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တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

IED လက္လုပ္ ေဖာက္ခြေဲရးပစၥည္း။ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႔မ်ားက အဓိက အသုံးျပဳတတ္ေသာ ေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင့္ အလားသ႑န္တူသည္ ့လက္နက္။ 

KDA ကခ်င္ ဒီမုိကရက္တစ္ တပ္မေတာ္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ေကအုိင္ေအမွ ခြဲထြက္၍  

လက္နက္စြန္႔ကာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့သည္။ ေကဒီေအ  

အဖြဲ႔ဝင္ေဟာင္းမ်ားမွာ ယခုလက္ရွိတြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္ကဖြဲ႔စည္း  
ေပးထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြ႔ဲ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္လာသည္။ 

KIO/A ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္/အဖြဲ႔၊ တရုတ္နယ္စပ္ရိွ ေဒသအေသးေလးတစ္ခုကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးအုပ္စု၊  
ေကအုိင္ေအသည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္လည္း လႈပ္ရွားသည္။ 

MNDAA ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္တပ္ဖြ႔ဲ၊ ကိုးကန္႔တပ္ဖြ႔ဲဟု အသိမ်ားၿပီး 
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ကိုးကန္႔နယ္ေျမတြင္ အေျခစုိက္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ အႏွစ္ 

ႏွစ္ဆယ္ၾကာရွိထားေသာ အပစ္ရပ္ေရး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ပ်က္ခဲ့သည္။ 

NLD အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြ႔ဲခ်ဳပ္၊ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ 
ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြတဲြင္ အမ်ားစုအႏိုင္ရခ့ဲကာ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရ အာဏာရရိွခဲ့သည္။ 

NA-B ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)၊ ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔ဟု အသိမ်ားသည္။ 
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လႈပ္ရွားေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ေလးဖြဲ႔ 
ပူးေပါင္းဖြ႔ဲစည္းထားသည္။ 

PSLF / TNLA ပေလာင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦးႏွင့္ ၎၏ စစ္တပ္ တအာင္းအမ်ိဳးသား 
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြ႔ဲ တို႔သည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕တြင္ 
အဓိကအားေကာင္းၿပီး ယင္းေဒသမ်ားကုိ အေျချပဳကာ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ 

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီအဖြဲ႔တို႔အား တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိသည္။ 

 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  
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RCSS / SSA-S 

ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပိုင္းဟုလည္း အသိမ်ားသည္။ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင ္အစုိးရႏွင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္။ 
သမုိင္းေၾကာင္းအရ ၎တုိ႔ တည္ရိွခဲ့ရာ ေဒသဟု ဆုိေသာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ 

အဓိက အေျခစိုက္လႈပ္ရွားသည္။ ၂၀၁၅ ႏုိဝင္ဘာလမွစ၍ တအာင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
တုိက္ပြမဲ်ားမၾကာမၾကာ ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ 

SSPP / SSA-N ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ၎၏ စစ္တပ္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ၁၉၈၉ ႏွင့္ ၂၀၁၂ 

ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထုိးခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ စ၍ အစုိးရတပ္ႏွင့္ 
တုိက္ပြမဲ်ား ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အပစ္ရပ္ေရးမွာ အမ်ားအားျဖင့္ တည္ၿမဲေနခဲ့သည္။ 

Tatmadaw တပ္မေတာ္၊ ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္၏ တရားဝင္အမည္၊ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက ျမန္မာစစ္တပ္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္အသံုးျပဳတတ္ေသာ္လည္း 
အင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ ေျဖၾကားသူမ်ားက တပ္မေတာ္ဟု သံုးႏႈံးတတ္သျဖင့္ 

တုိက္ရိုက္ေျပာစကားမ်ားတြင ္တပ္မေတာ္ဟုသာ သံုးႏႈံးထားသည္။ 

UXO မေပါက္ကြေဲသးေသာ လက္နက္ပစၥည္းမ်ား၊ ပစ္ခတ္ခဲ့ခ်ိန္က မေပါက္ကြခဲဲ့ၿပီး 
ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ ေပါက္ကြဲ အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္ေနသည့္ လက္နက္က်ည္ဆံမ်ား။ 

 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
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အစီရင္ခံစာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ 

ကၽြန္မ ခင္ပြန္းရဲ႕အေလာင္းကုိ ျပန္ရခ်င္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အနားမွာ စစ္တပ္က 

အျပည့္ပဲ၊ ကၽြန္မတုိ႔ အိမ္လည္းျပန္လုိ႔ မရဘူး။ ကၽြန္မ အသက္ရွင္ေနေပမယ့္ 

လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေတာ့ မရိွပါဘူး။ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ကတည္းက ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရြာကုိစြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရေသာ အသက္ ၄၀ အရြယ္အမ်ိဳးသမီး၊ 
သူ၏ ခင္ပြန္းမွာလည္း ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့သည္။၁ 1 

 

ျမန္မာ ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတြင္းမွ အင္အားအႀကီးမားဆုံးေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔တစ္ဖြ႔ဲ ျဖစ္သည့္ ေကအုိင္ေအ 

ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ရိွခဲ့သည့္ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပားသြားခ့ဲၿပီး ေျခာက္ႏွစ္ 

အၾကာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္တုိက္ ျဖစ္ပြားလာခ့ဲသည္။ ၂2 ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ 

ထိစပ္ေနေသာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ တိုက္ပြမဲ်ားႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒအရ 

ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေသာ အထူးသျဖင့္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသား အရပ္သားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ ဆိုးဝါးသည့္လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ အရပ္သား ၉၈၀၀၀ ေက်ာ္ ေနအိမ္မ်ားစြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခ့ဲရၿပီး တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ရိွေသာ ေဒသမ်ားကုိ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီမ်ား ေပးပုိ႔ျခင္းကိ ု
အစုိးရက ကန္႔သတ္ထားသည့္ အတြက္လည္း အေျခအေနမ်ား ပုိမုိဆိုးဝါးခ့ဲရသည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္မွ စတင္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ 

တိုက္ပြမဲ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားက က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ 

ဥပေဒမ်ားကိ ုေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို ေလ့လာတင္ျပထားပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က 

ေကအုိင္ေအ တပ္ဖြဲ႔မ်ား စခန္းခ်ရာ ေတာင္ကုန္းမ်ားကို ဆက္တိုက္ ထုိးစစ္ဆင္တိုက္ခုိက္ခဲ့သည့္အတြက္ 

ဒီဖက္ႏွစ္ပုိင္းမ်ားအတြင္း အျပင္းထန္ဆုံး တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အရပ္သား အမ်ားအျပားလည္း အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ 

ထြက္ေျပးခ့ဲၾကရသည္။ ေနာက္ထပ္ လပိုင္းအၾကာတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔ ေလးဖြဲ႔ စုေပါင္းထားေသာ 

ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔က ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းရိွ တပ္မေတာ္စခန္းႏွင့္ ရဲစခန္းမ်ားကို တိုက္ခုိက္ခဲ့ရာ တပ္မေတာ္ဖက္မွ 

အျပင္းအထန ္လက္တံု႔ျပန္တိုက္ခုိက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ေမလ တြင္က်င္းပသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မတိုင္ခင္တြင္လည္း 
တိုက္ပြမဲ်ား ျပန္႔ႏံွ႔ျဖစ္ပြားခ့ဲရာ အရပ္သားမ်ားမွာ ထိခုိက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လမ ွေမလအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ 
ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားရိွ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္း ၁၀ခုဆီသို႔ သုေတသန ေလ့လာေရး 
ခရီးစဥ္ သုံးႀကိမ ္သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ယင္းေဒသမ်ားသည္ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ရိွသည့္ ေနရာ 

မ်ားေရာ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မ ွကင္းလြတ္ေသာ ေဒသမ်ားလည္း  

                                                                                                                                                       

1 ၁ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး မိုင္ဂ်ာယန္္၊ ၁၂ မတ္ ၂၀၁၇။  
2 ၂ ျမန္မာႏိုင္င ံတဝွမ္းရွိ အဖြ႕ဲမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စစ္ေရးဆိုင္ရာဌာနခြဲမ်ားကို တႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး သေဘာတူညီခ်က္ကဲ့သုိ႕ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ အပါအဝင္ 
တရားဝင္အားျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား (EAOs) ဟု ရည္းညြန္းေခၚဆိုၾကပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ 

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း က်ဴးလြန္ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ညွဥ္းပန္းမႈမ်ား ကုိ အဓိကထားေဖၚျပေသာေၾကာင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႕ဲက ၎တုိ႕အား အထူးအားျဖင့္(EAOs) တို႕၏ လက္နက္ကိုင္ဌာနခြဲမ်ားကို “တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား”ဟု ရည္ညႊန္း သုံးစြဲပါမည္။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 9 

ပါဝင္သည္။  ယင္းခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း  စစ္ပြဆဲိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားကု ိခံစားခ့ဲရေသာသူမ်ားႏွင့္          

တိုက္ရုိက္မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ားအပါအဝင္ စုစုေပါင္း လူ ၁၄၀ ေက်ာ္ကုိ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည္။ မိမိတို႔ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားအထဲတြ
င္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေနသူမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး 
ကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူႀကီးမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ စုေဆာင္းရယူခဲ့ေသာ အေထာက္အထားမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳး
ေဖာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယုိမ်ား၊ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔မ်ားႏွင့္ထုတ္ေပးထားေသာ သက္
ေသခ ံလက္မွတ္မ်ား စသည့္ အစုိးရစာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ စစ္တပ္က ေလေၾကာင္းမွ တုိက္ခိုက္ 
ခဲ့ျခင္း၊ ေမာ္တာအေျမာက္မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္း စသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿဂိဳဟ္တုမွ ရုိက္ယူထားေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ ၿ
ဂိဳဟ္တုမွ ေနရာေထာက္လွမ္း ရယူထားခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာစစ္ေဆးျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုုက္ပြမဲ်ားတြင္ ဆင္တူေသာအေၾကာင္းအရာ 

အမ်ားအျပားရိွပါသည္။ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႔မ်ား၊ မၾကာေသးမီကမွ စ၍တိုုက္ပြဲမ်ား ျပန္႔ႏံွ႔ျဖစ္ပြားလာျခင္း၊ 
တိုုင္းရင္းသား လူနည္းစုုတိုု႔၏ အခြင့္အေရး၊ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား သူပိုုင္ကိုုယ္ပုုိင္ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ေျမယာကိုု 
အသုုံးျပဳျခင္းမ်ားတိုု႔ ျဖစ္သည္။ သုုိ႔ေသာ္ အဓိက ကြျဲပားေနေသာ အခ်က္မ်ားလည္း ရိွသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ 

ျဖစ္ေနေသာစစ္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ေကအုုိင္ေအတိုု႔ ထိပ္တိုုက္ေတြ႔ၾကျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုုင္းမွ စစ္ပြမွဲာ 

တိုုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ အေတာ္မ်ားမ်ားပါဝင္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ အခ်င္းခ်င္းမဟာမိတ္ျပဳထားၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ တစ္ဖက္စီမွ 

တိုုက္ခုုိက္ေနၾကသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ဖက္တြင္လည္း ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါဝင္ေနၾကသည္။ ပဋိပကၡအတြင္း ႏွစ္ဖက္စလုုံးမွ 

အဖြဲ႔မ်ားသည္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားေသာ ဘိန္းႏွင့္ မက္သာဖီတမင္းေဆးျပားမ်ား ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ားတြင္ ပတ္သက္ေနခဲ့ပါသည္။  

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲ၏ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္အရ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုုန္ပုုိင္းမွစ၍ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အဆိုုးဝါးဆုုံး 
ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားကိုု ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုုင္းတြင္ အမ်ားဆုုံးျပဳလုုပ္ခ့ဲသည္ကိုု ေတြ႔ရသည္။ ယင္းေဒသတြင္ 

စစ္သားမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တိုုက္ပြမဲ်ားျဖစ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ လူနည္းစုု 

တိုုင္းရင္းသားအရပ္သားမ်ားကိုု ထင္သလုုိဖမ္းဆီး ႏိွပ္စက္ျခင္းႏွင့္ အျခားညွဥ္းပန္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ေလ့ရွိသည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ 

ႏုုိဝင္ဘာလအတြင္း မံုုးကိုုးေဒသ3 တြင္ တိုုက္ပြမဲ်ား အျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားလာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က 

တိုုင္းရင္းသားအရပ္သားမ်ားကိုု ဖမ္းဆီး၍ ၎တိုု႔၏ ေတာင္ကုုန္းစခန္း အတြင္းစည္းတေလွ်ာက္တြင္ လူသားဒိုုင္းအျဖစ္ 

အသုုံးျပဳခဲ့သည္။ ေသနတ္ႏွင့္ လက္ပစ္ဗံုုးဆံမ်ား ထိမွန္ၿပီး အရပ္သားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေသဆုုံးၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ဒဏ္ရာ 

အျပင္းအထန္ရသြားခဲ့သည္။ 

လူ ၂၅ ဦးကို ုဥပေဒျပင္ပမွ ကြပ္မ်က္စီရင္ျခင္းေလးႀကိမ္ႏွင့္ လူမ်ားကိုု ဖမ္းေခၚသြားၿပီး ေဖ်ာက္ပစ္လိုုက္ေသာ အမႈ 
ႏွစ္ႀကိမ္တိုု႔ကုုိလည္း အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က မွတ္တမ္းတင္ႏုုိင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ 

ႏုုိဝင္ဘာေႏွာင္းပုုိင္းက ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ အမ္အင္ဒီေအေအ ကိုုးကန္႔တပ္မ်ားတိုုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ ္

စစ္သားမ်ားက ပန္ဆန္းႏွင့္ မံုးကုုိးအၾကားရိွ နမ္ကုုိင္ဟိုုးရြာမွ ရြာသား ၁၈ ဦးကို ုဖမ္းေခၚလာသည္ကိုု ေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္း 
မ်က္ျမင္သက္ေသ ႏွစ္ဦးက ေျပာျပသည္။ ေသနတ္သံမ်ားကိုုလည္း ၾကားခ့ဲရသည္ဟုုဆိုုသည္။ တရုုတ္ျပည္ဖက္သိုု႔ 
ရက္သတၱပတ္အတန္ၾကာ သူတိုု႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၿပီး ရြာသိုု႔ ျပန္လာခဲ့ရာတြင္ တြင္းႀကီးႏွစ္တြင္းအတြင္း မီးေလာင္ထားေသာ 

လူ႔ခႏၶာကိုုယ္အစိတ္အပုုိင္းမ်ားႏွင့္ အသုုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကုုိ ေတြ႔ရသည္ဟုုဆိုုသည္။ ေဆြမ်ိဳးမ်ားက ယင္းပစၥည္းမ်ားမွာ 

စစ္တပ္က ဖမ္းေခၚသြားေသာ သူမ်ား၏ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟုု အတည္ျပဳၾကပါသည္။ 

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ဆယ္စုုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င့္သံုုးလာခ့ဲသည့္ အေလ့အထအတိုုင္း အရပ္သားမ်ားကိုု အထမ္းသမားမ်ား 
သိုု႔မဟုုတ္ လမ္းျပမ်ားအျဖစ္ အသုုံးျပဳတတ္သည္။ ယင္းအေလ့အထမွာ အဓမၼလုုပ္အားေပးခုုိင္းျခင္း ျဖစ္ရံုုသာမက 

ညွဥ္းပန္းျခင္းႏွင့္ တုုိက္ပြဲအတြင္း ႏွစ္ဖက္ပစ္ခတ္မႈတြင္ ထိခုုိက္ေသဆုုံးႏုုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိရာသိုု႔ အရပ္သားမ်ားကို ု
ပုုိ႔ေဆာင္ရာလည္းေရာက္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ႏုုိဝင္ဘာလက ကခ်င္အမ်ိဳးသားေလးေယာက္ကိုု ျမန္မာစစ္သားမ်ားက 

လမ္းျပအျဖစ္ေခၚလာစဥ္ တီအင္အယ္ေအတပ္မ်ားက ဝင္တိုုက္သည္ႏွင့္ ႀကဳံရသည္။ စစ္သားမ်ားက ကခ်င္ေလးေယာက္ကိုု 
သူတုုိ႔ စစ္ေၾကာင္းေနရာကိုု သတင္းေပးသည္ဟု စြပ္စြကဲာ ရက္စက္စြာ ရုုိက္ႏွက္ခ့ဲသည္။ သုုံးေယာက္၏ မ်က္ႏွာမ်ားကိုုလည္း 
မုုတ္ဆိတ္ရိတ္ဓားမ်ားႏွင့္ မႊမ္းခ့ဲသည္။ 

တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္တပ္မ်ားႏွင့္ တိုုက္ရာတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ေမာ္တာႏွင့္ အေျမာက္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ေလ့ရိွသည္။ 
မၾကာခဏ ဆိုုသလိုုပင္ ဗံုုးဆံမ်ားသည္ အရပ္သားမ်ားေနထိုုင္ရာသိုု႔ က်ေရာက္ၿပီး အရပ္သားမ်ား ေသဆုုံး ဒဏ္ရာရျခင္း၊ 

                                                                                                                                                       
3 ၃ မုံးကိုး ကုိ  မြန္ကို၊ မန္ဂူ၊ မန္ကန္ ဟုလည္း အသိမ်ားၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ျမိဳ႕မ်ားႏွင္ ့ရြာမ်ားကဲ့သို႕ပင္ စာလံုးေပါင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေပါင္းၾကပါသည္။ 
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုကြမဲ်ားႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ား ကြျဲပားမႈတို႕ႏွင့္ တခါတရံ သက္ဆိုင္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာ တစ္ခုလုံးတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕က ကုလသမဂၢ 
႒ာေနကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ ္ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴး၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေအာက္တြင္ရွိသည့္  ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ယူနစ္ (MIMU) မွ 

နာမည္စာလုံးေပါင္းမ်ားႏွင္ ့ကိုက္ညီေစရန္ ၎တုိ႕အတိုင္း အသုံးျပဳထားပါသည္. MIMU အေၾကာင္းကို http://themimu.info/about-us တြင္ရႈ။ သုိ႕ေသာ္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ပါရွိေသာ 
ေက်းရြာငယ္မ်ားစြာ၏ အမည္မ်ားမွာ MIMU ၏ေျမပံုတြင္မပါရွိပါ။ ၎တုိ႕၏ အမည္စာလံုးေပါင္းမ်ားမွာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူမ်ား နွင့္ ဘာသာျပန္သူမ်ားမွ ေပးသည္မ်ားျဖစ္ပါသည္။   

http://themimu.info/about-us


 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 10 

ေနအိမ္မ်ား ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ေနရပ္မွ ထြက္ေျပးတမ္းေရွာင္ရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုုင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ 

ရြာတစ္ရြာတြင္ ေနအိမ္အနီး ဗံုုးဆံက်ေရာက္ေပါက္ကြသဲျဖင့္ အသက္ ၈၁ ႏွစ္ အရြယ ္အမ်ိဳးသမီးႀကီး တစ္ဦးေသဆုုံးခ့ဲသည္။ 
အသက္ ၈ႏွစ္ ၉  ႏွစ္အရြယ္ ေယာက်္ားေလးတစ္ဦးအပါအဝင္ အရပ္သားႏွစ္ဦးလည္း ေသဆံုုးခ့ဲသည္။ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ 

၁၂ ရက္ေန႔ကလည္း ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုုင္းတြင္ပင္ရိွသည့္ ဟိုုေခ်ာင္ရြာအနီးတြင္ အေျမာက္ဆံမ်ား က်ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ အနည္းဆုုံး 
လူရွစ္ေယာက္ ဒဏ္ရာရသြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကလည္း စစ္ေရွာင္ဒုုကၡသည္စခန္း ႏွစ္ခုု အနီးသိုု႔ 
ေမာ္တာက်ည္မ်ား ဆက္တိုုက္က်လာခဲ့သျဖင့္ စခန္းမွ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ား ထပ္ၿပီး ထြက္ေျပးခ့ဲၾကရျပန္ပါသည္။ 
ကေလးေလးေယာက္မိခင္ အသက္ ၅၆ ႏွစ္ရိွသူ ဒါရီွေခါင္ႏုုက “ေျမႀကီးကလည္း တုုန္ခါေနတယ္၊ အသံႀကီးေတြကလည္း 
မုုိးႀကိဳးပစ္ေနသလိုုပဲ” ဟုု ေျပာျပသည္။ 

ယင္းကဲ့သုုိ႔ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အေဆာက္အဦမ်ား ပံုုမွန္လိုုလိုု ထိခုုိက္ပ်က္စီးေနရျခင္းကိုု ၾကည့္လ ွ်င ္

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ စစ္ဖက္ႏွင့္ အရပ္ဖက္ ပစ္မွတ္မ်ားကုုိ ခြျဲခားျခင္းမရိွသလိုု အရပ္သားမ်ား ထိခိုုက္ေသဆံုုးရမႈမ်ား 
အနည္းဆုုံးျဖစ္ေအာင္ လုုံေလာက္သည့္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈ မရိွေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ တိုုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုုင္အုုပ္စုုမ်ားကလည္း တိုုက္ပြျဲဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အရပ္သားမ်ားရိွရာအရပ္မွ ျဖတ္သန္းသြားျခင္း သုုိ႔မဟုုတ္ 
အရပ္သားမ်ားေနထိုုင္ရာေဒသႏွင့္ ကပ္လ်က္ စခန္းခ်ျခင္းမ်ားက ေမာ္တာက်ည္ဆံမ်ားကိုု ဖိတ္ေခၚေနသလိုု ျဖစ္ၿပီး 
အရပ္သားမ်ားကို ုအႏၱရာယ္ရွိေစပါသည္။ 

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက မွတ္တမ္းျပဳစုုႏုုိင္ခဲ့ေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အမ်ားအျပားကိုု ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ 
တပ္မ ၃၃ ႏွင့္ ၉၉ တုုိ႔က ျပဳလုုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ခံရသူမ်ားက ၎တိုု႔အားျပဳလုုပ္ေသာ သူမ်ားကိုု သူတိုု႔ ယူနီေဖာင္းေပၚရိွ 

အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင္ ့ခြျဲခားသိၾကသလိုု ေဒသတစ္ခုုတြင္ ၾကာရွည္ စခန္းခ်ထားသူမ်ားအားလည္း မည္သည့္ တပ္ကျဖစ္သည္ကိုု 
သိခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္သားမ်ားသည္ မည္သည့္အခါမွ် အေရးယူ မခံရသေလာက္ျဖစ္ၿပီး ယုုံၾကည္ရေလာက္သည့္ 
စံုုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားမွာ ရွားပါးၿပီး အေရးယူမႈမွာလည္း လုုံဝမရိွသေလာက္ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ခံရသူမ်ားႏွင့္ ၎တိုု႔၏ 

မိသားစုုမ်ားက  အာဏာပုုိင္မ်ားထံ သြားေရာက္တိုုင္တန္းလွ်င္လည္း အေၾကာင္းမထူးဟုု ယူဆလာၾကၿပီး တုုိင္တန္းလွ်င ္

လက္စားေခ် ခံရမည္ကိုုလည္း စုုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႔႕ ၾကသည္။ ကခ်င္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုုင္းရွမ္းျပည္ကဲ့သိုု႔ တိုုက္ပြမဲ်ား ျဖစ္ေနေသာ 

ေဒသမ်ားတြင္ တာဝန္က်ေသာ တပ္မႈးမ်ားမွာ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား ရိွေၾကာင္း ယံုုၾကည္ရေလာက္သည့္ စြပ္စြခဲ်က္မ်ား 
ရိွေနေသာ္လည္း ရာထူးတိုုးျမွင့္ ခ်ီးေျမွာက္ခံရတတ္သည္ဟုု ကၽြမ္းက်င္သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေျပာၾကသည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုုကၡသည္မ်ား၏ အေျခအေနကို ပုုိဆိုုးသြားေစသည္မွာ အစုုိးရႏွင့္ 

စစ္တပ္က အထူးသျဖင့္ အစုုိးရထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမ အျပင္ဖက္မွ ေဒသမ်ားသိုု႔ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီေပးမႈမ်ားကို ု
ကန္႔သတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒသခ ံလူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔မ်ားက ယင္းသိုု႔ေသာ အေျခအေနမ်ားကိုု သက္သာသြားေစရန္ 

တရုုတ္ဖက္မွလွည့္၍ ပစၥည္းမ်ားေပးပုုိ႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ခ့ဲေသာ္လည္း အေရးေပၚလုုိအပ္ေနခ်ိန္တြင္ အစားအေသာက္၊ 
ေနထိုုင္စရာ၊ ေရ ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး အကူအညီမ်ားကို ုေစာင့္ၾကည့္၍ အလ်င္အျမန္ေပးနုုိင္ျခင္း မရိွခဲ့ဟုု လူသားခ်င္းစာနာသည့္ 

အကူအညီေပးေနသူမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။ တခါတရံ ဤသုုိ႔ အကူအညီမ်ားကို ုစစ္တပ္မွ ပိတ္ပင္သည္မွာ 

ရက္စက္လြန္းရာက်ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထံ ေပးပုုိ႔မည့္ 
အမ်ိဳးသမီးသန္႔စင္ပစၥည္းမ်ား၊ ဆပ္ျပာမ်ား၊ အတြင္းခံမ်ားႏွင့္ သြားပြတ္တံမ်ားကိုု ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ 

တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္အဖြ႔ဲမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ရန္မွ ကာကြယ္ေပးသူမ်ားဟုု အရပ္သားမ်ားက 

မွတ္ယူတတ္ၾကေသာ္လည္း ယင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ား ကိုုယ္တုုိင္ကလည္း ႏုုိင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားကိုုခ်ိဳးေဖာက္ၾကပါသည္။ 
ယင္းအဖြဲ႔မ်ားသည္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားကုုိ စစ္သားသစ္အျဖစ္ အဓမၼစုုေဆာင္းတတ္ၾကၿပီး ပဋိပကၡေၾကာင့္ 

စားဝတ္ေနေရး ၾကပ္တည္းေနရသည့္ ရြာသားမ်ားထံမွ ဆန္ႏွင့္ ေငြေၾကးကို ုေတာင္းခံတတ္ၾကသည္။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုုင္းတြင္ 

တပ္သားသစ္ စုုေဆာင္းေနသည္ဟူေသာ သတင္းၾကားသည္ႏွင့္ ရြာသားမ်ား ထြက္ေျပးတတ္ၾကေၾကာင္း အရပ္သားမ်ားက 

ေျပာျပၾကသည္။ တပ္မေတာ္၏ ထုုိးစစ္မ်ားႏွင့္ တိုုင္းျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ အလားအလာ မေကာင္း ျခင္းမ်ား အေပၚ 
မူတည္ၿပီး ယင္းသိုု႔ တပ္သားသစ္ စုုေဆာင္းမႈမ်ား ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္အတြင္းတြင္ ပုုိဆိုုးလာခဲ့သည္။  

၂၀၁၅ ႏုုိဝင္ဘာလကတည္းက တိုုက္ပြမဲ်ားျဖစ္ေနခဲ့ေသာ တီအင္အယ္ေအ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ 

(အာစီအက္စ္အက္စ)္ တိုု႔သည္လည္း တစ္ဖက္အဖြဲ႔ကိုု ေထာက္ခံေနသည္ဟုု ၎တိုု႔ ယူဆသူမ်ားကိုု 
ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ေလ့ရွိသည္။ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာလာသည္အထိ ဖမ္းေခၚသြားခံရသူမ်ား ေသသည္ရွင္သည္ မသိရေၾကာင္း 
၎တိုု႔၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ားက အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကိုုု ေျပာျပၾကသည္။  

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုုင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ အျခားတိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္တပ္ဖြ႔ဲမ်ား အမ်ားအျပားက 

ေျမျမဳပ္မုုိင္းမ်ား၊ ေျမျမဳပ္မုုိင္းႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူေသာ လက္လုုပ္ေဖာက္ခြဲေရး ပစၥည္းမ်ားကုုိ ဆက္လက္၍ ခ်ေနဆဲျဖစ္သည္။ 
ယင္း လက္နက္မ်ားမွ မည္သူမည္ဝါမခြျဲခားပဲ အႏၱရာယ္ေပးသျဖင့္ အရပ္သား လူထုုအတြက္ မ်ားစြာ ထိခုုိက္ေစပါသည္။ ၂၀၁၇ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 11 

ဇန္နဝါရီလက ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုုင္း နမ့္ဆမ္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းတြင္ မိမိ၏ လက္ဖက္ခင္းတြင္ အလုုပ္လုုပ္ၿပီး ျပန္လာေသာ အသက္ 
၄၁ ႏွစ္အရြယ ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး  လမ္းေပၚတြင္ ေထာင္ထားေသာ မုုိင္းနင္းမိသျဖင့္ ေျခတစ္ဖက္ ျပတ္ခဲ့ရသည္။ ယင္းကဲ့သုုိ႔ 
ဒဏ္ရာရသြားေသာ လူ အမ်ားအျပား ကိုုလည္း အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္း ခဲ့ရသည္။ 
ကေလးသူငယ္မ်ားမွာလည္း မိဘမ်ားကိုု လယ္ယာေတာတြင္ ကူညီေနစဥ္ျဖစ္ေစ၊ မေပါက္ကြေဲသးေသာ ဗံုုးစကိုု ကစားစရာ 

အမွတ္ျဖင့္ ကစားမိစဥ္ ျဖစ္ေစ ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရၾကပါသည္။ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုုကၡသည္ အမ်ားအျပားမွာ ေျမျမဳပ္မုုိင္းကိုု 
ေၾကာက္ရြ႕ံသျဖင့္ ေနအိမ္သိုု႔မျပန္ရဲ၊ ယာေတာသုုိ႔ အလုုပ္သြားမလုုပ္ရဲ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ 

ျမန္မာအစုုိးရသည္ ႏုုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုုင္ရာ ဥပေဒစာခ်ဳပ္မ်ား အမ်ားစုုကိုု 
လက္မွတ္ေရးထိုုးျခင္း မရိွေသးပါ။ သိုု႔ရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က မွတ္တမ္းျပဳစုုနုုိင္ခဲ့ေသာ 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမ်ားအျပားမွာ ႏုုိင္ငံတကာဥပေဒ၏ ဓေလ့ထုုံးတမ္း စံႏႈန္းမ်ားကို ုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမ်ားမွာလည္း စစ္ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ပါသည္။ ခ်ိဳးေဖာက္မႈတြင္ ပါဝင္ေသာ စစ္သားမ်ား၊ ယင္းခ်ိဳးေဖာက္မႈ 
ျပဳလုုပ္ရန္ အမိန္႔ေပးေသာ၊ ကာကြယ္ရန္၊ တားဆီးရန္ပ်က္ကြက္ေသာ၊ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို ုအေရးမယူေသာ တပ္မွဴးမ်ားကိုုလည္း 
တာဝန္ခံခုုိင္းရန္ ျမန္မာအစုုိးရက လုုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ အစုုိးရထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ ကင္းလြတ္ေနေသာ ေဒသမ်ား အပါအဝင္ေနရာမ်ားသိုု႔ 
လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရန္ သြားေရာက္ျခင္းကိုု ကန္႕သတ္ထားမႈမ်ားအား တစ္ႏုုိင္ငံလုုံးတြင္ ခ်က္ျခင္း 
ရုုပ္သိမ္းေပးရပါမည္။ တစ္ႏုုိင္ငံလုုံးရိွ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု ေလ့လာစံုုစမ္းရန္ တာဝန္ေပးထားေသာ ကုုလသမဂၢ 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ လြတ္လပ္ေသာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြ႕ဲကိုုလည္း အဆီးအတားမရိွ သြားေရာက္ေလ့လာခြင့္ 

ေပးရပါမည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၏ အစုုိးရသည္ ဆယ္စုုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး အပစ္ရပ္ကာလတခ်ိဳ႕တြင္သာ ရပ္နားခ့ဲသည့္ 
တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္မ်ားႏွင့္ တိုုက္ပြကဲိုု အဆုုံးသတ္ေရးကိုု ၎တိုု႔ အေမြအျဖစ္ ခ်န္ရစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ သိုု႔ရာတြင္ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုုင္းမွ ပဋိပကၡမ်ား တုုိက္ပြဲမ်ားအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္က တုုိင္းရင္းသားလူနည္းစုု 

အရပ္သားမ်ားကို ုဆက္ဆံပုုံက အစုုိးရ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကို ုအေႏွာက္အယွက္ျပဳေနၿပီး အစုုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ 
မလိုုလားစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။ ပဋိပကၡသည္ ႀကီးမားတုုိးပြားလာေနၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ 
ဥပေဒမ်ားကို ုခ်ိဳးေဖာက္မႈတိုု႔ ပုုိမုုိဆိုုးဝါးလာမည္ကိုု ျမန္မာႏုုိင္ငံေျမာက္ပိုုင္းရိွ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ ယင္းေဒသမွ အေျခအေနမ်ားကို ု
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ေနခဲ့ေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက စုုိးရိမ္ေနၾကပါသည္။ ယင္းအေျခအေနကိုု 
ေရွာင္ရွားႏုုိင္ရန္မွာ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုု ေလးစားလုုိက္နာမႈ တိုု႔သည္ ျမန္မာအစုုိးရ၏ လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ 

ဗဟိုုခ်က္မမွ ပါဝင္ရန္ လုုိအပ္ပါသည္။  



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 12 

ေလ့လာပံုု နည္းလမ္း 

ဤအစီရင္ခံစာကို ုအဓိကအားျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ မတ္လမွ ေမလအတြင္း ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္းသိုု႔ သြားေရာက္ေလ့လာ 

ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကို ုအေျချပဳေရးသားပါသည္။ မတ္လဆန္းတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲမွ ေလ့လာသူႏွစ္ဦး 
ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔/တပ္မေတာ္ (ေကအုုိင္အုုိ/ေအ)  ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ားသုုိ႔ 
သြားေရာက္ခဲ့သည္။ လိုုင္ဇာၿမိဳ႕၊ မုုိင္ဂ်ာယန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုုကၡသည္စခန္း ၇ ခုုကိုုလည္း သြားေရာက္ခဲ့သည္။ 
မတ္လေႏွာင္းပုုိင္းတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔မွ ေလ့လာသူတစ္ဦးက ႏုုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုုန္၊ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုုင္းမွ အဓိက ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ ႔ျဖစ္ေသာ လားရႈိးၿမိဳ႕တုုိ႔တြင္ 

သုုေတသနလုုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ခ့ဲသည္။ ေနာက္ဆုုံး ေမလတြင္ အဖြဲ႔မွ ေလ့လာသူတစ္ဦးက ရန္ကုုန္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုုင္းတြင္ 

ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းမႈမ်ားလုုပ္ခဲ့သည္။ ထိခုုိက္ခံစားရသူမ်ားကိုု ျပည္နယ္အတြင္းရိွ ရြာမ်ား၊ ၿမိဳ႕မ်ား၊ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားမွ လုုံၿခဳံေသာ 

ေနရာမ်ားသိုု႔ ေခၚယူကာ ေတြ႔ဆုုံခဲ့သည္။ အဖြဲ႔မွ ေလ့လာသူသည္ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ စစ္ေရွာင္ ဒုုကၡသည္စခန္းသိုု႔လည္း 
သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သုုိ႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုုံမႈမ်ားအျပင္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲမွ 

ေလ့လာသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွပုုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ တယ္လီဖုုန္း၊ စကိုုက္တုုိ႔မွ ဆက္သြယ ္ေမးျမန္းျခင္း၊ လန္ဒန္၊ ဝါရွင္တန ္ဒီစီ ႏွင့္ 

ဘန္ေကာက္တိုု႔တြင္ လူေတြ႔ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ခ့ဲသည္။ 

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုုိင္းေဒသမ်ား အတြင္းမွ 

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုုင္ရာ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ား၊ ညဥ္းပန္္းခံရသူမ်ား၊ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကိုု 
မ်က္ျမင္ေတြ႔ရိွခဲ့သူမ်ား၊ အသတ္ခံခဲ့ရ၊ ျပန္ေပးဆြဲ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရ၊ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရခဲ့ၾကသည္္ဆိုုေသာ အရပ္သားမ်ား၏ 

ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ား၊ ယင္းေဒသအတြင္း လႈပ္ရွားေနေသာ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔မွ အရာရိွမ်ား၊ 
သတင္းသမားမ်ား စုုစုုေပါင္း ၁၄၀ေက်ာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္းခဲ့သည္။ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ 

ဓာတ္ပုုံႏွင့္ဗီဒီယုုိမ်ားကိုုလည္း ေလ့လာခဲ့သည္။ အစုုိးရထုုတ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ျမန္မာစစ္တပ္က ထုုတ္ေပးသည္ဆုုိေသာ 

သက္ေသခံကတ္ျပားမ်ား၊ စစ္တပ္က ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာ ေမာ္တာမ်ား အေျမာက္ဆံမ်ား လူေနအိမ္ေျခမ်ားအနီးတြင္ 

က်ေရာက္ခဲ့သည္ဆိုုေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္ ေကာင္းကင္ဓာတ္ပုု၊ံ ၿဂိဳဟ္တုု ဓာတ္ပံုုမ်ားႏွင့္ေနရာျပ အညႊန္းေျမပံုုမ်ား၊ 
သက္ဆိုုင္ေသာ မီဒီယာသတင္းမ်ားႏွင့္ အဲန္ဂ်ီအုုိမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကိုုလည္း ေလ့လာခဲ့သည္။ 

ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၆ခုုႏွစ္ ႏွစ္လယ္မွ စတင္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တိုုက္ပြမဲ်ား ျပန္ျဖစ္လာခ်ိန္ႏွင့္ လအတန ္

ၾကာေသာအခါ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုုင္းတြင္ပါ တုုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာသည့္ ကာလမ်ားကုုိ အထူးျပဳေလ့လာထားပါသည္။ ယခ ု

ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားကိုု ပုုိ၍နားလည္သိရိွႏုုိင္ရန္ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲသည္ ၂၀၁၁ 

ခုုႏွစ္ဇြန္လမွ စတင္ၿပီး ႏုုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဥပေဒမ်ားကုုိ ခ်ိဳးေဖာက္ခံခ့ဲရသူမ်ား ႏွင့္လည္း 
ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းခ့ဲပါသည္။ 

ျမန္မာႏုုိင္ငံအတြင္း သြားေရာက္ေလ့လာခ်က္တြင္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔သည္ လူသံုုးဦးမွ လြ၍ဲ 

က်န္အားလုုံးကုုိ လူေတြ႔ ေမးျမန္းခ့ဲပါသည္။ သုုံးဦးမွာ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲမွ ေလ့လာသူမ်ား 
မသြားေရာက္ႏိုုင္ေသာ ေနရာတြင္ ေရာက္ေနၿပီး ၎တိုု႔ကုုိယ္တိုုင္လည္း မိမိတိုု႔အဖြဲ႔သားမ်ား ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းမႈမ်ား လုုပ္ေနသည့္ 
ၿမိဳ႕မ်ားသုုိ႔ မလာေရာက္ႏိုုင္သည့္အတြက္ တယ္လီဖုုန္းျဖင့္သာ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ့ဲရသည္။ ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းမႈ အမ်ားစုုမွာ 

ျမန္မာ၊ ကခ်င္၊ ပေလာင္ႏွင့္ ရွမ္းဘာသာစကားမ်ားကုုိ အဂၤလိပ္လိုု ဘာသာျပန္ဆိုုၿပီး ျပဳလုုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းမႈမ်ားကို ုစစ္ေရွာင္စခန္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ အျခားလုုံၿခဳံေသာေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ တတ္ႏုိင္သမွ် 
သီးသန္႔ေနရာမ်ားတြင္ ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္းရမည္ ့လူမ်ား အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲမွ 

ပုုဂၢိဳလ္မ်ားရိွရာသိုု႔ လာရလွ်င္ ခရီးစရိတ္ကုုန္က်ေငြကို ုျပန္လည္ထုုတ္ေပးေသာ္လည္း ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္းခြင့္ေပးရန္ မည္သည့္ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 13 

အခေၾကးေငြ မက္လုုံးမွ မေပးခ့ဲပါ။ ထိုု႔အျပင္ ေျဖၾကားေပးေနသူသည္လည္း ၎တိုု႔ ဆက္မေျဖလိုုက ရပ္နားလိုုေသာ အခ်ိန္တြင္ 

ရပ္နားႏုုိင္ခြင့္ရိွခဲ့ပါသည္။  

ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ားတြင္ ၎တိုု႔သေဘာအေလ်ာက္ အမည္သံုုးခြင့္ျပဳသူမ်ား၏ အမည္ကုုိ အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္း 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားက ၎တိုု႔အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔မွ တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုုံသည္ကိုု 
သိရွိသြားလ်င္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ျဖစ္ေစ၊ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႔မ်ားမွ ျဖစ္ေစ လက္တံုု႔ျပန္အေရးယူ ခံရမည္ကုုိ 

စုုိးရိမ္သျဖင့္ ၎တိုု႔၏ အမည္မ်ား၊ ၎တိုု႔မွန္း သိေစႏုုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုုိ မေဖာ္ျပပဲထားပါသည္။  

ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ မိမိတုုိ႔ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတိအက်သိလိုုေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုု 
ႏုုိင္ငံေတာ္အတိုုင္ပင္ခံပုုဂၢိဳလ္ရုုံးသိုု႔ စာေရးသား ေမးျမန္းခ့ဲသည္။ ယခုု အစီရင္ခံစာကိုု ပံုုႏိွပ္ခ်ိန္အထိ နုုိင္ငံေတာ္အတိုုင္ပင္ခံ 

ပုုဂၢိဳလ္ရုုံးမွ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္မရေသးပါ။ 

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲသည္ ေကအုုိင္အုုိႏွင့္ တီအင္အယ္ေအ၏ ပင္မအဖြဲ႔ ပေလာင္ျပည္နယ္ 
လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (ပီအက္စ္အယ္အက္ဖ္) တိုု႔မွ တာဝန္ရိွ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားထံသုုိ႔လည္း မိမိတုုိ႔၏ ေတြ႔ရိွ သုုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ သိလုုိေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုု စာျဖင့္ ေပးပုုိ႔ခဲ့သည္။ ပီအက္စ္အယ္အက္ဖ္က ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္၊ ေကအုုိင္အုုိက 

ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့သည္။ ၎တိုု႔၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကိုု ဤအစီရင္ခံစာမွ သက္ဆုုိင္ေသာ အပုုိင္းမ်ားတြင္ 

ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 
  



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 14 

၁။ ေနာက္ခံ အေၾကာင္း 

 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆုံး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ဖြဲ႔ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔/တပ္မေတာ္ (ေကအုိင္အုိ/ေအ) နွင့္ 

အစုိးရအၾကား ၁၇ ႏွစ္တာ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ ္၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လက ပ်က္ျပယ္သြားခ့ဲၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ 

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ တိုက္ပြမဲ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္မွာ ခုႏွစ္ႏွစ္ထဲေရာက္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။၄4 အရပ္သား ၉၈၀၀၀ 

ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႕ခြာ ထြက္ေျပးေနရၿပီး ၅5 အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ႏုိင္ငံ၏ အျခားေဒသမ်ားတြင္ 

ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း ေရွ႕သို႔သြားေနေသာ္လည္း ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ရွ ိတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲအမ်ားစုကမူ 
ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမားရိွေနသည္ဟု ရႈျမင္ထားၾကသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ 

ရွည္လ်ားေသာ နယ္စပ္ခ်င္း ထိစပ္ေနပါသည္။ ႏုိင္ငံေရး လူမ်ိဳးေရး တင္းမာမႈမ်ားမွာ လြတ္လပ္ေရး မရခင္ အခိ်န္ကတည္းက 

ရိွခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔က ဗမာလူမ်ိဳးအမ်ားစု ေနထိုင္ေသာ ျပည္မႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကုိ ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲသည္။၆6 ၁၉၄၇ 

ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ပင္လံုညီလာခံကို က်င္းပခဲ့ၿပီး ညီလာခံအၿပီးတြင္ ကခ်င္ႏွင့္ 

ရွမ္းအပါအဝင္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက “ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အျပည့္အဝ ရရိွေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ 

ဓနဥစၥာကိ ုညီမွ်စြာ ခြေဲဝယူေရး ကတိကဝတ္မ်ားျဖင္”့ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။၇7  

၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ လက္ရိွ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 
အလုပ္ႀကံခံရၿပီးသည့္ေနာက္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒပါ အဓိကျပဌာန္းခ်က္မ်ားအေပၚ သေဘာကြလဲြမဲႈမ်ားလည္း ျဖစ္လာၿပီး 
ပင္လုံကတိကဝတ္မ်ား ပ်က္ျပယ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ၿဗိတိန္ထံမွ လြတ္လပ္ေရး ရခဲ့အၿပီး 
လပိုင္းအတြင္းမွာပင္ လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားက ႏုိင္ငံအဝန္း ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က လုံးဝလြတ္လပ္ေရးကိ ု
ေတာင္းဆိုၿပီး အခ်ိဳ႕က ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ပုိမုိေပးသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ေတာင္းဆုိ ခဲ့ၾကသည္။၈8 

အစုိးရက ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကည့္ရႈေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ယုံၾကည္လာသည့္ 

ကခ်င္အမ်ိဳးသားေရးအုပ္စုမ်ားက ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ေကအုိင္ေအကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ခ့ဲသည္။ 
တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က စစ္အာဏာသိမ္းလိုက္ၿပီး စစ္တပ္က အာဏာအားလံုးကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္လိုက္ကာ 

အတိုက္အခံ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ လူမႈလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ဖိႏိွပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။၉9 လက္နက္ကိုင္ 

ဆန္႔က်င္မႈမ်ားတုိးပြားလာခ့ဲၿပီး ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္လည္း ကိုးကန္႔ႏွင့္ ဝ အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္မ်ားပါဝင္ေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ တရုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏ ေငြေၾကးႏွင့္ စစ္ေရးအကူအညီကုိ 

ရခဲ့သည္။၁၀ 10 

တိုက္ပြမဲ်ား ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ ွခြထဲြက္ခဲ့ၿပီးေသာ 

ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္ (UWSA)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ မဟာမိတ္တပ္ (MNDAA) အပါအဝင္ အင္အားႀကီး 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ အပစ္ရပ္ေရး သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။၁၁11 

                                                                                                                                                       
4 ၄ လူ႕အခြင့္အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ “Untold Miseries”: ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စစ္ကာလအတြင္း ညွဥ္းပန္းမႈမ်ားႏွင့္ အဓမၼေရြ႕ေျပာင္းရမႈမ်ား၊ ၂၀၁၂ စာ ၂၂-၂၄ 
5 ၅ OCHA၊ ပဋိပကၡ သံုးသပ္မႈ၊ http://www.unocha.org/country/myanmar/about-ocha-myanmar/crisis-overview-0 (၂၆ ေမ ၂၀၁၇ ထိ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ စာရင္း အရ) 
6 ၆ ႏုိင္ငံတကာ ပဋိပကၡ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၊ ျမန္မာ-ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေျခလွမ္းသစ္၊ ပဋိပကၡ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြ႕ဲ အာရွအစီရင္ခံစာ အမွတ္ ၂၁၄၊ ၂၀ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၁၊ စာ-၁ 
7 ၇ ႏုိင္ငံတကာ ပဋိပကၡ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၊ ျမန္မာ-ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေျခလွမ္းသစ္၊ စာ-၁ 
8 ၈ ႏုိင္ငံတကာ ပဋိပကၡ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၊ ျမန္မာ-ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေျခလွမ္းသစ္၊ စာ-၂။ လူ႕အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ “Untold Miseries”, စာ- ၂၂-၂၃ ကုိလည္းရႈ 
9 ၉ ႏုိင္ငံတကာ ပဋိပကၡ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၊ ျမန္မာ-ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေျခလွမ္းသစ္၊ စာ-၂ 
10 ၁၀ ႏုိင္ငံတကာ ပဋိပကၡ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၊ ျမန္မာ-ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေျခလွမ္းသစ္၊ စာ-၂ 
11 ၁၁ ႏုိင္ငံတကာ ပဋိပကၡ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၊ ျမန္မာ-ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေျခလွမ္းသစ္၊ စာ-၂ 

http://www.unocha.org/country/myanmar/about-ocha-myanmar/crisis-overview-0


 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 15 

ေနာက္ထပ္ငါးႏွစ္အတြင္းတြင္လည္း ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ ွအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးခ့ဲရာ 

ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ (SSPP) ႏွင့္ ၁၉၉၄ ေဖေဖၚဝါရီတြင္ ေကအုိင္ေအတို႔ လက္မွတ္ထုိးခ့ဲသည္။ ၁၂ 12  

၂၃ ႏွစ္ၾကာလာခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ တိုက္ပြမဲ်ား အႏံွ႔အျပား ျပန္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ေကအုိင္ေအ၊ 
အမ္အင္ဒီေအေအတို႔ အၾကားရိွထားေသာ အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီခ်က္လည္း ပ်က္ျပားခဲ့ၿပီး တုိင္းရင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အသစ္မ်ားလည္း ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အထဲတြင္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ထဲက ေပၚထြန္းခ့ဲဖူးေသာ 

ပေလာင္အမ်ိဳးသားေရး လႈပ္ရွားမႈအဖြ႔ဲျဖစ္သည့္ တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (တီအင္အယ္ေအ) ႏွင့္ 

ေကအုိင္ေအကေလ့က်င့္ေပးခ့ဲေသာ ၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ရခုိင့္တပ္မေတာ ္(ေအေအ) တုိ႔ပါဝင္သည္၊ 
ေအေအသည ္တီအင္အယ္ေအ၊ အမ္အင္ဒီေအေအတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားသည္။၁၃13 ကခ်င္ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းရွမ္းျပည္ရွိ 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအထဲတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ဖြဲ႔စည္းေပးထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႔မ်ားလည္း ပါဝင္လာသည္။ 
ယင္းအဖြဲ႔မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ရပ္ရြာကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔အျဖစ္၊ မူးယစ္ေဆး ကုန္ကူးသူမ်ားအျဖစ္မွ တိုက္ပြမဲ်ားတြင္ 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းတိုက္ခုိက္သည္မ်ားအထိ ရိွခဲ့သည္။၁၄14 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ား၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားတြင္ တိုင္းရင္းသား 
လူနည္းစုမ်ားက တိုင္းျပည္၏ လူဦးေရ၏ ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ေသာ ဗာမာမ်ားကိ ုႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရးအရ 

မ်က္ႏွာသာေပးထားသည္ဟု ၎တို႔က ယူဆေသာ ဗဟိုအစုိးရကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆန္႔က်င္တုိက္ခိုက္၍ ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ 

ပုိရရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၅15 ယင္းမေၾကနပ္မႈမ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္၏ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ 

အသုံးျပဳေနေသာ ေသာင္းက်န္းမႈႏိွမ္နင္းေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားက ပုိ၍ဆိုးဝါးသြားေစခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက 

စတင္အသုံးျပဳလာေသာ ျဖတ္ေလးျဖတ္နည္းဗ်ဴဟာက သူပုန္အုပ္စုမ်ားကို ေဒသခံ အရပ္သားမ်ား ဆီက ရိကၡာ၊ ေငြေၾကး၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ တပ္သားသစ ္အေထာက္အပ့ံမရႏုိင္ေအာင္ လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။  ရြာမ်ားကိ ုရွင္းလင္း၊ 
သီးႏွံမ်ားႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို မီးရႈ႕ိၿပီး၊ ေဒသခံမ်ားမွာ ဖမ္းဆီး ႏိွပ္စက္ခံရၿပီး တခါတရ ံသတ္ျဖတ္ခံရသည္အထိ 
ျဖစ္ခဲ့သည္။၁၆16 ဤနည္းလမ္းမ်ားကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေတြ႔ၿပီး ကယား၊ 
ကရင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္စေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္လည္း အသုံးျပဳသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၁၇ 17  

ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ ္ေျမာက္ပိုင္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၏ အေၾကာင္းမ်ားသည္ သဘာဝသယံဇာတမ်ားကုိ 

ထုတ္ယူအသုံးခ်ျခင္း၊ လယ္ယာေျမႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား၊ ဘိန္းကုန္ကူးျခင္းတို႔ ႏွင့္လည္း 
ဆက္စပ္ေနသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ကမၻာ့အေကာင္းဆုံး ေက်ာက္စိမ္းမ်ားထြက္သည့္ သတၱဳတြင္းမ်ားရိွၿပီး 
တြင္းထြက္မ်ားထုတ္ယူ အသုံးျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိ ုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသည့္ Global Witness အဖြဲ႔၏ အဆိုအရ တစ္ႏွစ္ကုိ 

ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံအထိ ဝင္ေငြရိွေနေၾကာင္း၊ အမ်ားစုမွာ စစ္တပ္က ၎တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားမွ တစ္ဆင့္ 

ရယူေနၾကသည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ ၁၈18 ေရႊႏွင့္ သစ ္အပါအဝင္ အျခားသယံဇာတ မ်ားကလည္း ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို မ်ားစြာ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာ ေစခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ႏွစ္ခုစလုံးတြင္လည္း အစဥ္အလာအရ 

ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရုံႀကီးမ်ား၊ ေရနံႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လိုင္းစေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 

ဆက္စပ္ၿပီး တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉19  

ျမန္မာႏုိင္ငံသည ္အာဖဂန္နစၥတန္ၿပီးလ်င္ ကမၻာ့ဒုတိယအမ်ားဆုံး ဘိန္းထုတ္လုပ္သည့္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္သည္ 

ဘိန္းထြက္ရာ အခ်က္အခ်ာေဒသျဖစ္သည္။၂၀20 ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ ရံုး (UNODC) က 

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရိွ ရြာေပါင္း ၅၉၁ ရြာတြင္ ေလ့လာမႈျပဳခဲ့ရာ အၾကမ္းအားျဖင့္ အိမ္ေထာင္စု ဆယ္စုတြင္ တစ္စုက 

                                                                                                                                                       
12 ၁၂ ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အမည္စာရင္းအျပည့္အစံု ႏွင္ ့အပစ္ရပ္ေရးလက္မွတ္ထုိးသည့္ သို႕မဟုတ္ ပ်က္ျပားသည္ ့အခ်ိန္မ်ားကို Myanmar Peace Monitor, Armed 

Ethnic Groups, http://www.mmpeacemonitor.org/stakeholders/armed-ethnic-groups တြင္ၾကည္ႏ့ိုင္ပါသည္။   
13 ၁၃ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕၏  ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ မ်ား ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအား အင္တာဗ်ဴးနွင့္ 
အီးေမးဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ေမ ၂၀၁၇။ Myanmar Peace Monitor, Armed Ethnic Groups; Melissa Crouch, “Ethnic Rights and Constitutional Change: The Recognition of 

Ethnic Nationalities in Myanmar/Burma,” in Central-Local Relations in Asian Constitutional Systems (၂၀၁၅, ထုတ္ Andrew Harding and Mark Sidel),စာ ၁၂၀ ကုိရႈ။ Paul 

Keenan, “ပေလာင္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး/ Ta’ang National Liberation Army,” Burma Centre for Ethnic Studies အစီရင္ခံစာ အမွတ္ ၂၅ /၂၀၁၅ 
14 ၁၄ ျမန္မာႏိုင္ငံရွ ိလက္နက္ကုိင္မ်ား၏ (- စစ္တပ္လက္ေအာက္ခံႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြ႕ဲမ်ား လက္ေအာက္ခံမ်ား အပါအဝင္) သမိုင္းေၾကာင္းနွင့္ လက္ရွိ ဝက္ဆိုဒ္မ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ကို John Buchanan, Militias in Myanmar, အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ဇူလိုင္ ၂၀၁၆ ကုိၾကည့္ရန္။ 
15 ၁၅ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ရိွပံု ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို -ရိုက္တာသတင္း “Factbox: Key facts about Myanmar,” ၁၈ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၁၊ Lex 

Rieffel, “Peace in Myanmar depends on settling centuries-old ethnic conflicts,” Brookings Institute, ၂၀ မတ္၂၀၁၇ တြင္ရႈ။ 
16 ၁၆ ႏုိင္ငံတကာ ပဋိပကၡ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၊ ျမန္မာ-ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေျခလွမ္းသစ္၊ စာ-၂ 
17 ၁၇ ဥပမာ - ရႈရန္- လူ႕အခြင့္အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ Untold Miseries” စာ ၂၅-၂၆ ။ လူ႕အခြင့္အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ We Are Like Forgotten People”: The Chin 

People of Burma: Unsafe in Burma, Unprotected in India, ဇန္နဝါရ ီ၂၀၀၉။ ဟားဗတ္ ဥပေဒ တကၠသိုလ္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး ဌာန Policy Memorandum: Preventing 

Indiscriminate Attacks and Wilful Killings of Civilians by the Myanmar Military မတ္ ၂၀၁၄ ၀ာ ၁၂- ၂၅ 
18 ၁၈ Global Witness, Jade: Myanmar’s “Big State Secret”, ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၅။ 
19 ၁၉ လူ႕အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ “Untold Miseries” စာ- ၂၉-၃၃ 
20 ၂၀ UNODC “ျမန္မာႏွင့္ ေလာႏိုင္ငံတြင္ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ မ်ားစြာတည္ျငိမ္ ဟု UNODC အစီရင္ခံစာေျပာ” ၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅။ UNODC ၏ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဘိန္းစစ္တမ္း ၂၀၁၅၊ ေလာ နွင့္ 

ျမန္မာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၅ ကိုလည္းရႈ။ 

http://www.mmpeacemonitor.org/stakeholders/armed-ethnic-groups


 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 16 

ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ တိုက္ရုိက္ပတ္သက္ေနသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ အျခားသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းရန္ နည္းလမ္းမရိွျခင္း၊ 
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အဦ အားနည္းျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လုံၿခဳံေရး အားနည္းျခင္းတုိ႔သည္ 

အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။၂၁21 ေကအုိင္ေအ ႏွင့္ တီအင္အယ္ေအတို႔ ကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အခ်ိဳ႕က ၎တို႔၏ ေဒသမ်ားအတြင္း ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈကို တိုက္ဖ်က္ေနေသာ္လည္း၂၂ 22 အျခားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 

ျမန္မာစစ္တပ္က ေထာက္ခံေပးထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ားမွာ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ၊ မက္သာဖီတမင္းေဆးျပား 
ထုတ္လုပ္ေရာင္းဝယ္မႈမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရယူေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ၂၃ 23 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တုိက္ပြဲမ်ားျပန္ျဖစ္လာခ်ိန္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္တည္းလိုမွာပင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရကလည္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္တစ္ခုကို စတင္ခ့ဲၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲ ၁၅ ဖြဲ႔ႏွင့္ 

ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိလာႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၄24 ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရက တစ္ႏုိင္ငံလုံး 
အပစ္ရပ္ေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ရန္ စီစဥ္လာခဲ့သည္။ စာခ်ဳပ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ “ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို 
အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရန္၊ ႏုိင္ငံသားအားလုံး တန္းတူ အခြင့္အေရး ရေရးအတြက္ အာမခံရန္”၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းမွ အရပ္သားမ်ားအား 
အကာအကြယ္ေပးရန္၊ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္တပ္မ်ားေနရာခ်ထားျခင္းကိ ုစီစဥ္ရန္၊ ေနရပ္စြန္႕ခြာ 

ထြက္ေျပးေနရသူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီမ်ားေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ ၎တို႔ လုံၿခဳံစြာ မိမိတို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ 

ေနရပ္သို႔ျပန္ႏုိင္ရန္ ဆုိေသာ အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ၂၅ 25 ပုိ၍ ျပည့္စံုလႊမ္းၿခဳံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား 
ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက ္ရည္ရြယ္သည့္ “အားလုံးပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ား” ျပဳလုပ္ရန္ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း 
ပါဝင္သည္။ ၂၆ 26 

သို႔ရာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ လႈပ္ရွားေနၾကသည့္ အဓိက အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည့္ ေအေအ၊ 
အမ္အင္ဒီေအေအ ႏွင့္ တီအင္အယ္ေအတို႔မွာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္ရပ္ေရးစာခ်ဳပ ္(NCA) တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးခြင့္ မရခဲ့ေပ။၂၇27 

အားလုံးပါဝင္ခြင့္မရျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ားက အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္ႏုိင္ေရးႏွင့္ 

ပါဝင္လိုစိတ္တုိ႔ကို ေလ်ာ့နည္းေစခဲ့သည္။၂၈ 28 ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လႈပ္ရွားေနၾကသည့္ အဖြဲ႔မ်ားအနက္ 
ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (အာစီအက္စ္အက္စ္) တစ္ဖြဲ႔တည္းသာ NCA ကို လက္မွတ္ထိုးခ့ဲသည္။ 
တစ္လအၾကာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အာစီအက္စ္အက္စ္ႏွင့္ တီအင္အယ္ေအတို႔အၾကား ထိေတြ႔တိုက္ပြမဲ်ား 
ျဖစ္ခဲ့သည္။ သမိုင္းေၾကာင္းအရ နယ္ေျမ သူပိုင္ငါပိုင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားက ပဋိပကၡအတြင္း ေနာက္ထပ္အက္ကြေဲၾကာင္းတစ္ခု 

ေပၚလာေစၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ကလည္း ယင္းအေျခအေနကို အသုံးခ်ေနခဲ့ပံုေပၚပါသည္။ ၂၉ 29   

၂၀၁၅ ႏုိဝင္ဘာလက သမိုင္းဝင္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအၿပီးတြင္ ဒီမုိကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 

ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လအကုန္တြင္ အာဏာ ရလာခဲ့သည္။ အေျခခံဥပေဒ 

တားျမစ္ခ်က္အရ သမၼတလုပ္ခြင့္မရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ဟူေသာ ရာထူးကုိ 

ဖန္တီးရယူကာ အရပ္သားတစ္ပုိင္းအစုိးရ၏ ေခါင္းေဆာင္ေနရာကို ရယူခဲ့သည္။ အစုိးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ 

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးစားေပးလပ္ုငန္းစဥ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 

ေမလတို႔တြင္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံမ်ားကို က်င္းပခဲ့သည္။၃၀ 30  

ယင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမ်ားက မည္သည့္ တုိးတက္မႈ ရေစခဲ့သည္ဆုိသည္ကို ယခုအခ်ိန္အထိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 
မသိရေသးပါ။ ညီလာခံႏွစ္ခု အၾကား ကိုးလတာ ကာလအတြင္းတြင္ တိုက္ပြမဲ်ားကေလ်ာ့မသြားပဲ ပုိ၍ပင္ တိုးလာခဲ့ပါသည္။ 
                                                                                                                                                       
21 ၂၁UNODC, Evidence for enhancing resilience to opium poppy cultivation in Shan State, Myanmar, မတ္ ၂၀၁၇၊ စာ ၆-၃၀ ရႈ။ 
22 ၂၂ David Shaw, “Drugs and bullets in Myanmar,” အယ္ဂ်ာဇီးရား၊ ၈ ေဖေဖၚဝါရ ီ၂၀၁၇။ Niels Larsen, “On patrol with Myanmar rebels fighting both the army and drug 

addiction,” Vice News၊ ၂၃ ဧျပ ီ၂၀၁၅ ကုိရႈ။ 
23 ၂၃ ရိုက္တာ “Factbox - the MNDAA: Myanmar's Crowdfunding Ethnic Insurgent Group,” ၂၁ မတ္ ၂၀၁၇။ Anshuman Behera, “Insurgency, Drugs and Small Arms in 

Myanmar,” Strategic Analysis, အတြဲ ၄၁(၁) ၂၀၁၇၊ စာ ၃၄-၄၈။ Charlie Campbell, “Obstacles ahead in Burma’s opium war,” တိုင္းမ္၊ ၁၉ မတ္ ၂၀၁၃ ကိုရႈ။ 
24 ၂၄ ႏုိင္ငံတကာ ပဋိပကၡ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၊ ျမန္မာ-ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေျခလွမ္းသစ္၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားဆသုိီ႕၊  ပဋိပကၡ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ အာရွေဆြးေႏြးပြဲ အမွတ္ ၁၄၉၊ 
၁၉ ေအာက္တိုဘာ၊ စာ-၂၊ ၁၆ 
25 ၂၅ ျပည္ေထာင္စ ုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားၾကား တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး သေဘာတူညီခ်က္၊ ၁၅ ေအာက္တိုဘာ 
၂၀၁၅။ 
26 ၂၆ အခန္း ၁၅။ ႏုိင္ငံတကာ ပဋိပကၡ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၊ ျမန္မာ-ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္၊ စာ-၃ ကုိလည္းရႈ 
27 ၂၇ ႏုိင္ငံတကာ ပဋိပကၡ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၊ ျမန္မာ-ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္၊ စာ- ၂၊၇၊၁၀။ လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲ သံုးဖြဲ႕မွာ ျမန္မာအစိုးရတပ္ႏွင္ ့ႏွစ္ဘက္အပစ္ရပ္ေရး မရွိေသးပါ။ 
ယင္းအခ်က္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ၎တုိ႔ လက္မွတ္ထိုးျခင္းမျပဳႏိုင္ဟု အစုိးစစ္တပ္ကေျပာေနေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ 
အစိုးရစစ္တပ္က ၎တုိ႔ ဦးစြာလက္နက္စြန္႔္ရမည္ဟုေတာင္းဆိုေနၿပီး တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားကလည္း လုံးဝလက္မခံႏိုင္ျဖစ္ေနသည္။ ထက္ႏိုင္ေဇာ ္“ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္- AA, MNDAA or 

TNLA အဖြ႕ဲတို႕ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမျပဳႏိုင္” ဧရာဝတီ၊ ၁ မတ္ ၂၀၁၇။ နန္းလြင္ႏွင္းပြင့္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထဲ မပါဝင္ခင ္တုိင္းရင္းသားမဟာမိတ္ ၃ဖြဲ႕ လက္နက္ျဖဳတ္ဖို႕ စစ္တပ္ေတာင္းဆို” 

ဧရာဝတီ၊ ၁၆ ဇြန ္၂၀၁၆။ 
28 ၂၈ႏုိင္ငံတကာ ပဋိပကၡ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၊ ျမန္မာ-ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္၊ စာ- ၂ မွ ၄ 
29 ၂၉အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၀၁၇။ DVB “ အာစီအက္စ္အက္စ ္ႏွင့္ တီအင္အယ္ေအတို႕ၾကား ္ရင္ဆိုင္တုိက္ပြဲမ်ား ထပ္မံျဖစ္” ေမ ၁၅  

၂၀၁၇ ကုိလည္းရႈ 
30 ၃၀ Joe Freeman “ဒုတိယအၾကိမ္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖြင့္လွစ္” ဗြီအိုေအ၊ ၂၄ ေမ ၂၀၁၇ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 17 

ပထမ ပင္လုံညီလာခ ံက်င္းပခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ပင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ေကအုိင္ေအ၏ ဗ်ဴဟာက်ေသာ 

ေတာင္ကုန္းစခန္းမ်ားကိ ုအျပင္းအထန္ ထိုးစစ္ဆင္တုိက္ခိုက္ခ့ဲသည္။ ၃၁31 လအတန္ၾကာၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀ 

ရက္ေန႔တြင္ တီအင္အယ္ေအ၊ ေအေအ၊ အမ္အင္ဒီေအေအ အဖြဲ႔မ်ားစုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ႏွင့္ 

အနည္းဆုံး ေကအုိင္ေအတပ္ရင္း ႏွစ္ရင္း ပူးေပါင္းပါဝင္ကာ၃၂ 32 ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရိွ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရဲစခန္းမ်ားကိ ု
တၿပိဳင္တည္း ဝင္ေရာက ္တုိက္ခိုက္ခ့ဲသည္။ ၃၃ 33 ျမန္မာစစ္တပ္က ထိုးစစ္မ်ားဆက္တိုက္ ဆင္ေနၿပီး တစ္ခ်ိန္တြင္ 

ေနရာတစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ဖြ႔ဲကို တိုက္ၿပီး ေနာက္ တစ္ဖြဲ႔ကို ဆက္တုိက္ျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ခ့ဲသျဖင့္ အေျခအေနမ်ား 
ဆက္ဆိုးဝါးေနခဲ့ပါသည္။ 

တိုက္ပြမဲ်ား ဆက္ျဖစ္ေနသည့္ၾကားမွပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွ အဓိက လက္နက္ကုိင္အဖြ႕ဲမ်ား အမ်ားစုက 

၂၀၁၇ ေမလ တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ပင္လုံညီလာခံဖြင့္ပြကဲို တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ညီလာခံျပင္ပ ေဆြးေႏြးပြအဲျဖစ္ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။ ၃၄34 အခ်ိဳ႕အဖြဲ႔မ်ား တက္ေရာက္ျဖစ္ခဲ့ျခင္းမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံက ယင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ 
ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္တို႔အေပၚ သံတမန္ေရးဖိအား ေတာက္ေလွ်ာက္ေပးခ့ဲသည့္ ရလာဒ္ျဖစ္ပါသည္။ ၃၅ 35 

ၿပီးခ့ဲသည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏုိင္ငံတကာ၏ အာရံုစုိက္မႈမွာ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္ 
မူဝါဒအရ ခြျဲခားဆက္ဆံခံေနရေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္မ ွရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေရး ျဖစ္ခဲ့သည္။၃၆ 36 ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ 

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ ဥပေဒ 

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွာလည္း ပံုစံတူျဖစ္သည္။ စစ္တပ္က လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ဘာသာေရးအရ လူနည္းစုမ်ားကို ဦးတည္ 
ပစ္မွတ္ထားေနျခင္းသည္ စစ္တပ္က ဖိႏိွပ္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိ ုအေရးယူတာဝန္ခံရျခင္း မရိွပဲ ဆက္က်ဴးလြန္ခြင့္ ရေနျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။   

                                                                                                                                                       
31 ၃၁ Paul Vrieze and Lawa Yang ၏ “ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မယုံၾကည္ႏုိင္ၾက၊ ျမန္မာျပည္သူအမ်ား ဘာ့ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေလ်ာ့ပါးေနရသလဲ” တိုင္းမ္ မဂၢဇင္း၊ ၂၂ 

ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၆။ သူသူေအာင္ ”ေကအုိင္ေအ၏ ဂိဒြန္္ေတာင္ထိပ္စခန္းကို တပ္မေတာ္စီးနင္း“  ျမန္မာတိုင္း ၁၉ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆။ 
32 ၃၂ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕ တခုလံုး ပါမပါမွာလည္း အျငင္းပြားမႈတခ်ိဳ႕ရွိေနသည္။ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ေၾကျငာခ်က္မ်ားတြင္ ေကအုိင္ေအ၏ 

တံဆိပ္ ပါဝင္ျပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ မီဒီယာမ်ား ကလည္း သာမန္အားျဖင့္ ေကအုိင္ေအသည္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ တရားဝင္ပါဝင္သည္ဟု မွတ္ယူထားၾကသည္။ ဥပမာ-ရႈရန္ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲအေပၚ ထုတ္ျပန္သည့္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား (ျမန္မာႏိုင္င)ံ၊ ၁၇ ဇန္နဝါရ ီ၂၀၁၇ http://northernalliance.today/nab-statement-1-17/ ။ ေျမာက္ပိုင္း 
မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား (ျမန္မာႏိုင္င)ံ၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႕အေၾကာင္း၊http://northernalliance.today/about-us/ ။ ခင္ေဇာ္ဝင္း , “Is fighting with the NA-B the beginning of a full-fledged crisis?,” 

ျမန္မာတိုင္းမ္း၊ ၉ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆။ သုိေသာ္ ေကအုိင္အို ဒုတိယဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ ္က  “ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ MNDAA, TNLA, and AA တို႕သာပါဝင္ျပီး ေကအိုင္ေအ 

တစ္ခုလံုး ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း မရိွ၊ ေကအုိင္ေအ တပ္မဟာ ၄ ႏွင့္ ၆ သာပါဝင္သည”္ ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ဧရာဝတီ  “KIA General Gun Maw: ‘To Talk and Live as Equals, That is Genuine 

Peace’,” ၁၇ ဇန္နဝါရ ီ၂၀၁၇။ 
33 ၃၃ “တပ္မေတာ္နဲ႕ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တပ္မ်ား ၂၀၁၇ တြင္ တုိက္ပြဲဆက္လက္ျဖစ္ပြား” ျမန္မာတိုင္း၊ ၅ ဇန္နဝါရ ီ၂၀၁၇။ သူသူေအာင္ ေလေၾကာင္းတိုက္ပြဲအျပီး မံုးကိုးကို တပ္မေတာ္ 
ျပန္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္”  ျမန္မာတိုင္း၊ ၆ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆ 
34 ၃၄ စင္ဟြာသတင္း “ ျမန္မာ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္မထုိး လက္နက္ကိုင္ ၇ဖြဲ႕ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု” ၂၆ ေမ ၂၀၁၇။ ေက်ာ္ခ “ ဝအဖြဲ႔မွ ေက်ာက္ေကာ္အန္း - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က 

သူ႕ဘဝသက္တမ္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရလုိသည္ဟုေျပာ” ဧရာဝတီသတင္း၊ ၂၉ ေမ ၂၀၁၇ 
35 ၃၅ Bertil Lintner, “China captures Myanmar’s peace process,” အာရွတုိင္း၊ ၃ ဇြန ္၂၀၁၇ ကို ရႈ။ 
36 ၃၆ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ “We Are at Breaking Point”: Rohingya: Persecuted in Myanmar, Neglected in Bangladesh ( အညႊန္း - ASA ၁၆/ ၅၃၆၂ /၂၀၁၆)၊ 
၁၉ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆။ 

http://northernalliance.today/nab-statement-1-17/
http://northernalliance.today/about-us/


 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 18 

၂။ ျမန္မာ စစ္တပ္၏ 
က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား 

“တပ္မေတာ္က ရြာထဲဝင္လာၿပီးရင္ လုပ္ခ်င္တာလုပ္တာပါပဲ။ သူတုိ႔ကုိ 

ေလးစားဖုိ႔ ခက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစုိးရရဲ႕ တပ္ေတြလုိ႔ သူတုိ႔ကုိ 

ျမင္ဖုိ႔ခက္ပါတယ္။” 

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာက ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မန္တံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္စစ္သားမ်ား၏ ႏိွပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခင္း ခံခ့ဲရေသာ 

အသက္ ၃၀ အရြယ္ ရြာသား ၃၇ 37  

 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပုိင္းမွ စတင္ၿပီး ျမန္မာ စစ္တပ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား 
အျပင္းအထန ္ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ နယ္ေျမဧရိယာ က်ယ္ဝန္းၿပီး တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔ေပါင္းစံုလႈပ္ရွားေနသည့္ ေဒသျဖစ္သည့္ အတြက္ 
စစ္ဆင္ေရးမ်ားမွာ အခ်ိန္မတူသလို စစ္ဆင္ပံုမ်ားလည္း မတူၾကေပ။ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု အရပ္သားမ်ားမွာ 

ဖမ္းဆီးႏိွပ္စက္ခံရမည္ကိ ု အၿမဲတန္း ေၾကာက္ရြ႕ံစုိးရိမ္ေနၾကရသည္။ အဆိုးဆုံး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္က 

စစ္ဆင္ေရးအသစ္တစ္ခု စတင္ခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္က ေခတၱျဖစ္ေစ နယ္ေျမဆုံးရႈံးလိုက္ရခ်ိန္၊ တုိက္ပြဲတြင္ ၎တို႔ဖက္မ ွ

တပ္သားမ်ား က်ဆံုးမႈ ရိွခ်ိန္မ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားတတ္သည္။  ျမန္မာေျမာက္ပိုင္းအေရး ကၽြမ္းက်င္သူအေတာ္မ်ားမ်ားက 

စစ္တပ္ဖက္က အရွက္ရသည့္ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပြားခ်ိန္သည္ အရပ္သားမ်ားအား က်ဴးလြန္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေတာ့မည္ဆိုသည့္ 

ေရွ႕ေျပးျပယုဂ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကပါသည္။၃၈38 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အကုန္မွ စ၍ ဆိုးဝါးေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈႀကီးမ်ားကို 
ကခ်င္ျပည္နယ္ထက္စာလ်င္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႔ခဲ့ရသည္။ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္မ ွ

အရပ္သားမ်ားက တုိက္ပြဲျဖစ္သည့္ ေနရာမ်ားကိ ုပုိ၍ေရွာင္ရွားနုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး တိုက္ပြမဲ်ားမွာလည္း ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ 

ေကအုိင္ေအတပ္မ်ားအၾကား အမ်ားအားျဖင့္ တပ ္တပ္ခ်င္းျဖစ္ပြားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္မူ 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အမ်ားအျပားရွိေနၿပီး အမ်ားမွာလည္း အရပ္သားလူထု ေနထိုင္သည့္ အရပ္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ 

ရိွေနၾကသည့္အတြက ္ျမန္မာစစ္တပ္ကလည္း စစ္ဖက္ႏွင့္ အရပ္ဖက္ ပစ္မွတ္မ်ားကုိ ခြျဲခားေလ့မရိွပဲ ရံဖန္ရံခါ အရပ္သားမ်ားကိုပါ 
စုေပါင္းသိမ္းႀကဳံးအျပစ္ေပးတတ္သည့္ ပံုစံမ်ိဳး ေတြ႔ရပါသည္။  

အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားထမွဲ စစ္သားလုပ္ႏုိင္ရန္ အရြယ္ေရာက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ လူငယ္မ်ားမွာ 

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ႏုိင္သည္ဟု ျမန္မာစစ္တပ္က ယူဆၿပီး ဖမ္းဆီး၊ ညွဥ္းပန္း၊ သတ္ျဖတ္၊ 
အစေဖ်ာက္ျခင္း၊ အဓမၼ လုပ္အားေပးခုိင္းေစျခင္းမ်ား အမ်ားဆုံး ခံရတတ္သည္။ အျခားေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ပစ္မွတ္ကိ ု

                                                                                                                                                       
37 ၃၇ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၈ ေမ ၂၀၁၇။ 
38 ၃၈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၀၁၇။ ႏွင့္ စကိုက္ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ မတ္ ႏွင့္ ေမ ၂၀၁၇။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 19 

မခြျဲခားပဲ အေျမာက္ႏွင့္ ပစ္ျခင္း၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီေပးမႈမ်ားကိ ု
ကန႕္သတ္ျခင္းတို႔မွာ အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလးႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားကို အမ်ားဆုံး ထိခုိက္ပါသည္။  

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွ အရပ္သားမ်ားက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေျချမန္တပ္မ ၃၃ ႏွင့္ ၉၉ တို႔သည္ အဓိ္က က်ဴးလြန္သူမ်ား 
ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟု ယုံၾကည္ရေလာက္ေသာ တပ္သားမ်ားမွာ 

မည္သည့္အခါမွ်ေလာက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမခံရပါ၊ အေရးယ ူအျပစ္ေပးခံရျခင္းက ပုိ၍ ရွားပါသည္။ 
တိုက္ခုိက္ေရးတပ္ရင္းမ်ားတြင္ ေနရာရထားျခင္းမွာ ရာထူးတုိးျမွင့္ရန္ႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရရန္အတြက္ အဆင့္တစ္ခု 

ျဖစ္ေနတတ္ပါသည္။ ဤသုိ႔ အေရးယူခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနျခင္းမ်ားက ေနာက္ထပ ္က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို ျဖစ္လာေစပါသည္။  

ထင္သလုိ ဖမ္းဆီး ႏိွပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈမ်ား 
“သူတုိ႔ ေမးခြန္းတစ္ခုေမးၿပီးရင္ ရုိက္တယ္။ ေမးလုိက္ ရုိက္လုိက္ပဲ။” 

၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလက ဖမ္းဆီး ရုိက္ႏွက္ခံခ့ဲရေသာ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရြာတစ္ရြာမွ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္ရြာသား ၃၉ 39 

 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ကစၿပီး ႏိွပ္စက္မႈေျမာက္ႏိုင္တဲ ့ဖမ္းဆီးညွဥ္းပန္းမႈ ကိုးခုျဖစ္ပြားခ့ဲေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။ တစ္ဦးခ်င္းစီ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ိဳးရိွသလုိ အုပ္စုလိုက္ဖမ္းဆီး 
ႏိွပ္စက္ခံရျခင္းမ်ိဳးလည္းရိွၿပီး တစ္ႀကိမ္တြင္ ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ပြမဲ်ားျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အရပ္သားမ်ားကို လူသားဒုိင္းအျဖစ္ 

အသုံးျပဳခဲ့ျခင္း ရိွခဲ့သည္။ ဤျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ထိုးစစ္ဆင္မ်ားဆင္ခ်ိန္ႏွင့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းကို 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲ တစ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔က လာေရာက္ တုိက္ခိုက္ၿပီးခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႔ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္ ့
တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားကို အုပ္စုလိုက္ သံသယထားၿပီး စုေပါင္း အျပစ္ေပးခ့ဲသလိ ုျဖစ္ေနပါသည္။ 
မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္အားလုံးမွာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ 

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္လည္း ဖမ္းဆီး ႏိွပ္စက္ ညွဥ္းပန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သမိုင္းေၾကာင္း ရွည္လ်ားစြာရိွခဲ့ပါသည္။ ၄၀40 

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ယင္းအျဖစ္မ်ိဳး ေလ်ာ့နည္းလာရျခင္းမွာ ေကအုိင္အုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ 

ေနထိုင္ၾကေသာသူမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္စစ္သားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ႏုိင္မည့္ ေနရာမ်ားသို႔ ျပန္မသြားၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း 
အရပ္လူႀကီးမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာကူညီမႈ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။ ၄၁41  

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ရြာတစ္ရြာမွ ကေလးႏွစ္ေယာက္ဖခင္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ ္

အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ လယ္ေတာမွ ျပန္လာစဥ္ ျမန္မာစစ္တပ ္စခန္းခ်ထားေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေရွ႕အေရာက္တြင္ 

အဖမ္းခံလိုက္ရသည္။ ယင္းေဒသအတြင္း မၾကာခင္က ေသနတ္သံမ်ား ၾကားခ့ဲရသည္ဟု သူကေျပာသည္။ စစ္သားမ်ားက သူ႔ကို 
ေကအုိင္ေအ သူလွ်ိဳဟု စြပ္စြခဲဲ့သည္ဟု ယခုလိ ုေျပာျပပါသည္။ 

  “သူတုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေခၚသြားၿပီး စစ္သားေတြက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ လက္ေနာက္ျပန္ ႀကိဳးတုပ္ၿပီး ရုိက္ၾကတယ္။ မင္း 
ေကအုိင္ေအ စစ္သားလား၊ ေစာေစာက ေသနတ္နဲ႔ ပစ္ေနတာဘယ္သူလဲ လို႔ ေမးတယ္။ ေမးခြန္းတစ္ခု ေမးၿပီး 
ရုိက္တယ္၊ ေမးလိုက္ ရုိက္လုိက္ပ။ဲ ကၽြန္ေတာ္ ေကအုိင္ေအ စစ္သားမဟုတ္ပါဘူး၊ ဒီမွာ ေတာင္ယာလုပ္ၿပီး ဒီအိမ္မွာပဲ 

ေနတာပါလို႔ ေျဖလိုက္ပါတယ္။  

ပထမေတာ့ လက္သီးနဲ႔ ထုိးၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ မ်က္ႏွာနဲ႔ ရင္ပတ္ကိ ုထုိးၾကတယ္။ ေနာက္ေတာ့ တစ္ေယာက္က 

သစ္ကိုင္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ ရင္ပတ္နဲ႔ ေျခေထာက္ေတြကို ရုိက္တယ္။ အဲဒီ ဒဏ္ရာေတြ အခုအထိ ခံေနရတုန္းပါပ။ဲ” ၄၂42 

၎အဖမ္းခံရသည္ ့သတင္းကို ၾကားသိရသည့္ ရြာလူႀကီးက ၾကားဝင္၍ သူ႔ကို ျပန္လႊတ္ေပးေအာင္ ႀကိဳးစားေပးခ့ဲပါသည္။ 
ဖမ္းခံခဲ့ရသည္ ့ရြာသားက သူ႔ကို ဖမ္းၿပီး ရုိက္ေသာ စစ္သားအားလုံး၏ ပုခံုးတြင္ တပ္မ ၉၉ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား 
တပ္ထားသည္ဟုေျပာသည္။ ၎ကို ျပန္လႊတ္ေပးခ်ိန္တြင္ စစ္သားမ်ားက ေနာက္ထပ္ေသနတ္သံၾကားလွ်င ္၎အား 
ျပန္လာရွာမည္ဟု ေျပာလိုက္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ၄၃43 

                                                                                                                                                       
39 ၃၉ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၆ ေမ ၂၀၁၇။ 
40 ၄၀ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ လိုင္ဇာ၊ မတ္ ၂၀၁၇။ Fortify Rights “ သူတို႕ ကြ်န္ေတာ့္ကို သတ္လိမ့္မယ္”၊ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း စစ္ကာလ 

ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ အဆုံးသတ္ေရး၊ ဇြန ္၂၀၁၄။ လူ႕အခြင့္အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ “Untold Miseries”,  စာ ၃၄ မွ ၃၇၊ ၄၀ မွ ၄၃ ကိုလည္းရႈ 
41 ၄၁ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ လိုင္ဇာ၊ မတ္ ၂၀၁၇။ 
42 ၄၂ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၆ ေမ ၂၀၁၇။ 
43 ၄၃ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၆ ေမ ၂၀၁၇။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 20 

အလားတူပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ရြာတစ္ရြာမွ အသက္ ၄၉ ႏွစ္အရြယ္ ရြာသားတစ္ဦးက 

၎၏ ေရာ္ဘာၿခံသို႔သြားခဲ့သည္။ သူ႔ယာေတာထဲရိွ ျမက္ပင္ရွည္မ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ မီးစတင္ရႈ႕ိေနခ်ိန္တြင္ တပ္မ ၃၃ မွ 

စစ္သားမ်ားေရာက္လာၿပီး သူ႔ကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေနသူဟ ုစြပ္စြခဲဲ့သည္။ သူ႔ကို အနီးကပ္ 

ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္ၿပီး ေမ့ေျမာသြားသည္အထိ ရုိက္ႏွက္ၾကသည္။ သူ႔ကို စစ္သားမ်ားက လမ္းေဘး သစ္ပင္တစ္ပင္ေအာက္တြင္ 

ထားပစ္ခဲ့ၾကသည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔က ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ့ဲရေသာ ၎၏ ဇနီးက ေျပာျပသည္။ 
“ကၽြန္မကိုလည္းေတြ႔ေရာ ကၽြန္မေယာက်္ားက ငါ့ကို သူတို႔ ေသနတ္နဲ႔ ပစ္သြားတယ္လို႔ ေျပာတယ္၊ သူ႔အေျခအေနက 

လုံးဝမေကာင္းဘူး၊ ေသြးေတြလည္း ထြက္ေနတယ္၊ အရုိးလည္း က်ိဳးသြားတယ္။ သူ႔ကုိ တင္ပါးကိ ုပစ္လိုက္တာ က်ည္က 

ဒူးကထြက္သြားတယ္။” ၄၄44 လေပါင္းေတာ္ေတာ္ၾကာသည္အထိ ယင္းအမ်ိဳးသားေဆးရံုတြင္ပင္ ရိွေနပါေသးသည္။ 

ဤျဖစ္ရပ္ကဲ့သို႔ စစ္သားမ်ားက လူတစ္ဦးကိ ုအပစ္ေပးသည့္အေနႏွင့္ ျဖစ္ေစ၊ သတင္းရလို၍ ဝန္ခံခ်က္ရလို၍ ျဖစ္ေစ 

အျပင္းအထန ္ႏိွပ္စက္နာက်င္ေစျခင္းမွာ ႏုိင္ငံတကာ ဓေလ့ထုံးတမ္း ဥပေဒအရ စစ္ရာဇဝတ္မႈ ေျမာက္ပါသည္။ ၄၅45 

ျမန္မာစစ္တပ္က အထမ္းသမားႏွင့္ လမ္းျပေခၚယူခုိင္းေစမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီးလည္း ႏိွပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈမ်ား 
အမ်ားအျပားရိွခဲ့ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က မွတ္တမ္းမ်ားရရိွခဲ့သည္။ (စာမ်က္ႏွာ ၂၀ တြင္ၾကည့္) 

(see page 20).  

အဆိုးဝါးဆုံး ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က မံုးကိုးၿမိဳ႕ ရပ္ကြက ္၆ တြင္ မဂၤလာေဆာင္ပြဲ တစ္ခုအတြက ္

ျပင္ဆင္ေနၾကေသာ သက္ႀကီးရြယ္အုိ၊ မိန္းမ ႏွင့္ ကေလးမ်ား အပါအဝင္ လူေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ကို ျမန္မာစစ္တပ္ စစ္သားမ်ားက 

ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ယင္းဖမ္းခံသူမ်ားထဲမွ ႏွစ္ဦး၊ ရပ္ရြာလူႀကီး တစ္ဦးႏွင့္ ယင္းျဖစ္ရပ္ကို ေလ့လာစံုစမ္းခ့ဲေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ကာကြယ္လႈပ္ရွားသူတစ္ဦးကို အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည္။ မံုးကိုးေဒသတြင္ 

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေျခစုိက္ခဲ့သျဖင့္ ၎တို႔သည္ တပ္မ ၉၉ မွဟု သိေနၾကေသာ စစ္သား တစ္ရာခန္႔က ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားကိ ု
မံုးကိုး ရပ္ကြက ္၆ အနီး ေတာင္ကုန္းေပၚမွ ၎တို႔ စခန္းသို႔ ေခၚေဆာင္သြားခ့ဲသည္။ ၄၆46 

ႏုိဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ မံုးကိုးေဒသတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တပ္မ်ားအၾကား တိုက္ပြမဲ်ား 
ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔က မံုးကိုးၿမိဳ႕အစိတ္အပုိင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုိ 

သိမ္းပုိက္မိထားေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္က ေတာင္ကုန္းစခန္းတြင္ ဆက္ရိွေနၿပီး ယင္းစခန္းသို႔ အရပ္သားမ်ားကို 
ဖမ္းေခၚသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ၄၇47 ဖမ္းခံရသူမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ တုိက္ပြဲမ်ားမွာ ျပင္းထန္လွၿပီး ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြ႔ဲက 

ေတာင္ကုန္းစခန္းကိ ုသိမ္းပုိက္ႏိုင္ရန္ အျပင္းအထန္တိုက္ခိုက္ေနၿပီး တခါတရ ံႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား 
လမ္းေလးတစ္လမ္းသာ ျခားထားသည္ဟု ဆိုသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို အျပင္က တုိက္ေနတဲ ့ေျမာက္ပိုင္းမဟာမတ္တပ္ေတြနဲ႔ 
အတြင္းက ခုခံေနတဲ ့တပ္မေတာ္စစ္သားေတြရဲ႕ ၾကားမွာထားတယ္” ဟု အဖမ္းခံခဲ့ရသည္ ့အသက္ ၅၁ ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသားက 

ေျပာသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဒိုင္းေတြလို သုံးခ့ဲတာ။”၄၈48 

ေတာင္ကုန္းစခန္း ပတ္လည္တြင္ အကာအရံ သံုးဆင့္ရိွၿပီး အရပ္သားမ်ားကို အတြင္းအက်ဆုံး စည္းရုိးႏွင့္ ဒုတိယစည္းရုိး 
အၾကားတြင္ ထားသည္။ စစ္သားေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ ေျမႀကီးေပၚမွာ ေမွာက္ၿပီးေနခုိင္းတယ္ဟု အသက္ ၅၁ 

ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသားကေျပာသည္။ မလႈပ္နဲ႔၊ စကားမေျပာနဲ႔၊ ေျပာရင္ ပစ္မယ္လုိ႔ စစ္သားေတြက ေအာ္ေျပာတယ္။၄၉49 

တစ္ရက္အၾကာတြင္ စစ္သားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားကုိ ျပန္လႊတ္ေပးခ့ဲသည္။ ေနာက္ရက္ အတန္ၾကာတြင္ 

တရုတ္အရပ္သားမ်ား အားလုံးလိုလိုကိုလည္း ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္သည္။ ဆက္ၿပီး ထိန္းသိမ္းခံထားရသူ အမ်ားစုမွာ ေဒသတြင္းမွ 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို ေထာက္ခံသည္ဟု ယူဆရေသာ ကခ်င္၊ ပေလာင ္ႏွင့္ လီဆူးတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္သည္။၅၀50 

မ်က္ျမင္သက္ေသ ႏွစ္ဦးက ျမန္မာစစ္သားမ်ားသည္ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားထမွဲ ႏွစ္ဦးကိ ုပစ္သတ္ခဲ့ၿပီး 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တပ္မ်ား တိုက္ခုိက္လာမည္ကုိ သတင္းမေပးခ့ဲျခင္းေၾကာင့္၊ 
တိုင္းရင္းသားတပ္မ်ားကုိ ေထာက္ခံအားေပးေနျခင္းေၾကာင့္ဆိုကာ ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ တဖန္ 

                                                                                                                                                       
44 ၄၄ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ 
45 ၄၅ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္ခံုရံုး၏ ေရာမ သေဘာတူညီခ်က္၊ ၂၁၈၇ U.N.T.S. ၉၀၊ ၁ ဇြန္၂၀၀၂ တြင္ စတင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္။ ပုဒ္မ ၇(၂)(င) ႏွင့္ ၈(၂)(ဂ)(ဈ)။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

ရာဇဝတ္ခံုရံုး၏ ရာဇဝတ္မႈဟု ေျပာႏိုင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား၊ ပုဒ္မ ၈(၂)(ဂ)(ဈ)-၄၊ စစ္ရာဇဝတ္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊၂၀၁၁၊ https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-

AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf ။ ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒ၊ ဥပေဒသ ၉၀။ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈ ႏွင့္ ရက္စက္မႈ၊ လူမဆန္သည္ ့သုိ႕မဟုတ္ 
လူ႕ဂုဏ္သိကၡာက်ေစသည့္ ဆက္ဆံမႈ https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul. 
46 ၄၆ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ ႏွင့္ မိုင္ဂ်ာယန္္၊ ၁၂ မတ္ ၂၀၁၇။ 
47 ၄၇ မီဒီယာ သတင္းမ်ား ႏွင့္ ဘေလာ့အခ်က္အလက္မ်ားက မံုးကုိး၌အခိ်ဳးေသာ ေတာင္ထိပ္စခန္းမ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္က ဤကာလအတြင္း ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ စိုင္းဝမ္စိုင္း 
“ရွမ္းျပည္နယ္က ပဋိပကၡမ်ား၊ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တပ္မ်ား၏ ထိုးစစ္အျပီး အပ်က္အစီးမ်ား” ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္ ေအဂ်င္စီသတင္း၊ ၃၀ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၆ 

http://english.panglong.org/2016/11/30/conflict-in-shan-state-aftermath-of-northern-alliance-offensives/ “ ျမန္မာစစ္တပ္က သူပုန္ေတြကို မံုးကိုးမွ တိုက္ထုတ္” ၇ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆ 

http://hlaoo1980.blogspot.com/2016/12/burmese-army-drove-insurgents-out-of.html. 
48 ၄၈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ 
49 ၄၉ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ 
50 ၅၀ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ 

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul
http://english.panglong.org/2016/11/30/conflict-in-shan-state-aftermath-of-northern-alliance-offensives/
http://hlaoo1980.blogspot.com/2016/12/burmese-army-drove-insurgents-out-of.html


 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 21 

တိုက္ပြျဲဖစ္ေနေသာ ႏွစ္ဖက္အၾကားတြင္ ထားသျဖင့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း က်ည္ဆံ ႏွင့္ လက္ပစ္ဗံုးဆံမ်ား ထိမွန္ကာ 

ျပင္းျပင္းထန္ထန ္ဒဏ္ရာရသြားၾကသည္ဟု ေျပာျပပါသည္။ ၅၁51 အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔က ေမးျမန္းခ့ဲသူ 
ႏွစ္ဦးအနက ္တစ္ဦးမွာ စစ္တပ္၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင္ ့ဒဏ္ရာ အျပင္းအထန္ရခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ၎မည္သူမည္ဝါဆိုသည္ကို 
သိရွိမသြားႏုိင္ရင္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ မ်ားကိ ုခ်န္လွပ္ထားခ့ဲပါမည္။ ေနာက္ဆုံးက်န္ေနခဲ့ေသာ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ား 
အားလုံးသည္လည္း ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ ၄ရက္မ်ားတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ထပ္ျဖစ္လာသည့္အခါ စစ္သားမ်ား အာရံုလြေဲနခိ်န္ကိ ု
အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္လာႏုိင္ခဲ့ၾကပါသည္။၅၂52  

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြမဲ်ားကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံခ်င္းျဖစ္သည့္ စစ္ပြမဲဟုတ္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ 

လူသားမ်ားကုိ ဒိုင္းအျဖစ္အသုံးျပဳျခင္းမွာ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒအရ စစ္ရာဇဝတ္မႈ 
ေျမာက္ပါသည္။၅၃53  

ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ သတ္ျဖတ္စီရင္မႈမ်ားႏွင့္ လူမ်ားကုိ 

ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီး ေပ်ာက္ဆုံးသြားမႈမ်ား 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ေလာက္မွ စတင္ၿပီး ျမန္မာစစ္တပ ္စစ္သားမ်ားက ဥပေဒျပင္ပမွ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ခုိင္မာေသာ 

အေထာက္အထားမ်ားရိွသည့္ အမႈေလးမႈကို အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က သိရိွခဲ့သည္။ 
ယင္းအမႈေလးမႈတြင္ သတ္ခံရသူ စုစုေပါင္း ၂၅ ဦးရိွၿပီး တစ္ႀကိမ္တြင္ လူ ၁၈ ဦးကိ ုအစုလိုက္သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ဥပေဒျပင္ပမွ သတ္ျဖတ္ျခင္းဟု ယူဆႏုိင္ေသာ ေနာက္ထပ္အမႈသုံးမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ယုံၾကည္ရေလာက္သည့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္ရခဲ့သည္။ တစ္မႈမွာ စိတ္အေျခအေနပံုမွန္မရိွေသာ တရုတ္လူမ်ိဳး ႏွစ္ေယာက္အသတ္ခံခဲ့ရၿပီး 
ေနာက္တစ္မႈမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား သုံးဦး အသတ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းတုိ႔ အသတ္ခံပံုမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးစရာ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံမရခဲ့ေသးပါ။ 

ထို႔အျပင္ ျမန္မာစစ္တပ္က လူမ်ားကိ ုဖမ္းဆီးေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္လိုက္ေသာ အမႈႏွစ္မႈကိုလည္း အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က အေထာက္အထားမ်ား ရခဲ့ပါသည္။ ယင္းသို႔ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆုံးသြားျခင္းမ်ား အမ်ားစုမွာ 

ျမန္မာစစ္တပ္က တုိက္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲေနေသာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံး ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ 

မုံုးကိုးေဒသ အနီးတဝုိက္တြင္ ၂၀၁၆ ႏုိဝင္ဘာလႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ သတ္ျဖတ္ခံရသူ 
ေပ်ာက္ဆံုးသြားသူမ်ားမွာ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားျဖစ္ေသာ ကခ်င္၊ ပေလာင္၊ လီဆူးႏွင့္ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၿပီး 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔ကို ေထာက္ခံသည္ဟု ယူဆခံရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ ေပ်ာက္ဆုံး 
သတ္ျဖတ္ခံရပံုမ်ားမွာ ျမန္မာစစ္တပ္က ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲပံုမ်ားႏွင့္ ပံုစံတူၾကပါသည္။ ၅၄54 

ဥပေဒျပင္ပမွ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ သို႔မဟုတ္ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ပန္ဆန္းႏွင့္ မံုးကုိးအၾကားရိွ နမ့္ကိုင္ဟိုးရြာအနီးတြင္ 

အမ္အင္ဒီေအေအႏွင့္ တုိက္ပြဲျဖစ္ခဲ့သည္။ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ယင္းရြာမွ လူႏွစ္ဦးကိ ု
ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည္။ အသက္ ၇၄ ႏွစ္အရြယ ္ပူးဒါရွင္းက ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္သား ၁၀၀ ေက်ာ္သည္ ေန႔လယ္ ၃ နာရီခန္႔တြင္ 

ေျခလ်င ္ရြာထဲသုိ႔ ဝင္လာၾကသည္ဟု ေျပာျပသည္။ “သူတို႔ ဝင္လာၿပီး ေသနတ္ပစ္သံၾကားေတာ့ ရြာကလူေတြက ထြက္ေျပးဖုိ႔ 
ႀကိဳးစားၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕က မေျပးႏုိင္ၾကဘူး။ အဲဒီက်န္ေနတဲ့ လူေတြကို သူတို႔က ဖမ္းလိုက္တယ္။ 
အသက္ႀကီးတဲ့လူေတြကိုေတာ့ ခ်န္ထားတယ္။ ငယ္ၿပီး သန္မာတဲ့ လူရြယ္ေတြ အားလုံးကုိ ဖမ္းၿပီးေခၚသြားၾကတယ္။” ၅၅55 

ပူးဒါရွင္ႏွင့္ အျခားမ်က္ျမင္သက္ေသျဖစ္ေသာ အသက္ ၆၃ ႏွစ္အရြယ ္ဟြမ္ရွင္ရိွက အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ား အားလုံးက 

တရုတ္ျပည္ဖက္သို႔ ထြက္ေျပးသြားႏွင့္ ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ေျပာျပၾကသည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးစလုံးမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ ရြာထဲသို႔ 
ဝင္လာေသာေနရာမွ တစ္ဖက္ျခမ္းတြင္ ေနၾကသျဖင့္ ေတာထဲသို႔ ေျပးေရွာင္ ပုန္းေန ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ဟြမ္ရွင္ရိွက “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔န့ဲ 

                                                                                                                                                       
51 ၅၁ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ 
52 ၅၂ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္သူ၊ မုိင္ဂ်ာယန္္၊ ၁၂ မတ္ ၂၀၁၇။ 
53 ၅၃ ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒ၊ ဥပေဒသ ၉၇။ လူသားမ်ားကို ဒိုင္းလႊားအကာမ်ားသဖြယ္ အသံုးျပဴျခင္း။ ႏွင့္ ဥပေဒသ ၁၅၆၊ စစ္ရာဇဝတ္ အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ခ်က္။ 
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္ခံုရံုး၏ ေရာမသေဘာတူညီခ်က္ ပုဒ္မ ၈(ခ)(၂၃) ကုိလည္းရႈ။ 
54 ၅၄ လူ႕အခြင့္အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ “Untold Miseries” စာ ၄၀ မွ ၅၁။ ထိုင္းအေျခစိုက္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕(KWAT)၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေဝးမ ွတမ္းခ်င္း၊ အန္အယ္ဒီ 
အစိုးရလက္ထက္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း၌ ထုိးစစ္မ်ားနွင့္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား” ၊ စာ ၈-၉  
55 ၅၅အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး မိုင္ဂ်ာယန္္၊ ၁၂ မတ္ ၂၀၁၇။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 22 

နီးနီးေလးပဲ၊ ခဲတစ္ပစ္ေလာက္ပဲ ေဝးတယ္။ အားလုံးကုိ ရွင္းရွင္းႀကီး ေတြ႔ေနရတယ္။ အသံေတြကေတာ့ အရမ္းဆူေနၿပီး 
ေသနတ္ေတြလည္း ေဖာက္ေနေတာ့ သူတုိ႔ ဘာေတြေျပာေနသလဲ ဆိုတာေတာ့ သဲသဲကြဲကြဲ မၾကားရဘူး၊ ဖမ္းသြားတဲ ့လူေတြကို 
အေရွ႕ဖက္ကို ေခၚသြားတယ္။ ရြာအျပင္ဖက္လည္း ေရာက္ေရာ ေသနတ္သံေတြ ထပ္ၾကားရတယ္။” ၅၆56 စစ္သားမ်ားသည္ 

ဖမ္းထားသူမ်ားကုိ ေခၚထုတ္သြားစဥ္က ၎တို႔အား ေသနတ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထားသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္ဟုလည္း ပူးဒါရွင္က 

ေျပာျပသည္။၅၇57 

ပူးဒါရွင္ႏွင့္ ဟြမ္ရွင္ရိွတို႔ ႏွစ္ဦးစလုံးက တရုတ္ႏုိင္ငံဖက္သုိ႔ ေျပးၿပီး ေရွာင္ေနခဲ့သည္။ ရက္သတၱပတ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 
ၾကာၿပီးသည့္ေနာက္ ရြာသို႔ အေျခအေနၾကည့္ရန္ ျပန္လာခဲ့ၾကသည္။ ဒီဇင္ဘာလ လယ္ သို႔မဟုတ္ လကုန္ပုိင္းေလာက္တြင္ 

ျပန္လာခဲ့ၾကသည္ဟု ဟြမ္ရွင္ရိွကေျပာသည္။  

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ထိုင္ေနၾကတယ္၊ တစ္ေယာက္က အေပါ့သြားမလို႔ ထသြားၿပီး ျပန္လာေသာ ေျမႀကီးထဲမွာ 

ထူးဆန္းတာေတြ႔ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလုံးထလိုက္သြားၿပီး တူးၾကည့္ရေအာင္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ 
က်င္းတစ္က်င္းကို နက္နက္တူးၾကည့္တယ္။ မိန္းမတစ္ေယာက္က သူ႔ေယာက်္ားရဲ႕ ကားေသာ့ကုိ 

သူမွတ္မိတယ္လို႔ေျပာတယ္။ ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ နာရီကို မွတ္မိတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ 
ေနာက္တစ္ေယာက္က ဘိနပ္ကို မွတ္မိတယ္။ ၾကည့္ရတာ အေလာင္းေတြကိ ုမီးရႈ႕ိထားပံုပဲ။” ၅၈58 

ပူးဒါရွင္း က်င္းႏွစ္က်င္းအနက္ တစ္က်င္းကို တူးရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ “လူအေလာင္းနဲ႔ တူတဲ ့မီးေလာင္ထားတဲ့ 
ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုကို ေတြ႔တယ္၊ အရုိးေတြလည္း ေတြ႔တယ္၊ ဒါေပမယ့္ အမ်ားစုက ျပာေတြ ျဖစ္ေနၿပီ၊ တခ်ိဳ႕ ပစၥည္းေတြလည္း 
ေတြ႔တယ္။ ရြာက လူ ၁၈ ေယာက္ေပ်ာက္ေနတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သိထားတယ္ေလ” ဟု 

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကို ေျပာျပသည္။ ၅၉59  

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ သည္ ၎ တို႔ေျပာျပေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို 
အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရြာမွ ရြာလူႀကီးမ်ား၊ ေနာက္တစ္ခါ ယင္းအမႈကိစၥကုိ ေလ့လာစံုစမ္းေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ကာကြယ္လႈပ္ရွားသ ူတစ္ဦးတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္း တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးႏုိင္ခဲ့သည္။ မိမိတို႔အဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 

လူအမ်ားကိ ုစုျမဳပ္ထားသည္ဆုိေသာ ေနရာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ယင္းေနရာကို ၿဂိဳဟ္တုမွ ျပသေသာ ေျမပံုညႊန္းမ်ားကိုလည္း 
ရရိွခဲ့သည္။၆၀60 လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္လႈပ္ရွားသ ူတစ္ဦးက နမ့္ကိုင္ဟိုးရြာမွ ေပ်ာက္ဆုံးေနၿပီး အစုလိုက္ သတ္ျဖတ္ 
ခံလိုက္ရသည္ဟု ယူဆရေသာ လူစာရင္းကိုလည္း ေပးပုိ႔လာခဲ့သည္။ အမ်ားစု အမည္မ်ားမွာ တရုတ္နာမည္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 
ရြာႏွင့္ အနီးတဝုိက္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တိုက္ခုိက္ေနေသာ အမ္အင္ဒီေအေအ တပ္ဖြဲ႔ဝင္အမ်ားစုမွာ တရုတ္မ်ားျဖစ္ၾကသျဖင့္ 

ရြာသားမ်ားကိ ုသတ္ျဖတ္ျခင္းမွာ ထုိအဖြဲ႔ကို ေထာက္ခံသည္ဟု ယူဆသျဖင့္ လက္တုံ႔ျပန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သိမ္းရံုးၿပီး 
ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ 

ဟြမ္ရွင္ရိွကေတာ ့အသတ္ခံရသူ ၁၈ ဦးတြင္ တစ္ဦးမွ် အမ္အင္ဒီေအေအအဖြဲ႔ဝင္ မဟုတ္ဟု ဆုိပါသည္။ “သူတို႔က 

ရြာသားေတြပါပ၊ဲ ဘယ္အဖြ႔ဲနဲ႔မွ မပတ္သက္ပါဘူး၊ သူတို႔ အိမ္ေထာင္လရိွဲ၊ ကေလးေတြလည္း ရိွၾကတယ္၊ 
ေတာင္ယာလုပ္သူေတြပါ။” ၆၁61 အခ်ိဳ႕သူတိ္ု႔မွာ အမ္အင္ဒီေအေအတပ္သား ျဖစ္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ အထမ္းသမားအျဖစ္ 

ကူညီခဲ့ဖူးသည္ျဖစ္ေစ စစ္ပြျဲဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ၎တို႔အား ဖမ္းဆီးၿပီးမွ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းမွာ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ 

ဓေလ့ထုံးတမ္း ဥပေဒမ်ားအရ စစ္ရာဇဝတ္မႈ ေျမာက္ႏိုင္ပါသည္။၆၂62 

ဥပေဒျပင္ပ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားတြင္ ထြက္ေျပးသည္ဟု ယူဆေသာ သူ ႏွစ္ဦးကိ ုျမန္မာစစ္တပ္က ပစ္သတ္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္ကိုလည္း 
အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက မွတ္တမ္းမ်ား ရရိွခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ အလားတူ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုတြင္ 

အရပ္သားငါးဦးတို႔ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရသြားခဲ့ပါသည္။ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ပန္ေလာ္ရြာမွ အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ ၎၏ 

ညီႏွင့္ေတြ႔ဆုံရန္ ရြာမွ ထြက္ခဲ့သည္။ အျခားရြာတစ္ရြာတြင္ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးႏွင့္ ေန႔လယ္စာ စားခ့ဲသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မွ 

စစ္သားမ်ား ရြာသို႔ ဝင္လာခ်ိန္တြင္ သူ ထြက္ေျပးသျဖင့္ ေသနတ္ႏွင္ အပစ္ခံလိုက္ရသည္ဟု မ်က္ျမင္တစ္ဦးက 

                                                                                                                                                       
56 ၅၆ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး မိုင္ဂ်ာယန္္၊ ၁၂ မတ္ ၂၀၁၇။ 
57 ၅၇ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး မိုင္ဂ်ာယန္္၊ ၁၂ မတ္ ၂၀၁၇။ 
58 ၅၈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး မိုင္ဂ်ာယန္္၊ ၁၂ မတ္ ၂၀၁၇။ 
59 ၅၉ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး မိုင္ဂ်ာယန္္၊ ၁၂ မတ္ ၂၀၁၇။ 
60 ၆၀ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ လားရႈိး၊ ေမ ၂၀၁၇။ 
61 ၆၁ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး မိုင္ဂ်ာယန္္၊ ၁၂ မတ္ ၂၀၁၇။ 
62 ၆၂ ဂ်နီဗာ သေဘာတူညီခ်က္ ေလးရပ္မွ အပိုဒ္ ၃ ကုိရႈ။ ဂ်နီဗာ သေဘာတူညီခ်က္ေနာက္ဆက္တြဲ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္း ၁၂ ၾသဂုတ္ ၁၉၄၉၊ ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကုိင္ 
ပ႗ိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရသူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရး၊ ၇ ဒီဇင္ဘာ ၁၉၈၇ တြင္ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္၊ ပုဒ္မ ၄။ ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီလူ႕အခြင့္အေရး ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒ၊ 
ဥပေဒသ ၄၇။ လူပုဂၢိဳလ္အား တုိက္ခိုက္ျခင္းမ်ား Hors de Combat ႏွင့္ ဥပေဒသ ၁၅၆၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ကို ရႈ။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 23 

ေျပာျပပါသည္။၆၃63 သူ႔မိခင္ျဖစ္သူက သတင္းရသျဖင့္ လိုက္သြားရာ စစ္တပ္က အေလာင္းကုိ ယူၿပီး ထြက္သြားခဲ့ၿပီဟု 
အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲကို ေျပာျပသည္။ ေနာက္ဆုံး လားရႈိးေဆးရံုတြင္ သူ႔သား၏ အေလာင္းကို 
ျပန္ေတြ႔ရသည္ဟု ယခုလို ေျပာျပပါသည္။ 

“သားကုိ ေတြ႔ရေတာ့ သူက ေသေနပါၿပီ။ သူ႔ ဗုိက္ကလည္း ပြင့္ေနတယ္။ က်ည္ဆံအေပါက္ၾကီးေတြ႕ရတယ္။ 
တစ္ကိုယ္လုံးမွာလည္း ဒဏ္ရာေတြနဲ႔၊ ကၽြန္မ သိပ္ဝမ္းနည္းလို႔ အေသအခ်ာေတာင္ မၾကည့္ႏုိင္ပါဘူး။ ကၽြန္မ 

မိတ္ေဆြက ၾကည့္ေပးတာ၊ ကၽြန္မသားရဲ႕ မ်က္ႏွာကိုေတာင္ မၾကည့္ရက္ပါဘူး။  
ကၽြန္မ တုိင္ခ်င္ပါတယ္။ ကြတ္ခုိင္က လူႀကီးတစ္ေယာက္ကုိ ေမးၾကည့္တယ္။ သူက ‘ခင္ဗ်ားသားဟာ 

တီအင္အယ္ေအ စစ္သားတစ္ေယာက္ဆုိၿပီး စာပုိ႔ထားတယ္’လို႔ ေျပာတယ္။ သူက စစ္သားမဟုတ္ပါဘူး။ ေက်းရြာ 

ေကာ္မီတီမွာေတာင္ ပါေသးတယ္။ သူက အရင္က ဘုန္းႀကီးဝတ္ေနတာ၊ လားရႈိးမွာေနခဲ့တယ္။ ၿပီးခ့ဲတဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ကမ ွ

ရြာကိုျပန္လာၿပီး အိမ္ေထာင္က်တာ၊ သူ႔မိန္းမက (သူတို႔ရဲ႕ သားဦး) ကုိယ္ဝန္ ေျခာက္လနဲ႔ ။” ၆၄64 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔ ည ၁၀နာရီခန္႔တြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕မွ တစ္နာရီခန္႕သြားရေသာ ရြာတစ္ရြာ အနီးရိွ 

ျမန္မာစစ္တပ ္စစ္ေဆးေရး ဂိတ္တစ္ခု အနီးသို႔ အသက္ ၃၀ အရြယ္ရိွ လက္ဖက္ေတာင္သူ လင္မယားႏွစ္ဦး 
ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္လာပါသည္။ သူတုိ႔ကို စစ္ေမးေသာ စစ္သားမ်ားသည္ မူးေနပံုရသည္ဟု သူတို႔က ေျပာျပသည္။ 
သူတုိ႔ကို လႊတ္ေပးလိုက္သည္ဟု ယူဆၿပီး ေမာင္းထြက္အလာတြင္ စစ္သားတစ္ေယာက္က လွမ္းပစ္လိုက္ သျဖင့္ 

ႏွစ္ေယာက္စလံုးကိ ုက်ည္ထိမွန္ခဲ့သည္။ ေယာက်္ားက ညာဖက္ေပါင္ရင္းကို ထိမွန္ၿပီး က်ည္က ဒူးမွ ထြက္သြားၿပီး မိန္းမမွာ ဒူးကုိ 

ထိမွန္ခဲ့သည္။ ေဆးရံုတြင္ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ကုသခံယူခဲ့ရေသာ ၎ တို႔ကိုယ္ေပၚမွ က်ည္ဆံရာမ်ားကို 
အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔မွ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးက ေတြ႔ျမင္ခဲ့ပါသည္။၆၅65 

အလားတူပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔ကလည္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္းေကးရြာအနီးရိွ လက္ဖက္ခင္းမွ ျပန္လာေသာ 

အမ်ိဳးသမီးသုံးဦး ေသနတ္ႏွင့္ အပစ္ခံရသျဖင့္ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ႏွင့္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ ္ကေလးမေလးမ်ား အပါအဝင္ 

ဒဏ္ရာရသြားၾကသည္။ ယင္းအျဖစ္အပ်က္အေၾကာင္း တုိက္ရိုက္သိရွိသူ ႏွစ္ဦးက အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကို ေျပာျပရာတြင္ အနီးတဝုိက္တြင္ တီအင္အယ္ေအႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔ တိုက္ပြျဲဖစ္ေနၿပီး 
ျမန္မာစစ္သားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအဝင္ အရပ္သားမ်ားကို ေခၚထားၿပီး ထြက္မေျပးရန္ ေျပာခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္တြင္ 

ေသနတ္သံမ်ားထြက္ေပၚလာသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ထြက္ေျပးသည္ကုိ စစ္သားမ်ားက ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု 

ဆိုပါသည္။၆၆66  

ထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳးပမ္းသူမ်ားကုိ ပစ္ခတ္ျခင္းမွာ ျမန္မာစစ္တပ္က ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ တမင္က်င့္သုံးေနေသာ 

မူဝါဒ ျဖစ္ပံုရပါသည္။ နမ့္ဖတ္ကာ ရြာရိွ အမွတ္ (၁၂၃) ေျခလ်င္တပ္ရင္းမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္ ေန႔စြျဲဖင့္ ထုတ္ျပန္ကာ 

တပ္မ ၉၉ ကုိ မိတၱဴေပးထားေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္ ႏွစ္ခုကို အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ရရိွထားပါသည္။ 
ယင္း အမိန္႔တြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔တစ္ခုခု၏ အမွတ္အသား၊ တံဆိပ္မ်ား လက္ဝယ္ေတြ႕ရိွပါက မည္သူကို 
မဆိုဖမ္းဆီးစစ္ေမးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳးပမ္းပါက ပစ္ခတ္ဖမ္းဆီးမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၆၇67 ယင္း စစ္တပ္၏ 

ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို လြတ္လပ္ေသာသတင္းရင္းျမစ္ သုံးခုထံမ ွအျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက ရရိွခဲ့ၿပီး 
အနည္းဆုံး ရြာႏွစ္ရြာကိ ုလိပ္မူထားသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ လူသားခ်င္းစာနာ ကူညီေရး လႈပ္ရွားေနသူ အေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း 
ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ကိ ု၎တုိ႔ ျမင္ေတြ႔ ၾကားသိခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။၆၈68 ဖမ္းခံရမည္ စုိးသျဖင့္ ထြက္ေျပးရန္ႀကိဳးစားေသာ 

အရပ္သားမ်ားကိ ု သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဒဏ္ရာရေစျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာလူသားခ်င္စာနာမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒအရ 

စစ္ရာဇဝတ္မႈ၆၉69 ေျမာက္ႏိုင္ၿပီး အင္အားအသုံးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ားကို 
ခ်ိဳးေဖာက္ရာလည္းေရာက္ပါသည္။၇၀ 70 

                                                                                                                                                       
63 ၆၃ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ 
64 ၆၄ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ 
65 ၆၅ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၆ ေမ ၂၀၁၇။ 
66 ၆၆ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ တယ္လီဖုန္းအင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ၁၀ ေမ ၂၀၁၇။ Lawi Weng “ရွမ္းျပည္နယ္ နမ့္ခမ္းျမိဳ႕တိုက္ခိုက္မႈအတြင္း အရပ္သား တစ္ေယာက္ ေသဆုံး၊ 
အမ်ားအျပား ဒဏ္ရာရ” ဧရာဝတီသတင္း၊ ၃ ေမ ၂၀၁၇။ 
67 ၆၇ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ထား  
68 ၆၈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား လားရႈိး ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၀၁၇။ 
69 ၆၉ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕၊ လူ႕အခြင့္အေရး ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒ၊ ဥပေဒသ ၈၉၊ အသက္ကို ရန္ရွာမႈ ႏွင့္  ဥပေဒသ ၁၅၆။ စစ္ရာဇဝတ္မ်ား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္။ 
70 ၇၀ ဥပေဒျပဳေရး အရာရိွမ်ား ခ်မွတ္ေသာ အင္အားႏွင့္ လက္နက္ အသုံးျပဳျခင္းဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ကိုရႈ။  ရာဇဝတ္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး ႏွင့္ 

ရာဇဝတ္က်ဴးလြန္သူမ်ားအားဆက္ဆံမႈ ဆိုင္ရာ ၈ၾကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ ကြန္ဂရက္၊ ဟာဗားနား၊ က်ဴးဘား၊ ၂၇ ၾသဂုတ္ မွ ၇ စက္တင္ဘာ ၁၉၉၀။ ယင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာ 
ဥပေဒအျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန႕္လက္ခံၾကသည္။  



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 24 

  

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းရိွ ရြာတစ္ရြာသုိ႔ ျမန္မာစစ္တပ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း အမွတ္ ၁၂၃ မွ 

ထုတ္ျပန္ခ်က္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား၏ အထိမ္းအမွတ္ 
တံဆိပ္မ်ားလက္ဝယ္ထားရိွျခင္းကို တားျမစ္ၿပီး အဖမ္းမခံပဲ ထြက္ေျပးသူမ်ားကို 
ပစ္ခတ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ထားသည္။ 

© ရင္းျမစ္ သုံးခုထံမွ ရရိွၿပီး ၎တို႔ မည္သူမည္ဝါဆိုသည္ကို မေဖာ္ျပပဲ 

ခ်န္လွပ္ထားသည္။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီး ေပ်ာက္ဆုံးသြားမႈမ်ား 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔က မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ေပ်ာက္ဆုံးသြားမႈ ႏွစ္မႈကို 
အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က မွတ္တမ္းျပဳစုႏုိင္ခဲ့သည္။ ယင္းေန႔မနက္က အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ ္

လဖိုင္ဂမ္သည ္ခါလမ္ရြာမွ ထြက္ခဲ့သည္။ သူႏွင့္ သူ႔ဇနီးတို႔မွာ စစ္ေဘးမွ ေရွာင္တိမ္းရင္း ယင္းရြာသို႔ ေရာက္ေနၾက 

သူမ်ားျဖစ္သည္။ လဖိုင္ဂမ္သည္ အနားရိွ ေပါင္ရာရြာမွ ေရခပ္ရန္အတြက္ ေရပံုးမ်ားကိ ုယူလာခဲ့သည္။ ခါလမ္ရြာေရတြင္းမွ 

ယင္းေန႔တြင္ ေရမထြက္သျဖင့္ ေရခပ္ရန္ထြက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူ ရြာသို႔ ျပန္ေရာက္မလာေတာ့ပါ။၇၁71  

သူ႕ဇနီး ေခါင္ထြဲက ျမန္မာစစ္တပ္ ေပါင္ရာရြာႏွင့္ ဖုိင္ေခါင္ရြာမ်ားသို႔ ေရာက္ရိွေနေၾကာင္း ယင္းအခ်ိန္က သူတို႔ မသိရွိခ့ဲပါဟု 
အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲကို ေျပာျပသည္။ သူက လဖုိင္ဂမ္ကို ႀကိဳးစားၿပီး ရွာေဖြခ့ဲသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ 

တိုက္ရုိက္ေရာ ၾကားခံလူမ်ားမွ တဆင့္ပါ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ့ဲသည္။ စစ္သားတစ္ေယာက္က သူ႔ေယာက်္ား 
အဖမ္းခံထားရေၾကာင္း၊ ျပန္လႊတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ သူေစာင့္ေနေသာ္လည္း 
လုံးဝျပန္မေတြ႔ရေတာ့ပါ။၇၂72 ခါလမ္ရြာသို႔ လဖိုင္ဂမ္၊ ေခါင္တြဲတို႔ႏွင့္ အတူ ထြက္ေျပးခ့ဲရေသာ အျခားလူႏွစ္ဦးကလည္း 
ယင္းအျဖစ္အပ်က္ မွန္ကန္ေၾကာင္းေျပာျပၿပီး ယင္းအခ်ိန္က ယင္းေဒသကို ျမန္မာစစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္းလည္း 
ေျပာျပခဲ့သည္။၇၃73 တစ္ရက္တည္း တစ္ေနရာထဲတြင္ပင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ကခ်င္လူငယ ္ေလမိုင္တာကို ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ သူ 

ေပ်ာက္ဆံုးသြားခ့ဲသည္။ 

                                                                                                                                                       
71 ၇၁ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး မိုင္ဂ်ာယန္္၊ ၁၂ မတ္ ၂၀၁၇။ ႏွင့္ လားရႈိး၊ ၆ ေမ ၂၀၁၇။ 
72 ၇၂ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး မိုင္ဂ်ာယန္္၊ ၁၂ မတ္ ၂၀၁၇။ 
73 ၇၃ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၆ ေမ ၂၀၁၇။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 25 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ဖမ္းဆီးခံရၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ ေလမုိင္တာ 

 

 
အသက္ ၂၀ေက်ာ္အရြယ္ ၎ မေပ်ာက္ဆံုးခင္ ၁၀ ႏွစ္ခန္႔က ေလမုိင္တာ၏ပံု၊  
©  အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က မံုးကိုးတဝိုက္တြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာေသာအခါ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ 

ရြာတစ္ရြာမွ အသက္ ၄၀ အရြယ္ ေငၚမာဆာသည္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူ သားသမီး သုံးဦးႏွင့္အတူ တရုတ္ျပည္ဖက္သို႔ 
ထြက္ေျပးခ့ဲသည္။ မိတ္ေဆြမ်ားက စီတိုင္ဟ ုေခၚၾကေသာ သူ၏ ခင္ပြန္း ေလမိုင္တာမွာ ရြာရိွ သူတို႔၏ လယ္ယာႏွင့္ 

တိရိစၦာန္မ်ားကိ ုၾကည့္ရႈရန္ ခ်န္ေနခဲ့သည္။ 

ဒီဇင္ဘာလ အေစာပုိင္းတြင္ ေငၚမာဆာ ျမန္မာျပည္ဖက္ကို ျပန္လာခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ တိရိစၦာန္အစာ 

ကုန္ေနသျဖင့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကို အနားရိွ မန္ေဂ်ရြာရိွ စက္တြင္ တြင္ သီးႏံွသြားႀကိတ္ရန္ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ ေစလႊတ္လိုက္သည္။ 
“သူထြက္သြားေတာ့ မနက္ ၁၁ နာရီခြဲေလာက္ရိွၿပီ ” ဟု သူက အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔ကို 
ေျပာျပသည္။ “ညေနအထိလည္း သူ ျပန္ေရာက္မလာဘူး။”၇၄74 သူႏွင့္ အျခားသ ူတစ္ဦးတို႔အား သီးျခားစီ 

စစ္တပ္ကဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း၊ အေျခအေနဆိုးေနေၾကာင္း အရပ္ထဲတြင္ ေကာလာဟလမ်ား ျပန္႔ႏံွ႔ေနခဲ့သည္။ ေလမိုင္တာ 

မန္ေဂ်သို႔အသြား လမ္းတြင္ ျဖတ္သြားရမည့္ ဖုိင္ေခါင္ရြာမွ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက လူတစ္ေယာက္ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ 

ျဖတ္ေမာင္းသြားခ်ိန္တြင္ ေသနတ္သံ ႏွစ္ခ်က္ၾကားလုိက္ရသည္ဟု ေျပာျပခဲ့သည္။၇၅75 

ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ေပ်ာက္ဆုံးေနၿပီး ငါးရက္အၾကာ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေငၚမူဆာသည္ ရပ္ရြာလူႀကီးတစ္ဦး၊ 
အျခားေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ လဖမ္ဂုိင္၏ ဇနီး ေခါင္ထြဲတို႔ႏွင့္အတူ ခါလြမ္ရြာတြင္ စခန္းခ်ထားေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ 

စကားေျပာရန္သြားခဲ့သည္။ အရာရိွ၏ ေမးခြန္းမ်ားထတဲြင္ သူ႔ေယာက်္ား ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ ္စီးသြားသလားဆုိေသာ 

အေမးေၾကာင္ ့ယင္းအရာရိွသည္ ျဖစ္ပ်က္ပုံကို သိေနခဲ့သည္ဟု သူက ယုံၾကည္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ အရာရိွက ဘာမွမေျပာခဲ့ပါ။ 
၇၆76 

ယခ ုအစီရင္ခံစာ ေရးသားခ်ိန္အထိ ေလမိုင္တာ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရိွေနသည္ကို မသိရပါ။ ေငၚမူဆာႏွင့္ 

အနီးတဝုိက္ရြာမ်ားမွ ရြာသားမ်ားက ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ယင္းေဒသတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္သားမ်ားရိွေနခဲ့ၿပီး 
ဖုိင္ေခါင္ရြာအနီးတြင္ စစ္ေဆးေရး ဂိတ္တစ္ခုရိွေနခဲ့ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔ကို 
ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။  

ေငၚမူဆာက သူ႔ခင္ပြန္း အသက္ရွင္ေနဦးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေသးေသးေလးရိွထားေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္က 

သတ္ပစ္လိုက္ၿပီဟု ယူဆေနသည္။ “ကၽြန္မ ေယာက်္ား အေလာင္းကို ရခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အနားတဝုိက္မွာလည္း 
အရပ္သားက သိပ္မ်ားမ်ား မက်န္ေတာ့ဘူး” ဟု သူက အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကို ေျပာျပသည္။ 

                                                                                                                                                       
74 ၇၄ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး မိုင္ဂ်ာယန္္၊ ၁၂ မတ္ ၂၀၁၇။ 
75 ၇၅ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး မိုင္ဂ်ာယန္္၊ ၁၂ မတ္ ၂၀၁၇။ ႏွင့္ လားရႈိး၊ ၆ ေမ ၂၀၁၇။ 
76 ၇၆ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး မိုင္ဂ်ာယန္္၊ ၁၂ မတ္ ၂၀၁၇။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 26 

“တပ္မေတာ္က ေနရာတိုင္းမွာ ရိွေနတယ္။ ကၽြန္မလည္း လိုက္မရွာရဲဘူး။ ကၽြန္မေယာက်္ားက ရုိးသားၿပီး 
ၾကင္နာတတ္တဲ့လူပါ၊ သူက ယာလုပ္ၿပီး မိသားစုကို ရွာေၾကြးတယ္။ ကၽြန္မတို႔ အိမ္ေထာင္က်တာ ၂၄ ႏွစ္ ရိွပါၿပီ။” ၇၇77 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လအထိ ေငၚမူဆာႏွင့္ အျခား အနီးအနားရြာမ်ားမွ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ လူမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္က 

ဆက္ရိွေနေသးသည့္အတြက္ ၎တို႔၏ ရြာမ်ားသို႔ မျပန္ႏုိင္ေသးပဲ ဆက္ေရွာင္တိမ္းေနရပါသည္။၇၈78 သူ၏ စိတ္ေသာက 

ဒုကၡႏွင့္ ျဖစ္ေစလိုေသာ ဆႏၵတုိ႔ကို သူက ယခုလိုေျပာျပခဲ့သည္။ 

ညဖက္ဆို ေခြးေဟာင္သံၾကားတာနဲ႔ ကၽြန္မေၾကာက္တယ္။ အသက္ရွင္ေနေသးေပမယ့္ မလြတ္လပ္ဘူး။ 
စစ္သားေတြ ေရာက္လာဦးမလားလို႔ စုိးရိမ္ေနတယ္။ ကၽြန္မေယာက်္ားအတြက ္တရားမွ်တမႈကို ရခ်င္တယ္။ 
တပ္မေတာ္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ၾကရတဲ ့ကၽြန္မေယာက်္ားနဲ႔ တျခားအရပ္သားေတြအတြက္ ဘယ္ေလာက္ 

ခံစားရသလဲ ေျပာမျပတတ္ဘူး။ အရမ္းလည္း ေဒါသထြက္တယ္။ ျမန္မာ စစ္သားေတြ အိမ္ျပန္သြားဖုိ႔ လုိတယ္။ 
အဲဒီအခ်ိန ္မေရာက္ခင္အထိေတာ့ အရပ္သားေတြအားလုံး ဒုကၡေရာက္ေနၾကရမွာပဲ။၇၉79 

အဓမၼ လုပ္အားေပးခုိင္းမႈႏွင့္ အျခားဆက္ႏြယ္ေနေသာ 

ညွဥ္းပန္းမႈမ်ား 

“တပ္မွဴး အဲဒီမွာ ရိွေနတယ္။ သူကပဲ လုပ္ဖုိ႔  ခြင့္ျပဳေပးခ့ဲတာ။” 

၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာလက ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ လမ္းျပလုပ္ေပးခုိင္းခံခဲ့ရၿပီး ႏိွပ္စက္ခံခဲ့ရေသာ အသက္ ၄၄ ႏွစ္အရြယ္ လယ္သမား၈၀80 

 

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကို စစ္သုံးပစၥည္းမ်ား သယ္ခုိင္းျခင္း၊ လမ္းျပမ်ား အျဖစ္ 

ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း စသည့္ အဓမၼ အလုပ္ခုိင္းေစျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေစတတ္သည့္ သမိုင္းေၾကာင္း ရွည္လ်ားစြာ ရိွခဲ့ပါသည္။၈၁81 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလမွစ၍ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အဓမၼလုပ္အားေပးခုိင္းေစျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္ ့လူ ေလးဦးႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည္။ ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ကူညီေပးေရး 
ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက ယင္းျပႆနာသည္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ၿပီး ၿပီးခ့ဲသည့္ႏွစ္က ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ခု အတြင္းမွာပင္ 

အမ်ားအျပားရိွခဲ့သည္ကို မွတ္တမ္း ျပဳစုထားႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။၈၂82 အဓမၼ လုပ္အားေပးခုိင္းမႈသည္ အျခားေသာ 

ႏိွပ္စက္မႈ ညွဥ္းပန္းမႈ မတရားျပဳမူမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး အရပ္သားမ်ားကိုတိုက္ပြအဲတြင္း အႏၱရာယ္လည္း ရိွေစနုိင္ပါသည္။ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ပန္ဝါရြာမွ အသက္ ၄၄ ႏွစ္အရြယ္ လယ္သမား အမ်ိဳးသား 
တစ္ဦးသည္ မိတ္ေဆြ သံုးဦးႏွင့္ အတူ ၎တို႔၏ ႏြားမ်ား ရွာေဖြရန္ထြက္လာစဥ္ ျမန္မာစစ္တပ ္တပ္ဖြ႔ဲတစ္ဖြဲ႔႕နွင့္ တိုးမိပါသည္။ 
စစ္သားမ်ားက နမ္ဟိုင္းရြာသို႔ သြားခ်င္ေၾကာင္း ေျပာၿပီး အျခားရြာတစ္ရြာသို႔ လိုက္ျပရန္ ေတာင္းဆုိ ခဲ့သည္။ 

ကခ်င္အမ်ိဳးသား ေလးဦးက စစ္သားမ်ားကိ ုလမ္းျပ လိုက္လုပ္ေပးေနရခ်ိန္တြင္ တီအင္အယ္ေအ တပ္ဖြ႔ဲမ်ားက ျမန္မာစစ္တပ္ကိ ု
ဝင္တိုက္သည္ႏွင့္ ႀကဳံလိုက္ရသည္။ တိုက္ပြငဲယ္ ျဖစ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ စစ္သားမ်ားက ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ တီအင္အယ္ေအ 

တပ္ကိ ုျမန္မာစစ္တပ္၏ ေနရာကို ညႊန္ျပခဲ့သည္ဟု စြပ္စြခဲဲ့သည္။ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားက ၎တို႔ မလုပ္ေၾကာင္း 
ျငင္းခ့ဲသည္ဟုဆုိပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ ႀကိဳးေတြနဲ႔ တုပ္ၿပီး ေျမႀကီးေပၚ ေမွာက္ေနခုိင္းတယ”္ ဟု လယ္သမားက 

ေျပာျပသည္။ “စစ္သားေတြက မင္းတို႔ ‘ကခ်င္ေတြ ပေလာင္ေတြ အားလုံးဟာ သူပုန္ေတြပဲ’ လို႔ ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို 
အဆက္မျပတ္ ထိုးတယ္၊ ကန္တယ္။ လမ္းေပၚျပန္ေရာက္ သြားၿပီးတဲ့အခါလည္း ေနာက္ကလုိက္လာၿပီး ကန္ၾကတယ္။” ၈၃83 

                                                                                                                                                       
77 ၇၇ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး မိုင္ဂ်ာယန္္၊ ၁၂ မတ္ ၂၀၁၇။ 
78 ၇၈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး မိုင္ဂ်ာယန္္၊ ၁၂ မတ္ ၂၀၁၇။ ႏွင္ ့လားရႈိး၊ ၆ ေမ ၂၀၁၇။ 
79 ၇၉ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး မိုင္ဂ်ာယန္္၊ ၁၂ မတ္ ၂၀၁၇။ 
80 ၈၀ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၈ ေမ ၂၀၁၇။ 
81 ၈၁ ရႈရန္- ဥပမာ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ Myanmar: Exodus from the Shan State (Index: ASA 16/011/2000), ၁၀ ဇူလုိင္ ၂၀၀၀။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ Myanmar: Leaving Home (Index: ASA 16/023/2005) ၇ စက္တင္ဘာ ၂၀၀၅။ လူ႕အခြင့္အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ Untold Miseries” စာ ၂၅၊ ၄၆-

၅၀။“Forced labour in Myanmar still widespread, says ILO,” ၂၅ ေမ ၁၉၉၉။ 
82 ၈၂ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး ႏွင္ ့ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၀၁၇။ 
83 ၈၃ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၈ ေမ ၂၀၁၇။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 27 

ေနာက္နာရီပုိင္းအၾကာတြင္ တီအင္အယ္ေအတပ္ႏွင့္ တုိက္ပြဲ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဤအႀကိမ္တြင္လည္း 
စစ္သားမ်ားက ရြာသားေလးဦးကို ထပ္ရုိက္ၾကၿပီး စစ္သားတစ္ေယာက္ဘ ဘလိတ္ဓားကို ထုတ္ကာ သုံးေယာက္ကုိ မႊမ္းခ့ဲသည္။ 
ႏွစ္ေယာက္ကုိ ပါးတြင္ ေနာက္တစ္ေယာက္ကို နား အနီးတြင္ လီွးခ့ဲသည္။ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္မ်ားထတဲြင္ ပါသည့္ အသက္ ၃၀ 

အရြယ္အမ်ိဳးသားက သူတို႔ကုိ “ႀကိဳးတုပ္ၿပီး ေျမႀကီးေပၚတြင္ထိုင္ခုိင္းထားသည္” ဟု ဆိုသည္။ “စစ္သားေတြက ကၽြန္ေတာ့္ကုိ 

တက္နင္းၾကတယ္၊ တစ္ေယာက္က ဘလိတ္ဓားနဲ႔ လွီးတယ္။ ဓားနဲ႔ လုပ္တာကေတာ့ တစ္ေယာက္ထဲပါ။ တျခားလူေတြကေတာ့ 

ဝုိင္းၿပီး ကန္ၾကတယ္။” ၈၄84 ေနာက္ေျခာက္လအၾကာတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က 

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ယင္းအမ်ိဳးသားမ်ားကုိ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ့ဲရာ ႏွစ္ဦးတြင္ အမာရြတ္ႀကီးမ်ားကုိ ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ 
တစ္ေယာက္ကို ရုိင္ဖယ္ေသနတ္ဒင္ႏွင့္ ေခါင္းကို အရုိက္ခံခ့ဲရသည္ဟု သူတို႔က ေျပာျပသည္။ အရပ္သားမ်ားက တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းသည္ဆိုကာ စစ္သားမ်ားက တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ နာက်င္ ဒဏ္ရာရေအာင္ 

ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး စစ္ရာဇဝတ္မႈ ေျမာက္ပါသည္။၈၅85  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းခ့ဲသူႏွစ္ဦးက ၎တုိ႔အား လမ္းျပလုပ္ခုိင္းၿပီး 
ႏိွပ္စက္ခဲ့သူမ်ားမွာ တပ္မ ၃၃ က ျဖစ္သည္ဟုေျပာၾကသည္။ ယင္း တပ္မွာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကိ ုမၾကာခင္က ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားအျဖစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က 

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသူမ်ား အနက္ အနည္းဆံုး ငါးဦးက ေထာက္ျပၾကပါသည္။ (ယင္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္စဥ္က) 

တပ္မွဴးတစ္ဦးလည္းရိွေနၿပီး  ၎ကို ပုခံုးေပၚမွ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ အျခားစစ္သားမ်ားက သူ႔ကို စကားေျပာပံုကို ၾကည့္၍ 

သိႏိုင္ခဲ့သည္ဟု ေျပာျပၾကသည္။၈၆86 ကခ်င္အမ်ိဳးသား ေလးေယာက္မွာ ႏွစ္ရက္ၾကာေအာင္ လမ္းျပအျဖစ္ လုပ္ခဲ့ရၿပီး 
၎တို႔ရြာသို႔ ျပန္အေရာက္တြင္ စစ္သားမ်ားက ၎တို႔သည္ ယင္းရြာတြင္ေနသူမ်ား ဟုတ္မဟုတ္ အျခားရြာသားမ်ားအား 
ေမးျမန္းအတည္ျပဳၿပီးမွ ျပန္လႊတ္ ေပးခ့ဲသည္ဟု ဆိုပါသည္။၈၇87 

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အထမ္းသမားအျဖစ္ အဓမၼခုိင္းေစခံခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုကိုလည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က မွတ္တမ္းျပဳစုႏုိင္ခဲ့သည္။ တစ္ခုတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာ အတြင္းက အသက္ ၅၇ 

ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦး ၎၏ လယ္ေျမတြင္ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္ ျမန္မာစစ္သား အေယာက္ ၂၀ ခန္႔ ေရာက္လာၿပီး သူ႔ကို 
ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ၿပီးေနာက္ သူ႔ကုိ က်ည္ဆံႏွင့္ စားစရာမ်ား ပါေသာ သစ္သားေသတၱာတစ္လုံးကိ ုထမ္းပုိး လိုက္ပါေစခဲ့သည္။ 
စစ္သားမ်ားႏွင့္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ လိုက္သြားရၿပီးမွ ၎တို႔ သတိမထားမိခ်ိန္တြင္ ထြက္ေျပးခ့ဲသည္ဟု ေျပာျပသည္။ ယခုအထိ သူ 

ရြာသို႔ မျပန္ရဲေသးပါ။၈၈88  

ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာ ကူညီေပးေနသူမ်ား အေတာ္မ်ားမ်ားက ျမန္မာစစ္တပ္၏ 

အခုိင္းသမားႏွင့္ လမ္းျပမ်ားအျဖစ္ အဓမၼအသုံးျပဳမႈမ်ား ၎တို႔ေဒသတြင္လည္း ဆက္ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။ 
သို႔ေသာ္ ၂၀၁၁ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မ်ားတုန္းကေလာက္ မမ်ားေတာ့ဟု တက္ၾကြလႈပ္ရွားသ ူႏွစ္ဦးက ေျပာျပသည္။ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ 
အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ တိုက္ပြျဲဖစ္ပြားရာ ေနရာမ်ားတြင္ ရြာမ်ားမွာ လူမရိွေတာ့သည္က တစ္ေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း 
လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရး ပုိေကာင္းလာသည့္အတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္က စစ္သားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကားႏွင့္ ပုိမုိလြယ္ကူစြာ 

သယ္ယူလာႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း ျဖစ္မည္ဟု သူတို႔က ေျပာၾကသည္။၈၉89 ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္မူ 

အဓမၼခုိင္းေစမႈမ်ား အႏံွ႔အျပားဆက္ျဖစ္ေနၿပီး ေဝးလံေသာေဒသမ်ား တြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႔ရပါသည္။ အထမ္းသမားနွင့္ 

လမ္းျပမ်ားအျဖစ္ အဓမၼ အလုပ္ခုိင္းျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက ပါဝင္ 

လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အဓမၼလုပ္အားေပး ခုိင္းေစမႈ ဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မွ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ခ္ိ်ဳးေဖာက္ရာလည္း 
ေရာက္ပါသည္။၉၀ 90 အထမ္းသမားႏွင့္ လမ္းျပမ်ားအျဖစ္ အဓမၼေစခုိင္းခံရျခင္းမ်ား အပါအဝင္ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

ပါဝင္ေစျခင္းသည္ ႏုိင္ငံခ်င္းျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ပြမဲဟုတ္သည့္ ပဋိပကၡမ်ားဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာကူညီမႈ 
ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရာလည္း ေရာက္ပါသည္။၉၁91  

                                                                                                                                                       
84 ၈၄ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၈ ေမ ၂၀၁၇။ 
85 ၈၅ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ခံုရံုး၏ ေရာမ သေဘာတူညီခ်က္ ပုဒ္မ ၈(၂)(ဂ)(ဈ) ကုိရႈ။ 
86 ၈၆ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၈ ေမ ၂၀၁၇။ 
87 ၈၇ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၈ ေမ ၂၀၁၇။ 
88 ၈၈အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၉ ေမ ၂၀၁၇။ 
89 ၈၉ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ လိုင္ဇာ၊ ၆ ႏွင့္ ၇ မတ္ ၂၀၁၇။ 
90 ၉၀ အဓမၼ ႏွင့္ မလုပ္မေနရ အလုပ္ေစခိုင္းျခင္း ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (အိုင္အယ္အို အမွတ္ ၂၉) ၃၉ U.N.T.S. ၅၅၊ ၁ ေမ ၁၉၃၂ မွ စတင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္ (ျမန္မာႏိုင္ငံက ၄ မတ္ 

၁၉၅၅ တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးအတည္ျပဳသည္) ကိုရႈ။  အရပ္ဖက္ႏွင္ ့ႏုိင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပ႗ိညာဥ္ (ICCPR) ကုိလည္းရႈ ၊ U.N. Doc. A/6316 (၁၉၆၆)၊ 999 

U.N.T.S. 171၊ ၂၃ မတ္ ၁၉၇၆ တြင္ စတင္က်င့္သုံးသည္။ ပုဒ္မ ၈(၃)။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည ္ICCPR အဖြ႕ဲဝင္ႏုိင္ငံ မဟုတ္ပါ။ 
91 ၉၁ ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ ဓေလ့ထုံးတမ္း ဥပေဒ၊ ဥပေဒသ ၉၅။ အဓမၼ အလုပ္ေစခိုင္းျခင္း (ႏုိင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ “အခေၾကးေငြမေပးပဲ သုိ႔မဟုတ္ အဓမၼညွဥ္းပန္းေစခိုင္းျခင္းမ်ိဳးကို 
တားျမစ္ျခင္းအား” “ႏုိင္ငံတကာဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒအျဖစ္” အသိအမွတ္ျပဳရန္)။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 28 

 

 ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း နမၼတူၿမိဳ႔နယ္အျပင္ဖက္ရိွ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုမွ ေနအိမ္တစ္လုံး၊၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေမလအတြင္း အနီးအနားဒေသတြင္ တိုက္ပြမဲ်ား ျပင္ထးန္စြာ 

ျဖစ္လာမႈေၾကာင့္ ယင္းစခန္းမွ လူအမ်ားအျပား အနားပတ္ဝန္းက်င္ရြာမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခ့ဲရသည္။  ©  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 
  



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 29 

                                                                                                                                                       
92 ၉၂ ျပည္ေထာင္စ ုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈)၊ ပုဒ္မ ၃၄၃။ ၁၉၅၉ စစ္မႈထမ္း အက္ဥပေဒကုိ လည္းရႈ။ 
93 ၉၃ ရိုက္တာသတင္း “ရြာသားေတြကို သတ္ျဖတ္ေၾကာင္း ျမန္မာစစ္သားေတြက စစ္ခံုရံုးမွာ ဝန္ခံ- မ်က္ျမင္သက္ေသ” ၁၁ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၆။ Aileen Thompson, “Civilian justice trumps 

military impunity in Myanmar,” ဧရာဝတီ၊ ၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄။ မိုင္းေယာ္ရြာ က လူမ်ားကို သတ္ေၾကာင္း ဝန္ခံသည့္စစ္သားမ်ား အမႈ စစ္ခုံရုံးေရာက။္ 
94 ၉၄ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ “Myanmar: Four years on, impunity is the Kachin conflict’s hallmark” ( အညြန္း- ASA 16/1832/2015) ၉ ဇြန ္၂၀၁၅။ ရီမြန္ 
“ကခ်င္ ေက်ာင္းဆရာမမ်ားေသဆုံးမႈ တစ္ႏွစ္ၾကာအထိ တရားမွ်တမႈ ေပ်ာက္ဆုံးေနဆဲ” ျမန္မာတိုင္း၊ ၁၉ ဇန္နဝါရ ီ၂၀၁၆ ကုိ ရႈ။ 
95 ၉၅  ရိုက္တာ “Myanmar to probe video that appears to show soldiers beating people,” ၃၁ ေမ ၂၀၁၇ ကိုရႈ။ 
96 ၉၆ ဇာနည္မာန ္“ကခ်င္အရပ္သား သုံးဦးကို ႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္သည္ဟု ျမန္မာစစ္တပ္ စြပ္စြဲခံရ” ဧရာဝတီ၊၂၉ ေမ ၂၀၁၇။ ေအပီသတင္း “Myanmar soldiers accused in deaths of minority 

men in north,” ၃၀ ေမ ၂၀၁၇ ကိုရႈ။ 
97 ၉၇ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၆ ေမ ၂၀၁၇။ 
98 ၉၈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၆ ေမ ၂၀၁၇။ 
99  ၉၉ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ “Myanmar: Four years on, impunity is the Kachin conflict’s hallmark.” 
100 ၁၀၀ ဧရာဝတီ “ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြင္း အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ား အေျပာင္းအလဲလုပ္” ၁၁ ေမ ၂၀၁၇ 

ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနျခင္းႏွင့္ လက္တု႔ံျပန္ခံရမႈကုိ စုိးရိမ္ျခင္းတုိ႔က ဥပေဒအရ အေရးယူမႈ အနည္းငယ္သာ ရိွေစခ့ဲျခင္း 
ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္သားမ်ားသည္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ခ့ဲေသာ သတ္ျဖတ္မႈ၊ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ၊ အဓမၼျပဳက်င့္မႈႏွင့္ 

အျခားလိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်ဴးလြန္မႈမ်ား စေသာ ႀကီးမားသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ တရားစြဆုိဲ အေရးယူခံရမႈ လြန္စြာရွားပါးခဲ့သည္။ 
ျမန္မာဥပေဒအရ စစ္တပ္သည္ ၎ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တရားစီရင္မႈကုိ ကုိယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၿပီး က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ တာဝန္ခံေစျခင္းမွ 
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မၾကာေသးခင္ ႏွစ္ပုိင္းမ်ားအတြင္းတြင္ အမႈကိစၥအနည္းးငယ္အတြက္ တရားစြဆုိဲအေရးယူမႈမ်ားေတြ႔လာရသည္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက 

ရွမ္းျပည္နယ္ မုိင္းေယာ္ရြာမွ ရြာသားငါးဦးအား သတ္ျဖတ္ခ့ဲမႈကုိ စစ္သား ခုႏွစ္ဦးက ဝန္ခံခ့ဲသည္။ ၂၀၁၄ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ စစ္သားတစ္ဦးအား 
အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမတစ္ဦးအား ဖမ္းေခၚအဓမၼက်င့္မႈအတြက္ တရားစြဆုိဲအေရးယူခ့ဲသည္။ ယင္းအမႈမွာ စစ္သားတစ္ဦးအား 
အရပ္ဖက္တရားရံုးက စီရင္ႏုိင္ေသာ ရွားပါးသည့္ အမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။၉၃93 သုိ႔ေသာ ္၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ (ေကဘီစီ) 

အတြက္ အလုပ္လုပ္ေနေသာေက်ာင္းဆရာမႏွစ္ဦး အဓမၼျပဳက်င့္အသတ္ခံရေသာအမႈ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခံရၿပီး 
ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဥၤီး၏ အမႈစေသာ ထင္ရွားေသာအမႈမ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာ အမႈအမ်ားအျပားအတြက္ 

ထိေရာက္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား မရိွခ့ဲပဲ တရားစြဆုိဲ အေရးယူခံရျခင္းမ်ားမွာ ပုိ၍ ရွားပါးခဲ့သည္။၉၄94 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာတြင္ေပၚထြက္လာေသာ ျမန္မာစစ္သားမ်ားက ပေလာင္လူငယ္မ်ားဟု ယူဆရေသာ လူမ်ားကုိ 

ႏိွပ္စက္ညွဥ္းပန္းေနပံုေပၚသည့္ ဗီဒီယုိတစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးသြားမည္ဟု အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔က ကတိျပဳခဲ့သည္။ 
ယင္းျဖစ္ရပ္မွာ ၂၀၁၅ သုိ႔မဟုတ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲသည္ဟု ယူဆရပါသည္။၉၅95  တစ္ခ်ိန္တည္းေလာက္မွာပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ 

စစ္ေရွာင္စခန္းကုိ ျပန္လာေသာ ကခ်င္လူမ်ိဳးသံုးဦးကုိ စစ္တပ္က ဖမ္းဆီးခ့ဲၿပီးေနာက္ ၎တုိ႔၏ အေလာင္းမ်ား ျပန္ေတြ႔ရသည္ဟူေသာ သတင္း 
ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားတြင္ ပါလာခ့ဲၿပီးသည့္ေနာက္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားက ယင္းကိစၥကုိလည္း 
သီးျခားစံုစမ္းစစ္ေဆးသြားမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့ပါသည္။၉၆ 96  

ယခုအစီရင္ခံစာအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ့ဲရေသာ ခံရသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ် ၎တုိ႔ အာဏာပုိင္မ်ားထံ သြားေရာက္တုိင္ၾကားျခင္း မျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။ ကိစၥရပ္အနည္းငယ္တြင္ 

၎တုိ႔က ေဒသခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္ တခ်ိဳ႕ကုိ အေၾကာင္းၾကား 
အကူအညီေတာင္းခ့ဲေသာ္လည္း မည္သည့္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္မွ မရခ့ဲဟု ဆုိပါသည္။ 

ဥပေဒအရ တရားစြဆုိဲ တုိင္ၾကားျခင္း မျပဳၾကသည္မွာ လက္တံု႔ျပန္ခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္၍တစ္ေၾကာင္း၊ (တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္လာမည္ဟု) 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရိွ၍ တစ္ေၾကာင္း ျဖစ္သည္ဟု အားလံုးလုိလုိက ေျပာျပၾကသည္။  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလက ျမန္မာစစ္တပ္မွ ပစ္ခတ္မႈကုိ 

ခံခ့ဲရေသာ အသက္ ၃၃ ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသမီးက “အာဏာပုိင္ေတြကုိ တုိင္လုိက္ရင္ သူတုိ႔က ျပန္လာၿပီး ဒုကၡေပးမွာ ေၾကာက္ၾကတယ္” 

ဟုေျပာသည္။၉၇97လြန္ခ့ဲသည့္ ႏွစ္အေတာ္ၾကာၾကာက သားျဖစ္သူ စစ္သားမ်ား၏ ပစ္သတ္ျခင္းကုိခံခ့ဲရသည့္ အသက္ ၄၁ ႏွစ္အရြယ္ 

မိခင္တစ္ဦးကလည္း အလားတူ ေျပာျပသည္။ “သူႏွင့္ သူ႔မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ ဆုိးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္လာမည္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႔ေနသည္” ဟု 
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လက္တံု႔ျပန္ခံရမည္ကုိ စုိးရိမ္မႈမွာ ခုိင္မာေသာ အေၾကာင္းရင္း ရိွပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ဘရန္ေရွာင္သည္ အသက္ ၁၄ 

ႏွစ္အရြယ္ သူ၏သမီးျဖစ္သူ ဂ်ာဆန္အင္း ေသဆံုးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တုိ႔ ထံသုိ႔ 
စာေရးကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိခ့ဲသည္။ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္မရခ့ဲပဲ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ “မမွန္မကန္စြပ္စြမဲႈ” ႏွင့္ 

တရားစြဆုိဲ အေရးယူခံရကာ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ခ့ဲရပါသည္။၉၉99  

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းေဒသ တုိက္ပြမဲ်ားတြင္ ပါဝင္တုိက္ခုိက္ေနရေသာ တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တပ္မွဴးမ်ားမွာ ၎တုိ႔ 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယံုၾကည္ရေလာက္ေသာ စြပ္စြခဲ်က္မ်ားရိွေနေသာ္လည္း ရာထူးအဆင့္တုိးျမွင့္ ခ်ီးေျမာက္မႈမ်ား 
မၾကာမၾကာေတြ႔ရသည္ဟု ျမန္မာ့အေရးကၽြမ္းက်င္သူ အေတာ္မ်ားမ်ားက ေျပာၾကသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေမလတြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းမွ 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ တပ္မ ၉၉ မွ တပ္မမွဴးမွာ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းစစ္တုိင္း၏ တုိင္းမွဴးအျဖစ္ 

ရာထူးတုိးျမွင့္ေပးျခင္း ခံရသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ၁၀၀100  



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 30 

အရပ္သားမ်ား ေနထုိင္ရာေဒသမ်ားကုိ မခြျဲခားပဲ 

အေျမာက္ႏွင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း 
ၿပီးခ့ဲသည့္ႏွစ္မွ စ၍ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားလာေသာ တုိက္ပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ေမာ္တာႏွင့္ 

အေျမာက္မ်ားကို သုံး၍ ပစ္ခတ္ေလ့ရိွသည္။ ယင္းအေျမာက္က်ည္ဆံမ်ားသည္ အရပ္သားမ်ားေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ားသို႔ 
က်ေရာက္တတ္ၿပီး အရပ္သားမ်ား ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ေနအိမ္အေဆာက္အဦမ်ား ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ လူအမ်ားအျပား 
ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရျခင္းမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 

ယင္းကဲ့သုုိ႔ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အေဆာက္အဦမ်ား ပံုုမွန္လိုုလိုု ထိခုုိက္ပ်က္စီးေနရျခင္းကိုု ၾကည့္လ ွ်င ္

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ စစ္ဖက္ႏွင့္ အရပ္ဖက္ ပစ္မွတ္မ်ားကုုိ ခြျဲခားျခင္းမရိွသလိုု အရပ္သားမ်ား ထိခိုုက္ေသဆံုုးရမႈမ်ား 
အနည္းဆုုံးျဖစ္ေအာင္ လုုံေလာက္သည့္ စီမံေဆာင္ရြက္မႈ မရိွေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ယခင္က 

ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ စစ္ပြမဲ်ားတြင္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္ကိ ုအလားတူ စြပ္စြမဲႈမ်ိဳး ရိွခဲ့သည္။၁၀၁101 တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ 

အုုပ္စုုမ်ားကလည္း တိုုက္ပြျဲဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အရပ္သားမ်ားရိွရာအရပ္မွ ျဖတ္သန္းသြားျခင္း သိုု႔မဟုုတ္ အရပ္သားမ်ား 
ေနထိုုင္ရာေဒသႏွင့္ ကပ္လ်က္ စခန္းခ်ျခင္းမ်ားက ေမာ္တာက်ည္ဆံမ်ားကိုု ဖိတ္ေခၚေနသလုုိ ျဖစ္ၿပီး အရပ္သားမ်ားကို ု
အႏၱရာယ္ရွိေစပါသည္။ 

ခရြာမ်ားကုိ ခြျဲခားမႈမရိွပဲ အေျမာက္ႏွင့္ပစ္ခတ္ျခင္း 

“ေမာ္တာက်ည္ က်လာၿပီး ေပါက္ကြေဲတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလံုး 
ေျမႀကီးေပၚက်ကုန္တယ္။ ထဖုိ႔ ႀကိဳးစားေပမယ့္ မရဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ ဒဏ္ရာ 

ရသြားတယ္။ ေလျဖတ္တုိက္လုိက္ သလုိပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္လည္း လဲက်သြားတယ္။” 

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ဆမ္ၿမိဳ႔နယ္ ဟုိေခ်ာင္ရြာမွ အသက္ ၃၂ ႏွစ္အရြယ္ရြာသားတစ္ဦး ၁၀၂ 102 

 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလမွ စ၍ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ရြာမ်ားအတြင္းသို႔ ေမာ္တာမ်ား အေျမာက္မ်ားျဖင့္ 

ပစ္ခတ္မႈေၾကာင္ ့ရြာသားမ်ား ထိခိုက္ေသဆုံးခ့ဲရေသာ ျဖစ္ရပ္ ခုႏွစ္ခုကို အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က 

မွတ္တမ္းျပဳစုႏုိင္ခဲ့သည္။ ျဖစ္ရပ္အမ်ားအျပားမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔ တိုက္ပြမဲ်ား 
ျဖစ္ေနခိ်န္တြင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင္ ့အရပ္သား ေလးဦး ေသဆုံးၿပီး ၁၃ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕၏ ဒဏ္ရာမ်ား 
ျပင္းထန္သည္။ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က မွတ္တမ္းျပဳစုႏုိင္ခဲ့ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္အပါအဝင္ 

အျခားျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္လည္း ေမာ္တာက်ည္ဆံမ်ားႏွင့္ ေလေၾကာင္းမွ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈမ်ားက အရပ္သားမ်ား၏ 

ေနအိမ္အေဆာက္အဦမ်ား ပ်က္စီးေစခဲ့ၿပီး ရြာမ်ားတြင္ လူမေနရဲေတာ့ပဲ ထြက္ေျပးသြားေစျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 
ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ လူမ်ား ထိခုိက္ေသေၾကမႈ မရိွခဲ့ရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းမွာ အနီးအနားတြင္ တိုက္ပြျဲဖစ္ၿပီဟု သိသည္ႏွင့္္ 

အရပ္သားမ်ားက မျဖစ္ခင္ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္စတြင္ ရြာမ်ားမွ တိမ္းေရွာင္သြားႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ 

လူမႈကူညီေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရိွ ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ားကလည္း ျမန္မာစစ္တပ္က အရပ္သားမ်ား ေနထိုင္ရာ 

ေနရာမ်ားထသဲို႔ အေျမာက္ႏွင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္သျဖင့္ ေသေၾကဒဏ္ရာရေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။၁၀၃103  

ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က အရပ္ဖက္ႏွင့္ စစ္ဖက္ ပစ္မွတ္မ်ားကို ခြျဲခားရန္ မစဥ္းစားပဲ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ဟန ္

တူပါသည္။ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္မႈကို အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ သတိထားခ်က္မ်ား လံုလုံေလာက္ေလာက္ 
လုပ္ခ့ဲဟန္မရိွပါ။ ဥပမာ က်ည္ဆံမ်ား ရည္ရြယ္သည့္ တရားဝင္ စစ္ဖက္ဆုိင္ရာ ပစ္မွတ္မ်ားသို႔သာ က်ေရာက္ရန္ 

ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ထားရိွျခင္း၊ ပစ္မွတ္ကုိ ေက်ာ္သြား၊ လုိသြားၿပီး အရပ္သားမ်ား ထိခုိက္မႈ မရိွေအာင္ ခ်ိန္သားကိုက္ 

ကိရိယာမ်ား အသုံးျပဳျခင္းတို႔ မရိွခဲ့ေပ။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းရိွ လူသားခ်င္းစာနာကူညီေပးေရး ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက 

ေမာ္တာက်ည္မ်ား အရပ္သားမ်ား ေနထိုင္ရာအရပ္သို႔ “မၾကာမၾကာ” က်ေရာက္ေလ့ရိွၿပီး တမင္ပစ္သလား၊ ပစ္မွတ္ကုိ မခြျဲခားပဲ 

                                                                                                                                                       
101 ၁၀၁ လူ႕အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ Untold Miseries”  စာ- ၇၊၃၇-၃၉။ 
102 ၁၀၂ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ 
103 ၁၀၃ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး ႏွင့္ နမၼတူ၊ ေမ ၂၀၁၇။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 31 

ပစ္သလားဆုိသည္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ ကခ်င္ႏွင့္ ပေလာင ္တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ရာ 

ရြာမ်ားကိ ုပစ္ခတ္ျခင္းမွာ “စုရံုးသိမ္းႀကဳံး၍ လက္စားေခ်ျခင္း” ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္း 
ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကို ေျပာျပခဲ့သည္။၁၀၄104 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ နန္းဟုန္ရြာရိွ ယာလုိင္ဆိုသူ အသက္ ၈၁ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦးမွာ 

အိမ္ေရွ႕တြင္ ေမာ္တာက်ည္ဆံ က်ေရာက္ ေပါက္ကြသဲျဖင့္ ေသဆံုးခ့ဲရသည္။ ရြာထဲမွ လူႏွစ္ဦးက က်ည္ဆံမွာ မုိင္ေပါင္း 
အတန္ကြာရိွ ျမန္မာစစ္တပ္ စခန္းခ်ထားရာ ေနရာဖက္မွ က်လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္း 
ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကို ေျပာျပၾကသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ မိနစ္ ၃၀ ခန္႔မွ စတင္၍ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တီအင္အယ္ေအတို႔ အနီးအနားတြင္ 

တိုက္ပြမဲ်ား ျဖစ္ေနခဲ့သည္ဟုလည္း သူတုိ႔ကေျပာျပသည္။ တီအင္အယ္ေအက ၎တုိ႔ရြာအနီးရိွ လမ္းမွ ျဖတ္၍  သူတို႔စခန္းဆီသို႔ 
ဆုတ္ခြာသြားခဲ့သည္ဟုဆိုပါသည္။ ၁၀၅105 ေမာ္တာက်ည္ က်ေရာက္ ေပါက္ကြေဲသာအခါ က်ည္စမ်ားက၁၀၆106 ယာလုိင္၏အိမ္ကုိ 

ထိုးေဖာက္ကာ သူ႔ကုိ ထိမွန္ ေသဆံုးေစခဲ့ၿပီး ရြာသားမ်ားလည္း ထြက္ေျပးခ့ဲၾကရသည္။၁၀၇ 107 အမ်ိဳးသမီးႀကီး၏ ရုပ္အေလာင္း၊ 
သူ႔ေနအိမ္ႏွင့္ က်ေရာက္ေပါက္ကြခဲဲ့ေသာ ေမာ္တာ၏ အၿမီးပုိင္း ဓာတ္ပံုမ်ားကိ ုအျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က 

ရရိွခဲ့သည္။ သူ႕ေနအိမ္တြင္ ေတြ႔ရေသာ အေပါက္မ်ားမွာ ေမာ္တာက်ည္ဆံမွ ထြက္ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရေသာ 

အေပါက္မ်ားအတိုင္းျဖစ္ေနၿပီး က်ည္၏ အၿမီးပုိင္းမွာလည္း ျမန္မာစစ္တပ္က အျခားေနရာမ်ားတြင္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေသာ 

ေမာ္တာမ်ားႏွင့္ တူသည္ကုိ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ 

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ေသာ ျဖစ္ရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တိုက္ပြမဲ်ား ၿငိမ္သြားၿပီဟု 
ယူဆၿပီး ပုန္းေအာင္းေနရာမွ ျပန္ထြက္လာၾကေသာ အရပ္သားမ်ားသည္ ၎တို႔အနီးတြင္ ေမာ္တာက်ည္မ်ား 
က်ေရာက္ေပါက္ကြၿဲပီး ဒဏ္ရာရသည္မ်ားႏွင့္ ႀကဳံၾကရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႔နယ္ 
နမ့္ဖတ္ကာရြာမွ ကေလးရွစ္ေယာက္ မိခင္ အသက္ ၆၀ အရြယ္အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးက ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ေရာင္းခ်ရန္ 

ေစ်းသို႔သြားဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ ေသနတ္သံမ်ား ၾကားရသည္ဟု ဆုိသည္။ သူက ၇ ရက္သား ေျမးကေလးကို ေပြ႕ၿပီး 
က်င္းထဲသုိ႔ဆင္းခဲ့သည္။ “နာရီေတာ္ေတာ္ၾကာေအာင္ ကၽြန္မတို႔ က်င္းထမွဲာ ခိုေနခဲ့တယ္။ ေသနတ္သံေတြ နည္းလာေတာ့ 

တိုက္ပြဲ ၿပီးသြားၿပီလုိ႔ ကၽြန္မထင္ခ့ဲတယ္” ဟုေျပာသည္။ ထုိ႔ေနာက္ သူ အိမ္သို႔ျပန္ကာ ထမင္းခ်က္ခဲ့သည္။ “ဟင္းခ်က္ေနတုန ္

ကၽြန္မ အိမ္သာသြားခ်င္လုိ႔ ထြက္ခဲ့တယ္။ အထဲကို ဝင္လိုက္တာနဲ႔ ဗံုးက ကြဲေတာ့တာပ၊ဲ ဘာသံလည္းလို႔ ကၽြန္မ မေျပာတတ္ဘူး၊ 
သိပ္ေၾကာက္သြားတယ္။ ‘ဗံုးစ’ ၁၀၈108 တစ္စက ကၽြန္မ ေျခက်င္းဝတ္ကို ထိတယ္၊ ေနာက္တစ္စကေတာ့ ေက်ာကုန္းကိ ု
ထိသြားတယ္။” ၁၀၉ 109 သူေဆးရံုသို႔ တစ္ညတက္ခဲ့ရၿပီး ေက်ာကုန္းမွ ဗံုးဆံစကို ခြထဲုတ္ခဲ့ရသည္။၁၁၀ 110 

အလားတူပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႕ကလည္း မန္တုံၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ရြာတစ္ရြာတြင္ အသက္ ၃၃ ႏွစ္အရြယ ္

အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ သူ၏ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ သမီးငယ္တို႔ အိမ္တြင္ရိွေနစဥ္ အနားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တီအင္အယ္ေအတို႔ တိုက္ပြ ဲ
စျဖစ္ခဲ့သည္။ “စစ္က မနက္ပိုင္းမွာ စျဖစ္တာ၊ ၿပီးေတာ့ ရပ္သြားတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မက မီးဖုိထဲဝင္ၿပီး ဟင္းခ်က္တယ္” ဟု 
သူက အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကို ေျပာျပသည္။ “အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ၁၂ နာရီ ၁ နာရီေလာက္ရိွမယ္၊ ဗံုးကြဲတာ၊ 
ကၽြန္မ မူးသြားၿပီး အရမ္းလန္႔သြားတယ္။” ၁၁၁ 111 ေမာ္တာက်ည္က သူ႔အိမ္ႏွင့္ ေဘးအိမ္အၾကားတြင္ က်ေရာက္ေပါက္ကြခဲဲ့ၿပီး 
ဝက္အေတာ္မ်ားမ်ား ေသဆုံးခ့ဲသည္။ ဗံုးစ တစ္စက သူ႔နံေဘးထဲ ဝင္သြားခဲ့သည္။ “အဲဒီအခ်ိန္က ေဆာင္းတြင္းဆိုေတာ့ 

ကၽြန္မက အဝတ္ေတြ အထူႀကီး ဝတ္ထားတယ္။ ဒါေတာင္ ေသြးေတြထြက္လာတယ္” ဟု သူကေျပာျပခဲ့သည္။” ၁၁၂ 112  

သူ၏ ၁၁ ႏွစ္သမီးေလးမွာ ဗံုးဆံအစမ်ားက ညာဖက္ေျခေထာက္အရုိးမ်ားကို ေၾကမြသြားေစၿပီး ပုိမုိျပင္းထန္စြာ 

ဒဏ္ရာရသြားခဲ့သည္။ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ဆက္ျဖစ္ပြားေနသျဖင့္ ၎တို႔ဆက္လက္ ပုန္းခုိေနရၿပီး သမီးငယ္အား ေနာက္တစ္ေန႔မွာ 

ေဆးရံုသို႔ ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ ခြစိဲတ္ကုသမႈ ခံယူခဲရ့ၿပီး ေျခတစ္ဖက္တြင္ သံမဏိေခ်ာင္း ထည့္လုိက္ရပါသည္။ 
“သူလမ္းေတာ့ေလွ်ာက္ႏုိင္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေျခေထာက္ကို ဖိေထာက္လို႔မရဘူး၊ ေဘးက အကူအညီလိုတယ္” ဟု 

                                                                                                                                                       
104 ၁၀၄ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၆ ေမ ၂၀၁၇။ 
105 ၁၀၅ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ တယ္လီဖုန္းအင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ၁၀ ေမ ၂၀၁၇။ 
106 ၁၀၆ ဤ အစီရင္ခံစာတြင ္ဗုံးစ ဆိုေသာ အသံုးအႏႈံးကို ယခုအခါ အသံုးမ်ားေနၿပီျဖစ္သည့္ အဓိပၸါယ္အတုိင္း ေပါက္ကြမဲႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လြင့္စင္ထြက္လာသည့္ က်ည္အစိတ္အပိုင္း အစအနမ်ားကို 
ရည္ညႊန္းသုံးစြဲထားပါသည္။ စစ္ဖက္အသံုးအႏႈံးအတိုင္း အတိအက်ဆိုလ်င္ ဗံုးဆံအစိတ္အပုိင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဗုံးဆံအပုိင္းမ်ားဟုသာ ရည္ညႊန္းရပါမည္။ ဗုံးစဆိုသည္မွာ ၁၈၀၀ 

ျပည့္လြန္ကာလမ်ားက အမ်ားဆုံးသုံးခဲ့ေသာ လက္နက္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုမွ ထြက္လာေသာ အပုိင္းကို ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္စစ္တပ္၏ စစ္သမိုင္းဌာနမွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃ 

ရက္ေန႔က ထုတ္ေသာ “What is the difference between artillery shrapnel and shell fragments?” တြင္ ရႈ၊ http://www.history.army.mil/faq/shrapnel.htm. 
107 ၁၀၇ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ တယ္လီဖုန္းအင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ၁၀ ေမ ၂၀၁၇။ Lawi Weng “ရွမ္းျပည္နယ္ နမ့္ခမ္းျမိဳ႕တိုက္ခိုက္မႈအတြင္း အရပ္သား တစ္ေယာက္ ေသဆုံး၊ 
အမ်ားအျပား ဒဏ္ရာရ” ဧရာဝတီသတင္း၊ ၃ ေမ ၂၀၁၇ ကိုလည္းရႈ။ 
108 ၁၀၈ လက္နက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို လူမ်ားက ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဗုံးဟုသာ သုံးစြဲၾကပါသည္။ ေလယာဥ္ေပၚမွ ႀကဲေသာဗံုးကိုသာမက၊ စစ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားက ပစ္လႊတ္ေသာ ဒံုးက်ည္မ်ား၊ ေမာ္တာႏွင္ ့
အေျမာက္ႀကီးမွ ပစ္ေသာ က်ည္မ်ားႏွင့္ လက္ပစ္ဗံုးမွ ဗံုး အားလုံးကို ဗံုးဟု ေခၚၾကသည္။ ဗုံးဟု ေခၚၾကေသာ လက္နက္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးအစားကို အတိအက် သိႏိုင္ရန ္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက လက္နက္ထိမွန္ခံခဲ့ရေသာ သူမ်ားႏွင့္ ၎ တို႔၏ မိသားစုမ်ားအား လက္နက္အမ်ိဳးအစား အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ျပသၿပီး ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။  
109 ၁၀၉ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ 
110 ၁၁၀ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ 
111 ၁၁၁ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၈ ေမ ၂၀၁၇။ 
112 ၁၁၂ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၈ ေမ ၂၀၁၇။ 

http://www.history.army.mil/faq/shrapnel.htm


 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 32 

ကေလးမေလးက ခ်ိဳင္းေထာက္ႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ သြားေနသည္ကို ၾကည့္ရင္း မိခင္ျဖစ္သူက ေျပာျပပါသည္။၁၁၃ 113 ယင္းေန႔ 
တစ္ေန႔တည္းတြင္ပင္ ေမာ္ေတာ္က်ည္ဆံ အမ်ားအျပား ရြာထဲ သို႔မဟုတ္ ရြာအနားသို႔ က်ေရာက္ခဲ့ၿပီး  အားလုံးမွာ 

ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားရိွရာဖက္မ ွလာၾကသည္ဟု အျခား မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ေျပာျပၾကပါသည္။၁၁၄ 114 

ယခ ုအျဖစ္အပ်က္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ အျခား အျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ 

ျမန္မာစစ္တပ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒမ်ားအရ စစ္ရာဇဝတ္မႈ 
ေျမာက္ႏိုင္ပါသည္။ ယင္းဥပေဒအရ မခြျဲခားပဲ တုိက္ခိုက္ျခင္းကို တားျမစ္ထားသလုိ အရပ္သားမ်ားကို 
ေသေၾကဒဏ္ရာရေစႏုိင္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ စစ္ေရးအရ အသာစီးရႏုိင္ေသာ အေျခအေနတို႔အၾကား မွ်မွ်တတ မရိွေသာ 

တိုက္ခုိက္မႈမ်ားကိုလည္း တားျမစ္ထားပါသည္။၁၁၅ 115  

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအပုိင္းကလည္း အရပ္သားမ်ား စုေဝးေနထိုင္ၾကေသာ ေနရာမ်ားအတြင္း 
ျဖတ္သန္းသြားျခင္း၊ ယင္းေနရာမ်ား အနီးတြင္ တပ္စခန္းခ်ျခင္းမ်ားျဖင့္ အရပ္သားမ်ားကိ ုအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစပါသည္။ 
အျခားေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းရိွပါလ်က္ ယင္းကဲ့သုိ႔ျပဳမူလွ်င္လည္း ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဓေလ့ထုံးတမ္း ဥပေဒမ်ားကိ ု
ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ပါသည္။၁၁၆ 116 ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ အလုပ္လုပ္ ခဲ့ေသာ လူမႈကူညီေရး 
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက တုိင္းရင္းသားတပ္မ်ားသည္လည္း အရပ္သားမ်ား ေနထိုင္သည့္ ေနရာမ်ား အတြင္း ျဖတ္သန္း 
ဝင္ေရာက္ျခင္းကိ ုယခင္ကေလာက္ သတိထားၿပီး မလုပ္ၾကတာ့ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္၏ 

ဆက္တိုက ္ထိုးစစ္ဆင္ေနမႈမ်ားေၾကာင္ ့အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား၏ နယ္ေျမမ်ား က်ဥ္းေျမာင္း လာျခင္းေၾကာင္ ့
ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ေျပာျပခဲ့ပါသည္။၁၁၇ 117  

အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ဟိုေခ်ာင္ကိ ုပစ္ခတ္မႈကဲ့သုိ႔ မိမိတို႔ရြာမ်ားကိ ု
တမင္ပစ္ခတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အရပ္သားမ်ားက ၎တို႔ရရိွထားေသာ သက္ေသအေထာက္အထား အခ်ိဳ႕ကုိ ၾကည့္ၿပီး 
ယုံၾကည္ေနၾကသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား အမ်ားစု တြင္မူ 

တမင္ ပစ္ခတ္မႈထက္ မခြျဲခားပဲ ပစ္ခတ္မႈ၊ ပစ္အားကိ ုအလြန္အကၽြံ သံုးမႈတို႔က ပုိမ်ားေၾကာင္း ေတြ႔ရ ပါသည္။ 

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း နမ့္ဆမ္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ဟုိေခ်ာင္ရြာကုိ အေျမာက္ႏွင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ တအာင္းရြာ ဟုိေခ်ာင္တြင္ လျပည္႔ေန႔ႏွင့္ တအာင္းအမ်ိဳးသားမ်ားေတာ္လွန္ေရးေန႔ ပြကဲို 
က်င္းပရန္ျပင္ဆင္ေနခဲ့သည္။ လူအမ်ား ရြာလယ္ရိွ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ စုေဝးကာ တီးမႈတ္ကခုန္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾက ခ်ိန္တြင္ 

ေမာတ္ာက်ည္ဆံမ်ား က်ေရာက္ေပါက္ကြသဲျဖင့္ လူငယ္ေလးတစ္ဦး အပါအဝင္ အရပ္သား ႏွစ္ဦး ေသဆုံးကာ လူရွစ္ေယာက္မွ ၁၀ 

ေယာက္အထိ ဒဏ္ရာရသြားသည္။ 

ဟိုေခ်ာင္ရြာမွ အသက္ ၃၂ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကို ယခုကဲ့သို႔ ေျပာျပသည္။ 
“ေမာ္တာလည္း ေပါက္ကြေဲရာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး ေျမႀကီးေပၚကုိ လဲက်ကုန္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ထဖို႔ ႀကိဳးစားေပမယ့္ မရဘူး၊ 
ကၽြန္ေတာ့မွာ ဒဏ္ရာရသြားတယ္။ ဘာျဖစ္သြားလဲ ဆုိတာမသိဘူး။ ေလျဖတ္တုိက္လိုက္သလို ျဖစ္ၿပီး လဲက်သြားတာပဲ။ ဗံုးဆံက 

ကၽြန္ေတာ့္ ေက်ာနဲ႔ ေျခေထာက္ကုိ ထိတာ။”၁၁၈ 118 အသက္ ၈ ႏွစ္ ၉ ႏွစ္ခန္႔ရိွသည့္ ေအာင္ေဇာ္လတ္ဆိုသူ ကေလးတစ္ေယာက္လည္း 
ဝမ္းဗုိက္ႏွင့္ ေျခေထာက္ကုိ ထိသည့္ ဒဏ္ရာႏွင့္ ေသဆုံးသြားသည္ဟု မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ေျပာျပသည္။ ကေလးမွာ 

ခ်က္ျခင္းေနရာတြင္ ေသဆုံးသြားေသာ္လည္း သူ႔မိဘမ်ားက သူအသက္ရွင္ဦးမည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ေဆးရံုသို႔ ပုိ႔ခဲ့သည္။၁၁၉  

119 ဒဏ္ရာရသူအမ်ားစု မွာ ရက္မ်ားစြာ၊ သို႔မဟုတ္ လႏွင့္ခ်ီကာ ေဆးရံုတြင္ ေနခဲ့ရၿပီး ၎တုိ႔ ခႏၶာကိုယ္မွ ဗံုးဆံမ်ားကိ ု
ထုတ္ယူခဲ့ရသည္။၁၂၀ 120 

အသက္ ၅၈ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကလည္း အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ သူ၏ သားသမီးမ်ား ဒဏ္ရာရသြားၿပီး သူ႔အိမ္လည္း 
တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း “ပ်က္စီးသြားေၾကာင္းေျပာျပသည္။ အေပါက္ေတြ အမ်ားႀကီးပဲ၊ တံခါးလည္း ပ်က္သြားတယ္။ လူေတြလည္း 

                                                                                                                                                       
113 ၁၁၃ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၈ ေမ ၂၀၁၇။ 
114 ၁၁၄ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၈ ေမ ၂၀၁၇။  
115 ၁၁၅ ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒ၊ ဥပေဒသ ၁၁။ မခြဲျခားပဲ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ဥပေဒသ ၁၂၊ မခြဲျခားပဲ တိုက္ခိုက္ျခင္း အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္္၊ ဥပေဒသ ၁၄။ 
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ (အင္အားကုိ) မွ်တစြာ အသံုးျပဳမႈ၊ ႏွင့္ ဥပေဒသ ၁၅၆၊ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္။ 
116 ၁၁၆ ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒ၊ ဥပေဒသ ၂၃။ လူေနထူထပ္ေသာ ေဒသမ်ားအျပင္ဖက္ရွိ စစ္ေရးပစ္မွတ္မ်ား၏ တည္ေနရာ၊ ဥပေဒသ ၂၄ စစ္ေရးပစ္မွတ္မ်ား 
အနီးတဝုိက္မွ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း 
117 ၁၁၇ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ 
118 ၁၁၈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ 
119 ၁၁၉ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ 
120 ၁၂၀ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 33 

အမ်ားႀကီး ဒဏ္ရာရသြားတယ္။ တခ်ိဳ႕က ေခါင္းကို ထိတယ္၊ တခ်ိဳ႕က ေျခေထာက္ကို ထိတယ္။” ၁၂၁ 121 အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္း 
ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းသည့္အခ်ိန္တြင္ ၎အမ်ိဳးသားႏွင့္ အျခားသူမ်ားက ယင္းေန႔တြင္ တီအင္အယ္ေအတပ္မ်ား 
၎တို႔ရြာႏွင့္ အနီးတဝုိက္တြင္ ရိွမေနသည့္အတြက ္သူတို႕ကုိ ျမန္မာစစ္တပ္က တမင္ပစ္ခတ္သည္ဟု ေျပာၾကသည္။၁၂၂  122 

“(အရင္ေန႔ေတြက ျဖစ္ခဲ့တဲ့ တုိက္ပြဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး) တပ္မေတာ္က ေဒါသထြက္ေနပံုရတယ္”  ဟု ဒဏ္ရာရသြားသူ 
အေတာ္မ်ားမ်ား၏ ဖခင္ အသက္ ၅၈ ႏွစ္အရြယ ္အမ်ိဳးသားက ေျပာသည္။ “(ပြေဲတာ္အတြက)္ လူ ၁၀ ေယာက္ အေယာက္ ၂၀ ေလာက္ 
စုေဝးေနတာလည္း ေတြ႔ေရာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ပစ္မွတ္ထားေတာ့တာပ၊ဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စစ္သားေတြ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သူတုိ႔ 
သိပါတယ္” ၁၂၃ 123 

ျမန္မာစစ္တပ္က ေမာ္ေတာ္မ်ားကုိ ၎တို႔ ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုၿပီး တီအင္အယ္ေအကို ၁၂၄ 124 အပစ္တင္ခ့ဲသည္၊ 
သို႔ေသာ္ ပစ္ခတ္သူမွာ တပ္မေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာသေလာက္ရိွပါသည္။ မ်က္ျမင္မ်ားက ေမာ္တာက်ည္မ်ား ဝင္လာရာ 

လမ္းေၾကာင္းကုိ ေတြ႔ခဲ ့ၾကားခ့ဲၾကရေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ယင္းမွာ ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ ရိွေသာ ျမန္မာစစ္တပ ္စခန္းတစ္ခုဖက္မ ွ

ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။၁၂၅ 125 ဟိုေခ်ာင္ရြာကဲ ့သို႔ရြာမ်ားမွ တအာင္းရပ္ရြာ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ တီအင္အယ္ေအတို႔အၾကား ဆက္သြယ္မႈမ်ား 
ရိွသည္ကို ေထာက္ခ်င့္လွ်င္ လူမ်ိဳးစု ပြဲေတာ္က်င္းပမည့္ ေန႔လိုေန႔မ်ိဳးတြင္ တီအင္အယ္ေအက ရြာထဲသုိ႔ ေမာ္တာမ်ား အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ 

ပစ္ခတ္ခဲ့ဖုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် အလြန္ နည္းပါးပါသည္။ မ်က္ျမင္သက္ေသ တစ္ဦးက ရြာထဲသို႔ က်လာသည့္ ေမာ္တာက်ည္ဆံ ႏွစ္လုံး၏ 

အၿမီးပုိင္း အစမ်ားကိ ုယူလာခဲ့ပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ 

ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႔ခ့ဲ ဓာတ္ပုံရိုက္ယူခဲ့သည္ ့ျမန္မာစစ္တပ္မွ ပစ္ခတ္ခဲ့သည္ ့ေမာ္တာဗုံးဆံ အၿမီးပုိင္းမ်ားႏွင့္ 

ဆင္တူၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 

ေမာ္တာက်ည္ဆံမ်ား ထိမွန္သျဖင့္ လက္ႏွင့္ ေျခေထာက္မွာ ျပင္းထန္စြာ ဒဏ္ရာရသြားေသာ အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသမီးက 

“ဒါမ်ိဳး ေနာက္ထပ ္မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး၊ သူတုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ လမ္းရွာႏုိင္ၾကရင္ေကာင္းမယ္။ ကၽြန္မတို႔က 

ရြာသားေတြပါ၊ ကၽြန္မတို႔ပဲ ခံရတာပ။ဲ” ၁၂၆ 126 ဟု အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကို ေျပာျပသည္။ 

 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းရိွ 

ဟိုေခ်ာင္ရြာထဲသုိ႔ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခ့ဲေသာ 

ေမာ္တာက်ည္ဆံ၏ အၿမီးပုိင္း © အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ 

လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ 

                                                                                                                                                       
121 ၁၂၁ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ 
122 ၁၂၂ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ 
123 ၁၂၃ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ 
124 ၁၂၄ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ အယ္ဂ်ာဇီးရား “Burmese 'stopped from seeking shelter' in China: NGO,” ၁၃ ဇန္နဝါရ ီ၂၀၁၇ 

ကိုလည္းရႈ။ 
125 ၁၂၅ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ 
126 ၁၂၆ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 34 

ဟိုေခ်ာင္ရြာကဲ့သို႔ပင္ အျခားရြာမ်ားတြင္လည္း ရြာထဲသို႔ က်ေရာက္ ေပါက္ကြခဲဲ့ေသာ ဗံုးဆံမ်ား၏ အပုိင္းအစမ်ားကို 
ရြာလူႀကီးမ်ားက အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကို ျပသခဲ့ၾကသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္း 
ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ေတြ႕ရိွမွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ ဗံုးဆံအၿမီးပုိင္းမ်ားမွာ ၈၁၊ ၈၂ ႏွင့္ ၁၂၀ မီလီမီတာ ေမာ္ေတာ္မ်ားမွ 

ပစ္လႊတ္ေသာ က်ည္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ 

အရပ္သားမ်ား ေနထိုင္သည့္ ေနရာသို႔ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ပစ္ခတ္ေသာ ေမာ္တာမ်ား အေျမာက္မ်ားသည္ လူအမ်ားကိ ု
ထိခိုက္ေသေၾက ဒဏ္ရာရေစသည္သာမက အရပ္သားမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ား အေဆာက္အဦမ်ားကိုလည္း ပ်က္စီးေစခဲ့သည္။ 
ၿပီးခ့ဲသည့္ ႏုိဝင္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလမ်ားက မံုးကိုးေဒသတဝုိက္ တိုက္ပြမဲ်ား ျပင္းထန္ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ေလေၾကာင္းမွ 

တိုက္ခုိက္ခဲ့သည္။ ေအာက္တြင္ ေတြ႔ရေသာ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ၿဂိဳဟ္တုမွ ရိုက္ယူခဲ့ေသာ ဓာတ္ပုံတြင္ 

အရပ္သားမ်ားေနထိုင္ရာ ေဒသတြင္ က်င္းၾကီးမ်ား ဟုယူဆႏုိင္ေသာ အရာမ်ားေတြ႔ရၿပီး အနားပတ္ဝန္းက်င္မွ အရပ္သားမ်ား၏ 

အိမ္မ်ား ပ်က္စီးကာ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းလည္း ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။၁၂၇ 127 

ယင္းတိုက္ခုိက္မႈမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ား ေသဆံုးခ့ဲရသည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ ေနရပ္မွ 

ထြက္ေျပးလာသူမ်ားက ယံုၾကည္ေလာက္စရာ ေျပာျပၾကသည္။၁၂၈ 128 သို႔ရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္း 
ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔အေနႏွင့္ ယင္းေသဆုံးမႈမ်ားကို မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္မ်ားျဖင့္ သီးျခားတုိက္ဆိုင္ အတည္ျပဳျခင္း 
မျပဳႏိုင္ခဲ့ပါ။ 

ယင္းကာလအတြင္း ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ မံုးကိုးတဝိုက္တြင္ တိုက္ခုိက္ေနသျဖင့္ စစ္တပ္မွ 

ပစ္ခတ္တိုက္မႈ အခ်ိဳ႕ သုိ႔မဟုတ္အားလုံးမွာ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာမႈ ဥပေဒအရ ဥပေဒႏွင့္ ညီေသာ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား 
ျဖစ္ႏ္ုိင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေလေၾကာင္းမွ တိုက္ခုိက္မႈတြင္ ယင္းေနရာမ်ားတြင္ စစ္ဖက္ပစ္မွတ္မ်ား ရိွေနမေန၊ ျမန္မာစစ္တပ္က 

အရပ္ဖက္ စစ္ဖက္ ခြျဲခားမႈႏွင့္ အင္အားကိ ုပစ္မွတ္ႏွင့္ အခ်ိဳးက်စြာ အသုံးျပဳခဲ့ျခင္း ရိွမရိွတို႔အေပၚလည္း မူတည္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း ထိမွန္ပ်က္စီးခဲ့ရျခင္းကလည္း အထူးစုိးရိမ္စရာ ျဖစ္သည္။ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္အဦမ်ားကိ ု
ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ မရိွေစရန္ အထူး ဂရုစုိက္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔လိုပါသည္။ ယင္းအေဆာက္အဦမ်ားမွာ စစ္ဖက္ ပစ္မွတ္မဟုတ္ခဲ့လွ်င္ 

ယင္းတို႔အား ပစ္မွတ္ထားျခင္းမွာ စစ္ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ပါသည္။၁၂၉ 129  

မခြျဲခားပဲ ပစ္ခတ္မႈမ်ားသည္ လူမ်ားကို အစုလိုက္ ထြက္ေျပးရေစျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေစပါသည္။ နမၼတူၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရိွ 

ကြမ္ဟိုရြာမွ ကေလးႏွစ္ဦး ဖခင္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ၂၀၁၇ ေမလ ၅ ရက္ေန႕တြင္ ၎၏ ရြာအနီးတြင္ 

အတီအင္အယ္ေအႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔ တိုက္ပြမဲ်ား ျဖစ္ေနခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ “တပ္မေတာ္က ရြာထဲကို မဝင္ခင္ 

လက္နက္ႀကီးေတြနဲ႔ အဲဒီဖက္ကုိ ပစ္တတ္တယ္”  ဟု သူက အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကို ေျပာျပသည္။ 
“’ဗံုးေတြ’ က်ေနတာ ငါးမိနစ္ေလာက္ ၾကားရၿပီးတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထြက္ေျပးခ့ဲၾကတယ္။” ၁၃၀ 130 အသက္ႀကီးရင့္သူ 
ေျခာက္ဦးခန္႔သာ ရြာထဲတြင္ က်န္ရစ္ၿပီး က်န္လူ အားလုံးထြက္ေျပးၾကသည္ဟု သူက ေျပာျပပါသည္။ တိုက္ပြမဲ်ား 
မုိးတြင္းေရာက္သည္အထိ ဆက္ျဖစ္ေနလွ်င ္၎တုိ႔ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ဖုိ႔ ခက္မည္ကုိ စုိးရိမ္ရသည္ဟု ဆိုသည္။ 
ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းျပည္တြင္ တိုက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား ေနရပ္မွ ေခတၱေရွာင္တိမ္းေနရတတ္သည္မွာ 

အေလ့အထသဖြယ္ျဖစ္ေနပါသည္။ ၁၃၁ 131 

 

                                                                                                                                                       
127 ၁၂၇ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားထဲမွ အပါအဝင္ အမ်ားစုမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း လူနည္းစုတိုင္းရင္သားမ်ားထဲတြင္မူ ကခ်င္ႏွင့္ 
လီဆူး လူမ်ိဳးအုပ္စု ႏွစ္စုစလံုးမွာ အဓိကအားျဖင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ရႈရန္- Minority Rights International, Myanmar/Burma – Kachin, 

http://minorityrights.org/minorities/kachin/ (ေနာက္ဆံုးဝင္ေရာက္ၾကည္သည့့္္ ေန႕စြဲ- ၅ ဇြန္ ၂၀၁၇). 
128 ၁၂၈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ မိုင္ဂ်ာယန္္၊ မတ္ ၂၀၁၇။ ႏွင့္ လားရႈိး၊ ေမ ၂၀၁၇။ 
129 ၁၂၉ ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြ႕ဲ ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒ၊ ဥပေဒသ ၃၈။ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ားကို တိုက္ခုိက္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ ခံုရံုး၏ 

ေရာမ သေဘာတူညီခ်က္၊ ပုဒ္မ ၈(၂)(င)(၄)။ 
130 ၁၃၀ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ 
131 ၁၃၁ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ 

http://minorityrights.org/minorities/kachin/


 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 35 

                                                                                                                         
၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ရုိက္ယူထားေသာ ပံုတြင္ 

မံုးကိုးတြင္ ထိခုိက္ ပ်က္စီးသြားေသာ 

အေဆာက္အဦမ်ားကို လိေမၼာ္ေရာင္ အစက္မ်ားျဖင့္ 

ျပထားသည္။ ပ်က္စီးေနေသာ အေဆာက္အဦမ်ား၏ 

အေနာက္ေျမာက္ဖက္ရိွ ကြင္းတစ္ကြင္းထတဲြင္ 

ဗံုးဒဏ္ေၾကာင့္ ဟုယူဆႏုိင္စရာ က်င္းတစ္က်င္းကိုလည္း 
ေတြ႔႕ရသည္။ အပ်က္အစီးမ်ားႏွင့္ က်င္းတို႔မွာ 

လြန္ခ့ဲသည့္တစ္လခန္႔က မရိွခ့ဲပါ။ 
ေျမပံုညႊန္း - ၂၄.၀၉၉၆̊ ၊ ၉၈.၃၂၇၇̊ 

ဓာတ္ပံု ©  ၂၀၁၇ DigitalGlobe, Inc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ရုိက္ယူထားေသာ ပံုတြင္ 

အေဆာက္အဦးမ်ားစြာရိွေနေသာ မံုးကိုးျမိဳ႕လယ္တြင္ 

တြင္းၾကီးတခု ကိ ုေတြ႔ရသည္။ ဗံုးဒဏ္ေၾကာင့္ 

အပ်က္အစီးမ်ားကုိလည္း ပုံထတဲြင္ ေတြ႔ႏုိင္သည္။ 

ေျမပံုညႊန္း - ၂၄.၁၀၁၇ံ၊ ၉၈.၃၁၁၁ံံ 

ဓာတ္ပံု ©  ၂၀၁၇ DigitalGlobe, Inc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 36 

 

၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ရုိက္ယူထားေသာ 

ပံုတြင္ မံုးကိုးတြင္ ပ်က္စီးသြားေသာ 

ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခုကို ေတြ႔ရသည္။ 

ဘုရားေက်ာင္းအနီးရိွ ကြင္းတြင္လည္း 
အေပါက္ႀကီးမ်ားကို ေတြ႕ႏုိင္သည္။ ဗံုးဒဏ္ေၾကာင့္ 

ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေပါက္ႀကီးတစ္ခုကုိလည္း 
ဘုရားေက်ာင္းဝင္းထတဲြင္ ေတြ႔ႏုိင္သည္။ 

ေျမပံုညႊန္း - ၂၄.၁၀၁၃ံ၊ ၉၈.၃၂၀၆ံံ 

ဓာတ္ပံု ©  ၂၀၁၇ DigitalGlobe, Inc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ စစ္ေရွာင္ ဒုုကၡသည္စခန္းမ်ားအနီးတြင္ 

အေျမာက္ျဖင့္တုုိက္ခုုိက္ျခင္း 

“အေျမာက္ဆံက တစ္လံုုးက်လာတယ္၊ ေနာက္ ငါးမိနစ္ေလာက္ တ္ိတ္သြားၿပီး 
ေနာက္တစ္လံုုးက်လာတယ္။ ေနာက္ငါးမိနစ္မွာ တစ္လံုုးက်တယ္။ အမ်ားႀကီးပဲ။” 

ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ဇိုုင္းေအာင္ ဒုုကၡသည္စခန္းမွ အသက္ ၅၆ ႏွစ္ရွိ ဒါရွီခြမ္ႏုု၁၃၂  132 

 

၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက အမ်ားသိၾကသည့္ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုုတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ပစ္ခတ္ေသာ ေမာ္တာႏွင့္ 

အေျမာက္ဆံမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေကအုုိင္အုုိထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသမ်ားရိွ လူမ်ားျပည့္ၾကပ္ေနေသာ စစ္ေရွာင္ 

ဒုုကၡသည္စခန္းမ်ား အနီးသိုု႔ ကပ္လ်က္က်ေရာက္ခဲ့သည္။ ဗံုုးဒဏ္ေၾကာင့္ တစ္စံုုတစ္ဦးမွ ထိခိုုက္ေသဆုုံးျခင္း မရိွခဲ့ေသာ္လည္း 
စခန္းတြင္ ေနထိုုင္သူမ်ားအား ေၾကာက္ရြံ႔စုုိးရိမ္ေစၿပီး စခန္းမ်ားမွ အစုုလိုုက္ ထြက္ေျပးမႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုုစလုုံးတြင္ 

စခန္းမ်ား အနီးတဝုုိက္တြင္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္တပ္ဖြ႕ဲမ်ား၏ စစ္စခန္းမ်ား ရိွေနပါသည္။ 

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက ယင္းေဒသအတြင္းရိွ ႏွစ္ဖက္တပ္စခန္းမ်ားရိွရာေနရာမ်ား၏ 

ၿဂိဳဟ္တုုေျမပံုုညႊန္းမ်ားကို ုၾကည္းတပ္ႏွင့္ မရိန္းတပ္ လက္နက္ႀကီးအရာရိွမ်ားအပါအဝင္ ႏုုိင္ငံျခားမွ စစ္ဖက္ကၽြမ္းက်င္ သူမ်ားကိုု 
ျပသခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အေျမာက္ႏွင့္ တုုိက္ခိုုက္မႈမွာ ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္မႈ မရိွႏုုိင္ဟုု ၎တိုု႔က 

ထင္ျမင္ခ်က္ေပးၾကသည္။ အရပ္သား အေျမာက္အမ်ားကိုု ထိခိုုက္ေစႏုုိင္ျခင္း၊ ပစ္မွတ္ကို ုေက်ာ္ၿပီး စစ္ေရွာင္စခန္းတြင္း 
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“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 37 

က်ည္မ်ား က်ေရာက္ႏုုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ကုုိ တားဆီးႏုုိင္ရန္ ပစ္ကြင္းခ်ိန္သား ေျပာင္းသုုံးျခင္း၊ ပစ္မွတ္ကိုု ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား 
မထားရိွျခင္း စသည့္ လိုုအပ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား မလုုပ္ထားျခင္းကိုု ေထာက္ျပၾကသည္။၁၃၃ 133  

မုန္္လုုိင္ခက္ စစ္ေရွာင္ ဒုုကၡသည္စခန္း 
၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ မနက္ ၅ နာရီခန္႔တြင္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္က စတင္ဖြင့္လွစ္ခ့ဲေသာ မုန္လိုင္ခက္ဒုုကၡသည္စခန္းရိွ အိမ္မ်ား၊ 
မီးဖုုိေခ်ာင္တစ္ခုု၊ ေရခ်ိဳးခန္းတိုု႔ႏွင့္ မီတာ ၅၀ ခန္႔သာ ကြာေဝးေသာ ေနာင္ကုုန္း တစ္ခုုကိုု ေမာ္တာထိမွန္ ခဲ့သည္။ 
စခန္းေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ သားသမီးေလးဦးတိုု႔၏ ဖခင္ အသက္ ၅၁ ႏွစ္အရြယ္ လဆန္ေနာ္က “ကၽြန္ေတာ္က မနက္ ၃ 

နာရီေလာက္ကတည္းက အိပ္လိုု႔မရဘူး၊ ေမာ္တာ ပစ္သံေတြ ၾကားေနခဲ့ရတယ္။ သိပ္မၾကာဘူး ဒီနားမွာ က်ၿပီး 
ေပါက္ကြေဲတာ့တာပ၊ဲ ပစ္လိုုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒင္ ဆိုုၿပီး ၾကားရတယ္၊ ေနာက္ေတာ ့ကြတဲာပ၊ဲ အသံႀကီးက သိပ္က်ယ္တယ္၊ 
ေျမႀကီးလည္း တုုန္သြားၿပီး ကေလးေတြက ငုုိေတာ့တာပ”ဲ ဟုု ေျပာျပသည္။ ၁၃၄ 134 

ေမာ္တာေၾကာင့္ ဗံုုးဆံမ်ား ထြက္လာၿပီး မီးဖိုုေခ်ာင္တစ္ခုု အပါအဝင္ စခန္းထဲမွ အေဆာက္အဦ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 
ပ်က္စီးသြားၿပီး စခန္းထမွဲ ဝက္တစ္ေကာင ္ေသဆုုံးခ့ဲသည္။ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ မတ္လတြင္ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား စခန္းသိုု႔ေရာက္ခဲ့ရာ ေမာ္တာက်ေရာက္ ေပါက္ကြခဲဲ့သည့္ ေနရာႏွင့္ 

အနီးဆုုံးတြင္ ရိွသည့္ သစ္သားအေဆာက္အဦ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ က်ပ္ေစ့ခန္႔ရိွသည့္ အေပါက္မ်ား ျဖစ္သြားခဲ့သည္ကုုိ 

ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ထိခိုုက္ဒဏ္ရာရျခင္းမရိွခဲ့သည့္ အေၾကာင္းတစ္ရပ္မွာ ေမာ္တာက်ေရာက္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ 

ဆိုုင္မည္ဟုု ထင္ေၾကာင္း လဆန္ေနာ္က ေျပာသည္။ ယင္းအခ်ိန္မွာ တနဂၤေႏြေန႔ မနက္ေစာေစာျဖစ္သျဖင့္ လူအမ်ားက 

အျပင္ထြက ္လမ္းေလွ်ာက္မေနၾကပဲ “သူတုုိ႔အိမ္ေတြထဲမွာ ရိွေနၾကတယ္။ တျခားအခ်ိန္ဆိုုရင္ လူေတြ ဒဏ္ရာရသြားႏုုိင္တယ္” 

ဟုု သူက ဆုုိသည္။၁၃၅ 135 

ယင္းေန႔တြင္ပင္ ေမာ္တာက်ည္ဆံ အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း စခန္း ပတ္ဝန္းက်င္ရိွ ေတာအုုပ္ထဲသုုိ႔ က်ေရာက္ခဲ့သည္။ 
က်ည္ဆံမ်ားမွာ ေအေအ ရခုုိင့္တပ္မေတာ္၏ စခန္းတစ္ခုုႏွင့္ ေလ့က်င့္ကြင္းတိုု႔ အနီးသိုု႔ က်ေရာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
ေအေအစခန္းမွာ မုန္လိုင္ခက္ စခန္းႏွင့္ အနီးဆုုံးေနရာမွ တစ္ကီလုုိမီတာခန္႔သာ ကြာေဝးပါသည္။ လူေပါင္း ၈၀၀ ခန္႔ရိွေနသည္ ့
စစ္ေရွာင္စခန္းႏွင့္ ယခုုလိုု နီးကပ္သည့္ေနရာတြင္ စခန္းတစ္ခုု ခ်ထားသည့္ ေအေအ၏ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မွာ ႏုုိင္ငံတကာ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုုိင္ရာ ဥပေဒအရ စိတ္ပူစရာျဖစ္သည္။ တဖန္ ၈၁-မမ၊ ၁၂၀-မမ ေမာ္တာမ်ားျဖင့္ ဒုုကၡသည္စခန္းႏွင့္ 

တစ္ကီလုုိမီတာ၊ မီတာ ၇၀၀ ခန္႔ တြင္ရိွေသာ တရားဝင္စစ္ဖက္ ပစ္မွတ္ကို ုလွမ္းပစ္ျခင္းမွာလည္း ျမန္မာစစ္တပ္သည္ စစ္ဖက္ႏွင့္ 

အရပ္ဖက္ပစ္မွတ္မ်ားကို ုခြျဲခားျခင္းမရိွ၊ အရပ္သားမ်ား ထိခိုုက္မႈ အနည္းဆုုံးျဖစ္ေအာင္ လုုံေလာက္ေသာ 

သတိျပဳေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ရိွခဲ့ရဲ႕လား ဆုုိသည့္ စုုိးရိမ္စရာ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းခ့ဲေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ကူညီေရးဝန္ထမ္း အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ 

လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူမ်ားက စစ္ေရွာင္စခန္း၏ ေနရာကိုု စစ္တပ္မွ သိထားခ့ဲပါလိမ့္မည္ဟုု ဆုုိၾကသည္။၁၃၆ 136 

မုန္လိုင္ခက္ဒုုကၡသည္စခန္းႏွင့္ နီးကပ္လွေသာ ေနရာကိုု ျမန္မာစစ္တပ္က ပစ္ခတ္ျခင္းမွာ ယင္းအႀကိမ္သည္ ပထမဆုုံး 
မဟုုတ္ခဲ့ပါ။၁၃၇ 137 

ေမာ္တာက်ည္ က်ေရာက္မႈေၾကာင့္ မုန္လိုင္ခက္ ဒုုကၡသည္စခန္းမွ လူမ်ားအားလုုံး ရက္ ၂၀ ခန္႔ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ 

ခဲ့ၾကရသည္။ သူေရာက္သြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ စခန္းတြင္းရိွ ဒုုကၡသည္အားလုုံးမွ ေၾကာက္ရြ႕ံထိတ္လန္႔ေနၾကသည္ဟုု 

လူမႈကူညီေရး ဝန္ထမ္း တစ္ဦးက ေျပာျပသည္။ သူတုုိ႔က စမ္းေခ်ာင္းတစ္ခုုေဘးမွာ ပုုန္းေနၾကတယ္။၁၃၈ 138 မိသားစုုအမ်ားစုုက 

အနားရိွ ဝုုိင္ခ်ိဳင ္စစ္ေရွာင္စခန္းသိုု႔သြားကာ စခန္းရိွ မူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္ ရတတ္သမွ်ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အိပ္စက္ခဲ့ရသည္။ 
အခ်ိဳ႕က ျမန္မာအစုုိးရ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရိွေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ႀကီးနားသိုု႔ သြားခဲ့ၾကသည္။၁၃၉ 139 

စခန္းတြင္းရိွ အသက္ ၄၅ ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေမာ္တာ က်ေရာက္ ခ်ိန္တြင္ အေျခအေနမွာ လြန္စြာရႈပ္ေထြးသြားၿပီး 
ျမစ္ႀကီးနားသိုု႔ ထြက္သြားေသာ မိသားစုုမ်ားမွာ ေကအုုိင္အုုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာေဒသမ်ားတြင္ ဆက္ေနလ်င္ လုုံၿခဳံေရးကို ုစုုိးရိမ္ရၿပီး 
အထူးသျဖင့္ ေနာက္ထပ ္ေမာ္တာႏွင့္ တိုုက္ခုုိက္ ခံရမည္ကို ုေၾကာက္ၿပီး ထြက္သြားၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟုု အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ 

                                                                                                                                                       
133 ၁၃၃ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ တယ္လီဖုန္း အင္တာဗ်ဴးမ်ား ႏွင့္ အီလက္ထရြန္းနစ္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈမ်ား၊ ဧျပ ီ၂၀၁၇။ 
134 ၁၃၄ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ မုန္လိုင္ခက္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္း၊ ၈ မတ္ ၂၀၁၇။ 
135 ၁၃၅ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ မုန္လိုင္ခက္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္း၊ ၈ မတ္ ၂၀၁၇။ 
136  ၁၃၆ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ လိုင္ဇာ၊ မတ္ ၂၀၁၇။ 
137 ၁၃၇ ကခ်င္ေျမသတင္း “ျမန္မာစစ္တပ္ ကခ်င္ ဖန္းခေခါင ္ဒုကၡသည္စခန္းကို ဝင္တုိက္၊ ေမာ္တာက်ည္မ်ား မုန္လုိင္ခက္ ဒုကၡသည္စခန္းနား က်ေရာက္” ၂၈ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆ 

http://www.kachinlandnews.com/?p=26902 
138 ၁၃၈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး၊ လိုင္ဇာ၊ ၈ မတ္ ၂၀၁၇။ 
139 ၁၃၉ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ လိုင္ဇာ၊ မတ္ ၂၀၁၇။ 

http://www.kachinlandnews.com/?p=26902


 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 38 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကိုု ေျပာျပသည္။ “က်န္ခ့ဲတဲ ့ကၽြန္မတိုု႔လည္း ေၾကာက္တာပါပဲ၊ ဒါေပမယ့္ သြားစရာေနရာမရိွဘူး” 

ဟုုေျပာသည္။ ၁၄၀ 140 

ဇုုိင္းေအာင္ စစ္ေရွာင္စခန္း 
ကိုုးရက္အၾကာ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ေနာက္ထပ ္ပစ္လႊတ္လိုုက္ေသာ 

ေမာ္တာက်ည္မ်ားသည္ အရပ္သား ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္ေနထိုုင္ေနေသာ ဇုုိင္းေအာင္စခန္း အနီးသိုု႔ ကပ္လ်က္ က်ေရာက္ ခဲ့သည္။ 
အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲသည္ မ်က္ျမင္သက္ေသ ၁၃ ဦးႏွင့္ ေမာ္တာက်ည္မ်ားေၾကာင့္ 
ေရွာင္ေျပးလာေသာ သူမ်ားကိုု ကူညီေနသည့္ ေဒသခ ံလူသားခ်င္းစာနာမႈ ကူညီေပးေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကိုု ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းခ့ဲသည္။ 
ပထမဆုုံး က်ည္က်ေရာက္ေပါက္ကြမဲႈမွာ ေမွာင္စျပဳလာၿပီးခ်ိန ္ည နာရီခြမွဲ ၇ နာရီခြ ဲအတြင္းျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး ေနာက္ထပ ္

နာရီအေတာ္ၾကာေအာင္ ဆက္တိုုက္ပစ္ခတ္ေနခဲ့သည္ဟုု သူတိုု႔က ေျပာျပၾကသည္။ ကေလးေလးေယာက္မိခင္ အသက္ ၅၆ 

ႏွစ္အရြယ ္ဒါရွီခြမ္ႏုုက - 

“ကၽြန္မက ဗံုုးက်င္းထဝဲင္ပုုန္းေနတယ္၊ တစ္မိသားစုုလုုံးလည္း အဲဒီအထဲမွာပဲ။ ပစ္သံ ရပ္သြားေတာ့မွ ကၽြန္မတိုု႔ 
ထြက္ေျပးၾကတယ္။ အေျမာက္ဆံက တစ္လုုံးက်လာတယ္၊ ေနာက္ ငါးမိနစ္ေလာက္ တိ္တ္သြားၿပီး 
ေနာက္တစ္လံုုးက်လာတယ္။ ေနာက္ငါးမိနစ္မွာ တစ္လုုံးက်တယ္။ အမ်ားႀကီးပဲ။ အေဝးႀကီးမွာ က်တ့ဲဗံုုးေတြရဲ႕ 
အသံကိုုေတာင္ ၾကားေနရတယ္။ ကၽြန္မတိုု႔ သိပ္ေၾကာက္လိုု႔ ထြက္ေျပးခ်င္ၾကတယ္။ ေျမႀကီးကလည္း 
တုုန္ခါေနတယ္၊ အသံႀကီးကလည္း မုုိးႀကိဳးပစ္တဲ ့အတုုိင္းပဲ။” ၁၄၁ 141 

မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခား ယုုံၾကည္ရေလာက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အရ ေမာ္တာက်ည္ 

တစ္လုုံးသည္ စခန္းတြင္းမွ အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ ေရတြင္းတစ္တြင္း အနီး မီတာ ၂၀၀ မွ ၂၅၀ ေလာက္တြင္ 

က်ေရာက္ေပါက္ကြခဲဲ့သည္။ ေနာက္ထပ ္အေျမာက္က်ည္ဆံ ငါးလုုံးမွ ဆယ္လံုုးအထိသည္လည္း ေနာက္ထပ္ 

အနည္းငယ္ေဝးေသာေနရာမ်ားတြင္ က်ေရာက္ခဲ့သည္။ သုုိ႔ရာတြင္ စခန္းႏွင့္ အနီးအနားတြင္ပင္ျဖစ္သည္။ 

ကေလး ခုုႏွစ္ဦး၏ မိခင္ အသက္ ၄၂ ႏွစ္အရြယ ္လဘန္ဂ်ာဆန္သည္ ေမာ္တာမ်ား စတင္က်လာခ်ိန္က ဗုုိက္ေအာင့္သျဖင့္ 

ေဆးခန္းျပရန္ေရာက္ေနၿပီး လမ္းေတာင ္မေလွ်ာက္ႏုုိင္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ အေျမာက္က်ည္ဆံေတြ စက်လာေတာ့ 

“ကၽြန္မေယာက်္ားေရာက္လာၿပီး ကၽြန္မကိုု ခ်ီလုုိ႔ ထြက္ေျပးဖုုိ႔ လုုပ္တယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္က ည ၈ နာရီ ေလာက္ရွိၿပီ 

ဟုုသူကေျပာသည္။ ကေလးေတြက ငုုိၾကတယ္။ အေမေတြက သြားၾက ေျပးၾက လိုု႔ေျပာေပမယ့္ ကေလးေတြက ငိုုေနၾကတယ္။ 
ေၾကာက္ၿပီး မလႈပ္ႏုုိင္ၾကဘူး။” ၁၄၂ 142 သူ၏ ၇ ႏွစ္အရြယ္သားကေလးက အထူးသျဖင့္ ေၾကာက္ရြံ႔သြားၿပီး တစ္ညလံုုးေရာ 

ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ပါ ငုုိေနခဲ့သည္ဟုု ဆုုိသည္။ ကေလးေတြ လန္႔သြားပံုုကိုု ဇန္နဝါရီလ ေႏွာင္းပုုိင္း တရုုတ္ႏွစ္ကူးကာလအထိ 

ေတြ႔ေနခဲ့ရသည္ဟုု သူက ဆက္ေျပာပါသည္။ “တရုုတ္ဖက္မွာ မီးရႈးမီးပန္းေတြလည္း ေဖာက္ေရာ သူတိုု႔ ငုုိၾကေတာ့တာပ။ဲ 
ဇုုိင္းေအာင္ စခန္းက အေတြ႔အႀကဳံေၾကာင့္ေလ။”၁၄၃ 143 

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက ေတြ႔ဆုုံေမးျမန္းခ့ဲေသာ အျခားလူႀကီးမ်ားကလည္း ၎တုုိ႔တြင္ ထိတ္လန္႔ 
ေၾကာက္ရြ႕ံမႈမ်ား က်န္ေနေသးေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။ ကေလးသံုုးဦး၏ မိခင္ အသက္ ၄၉  ႏွစ္အရြယ္ ကရင္ေဘာက္ဆန္က 

ေမာ္တာမ်ား သူတိုု႔ကိုု လာမွန္လိမ့္မည္ဟုု ခံစားခ့ဲရေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ လေပါင္း ေတာ္ေတာ္ၾကာလာခ်ိန္အထိ ကားတစ္စီး 
အိတ္ေဇာေပါက္သံမ်ိဳး ၾကားလိုုက္သည္ႏွင့္ တုုန္လႈပ္မိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။၁၄၄ 144 

၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လမ ွစတင္၍ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ေကအုုိင္ေအ၏ ေတာင္ကုုန္းစခန္းမ်ားကို ုသိမ္းယူရန္ ေျမျပင္ထိုုးစစ္၊ 
ေမာ္တာအေျမာက္မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ေလေၾကာင္းမွ တိုုက္ခုုိက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ခ့ဲသည္။ လေပါင္းမ်ားစြာ 

တိုုက္ခုုိက္ၿပီးသည့္ေနာက္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က ေကအုုိင္ေအ၏ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ 

ဂိဒြန္စခန္းကို ုသိမ္းပုုိက္လိုုက္ႏိုုင္သည္။၁၄၅ 145 ထိုု႔ေနာက္ ျမန္မာအစုုိးရ သတင္းအရ စစ္တပ္သည္ လိုုင္ေဖာင္စခန္းကိုု ဒီဇင္ဘာ 

၂၇ ရက္ ညေန ၃ နာရီခြႏွဲင့္ ၅ နာရီ ၁၅ အၾကားတြင္ သိမ္းပုုိက္ခဲ့သည္။၁၄၆ 146 ထိုု႔ေၾကာင့္ ယင္းေဒသတြင္ ငဂ်န္ဘြမ္စခန္းတစ္ခုုသာ 

                                                                                                                                                       
140 ၁၄၀ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လိုင္ဇာ၊ ၈ မတ္ ၂၀၁၇။ 
141 ၁၄၁ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ ရွအစ္ယန္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္း၊ ၉ မတ္ ၂၀၁၇။ 
142 ၁၄၂ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ ရွအစ္ယန္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္း၊ ၉ မတ္ ၂၀၁၇။ 
143 ၁၄၃ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ ရွအစ္ယန္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္း၊ ၉ မတ္ ၂၀၁၇။ 
144 ၁၄၄ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ ရွအစ္ယန္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္း၊ ၉ မတ္ ၂၀၁၇။ 
145 ၁၄၅ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လိုင္ဇာ ႏွင့္ ရွအစ္ယန္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္း၊ မတ္ ၂၀၁၇။ သူသူေအာင္ “တပ္မေတာ္ ေကအုိင္ေအ၏ ဂိဒြန္ ္ေတာင္ထိပ္စခန္း 
ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္” ျမန္မာတုိင္း၊ ၁၉ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆။ 
146 ၁၄၆  ရႈရန္- ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး “တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ား ပြိဳင္ ့၇၆၈ (ေကအုိင္ေအ အေခၚ- လိုင္ေဖာင္စခန္း) ႏွင့္ အနီးတဝိုက္ရွိ စခန္းငယ္မ်ားကို သိမ္းပိုက္” ၂၇ 

ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆ http://www.president-office.gov.mm/en/?q=issues/national-security/id-7034။ ဇိုုင္းေအာင္စခန္းမွ လူမ်ားက ဤအခ်ိန္ကုိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ လုိင္ဇာ ႏွင့္ ရွအစ္ယန္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္း၊ မတ္ ၂၀၁၇။ 

http://www.president-office.gov.mm/en/?q=issues/national-security/id-7034


 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 39 

ေကအုုိင္ေအ၏ အဓိကေတာင္ကုုန္းစခန္းအျဖစ္က်န္သည္။ ယင္းစခန္းက်လွ်င ္ေကအုုိင္ေအ နယ္ေျမကိုု ႏွစ္ျခမ္းပုုိင္းလိုုက္သလုုိ 

ျဖစ္ၿပီး လိုုင္ဇာဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုုင္းရိွ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ပုုိ႔ေဆာင္ေရး ပုုိၿပီး ခက္ခသဲြားႏုုိင္ပါသည္။ ၁၄၇ 147 

လိုုင္ေဖာင္စခန္းကို ုသိမ္းၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ေမာ္တာႏွင့္ ေဟာင္ဝစ္ဇာမ်ားအပါအဝင္၁၄၈ 148 သူ၏ 

ပစ္အားကို ုငဂ်န္ဘြမ္ေတာင္ကုုန္းစခန္းကိုု ဦးတည္လာခဲ့သည္။ ယင္းအေျခအေနသည္ တရုုတ္ႏုုိင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ 

ငဂ်န္ဘြမ္ေတာင္ကုုန္းေအာင္ ေတာင္ၾကားတြင္ ရိွေသာ ဇုုိင္းေအာင္စစ္ေရွာင္စခန္းကို ုတိုုက္ရုုိက္ ၿခိမ္းေျခာက္ လာပါသည္။၁၄၉ 149  

ေကအုုိင္ေအ ေတာင္ကုုန္းစခန္းႏွင့္ စစ္ေရွာင္စခန္းမွ အနီးဆုုံးေနရာမွာ တစ္ကီလုုိမီတာခြဲမွ ႏွစ္ကီလိုုကီမီတာခန္႕ 
ကြာေဝးပါသည္။ သိုု႔ရာတြင္ ေကအုုိင္ေအစခန္းကို ုပစ္လိုုက္ေသာေမာ္တာက်ည္မွာ ေက်ာ္၍ စစ္ေရွာင္စခန္းကိုု ထိႏိုုင္ေသာ 

အလားအလာရွိေနပါသည္။ ဤသုုိ႔ ထိခိုုက္ႏုုိင္ေျခရိွေသာ အေျခအေနတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က လုုိသေလာက္သာ 

ပစ္မွတ္ကိုုထိေရာက္ႏိုုင္ေသာ လက္နက္မ်ား မသုုံးျခင္း၊ အရပ္သားမ်ား ထိခုုိက္မႈကို ုေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ သတိေပးျခင္း 
သိုု႔မဟုုတ္ ပစ္မွတ္ကို ုထိမထိေစာင့္ၾကည့္ လမ္းညႊန္ေပးသူမ်ား မထားရိွျခင္းတိုု႔က ႏုုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုုင္ရာ 

ဓေလ့ထုုံးတမ္းဥပေဒမ်ားကုုိ ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္ႏိုုင္ပါသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ကိုု ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အေသးစိတ္မွတ္တမ္းတင္ခ့ဲေသာ 

လိုုင္ဇာမွ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ကူညီေပးေရး အရာရိွတစ္ဦးက “ေမာ္တာက်ည္ေတြ ဘယ္မွာက်မယ္ဆိုုတာ လုုံးဝဂရုုမစုုိက္ဘူး” 

ဟုုေျပာၿပီး ထုုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ စစ္ေရွာင္ဒုုကၡသည္မ်ားအၾကား လုုံၿခဳံေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေတြးအျမင္မ်ား 
ေျပာင္းလသဲြားၾကသည္ဟုု ဆုုိပါသည္။ “ဒုုကၡသည္ေတြက သူတုုိ႔ လုုံးဝ မလုုံၿခဳံေတာ့ဘူးလိုု႔ ခံစားရတဲ့အေၾကာင္း ေျပာတယ္။ 
အခ်ိန္မေရြး တုုိက္ခိုုက္ခံရ ႏုုိင္တယ္လိုု႔ ခံစားေနၾကရတယ္။” ၁၅၀ 150 

မိမိတိုု႔ ေနအိမ္မ်ားကို ုစြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာသည္မွာ အနည္းဆံုုးငါးႏွစ္ ရိွေနၿပီ ျဖစ္သည့္ ဒုုကၡသည္အမ်ားစုု ပါဝင္ေသာ 

ဇုုိင္းေအာင္စခန္းအတြင္းမွ လူေပါင္း ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္မွာ တစ္ပတ္ၾကာခရီးရွည္ကုုိ စထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ကနဦးတြင္ 

လမ္းေဘးတစ္ေနရာတြက္ ရက္ေပါင္းအေတာ္ၾကာၾကာ ေနခဲ့ၿပီးမွ ဇုုိင္းေအာင္စခန္း၏ ေျမာက္ဖက္ တရုုတ္ႏွင့္နယ္စပ္ရိွ 

ေနရာတစ္ေနရာတြင္ စခန္းခ်ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေဒသတြင္ တိုုက္ပြမဲ်ား ထပ္မံျပင္းထန္လာရာ လူအမ်ားက နယ္စပ္ကိုု ျဖတ္၍ 

တရုုတ္ဘက္သိုု႔ ထြက္ေျပးခ့ဲၾကၿပီး တရုုတ္ဖက္မွလည္း ခ်က္ျခင္းဆိုုသလုုိ ျမန္မာဖက္ကိုု အတင္းအၾကပ္ ျပန္ပုုိ႔ျခင္းကိုု 
ခံလိုုက္ၾကရသည္။ (ေအာက္တြင္ ၾကည့္ပါ။) 

ျမန္မာဘက္ျခမ္းမွ လမ္းေဘးႏွင့္ ေတာမ်ားထတဲြင္ အိပ္စက္ၾကရၿပီးေနာက္ အမ်ားစုုကိုု ရွအစ္ယန္ဟုုေခၚေသာ 

စခန္းသစ္တစ္ခုုသိုု႔ ေခၚသြားသည္။ မီတာ ၂၀၀၀ အျမင့္တြင္ရိွၿပီး ေနထိုုင္စရာ ေကာင္းေကာင္းမရိွေသာ ေနရာတြင္ 

ဒုုကၡသည္မ်ားမွာ ေဆာင္းတြင္းႏွင္းမ်ားႏွင့္ ေရခဲမတတ္ေအးေသာ ညဖက္မ်ားအတြက္ အဆင္သင့္ ရိွမေနခဲ့ၾကပါ။ အမ်ားအျပား 
ဖ်ားနာခဲ့ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ျပင္းထန္သျဖင့္ လိုုင္ဇာရိွေဆးခန္းမ်ားသို႕ သယ္ပုုိ႔ေပးရျခင္း၊ အျခား စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ 

သြားေနရျခင္းမ်ား ရိွခဲ့သည္။ ဇုုိင္းေအာင္စခန္းမွ ထြက္ေျပးခ့ဲရသူမ်ား၏ အေရးေပၚ လုုိအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာအစုုိးရႏွင့္ 

စစ္တပ္က လူမႈကူညီေရး အေထာက္အပ့ံမ်ားေပးအပ္ျခင္းကိုု ကန္႕သတ္ထားမႈမ်ားေၾကာင္ ့ပုုိမုုိဆိုုးဝါးေစခဲ့သည္။ အေသးစိတ္ကိုု 
စာမ်က္ႏွာ ၃၃ တြင္ၾကည့္ပါ။ 

                                                                                                                                                       
147 ၁၄၇ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ လိုင္ဇာ၊ မတ္ ၂၀၁၇။ 
148 ၁၄၈  ေမာ္တာက်ည္ထက္ ေဟာင္ဝစ္ဇာ လက္နက္ၾကီးျဖင့္သာ မီႏိုင္သည္ဟုထင္ရေသာ အကြာေဝး ေနရာအမ်ားအျပားမွ ျမန္မာစစ္တပ္က ပစ္ခတ္မႈမ်ား လုပ္ေနခ့ဲသည္ဆိုသည္ ့
ယံုၾကည္ရေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕က ရရိွခဲ့သည္။  
149 ၁၄၉ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္တြင္ ေကအုိင္အိုက ေရးသားထားသည္မွာ- “ငဂ်မ္းစခန္းမွာ ၁၉၆၈ ကတည္းက 

ထိုေနရာတြင္ရွိေနသည္။ ဇိုင္းေအာင္ရြာမွာ ၁၉၉၀မွာ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ တြင္ ဇုုိင္းေအာင္ ဒုကၡသည္စခန္း အျဖစ ္ေျပာင္းလဲသြားသည္။….ရြာမ်ား၏ အနီးအနားတြင္ မည္သည့္ 

ေကအုိင္ေအ စခန္းမွ မထားရိွပါ။ သို႕ေသာ္ အရပ္သားမ်ားက စခန္းခ်ရာတဝိုက္သို႕ ခိုလႈံေရာက္ရွိလာေသာေၾကာင့္ ေကအုိင္ေအ စခန္းမ်ား တဝိုက္တြင္ ေက်းရြာသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာခ့ဲသည္” 

ဟုဆုိပါသည္။ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕၏ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေကအုိင္အုိ၏ 

အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္ (ေနာက္တြင္ ေကအုိင္အုိ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္ ဟု သံုးစြဲပါမည္)၊ ၆ ဇြန ္၂၀၁၇၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ထား။ 
150 ၁၅၀ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး၊ လိုင္ဇာ၊ ၈ မတ္ ၂၀၁၇။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 40 

 

 စစ္ေရွာင္ ဒုကၡသည္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ေနထိုင္လ်က္ရိွေသာ ရွအစ္ယန္ စခန္း၊ ရွအစ္ယန္ကို ေရာက္လာသူအမ်ားစုမွာ ယခင္က ဇုိင္း ေအာင္စခန္းတြင္ ေနခ့ဲၾကသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး 
၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔က ျမန္မာစစ္တပ္မွ ပစ္ခတ္ေသာ ေမာ္တာ က်ည္မ်ား စခန္းအနီးတြင္ က်ေရာက္ေပါက္ကြၿဲပီးသည့္ေနာက္ 
ထြက္ေျပးလာၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။© အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 

 

                                                                                                                                                       
151 ၁၅၁ ရႈရန္ Matthew Smith, “How China Fuels Myanmar’s Wars,” နယူးေယာက္တိုင္း၊ ၄ မတ္ ၂၀၁၅။ လူ႕အခြင့္အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ “China: Refugees Forcibly 

Returned to Burma,” ၂၄ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၂။ IRIN, “Kachin refugees feel Chinese heat,” ၃၁ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၂။ ရိုက္တာသတင္း “China has forced refugees back to Myanmar conflict 

zone - group,” ၂၆ ဇြန ္၂၀၁၂။ 
152 ၁၅၂ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး မိုင္ဂ်ာယန္္၊ ၁၂ မတ္ ၂၀၁၇။  

အရပ္သားမ်ားကုုိ အႏၱရာယ္ရိွေစႏုုိင္သည့္ တရုုက္ဘက္မွ အဓမၼျပန္ပုုိ႔မႈ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏုုိဝင္ဘာလမွစတင္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုုိင္းေဒသမ်ားတြင္ ျပင္းထန္ေသာ တုုိက္ပြမဲ်ား အမ်ားစုုမွာ 

တရုုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္ႏွင့္ အနီးတဝုုိက္တြင္ရိွေသာ ၿမိဳ႕မ်ား ရြာမ်ားအနီးတြင္ ျဖစ္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္၏ 

တုုိက္ရုုိက္ရန္ျပဳမႈကုုိ ခံလာရေသာ အရပ္သားမ်ားသည္ နယ္စပ္ကုုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍ တရုုတ္ျပည္ထဲတြင္ ခုုိလႈံခ့ဲၾကသည္။ တရုုတ္အာဏာပုုိင္မ်ားက 

အႀကိမ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ၎တုုိ႔၏ အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တာဝန္ဝတၱရားကုုိ ခ်ိဳးေဖာက္ကာ ဒုုကၡသည္မ်ားကုုိ 

စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနရာ ေဒသမ်ားသုုိ႔ အတင္းအၾကပ္ျပန္လႊတ္ခ့ဲသည္။ ယင္းပံုုစံအတုုိင္း ျဖစ္ပြားေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာခ့ဲၿပီ ျဖစ္သည္။ 
တရုုတ္က ဒုုကၡသည္မ်ားကုုိ ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ ေခတၱေနထုုိင္ခြင့္ျပဳၿပီး နယ္စပ္ကုုိျဖတ္ကာ ျမန္မာႏုုိင္ငံထဲ ျပန္ပုုိ႔တတ္သည္။၁၅၁ 151 

၂၀၁၆ခုုႏွစ္ ႏုုိဝင္ဘာလ ေႏွာင္းပုုိင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ေျမာက္ပုုိင္းမဟာမိတ္တပ္ဖြ႔ဲမ်ားအၾကား တုုိက္ပြမဲ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲရာ 

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုုိင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ေက်းရြာမ်ားမွ လူေပါင္းေထာင္ခ်ီၿပီး တရုုတ္ဖက္သုုိ႔ ထြက္ေျပးခ့ဲသည္။ ၎တုုိ႔အထဲမွ ၁၄ ဦးကုုိ 

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕က ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္းခ့ဲသည္။ အစပထမ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ တရုုတ္အာဏာပုုိင္မ်ားက ၎တုုိ႔အား 
ယာယီစခန္းမ်ားႏွင့္ ဘုုရားရိွခုုိးေက်ာင္းဝင္မ်ားထဲတြင္ ေနထုုိင္ခြင့္ေပးၿပီး အေျခခံလုုိအပ္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကုုိလည္း ေထာက္ပ့ံေပးခ့ဲသည္ဟုု 

ေျပာျပၾကသည္။ 

သုုိ႔ရာတြင္ ဒီဇင္ဘာလဆန္းႏွင့္ လလယ္ေရာက္လာေသာအခါ ဒုုကၡသည္အမ်ားစုုအတြက္ တရုုတ္ဘက္မွ ႀကိဳဆိုုမႈမ်ား ရပ္ဆုုိင္းသြားခ့ဲသည္။ 
ဖုုိင္ေခါင္ရြာမွ အသက္ ၆၇ ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကုုိ ေျပာျပရာတြင္ “ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ကုုိ 

အတင္းျပန္လႊတ္တယ္၊ နင္တုုိ႔ရြာမွာ တုုိက္ပြေဲတြ မျဖစ္ေတာ့ဘူးလုုိ႔ တရုုတ္ေတြက ေျပာတယ္။ဒါေၾကာင့္ ျပန္ႏုုိင္ၿပီလုုိ႔ ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ကေတာ့ လံုုၿခဳံတယ္လုုိ႔ မထင္ေသးတာနဲ႔ ျမန္မာဖက္ျခမ္း နယ္စပ္က ဖုုိင္ေခါင္စစ္ေရွာင္စခန္းမွာပဲ ေနေနၾကတယ္။” ၁၅၂ 152 

ယင္းက့ဲသုုိ႔ အဓမၼျပန္လႊတ္မႈမ်ားမွာ လူအမ်ားကုုိ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ႀကဳံရေစတတ္ပါသည္။ ႏုုိဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔က ရြာအနီးတြင္ တုုိက္ပြမဲ်ား 
ျဖစ္လာေသာအခါ ဖုုန္ဂန္ရြာမွ ကုုိယ္ဝန္ရွစ္လလြယ္ထားေသာ အသက္ ၃၄ ႏွစ္အရြယ္ ခြမ္မုုိင္သည္ ခင္ပြန္းသည္၊ ကေလး ငါးဦးတုုိ႔ႏွင့္အတူ 

တရုုတ္ျပည္ဘက္သုုိ႔ ထြက္ေျပးခ့ဲသည္။ သူ႕ခင္ပြန္း ဟန္ေဂၚဆိုုင္းေနာ္က ဒီဇင္ဘာလ အေစာပုုိင္းတြင္ “တရုုတ္အာဏာပုုိင္ေတြ ေရာက္လာၿပီး 
တရုုတ္ဘက္ျခမ္းမွာ ဆင္ေနရင္ ဒုုကၡသည္အျဖစ္ေလွ်ာက္ထားဖုုိ႔ လာေျပာတယ္။ အဲဒီလုုိ ေလွ်ာက္ဖုုိ႔ ယြမ္ေငြတစ္ေထာင္ (အေမရိကန္ေဒၚလာ 

၁၄၅) ေပးရမယ္လုုိ႔ ေျပာတယ္။ ကၽြန္တာ္တုုိ႔မွာ ပုုိက္ဆံမွ မရိွပဲ။ ပုုိက္ဆံမရိွရင္ ဆက္ေနလုုိ႔ မရဘူးလုုိ႔ တရုုတ္ေတြက ေျပာတယ္” ဟုု 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 41 

လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ၿပီး ရြာမ်ားကုိ 

ရွင္းလင္းျခင္း 

“စစ္သားတစ္ေယာက္ကုိ ေတြ႔တာနဲ႔ ဒီကတ္ကုိ ျပရတယ္။ ဒီ ကတ္မျပႏုိင္ရင္ 

အဖမ္းခံရမယ္လုိ႔ စစ္တပ္က သတိေပးထားတယ္။” 

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ဖုိင္ေကာင္ရြာမွ အသက္ ၆၇ ႏွစ္အရြယ္ ႀကံစုိက္ေတာင္သူတစ္ဦး၁၆၁ 161 

                                                                                                                                                       
153 ၁၅၃ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ ေဂ်ယန္း စစ္ေဘးေရွာင ္ဒုကၡသည္စခန္း၊ ၇ မတ္ ၂၀၁၇။ လာဘ္ေငြရယူရန္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္ ျဖစ္ဖို႔မ်ားပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ 

ဒုကၡသည္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳျခင္းမ်ိဳး လြန္စြာရွားပါးသည္။ ရႈရန္ Liang Pan, “Why China Isn’t Hosting Syrian Refugees,” Foreign Policy ၂၆ ေဖၚဝါရီ ၂၀၁၆။ 
154 ၁၅၄ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ ေဂ်ယန္း စစ္ေဘးေရွာင ္ဒုကၡသည္စခန္း၊ ၇ မတ္ ၂၀၁၇။ 
155 ၁၅၅ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ ေဂ်ယန္း စစ္ေဘးေရွာင ္ဒုကၡသည္စခန္း၊ ၇ မတ္ ၂၀၁၇။ 
156 ၁၅၆ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ ရွအစ္ယန္ စစ္ေဘးေရွာင ္ဒုကၡသည္စခန္း၊ ၉ မတ္ ၂၀၁၇။ 
157 ၁၅၇ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ ရွအစ္ယန္ စစ္ေဘးေရွာင ္ဒုကၡသည္စခန္း၊ ၉ မတ္ ၂၀၁၇။ ႏွင့္ ဖုန္လံုယန္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္စခန္း၊ ၁၀ မတ္ ၂၀၁၇။ 
158 ၁၅၈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ ဖုန္လံုယန္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္စခန္း၊ ၁၀ မတ္ ၂၀၁၇။ 
159 ၁၅၉ မတ္၂၀၁၇ တြင္ ရွမ္းေျမာက္ပိုင္းတိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္ကတည္းက တရုတ္ အာဏာပိုင္တုိ႕က ကိုးကန္႔ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ထို႕အတူပင ္တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားကိုလည္း စခန္း၌ 

ပိုၾကာၾကာေနခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ရႈရန္- ရိုက္တာသတင္း“Relief camp in China swells as thousands flee conflict in Myanmar,” ၁၃ မတ္ ၂၀၁၇။ 
160 ၁၆၀ ဒုကၡသည္ခုိလႈံခြင့္ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သေဘာတူညီခ်က္၊ ၁၈၉ U.N.T.S.  ၁၅၀၊ ၂၂ ဧျပီ ၁၉၅၄ မွ စတင္အက်ဳိးသက္ေရာက္သည္၊ ပုဒ္မ ၃၃။ UNHCR, “Advisory Opinion on the 

Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol,” ၂၆ ဇန္နဝါရ ီကိုလည္းရႈ။ 
161 ၁၆၁ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး မိုင္ဂ်ာယန္္၊ ၁၂ မတ္ ၂၀၁၇။  

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲကုုိ ေျပာျပသည္။ ၁၅၃ 153  

ခြမ္မုုိင္က သူတုုိ႔ရြာဘက္သုုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္ျပန္လာခ့ဲသည္ဟုုဆုုိသည္။ သုုိ႔ေသာ္ “တပ္မေတာ္က ထုုိးစစ္ဆင္ လာျပန္တယ္။ ရြာမွာ 

ဆက္ေနလုုိ႔မရေတာ့ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ေတာထဲဝင္ၿပီး ေနၾကတယ္။” ၁၅၄ 154 ေတာထဲရိွ လူမေနေသာ ယာေတာတစ္ခုုထဲတြင္ပင္ သူတုုိ႔၏ 

ဆ႒မေျမာက္ ကေလးကုုိ ခင္ပြန္းသည္အကူအညီျဖင့္ ခြမ္မုုိင္ဖြားျမင္ခ့ဲပါသည္။ ယာေတာထဲမွ ေတြ႔ရေသာ ဆန္အနည္းငယ္ကုုိ စားသံုုးၿပီးသူတုုိ႔ 
ေတာထဲတြင္ ရက္ ၂၀ေက်ာ္ လမ္းေလွ်ာက္ခ့ဲရကာ ေနာက္ဆံုုး ေကအုုိင္အုုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေဒသသုုိ႔ ေရာက္ရိွသြားခ့ဲၾကပါသည္။ ၁၅၅ 155 

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုုိင္းမွ ဒုုကၡသည္မ်ားကုုိ တရုုတ္က ၎တုုိ႔ဘက္ျခမ္းတြင္ ေခတၱခုုိလႈံခြင့္ေပးခ့ဲေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကုုိ ခ်က္ျခင္းျပန္ပုုိ႔တတ္ပါသည္။ 
၂၀၁၇ ခုုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔က ဇုုိင္းေအာင္ႏွင့္ ေခါင္ေရွာင္ စခန္းမ်ားမွ ထြက္ေျပးလာေသာ ဒုုကၡသည္မ်ားသည္ အနီးတဝုုိက္တြင္ 

ျဖစ္ပြားလာေသာ တုုိက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ တရုုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ နယ္စပ္ကုုိ ပုုိင္းျခားထားေသာ ေခ်ာင္းေလးတစ္ေခ်ာင္းကုုိ ျဖတ္ကာ တရုုတ္ျပည္ဖက္သုုိ႔ 
ဝင္ခ့ဲသည္။ ဇုုိင္းေအာင္ စခန္းတြင္ ေနခ့ဲေသာ အသက္ ၆၆ ႏွစ္အရြယ္ မရန္ဘရန္က “ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ ေခ်ာင္းကေလးကုုိ ျဖတ္ၿပီး မနက္ 

ေလးနာရီေလာက္မွာ တရုုတ္ဖက္ကုုိ ကူးခ့ဲတယ္။ ေနာက္နာရီပုုိင္းပဲ ၾကာတယ္၊ တရုုတ္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ကုုိ အတင္းထြက္သြားခုုိင္းတယ္။ 
ျပန္ၾက သြားၾကလုုိ႔ ေအာ္ေနတာ ၾကားရတယ္၊ သူတုုိ႔က တခ်ိဳ႕ကုုိ ကန္ပစ္မယ္လုုိ႔ ၿခိမ္းေျခာက္တယ္၊ ေလထဲကုုိ ေျခေထာက္နဲ႔ ကန္ၿပီး ျပန္ၾက 

လုုိ႔ေအာ္တာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔လည္း ျပန္ခ့ဲရတယ္။” ၁၅၆ 156 

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက ေတြ႔ဆံုုေမးျမန္းခ့ဲသည့္ အနည္းဆံုုး လူေျခာက္ဦးက တရုုတ္လံုုၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ 

ဒုုကၡသည္မ်ား ထမင္းခ်က္ လက္ဖက္ရည္ေဖ်ာ္ေသာ အုုိးမ်ားကုုိ ကန္ပစ္ေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။ တရုုတ္တပ္ဖြ႔ဲဝင္အမ်ားစုုမွာ အျပာရင့္ေရာင္ 

ယူနီေဖာင္းမ်ား ဝတ္ၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕က ေျပာက္က်ားဝတ္စံုုမ်ား ဝတ္ထားၾကၿပီး ေသနတ္မ်ားလည္း ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း 
ကုုိင္ထားၾကသည္ဟုု ေျပာသည္။၁၅၇ 157 တရုုတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက အုုိးမ်ားကုုိသာမက လူကုုိပါ ကန္ေက်ာက္ခ့ဲသည္ကုုိ ေတြ႔ျမင္ခ့ဲရသည္ဟုု 

ဒုုကၡသည္ႏွစ္ဦးက ေျပာျပသည္။ “ထမင္းေတာင္မစားႏုုိင္ပဲ ထြက္ေျပးခ့ဲရသည္” ဟုု အသက္ ၃၇ ႏွစ္အရြယ္ မဂ်ီခါတြမ္က ေျပာသည္။ 
“အဲဒီတုုန္းက ေနထြက္လာၿပီဆုုိေတာ့ ကေလးေတြကလည္း ဆာေနတာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔က စားစရာျပင္ဆင္ေနၾကတာပါ၊ တရုုတ္ေတြက 

ထမင္းအုုိးကုုိ ကန္လုုိက္ၿပီး အခုုခ်က္ျခင္း ျပန္ၾကလုုိ႔ေျပာတယ္။ သူတုုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ကုုိလည္း ကန္တယ္။” ၁၅၈ 158 

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲသည္ တရုုတ္ျပည္ဖက္ျခမ္းမွ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံတြင္ ရက္အကန္႕အသတ္မရိွ ေနထုုိင္ႏ္ုုိင္ခ့ဲေသာ 

မူဆယ္-မံုုးကုုိးေဒသမွ တရုုတ္အရပ္သားမ်ားကုုိလည္း ေမးျမန္းခ့ဲသည္။၁၅၉ 159  မိသားစုုေဆြမ်ိဳးမရိွပဲ ယာယီစခန္းတြင္ေနရေသာ သူမ်ားအတြက္ 

မည္သည့္အခိ်န္တြင္ ျပန္ရန္ “အနၱရာယ္ကင္းၿပီ” ဆုုိသည္ကုုိ တရုုတ္အာဏာပုုိင္မ်ားက ဆံုုးျဖတ္ေပးၿပီး မိမိတုုိ႔ဖာသာ မျပန္လွ်င ္

အတင္းျပန္ပုုိ႔ပါသည္။ 

ယင္းက့ဲသုုိ႔ ျပမူျခင္းမွာ တရုုတ္က ၎ပါဝင္လက္မွတ္ထုုိးထားေသာ ၁၉၅၁ ခုုႏွစ္ ဒုုကၡသည္မ်ားဆုုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ကုုိ 

ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ပါသည္။ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္တြင္ “ႏုုိင္ငံတစ္ႏုုိင္ငံသည္ ဒုုကၡသည္တစ္ဦးကုုိ ၎၏ လူမ်ိဳး၊ ကုုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ 
ႏုုိင္ငံသား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႔တစ္ခုုတြင္အဖြ႔ဲဝင္ျဖစ္မႈ၊ ႏုုိင္ငံေရး ခံယူခ်က္ စသည္တုုိ႔ေၾကာင့္ ၎၏ အသက္အႏၱရာယ္ သုုိ႔မဟုုတ္ လြတ္လပ္မႈကုုိ 

ၿခိမ္းေျခာက္ကန္႔သတ္ခံရႏုုိင္သည့္  ေနရာမ်ားသုုိ႔ ပုုိ႔ေဆာင္ျခင္းမျပဳရဟူ၍ တားျမစ္ထားပါသည္။”၁၆၀ 160  



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 42 

 ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရိွ ပန္ဆိုင္းႏွင့္ မံုကိုးၿမိဳ႕မ်ား အၾကားရိွရြာမ်ားမွ ကခ်င္၊ လီဆူးႏွင့္ တရုတ္မ်ားအပါအဝင္ စစ္ေဘးေရွာင္ 

တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား၏ လႈပ္ရွားသြားလာမႈကုိ ျမန္မာစစ္တပ္က ကန္႔သတ္ထားၿပီး ၎တို႔၏ ရြာမ်ားသို႔ ျပန္ကာ 

ေနအိမ္တြင္ အိပ္စက္ခြင့္မျပဳခဲ့ပါ။ ထို႔အျပင္ စစ္တပ္က ရြာသားမ်ားကုိ အထူးသက္ေသခ ံလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးထားၿပီး 
တစ္ခ်ိန္လုံး ကိုင္ေဆာင္ထားေစသည္။ လက္မွတ္မျပႏုိင္ပါက အဖမ္းခံရႏုိင္ပါသည္။ ေဒသခံ အကူအညီေပးေရးဝန္ထမ္းမ်ား 
အပါအဝင္ ယင္းလက္မွတ္မရိွေသာသူ မည္သူကိုမွ် ေဒသအတြင္းသို႔ ဝင္ခြင့္မျပဳခဲ့ပါ။ 

ယင္းေဒသအတြင္းရိွ ရြာမ်ားမွ လူေပါင္း ရွစ္ဦးကိ ုအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႕ဲက ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည္။ 
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလမ်ားအတြင္းက ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၎တို႔ ရြာမ်ားတြင္ ယာယီစခန္းမ်ား လာဖြင့္ၿပီး 
ရြာသားမ်ားကိ ု၎တို႔၏ ေနအိမ္မ်ားတြင္ ေနခြင့္မျပဳခဲ့ဟု ေျပာျပၾကသည္။ စစ္တပ္က ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းစခန္းအမ်ားစုမွ 

ထြက္ခြာသြားခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသတြင္း လႈပ္ရွားသြားလာမႈမ်ား ဆက္ရိွေနၿပီး ရြာမ်ားမွ လည္း ပံုမွန္လိုလို ျဖတ္သန္းသြားလ်က္ 

ရိွခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မတ္လက ဖုိင္ေခါင္ရြာမွ အသက္ ၆၇ ႏွစ္အရြယ္ႀကံေတာင္သူ တစ္ေယာက္က ၎တုိ႔အား အိမ္မျပန္ရန္ 

စစ္တပ္ဖက္က ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရိွေနေသးေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ 

 “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကို ရြာကို ျပန္ၿပီး မေနၾကနဲ႔ဦး၊ အႏၱရာယ္ရွိေသးတယ္လုိ႔ တပ္မေတာ္က ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
ရြာထဲမွာေနရင္ စိတ္မခ်ရဘူးလို႔ စစ္တပ္က အၿမဲေျပာေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အိမ္ျပန္ခ်င္လို႔ ညွိၾကည့္တာလည္း 
မရဘူး၊ အခုအခ်ိန္က ႀကံေတြ ရိတ္ရေတာ့မယ့္ အခ်ိန္ေလ။”၁၆၂ 162 

ယင္းရြာမ်ားမွ ရြာသားအမ်ားစုမွာ တရုတ္ႏွင့္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနၾကသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ 

ေမလတြင္ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိ အခ်ိဳ႕တုိ႔က အိမ္ကို စျပန္ၾကေၾကာင္း စခန္းတစ္ခုတြင္ ေနၾကေသာ 

အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကို ေျပာျပၾကသည္။ သူတို႔ ေနအိမ္တြင္ ေနႏုိင္ေၾကာင္း 
သုိ႔ေသာ္ အျပင္ထြက္သြားလာျခင္း မျပဳရဟ ုစစ္သားမ်ားက ေျပာသည္ဟုဆိုသည္။ သုိ႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားမ်ား အထူးသျဖင့္ 

တိုင္းရင္းသားေယာက်္ားမ်ားမွာ စခန္းမ်ားတြင္သာ အိပ္ၾကရမည္ဟု ေျပာသည္ဟု ဆိုပါသည္။၁၆၃ 163 ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ 

ရပ္ရြာလူႀကီးတစ္ဦးက အဘယ့္ေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သုိ႔ မူဝါဒရိွေနသည္ကို စစ္သားမ်ားအား တုိက္ရိုက္ေမးျမန္းခ့ဲပါသည္။ “သူတို႔က 

ဒါ အထက္က အမိန္႔ပဲ၊ ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားတို႔ ရြာထဲမွာေနလို႔မရဘူး၊ ေတာထဲမွာလည္း မုိင္းေတြရိွတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေတာထဲလည္း 
မသြားနဲ႔၊ ယာထဲလည္း မသြားနဲ႔လို႔ ေျပာၾကတယ္။” ၁၆၄ 164 

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ဆန္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က မံုးကိုးေဒသတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားကုိ အျဖဴေရာင္ အထူး သက္ေသခံကတ္မ်ား 
ထုတ္ေပးခ့ဲသည္။ သီးျခား လူငါးဦးက ယင္း ကတ္မ်ားကိ ုအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကို ျပသခဲ့ၾကသည္။ 
ယင္းကတ္မ်ားတြင္ ကိုင္ေဆာင္သူ၏ အမည္၊ အမည္၊ အဖအမည္၊ မွတ္ပံုတင္နံပတ္၊ လိပ္စာ၊ အလုပ္အကိုင္ စသည္တုိ႔ကို 
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားၿပီး အမွတ္ ၉၉၂ စစ္ဗ်ဴဟာတပ္ရင္းမွ ၁၆၅ 165 ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 
ယင္းတပ္ရင္းသည္ တပ္မ ၉၉ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားႏွင့္ မီဒီယာသတင္းမ်ားအရ သိရသည္။၁၆၆ 166 

“ထုိကတ္က မိမိတို႔ကို ရြာတြင္ေနခြင့္ျပဳျခင္းမဟုတ္ပဲ ေန႔ဘက္ အလုပ္လုပ္ခြင့္သာေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္” ဟု 
ဖုိင္ေခါင္စစ္ေရွာင္စခန္းမွ အသက္ ၄၀ အရြယ ္လယ္သမား တစ္ဦးက ေျပာသည္။၁၆၇ 167 အသက္၅၀ အရြယ္ 
မန္ဂ်က္ရြာသားကလည္း အလားတူေျပာျပသည္။ “ဒီအထူးကတ္ မရိွရင္ ဘယ္မွ သြားလို႔မရဘူး။ ဒီကတ္မရိွရင္လည္း 
မြန္းဂူမွာေနလို႔မရဘူး။”၁၆၈  168  

ယင္းကတ္ကို မျပႏုိင္လွ်င္ ထုိေဒသအတြင္း ေနထိုင္ေသာ အရပ္သားမ်ားမွာ အဖမ္းခံရႏုိင္ပါသည္။ ဖုိင္ေခါင္စခန္းမွာ အသက္ ၆၇ 

ႏွစ္အရြယ ္ႀကံေတာင္သူက ယခုက့ဲသို႔ရွင္းျပသည္။ “စစ္သားတစ္ေယာက္ကို ေတြ႔တုိင္း ဒ ီကတ္ကို ျပရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ 

ဒီကတ္မရိွရင္ အဖမ္းခံရမယ္၊ တုိင္းရင္းသားတပ္နဲ႔ ေပါင္းတယ္လို႔ သံသယရိွခံရမယ္လို႔ စစ္တပ္က သတိေပးထားတယ္။ 
ရြာလူႀကီးက လိုက္ရွင္းေပးမွရမယ္။”၁၆၉ 169  

                                                                                                                                                       
162 ၁၆၂ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး မိုင္ဂ်ာယန္္၊ ၁၂ မတ္ ၂၀၁၇။  
163 ၁၆၃ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴးမ်ား လားရႈိး၊ ၆ ေမ ၂၀၁၇။ 
164 ၁၆၄ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၆ ေမ ၂၀၁၇။ 
165 ၁၆၅ သက္ေသခံကတ္ျပားမ်ား ကို ျမန္မာဘာသာမွ ျပန္ဆိုျပီး  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕က မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ 
166 ၁၆၆ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ လားရႈိး၊ ေမ ၂၀၁၇။ “ျမန္မာစစ္တပ္မွ ကခ်င္ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာမွာ တပ္ေတြျပန္ခ်ထား”  kachinnews.com ၂၆ ဇန္နဝါရ ီ

၂၀၁၂၊ http://www.kachinnews.com/news/2225-burma-army-redeploys-troops-to-kachin-frontline.html. 
167 ၁၆၇ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၆ ေမ ၂၀၁၇။ 
168 ၁၆၈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ မန္ဂူ မွာ မံုးကိုးျမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ျမိဳ႕ ကို ကခ်င္လို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ 
169 ၁၆၉ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ မိုင္ဂ်ာယန္္၊ ၁၂ မတ္ ၂၀၁၇။ 

http://www.kachinnews.com/news/2225-burma-army-redeploys-troops-to-kachin-frontline.html


 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 43 

လြတ္လပ္စြာ သြားလာလႈပ္ရွားခြင့္ မရျခင္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ႀကံႏွင့္ လက္ဖက္ ေတာင္သူမ်ားျဖစ္ေသာ အရပ္သားမ်ား 
အေပၚလြန္စြာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးျဖစ္ေစပါသည္။ အထူးသက္ေသခံကတ္ျပားက လူမ်ားကိ ုေန႔ခင္းဖက္တြင္ သြားလာခြင့္ 

တခ်ိဳ႕ျပဳထားေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္အေရးႀကီးေသာ သီးႏံွရိတ္သိမ္းခ်ိန္မ်ားတြင္ မ်ားစြာထိခိုက ္ေစပါသည္။၁၇၀ 170 

ထိခိုက္မႈကုိ ပုိဆိုးေစသည့္ အခ်က္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္က အထူးသက္ေသခံ ကတ္ျပားအတြက ္ေဒသခံမ်ားကို 
ပုိက္ဆံေပးခုိင္းျခင္းျဖစ္သည္။ လူအမ်ားက ကတ္ျပားေၾကး တရုတ္ယြမ္ ၁၀ ယြမ္ (ေဒၚလာ ၁.၄၅) ေပးရသည္ဟုေျပာၿပီး အခ်ိဳ႕က 

ျမန္မာေငြ က်ပ ္၁၀၀၀ (ေဒၚလာ ၀.၇၃) ေပးရသည္ဟု ေျပာၾကသည္။၁၇၁ 171 ေစ်းမႀကီးလွဟု ယူဆနုိင္ေသာ္လည္း စစ္ေဘးမွ 

အလ်င္စလို တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရၿပီး ပစၥည္းဥစၥာမ်ားမ်ား မသယ္လာႏိုင္ခဲ့သလို လက္ရိွတြင္လည္း သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ 
အလုပ္လုပ္ရန္ ခက္ခေဲနရေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္မူ ေပးရန္အခက္အခဲ ရိွတတ္ပါသည္။၁၇၂ 172 

ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းမွ အျခားပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္မူ စစ္တပ္က ယခုကဲ့သို႔ ရြာမ်ားကို ရွင္းလင္းၿပီး လူမ်ား 
သြားလာမႈကုိ ကန္႔သတ္သည့္ မူဝါဒမ်ိဳး တမင္ခ်ထားပံုမရပါ။ သို႔ရာတြင္ စစ္တပ္၏ စစ္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြမဲ်ားေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ိဳးဆက္တုိ႔ကမ ူအတူတူလိုပင္ 

ျဖစ္သည္။ယင္းေဒသအတြင္း လူမ်ား အစုလိုက္ ထြက္ေျပးတမ္းေရွာင္ေနရမႈမ်ားက ရြာမ်ားတြင္ လႏွင့္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီၿပီး ေနထိုင္သ ူ

မရိွေတာ့သေလာက္ျဖစ္သြားေစၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကာလတာရွည္ ရပ္ရြာစြန္႔ခြာေနရမႈမ်ိဳး ပုိေတြ႔ရၿပီး 
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္မူ မၾကမၾကာ ကာလတုိ ေရွာင္တိမ္းရမႈမ်ား ပုိ၍ေတြ႔ရပါသည္။ 

ရြာမ်ားကိ ုအမိန္႔အရ သို႔မဟုတ္ ရုတ္တရက္ ဝင္ရွင္းလင္းျခင္းနွင့္ ေဒသခံ မ်ားအေပၚ ဖိအားေပးျခင္းမ်ားမွာ ျမန္မာစစ္တပ္က 

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င့္သုံးလာခ့ဲေသာ ေသာင္းက်န္းသူ ဆန္႔က်င္ေရး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအတုိင္း ေတြ႔ရျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၇၃ 173 

ယင္းနည္းဗ်ဴဟာမ်ားေၾကာင့္ လူမ်ား၏ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးရျခင္းကိ ုပုိ၍ဆိုးသြားေစသည္မွာ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ားကို ေပးပုိ႔ခြင့္ကိုလည္း ကန္႔သတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္ကို ေအာက္တြင္ အေသးစိတ္ 
ေဆြးေႏြးထားသည္။ ယင္းလုပ္ရပ္၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင္ ့လူအမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို ကာလလတ္ႏွင့္ ကာလရွည္ 
ထိခိုက္သြားေစၿပီး စားနပ္ရိကၡာလံုေလာက္စြာ မရရိွေစပဲ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ စိတ္က်န္းမာေရးကိုပါ ထိခိုက္ေစပါသည္။၁၇၄ 174 

 

                                                                                                                                                       
170 ၁၇၀ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၆-၇ ေမ ၂၀၁၇။ ႏွင့္ မိုင္ဂ်ာယန္္၊ ၁၂ မတ္ ၂၀၁၇။ 
171 ၁၇၁ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၆-၇ ေမ ၂၀၁၇။ ႏွင့္ မိုင္ဂ်ာယန္္၊ ၁၂ မတ္ ၂၀၁၇။ 
172 ၁၇၂ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၆-၇ ေမ ၂၀၁၇။ ႏွင့္ မိုင္ဂ်ာယန္္၊ ၁၂ မတ္ ၂၀၁၇။ 
173 ၁၇၃ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ ေဒသနာမည္ မေဖၚျပလိုပါ၊ ေမ ၂၀၁၇။ 
174 ၁၇၄ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ ပဋိညာဥ ္(ICESCR), U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3၊ ၃ ဇန္နဝါရ ီ၁၉၇၆ မွ စတင္ 
အက်ိဳးသက္ေရာက္သည္၊ ပုဒ္မ ၁၁၊၁၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ICESCR လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ္လည္း အတည္ျပဳလိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းမရွိပါ။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 44 

 

ပန္ဆန္းႏွင့္ မံုးကိုးအၾကားရိွ ရြာမ်ားမွ ရြာသားမ်ားကို ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းတြင္ ထုတ္ေပးေသာ အထူး သက္ေသခံကတ္ျပား၊ ကတ္ျပားမပါပဲ 

စခန္းအျပင္ဖက္ အိမ္အျပင္ဖက္တြင္ေတြ႔ရပါက မည္သူမဆို ျမန္မာလုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံရႏုိင္သည္။ © အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 
 

လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား 

“စစ္တပ္က လူထုကုိ ဖိေန ညွစ္ေနတယ္ဆုိတာ ထင္ရွားပါတယ္။ အကူအညီေပးတ့ဲ 

ကိစၥကုိ ႏုိင္ငံေရးလုိ လုပ္ေနတာ။” 

ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစုိက္ လူသားခ်င္းစာနာကူညီေရး အရာရိွႀကီးတစ္ဦး ၁၇၅  175 

 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ျဖစ္ပြားလာသည့္ တိုက္ပြမဲ်ားေၾကာင္ ့လူေပါင္း ၉၈၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းရိွ 

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေနရာအသီးသီးသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္တစ္ခုထဲတြင္ပင္ ၈၇၀၀၀ 

ခန္႔ရိွပါသည္။ ေနာက္ထပ္ေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာ အရပ္သားမ်ားမွာလည္း ၎တို႔ေနထိုင္ရာ အနီးတဝုိက္တြင္ 

တိုက္ပြမဲ်ားျဖစ္လာေသာအခါ ယာယီေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ၾကရသည္။ အမ်ားစုမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားရိွရာ 

ရြာမ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကၿပီး အေျခအေနေအးခ်မ္းသြားခ်ိန္တြင္ ေနအိမ္သို႔ ျပန္လာတတ္ၾကသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ လူအေျမာက္အမ်ား 
ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရမႈမ်ား ကာလၾကာျမင့္စြာ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္႔ႏံွ႔လာခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ အေရးေပၚအကူအညီမ်ား 
လိုတတ္ေသာ္လည္း ျမန္မာအစုိးရက လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသျဖင့္ အရပ္သားမ်ားအတြက ္

ေနထိုင္ရသည္ ့အခက္အခဲမ်ား မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ “၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ဝက္နဲ႔ ဒီႏွစ္ကေတာ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကစၿပီး 
ၾကည့္ရင္ စစ္ေရွာင္ေတြ အတြက္ အခက္အခဲဆုံး ကာလေတြပါပ”ဲ  ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္မ ွလူသားခ်င္းစာနာသည့္ 
အကူအညီေပးေရး အရာရိွတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ ၁၇၆ 176 

                                                                                                                                                       
175 ၁၇၅ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ ရန္ကုန္၊ ၁၁ ေမ ၂၀၁၇။  
176 ၁၇၆ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြ႕ဲ အင္တာဗ်ဴး၊ လိုင္ဇာ၊ ၈ မတ္ ၂၀၁၇။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 45 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလမွစၿပီး ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာကူညီေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ 
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မံုးကိုးေဒသတဝုိက္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းရိွ အစုိးရမထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေဒသမ်ားရိွ စစ္ေရွာင္ 

ဒုကၡသည္မ်ားအား အကူအညီေပးမႈကို ကန္႔သတ္ခံထားရသည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့ေကအုိင္အုိ ထိမ္းခ်ဳပ္ရာ နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရိွ 

အရပ္သားေပါင္း ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို ထိခိုက္ေစခဲ့သည္။၁၇၇ 177 ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးခ်င္းကို သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ 

ျပဳလုပ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ တားဆီးေနသူမွာ ျမန္္မာစစ္တပ္ျဖစ္သည္ဟု လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔မ်ား အမ်ားစုက 

ယူဆထားေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။၁၇၈ 178   

ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းပုိ႔ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ား ေပးပုိ႔ရန္မဟုတ္ပဲ အေျခအေနကို 
ေလ့လာရန္ သြားေရာက္ခြင့္ ေတာင္းခံျခင္းကိုပင္ ပံုမွန္လိုလိ ုျငင္းပယ္ခံရသည္။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းခံရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ 

အၿမဲေျပာင္းလေဲနၿပီး မည္သုိ႔ပင္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ ရတတ္သည့္အေျဖမွာ ျငင္းပယ္ခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 
အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္ မရျခင္းတို႔ပင္ ျဖစ္သည္ဟု လူမႈကူညီေရး လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားက ေျပာျပသည္။၁၇၉ 179 “အဖြဲ႔တိုင္းနဲ႔ 
လူတုိင္းအတြက ္မတူညီတ့ဲ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ရိွေနတယ”္ ဟု အကူအညီေပးေရး လုပ္သားတစ္ဦးက ဆိုသည္။ 
“ခြင့္ျပဳခ်က္ရဖုိ႔လည္း ခက္လာတယ္။ လုပ္ရတဲ့အဆင့္ကလည္း ပုိရႈတ္လာတယ္၊ အခ်ိန္လည္း ပုိၾကာလာတယ္။ မေပးဘူးလို႔ 
ျငင္းတာလည္း မဟုတ္ဘူး၊ ေပးမယ္လို႔ မေျပာတာ။” ၁၈၀ 180 ၿပီးခ့ဲသည့္ လအတြင္း ၎ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ အဖြဲ႔အတြက္ 
ခရီးသြားလာခြင့္ျပဳမိန္႔ ေတာင္းခံရသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ေျပာင္းသြားျပန္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ေနာင္းခံရသည့္ အစုိးရဌာနအဆင့္ 
ပုိမ်ားလာခ့ဲသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားသည္ ေဒသခံ လူသားခ်င္း စာနာကူညီေရးအဖြဲ႔မ်ား အေပၚသို႔ လံုးလုံးလ်ားလ်ား 
က်ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ယင္းအဖြဲ႔မ်ားမွာ အရပ္သားမ်ားကိ ုထိခုိက္မႈမ်ား အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား 
လုပ္ေဆာင္ေပးခ့ဲၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔မွာလည္း အာဏာပုိင္မ်ား၏ ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္။ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္ရာျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ အစုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရိွေသာ လိုင္ဇာၿမိဳ႕မ်ားမွ လူသားခ်င္းစာနာကူညီေပးေရး 
ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားက သူတို႔ မည္သူ႔ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေတာင္းခံရမည္ဆိုသည္ကို ေသခ်ာစြာ မသိဟု ေျပာျပၾကသည္။ 
သူတုိ႔တြင္ လိုအပ္ေသာခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား အားလုံးရၿပီဟု ထင္ခ်ိန္တြင္ပင္ စစ္တပ္က ၾကားဝင္ဟန္႔တားၿပီး လူသားခ်င္းစာနာကူညီမႈ 
အေထာက္အပ့ံမ်ားကိ ုအစုိးရထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ ကင္းလြတ္ရာေဒသမ်ားကုိ သြားခြင့္မျပဳပဲ ပိတ္ပင္ႏုိင္ပါသည္။၁၈၁ 181 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွ ျဖတ္၍ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိ ုအစုိးရမထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေဒသမ်ားသို႔ သယ္ပုိ႔ရန္ ျပႆနာမ်ားရိွသျဖင့္ 

ေဒသခံအဖြဲ႔မ်ားက ေဆးႏွင့္အစားအေသာက္မ်ားကို တရုတ္ျပည္ဘက္မွ ျဖတ္၍ သယ္ယူၾကသည္။ ဤနည္းျဖင့္ 

စားနပ္ရိကၡာလုံးဝ ျပတ္ေတာက္မသြားေသာ္လည္း အခက္အခဲမ်ား ရိွပါသည္။ ပထမအခ်က္မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ 

တရုတ္အာဏာပုိင္မ်ားက ယင္းသို႔ သယ္ပုိ႔ျခင္းကိ ုခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ရဲႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ားက 

အထူးသျဖင့္ေဆးဝါးမ်ားကို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သယ္ေဆာင္ခြင့္ မျပဳပ ဲတားျမစ္တတ္သည္ဟု လူမႈ ကူညီေရးအဖြဲ႔မ်ားက 

ေျပာျပၾကသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ကုန္ပစၥည္မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွ တရုတ္ျပည္၊ ယင္းမွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရိွ 

အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ လြတ္ေနေသာ ေဒသမ်ားသုိ႔ ခရီးရွည္ သယ္ေဆာင္ရသျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ပုိမ်ားပါသည္။ ယင္းကို 
ေရွာင္ႏုိင္ရန္ ကူညီေရးအဖြဲ႔မ်ားက ပစၥည္းမ်ားကုိ တရုတ္ျပည္တြင္ ဝယ္ယူလာၾကသည္။၁၈၂ 182 တတိယအခ်က္မွာ 

ေဆးဝါးပုလင္းမ်ားေပၚတြင္ ေရးထားေသာ တရုတ္စာမ်ားကိ ုဖတ္ရန္အခက္အခဲ ရိွေၾကာင္း စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားမွ 

က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ တိုက္ေကၽြးရမည့္ ပမာဏကုိ တေျဖးေျဖးခ်င္း မွတ္မိသြားၾကသည္ဟု 
ဆိုပါသည္။၁၈၃ 183  

စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခြင့္ တားျမစ္ခံရျခင္းေၾကာင္ ့ေနထိုင္စရာ၊ ေသာက္သုံးေရ ႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးေရး 
ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အမ်ားဆုံး ထိခိုက္သည္ဟု ကူညီေရး ဝန္ထမ္းမ်ားက ေျပာသည္။ “ေနစရာ၊ ေသာက္ေရႏွင့္ 

သန္႔ရွင္းေရးကိစၥေတြက ေတာ္ေတာ္ မေကာင္းဘူး” ဟု ရန္ကုန္မွ အရာရိွတစ္ဦးကေျပာသည္။ “ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းေတြ 
ေရာက္ႏိုင္ရင္ေတာ ့အေျခအေနေတြက ပုိေကာင္းမွာေပါ့။” ၁၈၄ 184 ဇုိင္းေအာင္စခန္းနားမွာ တိုက္ပြျဲဖစ္ၿပီး 
ေမာ္တာမ်ားက်ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ (စာမ်က္ႏွာ ၂၈ တြင္ၾကည့္) စခန္းတြင္းမွ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ထြက္ေျပးရၿပီး ေနာက္ 
အျမင့္ မီတာ ၂၀၀၀ ေက်ာ္တြင္ရိွသည္ ရွအစ္ယန္ဆိုသည့္ စခန္းအသစ္တစ္ခု ဖြင့္ရခ်ိန္တြင္ အေျခအေနဆိုးကို 
ပုိခံစားခ့ဲၾကရသည္။ စခန္းသစ္ဖြင့္ၿပီး ႏွစ္လအၾကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖြဲ႔မွ 

                                                                                                                                                       
177  ၁၇၇ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ လိုင္ဇာ၊ရန္ကုန္ ႏွင့္ ျမစ္ၾကီးနား၊ မတ္ ႏွင့္ ေမ ၂၀၁၇။ 
178 ၁၇၈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ လိုင္ဇာ၊ လားရႈိး ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မတ္ ႏွင့္ ေမ ၂၀၁၇။ 
179 ၁၇၉  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ လိုင္ဇာ ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မတ္ ႏွင့္ ေမ ၂၀၁၇။ ႏွင့္ စကိုက္မွ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ၁၈-၁၉ ေမ ၂၀၁၇။ 
180 ၁၈၀ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ ရန္ကုန္၊ ၁၁ ေမ ၂၀၁၇။  
181 ၁၈၁ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လိုင္ဇာ ႏွင့္ ျမစ္ၾကီးနား၊ မတ္ ၂၀၁၇။ 
182 ၁၈၂ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ လိုင္ဇာ ႏွင့္ ျမစ္ၾကီးနား၊ မတ္ ၂၀၁၇။ 
183 ၁၈၃ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မရွိေသာ ေဒသမ်ားရွိ စစ္ေဘးေရွာင ္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၊ မတ္ ၂၀၁၇။ 
184 ၁၈၄ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ ရန္ကုန္၊ ၁၁ ေမ ၂၀၁၇။  



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  
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အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ေရာက္သြားသည့္အခါ လူအမ်ားမွာ မုိးေရကာဖ်င္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထားသည့္ တဲမ်ားတြင္ ေနေနၾကၿပီး ညဖက္တြင္ 

ေရခဲမတတ္ေအးသည့္ ရာသီဥတုဒဏ္ကို ခံေနၾကရသည္။ အသက္ ၅၆ ႏွစ္အရြယ ္အမ်ိဳးသမီး ဒါရိွခြမ္ႏုက - 

“ပလပ္စတစ္ မုိးေရကာဖ်င္စက ေလၾကမ္းရင္ လန္လန္သြားၿပီး ကၽြန္မတို႔ သိပ္ခ်မ္းတယ္။ ေလမတိုက္ရင္ေတာင ္

ႏွင္းကက်တယ္။ ေရေတြစုိၿပီး အရမ္းေအးတာပဲ။ ပလစ္စတစ္အမုိးကလည္း မလုံဘူး၊ ေစာင္လည္း 
လုံလံုံေလာက္ေလာက္ မရိွေတာ့ ညတိုင္း ဒုကၡေရာက္ရတယ္။” ၁၈၅ 185 

“ဒီမွာ သိပ္ေအးတယ္၊ ဖ်ားၾကနာၾကတာေတြလည္း အမ်ားႀကီးပဲ” ဟု အသက္ ၄၂ ႏွစ္အရြယ္ လဘန္ဂ်ာဆန္က ေျပာသည္။ သူက 

တဲအတြင္း ဖုိထားရေသာ မီးကို ျပၿပီး ယင္းမီးမွ ထြက္ေသာ မီးခုိးမ်ားကို တစ္ေနကုန ္ရႈရႈိက္ေနရသည္ဟု ေျပာျပသည္။ “မအိပ္ခင္ 

မီးကိ ုဖုိထားရတယ္။ ေနာက္မွ သူ႔ဟာသူ ၿငိမ္းသြားတယ္။”၁၈၆ 186 

အကူအညီေပးရန္ သြားေရာက္ခြင့္ကို တားျမစ္ထားျခင္းသည္ စစ္ေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားလိုအပ္ေသာ ေနစရာ၊ ေသာက္သံုးေရႏွင့္ 

သန္႔ရွင္းေရးတို႔အတြက္ အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေရးတြင္ အခက္အခဲေလးခု ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ကူညီကယ္ဆယ္ေရး 
ေဆာင္ရြက္ေပးေနသူမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။ ပထမအခ်က္မွာ တားျမစ္ထားမႈေၾကာင္ ့သစ္ႏွင့္ ဝါးကဲ့သို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိ ု
အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္ရာ မဟုတ္သည့္ေဒသမ်ားသုိ႔ သယ္ယူရန္အခက္အခဲ ရိွသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ႏုိင္ငံတကာအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားကိ ု
တားျမစ္ထားသျဖင့္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေဒသခံအဖြဲ႔ အနည္းငယ္အေပၚသုိ႔ က်ေရာက္သြားၿပီး မ်ားျပားလွေသာ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ မျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ပဲ ျဖစ္ရသည္။ တတိယအခ်က္မွာ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက 

ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံၿပီး ေရပုိက္မ်ားသြယ္ျခင္း၊ အိမ္သာေဆာက္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရန္ ကူညီညႊန္ၾကားေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား အရည္အေသြးျပည့္မီျခင္း ရိွေအာင္ 

စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ေပးႏုိင္ျခင္း မရိွေတာ့ပါ။၁၈၇ 187 ေနရာသို႔ မသြားေရာက္ႏိင္ုျခင္းကလည္း အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္ 

ေစာင့္ၾကည္ျခင္းကိ ုထိခိုက္ေစပါသည္။ “အေျခအေနကို အကဲျဖတ္ႏိုင္ဖုိ႔ အခက္အခဲရိွပါတယ္။ ေနရာမွာရိွေနၿပီး 
အကာအကြယ္ေပးနုိင္ဖုိ႔က အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု နုိင္ငံတကာကူညီေရး ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။ “အဲဒီလုိေနဖုိ႔က 

တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က ္ရရပါမယ္။”၁၈၈ 188 
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185 ၁၈၅ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ ရွအစ္ယန္ စစ္ေဘးေရွာင ္ဒုကၡသည္စခန္း၊ ၈ မတ္ ၂၀၁၇။  
186 ၁၈၆ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ ရွအစ္ယန္ စစ္ေဘးေရွာင ္ဒုကၡသည္စခန္း၊ ၈ မတ္ ၂၀၁၇။ 
187 ၁၈၇ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ လိုင္ဇာ၊ ရန္ကုန္ ႏွင့္ ျမစ္ၾကီးနား၊ မတ္ ႏွင့္ ေမ ၂၀၁၇။ ႏွင့္ စကုိက္မွ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ၁၈-၁၉ ေမ ၂၀၁၇။  
188 ၁၈၈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ ေနရာ ႏွင့္ ေန႕စြဲ မေဖၚျပလိုပါ။  



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  
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စတုတၳႏွင့္ ေနာက္ဆုံးအခ်က္မွာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင္ ့အကူအညီေပးေရးအစီအစဥ္မ်ား အတည္ျပဳရသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ 

ေႏွးေကြးသြားရျခင္းျဖစ္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သြားေရာက္ခြင့္ရခဲ့ပါလွ်င္ အေျခအေနမ်ားကို 
၎တို႔ကိုယ္တိုင္သုံးသပ္၍ အကူအညီကုိ ကိုယ္တိုင္ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ 

ေငြေထာက္ပံ့၍ လုပ္ေစျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ေလ့ရိွသည္။ ယခုလို ကုိယ္တိုင္သြားေရာက္ျခင္း မျပဳႏိုင္သည့္အခါ 
ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေဒသခံ လူသားခ်င္းစာနာကူညီမႈ ေပးေနသည့္အဖြဲ႔မ်ားကိ ုကနဦး 
အေျခအေနဆန္းစစ္မႈလုပ္ေစၿပီးမွ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမည့္ အလွဴရွင္ဆီ ျပန္သြားရသည့္ အေနအထားေရာက္ေစပါသည္။ 
“အဆင့္ဆင့္ဆက္သြယ္မႈေတြ လုပ္ေနရတဲ့အတြက ္တံု႔ျပန္ႏုိင္မႈက ေႏွးသြားတယ္၊ အထူးသျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ိဳးမွာ 

အမ်ားႀကီး သက္ေရာက္မႈ ရိွသြားပါတယ္”  ဟု လိုင္ဇာရိွ ေဒသခံ လူမႈကူညီေရး လုပ္သားတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။၁၈၉ 189 

အဆင့္မ်ားပုိမ်ားလာျခင္းသည္ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား လိုအပ္ေနေသာ အကူအညီမ်ား မည္မွ်ျမန္ျမန္ ရႏုိင္မည္ဆိုသည့္အေပၚ 
သက္ေရာက္မႈ ရိွေၾကာင္း လူမႈကူညီေရးအရာရိွ အမ်ားအျပားက ေျပာျပၾကသည္။ ထို႔အျပင္ အစုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္မထားေသာ 

ေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေရွာင္ေနရေသာ ဒုကၡသည္မ်ား မည္သည့္အကူအညီမ်ား လိုေနသည္ သို႔မဟုတ္ ရေနသည္ကို ကုိယ္တိုင္ 

သြားေရာက္ မၾကည့္ရႈႏုိင္ျခင္းအေပၚ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္းလည္း ၎တို႔က ေျပာၾကပါသည္။၁၉၀ 190 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စစ္ေရွာင္ေနရေသာ အရပ္သားအမ်ားအျပားက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္မွ စ၍ 

စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။ ယင္းသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား 
ေပးပုိ႔ျခင္းအေပၚ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ရိွေနျခင္းက အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားအခ်က္မ်ားလည္း ရိွေနသည္ဟု 

လူမႈကယ္ဆယ္ကူညီေရး အရာရိွမ်ားက ေျပာျပသည္။ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ကဲ့သို႕ေသာ အဓိက အလွဴရွင္ႏွင့္ 

အကူအညီေပးေနသည္ ့အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားက တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ တုိက္ရိကု္စားနပ္ရိကၡာ အကူအညီ ေပးျခင္းမ်ိဳး မလုပ္ေတာ့ပဲ 

ေငြသားလႊဲေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။၁၉၁ 191 ေဆးဝါးအတြက္မူ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ 

မရိွေသာေဒသမ်ားမွ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ား၏ အျပင္ဖက္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ အရပ္သားမ်ားအတြက္ 
ျပႆနာပုိႀကီးမားသည္ဟုလည္း ေျပာၾကသည္။ “ေဆးဆိုင္ေတြဆီက သိရတာက ေဆးေတြကိ ုေကအုိင္အုိထိန္းခ်ဳပ္ရာ 

ေဒသေတြဆ ီယူသြားဖုိ႔အတြက္ဆို ေငြပုိေပးရတယ္” ဟု အရာရိွတစ္ေယာက္ကေျပာသည္။၁၉၂ 192 တကၠစီတစ္စီးက 

ျမစ္ႀကီးနားကထြက္လာ၊ ေနာက္တစ္စီးက လုိင္ဇာကထြက္လာၿပီး လမ္းတြင္ ဆုံၾကကာ ပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးၾကသည္။ 
ယခင္က ၁၀၀၀၀ က်ပ္ (၇.၂၅ ေဒၚလာ) က်သင့္ခဲ့ေသာခရီးကိ ုယခုအခါ က်ပ္သုံးေသာင္းခြ ဲ(၂၅.၄၁ ေဒၚလာ) ေပးေနရသည္ဟု 

သူက ေျပာျပပါသည္။၁၉၃ 193 

စားနပ္ရိကၡာ၊ ေဆးဝါး၊ ေနထိုင္စရာေနရာႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးကိစၥမ်ားအတြက္ တိုက္ရုိက္ထိခုိက္မႈမ်ားအျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ စစ္ေရွာင္ 

ဒုကၡသည္မ်ားသည္ အေျခအေနအရ ဆိုးဝါးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရသည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္သြားေစသည္ဟု 

လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရးအရာရိွ အမ်ားအျပားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာၾကသည္။ 
အကူအညီမ်ားမရႏုိင္ျခင္းႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာေလ်ာ့နည္းလာျခင္းတို႔သည္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအတြက္ အထမ္းသမားအျဖစ္ 

ဝင္လုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ အစုိးရ မထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေဒသမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တရုတ္ျပည္ဖက္သို႔ လိင္လုပ္သားအျဖစ္ 

လွည့္ဖ်ားပုိ႔ေဆာင္ခံရျခင္းတို႔ ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟုလည္း သူတို႔က ေျပာၾကသည္။၁၉၄ 194  

အစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္က ၎တို႔ ပိတ္ပင္တားျမစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို ရွင္းျပရာတြင္ အစားအေသာက္ႏွင့္ 

ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို ေကအုိင္ေအႏွင့္ အျခားတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား လက္သို႔ ေရာက္သြားသည္ဟု 
သက္ေသမျပႏုိင္ပဲ ေျပာၾကသည္ဟု ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေနသူ 
အနည္းဆုံး ဆယ္ဦးတို႔က ဆိုသည္။၁၉၅ 195 ဤကဲ့သို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ျခင္း မျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 
ရိွထားပါသည္ဟ ုလူမႈကယ္ဆယ္ကူညီေရး ဝန္ထမ္းမ်ားက ေျပာၾကသည္။၁၉၆ 196 ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားသည္ 

စစ္ေရးအတြက ္လုံးဝအသုံးမခ်ႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုပင္ တားျဖစ္ခဲ့သည္မ်ိဳးလည္း ရိွခဲ့သည္။ ဥပမာ ၂၀၁၇ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ 

ေကအုိင္အုိထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ေဒသမ်ားရိွ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ ရိွေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက ္ေပးပုိ႔ေသာ 

အမ်ိဳးသမီးသန္႔စင္ေရးပစၥည္းမ်ား၊ သြားတိုက္ေဆးႏွင့္ သြားပြတ္တံမ်ား၊ ဆပ္ျပာႏွင့္ ေအာက္ခံအဝတ္အထည္မ်ား ပါဝင္သည့္ 

ကုလသမဂၢ တံဆပ္ႏိွပ္ထားသည့္ အထုတ္မ်ားကိ ုျမန္မာစစ္တပ္က ေပးပုိ႔ခြင့္ မျပဳပ ဲျပန္ပုိ႔ခုိင္းခ့ဲသည္။၁၉၇ 197  

                                                                                                                                                       
189 ၁၈၉ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လိုင္ဇာ၊ ၇ မတ္ ၂၀၁၇။ 
190 ၁၉၀ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ရန္ကုန္၊ ၁၁ ေမ ၂၀၁၇။ ႏွင့္ စကိုက္မွ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ၁၈-၁၉ ေမ ၂၀၁၇။  
191 ၁၉၁ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ လိုင္ဇာ ႏွင့္ ရန္ကုန္၊  မတ္ ႏွင့္္ ေမ ၂၀၁၇။ 
192 ၁၉၂ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လိုင္ဇာ၊ ၇ မတ္ ၂၀၁၇။ 
193 ၁၉၃ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လိုင္ဇာ၊ ၇ မတ္ ၂၀၁၇။ 
194 ၁၉၄ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လိုင္ဇာ ႏွင့္ အနီးတဝိုက္ရိွ စစ္ေဘးေရွာင ္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၊ မတ္ ၂၀၁၇။ ႏွင့္ စကိုက္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၁၉ ေမ ၂၀၁၇။ 
195 ၁၉၅ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ လိုင္ဇာ၊ ရန္ကုန္ ႏွင့္ ျမစ္ၾကီးနား၊ မတ္ ႏွင့္ ေမ ၂၀၁၇။ 
196 ၁၉၆ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ လိုင္ဇာ၊ရန္ကုန္ ႏွင့္ ျမစ္ၾကီးနား၊ မတ္ ႏွင့္ ေမ ၂၀၁၇။ 
197 ၁၉၇ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕၏ လူ႕သားခ်င္းဆိုင္ရာ အရာရိွမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ နမၼတူ၊ ေနရာ ႏွင့္ ရက္စြဲ မေဖၚျပလိုပါ။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 48 

လူသားခ်င္း စာနာကူညီမႈမ်ားေပးအပ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမွာ ယခင္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္က ယခ ု

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစုိးရ လက္ထက္ထက္ ပုိ၍ ေကာင္းမြန္ခဲ့သည္ဟု ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအရာရိွႀကီး တစ္ဦးက ဆုိသည္။ 
စစ္တပ္က လူထုကို ဖိေနညွစ္ေနတာကေတာ့ ရွင္းပါတယ္ ဟု ၎က ေျပာသည္။ အကူအညီေပးတဲ့ ကိစၥကိ ု
ႏုိင္ငံေရးလုပ္လိုက္တာပါပဲ။၁၉၈ 198 စစ္တပ္သည္ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္မႈ မရိွသည့္ ေဒသမ်ားမွ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား၏ 

အေျခအေနကို အလြန္ဆိုးဝါးေအာင္ ျပဳလုပ္ထားလုိက္ျခင္းျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ား အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေဒသမ်ားသုိ႔ 
ေျပာင္းလာၾကၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား အရပ္သားလူထု၏ ေထာက္ခံမႈမရေတာ့ရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု 

ယုံၾကည္ေၾကာင္း လူသားခ်င္းစာနာကူညီေပးေရး အရာရိွမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။၁၉၉ 199  

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္မူ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား အားလုံးနီးပါးက အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ ေဒသမ်ားတြင္ ရိွၾကသျဖင့္ 

၎တို႔ထံ အကူအညီမ်ားေပးပုိ႔သည့္ ကိစၥမွာ အေျခအေနသိပ္မဆိုးလွပါ။ သို႔ရာတြင္ ဤေနရာတြင္လည္း ႏုိင္ငံတကာ 

ကူညီေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လားရႈိးၿမိဳ႕ အျပင္ဖက္သို႔ ခရီးသြားလာခြင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႕ ေလွ်ာက္ထားမႈကို 
တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေအာင္ ခြင့္မျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းမျပန္ျခင္းမ်ား ရိွခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းက 

အဓိတိုက္ပြမဲ်ားျဖစ္ခဲ့ေသာ ပန္ဆန္းႏွင့္ မံုးကိုအၾကားရိွ ေဒသကုိမူ ေဒသခ ံလူသားခ်င္းစာနာကူညီေပးေရး အဖြဲ႔မ်ားမွ 

ဝန္ထမ္းမ်ားကိုပင္ သြားေရာက္ခြင့္ ယခုအထိမရႏုိင္ေသးပါ။၂၀၀ 200 ထို႔ေၾကာင္ ့အကူအညီလုိအပ္လွ်င္ တရုတ္ဘက္မွ ပတ္၍ 

သယ္ပုိ႔ေနရျခင္းမ်ိဳး ရိွေနပါသည္။၂၀၁ 201 

ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားက ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္စာနာကူညီေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ရံဖန္ရံခါ 
ေဒသခံျပည္တြင္းအဖြဲ႔မ်ားကို ဒုကၡသည္မ်ားအား အကူအညီသြားေရာက္ေပးပုိ႔ျခင္းကိ ုကန႕္သတ္တားျမစ္ေနသည္မွာ 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ား ထုံးစံမ်ားကိ ုေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္ၿပီး စစ္ေဘးမွ ေျပးေရွာင္လာခဲ့ရၿပီး ဒုကၡေရာက္ ေနသည့္ 
အရပ္သားမ်ားအေပၚ ထပ္ဆင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။၂၀၂ 202 လူမ်ားအား စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ေနထိုင္စရာ 

ရရိွရန္ခက္ခေဲစမႈ၊ ျပဳျပင္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ျပဳျပင္ေပးႏုိင္ျခင္းမရိွေအာင္ ျပဳလုပ္သည့္အတြက္ လူအမ်ားကိ ုနာမက်န္း 
ျဖစ္ေစမႈမ်ားသည္ ျမန္မာအစုိးရက ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ 

နုိင္ငံတကာသေဘာတူညီခ်က္ပါ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကိ ုဆန္႔က်င္ဖက္ျပဳရာလည္း ေရာက္ပါသည္။၂၀၃ 203 ေနာက္ဆုံးတြင္ 

စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား အမ်ားအျပား ပါဝင္ေနၿပီး ၎တို႔မွာ 

ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီမရႏုိင္သည့္ အခါ ပုိမုိဆိုးဝါးစြာ ထိခိုက္ခံရႏုိင္သည့္အတြက္ အစုိးရ၏ အျပဳအမူမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 

ကေလးသူငယ္မ်ား အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကိ ုမရေစႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေစၿပီး ျမန္မာအစုိးရသည္ 
၎ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ ပံုစံအားလုံးအား ပေပ်ာက္ေစေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားပါ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို 
ခ်ိဳးေဖာက္ရာေရာက္ပါသည္။၂၀၄ 204  

                                                                                                                                                       
198 ၁၉၈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ ရန္ကုန္၊ ၁၁ ေမ ၂၀၁၇။ 
199 ၁၉၉ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ လိုင္ဇာ၊ မတ္ ၂၀၁၇ ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၀၁၇။ 
200 ၂၀၀ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ လားရႈိး ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၀၁၇။ ႏွင့္ စကိုက္မွ အင္တာဗ်ဴး၊ ၁၈ ေမ ၂၀၁၇။ 
201 ၂၀၁ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ မိုင္ဂ်ာယန္္၊ မတ္ ၂၀၁၇။ ႏွင့္ လားရႈိး၊ ေမ ၂၀၁၇။ 
202 ၂၀၂ ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒ၊ ဥပေဒသ ၅၅။ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေထာက္အပံ့မ်ား လုိအပ္ေသာသူမ်ားဆီ ေရာက္ရွိႏ္ုိင္ေရး၊ 
ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ ျပဌာန္းခ်က္ ၁၂၆၅၊ ၁၇ စက္တင္ဘာ ၁၉၉၉၊ အပုိဒ္ ၇ ကိုလည္းရႈ။  
203 ၂၀၃ ICESCR ပုဒ္မ ၁၁၊၁၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ICESCR ကို အတည္ျပဳလိုက္နာက်င့္သံုးျခင္း မျပဳေသးပါ။ 
204 ၂၀၄ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားမႈ ပုံစံအားလံုးအား ဖ်က္သိမ္းေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္၊ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၃၄/၁၈၀၊ ကုလသမဂၢ မွတ္တမ္း ေအ/၃၄/၄၆ 

သည ္၁၉၈၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္အသက္ဝင္သည္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံက ၁၉၉၇ ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳသည)္။ ပုဒ္မ ၁၂ ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ 

သေဘာတူညီခ်က္၊ ကုလသမဂၢ မွတ္တမ္း ေအ/၄၄/၄၉ (၁၉၈၉) မွာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ စတင္အသက္ဝင္သည္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံက ၁၉၉၁ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ 

အတည္ျပဳသည္)။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 49 

၃။ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႔ဲမ်ား၏ 

က်ဴးလြန္မႈမ်ား 

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သားေတြ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ေယာက်္ားေတြ 
ဘာျဖစ္သြားသလဲဆုိတာ သိခ်င္တယ္၊ သူတုိ႔ ေသၿပီလား 
အသက္ရွင္ေနတုန္းပဲလားဆုိတာ သိခ်င္ပါတယ္။” 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဇြန္လအတြင္းက တီအင္အယ္ေအက ျပန္ေပးဆြေဲခၚေဆာင္သြားျခင္းခံရသူ ခုႏွစ္ဦးထဲမွ ကားေမာင္းသူတစ္ဦး၏ အသက္ 

၆၅ ႏွစ္အရြယ္ဖခင္၏ ေျပာၾကားခ်က္၂၀၅ 205 

 

“အာစီအက္စ္အက္စ္၊ အက္စ္အက္စ္ပီပီ၊ တီအင္အယ္ေအ ႏွင့္ ေကအုိင္ေအ 

အားလံုးက အခြန္လာေကာက္ၾကတာပါပဲ။” 

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း လားရႈိးၿမိဳ႕က ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၂၀၆ 206 

 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲ၏ ေလ့လာခ်က္ မွတ္တမ္း အေထာက္အထားမ်ားအရ ႏုိင္ငံတကာ 

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ အမ်ားဆုံးခ်ိဳးေဖာက္သူမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေတြ႔ရေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖဲြ႔မ်ား ကလည္း 
အရပ္သားမ်ားအေပၚ ဆုိးဆိုးဝါးဝါး က်ဴးလြန္မႈမ်ား ရိွခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္၏ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားထက္ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိ ုမွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ရန္မွာ ပုိမုိခက္ခသဲည္။ အရပ္သားမ်ားက တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ မဟာမိတ္တပ္မ်ားကို ၎တုိ႔အား ျမန္မာစစ္တပ္ရန္မွ အကာအကြယ္ေပးေနသူမ်ားဟု 

မွတ္ယူတတ္ၾကသလုိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ မိမိတို႔ လူမ်ိဳး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳခံရရန္ 

ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားအျဖစ္ မွတ္ယူတတ္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္း အေျခအေနမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ပုိ၍ေတြ႕ရသည္။ 
အရပ္သားအမ်ားအျပားက ေကအုိင္ေအကို မိမိတို႔ဖက္သားဟု မွတ္ယူတတ္ၾကသလုိ အျခားသေဘာထားမ်ား မထုတ္ေျပာရဲပဲ 

စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြ႕ံေနၾကသည္။  

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၂၀၁၅ ႏုိဝင္ဘာလမွ စ၍ တီအင္အယ္ေအႏွင့္ အာစီအက္စ္အက္စ္တို႔တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး 
ၿပီးခ့ဲသည့္ ၁၈ လအတြင္း ယင္းႏွစ္ဖြဲ႔စလုံးက လူအမ်ားအျပားကို ျပန္ေပးဆြဲဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

                                                                                                                                                       
205 ၂၀၅ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၈ ေမ ၂၀၁၇။ 
206 ၂၀၆ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၈ ေမ ၂၀၁၇။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 50 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က အေထာက္အထားမ်ား ရရိွခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း တစ္ခုလုံးတြင္ 

ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားကို အဓမၼတပ္ထဲ သြင္းျခင္း၊ အဓမၼအခြန္ေကာက္ယူျခင္းတို႔ ရိွခဲ့ေၾကာင္း 
အေထာက္အထားမ်ား ရရိွခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕အရပ္သားမ်ားက ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို စစ္မႈထမ္းျခင္း၊ မိမိတို႔၏ တာဝန္ကို 
ထမ္းေဆာင္ျခင္း စသည့္စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပေျပာဆိုၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ တစ္ဖြ႔ဲဖြဲ႔ကို 
ေထာက္ခံေၾကာင္းေျပာျပတတ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းတို႔ ေျပာစကားထဲမွပင္ တပ္ထဝဲင္ျခင္း၊ ဆန္အိတ္မ်ား 
ေထာက္ပ့ံျခင္းမ်ားမွာ ၎တုိ႔၏ သေဘာဆႏၵအတိုင္း ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ပဲ တခါတရ ံၿခိမ္းေျခာက္အၾကပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ 
ျပဳလုပ္ရေၾကာင္း ေပၚလြင္ပါသည္။  

ျပန္ေပးဆြျဲခင္းမ်ားႏွင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား 
အာစီအက္စ္အက္စ္အဖြဲ႔က အစုိးရႏွင့္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး မၾကာခင္မွာပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလမွ စတင္၍ 

အာစီအက္စ္အက္စ္ႏွင့္ တီအင္အယ္ေအတို႔အၾကား တိုက္ပြမဲ်ား ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ၿပီးခ့ဲသည့္ ၁၈ 

လအတြင္း တုိက္ပြဲမ်ား ႀကိဳၾကားႀက္ိဳၾကားျဖစ္ပြားခ့ဲၿပီး တစ္ဖက္ဖက္ကို ေထာက္ခံသည္ဟု ယူဆခံရေသာ အရပ္သားမ်ား 
ျပန္ေပးဆြဲခံရျခင္း သတ္ျဖတ္ခံရျခင္းမ်ား ရိွခဲ့သည္။ အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက အလားတူ ရာဇဝတ္မႈမ်ိဳး 
က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က မွတ္တမ္းအေထာက္အထားမ်ားမရ ခဲ့ေသာ္လည္း 
က်ဴးလြန္မႈမ်ား ရိွခဲ့ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယုံၾကည္ရေလာက္သည့္ 

သတင္းမ်ား ေပးခ့ဲပါသည္။၂၀၇ 207 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တီအင္အယ္ေအအဖြဲ႔က ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္ဟု 

ယူဆႏ္ုိင္ေသာ လူမ်ားကုိ ျပန္ေပးဆြဲမႈ ၂၈ မႈကို သိရိွခဲ့ရသည္။ အမ်ားစုမွာ ရွမ္းအရပ္သားမ်ားကိ ုျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
ျပန္ေပးဆြဲခံရသူအမ်ားစုမွာ လူငယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အသက္ႀကီးရင့္သူမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ ပါဝင္သည္။ 
ကားႏွင့္ခရီးသြားလာေနစဥ္ ကားေပၚမွဆြခဲ်၍ ဖမ္းဆီးသြားျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး တစ္ႀကိမ္လွ်င ္ငါးဦးမွ ရွစ္ဦးအထိ အဖမ္းခံရသည္။ 
အခ်ိဳ႕ကုိ ေနအိမ္မ်ားမွ လာေရာက္ေခၚေဆာင္သြားၾကၿပီး ေနာက္ထပ္ ျပန္မေတြ႔ၾကရေတာ့ေပ။ တီအင္အယ္ေအႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ ကိစၥမ်ားမွာ ၂၀၁၅ ႏုိဝင္ဘာမ ွ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ 

မၾကာခင္အခ်ိန္ကအထိ ယင္းကဲ့သို႔ အျဖစ္မ်ိဳးရိွေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ယုံၾကည္ေလာက္သည့္ သတင္းမ်ား ရခဲ့သည္။၂၀၈ 208 ၂၀၁၇ 

မတ္လက နမၼတူၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ လူေပါင္း ၉၀ ခန္႔ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ အမ်ားစုကို မၾကာခင ္ျပန္လႊတ္ခဲ့ေသည္လည္း 
တစ္ဦးကိ ုအက်ဥ္းရံုးစီရင္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီး နွစ္ဦးကိ ုလေပါင္းမ်ားစြာ ဖမ္းဆီးထားခ့ဲၿပီးမွ ၂၀၁၇ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔က 

ျပန္လႊတ္ေပးခ့ဲသည္။ ၂၀၉ 209 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ ၃၀ အရြယ ္ယာဥ္ေမာင္း စုိင္းယီဆိုင္ေမာင္း ေမာင္းႏွင္သည့္ အငွားယာဥ္ကို 
အမ်ိဳးသားခရီးသည္ ေျခာက္ဦးက ငွားရမ္း၍ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕မွ လားရႈိးသို႔သြားခဲ့သည္။ ယာဥ္ေမာင္း၏ ဖခင္က သူ႔သားသည္ နံနက္ ၁၀ 

နာရီခန္႔တြင္ ခရီးအဆုံးေရာက္ေၾကာင္း တယ္လီဖုန္းဆက္ ေျပာျပေလ့ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ မြန္းတည့္ခ်ိန္အထိ 
ဖုန္းဆက္မလာသျဖင့္ ဖခင္က သားထံ ဆက္သြယ္ၾကည့္ရာ ဖုန္းပိတ္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သားကုိ သိကၽြမ္းသည့္ အျခား 
အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ားထ ံဆက္သြယ္ၾကည့္သည့္အခါ ၎တုိ႔က စုိင္းယီဆိုင္ေမာင္း၏ ကား လားရႈိးသို႔ ေရာက္မလာခ့ဲဟ ု

ေျပာၾကသည္။၂၁၀ 210 ကားေပၚတြင္ ပါသြားေသာ ခရီးသည္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အုိက္ေအာင္၏ မိခင္ျဖစ္သူ အသက္ ၅၇ ႏွစ္အရြယ ္

ကန္ခန္ေထာင္းက ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ သား၏ ဖုန္းကိုေခၚၾကည့္သည့္အခါ လူတစ္ဦးက ကိုင္ၿပီး ပေလာင္ဘာသာႏွင့္ 

ေျဖၾကားခ့ဲသည္ဟုေျပာျပသည္။၂၁၁ 211 သားျဖစ္သူ၏ ဖုန္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည့္အခါ တစ္ဖက္မ ွလူက 

ရယ္ၿပီးဖုန္းခ်သြားခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။၂၁၂ 212 

မိသားစုဝင္မ်ားက စံုစမ္းၾကည့္သည့္အခါ တကၠစီကားကို တီအင္အယ္ေအတပ္ဖြဲ႔မ်ား လႈပ္ရွားသည္ဟု သိၾကသည့္ 
ရြာတစ္ရြာအနီးတြင္ ေနာက္ဆုံးေတြ႔ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ တကၠစီကားေပၚပါလူမ်ားကုိ တီအင္အယ္ေအက ဖမ္းဆီးသြားသည္ 

သို႔မဟုတ္ သတ္ျဖတ္လိုက္သည္ဟု မိသားစုမ်ားက ယူဆထားၾကသည္။ ရဲ၊ ျမန္မာစစ္တပ္၊ ေဒသခံအစုိးရ အာဏာပုိင္မ်ား၊ 
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အသီးသီးမွ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔မ်ားအား ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း 
                                                                                                                                                       
207 ၂၀၇  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ ျမစ္ၾကီးနား ႏွင့္ လားရႈိး၊ မတ္ ႏွင့္ ေမ ၂၀၁၇။ Hannah Beech, “Battling for Blood Jade,” တုိင္းမ္၊ မတ္ ၂၀၁၇။ ျငိမ္းျငိမ္း 
“လီဆူးလူမ်ိဳးမ်ား ေကအုိင္ေအ အၾကမ္းဖက္မႈကန္႕ကြက္” ဧရာဝတီ၊ ၂၂ ေမ ၂၀၁၇။ 
208 ၂၀၈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ မတ္ ႏွင့္ ေမ ၂၀၁၇။ 
209 ၂၀၉ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ မတ္ ႏွင့္ ေမ ၂၀၁၇။ နန္းျမနဒီ “တီအင္အယ္ေအရဲ႕ ႏွစ္လၾကာထိန္းသိမ္းမႈအၿပီး ရြာသားမ်ား လြတ္ေျမာက္” DVB၊ ၁၂ 

ေမ ၂၀၁၇ ကိုလည္းရႈ။ 
210 ၂၁၀ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၈ ေမ ၂၀၁၇။ 
211 ၂၁၁ ပေလာင္စကားမွာ ပေလာင္(တေအာင္း)တိုင္းရင္းသားတို႕ သံုးစြဲၾကေသာ ဘာသာစကားျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးစုကြမဲ်ားအေပၚ မူတည္၍ကြျဲပားမႈရွိသည္။ 
212 ၂၁၁ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၈ ေမ ၂၀၁၇။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 51 

ေပ်ာက္ဆံုးသြားသူမ်ား အသက္ရွင္ေနေသးသလား ေသဆုံးၿပီလားဆုိသည္ကုိ ယေန႔အထိ မသိရေသးဟု ကန္ခန္ေထာင္းက 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲကို ၂၀၁၇ ေမလတြင္ေျပာျပခဲ့သည္။၂၁၃ 213 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္ လူ ခုႏွစ္ဦးစလုံး၏ မိသားစုမ်ားကိ ုေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ့ဲသည္။ ၎တို႔ အားလုံးမွာ 

လယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားသာ ျဖစ္ၿပီး လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အက်ိဳးအေၾကာင္း 
မသိရသည့္အတြက ္မိသားစုမ်ားမွာ ဆက္ၿပီး စိတ္ဆင္းရဲေနၾကရေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါသည္။၂၁၄ 214  

ယင္းျဖစ္ရပ္ႏွင့္အလားတူပင္ စိတ္ပူေနေသာ မိသားစုဝင္မ်ားက တယ္လီဖုန္းေခၚေသာအခါ တစိမ္းတစ္ေယာက္က ကိုင္ၿပီး 
ပေလာင္ဘာသာစကားႏွင့္ ျပန္ေျပာသည္ကို ႀကဳံခဲ့ရေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား အမ်ားအျပားလည္းရိွခဲ့သည္။ ဖခင္ျဖစ္သူ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး 
ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း ေျပာျပသည့္ သားျဖစ္သူက ဖခင္၏ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ကို လူတစ္ဦး စီးနင္းသြားသည္ကို 
ေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ယင္းလူစိမ္းကိ ုရင္ဆိုင္ၿပီး ရဲစခန္းေခၚသြားသည့္အခါ ၎က ဆုိင္ကယ္ကို တီအင္အယ္ေအ 

တပ္သားတစ္ဦးထံမွ ဝယ္ယူခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပသည္ဟု ဆုိပါသည္။၂၁၅ 215 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔ကလည္း မုန္းဝီးရြာမွ နမ့္ခမ္းသို႔သြားေနေသာ ကားေပၚမွ လူရွစ္ဦး ဖမ္းဆီးခံရသည္။ 
ယာဥ္ေမာင္းသူ၏ ဇနီးျဖစ္သူက တီအင္အယ္ေအက ရွမ္းစစ္သားမ်ားကို ဖမ္းဆီးထားသည္ဆိုကာ ဆိုရွယ္မီဒီယာ ေပၚတြင္ 

တင္ထားေသာ ဓာတ္ပုံတစ္ပံုကုိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကို ျပသခဲ့သည္။ ဓာတ္ပုံထတဲြင္ေတြ႔ရေသာ 

ခင္ပြန္းျဖစ္သူႏွင့္ အျခား ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး၏ ပံုကို သူက ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ကားေပၚတြင္ ပါသြားေသာ လူရွစ္ဦးထဲမွ ႏွစ္ဦးမွာ 

အာစီအက္စ္အက္စ ္တပ္သားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ပုိင္းတြင္သိလာရသည္ဟု သူက ေျပာျပသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎၏ ခင္ပြန္းမွာ 

မည္သည့္အခါကမ ွတပ္ဖြ႔ဲဝင္မဟုတ္ခဲ့ဟ ုသူက ဆုိပါသည္။၂၁၆ 216 သူတို႔အားလုံးအခု ေပ်ာက္ေနေသးတယ္၊ ကၽြန္မရဲ႕ 
သုံးႏွစ္အရြယ္သမီးေလးက သူ႔အေဖကို အၿမဲေမးေနတယ္ ဟုသူက ေျပာျပခဲ့ပါသည္။၂၁၇ 217 

မၾကာမၾကာဆုိသလုိပင္ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမွ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို 
သယ္ပုိ႕ခုိင္းခံရတတ္သည္။ ယင္းအခ်ိန္ေလးသည္ မည္မွ်တိုေတာင္းပါေစ အရပ္သားမ်ားအား ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း 
သတ္ျဖတ္ခံရမည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလက ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ 

ပစ္ခတ္မႈေၾကာင္ ့အရပ္သား သံုးဦးေသဆံုးခ့ဲသည္ဟု ဧရာဝတီသတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ယင္းသုံးဦးစလုံးမွာ 

ယာဥ္ေမာင္းမ်ားျဖစ္ႀကၿပီး တီအင္အယ္ေအစစ္သားမ်ားကိ ုသယ္ပုိ႕ခုိင္းထားစဥ္တြင္ လမ္းတြင္ရိွေနစဥ္တြင္ တိုက္ပြျဲဖစ္ခဲ့ျခင္း 
ျဖစ္ေၾကာင္း တီအင္အယ္ေအအရာရိွတစ္ဦးက သတင္းဌာနကို ေျပာျပခဲ့သည္။၂၁၈ 218 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲ၏ အီးေမးလ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္ကို 
ပီအက္စ္အယ္အက္ဖ/္တီအင္အယ္ေအ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနက ၂၀၁၇ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ့ဲရာတြင္ 

အာစီအက္စ္အက္စ္အဖြ႕ဲကို ရိကၡာ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးၿပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးသည့္ အာစီအက္စ္အက္စ္အဖြ႔ဲဝင္မ်ားကို 
၎တို႔ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းသည္ဟု ျပန္ၾကားခ့ဲသည္။ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားကို “လုံၿခဳံရာတြင္” ထားၿပီး ၎တုိ႔က “ေနာင္တြင္ 

အာစီအက္စ္အက္စ္ကိ ုကူညီျခင္းမျပဳေတာ့ပါဘူးဟု ဝန္ခံကတိေပးၿပီးသည့္ အခါ ၎တို႔အား ျပန္လႊတ္ေပးၿပီး ေနရပ္ရင္းသို႔ 
ေဘးကင္းစြာ ျပန္ပုိ႔ေပးခ့ဲသည္” ဟုလည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။၂၁၉ 219  

သို႔ရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က မွတ္တမ္းျပဳစုနုိင္ခဲ့သည့္ ယခုအထိ ေပ်ာက္ဆံုးေနဆဲ ျဖစ္ေသာ 

လူေပါင္း ၂၈ ဦး၏ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေမးျမန္းခ်က္၊ ယခုအထိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားဆဲ ျဖစ္ေသာ လူအားလုံး၏ 

စာရင္းကိ ုထုတ္ျပန္ေပးႏုိင္မည္လားဆိုသည့္ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကိုမူ တီအင္အယ္ေအက မေျဖၾကားခ့ဲပါ။ ၎အျပင္ 

တီအင္အယ္ေအ၏ ျပန္ၾကားခ်က္ကလည္း ၎တို႔ အရပ္သားမ်ားကုိ မည္ကဲ့သို႔ ဆက္ဆံသည္ဆုိေသာ အခ်က္အေပၚ 
စုိးရိမ္မကင္းမႈမ်ား မ်ားစြာျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ လက္နက္ကုိင္ 

တပ္ဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္သူမ်ားသည္ အရပ္သားမ်ားသာ ျဖစ္သည္၊ ၎တို႔ အရပ္သား အျဖစ္ကေျပာင္းလမဲႈ မရိွ ပါ။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ကို 
ရိကၡာေထာက္ပ့ံျခင္းမ်ိဳး လုပ္ေစကာမူ တီအင္အယ္ေအေျပာသကဲ့သုိ႔ ၎တို႔မွာ လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲမ်ား၏ 

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္မသြားပါ။၂၂၀ 220 တီအင္အယ္ေအကိုယ္တိုင္ကလည္း အထူးသျဖင့္ ပေလာင္ေက်းရြာသားမ်ားထံမွ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ အကူအညီမ်ား ေတာင္းခံေလ့ရွိပါသည္။ ၂၂၁ 221 အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ 

                                                                                                                                                       
213 ၂၁၃ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၈ ေမ ၂၀၁၇။ 
214 ၂၁၄ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၈ ေမ ၂၀၁၇။ 
215 ၂၁၅ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၈ ေမ ၂၀၁၇။ 
216 ၂၁၆ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၈ ေမ ၂၀၁၇။ 
217 ၂၁၇ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၈ ေမ ၂၀၁၇။ 
218 ၂၁၈ Lawi Weng “ရွမ္းျပည္တိုက္ပြဲအတြင္း ေသဆုံးသူ သုံးဦးမွာ အရပ္သားမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ေဒသခံမ်ားေျပာၾကား” ဧရာဝတီ၊ ၂၇ ဧျပ ီ၂၀၁၇။  
219 ၂၁၉  PSLF/TNLA မွ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕သို႕ အေၾကာင္းျပန္ၾကားစာ၊ ၄ ဇြန ္၂၀၁၇၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ထား။ 
220 ၂၂၀ ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မီတီ၊  ႏုိင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးဥပေဒ၊  ဥပေဒသ ၅၊ အရပ္သားမ်ား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ 
221 ၂၂၁ PSLF/TNLA မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕သို႕ အေၾကာင္းျပန္ၾကားစာ၊ ၄ ဇြန ္၂၀၁၇၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ထား။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 52 

အရပ္သားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္လိုအပ္ခ်က္ကုိ ေလးစားျခင္းအားျဖင့္ ပေလာင္အရပ္သားမ်ားမွာလည္း 
အျခားလက္နက္ကိုင ္တပ္ဖြ႔ဲမ်ားထံမွ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဆက္ဆံမႈကုိ ရရိွႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

တီအင္အယ္ေအ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအျပင္ အာစီအက္စ္အက္စ္ မွ က်ဴးလြန္သည့္ သီးျခားျဖစ္ရပ္ ႏွစ္ခုမွ 

ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္မႈ ၁၇ ခု ကိုလည္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႕ဲ မွ မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ 

ဇြန္လ ၁၈ရက္ေန႕တြင္ အသက္ ၂၃ႏွစ္ရိွ လေလး ႏွင့္ ၂၅ႏွစ္ရိွ လသာ ေခၚ လီဆူး အမ်ိဳးသား နွစ္ေယာက္အား 
ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း သူတို႕၏ အသက္၅၂ႏွစ္အရြယ္ ဖခင္ျဖစ္သူ ယူအာဒီ ကေျပာပါသည္။၂၂၂222 တရုတ္လူမ်ိဳးတစ္ဦး၊ 
လီဆူးအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ႏွင့္ ကေလးတစ္ဦး အပါအဝင္ မန္တံုျမိဳ႕နယ္ ၎ေဒသအတြင္းမွ လီဆူးအရပ္သားမ်ားစြာ ကုိလည္း 
ထိုေန႕တြင္ပဲ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည္ဟု သိရပါသည္။၂၂၃ 223 ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္ ပန္ေကာရြာကေန မုိင္ေမာင္းကေဈးကိ ု
ဆန္သယ္ဖုိ႕ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္နဲ႕ မနက္ကိုးနာရီေလာက္က ထြက္သြားတာ ျပန္ေရာက္မလာၾကေတာ့ဘူးဟု ယူအာဒီက 

ေျပာပါသည္။ ၎တို႕ဖခင္၊ ရပ္ကြက္လူၾကီး ႏွင့္ အျခားရြားသားတစ္ဦးက ထိုေဒသတြင္ အဲဒီအခ်ိန္က 

စတင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားရိွေနသည့္ အာစီအက္စ္အက္စ္အဖြ႕ဲ ေၾကာင္ ့ေနာက္ပိုင္းမွာ နမၼတူ ဒုကၡသည္စခန္းကို 
ထြက္ေျပးရေၾကာင္းေျပာပါသည္။၂၂၄ 224 ထိုသူတို႕ကေျပာျပသည္မွာ အာစီအက္စ္အက္စ ္အရာရိွတစ္ဦးထံ 
ခ်ဥ္းကပ္စုံစမ္းေသာ္လည္း ၎ျဖစ္ရပ္တြင္သူတုိ႕အဖြ႕ဲ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ မရိွဘူးလုိ႕ျငင္းဆိုခ့ဲသည္ဟု ဆိုပါသည္။၂၂၅ 225 

တီအင္အယ္ေအႏွင့္ အာစီအက္စ္အက္စ္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက အရပ္သားမ်ားကုိ ျပန္ေပးဆြဲ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား 
ဆက္တိုက္လုပ္လာခဲ့ၾကသည့္ေနာက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ရွမ္းႏွင့္ ပေလာင္လူႀကီးမ်ား ဦးစီးၿပီး ပ႗ိပကၡေျဖရွင္းေရး 
ပူးတြဲေကာ္မီတီကိ ုဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ား ျပန္လြတ္လာေရးျဖစ္သည္။ ေကာ္မီတီက 

အခ်ိဳ႕လူမ်ား ျပန္လြတ္ေအာင္လုပ္ေပးႏုိင္ေသာ္လည္း မလြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားလည္း ရိွခဲ့သည္။ ယင္းသို႔အားျဖင့္ 

လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား မေၾကလည္မႈမ်ားပင္ တိုးပြားခ့ဲသည္။ ၂၂၆ 226 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက 

မွတ္တမ္းျပဳစုနုိင္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအားလုံးမွ ေပ်ာက္ဆုံးေနသူမ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္ ရိွေနသည္ကို ယခုအစီရင္ခံစာ 

ျပဳစုခ်ိန္အထိ မသိရခ့ဲပါ။  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ့ဲသည့္ မိသားစုမ်ားအားလုံးက ၎တို႔၏ ေဆြမ်ိဳးမ်ား 
ေသသည္ ရွင္သည္မသိျဖစ္ေနရသည့္ အေျခအေနအေပၚ စိတ္ထိခုိက္ပူပင္ေနရေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။ ၂၀၁၅ ႏုိဝင္ဘာလ 

၂၇ ရက္ေန႔က ႏုိင္ဇိန္ပူး၏ ေမာင္ႏွင့္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္သားတို႔မွာ နမ့္ခမ္းၿမိ ႔ဳနယ္အတြင္းရိွ အနီးအနားက ရြာသို႔ ကၽြဝဲယ္ရန္သြားစဥ္ 

ဖမ္းဆီးခံလိုက္ရသည္။ အျခားသူမ်ားနည္းတူ ႏုိင္ဇိန္ပူးကလည္း ယခုလုိ ဆိုပါသည္။ 

“သူတို႔ မေသေသးရင္လည္း အိမ္ျပန္လာေစခ်င္ပါတယ္။ ေသသြားၿပီဆုိလည္း အေလာင္းကို ေတြ႔ခ်င္ပါတယ္။ 
ကၽြန္မတို႔မွာ လူေသရင္ လုပ္ရမယ့္ ဓေလ့ထုံးစံေတြ ရိွပါတယ္။ တီအင္အယ္ေအက ကၽြန္မကို ခင္ဗ်ားသားေတာ့ 
အသက္ရွင္ေသးတယ္။ သူက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဖြဲ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းလိုက္ၿပီလို႔ ေျပာလာရင္လည္း ကၽြန္မလက္ခံပါတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မသားကို ပုိက္ဆံနည္းနည္း ပုိ႔ေပးခ်င္ပါတယ္။ သူ အဆင္ေျပေနသလားဆုိတာ ကၽြန္မတုိ႔ 
သိပါရေစ။”၂၂၇ 227 

ဖမ္းဆီးမႈမ်ားအျပင္ တီအင္အယ္ေအစစ္သားမ်ားက တအာင္းညီအစ္ကို ႏွစ္ဦးကိ ုအက်ဥ္းရံုးစီရင္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ 

ျဖစ္ရပ္ကိုလည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က မွတ္တမ္းျပဳစုနုိင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ သို႔မဟုတ္ 

ဇူလိုင္လေလာက္တြင္ တီအင္အယ္ေအ စစ္သား ဆယ္ဦးက မန္တုံၿမိ ႔ဳနယ္အတြင္းရိွ လြယ္ကန္ေက်းရြာသုိ႔ ေရာက္လာခဲ့သည္ဟု 
မ်က္ျမင္သက္ေသႏွစ္ဦးက ေျပာျပသည္။ ရြာသားမ်ားထံမွ စားစရာမ်ား ေတာင္းခံ၍ ညီအစ္ကိုႏွစ္ဦးကို ေနအိမ္သို႔ 
သြားေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ညီအစ္ကို ႏွစ္ဦးထမွဲ တစ္ဦး၏ ဇနီးျဖစ္သူ အသက္ ၃၀ အရြယ္အမ်ိဳးသမီးက 

ယင္းအခ်ိန္တြင္ အိမ္တြင္အတူရွိေနခဲ့သည္။ ၎၏ ခင္ပြန္းကို အာစီအက္စ္အက္စ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္ဟု တီအင္အယ္ေအတပ္သားမ်ားက 

စြပ္စြခဲဲ့သည္။ ခင္ပြန္းသည္ကို ေခၚေဆာင္သြားရာ ေနာက္သို႔ လုိက္သြားေသာ ဇနီးသည္ကို စစ္သားတစ္ဦးက “လိုက္လာရင္ 

မင္းကိုပါ သတ္ပစ္မည္” ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္။၂၂၈ 228 

ခင္ပြန္းျဖစ္သူႏွင့္ ခဲအုိတို႔မွာ ယခင္က အာစီအက္စ္အက္စ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခ့ဲသည့္ ေလးလခန္႔ ကတည္းက 

၎တို႔ တပ္ဖြဲ႔ထဲမွ အထုတ္ခံထားရေၾကာင္း ဇနီးသည္က ေျပာျပသည္။ ဇနီးသည္က သူ၏ ခင္ပြန္းအေၾကာင္း ေျပာျပရာတြင္ 

                                                                                                                                                       
222 ၂၂၂ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ ယူအာဒီႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး၊ နမၼတူ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္စခန္း၊ ၉ ေမ ၂၀၁၇။ 
223 ၂၂၃ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ ယူအာဒီႏွင့္ ရပ္ရြာလူၾကီးအား အင္တာဗ်ဴး၊ နမၼတူ စစ္ေဘးေရွာင ္ဒုကၡသည္စခန္း၊ ၉ ေမ ၂၀၁၇။ 
224 ၂၂၄ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ နမၼတူ စစ္ေဘးေရွာင ္ဒုကၡသည္စခန္း၊ ၉ ေမ ၂၀၁၇။ 
225 ၂၂၅ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ နမၼတူ စစ္ေဘးေရွာင ္ဒုကၡသည္စခန္း၊ ၉ ေမ ၂၀၁၇။ 
226 ၂၂၆ ရႈရန္- Lawi Weng, “Locals Say Armed Groups ‘Disappear’ Civilians Caught in Northern Shan Conflict,” ဧရာဝတီ၊ ၂၃ ေဖဖၚဝါရ ီ၂၀၁၇။ Lum Min Mang, “Nine villagers 

still detained by TNLA in Kyaukme,” ျမန္မာတိုင္း၊ ၂၂ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆။ 
227 ၂၂၇ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၈ ေမ ၂၀၁၇။ 
228 ၂၂၈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ နမၼတူ စစ္ေဘးေရွာင ္ဒုကၡသည္စခန္း၊ ၉ ေမ ၂၀၁၇။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 53 

“ရွမ္းတပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔က အိမ္ကိုေရာက္လာၿပီး သူတုိ႔ ထုတ္ေပးထားတဲ ့လက္နက္ေတြ၊ ယူနီေဖာင္းေတြ 
အားလုံးျပန္သိမ္းသြားတယ္။ သူတုိ႔က တီအင္အယ္ေအ ဒီဖက္မွာ ျပန္အားေကာင္းေနတယ္၊ မင္း တီအင္အယ္ေအနဲ႔ 
သြားမေပါင္းဘူးလို႔ မေျပာႏုိင္ဘူးဆိုၿပီး ေျပာၾကတယ္” လို႔ ျပန္ေျပာျပသည္။၂၂၉ 229 တီအင္အယ္ေအက ညီအစ္ကိုႏွစ္ဦးကိ ု
ဖမ္းေခၚသြားၿပီးသည့္ေနာက္ မိသားစုမ်ားက ေငြစုေဆာင္းေကာက္ခံ၍ ၎တို႔ကုိ ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ႀကိဳးစားခ့ဲသည္။ 
ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ယင္းရြာမွပင္ ဖမ္းေခၚသြားခံရသူ တစ္ဦး ျပန္လြတ္လာခ့ဲသည္။ သူက ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္တို႔ 
ပစ္သတ္ခံလုိက္ရၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာျပခဲ့ပါသည္။၂၃၀ 230 လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔ၾကားညပ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္စလံုးက ၎တို႔အား 
သစၥာေဖာက္အျဖစ္ ရႈျမင္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းတြင္ တိုက္ပြမဲ်ား ျပင္းထန္လာရာ က်န္ရစ္သူဇနီးသည္သည္ 
ကေလး ေျခာက္ဦး၊ အသက္ ၈၀ အရြယ္ေယာကၡမတို႔ႏွင့္အတူ နမၼတူရွ ိစစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုတြင္ 

သြားေရာက္ေနထိုင္ခ့ဲရသည္။ မိသားစုဝင္တစ္ဦးက ရြာတြင္က်န္ခ့ဲေသာ ၎တို႔၏ေနအိမ္သုိ႔ မၾကာေသးခင္က သြားၾကည့္ခဲ့ရာ 

ေမႊေႏွာက္ဖ်က္ဆီးခံထားရသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္။၂၃၁ 231 

ျပည္တြင္းစစ္ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္တပ္ မ်ားသည္လည္း 
နုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားကိ ုလုိက္နာရန္ တာဝန္ရိွပါသည္။ အရပ္သားမ်ား၊ စစ္ပြတဲြင္ 

ဖမ္းဆီးရမိေသာ သုံ႔ပန္းမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္းမျပဳရျခင္း၊ လူမ်ားကုိ ဖမ္းဆီး၍ အစေဖ်ာက္ျခင္း၊ လူမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ျခင္းတို႔ မျပဳလုပ္ရပါ။၂၃၂ 232 ထို႔အျပင္ ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္ဖမ္းထားသလား၊ 
ေသဆုံးသြားၿပီလားဆိုသည္ကို မိသားစုဝင္မ်ားအား အသိေပးရမည့္ တာဝန္ကိုလည္း အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ လိုက္နာရမည္ 
ျဖစ္သည္။၂၃၃ 233 

အဓမၼ စစ္သားစုေဆာင္းမႈ ႏွင့္ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းမႈ 

“သူတုိ႕ က လူေတြကုိ အတင္းအဓမၼကုိပဲ ေခၚသြားၾကတယ္။ အိမ္ေတြမွာ 

လူငယ္ရိွၿပီဆုိရင္ အဲဒီအိမ္ကုိသြားျပီး ဆြေဲခၚေတာ့တာပဲ” 

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးလုပ္ေနသူ ေဒသခံ တစ္ဦး ၂၃၄ 234 

 

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း တခြင္လံုးရိွ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ေနသူ 
အရာရိွမ်ားက တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြ႕ဲမ်ား၏ အဓမၼ စစ္သားစုေဆာင္းမႈ ႏွင့္ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းမႈ 
အေလ့အထႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စုိးရမ္ပူပန္မႈမ်ားရိွေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ႕ၾကသည္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ေနသူ 
အရာရိွအမ်ားအျပားက ယင္းသို႕ျပဳလုပ္မႈမ်ားမွာ တိုက္ပြမဲ်ား ပုိျဖစ္လာေသာေၾကာင့္လားမသိ ၂၀၁၇ အေစာပုိင္းမ်ားတြင္ 

ပုိမုိမ်ားျပားလာခ့ဲသည္ဟုဆိုပါသည္။ 

အဓမၼေခၚေဆာင ္အင္အားစုေဆာင္းမႈႏွင့္ မိမိသေဘာအရ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း ဤႏွစ္မ်ိဳးမွာလည္း အျမဲလိုလိုပင္ 

မသဲမကြရိွဲေနတတ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာမိသားစုမ်ားက အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးငယ္မ်ား အပါအဝင္ မိိမိတို႕၏ 

သားသမီးမ်ားကိ ုကိုယ္လူမိ်ဳးအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ရန္က ကာကြယ္ဖိ႕ုအတြက္ေဆာင ္ရြက္ေနပုံရသည့္ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြ႕ဲထဲ ဝင္ေရာက္ထမ္းေဆာင္ေစရန္ သူတုိ႕မွာ တာဝန္ရိွသည္ဟု ခံယူမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။၂၃၅ 235 

လူအမ်ားမွာ လက္နက္ကုိင္ အဖြ႕ဲထဲတြင္ သူတို႕၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားရိွေနၿပီး ထိုသို႕ရိွေနသည့္အတြက္ ၎တို႕၏ 

မေလ်ာ္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကားဖုိ႕ တြန္႕ဆုတ္ေနၾကသည့္အခ်က္က အဓမၼေခၚေဆာင္ 
အင္အားစုေဆာင္းမႈႏွင့္ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈ အတိုင္းအတာအား မွတ္တမ္းတင္ေရးကိ ုပုိမုိရႈပ္ေထြးေစပါသည္။ 

                                                                                                                                                       
229 ၂၂၉ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ နမၼတူ စစ္ေဘးေရွာင ္ဒုကၡသည္စခန္း၊ ၉ ေမ ၂၀၁၇။ 
230 ၂၃၀ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ နမၼတူ စစ္ေဘးေရွာင ္ဒုကၡသည္စခန္း၊ ၉ ေမ ၂၀၁၇။ 
231 ၂၃၁ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ နမၼတူ စစ္ေဘးေရွာင ္ဒုကၡသည္စခန္း၊ ၉ ေမ ၂၀၁၇။ 
232 ၂၃၂ ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒ၊ ဥပေဒသ ၈၉။ အသက္ကိုရန္ရွာျခင္း၊ ဥပေဒသ ၉၈။ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္း ႏွင့္ 

ဥပေဒသ ၉၉ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ရုပ္သိမ္းျခင္း။  
233 ၂၃၃  ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒ၊ ဥပေဒသ ၁၀၅။ မိသားစုဘဝကို ေလးစားျခင္း၊ ဥပေဒသ ၉၈။ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားၿပီး 
ေပ်ာက္ဆံုးသြားျခင္း ႏွင့္ ဥပေဒသ ၁၁၇ ေပ်ာက္ဆုံးေနသူမ်ား၏ အက်ိဳးအေၾကာင္းရွင္းျပျခင္း 
234 ၂၃၄ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ ျမစ္ၾကီးနား၊ ၂၃ မတ္ ၂၀၁၇။  
235 ၂၃၅ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ လိုင္ဇာ၊ လားရႈိး ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မတ္ ႏွင့္ ေမ ၂၀၁၇။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 54 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္မ ွ၃၉ႏွစ္အရြယ္ရိွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက သူတို႕ေဒသထဲက ကေလးအေျမာက္အမ်ားနဲ႕ 
အမ်ိဳးသားငယ္ေတြကုိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲေတြက တပ္သားစုေဆာင္းေနၾကေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကို ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ “အဖြ႕ဲတိုင္းပဲ။ တီအင္အယ္ေအ၊ ရွမ္းအဖြ႕ဲေတြ၊ ေကအုိင္ေအ၊ သူတို႕အားလုံး 
အဲဒီလုိလုပ္ၾကတယ္” လုိ႕ သူကေျပာပါတယ္။၂၃၆ 236 ရြာထဲက စစ္သားစုေဆာင္းခံရတဲ ့ကေလးႏွစ္ေယာက္ကို သူသိေၾကာင္း။ 
တစ္ေယာက္ကို ေကအုိင္ေအက၊ ေနာက္ကေလးတစ္ေယာက္ကိုေတာ့ ျမန္မာတပ္မေတာ္လက္ေအာက္ခံ 
လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲကေခၚသြားေၾကာင္း အဲဒီအမ်ိဳးသမီးကေျပာခဲ့ပါသည္။ “အဲဒီအေျခအေနေၾကာင့္ ကြ်န္မတို႕ရြာကလူငယ္ေတြ 
အမ်ားအျပားဟာ ရြာထဲမွာေရာ အနီးအဝုိက္မွာပါ ေနဖုိ႕ေၾကာက္ေနၾကတယ္” ဟု ေျပာခဲ့သည္။၂၃၇ 237 

ကေလးသူငယ္မ်ားကို တပ္ဖြ႔ဲအတြင္း အတင္းေခၚယူေနေၾကာင္း ေကာလာဟလမ်ားထြက္ေပၚလာသည့္အတြက္ ရြာထဲမွ 

လူငယ္မ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားထြက္ေျပးခ့ဲၾကေၾကာင္း ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွ အျခား အရပ္သားငါးဦးတို႔ကလည္း 
ေျပာျပၾကသည္။၂၃၈ 238 မီဒီယာသတင္းမ်ားတြင္လည္း စစ္သားအျဖစ္အဓမၼစုေဆာင္းခံရမည္ကို စုိးရိမ္မႈေၾကာင့္ ေနရပ္မွ 

ထြက္ေျပးခ့ဲၾကရသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။၂၃၉ 239  

ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရးအဖြ႔ဲတစ္ခုမွ 

အရာရိွတစ္ဦးကလည္း ၎၏ အဖြဲ႔က မွတ္တမ္းျပဳစုထားသည့္ အဓမၼတပ္သားစုေဆာင္းသည့္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ေကအုိင္ေအ၊ 
တီအင္အယ္ေအ၊ အာစီအက္စ္အက္စ္ ႏွင့္ အမ္အန္ဒီေအေအတို႔ပါဝင္ေၾကာင္းေျပာျပခဲ့သည္။ ေကအုိင္ေအဆိုလ်င္ ယင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ 

အဆက္အသြယ္ရိွေသာ မိသားစုမ်ားက ၎တို႔၏ ကေလးမ်ားကို တပ္တြင္းအသြင္းမခံရရင္ မၾကာမၾကာ 

အေဝးသို႔သြားေနေစခဲ့သည္ဟု သူက ေျပာျပသည္။၂၄၀ 240 အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိလည္း တပ္ထသဲြင္းမႈမ်ားရိွေနေၾကာင္း 
လူသားခ်င္းစာနာသည့္အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။ ၂၄၁ 241 ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းျပည္တြင္ ၂၀၁၇ 

ခုႏွစ္အေစာပုိင္းမွ စတင္၍ တီအင္အယ္ေအက ၎တို႔အဖြဲ႔အတြင္းသို႔ အဓမၼေရာ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ပါ လူသစ္မ်ား 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စုေဆာင္းေနခဲ့သည္ဟု လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကို ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ ယင္းလူသစ္စုေဆာင္းမႈမ်ားမွာ အစုိးရတပ္က ဆက္လက္ထုိးစစ္ဆင္ေနမႈမ်ား၊ 
တီအင္အယ္ေအႏွင့္ အာစီအက္စ္အက္စ္တို႔အၾကား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြမဲ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု 

ဆိုၾကသည္။၂၄၂ 242 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲ၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ပီအက္စ္အယ္အက္ဖ/္တီအင္အယ္ေအ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနက 

၎တို႔၏ “စစ္သားစုေဆာင္းေရးမူဝါဒမ်ား” ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခ့ဲရာတြင္ “တအာင္းေျမအတြက ္အမႈထမ္းခ်င္၍ 

မိမိတို႔တပ္ဖြဲ႔အတြင္း ဆႏၵအေလ်ာက္ ဝင္လိုသူမ်ား” ကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ “တအာင္းစစ္မႈထမ္းဥပေဒအရ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၃၅ 

ႏွစ္အတြင္းရိွ သားေယာက်္ားေလးႏွစ္ဦးထက္ ပုိရိွေသာ တအာင္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မိမိတို႔အဖြဲ႔သို႔ဝင္ေရာက္ရမည္“ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ 
တကၠသိုလ္တက္ေနသူမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ နာတာရွည္ ေရာဂါရွိသူမ်ားကို ခၽြင္းခ်က္ေပးထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။၂၄၃ 243 

အျခား တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားကို ၎တို႔ ဆႏၵအေလ်ာက္သာ ဝင္ေရာက္ေစၿပီး တေအာင္းတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ 

ပေလာင္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနက ေျဖၾကားခ့ဲသည္။၂၄၄ 244 သားေယာက်္ားေလး အမ်ားအျပားရိွေသာ 

မိသားစုမ်ားမွ လူမ်ားကုိ စစ္သားအျဖစ္ ေခၚေဆာင္ျခင္းမွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကို အရပ္သားမ်ားႏွင့္ 

အရပ္လူႀကီးမ်ားက ေျပာျပၾကေသာ အဓမၼတပ္သားသစ္စုေဆာင္းျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ မိသားစုဝင္ အနည္းအမ်ားကိ ု
မၾကည့္ပဲစစ္သားမ်ားက အဓမၼလူသစ္ စုေဆာင္းၾကသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း အရပ္သားမ်ားက ေျပာျပၾကပါသည္။၂၄၅ 245 

ေကအုိင္ေအ၏ စာေရးသား အေၾကာင္းျပန္ခ်က္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ၎တို႔၏ မူဝါဒမွာ အသက္ ၁၈ 

ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ ကခ်င္လူမ်ိဳးတိုင္းသည္ အဆင္သင့္ျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ေကအုိင္တပ္ဖြဲ႔အတြင္း ႏွစ္ႏွစ္အမႈထမ္းရမည္ 
ဟုေဖာ္ျပထားသည္။၂၄၆ 246 အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား “ေကအုိင္ေအအဖြဲ႔ထဲတြင္ အမႈမထမ္းေစရ” 

ဟုလည္းေဖာ္ျပထားၿပီး “ကေလးစစ္သားမ်ား ကိစၥကိ ုစံုစမ္းစစ္ေဆးရန္” ယူနီဆက္ဖ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု 

                                                                                                                                                       
236 ၂၃၆ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၆ ေမ ၂၀၁၇။ 
237 ၂၃၇ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၆ ေမ ၂၀၁၇။ 
238 ၂၃၈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊  ေမ ၂၀၁၇။ 
239 ၂၃၉ နန္းလြင္ႏွင္းပြင့္၏ “ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္ အဓမၼ စစ္သားစုေဆာင္းခံရမည္စိုးသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားထြက္ေျပး” ဧရာဝတီ ၁၆ ေမ ၂၀၁၇ ႏွင္ ့Fiona MacGregor ႏွင့္ သူသူေအာင္တို႔၏ 

“တိုက္ပြဲမ်ားတိုးေနၿပီး ဖမ္းဆီးမႈမ်ားလည္း တိုး - ကေလးမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးေနရသည္ ့ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွ ရြာမ်ား၊” ျမန္မာတုိင္း၊ ၂၀၁၆ ေဖေဖၚဝါရီ ၅။ 
240 ၂၄၀ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ ေနရာ နွင့္ ေန႕စြဲ မေဖၚျပလိုပါ။ 
241 ၂၄၁  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ ေနရာ နွင့္ ေန႕စြဲ မေဖၚျပလိုပါ။ 
242 ၂၄၂  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အရာရိွမ်ား၊ ရပ္ရြာအၾကီးအကဲမ်ား၊ ေဒသခံ လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္သူမ်ား ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ လားရႈိး၊ ေမ 

၂၀၁၇။ 
243 ၂၄၃  PSLF/TNLA မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕သို႕ အေၾကာင္းျပန္ၾကားစာ၊ ၄ ဇြန ္၂၀၁၇၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ထား။ 
244 ၂၄၄  PSLF/TNLA မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕သို႕ အေၾကာင္းျပန္ၾကားစာ၊ ၄ ဇြန ္၂၀၁၇၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ထား။ 
245 ၂၄၅  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ လားရႈိး ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၀၁၇။ 
246 ၂၄၆  ေကအုိင္အို တံု႕ျပန္ခ်က္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ထား။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 55 

ဆိုပါသည္။၂၄၇ 247  ေနာက္ဆုံးတြင္ “ေကအုိင္အုိသည ္လူထုကို ၿခိမ္းေျခာက္အဓမၼ တပ္ထသဲြင္းျခင္းမျပဳ” ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး 
“ေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားမွ တပ္ဖြဲ႔ေလးမ်ား” က ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္လည္း “က်ဴးလြန္သူကို အေရးယ ူအျပစ္ေပးၿပီး တပ္သားသစ္မ်ားကိ ု
ျပန္လႊတ္ေပးသည္” ဟု ဆိုပါသည္။၂၄၈ 248 တီအင္အယ္ေအကဲ့သို႔ပင္ ေကအုိင္ေအ၏ စစ္သားစုေဆာင္းေရးမူမွာလည္း 
အရပ္သားမ်ားအတြက ္စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေစၿပီး အခ်ိဳ႕မိသားစုမ်ားက ၎တို႔သားသမီးမ်ား အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ခါနီးလာလွ်င ္

အေဝးသို႔ ေစလႊတ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိ ုျပေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အရပ္သားမ်ားက ေျပာျပေသာ 

စစ္သားသစ္စုေဆာင္းပံုမ်ား အားလုံးကိုမ ူရွင္းမျပႏုိင္ခဲ့ပါ။ 

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားမွ ပဋိပကၡမ်ားနွင့္ ပတ္သက္အလုပ္လုပ္ေနေသာ ႏုိင္ငံတကာ 

အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား အမ်ားအျပားရိွေနသည့္အတြက္ 
ကေလးသူငယ္မ်ားကို အဓမၼတပ္ထမဲသြင္းရန္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို နားလည္ေသာ အထက္ပုိင္းမွ တပ္မွဴးမ်ားႏွင့္ 

ေျမျပင္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ား အၾကားကြာဟမႈမ်ားရိွေနေၾကာင္း၊ ေျမျပင္အေျခအေနမွာ ေတြ႔တဲ့လူဖမ္းေခၚခဲ ့

ဆိုသလုိမ်ိဳးျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာျပသည္။၂၄၉ 249 အခ်ိဳ႕က ယင္းအခ်က္ကို လက္မခံၾကပါ။ တပ္မွဴးမ်ားက လြယ္လြယ္အေၾကာင္းျပ 

ဆင္ေျခေပးျခင္းမ်ိဳးသာျဖစ္ၿပီး ၎တို႔လုပ္ခ်င္လ်င္ လိုအပ္လ်င္ လုပ္နုိင္သည့္ အေနအထားရိွပါသည္ဟု ေထာက္ျပၾကသည္။၂၅၀ 

250  

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေမလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း ၇၀ ေက်ာ္စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ 
အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေဆြးေႏြးပြကဲ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေထာက္ျပၿပီး အဓမၼတပ္သားသစ္ စုေဆာင္းေနမႈမ်ား 
ရပ္တန္႔ရန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။၂၅၁ 251  

အသက္ ၁၅ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားကို တပ္ထသဲြင္းျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔အား တိုက္ပြမဲ်ားတြင္ အသုံးျပဳျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးမွာ ႏုိင္ငံတကာ 

လူသားခ်င္းစာနာမႈ ထံုးထမ္းဥပေဒမ်ားအရ စစ္ရာဇဝတ္မႈ ေျမာက္ပါသည္။ ၂၅၂ 252 ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက လက္မွတ္ 
မေရးထိုးရေသးေသာ မၾကာခင္က ျပဌာန္းခ့ဲသည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား 
အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အပါအဝင္ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ ေနေသာ အဖြဲ႔မ်ားသည္ အသက္ 
၁၈ ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ား တိုက္ပြမဲ်ားတြင္ တုိက္ရိုက္ ပတ္သက္မႈ မရိွေစေအာင္ “ျဖစ္ႏုိင္သမွ်ေသာ 

အစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ေပးရမည္”၊ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ားသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ပဋိပကၡအတြင္း အသုံးျပဳျခင္းမွ 

တားျမစ္ထားသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။၂၅၃ 253 ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တစ္နုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္တြင္လည္း 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခားစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲမ်ားသည္ 
အရပ္သားမ်ားကိ ုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ အဓမၼတပ္သားသစ္ စုေဆာင္းျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား 
ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္း မျပဳရန္ ျပဌာန္းထားသည္။၂၅၄ 254 ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၎တို႔က ေထာက္ခံအားေပးထားေသာ 

ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအတြက္ပါ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ 

ရြာမ်ား၊ ရြာသားမ်ားထံမွ အဓမၼဆက္ေၾကး ေကာက္ခံျခင္း 

“ေစ်းသြားတ့ဲ လမ္းမွာဆုိ ဆုိင္ကယ္တစ္စီးကုိ ၂၀၀၀ ကေန ၃၀၀၀ 

အထိေကာက္တယ္။” 

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမ့္ခမ္းၿမိဳ႔နယ္ထဲရိွ ရြာတစ္ရြာမွ အသက္ ၃၈ ႏွစ္အရြယ္ ေစ်းသည္တစ္ဦး၂၅၅ 255 

 

                                                                                                                                                       
247 ၂၄၇  ေကအုိင္အို တံု႕ျပန္ခ်က္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ထား။ 
248 ၂၄၈  ေကအုိင္အို တံု႕ျပန္ခ်က္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ထား။ 
249 ၂၄၉  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ ရန္ကုန္၊ ၁၁ ေမ ၂၀၁၇။ 
250 ၂၅၀ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ဘန္ေကာက္၊ ၄ ေမ ၂၀၁၇။ ႏွင္ ့ရန္ကုန္၊ ၁၁ ေမ ၂၀၁၇။ 
251 ၂၅၁  န္းလြင္ႏွင္းပြင္ ့“အဓမၼစစ္မႈထမ္းခိုင္းျခင္း အဆုံးသတ္ရန္ အရပ္သားလူမႈအဖြ႕ဲအစည္းဖိုရမ္ ေတာင္းဆို” ဧရာဝတီ၊ ၁၈ ေမ ၂၀၁၇။ 
252 ၂၅၂  ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒ၊ ဥပေဒသ ၁၃၆။ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းျခင္း၊ ႏွင့္ ဥပေဒသ ၁၃၇။ တုိက္ပြဲမ်ားတြင္ ကေလးစစ္သားမ်ား 
ပါဝင္ေစျခင္း။ ေရာမ သေဘာတူညီခ်က္ ပုဒ္မ ၈(၂)(ခ)(၂၆) ႏွင့္ (င)(၇) ကုိ လည္းရႈ။ 
253 ၂၅၃  ကေလးသူငယ္မ်ား အခြင့္အေရးဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မွ ကေလးသူငယ္မ်ားအား တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ေစျခင္းဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြ ဲစာခ်ဳပ္ (၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရ ီ၁၂ 

ရက္ေန႔တြင္ အသက္ဝင္ခဲ့သည္။ ပုဒ္မ ၁၊ ၂ ႏွင့္ ၄။ 
254 ၂၅၄  အန္စီေအ၊ အခန္း ၉(ဎ)။ 
255 ၂၅၅  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၈ ေမ ၂၀၁၇။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 56 

တိုက္ပြမဲ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္း ႀကဳံေနရေသာ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ေစ်းသည္မ်ားထံမွ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 

တပ္ဖြဲ႔အသီးသီးက ဆန္ႏွင့္ ေငြေၾကးကို “အခြန္အျဖစ္” ေကာက္ခံၾကသည္။ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လႈပ္ရွားေနၾကေသာ 

အဓိက လက္နက္ကိုင္အဖြ႔ဲမ်ားျဖစ္သည့္ ေကအုိင္ေအ၊ တီအင္အယ္ေအ၊ အာစီအက္စ္အက္စ္၊ ႏွင့္ အက္အက္စ္ေအ 

ေျမာက္ပိုင္းတို႔သည္ တရားမဝင္အခြႏ္မ်ား ေကာက္ခံခဲ့ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက 

အေထာက္အထားမ်ားေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ယင္းအဖြဲ႔မ်ားထမွဲ အခ်ိဳ႕ အထူးသျဖင့္ ေကအုိင္အုိက ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္ရာ နယ္ေျမအတြင္း 
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး၊ တရားစီရင္ေရး အပါအဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၂၅၆ 256 ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ္လည္း 
ပဋိပကၡျဖစ္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ စစ္သားမ်ားႏွင့္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ေကာက္ခံေသာ “ဆက္ေၾကး”ဆိုသည္မွာ တရားဝင္ေကာက္ခံေသာ 

အခြန္မ်ားမွ ကြျဲပားပါသည္။ 

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မန္တံုၿမိဳ႕နယ္က အသက္၃၀ရိွ လက္ဖက္ေတာင္သူ တစ္ဦးက သူ႕ရြာထဲသို႕ 
တီအင္အယ္ေအတပ္သားမ်ားက ဆက္ေၾကးေကာက္ရန္ ၂၀၁၆အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ ္သုံးႀကိမ္ လာေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း 
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ကို ေျပာျပပါသည္။ “ဆက္ေၾကးေကာက္တယ္။ သူတုိ႕က ေငြ မေတာင္းပဲ 

ဆန္ကိုပဲ ေတာင္းတယ္။ တစ္ရြာကို ဆန္အိတ္ႀကီး တစ္အိတ္၊ ႏွစ္အိတ္စ ီေပးၾကရတယ္။ ရြာသားေတြ 
စုေပါင္းထည့္ၾကရတာပါပ။ဲ” ၂၅၇ 257 ၂၀၁၇ တြင္ရြာသို႕တပ္သားမ်ား ေနာက္ထပ ္လာမလာကုိမူ ၎ရြာသားက တစ္ႏွစ္လံုးနီးပါး 
ဒုကၡသည္စခန္းသိ႕ု တိမ္းေရွာင္ေနရေသာေၾကာင့္ မသိေတာ့ပါဟု ဆိုပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းက အနည္းဆုံး အျခားရြာ 

၆ရြာက ရြာသူရြာသားမ်ားကလည္းအလားတူ ျဖစ္ရပ္မိ်ဳး ၾကံဳေတြ႕ၾကရေၾကာင္း ေျပာျပၾကပါသည္။ အဖြ႕ဲအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ 

တပ္သားမ်ားအား ဆန ္ေထာက္ပံံ႕ရေၾကာင္း၊ ေငြပါ ေပးရသည့္ အၾကိမ္မ်ားလည္း ရိွေၾကာင္းေျပာပါသည္။ 

ရြာရိွ ေစ်းဆိုင္တြင္ျဖစ္ေစ၊ ေစ်းတြင္ ျဖစ္ေစ ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ရာတြင္လည္း အခြန္ေပးရသည့္အေၾကာင္း 
အမ်ိဳးသမီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။ နမ့္ခမ္းၿမိ ႔ဳနယ္အတြင္းရိွ အစုိးရႏွင့္ တီအင္အယ္ေအထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ 

တစ္လွည့္စီရိွေနေသာ ရြာတစ္ရြာမွ အသက္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက သူ႔တြင္ စတိုးဆိုင ္အေသးေလးတစ္ခုရိွသျဖင့္ 

တီအင္အယ္ေအ စစ္သားမ်ားက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကပင္ ဆန္ ငါးအိတ္ လာေတာင္းသည္ဟု ေျပာျပသည္။ ကၽြန္မသူတို႔ကုိ 

ႏွစ္အိတ္ပ ဲေပးလိုက္တယ္။ ငါးအိတ္ေတာ ့မေပးႏုိင္ဘူးလို႔ ေျပာလိုက္တယ္၊ ဆိုင္ပုိင္ရင္ ကားပုိင္ရင္ အခြန္ေကာက္တတ္တယ္ဟု 

ေျပာျပပါသည္။၂၅၈ 258 နမ့္ခမ္းၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရိွ ရြာတစ္ရြာမွပင္ အသက္ ၃၈ ႏွစ္အရြယ္ေစ်းသည္တစ္ဦးကလည္း တီအင္အယ္ေအ 

စစ္သားေတြဟာ ေစ်းကိုလာတဲ့ လူတိုင္းကိ ုအခြန္ေကာက္တတ္တယ္ဟု ေျပာျပပါသည္။ ေစ်းသြားတဲ့ လမ္းမွာ 

ဆိုင္ကယ္တစ္စီးကိ ုက်ပ္ ၂၀၀၀ ကေန ၃၀၀၀ အထိေကာက္တယ္ဟု သူက ေျပာျပပါသည္။၂၅၉ 259 

အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အခြန္ေကာက္ျခင္းႏွင့္ တပ္သားသစ္စုေဆာင္းျခင္းတို႔ ဆက္စပ္ေနသည္။ ရြာတစ္ရြာ သုိ႔မဟုတ္ မိသားစု 

တစ္စုသည္ တပ္သားသစ္ မေပးအပ္ႏုိင္ပါက “အခြန္” ေပးေဆာင္ၾကရသည္။ နမၼတူၿမိဳ႕မွ နာရီအတန္ၾကာ 

ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ျဖင့္သြားရေသာ ရြာတစ္ရြာတြင္ ေနသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္တစ္ဦးျဖစ္လာေသာ 

အသက္ ၅၂ ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦး သုံးဦးရိွေသာ အိမ္မ်ားကိ ုေကအုိင္ေအ စစ္သားမ်ားေရာက္လာၿပီး 
တစ္ဦးကိ ု၎တို႔တပ္ထထဲည့္ရန္ ေျပာေလ့ရွိသည္ဟု ဆုိပါသည္။ ရြာမွ ညွိႏႈိင္းၿပီး “အခြန္”ေပးလိုက္တတ္သည္ဟုဆိုသည္။ သူက 

မည္မွ်ေပးလိုက္ရသည္ကို မမွတ္မိေသာ္လည္း “ရြာရိွအိမ္အားလုံးမွ စုေပါင္းထည့္ဝင္၍ ေပးလိုက္ၾကသည္” ဟု ဆိုပါသည္။၂၆၀ 260 

နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ရြာတစ္ရြာမွ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကလည္း တီအင္အယ္ေအစစ္သားမ်ား 
၎၏ရြာသုိ႔ေရာက္လာၿပီး လူငါးဦး ေတာင္းခံခဲ့သည္ဟု ေျပာျပသည္။ “ရြာလူႀကီးက ရြာကေသးေသးေလးမုိ႔ အခြန္ပဲ 

ေပးလိုက္ပါရေစ” လို႔ ေျပာလိုက္တယ္၊ “အခြန္ကေတာ ့ဆန္အိတ္ႀကီးတစ္အိတ္န႔ဲ တစ္ေယာက္အတြက္ က်ပ္ ၃၀၀၀၀ ပါ” 

ဟုေျပာျပသည္။၂၆၁ 261 

ေနရပ္မွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရျခင္း၊ တိုက္ပြမဲ်ားႏွင့္ ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔လယ္ယာမ်ားသုိ႔ မသြားႏုိင္ျခင္း စသျဖင့္ 

ပံုမွန္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ေသာ ရြာသားမ်ားအတြက္ ယင္းကဲ ့သို႔ အခြန္မ်ားေပးေဆာင္ေနရျခင္းမွာ 

စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအခြင့္အေရးမ်ား ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ဆက္ေၾကးကိစၥသည္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေနၿပီး ဆက္ေၾကးမေပးႏုိင္ပါက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားက 

ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ဆုိးေသာ ျပဳမူမႈမ်ား လုပ္တတ္ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွ 

                                                                                                                                                       
256 ၂၅၆  ရႈရန္- ထက္ေခါင္လင္း “စစ္ပြဲမ်ားၾကားမွ ကခ်င္သူပုန္ေတြ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအတြက္ ပညာေရးစနစ္တိုးခဲ် ႕” ၊ Myanmar Now ၂ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၆။ Brian McCartan and Kim Jolliffe, 

Ethnic Armed Actors and Justice Provision in Myanmar (အာရွ ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၆) စာ ၄၈။ 
257 ၂၅၇ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၈ ေမ ၂၀၁၇။ 
258 ၂၅၈  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၈ ေမ ၂၀၁၇။ 
259 ၂၅၉ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၈ ေမ ၂၀၁၇။ 
260 ၂၆၀ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ နမၼတူ၊ ၉ ေမ ၂၀၁၇။  
261 ၂၆၁ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၈ ေမ ၂၀၁၇။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 57 

ရပ္ရြာအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ားေပးေနသည့္သူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။၂၆၂  262 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲ၏ ေလ့လာခ်က္ထဲတြင္ မပါဝင္ေသာ္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ 

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသည္ အခြန္ႏွင့္ အျခား အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ရႏုိင္သည့္ သစ္ႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းထုတ္လုပ္သည့္ 
လုပ္ငန္းမ်ားရိွရာ ေဒသမ်ားကုိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရင္း 
တိုက္ပြျဲဖစ္ေလ့ရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ပုိျပင္းထန္ေလ့ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။၂၆၃ 263 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲအား ေကအုိင္ေအက စာေရးသားအေၾကာင္းျပန္ရာတြင္ ေကအုိင္ေအသည္ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရိွ “စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႀကီးငယ္မ်ားထံမ ွအခြန္ေကာက္ေၾကာင္း”၊ သို႔ေသာ္ 
“မိမိတို႔သေဘာႏွင့္ အခြန္မေကာက္ရန္ ေကအုိင္ေအအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို တားျမစ္ထားၿပီး က်ဴးလြန္ပါက အေရးယူသည္” 

ဟုဆုိသည္။၂၆၄ 264 ပီအက္စ္အယ္အက္ဖ္/တီအင္အယ္ေအကလည္း သူတို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားထံမွသာ 

အခြန္ေကာက္သည္၊ အခြန္ကို စနစ္တက်ေကာက္သည္၊ သို႔ေသာ္ “လုပ္ငန္းငယ္ေလးမ်ားႏွင့္ ရြာမ်ားထံမွ အခြႏ္မေကာက္ပါ” ဟု 
အေၾကာင္းျပန္သည္။ ထို႔အျပင္ တီအင္အယ္ေအက ရြာမ်ားထံမွ “ဆန္ႏွင့္ ေငြေတာင္းခံေလ့မရိွေၾကာင္း”၊ သို႔ေသာ္ 
ရြာမ်ားေရာက္၍ “အခက္အခဲရိွေနလ်င္ ရြာသားမ်ားထံမွ ထမင္းေကၽြးရန္ အကူအညီေတာင္းခံျခင္းမ်ိဳးရိွပါသည္” ဟု 
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။၂၆၅ 265 ယင္းအေၾကာင္းျပန္ခ်က္ ႏွစ္ခုစလုံးမွာ အရပ္သားမ်ား၊ ကခ်င္ႏွင့္ ပေလာင္တုိင္းရင္းသားမ်ား 
တညီတညြတ္ထဲ ေျပာျပၾကေသာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ရာေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 

ကြာျခားေနပါသည္။ 

အခ်ိဳ႕ေသာတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ စစ္သားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းတို႔ကို ပုိ၍ 

ဆိုးဆုိးဝါးဝါး ျပဳလုပ္လာသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း ျမန္မာ့အေရးကၽြမ္းက်င္သူ ႏွစ္ဦးက ေျပာၾကသည္။ ယင္းျဖစ္ရျခင္းမွာ အစုိးရ၏ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕သုိ႔မတိုးပဲ ျဖစ္ေနသည္ဟု တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက ယူဆလာၾကျခင္းႏွင့္ ၿပီးခ့ဲသည့္ 
ခုႏွစ္လခန္႔မွ စတင္ကာ တပ္မေတာ္၏ ထုိးစစ္မ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ား၏ နယ္ေျမအေတာ္မ်ားမ်ား 
ဆုံးရႈံးသြားခ့ဲရမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ႏုိင္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။၂၆၆  266 ဤလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဆက္သြားေနမည္ဆိုလွ်င ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ ျပင္ပမွ လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ားသည္ တပ္ဖြဲ႔အင္အားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ရန္ပံုေငြမ်ားတိုးေကာက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္လာႏိုင္ၿပီး 
အရပ္သားမ်ား ပုိ၍ ဒုကၡေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ 

  

                                                                                                                                                       
262 ၂၆၂ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ လားရႈိး ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မတ္ႏွင္ ့ေမ ၂၀၁၇။ ႏွင့္ စကုိက္ အင္တာဗ်ဴး၊ ၁၈ ေမ ၂၀၁၇။ 
263 ၂၆၃  Global Witness က တစ္ႏွစ္လ်င္ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလ်ံခန္႔တန္ဘိုးရွိေသာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းကို စစ္တပ္မ ွထိပ္ပုိင္းအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားက 

ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး၊ ပ႗ိပကၡႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမ်ားသာတိုးပြားေစခဲ့ၿပီးသတၱဳတြင္းမ်ား တည္ရိွရာေဒသရိွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ မရွိခဲ့ဟု ေဖာ္ျပာထားသည္။ ေကအုိင္ေအကဲ့သုိ႔ေသာ 

လက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲမ်ားကလည္း ေက်ာက္စိမ္းတူးသူမ်ားႏွင့္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားထံမွ အခြန္ေကာက္ၾကၿပီး မေပးသူမ်ားကို ရန္ျပဳၾကသည္။  ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာက ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ Global Witness 

၏ Jade: Myanmar’s “Big State Secret”၊ ၂၀၁၇ မတ္လထုတ္ တုိင္းမဂၢဇင္းပါ Hannah Beech ၏ “Battling for Blood Jade,” ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ထုတ္  Financial 

Times မွ Daniel Pye ၏ “The dark shadow of Myanmar’s jade trade တို႔တြင္ ရႈ။ 
264 ၂၆၄ ေကအုိင္အို တံု႕ျပန္ခ်က္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ထား။ 
265 ၂၆၅ PSLF/TNLA မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕သို႕ အေၾကာင္းျပန္ၾကားစာ၊ ၄ ဇြန ္၂၀၁၇၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ထား။ 
266 ၂၆၆ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၈ ေမ ၂၀၁၇။ ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ ၁၁ ေမ ၂၀၁၇။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 58 

၄။ ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ားႏွင့္ 

လက္လုပ္ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ား 

“မုိင္းလည္းကြေဲရာ သူတုိ႔တူးထားတ့ဲ က်င္းထဲ ကၽြန္ေတာ္က်သြားတယ္။ 
ငံု႔ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ ေျခတစ္ဖက္ မရိွေတာ့ဘူး။” 

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမၼတူ ၿမိ ႔ဳနယ္အတြင္း တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလက ေျမျမဳပ္မိုင္းက့ဲသုိ႔ ေဖာက္ခြေဲရး ပစၥည္းတစ္ခုကုိ 

နင္းမိခဲ့ေသာ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၂၆၇ 267 

 

ၿပီးခ့ဲသည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတေလွ်ာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည ္ေျမျမဳပ္မုိင္းႏွင့္ လက္လုပ္ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ 
ထိခိုက္ေသဆံုးရသူ အမ်ားဆံုးရိွသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနခဲ့သည္။ ၂၆၈ 268 ေဒသတြင္းရိွ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ 

ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္လည္း ေျမျမဳပ္မုိင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးရသူ အမ်ားဆုံးရိွသည့္ ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။၂၆၉ 269 ၿပီးခ့ဲသည့္ 
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ေျမျမဳပ္မုိင္း ႏွင့္ အျခားေသာ 

မုိင္းႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူသည့္ ေဖာက္ခြဲေရး ပစၥည္းမ်ားကိ ုခ်ခဲ့ၿပီး ဆက္လက္၍လည္း ခ်ေနဆဲ ျဖစ္သည့္အတြက္ 
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသသည္ အထူးသျဖင့္ မုိင္းမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ 
မေပါက္ကြေဲသးေသာ အျခားလက္နက္မ်ားလည္း ရိွေနျခင္းက အေျခအေနကို ပုိဆုိးေစသည္။ ၂၇၀ 270 ျမန္မာ စစ္တပ္သည္ 

ေျမာက္ကုိရီးယား၊ ဆီးရီးယား စစ္တပ္မ်ားႏွင့္အတူ အစုိးရတပ္က ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား အသုံးျပဳေနဆဲ ျဖစ္သည့္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ 

ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနပါသည္။၂၇၁ 271  

ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ မုိင္းအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (MRWG) ၏ အဆိုအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလႏွင့္ ေမလအတြင္း ကခ်င္ႏွင့္ 

ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ မုိင္းႏွင့္ အျခားစစ္ဖက္လက္နက္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရပ္ ၄၀ အတြင္း အရပ္သား ၆၅ ဦး ထိခုိက္ခဲ့သည္ဟု 

                                                                                                                                                       
267 ၂၆၇ ၂၀၁၇ ခုႏွစ ္ေမလ ၇ ရက္ေန႔က လားရႈိးၿမိ ႔ဳတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းမႈ၊ ယခုအခန္းတြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ ဆိုေသာအသံုးကို ယခုအစီရင္ခံစာက ေလ့လာခဲ့ေသာ 
ေဒသအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္ကသာ အဓိက သံုးစြဲခဲ့ေသာ ေျမျမဳပ္မိုင္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ေစ၊ ေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူေသာ ထိမိသူက ေဖာက္ခြဲမိလိုက္ေစသည့္ လက္လုပ္ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္း 
အမ်ိဳးအစားကိ ုျဖစ္ေစ ရည္ညႊန္းသုံးစြဲထားပါသည္။ ထိမိသူက ေဖာက္ခြမဲိသည့္ လက္နက္အမ်ိဳးအစားမွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က တက္နင္းမိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ တန္းထားေသာ ႀကိဳးကို တိုးမိလွ်င္ျဖစ္ေစ 

ေပါက္ကြေဲသာ လက္နက္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ယင္းလက္နက္မွာ ေဖာက္ခြဲသူက အေဝးမ ွေရဒီယိုလႈိင္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေဖာက္ခြဲသည္ ့မိုင္းမ်ိဳးႏွင့္ ကြာျခားပါသည္။  
268 ၂၆၈ ၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ေန႔ထုတ္ Landmine & Cluster Munition Monitor ၏ Myanmar_Burma: Casualties and Victim Assistance၊ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရ ီ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ IRIN ၏ “Why 

can't Myanmar clear its landmines?” (၁၉၉၉ ႏွင္ ့၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ ေသဆံုးရသူမ်ား ကုိလံဘီယာႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ ၿပီးလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင ္တတိယ 

အမ်ားဆုံး ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။) 
269 ၂၆၉  Roger Fasth and Pascal Simon “Mine Action in Myanmar,” ERW and Mine Action ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ ၁၉(၂)၊ စာ-၂၃။ 
270 ၂၇၀ ၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ Landmine & Cluster Munition Monitor ၏ Myanmar_Burma: Mine Action ႏွင့္ Roger Fasth ႏွင့္ Pascal Simon တို႔၏ “Mine Action in 

Myanmar,” Journal of ERW and Mine Action အတြ ဲ၁၉ (၂)၊ စာ ၂၀-၂၅.  
271 ၂၇၁  ေျမျမဳပ္မိိုင္း တားဆီးေရး ႏုိင္ငံတကာ လႈပ္ရွားမႈ၊ ေျမျမဳပ္မိိုင္း ေစာင့္ၾကည့္ေရး ၂၀၁၆၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၆၊ စာ-၁၊ http://www.the-monitor.org/media/2386748/Landmine-Monitor-

2016-web.pdf.    

http://www.the-monitor.org/media/2386748/Landmine-Monitor-2016-web.pdf
http://www.the-monitor.org/media/2386748/Landmine-Monitor-2016-web.pdf


 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 59 

သိရသည္။ ၆၅ ဦးအနက္ ၂၇ ဦးမွာ ကေလးသူငယ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ထိခုိက္မႈ ရာခုိင္ႏႈန္း ၄၀ ေက်ာ္ ျဖစ္သည္။ ကေလး သုံးဦးအပါအဝင္ 

လူေပါင္း ၁၂ ဦး အသက္ဆုံးခ့ဲပါသည္။ ၂၇၂ 272 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္း ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းျပည္တြင္ ေျမျမဳပ္မုိင္းႏွင့္ အျခား မေပါက္ကြေဲသးသည့္ လက္နက္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈ ၁၄ 

ခု ရိွခဲ့ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က မွတ္တမ္းျပဳစုႏုိင္ခဲ့သည္။ ေသဆံုးသူ ႏွစ္ဦး ရိွၿပီး 
ေျခေထာက္ျပတ္ျခင္း အပါအဝင္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပုိင္း ဆံုးရႈံးမႈမ်ားလည္း ရိွခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ စစ္သားမ်ားလည္း 
မုိင္းေထာင္၊ မုိင္းျပင္၊ မုိင္းရွင္းရင္း ဒဏ္ရာရ ေသဆံုးမႈမ်ားလည္း ရိွသည္။ ၂၇၃ 273 

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလက ကေလးႏွစ္ဦးဖခင္ အသက္ ၄၁ ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ နမ့္ဆမ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ 

ရြာတစ္ရြာ၏ အျပင္ဖက္မွ ၎၏ လက္ဖက္ခင္းသို႔ သြားခဲ့သည္။ ေန႔လယ္ခင္း ထမင္းစားခ်ိန္တြင္ သူက အိမ္သို႔ယူသြားမည့္ 

ဝါးႏွစ္လုံးကိ ုဆြလဲွ်က္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ဆီသုိ႔ လမ္းေလွ်ာက္လာခဲ့သည္။ “ဆိုင္ကယ္ေပၚတက္မလို႔ လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာပဲ 

မုိင္းကိုနင္းမိၿပီး ေပါက္ကြသဲြားတယ္” ဟု သူက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကို ေျပာျပသည္။ “မုိင္းက 

လမ္းေဘးမွာပဲ ကပ္ၿပီးခ်ထားတာ၊ အသံကလည္းအက်ယ္ႀကီးပဲ၊ ေျခေထာက္တစ္ဖက္ ပူသြားတာပဲ သိလိုက္တယ္။ 
ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ေျခေထာက္ျပတ္သြားၿပီ၊ ေျခေထာက္ကလည္း အရမ့္ေပါ့ၿပီး ေသြးေတြလည္း အမ်ားႀကီးထြက္ေနတယ္၊ 
ေခါင္းလည္းမူးလာတယ္။”၂၇၄ 274 သူ ေဆးရံုတြင္ ၁၆ ရက္ေနခဲ့ရၿပီး ေျခေထာက္ကုိလည္း ဒူးေအာက္မွ ျဖတ္လုိက္ရပါသည္။ 
“အခုေတာ့ ဒုကၡေတြေရာက္တာေပါ့၊ မိသားစုကို ရွာေကၽြးခ်င္ေပမယ့္ ယာထဲ ဆင္း အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူးေလ။”၂၇၅ 275 

သူ ေဆးရံု တက္ေနရခ်ိန္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ စစ္သားတစ္ဦး ေရာက္လာ၍ မုိင္းကိ ုသူတို႔ခ်ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း 
ျငင္းဆိုေျပာၾကားခ့ဲသည္ဟု ၎၏ ဇနီးသည္က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကို ေျပာျပသည္။ ယင္းေဒသတြင္ 

ျမန္မာစစ္တပ ္တစ္ခုတည္းကသာ မုိင္းမ်ားခ်ေနသည္ကုိ အမ်ားအသိျဖစ္သည္ဟု ဇနီးသည္က ဆိုပါသည္။ 
ရပ္ကြက္လူႀကီးတစ္ဦးကလည္း အရပ္သားမ်ားသြားလာေနသည့္ လမ္းတြင္ မုိင္းမ်ားမခ်ရန္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို အတိအလင္း 
ေျပာထားခ့ဲသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။ မုိင္းထိခံရသူ ႏွင့္ ၎၏ ဇနီးတို႔က သူတို႔ အထင္မွန္ေၾကာင္း လအတန္ၾကာၿပီး 
အေျခအေနေအးခ်မ္းသြားသည့္အခါ ျမန္မာစစ္တပ္က ယင္းေဒသတြင္ မုိင္းမ်ားလာရွင္းျခင္းက ျပခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ယင္းသို႔ 
မုိင္းရွင္းေနစဥ္ စစ္သားတစ္ဦးလည္း မုိင္းနင္းမိ၍ ေျခတစ္ဖက္ ျပတ္ခဲ့ရပါသည္။၂၇၆ 276 

ျမန္မာစစ္တပ္က ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ားခ်ေလ့ရွိသလုိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားကလည္း အလားတူစစ္ေရး 
ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ လက္လုပ္ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ား ခ်ေလ့ရိွေၾကာင္ ့အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက 

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ့ဲေသာ ေကအုိင္ေအ အရာရိွႏွစ္ဦးက အတည္ျပဳေျပာပါသည္။၂၇၇ 277 တိုင္းရင္းသားတပ္ဖြဲ႔မ်ားက မုိင္းမ်ားကိ ု
၎တို႔၏ စခန္းမ်ား အနီးတဝုိက္ႏွင့္ တပ္မေတာ္က ၎တို႔၏ စခန္းမ်ားကို လာတုိက္ရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ 

ခ်ထားေလ့ရွိသည္။ ၂၀၁၇ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ နမၼတူၿမိ ႔ဳနယ္အတြင္းရိွ ရြာတစ္ရြာမွ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ရြာသားတစ္ဦးကို 
တီအင္အယ္ေအက ေခၚ၍ ၎တို႔ စခန္းအနားတြင္ရိွေသာ ျမက္မ်ား ရွင္းခုိင္းခ့ဲသည္။ “ကၽြန္ေတာ္နင္းမိၿပီ ေျခေထာက္ကုိ 

မလိုက္ေတာ့ မုိင္းကကြသဲြားတယ္။ ဗံုးကြဲတဲ ့အသံလုိပဲ။ ေျမႀကီးေအာက္မွာ ျမဳပ္ထားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း မျမင္လိုက္ဘူး” ဟု 
သူက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကို ေျပာျပခဲ့သည္။၂၇၈ 278 သူ႔ ေျခက်င္းဝတ္မ ွစ၍ ခ်က္ျခင္းျပတ္ထြက္သြားၿပီး 
ေဆးရံုတြင္ ညာဖက္ေျခေထာက္ကုိ ဒူးေအာက္မ ွျဖတ္လုိက္ရပါသည္။ 

ယင္း မုိင္းကဲ့သို႔ ေပါက္ကြေဲစခဲ့ေသာ လက္နက္ကို ျမန္မာစစ္တပ္က ခ်သလား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ဖြဲ႔က 

ခ်သလားဆုိသည္ကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲက အတည္မျပဳႏိုင္ခဲ့ပါ။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ အေမးကို ပီအက္အယ္အက္ဖ/္တီအင္အယ္ေအက ေျဖၾကားရာတြင္ ၎တို႔အဖြဲ႔သည္ ၂၀၀၇ 

ခုႏွစ္က ေျမျမဳပ္မုိင္း အသုံးျပဳျခင္းကို တားျမစ္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ခ်ိန္မွ စၿပီး ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား၊ မုိင္းႏွင့္ 

အလားသ႑ာန္တူေသာ လက္နက္မ်ားကို အသုံးမျပဳေတာ့ဟု ဆုိပါသည္။၂၇၉ 279  

                                                                                                                                                       
272 ၂၇၂  Mine Risk Working Group, Mine Action in Myanmar (ဧၿပ ီ၂၀၁၇)၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲတြင္ မွတ္တမ္းရွိ၊ ၂၀၁၇ ႏွစ္စမ ွစတင္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ မုိင္း 
ေၾကာင္ ့ေသဆံုးဒဏ္ရာရသူ ၃၉ ဦးရွိခဲ့ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ ၅၇ ရာခိိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂၆ ဦးရွိၿပီး ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေသဆံုးသူ ၇ ဦး ရွိၿပီး 
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ငါးဦးရွိသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ မိုင္းထိသူမ်ားထဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလး ၁၃ ဦးပါဝင္ၿပီး ရွမ္းတြင္ ေျခာက္ဦးပါဝင္သည္။  
273 ၂၇၃  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕  အင္တာဗ်ဴးမ်ား- ေကအုိင္အို၊ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အရာရိွမ်ား၊ မိုင္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး 
ပညာေပးေရးတြင္ ပါဝင္ေသာ အဖြ႕ဲမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္၊ လုိင္ဇာႏွင္ ့လားရႈိး အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ မတ္ ႏွင့္ ေမ ၂၀၁၇။ 
274 ၂၇၄ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ 
275 ၂၇၅  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ 
276 ၂၇၆ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ 
277 ၂၇၇  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ၁၀ မတ္ ၂၀၁၇။ ေကအုိင္အိုမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕သို႕ အေၾကာင္းျပန္ၾကားစာတြင္လည္း 
ေကအုိင္ေအ အသုံးျပဳသည့္ ေျမျမဳပ္မိုင္းအားလံုးသည္ လက္လုပ္ေဖာက္ခြေဲရးပစၥည္းမ်ားျဖစ္ျပီး ႏွစ္စဥ ္မိုးရာသီအၿပီးတြင္္ သူ႕အလိုအေလ်ာက္ အလုပ္မလုပ္ေတာ့ဟုဆုိပါသည္. 
ေျမျမဳပ္မိုင္းတပ္ဆင္ထားသည့္ ဧရိယာမ်ားတြင္လည္း လူအမ်ားကို ဆိုင္းဘုတ္မ်ားျဖင့္ အသိေပးထားသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ေကအုိင္အို အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ထား။ 
278 ၂၇၈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ 
279 ၂၇၉ PSLF/TNLA မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕သို႕ အေၾကာင္းျပန္ၾကားစာ၊ ၄ ဇြန ္၂၀၁၇၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕မွ မွတ္တမ္းတင္ထား။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 60 

ကေလးသူငယ္မ်ားမွာ ေျမျမဳပ္မုိင္းဒဏ္ကို အမ်ားဆုံးခံၾကရသည္။ ေျမျမဳပ္မုိင္း ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔က အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

ေနာက္ဆုံး ျပဳစုႏုိင္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အသက္ကို သိရသမွ် မုိင္းထိခုိက္ခံခ့ဲရသူမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္ အေရအတြက္က 

အမ်ားစု ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။၂၈၀ 280 ၂၀၁၇ ေမလက ထုတ္ျပန္ေသာ ယူနီဆက္ဖ္အစီရင္ခံစာအရလည္း  မုိင္းထိသူ သံုးဦးတြင္ 

တစ္ဦးမွာ ကေလးျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။၂၈၁ 281 ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေျမလမ္းတစ္ခုေပၚတြက္ လမ္းေလွ်ာက္ေနရင္း 
ပန္းခူးရန္သြားေသာ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ ္ကေလးမေလးတစ္ဦး ႀကိဳးတန္းဗံုးကိ ုတိုးမိၿပီး ခႏၶာကိုယ္အေပၚပုိင္းတစ္ခုလုံး 
မုိင္းစမ်ား မွန္ခဲ့သျဖင့္ ေဆးရံုတြင္ ခြစိဲတ္ထုတ္ယူခဲ့ရပါသည္။ ၂၈၂ 282  

အလားတူ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၈ ရက္ေန႔က နမၼတူၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း တစ္ခုအတြင္း အသက္ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၅ 

ႏွစ္အတြင္းရိွ ကိုရင္ေလး ရွစ္ပါး မေပါက္ကြေဲသးေသာ ဗံုးဆံတစ္ခုႏွင့္ ကစားေနစဥ္ ေပါက္ကြခဲဲ့သျဖင့္ အမ်ားအျပား ျပင္းထန္စြာ 

ဒဏ္ရာရသြားခဲ့သည္။ ယင္းေနရာ အနီးတြင္ ျမန္မာစစ္တပ ္လာစခန္းခ်သြားခဲ့သည္ဟုလည္း သိရသည္။၂၈၃  283 ဓာတ္ပုံမ်ားကိ ု
ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခ့ဲေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က လက္နက္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ယင္းလက္နက္မွာ 

ေျမျမဳပ္မုိင္းဗံုးေဟာင္းတစ္လုံး ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟုဆိုပါသည္။ ကုိရင္ေလးတစ္ပါးက ယင္း ဗံုးကိ ုေတြ႔ရိွၿပီး အႏၱရာယ္မရိွဟု 
ယူဆသျဖင့္ အျခားကိုရင္ေလးမ်ားဆီ ပစ္ေပးလိုက္ရာမွ ေျမျပင္ေပၚအက် ေပါက္ကြခဲဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အရပ္လူႀကီးတစ္ဦးက 

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြ႔ဲကို ေျပာျပခဲ့သည္။၂၈၄ 284 ၂၀၁၇ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔ကလည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ 

မန္စီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရိွ ျမန္မာစစ္တပ္စခန္းအနားတြင္ မုိင္းကြဲ သျဖင့္ အနီးရိွ ယာေတာသုိ႔ အလုပ္လုပ္ရန္သြားသည့္ အသက္ ၉ 

ႏွစ္အရြယ ္မိန္းကေလးတစ္ဦးေသဆုံးၿပီး ႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရသြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၈၅ 285 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည ္ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား အသုံးျပဳမႈကိ ုကန္႔သတ္ေသာ မုိင္းတားဆီးေရးစာခ်ဳပ၂္၈၆ 286 ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ 

သမားရုိးက်လက္နက္မ်ားဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ႏွင့္ ၎၏ စာခၽြန္လႊာအမွတ္ ၂ တုိ႔ကို လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးပါ။၂၈၇ 287 

သို႔ရာတြင္ ယင္းစာခ်ဳပ္မ်ားပါ အဓိက ျပဌာန္းခ်က္အမ်ားအျပားမွာ ႏုိင္ငံတကာ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈ မဟုတ္ေသာ 

အေျခအေနမ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒမ်ား အျဖစ္ ယူဆထားၾကပါသည္။ 
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ားႏွင့္ အျခားလက္လုပ ္ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ား၏ 

ပစ္မွတ္မခြျဲခားပဲ ထိခိုက္မႈမ်ားကို အတတ္ႏုိင္ဆုံး ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ ယင္းလက္နက္မ်ား ခ်ထားသည့္ေနရာမ်ားကို မွတ္သားထားၿပီး 
တိုက္ပြမဲ်ားၿပီးဆုံးသည္ႏွင့္ ဖယ္ရွား သို႔မဟုတ္ အႏၱရာယ္မေပးႏုိင္ေတာ့ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၈၈ 288  

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားမွ ဤတာဝန္မ်ားကိ ုလိုက္နာျခင္းမရိွသျဖင့္ အရပ္သားမ်ား 
လမ္းေပၚေလွ်ာက္ေနခ်ိန္၊ မိမိတုိ႔၏ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ သြားလာစဥ္မ်ားအတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ ေသဆုံးမႈမ်ား 
ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေကအုိင္အုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ 

နယ္ေျမအတြင္း ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ားရိွသည့္ေနရာမ်ားကို သတိေပးထားေသာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိ ုေတြ႔ခဲ့ရၿပီး အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္ေသာ 

နယ္ေျမ တခ်ိဳ႕တြင္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ သတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ားရိွေၾကာင္း ၾကားခ့ဲရေသာ္လည္း မုိင္းထိခံရခဲ့သူမ်ား၊ ေဒသခ ံ

ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ားက ယင္းသတိေပးခ်က္မ်ားမွာ မုိင္းမ်ားႏွင့္ 

ေျမျမဳပ္ဗံုးမ်ားရိွေနသည့္ ဧရိယာစုစုေပါင္းႏွင့္စာလွ်င ္အနည္းငယ္မွ်ေသာ ေနရာမ်ားတြင္သာျဖစ္သည္ဟု ေျပာျပၾကသည္။ 
ျမန္မာစစ္တပ္က စုိက္ထူထားေသာ သတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ားမွာလည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမန္မာဘာသာႏွင့္သာ 

ေရးသားထားသည့္အတြက္ ေဒသတြင္းရိွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဖတ္တတ္ၾကေပ။ ၂၈၉ 289  

                                                                                                                                                       
280 ၂၈၀ ရႈရန္- Landmine & Cluster Munition Monitor, Myanmar_Burma: Casualties and Victim Assistance, ၂၁ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၆။ 
281 ၂၈၁ ယူနီဆက္ “Hidden dangers,” Medium၊ ၂၃ ေမ ၂၀၁၇၊ https://medium.com/photography-and-social-change/hidden-dangers-e696d518b3f.  
282 ၂၈၂ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ မိုင္းထိသူႏွင့္ သူ႕ဖခင္အား  အင္တာဗ်ဴး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေနရာေဒသ အတိအက် မေဖၚျပလိုပါ၊ ၉ ေမ ၂၀၁၇။  
283 ၂၈၃ စိုင္းေအာ “နမၼတူ ဗံုးေပါက္ကြ ဲကိုရင္ ၈ပါး ဒဏ္ရာရ” ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္၊ ၈ ေမ ၂၀၁၇ ကိုရႈ။ 
284 ၂၈၄ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ တယ္လီဖုန္းအင္တာဗ်ဴး၊ လားရႈိး၊ ၁၀ ေမ ၂၀၁၇။ 
285 ၂၈၅ ၂၀၁၇ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔ထုတ္ Burma News International ၏ “Child killed, two girls injured in Kachin landmine blast,” ႏွင့္ ၂၀၁၇ ဧၿပီ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ အလဲဗင္းဂ်ာနယ္မွ 
“Girl killed by Kachin landmine,” (ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ အျခားေသဆံုးရသူ ႏွစ္ဦးအေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္) 
286 ၂၈၆ ၁၉၉၉ ခုႏွစ ္မတ္လ ၁ရက္ေန႔က စတင္ အသက္ဝင္ခ့ဲေသာ လူကို ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ေသာ မိုင္းမ်ားအား အသုံးျပဳျခင္း၊ စုေဆာင္းထားျခင္းျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း ႏွင့္ 

၎တုိ႔အားဖ်က္ဆီးျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ (ေအာ္တိုဝါသေဘာညီခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ မိုင္းတားဆီးေရးစာခ်ဳပ္) 
287 ၂၈၇ ၁၉၈၃ ခုႏွစ ္ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔တြင္ စတင္အသက္ဝင္ခဲ့ေသာ ဒဏ္ရာမ်ားအလြန္အကၽြံရသြားေစႏိုင္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ မခြဲမျခားထိခိုက္မႈ ႀကီးမားႏိုင္ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ 

သမားရိုးက်လက္နက္မ်ား အသုံးျပဳမႈကို ကန္႔သတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တားျမစ္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္၏ ေနာက္ဆက္တြ ဲအမွတ္ ၂။ 
288 ၂၈၈ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒ၊  အခန္း ၂၉၊ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ကိုရႈ။ 
289 ၂၈၉ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မတ္၂၀၁၇။ 

https://medium.com/photography-and-social-change/hidden-dangers-e696d518b3f


 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 61 

 

 ေကအိုင္ေအက စုိက္ထူထားေသာ မုိင္းရိွေၾကာင္း သတိေပးသည့္ဆိုင္းဘုတ္၊ ကခ်င္ျပည္နွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ မုိင္းမ်ား ေနရာအႏံွ႔ ခ်ထားျခင္း၊ 
ယင္းေနရာမ်ားကို သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မထားျခင္း၊ မုိင္းအႏၱရာယ္ကင္းေရး ပညာေပးမႈ အားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အရပ္သား အမ်ားအျပားသည္ ၎တို႔၏ လယ္ယာမ်ားသို႔ သြားရင္း 
လမ္းေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ထိခုိက္ေသဆံုးရမႈမ်ား ရိွေနခ့ဲသည္။  ©  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 
 

တိုက္ပြမဲ်ားၿပီးသြားလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ ယင္းေဒသမ ွထြက္ခြာသြားလွ်င္ ခ်ထားေသာ မုိင္းမ်ား ရွင္းေပးခ့ဲမည္ဟု 
ျမန္မာစစ္တပ္ေရာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားကပါ ကတိျပဳၾကသည္ဟု ရပ္ရြာလူႀကီးမ်ားက ေျပာျပသည္။ 
မၾကာခဏဆုိသလိုပင္ အဖြ႔ဲမ်ားအခ်င္းခ်င္း တိုက္ပြမဲ်ားျဖစ္လာသည့္အခါ ရုတ္တရက္ တပ္ေနရာမ်ားေရႊ႕ေျပာင္းၾကရ သျဖင့္ 

မုိင္းမ်ားကိ ုမရွင္းလင္းပဲ ခ်န္ခ့ဲၾကသည္။ မုိင္းခ်ရာေနရာမ်ားကို အမွတ္အသားလုပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မွတ္သားမႈ 
အားနည္းျခင္းေၾကာင့္လည္း စစ္သားမ်ားက ၎တို႔ခ်ထားေသာ မုိင္းမ်ား၏ ေနရာကို မမွတ္မိျခင္းမ်ိဳးလည္း ရိွသည္။။ 

ယင္းသို႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းကိုပုိ၍ ဆိုးဝါး ရႈတ္ေထြးေစသည့္ အခ်က္မွာ 

ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ အရပ္သားမ်ား အစုလိုက္ေနရပ္မွ စြန္႔ခြာေရွာင္တိမ္းၾကရသည့္ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 
ေနအိမ္မွ လေပါင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဝးကြာေနရသူမ်ားသည္ တိုက္ပြမဲ်ား အရိွန္ေလ်ာ့က်လာ သည္ကိုေတြ႔သည့္အခ်ိန္တြင္ 

အိမ္ျပန္ၾကသည္။ မုိင္းမ်ားကို မူလက ခ်ထားခ့ဲသူမ်ား ယင္းအခ်ိန္တြင္ ယင္းေဒသ အတြင္းတြင္ မရိွေတာ့သည့္အတြက္ 
ေနရပ္ျပန္လာသူမ်ားအတြက္လည္း မုိင္းမ်ား မည္သည့္ေနရာတြင္ ရိွေနသည္ကုိ မသိႏိုင္ၾကေတာ့ေပ။  

ၿပီးခ့ဲသည့္ ေျခာက္လအတြင္း အထူးသျဖင့္ ေမလအတြင္းတြင္ မုိင္းေၾကာင္ ့ထိခုိက္ ဒဏ္ရာရသူ အေရအတြက္ တဟုန္ထိုး 
တိုးတက္လာခဲ့သည္ဟု ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းရိွ ေဆးဖက္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူမႈကူညီေရးေဆာင္ရြက္ေနသူ အေတာ္မ်ားမ်ားက 

ေျပာျပၾကသည္။၂၉၀ 290 ထိခုိက္မႈမ်ားမွာ ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ားေၾကာင့္ တစ္ဝက္ခန္႔၊ လက္လုပ္ႏွင့္ မေပါက္ကြေဲသးေသာ က်ည္ဆံ 
ဗံုးဆံမ်ားေၾကာင္ ့တစ္ဝက္ခန္႔စီ ရိွၾကသည္ဟု ဆုိပါသည္။ ၂၉၁ 291 ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရိွ ေက်းရြာ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ 

မၾကာေသးခင္ကမ ွေျခလက္ ျပတ္ထားသူမ်ားကုိ ေတြ႔ခဲ့ရသည္ဟု ေဆးဖက္ဝန္ထမ္း တစ္ဦးက ေျပာျပသည္။ ၂၉၂  292 

ထိခိုက္ဒဏ္ရာမႈ တုိးျမင့္လာသည့္အခ်က္မွာ လူအမ်ားေနရပ္ရင္းက စြန္ခြာထြက္ေျပးရမႈ၊ မုိင္းမ်ားခ်ထားသည့္ ေနရာကို မသိရိွပဲ 

                                                                                                                                                       
290 ၂၉၀ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ လားရႈိး ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၀၁၇။ 
291 ၂၉၁ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ စကုိက္အင္တာဗ်ဴး၊ ေနရာ မေဖၚျပလိုပါ၊ ၁၈ ေမ ၂၀၁၇။  
292 ၂၉၂ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ ေနရာ ႏွင့္ ေန႕စြဲ မေဖၚျပလိုပါ။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 62 

စစ္ေဘးေရွာင္ေနရာမ်ားမွ ေနရပ္ျပန္လာမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု လူသားခ်င္းစာနာကူညီေရးေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ 
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေျပာျပၾကသည္။၂၉၃ 293  

မုိင္းေဘးကိ ုစုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕၍ ေနရပ္ကို မျပန္ရဲပဲ ေနၾကသူ အမ်ားအျပားလည္းရိွေနသျဖင့္ ၎တို႔၏ 

အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ရိကၡာဖူလုံမႈတို႔အေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ားရိွပါသည္။၂၉၄ 294 “ကၽြန္ေတာ္တို႔က မုိင္းကိ ုေၾကာက္တယ္၊ 
အလုပ္သြားရင္လည္း ဒဏ္ရာရမလား ေသမလား မသိရဘူး” ဟု မန္တုံၿမိဳ႕နယ္ထဲရိွ ရြာတစ္ရြာမွ အသက္ ၆၁ 

ႏွစ္အရြယ္အမ်ိဳးသားႀကီးတစ္ဦးက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကို ေျပာျပသည္။၂၉၅ 295 ကခ်င္ျပည္နယ္ရွ ိ
လူမႈကူညီေရးဝန္ထမ္းတစ္ဦးကလည္း “လူေတြက မုိင္းေတြကို ေၾကာက္တာနဲ႔ပဲ အဲဒီ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ေနရာေတြကို 
ျပန္မသြားရဲၾကဘူး” ဟုေျပာသည္။၂၉၆ 296 

ရြာထဲတြင္ ဆက္ေနလွ်င ္သို႔မဟုတ္ ရြာသို႔ ျပန္လာခ်ိန္တြင္လည္း ရြာသားမ်ားမွာ မုိင္းမ်ားခ်ထားတတ္သည့္ ရြာျပင္ရိွ ၎တို႔၏ 

လယ္ယာမ်ားသို႔ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ေၾကာက္ရြ႕ံၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ တေလွ်ာက္မွ 

လူမ်ားက ရြာနားမွ ေတာစပ္ရိွ မုိင္းမ်ားကိုတက္နင္းမိၿပီး ကၽြမဲ်ား ႏြားမ်ား ေသဆုံးရေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည့္အတြက္ ၎တို႔၏ 

စုိးရိမ္မႈမ်ားမွာ အေၾကာင္းရင္းရိွေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ “ကၽြန္ေတာ္လည္း မုိင္းနင္းမိၿပီးေရာ တျခားရြာသားေတြ႕ 
သူတုိ႔လယ္ေတာဆီ မသြားရဲၾကေတာ့ဘူး၊ လူေတြ အလုပ္မလုပ္ၾကေတာ့ဘူး၊ မုိင္းေတြ ထပ္ေပါက္မွာ စုိးလို႔ သူတို႔ 
လက္ဖက္ခင္းေတြဆ ီမသြားရဲၾကေတာ့ဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လက္ဖက္ခင္းေတြ အေပၚ မီွခုိေနရတာေလ” ဟု 

နမ့္ဆမ္ၿမိဳ႕နယ္အနီးရိွ ၎၏ ရြာအနီးတြင္ မုိင္းတက္နင္းမိခဲ့ေသာ အသက္ ၄၁ ႏွစ္အရြယ ္ဖခင္တစ္ဦးက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ကို ေျပာျပသည္။ ၂၉၇ 297 “မုိင္းေတြနဲ႔ တိုက္ပြေဲတြေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ ေတာထဲလည္း မသြားရဲဘူး၊ 
ဘာမွလည္း စုိက္လုိ႔ ပ်ိဳးလို႔ မရဘူး” ဟု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက မန္တုံၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရိွ ၎တို႔္ရြာမွ လူတစ္ေယာက္ 

မုိင္းနင္းမိၿပီး ေျခတစ္ေခ်ာင္းျပတ္ ခဲ့ရသည့္အေၾကာင္း ေျပာျပေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကဆုိပါသည္။၂၉၈ 298 

  

                                                                                                                                                       
293 ၂၉၃ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ လားရႈိး ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၀၁၇။ 
294 ၂၉၄ ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြ႕ဲ “ျမန္မာမွ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ားအတြက္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားက အိမ္အျပန္လမ္းတြင္ ရိွေန” ၈ ေမ ၂၀၁၇ ကုိရႈ။ 
295 ၂၉၅ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ နမၼတူ၊ ၉ ေမ ၂၀၁၇။ 
296 ၂၉၆ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ လိုင္ဇာ၊ ၈ မတ္ ၂၀၁၇။ 
297 ၂၉၇  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး လားရႈိး၊ ၇ ေမ ၂၀၁၇။ 
298 ၂၉၈ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အင္တာဗ်ဴး၊ နမၼတူ၊ ၉ ေမ ၂၀၁၇။ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 63 

၅။ နိဂံုးႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 

ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွ အရပ္သားမ်ားသည္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရပါသည္။ 
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို တိုက္ခုိက္ေနေသာ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ မၾကာမၾကာဆုိသလုိပင္ 

တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု အရပ္သားမ်ားအေပၚ ဆုိးဝါးရက္စက္ေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္တတ္သည္။ တပ္မေတာ္ 
စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုးမိရေသာ လက္ဖက္ေတာင္သူမ်ားသည္ အခန္႔မသင့္ပါက အဖမ္းခံရျခင္း၊ ႏိွပ္စက္ခံရျခင္း၊ 
အသတ္ျဖတ္ခံရျခင္းႏွင့္ အစေဖ်ာက္ခံရျခင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏုိင္ပါသည္။ တပ္မေတာ္က အရပ္ဖက္ႏွင့္ စစ္ဖက္ ပစ္မွတ္မ်ားကို 
ခြျဲခားထားျခင္းမရိွသလို ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္တြင္ အရပ္သားမ်ားထိခုိက္မႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ လိုအပ္ေသာ 

သတိထားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့မရိွသျဖင့္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ အနီးအနားတြင္ ေရွာင္ပုန္းေနရာမွ ထြက္လာေသာ 

အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ေနအိမ္အနီးတြင္ က်ေရာက္ေပါက္ကြေဲသာ ဗံုးဆံအေျမာက္ဆံမ်ား 
ထိခိုက္ခံရႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။ အေျခအေနကို ပုိဆိုးေစသည့္အခ်က္မွာ အစုိးရႏွင့္တပ္မေတာ္က 

၎တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ အျပင္ဖက္ရွိ ေဒသမ်ားသုိ႔ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီေပးပုိ႔မႈကို ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားသျဖင့္ 

စစ္ေဘးေရွာင္ေျပးရေသာ ေထာင္ေသာင္းခ်ီသည့္ အရပ္သားမ်ားကို ထပ္မံ အျပစ္ေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ရပါသည္။  

တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုထဲမွ အေတာ္မ်ားမ်ားက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကိ ု၎တို႔အား ကာကြယ္ေပးေနသူမ်ားဟု 
မွတ္ယူျခင္းရိွေသာ္လည္း ယင္းအုပ္စုမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရသည္လည္း ရိွပါသည္။ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ 

ကေလးမ်ားသည္ ယင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားအတြင္းသို႔ အတင္းအဓမၼ သြတ္သြင္းျခင္းမ်ား ခံၾကရသည္။ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း 
အလုပ္လုပ္ရန္ အဆင္မေျပသည့္ၾကားမွ မိမိတို႔ရြာကို ျဖတ္သန္းသြားေသာ အဖြဲ႔ေပါင္းစံုက ဆန္ေပးရန္၊ ေငြေထာက္ပံ့ရန္ 

ေတာင္းဆိုခံရသည္လည္းရိွသည္။ တခါတရံတြင္လည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အခ်င္းခ်င္း တိုက္ပြမဲ်ား 
ျဖစ္ပြားသည့္ၾကားတြင္ အရပ္သားမ်ား ညပ္ၿပီး ျပန္ေပးဆြဲ ေခၚေဆာင္သြားခံရႏ္ုိင္သည့္ အႏၱရာယ္ကိုလည္း ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ 
လေပါင္းမ်ားစြာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာသည္အထိ မိမိတို႔၏ ခင္ပြန္းမ်ား သားမ်ား မည္သည့္ေနရာကို ေရာက္ေနသည္ကုိ 

မသိၾကရသည့္ မိသားစုမ်ားလည္း ရိွေနပါသည္။ 

ေနရပ္ေဒသမ ွထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ လူမ်ားက ၎တို႔၏ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ျပန္၍ လယ္ယာလုပ္ကိုင္လိုၿပီး 
သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးကုိ ဆက္သင္ယူေစခ်င္သည့္ ဆႏၵရိွေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ 

တိုက္ပြမဲ်ားၿပီးဆုံးသြားသည္မွာ ကာလၾကာျမင့္သည့္တုိင္ အဖြဲ႔အသီးသီးက ခ်သြားခဲ့သည့္ ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ားႏွင့္ 

လက္လုပ္ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ က်ခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ပိုင္းမွ စစ္ေရွာင္မ်ား ေနရပ္မျပန္ႏုိင္ပဲ ရိွခဲ့ၾကပါသည္။  

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အေရးယူျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းခံရမႈမွ လံုးဝါးနီးပါး ကင္းလြတ္လွ်က္ 

စိတ္ထင္သလုိ ျပဳမူခြင့္ရေနခဲ့ပါသည္။ အရပ္သားအစုိးရဟု ေခၚႏုိင္ေသာ အစုိးရတစ္ရပ္တက္လာၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က 

ႏုိင္ငံေတာ ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လာျခင္းက တုိင္းျပည္ကို ယင္းအေမြဆိုးမွ ကင္းလြတ္ေစေတာ့မည္လား ဟူေသာ 

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ ဘာသာေရးအရ လူနည္းစုမ်ားကို ပုိ၍တိုးတက္ 

ပစ္မွတ္ထားလာေနမႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ တိုက္ပြမဲ်ားက တုိင္းျပည္တြင္ တုိးတက္မႈ 
မည္မ်ွေလာက္ လိုေနေသးသည္ကို ျပေနပါသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ဆိုလွ်င ္တာဝန္ခံမႈႏွင့္ 

တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား အပါအဝင္ အရပ္သားမ်ားအားလုံး၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိ ုေလးစားမႈေပၚတြင္ အေျခခံရမည္ 
ျဖစ္သည္။  



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  
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အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
ျမန္မာ အစုိးရ သုိ႔ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခ့ဲေသာ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ 

ဥပေဒမ်ားကိ ုခ်ိဳးေဖာက္မႈကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ျပစ္တင ္ရႈတ္ခ်ရန္၊ တရားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ 

သံတမန္ေရးနည္းလမ္းမ်ား အားလံုးကိ ုအသုံးျပဳ၍ စစ္တပ္မွ ယင္းက်ဴးလြန္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ေအာင္ လုပ္ရန္ 

 ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ဖြဲ႔စည္းေပးထားေသာ လြတ္လပ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔ကို လြတ္လပ္စြာ ဝင္ေရာက္ စံုစမ္းခြင့္ေပးၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ 

 ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ လူမ်ားကုိ အစေဖ်ာက္မႈမ်ား၊ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ား၊ အရပ္သားမ်ားအေပၚ 
မခြျဲခားပဲ သို႔မဟုတ္ တမင္သက္သက္ ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခုိက္မႈမ်ား အပါအဝင္ စစ္ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ အျခား ႏုိင္ငံတကာ 

လူသားခ်င္းစာနာသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ယံုၾကည္ရေလာက္ေသာ စြပ္စြခဲ်က္မ်ားအားလုံးကို 
စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္၊ မိမိတို႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရိွေသာ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ႀကီးေလးေသာ ျပစ္မႈႀကီးမ်ား 
က်ဳးလြန္ေအာင္ အမိန္႔ေပးေစခုိင္းေသာ၊ တားဆီးရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ၊ ျဖစ္ေပၚလာေသာ မႈခင္းမ်ားကိ ု
စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ တပ္မႈးမ်ားအပါအဝင္ တာဝန္ရိွသူမ်ားကို လြတ္လပ္ေသာ 

အရပ္ဖက္တရားရံုးမ်ားတြင္ မွ်တစြာ စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ေသဒဏ္မွ အျခားေသာ ပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ 

   အစုုိးရကေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစုုိးရမဟုုတ္ေသာ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေသာ္လည္းေကာင္း 
က်ဴးလြန္ေသာ  လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ႏိွပ္စက္မႈမ်ားကိုု သတင္းေပးတိုုင္ၾကားလာေသာ နစ္နာသူမ်ားႏွင့္ 

သက္ေသမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ လံုုၿခဳံေရးတိုု႔အတြက္ လိုုအပ္သမွ် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ 

သက္ဆိုုင္သ ူမိသားစုုမ်ားအား တုု႔ံျပန္လက္စားေခ်ခံရျခင္းတိုု႔မွ ကင္းလြတ္ေရးအတြက ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ 
နစ္နာသူမ်ားႏွင့္ ၎တိုု႔၏ မိသားစုုဝင္မ်ားအား ခံစားရမႈမ်ားအတြက္ ျပည့္စုုံလုုံေလာက္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား၊ 
ျပန္လည္ ထူေထာင္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ထပ ္က်ဴးလြန္ခံရျခင္းမ်ိဳး မရိွေစရပါဆိုုေသာ အာမခံခ်က္မ်ား ေပးအပ္ရန္ 

 ေျမျမဳပ္မုုိင္းတားဆီးေရးစာခ်ဳပ္၊ သမားရုုိးက်လက္နက္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ 

၎ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ စာခၽြန္လႊာမ်ားအားလုုံး၊ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈဆိုုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္၊ ပဋိပကၡမ်ား 
စစ္ပြမဲ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ပါဝင္ပတ္သက္ေစမႈဆိုုင္ရာ ထပ္ေဆာင္း သေဘာတူညီခ်က္၊ 
အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ အလုုပ္သမားအဖြဲ႔ႀကီး၏ အဓမၼခုုိင္းေစမႈ ဖ်က္သိမ္းေရးဆိုုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ 
(သေဘာတူညီခ်က္ အမွတ္ ၁၀၅) အပါအဝင္ ႏုုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုုင္ရာ 

စာခ်ဳပ္မ်ားကို ုလက္မွတ္ေရးထိုုး အတည္ျပဳရန္ 

 မံုုးကိုုးေဒသတဝုုိက္ႏွင့္ အျခား အစုုိးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပင္ပတြင္ ရိွေနေသာ ေနရာမ်ားအပါအဝင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းႏွင့္ 

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုုင္းေဒသမ်ား အားလုုံးသုုိ႔ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီမ်ား အတားအဆီးမရိွ ေပးအပ္ႏုုိင္ဖုုိ႔ 
ခ်က္ျခင္းခြင့္ျပဳရန္၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရေသာ အရပ္သားမ်ား၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု သိရွိၿပီး 
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏုုိင္ေစရန္အတြက္ ကုုလသမဂၢ၊ ႏုုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔မ်ားအား 
သြားေရာက္ေလ့လာခြင့္ျပဳရန္ 

 ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ အျခားကန္႔သတ္ထားေသာ ေဒသမ်ားသိုု႔ လူမႈကူညီေရး လုုပ္သားမ်ား 
သြားေရာက္ခြင့္ရရန္ တင္ျပေတာင္းခံရေသာ လုုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ားကိုု ေလွ်ာ့ခ်၍ စံတေျပးညီတည္း ျဖစ္ေအာင္ 

ျပဳလုုပ္ေပးရန္၊ အဖြဲ႔အစည္း အမ်ားအျပားမွာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္ သြားေရာက္ရန္ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္သည္ကိုု စဥ္းစား၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုု သင့္ေတာ္ေသာ အခ်ိန္အတြင္း စနစ္တက် ေပးအပ္ရန္  

  ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရသူမ်ား ေနအိမ္ျပန္ျခင္းကိုု လုုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ အေျခအေနတြင္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ 

ျပည့္ျပည့္စံုုစံုုရရိွၿပီး မိမိတုုိ႔သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္သာ ျပဳလုုပ္ေစရန္၊ ေျမျမဳပ္မုုိင္း အႏၱရာယ္ 
ပညာေပးျခင္းအစီအစဥ္ႏွင့္ မုုိင္းရိွရာေဒသမ်ားကုုိ အမွတ္အသား ျပဳလုုပ္ထားျခင္းမ်ားအတြက္ ရန္ပံုုေငြမ်ား 
တိုုးျမွင့္ေထာက္ပ့ံရန္ 

 လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကိုု အျပည့္အဝ ကာကြယ္ ျမွင့္တင္ႏုုိင္ေသာ အခြင့္အာဏာရိွသည့္ ကုုလသမဂၢ 
လူ႔အခြင့္အေရးမဟာမင္းႀကီး ရံုုးတစ္ရံုုးကို ုအျမန္ဆုုံးဖြင့္လွစ္ထားရိွႏုုိင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  
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ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သုိ႕ 
  ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္ထားေသာေဒသမ်ားအပါအဝင္ ေဒသမ်ားတြင္ ျပဳလုုပ္ေသာ 

စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ အျခားလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ု
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု ခ်က္ျခင္းရပ္ဆိုုင္းရန္ႏွင့္ ယင္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုု ႏိွမ္နင္းရန္၊ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားတြင္ 

ႏုုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုုင္ရာ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုု တိက်စြာလိုုက္နာရန္ 

တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ေမာ္တာႏွင့္ အေျမာက္က်ည္မ်ားပစ္လႊတ္ရာတြင္ စစ္ဖက္ႏွင့္ အရပ္ဖက္ပစ္မွတ္မ်ားကိုု 
ခြျဲခားျပဳလုုပ္ေစရန္၊ အရပ္သားမ်ား ထိခိုုက္မႈကိုု ေရွာင္ရွားႏုုိင္ရန္အတြက္ လံုုေလာက္ေသာ 

ႀကိဳတင္သတိထားခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္၊ က်ည္ဆံမ်ားသည္ ရည္မွန္းရာ တရားဝင္ စစ္ဖက္ပစ္မွတ္မ်ားသိုု႔သာ 

က်ေရာက္ေစရန္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ထားရိွရန္ 

 ႏုုိင္ငံတကာဥပေဒအရ ရာဇဝတ္မႈမ်ားေျမာက္ေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား၊ ႏုုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒကိုု 
ဆိုုးဆုုိးဝါးဝါးခ်ိဳးေဖာက္သူ မည္သူကုုိမဆိုု ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာ တာဝန္မွ ခ်က္ျခင္းရုုပ္သိမ္းရန္ 

 တပ္မေတာ္မ ွထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳးပမ္းသူမ်ားကုုိ ပစ္မိန္႔ေပးထားျခင္းကိုု ရုုပ္သိမ္းရန္၊ ဤကဲ့သိုု႔ အမိန္႔ေပးထားေသာ 

အရာရိွတစ္ဦးဦးသည္ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ တာဝန္ရိွသည္ဟုု ယူဆႏိုုင္ေသာ လံုုေလာက္သည့္ 

သက္ေသအေထာက္အထားရိွပါက စံုုစမ္းစစ္ေဆး၍ မွ်တေသာတရားစစ္ေဆးစီရင္မႈ ျပဳလုုပ္ရန္ 

 ယခုုအစီရင္ခံစာထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သူမ်ားအပါအဝင္ ေပ်ာက္ဆုုံးေနေသာသူမ်ား 
မည္သည့္ေနရာတြင္ရိွေနသည္၊ ၎တိုု႔၏ ကံၾကမၼာမည္သိုု႔ ရိွသည္ဆိုုသည္ကုုိ မိသားစုုဝင္မ်ားႏွင့္ 

သက္ဆိုုင္သူမ်ားအား ခ်က္ျခင္းအသိေပးရန္ႏွင့္ ၎တုုိ႔အား မည္သည့္အတြက္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းသည္ ဆိုုေသာ 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ေပးအပ္ရန္ 

  ေျမျမဳပ္မုုိင္းမ်ား၊ ေဖာက္ခြေဲရးပစၥည္းမ်ား အသုုံးျပဳျခင္းကိုု ရပ္တန္႔ရန္၊ ေျမျမဳပ္မုုိင္းရွင္းလင္းေရးလုုပ္ငန္းမ်ား 
တိုုးခ်ဲ႕လုုပ္ကိုုင္ျခင္းကိုု ေထာက္ခံရန္၊ ေလာေလာဆယ္တြင္ မုုိင္းမ်ား မုုိင္းႏွင့္အလားသ႑န္တူေသာ 

ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ား ရိွေနေသာ ေနရာမ်ားကို ုအရပ္သားမ်ားအား သတိေပးႏုုိင္ရန္ တတ္ႏုုိင္သ မွ်လုုပ္ေဆာင္ရန္၊ 
ယင္းသိုု႔လုုပ္ရာတြင္ ဆိုုင္းဘုုတ္ အမွတ္အသားမ်ား ေထာင္ျခင္း၊ လုုိက္လံေၾကညာျခင္း မ်ားကိုု ျမန္မာလိုုသာမက 

သက္ဆ္ိုုင္ရာ ေဒသတြင္ေနထိုုင္ၾကေသာ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ဘာသာစကားျဖင့္ပါ လုုပ္ေဆာင္ရန္ 

 အရပ္သားမ်ားအား အထမ္းသမား၊ လမ္းျပမ်ား အျဖစ္ အဓမၼေခၚေဆာင္အသုုံးျပဳျခင္းအပါအဝင္ 

အဓမၼလုုပ္အားေပးခုုိင္း ေစျခင္းမ်ားကို ုရပ္တန္႔ရန္၊ အရပ္သားမ်ားကိုု အခ်ိန္တိုုကေလးျဖစ္ေစ ယင္းကဲ့သိုု႔ 
အဓမၼခုုိင္းေစေသာ စစ္သား သိုု႔မဟုုတ္ တပ္ဖြဲ႔ကိုု အေရးယူရန္ 

  မံုုးကိုုးေဒသတဝုုိက္ႏွင့္ အျခား အစုုိးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပင္ပတြင္ရိွေနေသာ ေနရာမ်ားအပါအဝင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းႏွင့္ 

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုုင္းေဒသမ်ား အားလုုံးသုုိ႔ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီမ်ား အတားအဆီးမရိွ ေပးအပ္ႏုုိင္ဖုုိ႔ 
ခ်က္ျခင္းခြင့္ျပဳရန္၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးေနရေသာ အရပ္သားမ်ား၏ လိုုအပ္ခ်က္မ်ားကိုု သိရွိၿပီး 
ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏုုိင္ေစရန္အတြက္ ကုုလသမဂၢ၊ ႏုုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႔မ်ားအား 
သြားေရာက္ေလ့လာခြင့္ျပဳရန္ 

 လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီက တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ လြတ္လပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ 

အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ညွဥ္းပန္းႏိွပ္စက္မႈမ်ားကိုု က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ား အားလုုံးကုုိ စံုုစမ္းစစ္ေဆးႏုုိင္ရန္အတြက ္

ယင္းအဖြဲ႔အားတစ္ႏုုိင္ငံလုုံးသိုု႔ အဆီးအတားမရိွ သြားေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းရိွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားသုိ႔ 
 ကေလးသူငယ္မ်ားကို တပ္ဖြဲ႔အတြင္း စည္းရံုးသိမ္းသြင္းျခင္း၊ အဓမၼစစ္မႈထမ္းေစျခင္း စသည့္ အေလ့အထမ်ားကုိ 

ရပ္ဆိုင္းရန္၊ အရပ္သားမ်ားကုိ အထမ္းသမားမ်ား၊ ကားေမာင္းသူမ်ား၊ လမ္းျပမ်ားအျဖစ္ ေခၚယူအသုံးျပဳမႈမ်ားကုိ 

ရပ္ဆိုင္းရန္၊ အဓမၼ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံမႈမ်ားကိုလည္း ရပ္ဆိုင္းရန္ 

 အရပ္သားမ်ား ေနထိုင္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ တပ္စခန္းခ်ျခင္း၊ ယင္းေဒသမ်ားအတြင္း ျဖတ္သန္းလႈပ္ရွားျခင္းမ်ားကို 
တတ္ႏုိင္သမွ်ေရွာင္ရွားရန္ 



 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”  
ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ 66 

 လူကုိ ပစ္မွတ္ထား၍ တုိက္ခိုက္ေသာ ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ားႏွင့္ လက္လုပ္ေဖာက္ခြဲေရး ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းကို 
ရပ္ဆိုင္းရန္၊ မုိင္းရွင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္ရန္ အားေပးကူညီၿပီး၊ ေလာေလာဆယ္ အေနႏွင့္ 

ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ားႏွင့္ မုိင္းႏွင့္ သ႑ာန္တူေသာ ေဖာက္ခြဲေရးပစၥည္းမ်ား ခ်ထားသည့္ေနရာမ်ားကို အရပ္သားမ်ားအား 
သတိေပးရန္ 

 တပ္သားသစ္အျဖစ္ အဓမၼစုေဆာင္းထားသူမ်ား အပါအဝင္ တိုက္ခုိက္ေရးတြင္ ပါဝင္ေနရေသာ အရပ္သားမ်ား 
အားလုံးကို ခ်က္ျခင္းျပန္လႊတ္ရန္၊ မိမိတို႔အဖြဲ႔အတြင္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားေသာ အရပ္သားျဖစ္ေစ၊ 
တပ္ဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ေစ အားလုံး၏ အမည္မ်ားကိ ုထုတ္ျပန္ေပးရန္ 

 လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီက တာဝန္ေပးအပ္ထားေသာ လြတ္လပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ 

အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အတြင္း ပတ္သက္ေနသူ 
အားလုံး၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိ ုစံုစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္ရန္ ယင္းအဖြဲ႔ကို အစုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
ျပင္ပတြင္ရိွေနသည့္ ေဒသမ်ားကုိ လာေရာက္ခြင့္ျပဳရန္  

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီသို႔ 
 လြတ္လပ္ေသာ နုိင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔သည္ ၎တို႔ကို ေပးအပ္ထားေသာ တာဝန္ႏွင့္ အညီ 

တိုက္ပြမဲ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းအပါအဝင္ ႏုိင္ငံတဝန္းရိွ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကိ ုစံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ ယင္းတာဝန္ဝတၱရားမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ 

လုံေလာက္ေသာ ပ့ံပုိးမႈမ်ား ေပးအပ္ရန္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရိွ ကုလသမဂၢဌာေနရံုးႏွင့္ ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားသို႔ 
 အစုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ ကင္းလြတ္ေနေသာ ေဒသမ်ားအပါအဝင္ ေဒသမ်ားသို႔ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ 

အကူအညီမ်ားေပးပုိ႔မႈကို ကန႕္သတ္ထားျခင္းအား ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ျမန္မာအစုိးရကို လူသိထင္ရွားျဖစ္ေစ၊ 
သီးသန္႔တုိက္ရိုက္ျဖစ္ေစ ေတာင္းဆို၍ ဖိအား တုိးျမွင့္ေပးရန္ 

အလွဴရွင္ အစုိးရမ်ား၊ အာဆီယံအဖြ႔ဲဝင္ႏုိင္ငံမ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာ မိတ္ေဆြမ်ားသုိ႔ 
 အစုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ ကင္းလြတ္ေနေသာ ေဒသမ်ားအပါအဝင္ ေဒသမ်ားသို႔ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ 

အကူအညီမ်ားေပးပုိ႔မႈကို ကန္႕သတ္ထားျခင္းမ်ား အားလုံးကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို 
လူသိထင္ရွားေတာင္းဆိုရန္ 

 အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈမ်ားကိ ု
ခ်က္ျခင္းရပ္တန္႔ၿပီး အတိတ္က ျပဳလုပ္ခ့ဲေသာ၊ လက္ရိွ ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္ေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံရန္ 

ျမန္မာစစ္တပ္ကို လူသိထင္ရွားေတာင္းဆိုရန္ 

 စစ္တပ္ခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာက္ရြက္မႈ ထိေတြ႔မႈမ်ားတြင္ မိမိတို႔ႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရေသာ တပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ တပ္မွဳးမ်ားသည္ 

ယခင္က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ က်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးျခင္း ရိွမရိွ စစ္ေဆးၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ 
ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးရာတြင္ အရပ္ဖက္ စစ္ဖက္ခြဲျခားမႈႏွင့္ အင္အားကို သင့္တင့္မွ်တသေလာက္သာ သုံးရျခင္း 
စေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒစံႏႈန္းမ်ားကိ ုအေျချပဳရန္အတြက္ ဦးစားေပး 
လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ 

 ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ 

အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ားအား ေထာက္ပံ့မႈမ်ားတိုးျမွင့္ေပးရန္အတြက္ စဥ္းစားေပးရန္၊ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ႏွင့္ 

ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ ကင္းလြတ္ေသာေဒသ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတြင္ အေရးေပၚလိုအပ္ေနေသာ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ရန္၊ 
ေျမျမဳပ္မုိင္း အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ ပညာေပးမႈမ်ားကို တုိးခ်ဲ႕ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ 



 

ဆက္သြယ္ရန္ လက္တြပဲါဝင္ရန္ 

info@amnesty.org 

 

+၄၄(၀)၂၀၇၄၁၃၅၅၀၀ 

www.facebook.com/AmnestyGlobal 

 

@Amnesty 

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔သည္ 

လူ႔အခြင့္အေရးမာ်းအတြက္ ကမၻာတဝန္း  
လႈပ္ရွားမႈႀကီး တစ္ခုုျဖစ္သည္။ 

လူတစ္ဦး မတရားျပဳက်င့္ခံရျခင္းသည္ 

လူတုုိင္းကုုိ ထိခုုိက္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။  
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အညႊန္း- ASA ၁၆/၆၄၂၉/၂၀၁၇ 

ဇြန္ ၂၀၁၇ 

ဘာသာ- အဂၤလိပ္ 

amnesty.org 

 

“အရပ္သားမ်ား အားလုံး  ဒုကၡ ခံစားၾကရ”     

ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ၊ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳ းေဖာက္မႈမ်ား 

ၿပီးခဲ့သည့္ ခုႏွစ္လအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင ္ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ 

တပ္ဖြဲ႕႔မ်ားအၾကား တုိက္ပြမဲ်ား ျပင္းထန္စြာျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္းေဒသမ်ားရိွ တုိင္းရင္းသားမ်ားက ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ ပိုမိုရရွိေရးႏွင့္ 

၎တုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳခံရ ေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိ တုိက္ပြဝဲင္ေနၿပီး ပဋိပကၡမ်ား တုိက္ပြမဲ်ား 

ကာလတာရွည္ ျဖစ္ေနခ့ဲသည္။  

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လမွ ေမလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းသုိ႔ ေလ့လာသုေတသနျပဳခရီးစဥ္ သံုးႀကိမ္သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး လူေပါင္း 

၁၄၀ ေက်ာ္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခ့ဲၿပီး ျပဳစုခဲ့ေသာ ယခု အစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္က က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ဥပေဒမဲ့ 

သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ အဓမၼ လုပ္အားေပး ခုိင္းေစျခင္း ႏွင့္ မခြျဲခားပဲ အေျမာက္ႏွင့္ 

ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ စစ္ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ အျခားလူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား အမ်ားအျပားကုိ 

မွတ္တမ္းျပဳစုတင္ျပထားပါသည္။ ထိခုိက္နစ္နာသူ အမ်ားစုမွာ ယင္းေဒသအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု အရပ္သားမ်ား 

ျဖစ္ၾကၿပီး က်ဴးလြန္သူ စစ္သားမ်ားႏွင့္ တပ္မွဴးမ်ားမွာ အေရးယူအပစ္ေပးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ၿပီး 

ဆက္လက္ခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္ေနႏုိင္ေသာ အစဥ္အလာဆက္ျဖစ္ေနပါသည္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕ြဲ႔မ်ားကလည္း 

ျပန္ေပးဆြဲ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ တပ္ဖြ႔ဲဝင္အျဖစ္ အဓမၼစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အဓမၼအခြန္ေကာက္ျခင္းစသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈႀကီးမ်ားကုိ 

က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

ယင္းေဒသတြင္ လူေပါင္း ၉၈၀၀၀ ေက်ာ္ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနရၿပီး ၎တုိ႔ထံသုိ႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ား 

ေပးပုိ႔႔ျခင္းကုိ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားက ကန္႔သတ္ထားသျဖင့္ အေျခအေနပုိဆုိးေစခ့ဲသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပုိင္းမွ 

အရပ္သားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ လယ္ယာသုိ႔ အသြား သုိ႔မဟုတ္ ေနအိမ္သုိ႔ အျပန္လမ္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 

လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားက ဆက္လက္ခ်ထားေနဆဲျဖစ္ေသာ ေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင့္ အျခားေဖာက္ခြေဲရးပစၥည္းမ်ားကုိ 

တက္နင္းမိႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္လည္း ရိွေနပါသည္။ 

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားေနခဲ့ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ စစ္ပြမဲ်ားကို အဆံုးသတ္ေရးကုိ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရက ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္။ ယင္းသုိ႔ ျဖစ္ရန္မွာ တာဝန္ယူ 

တာဝန္ခံမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားလုိက္နာမႈတုိ႔က အစိုးရ၏ အစီအစဥ္တြင္ ဗဟုိခ်က္မမွ ပါဝင္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ 

 

 




