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ျမနမ္ာ - စစပ္ြဲေၾကာင့္ျပငး္ျပငး္ထနထ္နထ္ခိိကုဆ္ံုး႐ံွဳးေနရသည့္ကခ်ငျ္ပညန္ယအ္တြငး္ 
လသူားခ်ငး္စာနာ ေထာကထ္ားမွဳဆိငုရ္ာအေထာကအ္ပံေ့ပးအပမ္ွဳမ်ားအေပၚ ကန ့္သတပ္တိပ္ငမ္ွဳမ်ားကိ ု

အဆံုးသတေ္ပးပါ 

၂၀၁၁ ခႏွုစ္ကတည္းက ကခ်ငေ္႐ႊ ့ေျပာင္းသည္မ်ားထံသုိ ့ကူညီေထာက္ပံ့မွဳမ်ားေပးအပႏ္ိငု္ျခင္းမ႐ွေိအာင္ အစိုးရကတား 
ဆီးပိတ္ပငေ္နခဲမ့ွဳမ်ားအေၾကာင္း အစီရငခ္ံစာသစ ္

(၂၀၁၈ ခႏွုစ္ ၾသဂုတ္လ (၃၀) ရက္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့။) ျမန္မာအစိုးရသည္ ျပည္တြင္းစစေ္ၾကာင့္အတင္းအဓမၼေ႐ႊ ့ေျပာင္းေနရာ 
ခ်ထားျခင္းကုိခေံနခဲရ့သည့္ သိန္းခ်ေီသာကခ်ငအ္ရပ္သားျပညသူ္မ်ားထံသုိ ့ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳ ဆုိငရ္ာအကူ 
အညေီပးအပမ္ွဳမ်ားအေပၚ ခုႏွစႏ္ွစေ္က်ာ္ၾကာေအာင္တားဆီးပတ္ိပင္လာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု Fortify Rights က ယေန ့တြင္ 
ဤအစရီင္ခစံာသစ၌္ ေရးသားတင္ျပအပပ္ါသည္။  အကူအညလုိီအပေ္နေသာ ျပည္တြင္းေ႐ႊ႔ ့ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားအားလုံး 
ထံသုိ ့ လြတ္လပ္ၿပီးအကန္ ့ အသတ္မ႐ွေိသာသြားေရာက္ကူညီေထာက္ပံ့ႏိုငခ္ြင့္ကုိ အာဏာပိငု္မ်ားက ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိငု္ငံ 
တကာအကူအညေီပးေရးအပု္စမု်ားထံ ခ်က္ခ်င္းေပးအပ္သင့္ပါသည္။ 

“ကြန္ဆာေဗးတစအ္စိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ ့သည္ ျပည္တြင္းႏငွ့္ႏိုငင္ံတကာအကူအညေီပးေရးအပု္စမု်ားကုိ ရည္႐ြယ္ခ်က္ 
႐ွိ႐ွိတားဆီးပိတ္ပင္ကာ ကခ်ငအ္ရပ္သားျပည္သူတုိ ့၏ အေထာက္အပံမ့်ား လက္လွမ္းမီ ရ႐ွခိံစားႏုိင္ခြင့္ကုိ ျငင္းဆန ္
ပယ္ခ်ေနခဲ့သည္”ဟု Fortify Rights အဖြဲ ့၏ အမွဳေဆာင္အရာ႐ွိခ်ဳပ ္Matthew Smith က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ယင္းသည္ 
စစ္ ရာဇဝတ္မွဳတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟုဆုိႏုိင္ၿပီး ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ ့ခ်ဳပအ္ေနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငအံား ႏိငုင္ံတကာရာဇဝတ္ခံု႐ံုး 
(ICC) သုိ ့လႊေဲျပာင္းရနအ္တြက္အေၾကာင္းရင္းကုိသာ ပိမုိုျဖစေ္ပၚေစႏုိင္သည္”ဟူ၏။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွေ႐ႊ ့ေျပာင္းဒုကၡသည္အရပ္သားျပည္သူမ်ားမွာ ကူညေီထာက္ပံမ့ွဳမ်ားအလုံအေလာက္ရ႐ွိခစံားႏုိင္ 
ခြင့္ကင္းမဲေ့နခဲေ့ၾကာင္းကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့သိ႐ွိၾကေသာ္လည္း ကူညီေထာက္ပံမ့ွဳမ်ားက လိုအပ္ေနသူမ်ားထံ 
အဘယ့္ ေၾကာင့္ႏွင့္ မည္သုိ ့မညပ္ံုေရာက္႐ွိႏုိင္ျခင္းမ႐ွေိၾကာင္းကုိမူ ယေန ့ထက္တုိင္ အေသးစိတ္နားလည္သိျမငမ္ွဳမ်ား 
မ႐ွိသေလာက္ျဖစေ္နေပသည္။ “အရာရာတုိင္းကုိ သူတ့ုိ ပတ္ိဆ့ုိထားတယ္ - ျမနမ္ာနငိင္ံ၊ ကခ်င္ျပညန္ယ္အတြင္းမ ွ
စစပ္ြဲေၾကာင့္ ေ႐ႊ ့ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္းခံေနခဲ့ရသည့္ အရပသ္ားတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြက္ ေ႐ွာင္လႊ၍ဲရႏုိငေ္သာ 
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမွဳဆုိငရ္ာအေထာက္အပံ့ကင္းမဲမ့ွဳမ်ား” အစရီင္ခံတြင္ ျမန္မာအာဏာပိငု္မ်ား (အထူးသျဖင့္  
ျမနမ္ာ့တပ္မေတာ္)က ကခ်င္ျပညန္ယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳဆုိငရ္ာ ကူညေီထာက္ပံမ့ွဳကုိ ျငင္းပယ္  
ျခင္းအား လက္နက္တစ္ခအုျဖစ္ ႏစွ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္အသုံးျပဳလာခဲပ့ံုအေၾကာင္းကုိ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။ 
အစိုးရသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) (ႏိငု္ငံတြင္း အႀကီးဆုံးတုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္ အစအုဖြဲ့မ်ားတြင္ တစ္ခအုပါအဝငျ္ဖစ၏္) ၾကားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲစစပ္ြဲမ်ားေၾကာင့္ ေ႐ႊ ့ 
ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း ခေံနခဲ့ရသည့္ သိန္းခ်ီေသာအရပ္သားျပည္သူမ်ားအား အစားအစာ၊ ခိုလွဳရံာေနအိမ၊္ ေရႏွင့္ 
က်န္းမာသန္ ့႐ွင္းေရးတုိ ့ကုိ ရ႐ွိခစံားႏုိင္ျခင္းမ႐ွိေစရနရ္ည႐္ြယ္ၿပီး ကန ့္သတ္ပိတ္ပင္မွဳမ်ားခ်မွတ္က်င့္သုံးေနခဲ့သည္။  

ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ ့အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳဆုိငရ္ာအကူအညီေပးေရးအဖြဲ ့အစည္း 
မ်ားအား တ႐ုတ္ႏိငုင္ံယူနန္ျပညန္ယ္ႏငွ့္ ထိစပေ္နသည့္ျမနမ္ာႏုိင္ငံဘက္ျခမ္းနယ္စပ္ေဒသမ်ား (ေထာငေ္သာင္းခ်ီေသာ 
ကခ်ငအ္ရပ္သားျပည္သူမ်ားမွာ ထုိနယ္ေျမေဒသမ်ားတြငေ္႐ႊ ့ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္းခေံနခဲရ့ၿပီး အေထာက္အပံ့မ်ားလုိ 
အပေ္နသည္)တြင ္ လုပင္န္းလုပေ္ဆာငခ္ြင့္မျပဳပတဲားျမစပ္ိတ္ပင္ရန္ တ႐ုတ္အစိုးရက ျမနမ္ာအာဏာပိငုမ္်ားႏွင့္ တုိင္းရင္း 
သားစစ္တပ္မ်ားအား သီးသန္ ့တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲေ့ၾကာင္း ေလ့လာေတြ့႐ွခိဲ့ရသည္။ 
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ဆက္လက္ျဖစပ္ြားေနေသာလက္နက္ကုိငပ္ဋပိကၡမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္႐မွ္းျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ ေ႐ႊ ့ေျပာင္းေနရာ 
ခ်ထားေရးစခန္းေပါင္း ၁၄၀ ေက်ာ္တြင္ တုိင္းရင္းသားအရပသ္ားျပည္သူေပါင္း ၁၀၆၀၀၀ ေက်ာ္ လက္႐ွိေနထုိငေ္နၿပီး 
လူ ့အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မွဳမ်ားလည္း ႐ွိေနခဲ့သည္။ 

(၂၀၁၃ - ၂၀၁၈) ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း ကခ်င္ျပညန္ယ္တြင္အဓိကျပဳလုပခ္ဲ့သည့္ေတြ ့ဆုံေမးျမန္းမွဳေပါင္း ၁၉၅ ခု ကုိ 
အေျခခံထားသည့္ စာမ်က္ႏွာ ၆၈ မ်က္ႏွာပါ႐ွေိသာအစရီငခ္သံည္ ျမန္မာအစိုးရက လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳဆုိင ္
ရာအကူအညေီပးေရးအဖြဲ့အစည္းမ်ားအေပၚ မလုိလားအပေ္သာခရီးသြားလာခြင့္ကန္ ့သတ္ပိတ္ပငမ္ွဳမ်ား ခ်မွတ္က်င့္သုံး 
ေနခဲပ့ံုမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတငေ္ဖာ္ျပထားသည္။ Fortify Rights အဖြဲ ့သည္ ၂၀၁၃ ခႏွုစ္မွ ၂၀၁၈ ခႏွုစ္အထိကာလအတြင္း 
ကခ်င္ျပည္နယ္႐ွိေ႐ႊ ့ေျပာင္းေနရာခ်ထားေရးယာယီစခန္းေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ကုိ သြားေရာက္ေလ့လာခဲၿ့ပီး ျပစမ္ွဳက်ဴးလြန္ျခင္း 
ခံခဲရ့သည့္႐ငွ္သန္က်န္ရစ္သူမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၊ ျပည္တြင္းေ႐ႊ ့ေျပာင္းဒုကၡသညမ္်ား၊ U.N. အရာ႐ွမိ်ား၊ ႏိုငင္ ံ
တကာႏွင့္ျပည္တြင္းလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳဆုိင္ရာအကူအညေီပးေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ 
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအစည္းအ႐ံုး (KIO) ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ KIA စစ္သားမ်ားအား ေတြ ့ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပန္ယ္ေျမမ်ား႐ွိ ေ႐ႊ ့ေျပာင္းဒုကၡသည္လူမွဳအသုိက္အဝန္းမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ကူညရီနအ္တြက္ 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ၂၀၁၈ ခႏွုစ္ ဇြန္လအထိကာလအတြင္း ႏိငု္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳဆုိငရ္ာေအဂ်ငစ္ီ 
မ်ားမွ တင္ျပေလွ်ာက္ထားခဲေ့သာ “ခရီးသြားလာခြင့္” ေလွ်ာက္ထားမွဳေပါင္း ၅၆၂ ခု အနက္ ၅% ခန္ ့ကုိသာ ျမနမ္ာအစိုးရ 
က ျခြင္းခ်က္မ႐ွိခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ KIA ထိန္းခ်ဳပ္မွဳေအာက္႐ွနိယ္ေျမေဒသမ်ားသုိ ့သြားေရာက္ႏိုငခ္ြင့္အတြက္ အကူအညီ  
ေပးေရးေအဂ်င္စမီ်ား၏ေတာင္းခေံလွ်ာက္ထားမွဳမ်ားအား သေဘာတူခြင့္ျပဳမွဳမ်ားမွာ ပိ၍ုပင္နည္းပါးခဲ့သည္။ အေထာက္ 
အပံေ့ပးေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ားသည္ KIA ထိန္းခ်ဳပန္ယ္ေျမအတြင္း႐ွေိ႐ႊ ့ေျပာင္းဒုကၡသည္ျပည္သူမ်ားထံ သြားေရာက္ႏိငု္ခြင့္ 
ရ႐ွေိရးအတြက္ အရပ္သားအစိုးရထံေလွ်ာက္ထားေတာင္းဆုိမွဳမ်ားမွာ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာအားထုတ္မွဳမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု 
သတ္မွတ္႐ွဳျမင္ကာ ရပ္တန္ ့ပစ္ခဲ့ၾကသည္။ 

“အရာရာတုိင္းကုိ သူတုိ ့ပိတ္ထားတယ္” ဟု KIA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းမွ အသက္ ၆၀ အ႐ြယ္ေ႐ႊ ့ေျပာင္းဒုကၡသည္ 
ကခ်င္တစဥ္ီးျဖစ္ေသာ “ေဇာငေ္ရာ္ (Zau Raw)” က ျမနမ္ာ့တပ္မေတာ္အားရညည္ႊန္းကာေျပာျပခဲ့သည္။ “KIA ထိန္းခ်ဳပ္ 
နယ္ေျမထဲကုိျဖတ္သန္းဝငေ္ရာက္ဖို ့ႀကိဳးစားေနတ့ဲ ကုန္တင္ကားအားလုံးကုိ ပိတ္ထားတယ္” ဟူ၏။ 

အာဏာပိငုမ္်ားသည္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပန္ယ္ေျမမ်ားထံသုိ ့ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳဆုိငရ္ာသြားေရာက္ကူညႏုိီင္ျခင္း 
မ႐ွေိအာင္လည္း ပိတ္ဆုိ ့ထားသည္ သုိ ့မဟုတ္ ဟန ့္တားထားသည္။ 

ျမနမ္ာႏုိင္ငအံတြင္း အကူအညီေပးေရးအပုစ္ုမ်ားအေပၚ အစိုးရကခ်မွတ္က်င့္သံုးေသာ ခရီးသြားလာခြင့္ေပးအပေ္ရးလုပ္ 
ငန္းစဥ္သည္ တကယ္တမ္းတြင္ ေ႐ႊ ့ေျပာင္းဒုကၡသည္ျပည္သူမ်ားထံသုိ ့ အေထာက္အပံမ့်ားေပးအပ္ခြင့္ႏွင့္ လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမွဳဆုိငရ္ာသြားေရာက္ကူညႏိုီင္ခြင့္အေပၚ ကန ္ ့သတ္ပိတ္ပင္မွဳတစရ္ပျ္ဖစ္ၿပီး ႏိုငင္ံတကာလူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထားမွဳဆုိငရ္ာဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ေနေပသည္။ အရပ္ဘက္အာဏာပိငု္မ်ားပါဝငေ္သာ ခရီးသြားလာခြင့္ေပး 
အပေ္ရးလုပ္ငန္းစဥမ္ွတဆင့္ လုိက္နာေဆာင႐္ြက္ေစသည့္ ခက္ခ႐ဲွဳပေ္ထြးၿပီး ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္းမ႐ွိေသာလုပေ္ဆာငပ္ံု 
နည္းလမ္းမ်ားက လုိအပ္ေနသူတုိ ့ထံအကူအညမီ်ားေပးအပေ္ရးအတြက္ လုိအပ္သည္ထက္ပိုေသာေႏွာင့္ေႏွးၾကန္ ့ၾကာမွဳ 
မ်ားျဖစေ္ပၚေစခဲ့သည္သာမက ကခ်င္ျပညန္ယ္၏အခ်ဳိ ့နယ္ေျမေဒသမ်ားအတြင္းမွလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳ ဆုိငရ္ာ 
လုပ္ငန္းလုပေ္ဆာငမ္ွဳမ်ားကုိ အလုံးစံုရပ္တန္ ့သြားေစခဲ့သည္။ 

ကခ်ငအ္ရပ္သားျပည္သူမ်ားတုိ ့ထံ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳဆုိငရ္ာ အကူအညီမ်ားေပးအပ္ျခင္းကုိ ေႏွာင့္ယွက္ 
ဟန့္တားမွဳမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ အဓိကတာဝန္႐ွိသည္ဆုိေသာ္လည္း ယခင္သမၼတဦးသိန္းစနိ္အစိုးရ 
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(၂၀၁၁-၂၀၁၆) ႏငွ့္ လက္႐ွိ ႏိုငင္ံေတာ္၏အတုိင္ပငခ္ံပဂုၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကညအ္စိုးရ (၂၀၁၆ မွ လက္႐ွိကာလအထိ) 
တ့ုိသည္လည္း စစ္ပြဲဒဏ္ခံစားေနခဲရ့ေသာကခ်င္အရပ္သားျပည္သူတုိ ့အတြက္ လုံေလာက္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာ 
ေထာက္ထားမွဳဆုိင္ရာအေထာက္အပံ့မ်ား ရ႐ွိခစံားႏုိငခ္ြင့္ကင္းမဲ့ေစသည့္ သူတုိ ့၏သက္ဆုိငရ္ာမဝူါဒမ်ားကုိ ဆက္လက္ 
က်င့္ၾကံအသုံးျပဳေနခဲ့သည္။  

Fortify Rights အဖြဲ ့၏အစရီင္ခစံာအရ မ႐ွိမျဖစ္လုိအပေ္သာကူညီေထာက္ပံ့မွဳမ်ားကင္းမဲေ့နခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အစားအစာ 
မလုံျခံဳမွဳ၊ ေ႐ွာင္လႊ၍ဲရႏုိငေ္သာ က်န္းမာေရးယုိယြင္းေသဆုံးမွဳမ်ား၊ ညံ့ဖ်င္းေသာလူမွဳဘဝအေျခအေနမ်ားႏွင့္ အကာ 
အကြယ္ေပးေရးဆုိငရ္ာစိုးရိမပ္ပူနမ္ွဳမ်ားမွာ ျမင့္တက္လာေနခဲေ့ၾကာင္း ကခ်င္ျပညန္ယ္အတြင္းမေွ႐ႊ ့ေျပာင္းဒုကၡသည္ 
အရပ္သားျပည္သူမ်ားက ေျပာဆုိတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ 

အေျခခံႏွင့္အသက္ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညမီ်ားႏွင့္အေထာက္အပံမ့်ားကုိ လက္လွမ္းမီရ႐ွႏိုိင္မွဳ ကင္းမဲေ့နျခင္းေၾကာင့္ 
 ေ႐ႊ ့ေျပာင္းဒုကၡသည္အရပ္သားျပည္သူမ်ားမွာ အစားအစာႏွင့္ မ႐ွိမျဖစ္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ႐ွာေဖြရယူႏုိင္ရန္ 
အတြက္ ေ႐ႊ ့ေျပာင္းေနရာခ်ထားေရးယာယီစခန္းမ်ားအျပင္ဘက္သုိ ့ထြက္ကာ အႏၱရာယ္ျပြမ္းေသာခရီးမ်ားကုိ မတတ္သာ 
၍ထြက္ခြာခဲ့ရသည္။ ျမနမ္ာႏုိင္ငအံတြင္းမွ  ေျမျမွဳပမ္ိငု္းမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ပဋပိကၡမ်ား၏ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္အတူ 
တ႐ုတ္ႏိငု္ငအံတြင္းမွ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္မွဳမ်ားႏွင့္  အေၾကာင္းမဲဖ့မ္းဆီးျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျခင္းအႏၱရာယ္မ်ား တုိ ့ 
ၾကားအရစဲြန့္တုိးဝငခ္ဲရ့ေသာခရီးမ်ားျဖစ္သည္။  ျမန္မာအာဏာပိုင္တုိ ့၏ကန္ ့သတ္ပိတ္ပင္မွဳမ်ားကုိ ေ႐ွာင္တိမ္းရနႀ္ကိဳးပမ္း  
ေနၾကသည့္ အကူအညေီပးေရးလုပ္သားမ်ားမွာလည္း  ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပေ္ဒသ႐ွေိ႐ႊ ့ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားထံသုိ ့ 
အေထာက္အပံ့ မ်ားေပးအပေ္ရးအတြက္ အလးတူေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ ့ေနခဲရ့သည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း၌ နယ္ေျမေဒသခအံကူအညေီပးေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွာ တစေ္န ့တစ္ျခားပိမုိုႀကီးမားလာေသာ 
ၿခိမ္းေျခာက္မွဳမ်ားေအာက္သုိ ့က်ေရာက္ေနခဲရ့သည္။ ဥပမာ ေမလ (၂၁) ရက္ေန ့တြင္ လုံျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပေ္ရးရာ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ဝနႀ္ကီးက  KIA (“အၾကမ္းဖက္အဖြဲ ့အစည္း” တစ္ရပအ္ျဖစ္ ျမန္မာအစိုးရကတံဆိပ္ကပႏ္ွိပခ္ဲ့သည္) ၏ 
ထိန္းခ်ဳပမ္ွဳေအာက္႐ွိနယ္ေျမေဒသမ်ားအတြင္း အေထာက္အပံ့မ်ားေပးအပ္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ကခ်င္ႏစွ္ျခင္း ခရစ္ယာန ္
အသင္း ေတာ္(the Kachin Baptist Convention) (KIA ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း႐ွိ  ေရႊ ့ေျပာင္း ဒုကၡသည္ 
လူမွဳအသုိက္အဝန္းမ်ားကုိ အႀကီးမားဆုံးေထာက္ပံ့ကူညေီနသည့္အဖြဲ ့မ်ားတြင္တစခ္အုပါအဝင္ျဖစ္၏)ကုိ မတရားအသင္း 
ဥပေဒ၊ ပဒု္မ ၁၇ (၁) ကုိခ်ဳိးေဖာက္ရာေရာက္ေၾကာင္း ျပစတ္င္စြပ္စြဲခဲ့သည္။ ပုဒမ္ ၁၇ (၁) ကုိခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း  
ျပစမ္ွဳထင္႐ွားပါက ေထာငဒ္ဏ္သုံးႏွစ္ ႏငွ့္/သုိ ့မဟုတ္ ေငြဒဏ္တစ္ရပ္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ 

“တုိင္းရင္းသားစစ္တပ္တစ္တပ္ကုိ အႏုိင္ယူရနႀ္ကိဳးပမ္းအားထုတ္မွဳတစရ္ပ္အေနႏွင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအား အကူ 
အညအီေထာက္အပံမ့်ားကင္းမဲေ့စျခင္းသည္ မမူမွနေ္သာ၊ တရားဥပေဒႏွင့္မညေီသာႏွင့္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မွဳမ႐ွိေသာ 
မဟာဗ်ဴဟာတစရ္ပ္ျဖစ္သည”္ ဟု Matthew Smith ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ဤစစ္ပြဲတြင္ပါဝငေ္သာအစုအဖြဲ ့မ်ားအားလုံး 
သည္ လုံေလာက္ေသာအေထာက္အပံမ့်ားကုိ အရပ္သားျပည္သူတုိ ့ အမနွ္တကယ္ရ႐ွိခစံားႏုိင္ေအာင္  ေဆာင္႐ြက္ 
 ေပး ျခင္းအပါအဝင္ ထုိသူတုိ ့အား အကာအကြယ္ေပးရန္တာဝန္႐ွိသည္” ဟူ၏။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ ေ႐ႊ ့ေျပာင္းဒုကၡသည္အရပ္သားျပညသူ္မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳဆုိငရ္ာ 
အေထာက္အပံမ့်ား ရ႐ွခိစံားႏုိင္မွဳကင္းမဲ့ေစသည့္ ျမန္မာအစိုးရ၏ရည႐္ြယ္ခ်က္႐ွ႐ိွိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက ႏိငု္ငံတကာ လူ ့ 
အခြင့္အေရးဥပေဒကုိေရာ၊ ႏိုငင္ံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳဆုိငရ္ာဥပေဒကုိပါ ခ်ဳိးေဖာက္ရာက်သည္။ ႏိငုင္ံ 
တကာလူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမွဳ ဆုိငရ္ာဥပေဒအရ လက္နက္ကုိငပ္ဋိပကၡတြင္ပါဝငေ္သာအစုအဖြဲ ့မ်ားအားလုံး 
သည္ “လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳဆုိငရ္ာအေထာက္အပံမ့်ား လြတ္လပစ္ြာျဖတ္သန္းစီးဆင္းႏိငုေ္ရးအတြက္ ပံပ့ိုးကူ 
ညီရန္” တာဝန႐္ွိသည့္အျပင္ အကူအညေီပးေရးလုပ္သားမ်ားအတြက္ “ ျပည္တြင္းေ႐ႊ ့ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားထံသုိ ့ အဟန ့္ 
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အတားမ႐ွိေသာ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္သြားေရာက္ႏိငုခ္ြင့္” ေပးအပရ္မည္ျဖစ္သည္။ ႏိုငင္ံတကာလူ ့အခြင့္အေရးဥပေဒေအာက္ 
တြင္ျပဳထားခဲ့ေသာကတိကဝတ္မ်ားအရ ျမနမ္ာအစိုးရသည္ ႏိငု္ငံတြင္း႐ွေိရႊ ့ေျပာင္းဒုကၡသည္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အစား 
အစာ၊ က်န္းမာေရး၊ ေနအမိ္၊ ေရႏွင့္ က်န္းမာသန္ ့႐ွင္းေရးတုိ ့အား လက္လွမ္မရီ႐ွခိစံားပိငု္ခြင့္ကုိ အကာအကြယ္ေပးရန္ 
ႏွင့္ ျမငွ့္တင္ေပးရန္ တာဝန္႐ွိသည္။ 

ၾသဂုတ္လ (၂၇) ရက္ေန ့တြင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအခ်က္အလက္႐ွာေဖြေရးအဖြဲ ့က ျမနမ္ာအာဏာပိငုမ္်ားသည္ ကခ်ငျ္ပည္ 
နယ္အတြင္း႐ွအိရပ္သားျပည္သူတုိ ့ထံ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳဆုိငရ္ာအေထာက္အပံမ့်ားေပးအပ္မွဳ ကုိ “မၾကာ 
ခဏဆုိသလုိ အေၾကာင္းမဲ့ျငင္းဆန္ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း” ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ၿပီးအမွီအခိုကင္းေသာအဆုိပါအဖြဲ့က  
ျမနမ္ာ့ထိပ္တန္းစစဗ္ိုလ္ခ်ဳပမ္်ားသည္ ျပည္သူလူထုအေပၚက်ဴးလြန္ခဲေ့သာရာဇဝတ္မွဳမ်ားႏွင့္ ကခ်င၊္ ရခိုငႏ္ွင့္ ႐ွမ္းျပညန္ယ္ 
အတြင္းမွ စစရ္ာဇဝတ္မွဳမ်ားအတြက္ တရားစြဲဆုိအျပစေ္ပးမွဳမ်ားကုိခရံထုိက္သည္ဟုဆုိခဲ၏့။ ေမလ (၁) ရက္ေန ့တြင္  
ျမနမ္ာႏုိင္ငံတြင္း လူ ့အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအထူးကုိယ္စားလွယ္ ယန္ဟီးလီ (Yanghee Lee) 
က ကခ်င္ျပညန္ယ္အတြင္း႐ွအိရပ္သားျပည္သူမ်ားထံသုိ ့“ကူညီကယ္ဆယ္ေရးေထာက္ပံပ့ို ့ေဆာငမ္ွဳမ်ားကုိ ရည႐္ြယ္ 
ခ်က္႐ွ႐ိွိဟန္ ့တားေႏွာင့္ယွက္ေသာလုပ္ေဆာငခ္်က္တုိင္းသည”္ ႏိုငင္ံတကာဥပေဒအရ စစရ္ာဇဝတ္မွဳေျမာက္သည္ဟု 
ဆုိႏုိင္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

အေထာက္အပံေ့ပးအပ္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းႏငွ့္ အကူအညီလုိအပ္ေနေသာျပည္သူမ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံရ့န္ႀကိဳးပမ္းအား 
ထုတ္ေနသည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳဆုိငရ္ာအကူအညေီပးေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ားအေပၚ ကန္ ့သတ္ပိတ္ပင္မွဳ  
မ်ားခ်မွတ္က်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ ျမနမ္ာအစိုးရသည္ ႏိငုင္ံတကာဥပေဒအရ ထမ္း႐ြက္ျဖည့္ဆည္းရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကုိ 
ေက်ပြနေ္အာင္ထမ္းေဆာငရ္န္ ပ်က္ကြက္ေနခဲ့သည္။ ကခ်ငအ္ရပ္သားျပည္သူမ်ားထံသုိ ့အသက္ကယ္ဆယ္ေရး 
အေထာက္အပံမ့်ားေပးအပႏ္ိုငခ္ြင့္ကုိ ျငင္းဆနပ္ယ္ခ်ခဲ့သည့္ အာဏာပိုငအ္ခ်ဳိ ့သည္ စစ္ရာဇဝတ္မွဳမ်ားအတြက္ တာဝန႐္ွိ 
သည္ဟုဆုိႏုိင္ေပ၏။ 

ကမၻာ့ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ႐မွ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိငု္းေဒသမ်ားအတြင္းမွလူ ့အခြင့္အေရး 
ခ်ဳိးေဖာက္မွဳမ်ားအတြက္ တာဝန္႐ွိသူမ်ားကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏငွ့္ တရားစြဲဆုိအျပစ္ေပးႏုိင္ရန္ ျမနမ္ာႏုိင္ငအံား ႏိငု္ငံ 
တကာရာဇဝတ္ခံု႐ံုး (ICC) သုိ ့ အေရးတႀကီးလႊေဲျပာင္းေပးသင့္သည္ဟု Fortify Rights အဖြဲ ့က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

“တပ္မေတာ္၏ျပစ္မွဳက်ဴးလြနမ္ွဳမ်ားမာွ တုိင္းရင္းသားလူမွဳအသုိက္အဝန္းမ်ားကုိဦးတညေ္သာ ကာလတာ႐ညွ္ျဖစ္တညေ္န 
ခဲ့သည့္ လုပ္ေဆာငခ္်က္အစီအစဥ္တစရ္ပ္ျဖစေ္ၾကာင္းကုိ ကခ်ငအ္ရပ္ဘက္လူမွဳအဖြဲ ့အစည္းက  ေ႐ွးမဆြကပင္  
ေဖာ္ထုတ္ျပသလာခဲၿ့ပီးျဖစ္သည္”ဟု Matthew Smith ကေျပာၾကားခဲ့၏။ “ႏိုငင္ံတကာအသုိက္အဝန္းအေနႏွင့္  
ျမနမ္ာႏုိင္ငံ၏ လ့ူအခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားအေပၚ ဆထက္တံပိုးအားေပးေထာက္ခံကာ အေရးယူအျပစ ္
 ေပးျခင္းမွကင္း လြတ္ခြင့္စက္ဝန္းကုိ ျဖတ္ေတာက္ရမည္ျဖစေ္လသည္။” 

သတငး္အခ်ကအ္လကမ္်ားပိမုိရုယလူိပုါက 

ေဒးဗစေ္ဗာ့ခ၊္ ျမနမ္ာလူ ့အခြင့္အေရးကြ်မ္းက်င္သူ၊ Fortify Rights အဖြဲ ့၊ 

+95 979 311 1685 (ျမနမ္ာ) 

Email: david.baulk@fortifyrights.org; 

Twitter: @davidbaulk, @FortifyRights 
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မက္သယူးစမစ၊္ အမွဳေဆာငအ္ရာ႐ွခိ်ဳပ္၊ Fortify Rights အဖြဲ ့ 

+1 202 503 8032 (အေမရိကန္ျပည္ေထာငစ္ု) 

Email:Matthew.Smith@FortifyRights.org; 
Twitter: @matthewfsmith, @FortifyRights 

 

ေအမီစမစ္၊ အမွဳေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ၊ Fortify Rights အဖြဲ ့ 

+66 87 795 5454 (Thai mobile, in Myanmar) 

Email: amy.smith@fortifyrights.org; 

Twitter:@AmyAlexSmith,@FortifyRights 

  

အရဲစ္ ေပါလ္စန၊္ ဥပေဒေရးရာဒါ႐ိုက္တာ၊ Fortify Rights အဖြဲ ့။  

+60.17.228.1973 (မေလး႐ွားႏုိင္ငံ။ အဂၤလိပ္ႏငွ့္မေလးဘာသာစကားမ်ား) 

eric.paulsen@fortifyrights.org; Twitter: @ericpaulsen101, @FortifyRights 

 


