳ႕ထဲမွ အသက္ ၄၁ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္
၎၏ လက္ဖက္ျခံမွ အလုပ္ျပီးေျမာက္၍ ရြာလမ္း ေျမလမ္းအတိုင္း ျပန္လာစဥ္ ေျမျမွပ္မိႈငး္ နင္းမိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၎၏ ေျခေထာက္မ်ား
ဆံုးရႈံးခဲ့ရသည္၊ ၎သည္ ေျမျမႈပ္မိႈင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအနက္ တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ
လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔၏ လူေတြ႔ေမးျမန္းသည့္ အခ်ိန္၌ သိခဲ့ရပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားမွာလည္း ေတာင္ယာထဲ၌ ၎တိ႔၏
ု မိသားစုကို
ကူညီေပးသည့္အခါ သု႔မ
ိ ဟုတ္ ေပါက္ကြဲေစႏုိင္သည့္ ပစၥည္း (UXO) ဟု သတိမမူမိပဲ ကေလးကစားစရာတစ္ခု အေနျဖင့္ ေဆာ့ကစားၾကသည့္
အခါ မၾကာခဏ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သ႔ေ
ုိ သာ ေျမျမွပ္မႈင
ိ ္း အႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ၎တိ႔ု
၏ အိမ္ သု႔မ
ိ ဟုတ္ ေတာင္ယာမ်ားသုိ႔ ျပန္သြားရန္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကပါသည္။
ျမန္မာအစုိးရ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို သေဘာ
တူညီ လက္မွတ္ထိုးထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔၏ စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားမ်ားအရ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ
စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားအေပၚ ဆက္လက္ ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈ အမ်ားစုကို က်ဴးလြန္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ က်ဴးလြနမ
္ ႈ အမ်ားအျပားမွာ စစ္ပြဲပဋိပကၡမ်ား
အတြင္းမွ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ စစ္သားမ်ား ပါဝင္က်ဴးလြန္မႈ အေျခအေနကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးမႈလုပ္ရန္ လုိ

“အရပ္သားမ်ား အားလံုး ခံစားေနၾကရပါသည္”
ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ ပဋိပကၡ၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးမႈႏွင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ခံရမႈမ်ား
အျပည္ျပည္ဆို င္ရာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ
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အပ္သည္၊ ထု႔န
ိ ည္းတူ ပစ္မႈ က်ဴးလြနရ
္ န္ သု႔မ
ိ ဟုတ္ အပစ္ေပးမႈ မလုပ္ေဆာင္ေသာ စစ္ဗိုလ္မ်ားကိုလည္း လုပ္ရပ္ကို ရပ္တန္းမွ ရပ္တန္႔ရန္
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ယင္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အတြက္ ပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ စသည္တို႔ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ တုံ ့ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ အစိုးရ
မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေနေသာ ဧရိယာမ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတစ္လႊား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား
အေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအား ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန္႔သင့္သည္။ ထိုနည္းတူ ႏုိင္ငံတစ္လႊား လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ လြတ္လပ္စြာ ခ်ဥ္းကပ္ဝင္ေရာက္မႈ၊ ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းစစ္ေဆး
ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေႏွာင္အဖြဲ႔မျပဳပဲ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးသင့္သည္။
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနျပီျဖစ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္
ျငိမ္းႏုိင္ရန္ ယင္းဆိုးေမြကို ရပ္တန္႔သြားေအာင္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနျပီျဖစ္ကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မွတစ္ဆင့္ ပဋိပကၡ
ေလ်ာ့က်ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနျပီျဖစ္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ျမန္မာ စစ္တပ္က ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတို႔၌ တိုင္းရင္းသား
လူနည္းစုအေပၚ ဆက္လက္ ဖိႏွိပ္အၾကမ္းဖက္ေနမႈမ်ားက ယင္း သေဘာတူညီခ်က္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္ေနျပီး အစုိးရႏွင့္
၎၏ စစ္တပ္မ်ား အား ဆန္႔က်င္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းရိွ အရပ္သား ျပည္သူ အမ်ားအျပား
သာမက ျပည္တြင္းစစ္အေျခအေနအား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနေသာ ပညာရွင္အမ်ားစုက ယင္း ပဋိပကၡ ဆက္လက္ ဆိုးရြားေန
သည့္အေျခအေနအေပၚ မ်ားစြာ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနၾကသည္ - ထိုနည္းတူ စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈႏွင့္ လူသားခ်င္း စာ
နာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားမွာ မူလအေျခအေနထက္ပင္ ပိုမို ဆိုးရြားလာႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာသံုးသပ္ေနၾကသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ
အျဖစ္ဆိုးမွ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ေလးစားလုိက္နာမႈကို ျမန္မာအစိုးရ၏ အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္၏ ဗဟို တစ္ခု
အျဖစ္ အေရးယူကုိင္တြယ္ရန္မွာ အထူးအေရးၾကီးပါသည္။

“အရပ္သားမ်ား အားလံုး ခံစားေနၾကရပါသည္”
ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ ပဋိပကၡ၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးမႈႏွင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ခံရမႈမ်ား
အျပည္ျပည္ဆို င္ရာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ
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နိဂံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အရပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔သည္ အဘက္ဘက္မွျခိမ္းေျခာက္ခံေနရေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ထိုးစစ္ဆင္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာတပ္မေတာ္မ်ားသည္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို
အဆံုးစြန္၊ မၾကာခဏ က်ဴးလြန္ၾကသည္။ စစ္တပ္စခန္းဂိတ္မ်ားသို႔ အခ်ိန္မေတာ္ ျဖတ္သန္းလာေသာ လက္ဖက္လုပ္သားမ်ားသည္ မတရား ဖမ္း
ဆီးျခင္း၊ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တရားစီရင္ျခင္းႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ခံေနရသည္။ စစ္တပ္မ်ားသည္ ျပည္သူ
မ်ားေနထိုင္ရာေနရာႏွင့္ စစ္တိုကရ
္ န္ ပစ္မွတ္အား မခြဲျခားျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားထိခိုက္မႈ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းသည့္ လံုေလာက္ေသာ ၾကိဳတင္ကာ
ကြယ္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားသည္ တိုက္ပြဲအျပီး ပုန္းေအာင္ေနရာမွ မိမိေနရာသို႔ ျပန္
လာေသာအခါ အေျမာက္က်ည္ဆံမ်ား ေပါက္ကြဲျခင္း၊ က်ည္ဆံအပိုင္းအစမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနရသည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရက လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားအား ကန္႔သတ္ထားသျဖင့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လက္
ေအာက္တြင္မရွိသည့္ ေသာင္းႏွငခ
့္ ်ီေသာ ရြာေျပာင္းျပည္သူမ်ားမွာ မ်ားစြာအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအား မိမိတို႔အတြက္ အကာအကြယ္ေပးေသာ အဖြ႔ဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအမ်ားစုမွာ
အလားတူ ျခိမ္းေျခာက္မမ
ႈ ်ား ခံစားေနရသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ တပ္သားသစ္မ်ားအျဖစ္ မတရားစုေဆာင္း
သိမ္းသြင္းခံေနရသည့္ အခက္အခဲကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ အခြင့္အေရးမရွိေသာ လူစုမ်ားသည္
တရြာျပီးတစ္ရြာျဖတ္ေက်ာ္ကာ အျခားအုပ္စုတစ္အုပ္စုထံသို႔ ဆန္အိတ္မ်ား၊ ပိုက္ဆံမ်ားသယ္ေဆာင္ ေပးပို႔ရန္ အမိန္႔ေပးခံရသည္။ အရပ္သား
မ်ားသည္ မၾကာခဏဆိုသလို အဖြ႔ဲႏွစ္ဖြ႔ဲအၾကားျဖစ္ေပၚေသာ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ဖမ္းဆီးျခင္းခံရသည္။ ဤသို႔ဖမ္းဆီးခံရမႈမွာ လႏွင့္ခ်ီ တခါတရံ
တြင္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီၾကာေသာေၾကာင့္ မိသားစုမ်ားမွာ ၄င္းတို႔၏ ခင္ပြန္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ သားမ်ားသည္ အသက္ရွင္လ်က္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေသလ်က္ရွိေနၾက
သလားပင္ မသိဘဲ အေမွာင္ထဲတြင္ ေနရစ္ခဲၾ့ ကရသည္။
မိမိအိုးအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရေသာ အရပ္သားမ်ားသည္ မိမိတို႔ရပ္ရာြ မ်ားသို႔ ျပန္သြားျပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္
လုပ္ကိုင္လိုေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔၏ သားသမီမ်ား ပညာေရးကို ျပန္လည္ စတင္ေစလိုေသာ ဆႏၵတစ္ခုတည္းသာရွိေၾကာင္း အၾကိမ္ၾကိမ္ထုတ္ေဖၚ
ေျပာၾကားၾကသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားရာ ကခ်င္ႏင
ွ ့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ေထာင္ထား
ေသာ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ IED အေနရာအႏွံ႔ရွိေနျခင္းႏွင့္ တိုက္ပြဲျပီးဆံုးျပီး အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ အၾကားတြင္ပင္ မိမိတို႔၏ ေက်းရြာမ်ားသို႔ မျပန္ႏိုင္
ၾကေခ်။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ လြန္ခ့ဲေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာကပင္ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ား ခံခ့ဲရသည္။ ျပည္သ႔အ
ူ စိုးရ အျဖစ္သုိ႔ အသြင္ေျပာင္းျခင္း
ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ဤအေမြဆိုးပေပ်ာက္သြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္
ေနၾကသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားသည့္ဤနယ္စပ္အေျခအေနမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္
ေပၚလ်က္ရွိေသာ ပဋိပကၡမ်ားျပီးဆံုးရန္ မည္မွ်လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ေဖၚျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္
မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္မွာ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစားလိုက္နာရန္ လိုအပ္သည္။

အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
ျမန္မာအစိုးရထံသို႔
•

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားျခင္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ ဥပေဒ
မ်ားခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈမ်ားကို လူသိရွင္ၾကား ၀န္ခံရန္ႏွင့္ ရႈတ္ခ်ရန္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားခ်ိဳးေဖာက္ေနျခင္းကို
တရားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ သံတမန္ေရးရာနည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳျပီး တားဆီးရန္။

•

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္ေရးေကာ္မရွင္မွ ခ်မွတထ
္ ားေသာ ႏိုင္ငံတကာစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ လုပ္ငန္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ႏွင့္ အျပည့္အ၀၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဖန္တီးေပးရန္။

•

တရားဥပေဒအျပင္ဘက္တြင္ ေသဒဏ္စီရင္ျခင္း၊ အင္အားအသံုးျပဳ၍ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ မေတာ္မတရား
ျပဳမႈျခင္း၊ အဓမၼခိုင္းေစျခင္းႏွင့္ မတရားဖိႏွိပ္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပည္သူမ်ားအား တမင္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ အျခားစြပ္စြဲခံရ
သည့္ က်ဴးလြနမ
္ ႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈဥပေဒမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈမ်ားကို က်ဴးလြနရ
္ န္ မိမိလက္
ေအာက္ ငယ္သားမ်ားအား အမိန္႔ေပးသူ သိ႔မ
ု ဟုတ္ မိမိအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိငယ္သားမ်ား မက်ဴးလြန္ေစရန္ အကာအကြယ္ေပးရန္
သိ႔မ
ု ဟုတ္ တံ႔ျု ပန္ရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ အရာရွိမ်ားအား ရွာေဖြေဖၚထုတ္ရန္။

“အရပ္သားမ်ား အားလံုး ခံစားေနၾကရပါသည္”
ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ ပဋိပကၡ၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးမႈႏွင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ခံရမႈမ်ား
အျပည္ျပည္ဆို င္ရာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ
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•

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ မိသားစုအား လက္တ႔ျံု ပန္ရန္ၾကိဳးပမ္းျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးမႈမ်ားအပါအ၀င္ အစိုးရ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အစိုးရ
မဟုတ္သည့္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္းႏွင့္ မတရားျပဳက်င့္ မႈမ်ားရွိေၾကာင္း သက္ေသထြက္ဆိုမ်ားသူ
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဒုကၡသည္မ်ားအား လံုျခံဳမႈရွိေစေရးႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ် ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။ ဒုကၡသည္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဒုကၡသည္၏
မိသားစုမ်ားမွာ အစားထိုးျပဳျပင္မႈ၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္မႈႏွင့္ အထပ္ထပ္ ေျပာဆိုေသာအာမခံမႈမ်ားစသည္ျဖင့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္
ရေသာ အေျခအေနတြင္ ေလ်ာ္ေၾကးအျပည့္အ၀ရရွိႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

•

ေျမျမဳပ္မိုင္းတားျမစ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္၊ လက္နက္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္က်င့္၀တ္မ်ား၊
ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈရပ္ဆိုင္းေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္၊ ကေလး သူငယ္မ်ားေစခိုင္းမႈႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အျဖစ္မတရား သိမ္းသြင္း
မႈဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ က်င္၀
့ တ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖြ႔ဲအစည္း၏ အလုပ္သမားမ်ား အဓမၼေစခိုင္းျခင္း
အားဖ်က္သိမ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ (သေဘာတူညီခ်က္ နံပါတ္ ၁၀၅) စသည္တို႔ အပါအ၀င္ အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔
အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရး ဥပေဒမ်ားကို သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးရန္။

•

မြန္ဂိုအနီးအ၀ိုက္ရွိ ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈျပင္ပတြင္ရွိေသာ ေနရာေဒသမ်ားအပါအ၀င္ ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးႏွင့္
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေပးပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ကူညီေရးအသင္းအဖြ႔ဲမ်ားမွ
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေရြ႔ေျပာင္းျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားေပးပို႔ႏိုင္ရန္ ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္
ရြက္ေပးရန္။

•

စစ္ေဘးသင့္ ေနရာေဒသမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကန္႔သတ္နယ္ေျမမ်ားသို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အဖြ႔ဲအစည္းလုပ္သားမ်ား
သြားေရာက္ခြင့္ရရွိႏိုင္ရန္ ထိေရာက္ျပီး စနစ္က်ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ဖန္တီးေပးရန္။ အထူးသျဖင့္၊ အကူအညီလိုအပ္ေနသည့္
အေတာအတြင္း လိုအပ္ႏုိင္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ စနစ္တက်ျဖင့္ တုံ ့ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ႏွင့္ အျခားအုပ္စု အမ်ားအျပား
မွာလည္း အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ိဳး၌ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို အေသအခ်ာ လုပ္ေဆာင္ရန္။

•

ေျပာင္းေရြ႔ခံရေသာ ျပည္သူမ်ား မိမိေနရာေဒသသို႔ ျပန္သြားရာတြင္ လံုလံုျခံဳျခံဳျဖင့္ အသိတရားႏွင့္ မိမိတို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္သြား
ရန္။ ေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာေပးရန္ႏွင့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ေနရာမ်ား သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ ရန္ပံု
ေငြႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား တိုးျမွင့္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ႏွင့္

•

လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူမွ ဌာနတစ္ခုအား အလ်င္အျမန္ ဖြင့္လွစ္
ရန္အတြက္ ျပည့္၀ေသာ အကာအကြယေ
္ ပးရန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အဆင့္မ်ား တိုးျမင့္ႏိုင္ရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

ျမန္မာလက္နက္ကိုင္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားထံသ႔ို
•

စစ္ဆင္ေရး ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ
ဥပေဒမ်ား၊ အျခားလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားျခင္းဥပေဒမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈကို ခ်က္ခ်င္း ရပ္တန္႔ရန္။
ျပည္တြင္း ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ခ်မွတထ
္ ားေသာ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒကို တိတိက်က်
လိုက္နာရန္။

•

တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ အေျမာက္တပ္မွ ဒံုးက်ည္၊ အေျမာက္က်ည္ဆံမ်ား ပစ္လြတ္ရာတြင္ ျပည္သူလူထု မ်ားအား ထိခိုက္မႈ
အားေလ်ာ့ခ်ရန္၊ အထူးသျဖင့္ ေပၚတာအထမ္းသမားမ်ားအား မထိခိုက္ေစဘဲ မိမိပစ္မွတ္ထားရာ ေနရာမ်ား၊ စစ္ေရးအရ တရား၀င္
ေသာ ေနရာမ်ားသို႔သာ က်ေရာက္ရန္၊ လူသူေနရာႏွင့္ အေျမာက္ပစ္မည့္ ဦးတည္ေနရာအား သီးျခား ခြဲျခား သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္
အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားရန္။

•

ႏိုင္ငံတကာစစ္ဘက္ဆင
ို ္ရာဥပေဒႏွင့္ အေရးၾကီးေသာ ႏိုင္ငံတကာလ႔ူအခြင့္အေရးအား ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု သံသယရွိသူမ်ားအား
ေရွ႔တန္းေျမတြင္တာ၀န္အပ္ေပးမႈမွ ခ်က္ခ်င္း ရပ္ဆိုင္းေပးရန္။

•

ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ရန္ ၾကိဳးပမ္းသူမ်ားအားကြပ္မ်က္ရန္အမိန္႔ေပးျခင္းကို ရုပ္သိမ္းရန္။ အကယ္၍ ဥပေဒ
ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ခိုင္လံုေသာသက္ေသအေထာက္အထားရွိပါက ၄င္းအရာရွိအား တရားရံုး တြင္ တရားရင္ဆိုင္ရန္ မွ်တေသာ
ရံုးတြင္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္။

•

ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အမည္မ်ားႏွင့္ ဖမ္းဆီးခံထားရျခင္း၏ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ၄င္းတို႔မိသားစုႏွင့္ အျခား
ေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသိရွိႏိုင္ေစရန္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ခ်က္ခ်င္း ထုတ္ျပန္ေပးရန္။

•

ေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင့္ IED မ်ား အသံုးျပဳမႈကို ရပ္တန္႔ရန္။ အမွတ္အသားမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ တရား၀င္ အသိေပးေၾကာ္ျငာမ်ားအား ျမန္မာ
ဘာသာႏွင့္ ထိုပတ္၀န္းက်င္တြင္ အသံုးျပဳေသာ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳး စလံုးျဖင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္သူမ်ား
အား ေျမျမဳပ္မိုင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေျမျမဳပ္မိုင္းက့ဲသို႔ ေပါက္ကြဲတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ရွိသည့္ ေနရာမ်ားကို အသိေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား
လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေျမျမဳပ္မိုင္း ရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္။

•

အတင္းအက်ပ္ ေပၚတာထမ္းေစျခင္းႏွင့္ လမ္းျပေစျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္သူလူထုမ်ားအား အတင္းအက်ပ္ ေစခိုင္းျခင္းမ်ား ရပ္
တန္႔ရန္။ မည္သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားမဆို ျပည္သူလူထုအား အခ်ိန္တိုအတြင္း ျဖစ္ေစ၊ မတရားစစ္မႈထမ္းေစျခင္းေသာ မည္
သည့္ တပ္မေတာ္သားကိုမဆို တာ၀န္ယူရန္။

“အရပ္သားမ်ား အားလံုး ခံစားေနၾကရပါသည္”
ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ ပဋိပကၡ၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးမႈႏွင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ခံရမႈမ်ား
အျပည္ျပည္ဆို င္ရာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ
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•

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရိွ စစ္ေဘးဒဏ္ခံ ဧရိယာ အားလံုးတို႔အျပင္ မုန္းကိုးႏွင့္ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ဧရိယာ
ျပင္ပရိွေနရာမ်ား၌ အေႏွာင္အဖြဲ႔ကင္းေသာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း
ျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ရန္၊ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ သာမက ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ
အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးအား စစ္ေဘးဒဏ္ခံ ေဒသမ်ားထဲသု႔ိ လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္ျပဳျပီး ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ အရပ္သား
မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ႏွင့္ ၎တိ႔ု လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ား ေပးပို႔ရန္။

•

လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ-လုပ္ပိုင္ခြင့္ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၌ အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ အခ်က္အလက္
ရွာေဖြျခင္း တာဝန္၊ ႏိုင္ငံတစ္လႊား စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကို အေႏွာင္အဖြဲ႔ကင္းစြာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရွာေဖြ
ျခင္း၊ ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္မွသာ လူ႔အခြင့္အေရး အေပၚ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ကုိ အျခားေသာ ပါတီအဖြ႔ဲအစည္း အား
လံုးႏွင့္ ပဋိပကၡ အေပၚ အျပည့္အဝ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားထံသို႔
•

ျပည္သူလူထုမ်ားအား ေပၚတာအထမ္းသမားမ်ား၊ ယဥ္ေမာင္းသူမ်ား ႏွင့္ လမ္းျပသူမ်ားအျဖစ္ေစခိုင္းျခင္းမ်ား အပါအ၀င္ ကေလး
စစ္သားမ်ား စုေဆာင္းျခင္းကို ရပ္တန္႔ရန္၊ မတရား အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ားကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းရန္။

•

ျပည္သူလူထုမ်ား ထူထပ္စြာေနထိုင္ရာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ အေျခခ်ျခင္းႏွင့္ လႈပ္ရွားျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္
စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္။

•

ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားတပ္ဆင္ထားမႈမ်ားႏွင့္ ေပါက္ကြဲပစၥည္းမ်ား ပရမ္းပတာ တပ္ဆင္ထားမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္။ ေျမျမဳပ္မိုင္းရွင္းလင္း
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားအား ကူညီေပးရန္၊ လိုအပ္ပါက ေျမျမဳပ္မင
ို ္းႏွင့္ ေျမျမဳပ္မိုင္းအသြင္တူ
ေပါက္ကြဲပစၥည္းမ်ား ျမဳပ္ႏွံထားသည့္ေနရာမ်ားကို တိုင္းတာျပီး ျပည္သူ လူထုမ်ားအား သတိေပးရန္။

•

အတင္းအက်ပ္ စစ္မႈထမ္းေစျခင္းႏွင့္ စစ္ပြဲတြင္ ခိုင္းေစထားေသာ သူမ်ားအပါအ၀င္ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားအား
ခ်က္ခ်င္း ျပန္လြတ္ေပးရန္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲမွ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားျခင္း ခံရေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ အမည္စာရင္းမ်ားကို လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ရန္ႏွင့္

•

လူအခြင့္အေရး ေကာင္စီအား ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း အဖြ႔ဲအစည္း၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ရွာေဖြေဖၚထုတ္ရန္အတြက္
အစိုးရ ကန္႔သတ္မႈျပင္ပတြင္ရွိေသာ ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ျပီး ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား လြတ္လပ္စြာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးရန္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီအဖြ႔ဲထံသို႔
•

ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားရာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းအပါအ၀င္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္း
မ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ မတရားျပဳမူမႈမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဖၚထုတ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရရွိရန္
လံုေလာက္ေသာအကူအညီမ်ား အရင္းအျမစ္မ်ား ဖန္တီးရန္။

ဥေရာပသမဂၢအဖြ႔ဲ၀င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဥေရာပသမဂၢ ေအဂ်င္စီအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားထံသို႔
•

အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျပင္ပတြင္ရိွေသာ နယ္ေျမမ်ားအတြင္းအပါအ၀င္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား တားဆီး
ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ ျမန္မာအစိုးရအား လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ေစ၊ လွ်ိဳ႔၀ွက္စြာ ျဖစ္ေစ ေခၚယူျပီး ဖိအားေပးရန္။

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေသာ အစိုးရအဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ အဖြ႔ဲ၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအပါအ၀င္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားထံသို႔
•

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အား အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈျပင္ပတြင္ရွိေနေသာ ေဒသမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူသားခ်င္း စာနာ
ေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ား တားဆီးပိတ္ပင္မ်ား အားလံုး ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္ လူသိရွင္ၾကား ေျပာၾကားသင့္သည္။

•

ျမန္မာ့စစ္တပ္အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္မႈကို ခ်က္ခ်င္း
ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ ယခင္ႏွင့္ ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို တာ၀န္ယူရန္ လူသိရွင္ၾကား ေျပာၾကားသင့္သည္။

•

စစ္တပ္မွ စစ္တပ္ အခ်င္းခ်င္း အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ တာဝန္အပ္ႏွင္းသည့္ အဖြဲ႔ယူနစ္ႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား
ကိုယ္တုိင္မွာ ယခင္က လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၌ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ အေျခအေန စသည္တို႔ကို အေသအခ်ာ ကိုင္တြယ္လုပ္
ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ စံခ်ိန္စံႏႈန္းႏွင့္အညီ အတန္းအစားအလုိက္၊
အခ်ိဳးက်က် သင္တန္းေပး၍ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

•

အစိုးရအဖြ႔ဲသာမက အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း အေရးေပၚ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအပါအ၀င္၊
ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားအေၾကာင္း ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ လူ႔သားခ်င္း
စာနာေထာက္ထားမႈ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ားကို ဖန္တီးေပးသင့္သည္။

“အရပ္သားမ်ား အားလံုး ခံစားေနၾကရပါသည္”
ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ ပဋိပကၡ၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးမႈႏွင့္ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ခံရမႈမ်ား
အျပည္ျပည္ဆို င္ရာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ
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အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြငအ
့္ ဖြဲ႔သည္
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ကမၻာတဝန္း
လႈပ္ရွားမႈႀကီး တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
လူတစ္ဦး မတရားျပဳက်င့ခ
္ ရ
ံ ျခင္းသည္
လူတိုင္းကို ထိခိုက္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ရန္

လက္တြဲပါဝင္ရန္

info@amnesty.org

www.facebook.com/AmnestyGlobal

+44 (0)20 7413 5500

@Amnesty

“အရပ္သားမ်ား အားလံုး ခံစားေနၾကရပါသည္”
ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ ပဋိပကၡ၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးမႈႏွင့္
ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္ခံရမႈမ်ား
တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုုမ်ားမွ ပိုမိုေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားအား ေလးစားမႈ ထားရွိရန္
ရွာေဖြေတာင္းဆို လာသည္ႏွင့္အညီ ပဋိပကၡအျငင္းပြားမႈမ်ား ေရရွည္ၾကာျမင့္ေနျပီျဖစ္ေသာ ဧရိယာမ်ားျဖစ္သည့္
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔အၾကား
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ခုုႏွစ္လ ေလာက္မွစတင္ျပီး ပိုမို ျပင္းထန္လာခဲ့ေပသည္။
၂၀၁၇ခုုႏွစ္ မတ္လႏွင့္ ေမလအၾကား ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ၌ သုုေတသန တာ၀န္မစ္ရွစ္ သံုးခုုအား
ေဆာင္ရြက္ခဲ့စဥ္အတြင္း ေမးျမန္းခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာ္အေပၚတြင္ အေျခခံထားသည့္ ဤအစီရင္ခံစာသည္
ဥပေဒမဲ့ စီရင္ကြပ္မ်က္မႈမ်ား၊ ညွဥ္း ပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊ အတင္းအက်ပ္ လုုပ္သားေစခိုင္းမႈမ်ားႏွင့္ မဆင္မျခင္
လက္နက္ၾကီးအသံုးျပဳျခင္းတို႔ အပါအ၀င္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ က်ဴး လြန္ေသာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လူ႔အခြငအ
့္ ေရး
ခ်ိွဳးေဖာက္မႈမ်ားအား စာရြက္စာတမ္း အေထာက္အထားျပဳစုုထားျခင္း ျဖစ္ သည္။ ဒုုကၡသည္သားေကာင္အမ်ားစုုမွာ
ေဒသအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုု အရပ္သားမ်ားျဖစ္ၾကျပီး၊ စစ္သားမ်ား သို႔မဟုုတ္ အုုပ္ခ်ဳပ္သူအရာရွိမ်ားမွာမူ
တာ၀န္ယူမႈ မရွိသေလာက္ရွားပါးသည့္ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနဆဲျဖစ္ေပသည္။ အစီရင္ခံစာ သည္
အဓမၼေခၚေဆာင္ခံရျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္ ခန္႔အပ္ခံရျခင္းႏွင့္ အင္အားသံုး အခြန္ေကာက္ခံျခင္းတို႔အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား
လက္ နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ ျပင္းထန္ေသာ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳက်င့္မႈမ်ားကိုလည္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။
ဤဧရိယာေဒသမ်ားတြင္ အရပ္သားေပါင္း ၉၈,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ေနရပ္စန
ြ ္႔ခြာေျပာင္းေရႊ႕ရျပီး၊ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားမွလည္း
လူသား ခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအဖြ႕ဲ မ်ား ၀င္ေရာက္အကူညီေပးျခင္းကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းျဖင့္ အေျခအေနကို ပိုမိုဆိုးရြား
ေစလ်က္ ရွိေပ သည္။ ထို႔ျပင္ မိမိတို႔၏ လယ္ယာေျမသိ႔ျု ဖစ္ေစ ေနအိမ္သို႔ျဖစ္ေစ ျပန္လည္လာေရာက္သည့္အခါတြင္လည္း
ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္း တစ္၀ွမ္းရွိ အရပ္သားမ်ားသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားမွ ဆက္လက္
ခ်ထားေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ေသာ ေျမျမွဳပ္ မိုင္းဗံုး ကဲ့သို႔ လက္နက္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ တက္နင္းမိႏိုင္ေျခရွိသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို
ရင္ဆိုင္ေနရျပန္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအေနႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ တည္ရွိေနသည့္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားအား အဆံုးသတ္ရန္အတြက္ငွာ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေပသည္။
ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ငွာ စင္စစ္ တာ၀န္ ယူမႈႏွင့္ လူ႔အခြငအ
့္ ေရးမ်ားအေပၚ ေလးစားသမႈတို႔သည္ ၎လုုပ္ငန္းစဥ္၏
အကၡရာပင္မျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

အညႊန္း - ASA ၁၆/ ၆၄၂၉ / ၂ဝ၁၇
ဇြန္လ ၂ဝ၁၇
မူရင္း-အဂၤလိပ္ဘာသာ
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