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၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံ လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေန႔ ေၾကညာခ်က္။  

တရုတ္နယ္စပ္ လူကုန္ကူးမႈကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ထုိးစစ္မ်ားႏွင့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား 
ရပ္တန္႔ျခင္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းႏုုိင္မည္။ 

ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ ထုိးစစ္မ်ားႏွင့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား အဆုုံးသတ္ျခင္း မရိွပဲ 
တရုတ္နယ္စပ္တေလ်ာက္ရိွ လူကုုန္ကူးမႈ ျပသနာကုုိ ေျဖရွင္းႏုုိင္မည္မဟုတ္သည္ကုုိ  ျမန္မာအစုုိးရႏွင့္ 
ႏုုိင္ငံတကာ အသုုိင္းအ၀ုုိင္းအေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ကခ်င္ အမ်ဳိးသမီး အစည္းအရုံး- ထုိင္းႏုုိင္ငံ 
(KWAT)က ျမန္မာႏုိင္ငံ လူကုန္ကူးမႈဆန္႔က်င္ေရး ေန႔တြင္ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။  

ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး အစည္းအရုံး- ထုိင္းႏုုိင္ငံ (KWAT)သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ့္ငါးႏွစ္အတြင္း 
အခ်ဳိ႔ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေျမာက္ကုိရီးယား နယ္စပ္အထိ ေရာက္သည့္တုုိင္ေအာင္ တရုတ္ႏုုိင္ငံသုုိ႔ 
လူကုုန္ကူးခံရမႈ အမ်ားစု အပါအ၀င္ လူကုုန္ကူးမႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကုိ အကူအညီမ်ား 
ေပးလ်က္ရိွသည္။ အမ်ားစုမွာ တရုတ္ ေယာက္်ားမ်ားႏွင့္ အတင္းအဓမၼ လက္ထပ္ေပးျခင္း ခံရၿပီး 
သူတုုိ႔အတြက္ ကေလးမ်ား ေမြးေပးခဲ့ရၿပီး အျခားသူမ်ားမွာ လိင္လုပ္ငန္းအတြင္း အဓမၼ 
သြတ္သြင္းခံခဲ့ၾကရသည္။  

ယခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္းတြင္ပင္ KWAT သည္ တရုတ္ႏုုိင္ငံသိုု႔ လူကုန္ကူးခံရသူ အမ်ဳိးသမီး တစ္ရာ 
ခန္႔ကုိ ကူညီခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ အျခား အမ်ားအျပားလည္း ေပ်ာက္ဆုံးေနသည္ကုိ 
သိရိွရသည္။ တရုတ္စကား မတတ္သည့္ တရား၀င္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား မရိွေသာ လူကုန္ကူးခံရေသာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အိမ္ျပန္လာႏုုိင္ရန္အတြက္ ႀကီးမားေသာ အတားအဆီး အခက္အခဲမ်ားကုိ 
ေတြ႔ႀကံဳၾကရသည္။  

လူကုန္ကူးခံရသူ အမ်ဳိးသမီး အမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏုုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္း ပဋိပကၡေဒသမ်ားမွ ျဖစ္ၾကသည္။ 
ယင္းေနရာမ်ားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စ၍ ကခ်င္တုုိ႔အေပၚ ထုိးစစ္မ်ား 
ျပန္လည္စတင္ခဲ့ဲျပီး ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္၏ 
အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ထုတ္ထားသကဲ့သုိ႔ ေက်းရြာမ်ား ဖ်က္စီးျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားကုိ 
ႏိွပ္စက္ၿပီး မုဒိမ္းျပဳက်င့္ျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ စနစ္တက် က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား ရိွေသာ 
ေနရာမ်ား ျဖစ္သည္။  



ပဋိပကၡသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ လူေပါင္း တစ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္း ေက်ာ္ကုိ အုိးအိမ္မဲ့မ်ား 
ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ သူတုုိ႔သည္ ျပည္တြင္း စစ္ေရွာင္ စခန္း ၁၇၀ ေက်ာ္တြင္ ေနထုုိင္လ်က္ရိွၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ 
ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔က ႏုုိင္ငံတကာ ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္လ်က္ 
လူသားခ်င္းစာနာေသာ အေထာက္အပ့ံမ်ားကုိ တုုိးျမွင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း ႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္ 
အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ အကူအညီ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းကုုိ ခံခဲ့ၾကရသည္။ သူတုိ႔၏ မိသားစုမ်ားကုိ 
ေကၽြးေမြးရန္ အျခား နည္းလမ္းမ်ား မရိွေတာ့ေသာေၾကာင့္ အသက္အရြယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးရိွၾကေသာ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ လူကုန္ကူးသည့္ အဖြ႔ဲမ်ား သူတုုိ႔ကုိ အလြယ္တကူ သိမ္းသြင္းႏုိင္သည့္ 
တရုတ္ႏုုိင္ငံတြင္ အလုုပ္ရွာေဖြရန္ သြားေရာက္ျခင္းျဖင့္ အႏၱရာယ္ကုိ ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ႏုုိင္ငံ၏ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ျပဳလုုပ္လ်က္ရိွေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ 
ထုိးစစ္မ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္း အဆုံးသတ္ရန္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကရက္တစ္ ဖြ႔ဲစည္းပုုံ အေျခခံ ဥပေဒသစ္ 
ေရးဆြဲႏုုိင္ရန္ တုုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အားလုုံးပါ၀င္ေသာ ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား 
မပါရိွသည့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ စတင္ရန္ KWAT အေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရအား ေတာင္းဆုိသည္။ 
ႏုုိင္ငံတကာ အသုိင္းအ၀ုိင္းအေနျဖင့္လည္း အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး မစ္ရွင္၏ အစီရင္ခံစာတြင္ 
အၾကံျပဳထားေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရအေပၚ ဖိအားေပးရန္ မိမိတုိ႔ 
ေတာင္းဆုိလုုိက္သည္။  

အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳပဲ ျမန္မာႏုုိင္ငံရိွ လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာသည္ 
မည္သည့္အခါမွ ေျပလည္သြားမည္ မဟုုတ္ေပ။ 

မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ႏုုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားကုုိလည္း ျမန္မာႏုုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းရိွ ႏုုိင္ငံတြင္ 
ေရႊ႔ေျပာင္း ဒုုကၡသည္မ်ားအား လုံေလာက္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီမ်ား 
ေပးရန္ အေရးတႀကီး ေတာင္းဆုိလုုိက္သည္။ အစုိးရ၏ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ 
ယင္းအကူအညီမ်ားကုိ လူထုု အေျချပဳ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တဆင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ 
ေပးအပ္ရမည္။  

 

သတင္းအခ်က္အလက္ပိုမိုသိရိွလိုပါကဆက္သြယ္ရန္ း  
Moon Nay Li (+66 88-260-6417) 
San Htoi (+ 95 942 3076 625) 

Email:kwat.office@gmail.com 

www.kachinwomen.com 
 


