KACHIN WOMEN'S ASSOCIATION THAILAND
P.O.BOX 415, CHIANG MAI 50000, THAILAND

စက္တင္ဘာ ၈ ရက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ။္
လတ္တေလာျဖစ္ ာ္ ြားခေ
ဲ့ သာ ဖာြားကန္႔ၿမွိ႕ရွွိ အေသေရဖ်က္မစ
ႈ ခ်က္
္
ကွိ ၾကညဲ့္ျခင္ြားအာြားျဖငဲ့္ ျမန္မာစစ္တ သ
္ ည္
လူထအစွိြားရထွိနြား္ ခ််ဳ မ
္ ႈ ေအာက္သ႔ွိ ထာြားရရ
ွွိ န္ အေရြားႀကြားလွိအ ေ
္ ၾကာင္ြား မြားေမာင္ြားထြားွိ ျ လွိကသ
္ ည္။
ကခ်င္အမ််ဳွိြားသမြားမ်ာြားအစည္ြားအရံြား
ရက္ေန႔မွစ၍

မွိမွိတွိ႔သည္

ျမန္မာုႏွိင္ရွွိ

ကာက္ယ္ျမွငဲ့္တင္မႈမ်ာြားကွိ
ထွိြားစစ္ဆင္မႈမ်ာြားုႏွငဲ့္

(ထွိင္ြားုႏွိင္င)ံ

စတင္ဖ႔စ
္ ည္ြားတည္ေထာင္ခဲ့သည္

ကခ်င္ေဒသမ်ာြားမွ

အမ််ဳွိြားသမြားမ်ာြားုႏွငဲ့္

စဥ္ဆက္မျ တ္ေဆာင္ရက
္ ္လွ်က္ရွွိသည္။

လူ႔အခ္ငဲ့္အေရြားခ််ဳွိြားေဖာက္မမ
ႈ ်ာြား

၁၉၉၉ ခုႏွစ္

ကေလြားငယ္မ်ာြား၏

သွိ႔ရာတ္င္

ွိမွိဆွိြား၀ ြားလာျခင္ြားေၾကာငဲ့္

စက္တင္ဘာလ

မွိမွိတွိ႔

၉

အခ္ငဲ့္အေရြား

ျမန္မာအစွိြားရစစ္တ ္၏
လူမႈ တ္၀န္ြားက်င္ရွွိ လူထ၏

အခ္င္အ
ဲ့ ေရြားမ်ာြားမွာလည္ြား စနစ္တက် င္ ခ််ဳွိြားေဖာက္ခေ
ံ နၾကရသည္မွာ ၀မ္ြားနည္ြားဖ္ယ္ င္ျဖစ္သည္။
ဖာြားကန္႔ၿမွိ႕တ္င္ လတ္တေလာျဖစ္ ္ာြားခဲ့ေသာ အေသေရဖ်က္မႈစခ်က္
္
ကွိ ၾကညဲ့္ျခင္ြားအာြားျဖငဲ့္ ျမန္မာစစ္တ ္ သည္
လူထအစွိြားရထွိန္ြားခ််ဳ ္မႈ ေအာက္သွိ႔ ထာြားရွွိရန္ အေရြားႀကြားလွိအ ္ေၾကာင္ြား မြားေမာင္ြားထွိြားျ လွိက္သည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇ္န္လ ၂၆ ရက္ေန႔တ္င္ ဖာြားကန္႔ၿမွိ်ဳ႕မယ္ တရာြားသူႀကြား ဥြားစွိြားလင္ြားေအာင္မွ ေဒသလူထ ေခ င္ြားေဆာင္တဥြားျဖစ္သူ
ဒရွေနာ္လ္န္ အာြား ျမန္မာစစ္တ အ
္ ာြား အသေရဖ်က္မႈအတ္က္ ျ စ္မႈဆွိင္ရာဥ ေဒ ဒ္မ ၅၀၀ အရ အမႈမ်ာြားရင္ဆွိင္ရင္
အမွိန႔ဆ
္ င္ဲ့ေခၚခဲ့သည္။
ထွိအမႈမ်ာြားသည္

ဇ္န္လ

၉

ရက္

ျ န္လည္အသက္သ္င္ြားျခင္ြားုႏွင္ဲ့

၂၀၁၇

ခုႏွစ္တ္င္

က်ေရာက္ေသာ

ျမန္မာုႏွိင္ငံ

အ စ္အခတ္ရ စ
္ ေရြားသေဘာတူညခ်က္အာြား

ကခ်င္ေဒသရွွိ

ခ််ဳွိြားေဖာက္ခဲ့သညဲ့္

၆

ဋွိ ကၡမ်ာြား
ုႏွစ္ျ ညဲ့္ုႏွစ္

တ္လည္အာြား ျ န္လည္အမွတ္ရေစေရြားအတ္က္ အသေရဖ်က္ေသာ လက္ကမ္ြားစာေစာင္မ်ာြား ျဖန္႔ေ၀သည္ဟ စ္ ္စ္ကာ
ဒရွေနာ္လ္န္ အာြား ဖာြားကန္႔အေျခစွိက္ အမွတ္ ၁၀၁ ေျချမန္တ ရ
္ င္ြား တ ္ၾက ္ႀကြား ၾကည္ျမငဲ့္ထ္န္ြားမွ အမႈစ္ဆွိခဲ့ျခင္ြားျဖစ္သည္။
ထွိလက္ကမ္ြားစာေစာင္မ်ာြားထတ္င္
ေဒသခံလူထမ်ာြား

ျမန္မာစစ္တ ္၏

ေ ်ာက္ဆံြားျခင္ြားုႏွင္ဲ့

လွိင္ ွိင္ြားဆွိင္ရာအၾကမ္ြားဖက္မႈမ်ာြား

သတ္ျဖတ္ျခင္ြား၊

ေက်ြားရ္ာမ်ာြား

ဖ်က္ဆြားျခင္ြားနွငဲ့္

ညွဥ္ြား န္ြားုႏွွိ ္စက္မႈမ်ာြား၊
လယက္ျခင္ြားမ်ာြားအ အ၀င္

လူ႔အခ္ငဲ့္အေရြားခ််ဳွိြားေဖာက္မႈမ်ာြားအာြားလံြား ထညဲ့္သ္င္ြားေဖာ္ျ ထာြားသည္။
အသက္

၅၆

ုႏွစ္အရ္ယ္

ဒရွေနာ္လ္န္

သည္

ဖာြားကန္႔ၿမွိ်ဳ႕

ေက်ြားရ္ာေဒသခံမ်ာြား၏

အခ္ငဲ့အ
္ ေရြားအတ္က္

ကာက္ယ္ျမွငဲ့္တင္ေ ြားမႈမ်ာြား လ ္ေဆာင္ေနသည္ဲ့ ေဒသခံ လူထအေျချ ်ဳအဖ္႔အစည္ြားတချဖစ္ေသာ (Myusha Zinlum)
အဖ္႔၏

အေထ္ေထ္အတ္င္ြားေရြားမွူြားတဥြားျဖစ္သည္။

ထွိလက္ကမ္ြားစာေစာင္မ်ာြားသည္

အဖ္႔အစည္ြားေ င္ြားမ်ာြားစ္ာမွ ထတ္ေ၀ခဲ့ျခင္ြားျဖစ္ၿ ြား ဖာြားကန္႔ၿမွိ်ဳ႕သွိ႔ ွိ႔ခဲ့ၾကျခင္ြားျဖစ္သည္။

ျမစ္ႀကြားနာြားရွွိ

လူထအေျချ ်ဳ

ထွိအမႈသည္ တရာြားရံြားတ္င္ ရံြားတင္စစ္ေဆြားေနဆျဖစ္ၿ ြား ဒရွေနာ္လ္န္ အေနျဖငဲ့္ ဒဏ္ေင္ုႏွငဲ့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ုႏွစ္ထွိ
က်ခံရုႏွိင္ဖ္ယ္

အလာြားအလာရွွိေနသည္။

သွိ႔ေသာ္

ျမစ္ႀကြားနာြားရွွိ

လူထအေျချ ်ဳ

အဖ္႔အစည္ြားမ်ာြားမွာမူ

လက္ကမ္ြားစာေစာင္မႈုႏွငဲ့္ စ ္လ်ဥ္ြားကာ အမႈရင္ဆွိင္ရျခင္ြား မရွွိေသြားေ ။
“ျမန္မာစစ္တ ္က ဖာြားကန္႔ၿမွိ်ဳ႕မွာ လူထဆန္႔က်င္ၿ ြား အၾကမ္ြားဖက္မႈ၊ လူ႔အခ္င္အ
ဲ့ ေရြားခ််ဳွိြားေဖာက္မႈေ င္ြားစံ က် ြားလ္န္ထာြားတယ္။
ဒလွိ ဋွိ ကၡဇံမွာ ရွွိေနတဲ့ လူ႔အခ္င္အ
ဲ့ ေရြားလႈ ္ရွာြားတက္ၾက္သူေတ္ကွိ အသံတွိတ္ေအာင္ ျမန္မာစစ္တ ္က လ ္ခ်င္ေနတာ
ရွင္ြားရွင္ြားေလြား ” ဟ ေျ ာေရြားဆွိခ္ငဲ့ရ
္ ွွိသူ မ္န္ြားေနလ မွ ေျ ာသည္။
KWAT မွ ဖာြားကန္႔ၿမွိ်ဳ႕တ္င္ ျ ်ဳလ ္သည္ဲ့ လူ႔အခ္ငဲ့္အေရြားခ််ဳွိြားေဖာက္မႈမွတ္တမ္ြားမ်ာြားထတ္င္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စတင္ဘာလ ၁၃
ရက္ေန႔တ္င္ ျမန္မာစစ္တ ္ (LIB 389) မွ စ္သတ္ခဲ့ေသာ အသက္မ ၁၄ ုႏွစ္အရ္ယ္ ေက်ာင္ြားသူ ဂ်ာဆွိင္ြားအင္ြား (Ja Seng
Inn) အမႈလည္ြား အ အ၀င္ျဖစ္သည္။ ထွိအမႈုႏွင္ဲ့ တ္သက္ၿ ြား သူမ၏ ဖခင္ျဖစ္သူမွ ျမန္မာစစ္တ ္မွ စ္သတ္လွိက္ေၾကာင္ြား
ေျ ာဆွိထာြားသည္ဲ့

တွိင္တန္ြားစာတေစာင္ေရြားသာြားကာ

ျမန္မာလူ႔အခ္ငဲ့အ
္ ေရြားေကာ္မရွငထ
္ ံသွိ႔

ေ ြား ႔ခ
ွိ ဲ့ေသာ္လည္ြား

ေနာက္ဆံြားတ္င္ စစ္တ ္အာြား မဟတ္မမွန္ စ္ ္စမႈ
္ ျဖငဲ့္ ျ စ္မႈဆွိင္ရာ ဥ ေဒ ဒ္မ ၂၁၁ အရ ေထာင္ဒဏ္ ၂ နွစ္ က်ခံျခင္ြားျဖငဲ့္
အဆံြားသတ္ခဲ့ရသည္။
“ဥ ေဒက က် ြားလ္န္သူေတ္ကွိ အျ စ္ေ ြားရမယဲ့္အစာြား က် ြားလ္န္ခံရသူေတ္န႔ လူ႔အခ္င္အ
ဲ့ ေရြားကာက္ယ္ျမွငဲ့္တင္
ေနသူေတ္ကွိ အျ စ္ေ ြားဖ႔အ
ွိ တ္က္ စစ္တ ္ရဲ့ အသံြားခ်မႈကွိ ခံေနရတယ္” ဟ မ္န္ြားေနလ မွေျ ာသည္။
ဤကဲ့သွိ႔ တရာြားမွ်တမႈမ်ာြား ဆွိတ္သဥ္ြားျခင္ြားုႏွငဲ့္ ျမန္မာအစွိြားရစစ္တ ္မွ ၄င္ြားတွိ႔ စနစ္တက် က် ြားလ္န္ေနေသာ
လူ႔အခ္ငဲ့္အေရြားခ််ဳွိြားေဖာက္မႈမ်ာြားုႏွင္ဲ့ တ္သက္၍ ျ စ္ဒဏ္ကင္ြားလ္တ္ခ္ငဲ့္ရေနျခင္ြားအေ ၚ KWAT အေနျဖငဲ့္ မ်ာြားစ္ာ
စွိတ္ထွိခွိက္ ၀မ္ြားနည္ြားရ သည္။
မွိမွိတွိ႔ ဖ္႔စည္ြားတည္ေထာင္ခဲ့သည္ဲ့ ကခ်င္အမ်ွိ်ဳြားသမၼြားအစည္ြားအရံြား ထွိင္ြားုႏွိင္င္၏ ၁၈ ုႏွစ္ျ ည္ဲ့ေန႔တ္င္ က်မတွိ႕ အေနျဖငဲ့္
ယခင္ေတာင္ြားဆွိခဲ့သည္ဲ့အတွိင္ြား
သင္ဲ့ ထွိက္သူအာြားလံြား
သွိ႔မွသာလွ်င္

ျမန္မာအစွိြားရစစ္တ ္၏

ထွိြားစစ္ဆင္မႈမ်ာြား

ခ်က္ခ်င္ြား

ရ ္တန္႔ေ ြားရန္ုႏွင္ဲ့

၀င္ေသာ ုႏွိင္ငံေရြားေဆ္ြားေုႏ္ြား ္ အျမန္ဆံြား စတင္ရန္ ျ န္လည္တွိက္တ္န္ြား ေတာင္ြားဆွိလွိက္သည္။

ျ ည္တ္င္ြားစစ္ရ ္စုႏွိင္သည္ဲ့

ဖက္ဒရယ္ဖ္႔စည္ြား ံ

အေျခခံဥ ေဒသစ္ကွိ

ေရြားဆ္ုႏွိင္မည္ျဖစ္ၿ ြား

ျမန္မာအစွိြားရစစ္တ ္ အာြား လူထအစွိြားရ ထွိန္ြားခ််ဳ ္မႈလက္ေအာက္သွိ႔ ထာြားရွွိုႏွိင္မည္ဟ မွိမွိတွိ႔မွ ယံၾကည္သည္။

ဆက္သ္ယ္ရန္
မ္န္ြားေနလ (ထွိင္ြားုႏွိင္င)ံ +၆၆ ၈၅၅ ၂၃၃၇၉၁
ဆန္ထ္ယ္ (ထွိင္ြားုႏွိင္ငံ) +၆၆ ၉၃၉၆၂၁ ၉၀၈

