ကခ်င္ေဒသအတြင္း
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏
ဆိုးရြားလွေသာ
ရပ္တန္းကရပ္ေအာင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ဖိအားေပးဖို႕ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ။

ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈကို

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၉ ရက္။
လြန္ခဲ့သည့္ ခုႏွစ္ႏွစ္ ယေန႔ရက္စြဲတြင္ ကခ်င္ေဒသအတြင္း ျပည္တြင္းစစ္ျပန္လည္စတင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၉
ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္အတြင္း ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အၾကားတြင္
စစ္ပြဲေပါင္း ၃,၈၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ တစ္လလွ်င္ စစ္ပြဲ ၄၆ ပြဲႏႈန္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေသာ
အဆင့္ထိ ျပင္းထန္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ကခ်င္ေဒသ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ လူေပါင္း ၁၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခဲ့ရၿပီး လတ္တေလာတြင္ ျပည္တြင္း စစ္ေရွာင္
စခန္း (IDP စခန္း) မ်ားတြင္ ခိုလံႈေနၾကရသည္။
လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈ အက်ပ္အတည္းမွာ ဆက္လက္ ဆိုးရြားလာေနခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္
ယခု အခ်ိန္၀န္းက်င္ (၂၀၁၇ ဇြန္လ) တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တႏိုင္းၿမိဳ႔နယ္တြင္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားကို ေနရာ
ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ စာမ်ား ခ်ခဲ့သည္။ သတိေပးခ်က္မွာ အလြန္တိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္အတြင္း ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ တိုက္ပြဲမ်ား
ျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ ရာနဲ႔ခ်ီေသာ အရပ္သားမ်ားမွာ ပဋိပကၡဇံုအတြင္း ပိတ္မိေနခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လတြင္
ကဆုန္႔ရြာ ဧရိယာအတြင္း ရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သား ၁၀၀၀ ေက်ာ္သည္ အိုးအိမ္မ်ား စြန္႔လႊတ္
ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။
၂၀၁၇
ဒီဇင္ဘာလ
ခရစၥမတ္
အႀကိဳညတြင္
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္
၀ယ္ႀကိဳင္စစ္ေရွာင္စခန္းအနီးသို႔
လက္နက္ႀကီးမ်ားျဖင့္
ပစ္ခဲ့သျဖင့္
အရပ္သားတစ္ဦး
ဒဏ္ရာရခဲ့ၿပီး
စစ္ေရွာင္ျပည္သအ
ူ မ်ားအျပားကို
တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေစခဲ့သည္။
၂၀၁၈
ခုႏွစ္
ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဆြမ္ပရာဘြမ္၊ တႏိုင္းႏွင့္ မန္စီ ဧရိယာမ်ားတြင္ျပင္းထန္ေသာ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား ပိုမိုထိခိုက္ေသဆံုး ဒဏ္ရာရမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္
ပဋိပကၡမ်ားတႀကိမ္ပိုမျို ပင္းထန္လာၿပီး
အရပ္သား၅၅၀၀
ေက်ာ္
အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရၿပီး
ကခ်င္လူမ်ဳိး၂၀၀၀ခန္႔သည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားအတြင္း

ပိတ္မိေနခဲၿ့ ပီး၁၅၂ဦးမွာ

သူတို႔၏ ဆႏၵႏွင့္

ဆန္႔က်င္လ်က္ လိုင္ေနာင္ခူးတြင္ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရသည္။ ထို႔အျပင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား၊
ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္းမ်ား ႏွင့္ ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ား၊ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ က်န္းမာေရး
ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အရပ္သား ေနအိမ္မ်ားေပၚသို႔ ေမာ္တာက်ည္ က်ေရာက္ျခင္းမ်ားလည္း ရွိေနခဲ့သည္။ယခုအခါတြင္
ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာအျပဳအမႈမ်ားကို သည္းခံႏိုင္စြမ္း ကုန္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္သည္
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈအတြက္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ

ဖန္တီးခဲ့သည့္

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားေသာ

ဤလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္

အက်ပ္အတည္းသည္
အစိုးရမွ

ဒီမိုကေရစီနည္းက်

ႏိုင္ငံသားမ်ားအား

ေဘးကင္းမႈႏွင့္

လံုၿခံဳမႈအာမခံခ်က္ေပးျခင္းအေပၚစိတ္၀င္စားမႈကင္းမဲ့ျခင္းတို႔ သိသာထင္ရွားေစခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ဧၿပီလအတြင္း
အရပ္သားမ်ားသည္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေသာ ဧရိယာအတြင္း ပိတ္မိေနစဥ္က အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္
ကူညီေစာင့္ေရွာက္ရန္ ပ်က္ကြက္႐ံုသာမက ပိတ္မိေနေသာအရပ္သားမ်ားအား လံုၿခံဳသည့္ ေနရာသို႔ ေရႊ႔ေျပာင္းရန္
ႀကိဳးစားသည့္ ကခ်င္အသိုင္းအ၀ုုိင္းႏွင့္ ဘာသာေရး
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈကို
ခြင့္ျပဳခ်က္ေပး ရန္ပါ
ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ကခ်င္ေဒသအတြင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ထိုးစစ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ
အစိုးရ၏ လႈပ္ရွားမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းတို႔ ပူးေပါင္းလိုက္ေသာအခါ အရပ္သား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ ပိုမိုႀကီးမားစြာ ျဖစ္ေပၚေစရန္
အလားအလာမ်ား ျဖစ္ေနသည္။ ကခ်င္ေဒသ ေဒသခံမ်ား၏ ဒုကၡခံစားမႈမ်ား အဆံုးသတ္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာ
အေျဖမွာ ျပည္တြင္းစစ္ကို အဆံးု သတ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
သို႔ျဖစ္ရာ မိမိတို႔သည္ ေအာက္ပါအခ်က္တို႔ကို လက္မွတ္ေရးထိုး တိုက္တြန္းလိုက္သည္။
• ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း အေနျဖင့္ ကခ်င္ေဒသအတြင္း စစ္ဆင္ေရးမ်ား ရပ္တန္႔ေစရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား
ေဒသမ်ားမွ စစ္တပ္မ်ား ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာရန္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ဖိအားေပးျခင္း သာမက လိုအပ္ပါက
နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈမ်ားအပါ၀င္
နယ္ေျမအားလံုးတြင္ရွိေသာ
စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအား
လူသားခ်င္းစာနာေသာ အကူအညီမ်ား ေပးရန္
• အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ယူႏိုက္တစ္ ကင္းဒမ္း၊ ဥေရာပ သမဂၢ ႏွင့္ သူတို႔၏ မဟာမိတ္မ်ားအေနျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းစစ္အဆံုးသတ္ၿပီး လက္ေတြ႔က်ၿပီး
ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မည့္ အေျဖရရွိေစရန္
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုုပ္ရာတြင္ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ရန္
အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္
• ကုလသမဂၢႏွင့္
လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ
အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား
အေနျဖင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ
လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡကို သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္
ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း လုုပ္ရန္ လုုပ္ငန္းစဥ္ ခ်မွတ္ရန္
• ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငမ
ံ ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနကို ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္
ခံု႐ံုး (ICC) သို႔ လႊဲေျပာင္းသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံရန္
•

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ အေနျဖင့္ ေဖာင္းပြေနေသာ စစ္ေရး အသံုးစားရိတ္မ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ရန္
ဆက္သြယ္ရန္။

၁။ မြန္းေနလီ (ထိုင္း) +66 855 233 791, Email: moonnayli@gmail.com
၂။ ခမ္ဖ ဆဒန္ (အဂၤလန္)+44 794 424 0774, Email: hkanhpa@hotmail.com
၃။ ဂြမ္ဆန္အင္ဆန္ (အေမရိကန္)+1 443 415 8683, Email: gumsan@kachinalliance.org,
၄။ ေဇာ္ဂ်တ္ (ျပည္တြင္း)+95-440-006442, Email: ctc.net006@gmail.com,

