ခ်င္းလူ ့အခြင့္အေရးအဖြဲ ့
P.O. Box 202, Phrasing Post Office, Chiang Mai, Thailand 50205
www.chro.ca info@chro.ca
၂၀၁၅ ခုုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၅) ရက္

ရွင္းလင္းခ်က္စာတမ္း ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္တြင္ျဖစ္ပြားသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ
အက်ဥ္းခ်ဳပ္
မတ္လမွ

စတင္ျပီး

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္္

(Arakan

Armay)

တို႕၏

ဆိုးရြားသည့္လူ႕

အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဥပေဒ(IHL)အား ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို CHRO
အဖြဲ႕မွ

မွတ္တမ္းတင္ခ့ပ
ဲ ါသည္။

ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း

ခူမီခ်င္းဌာနတိုင္းရင္းသားရပ္ရြာတစ္ခုလုံး

ပလက္၀တြင္

တပ္မေတာ္ႏွစ္ခုအၾကားျဖစ္ပြားသည့္

အသက္လုထြက္ေျပးခဲ့ရျပီး

လူေပါင္း

၃၅၀

ေက်ာ္

ႏိုင္ငံတြင္းေရႊ႕ ေျပာင္းဒုကၡသည္ (IDPs)မ်ား ျဖစ္ခ့ၾဲ ကသည္။
မတ္လ အေစာပိုင္းတြင္ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၂၀
မွ အရာခံဗိုလ္မွ ဖိအားေပး တပ္သားစုေဆာင္မႈ တစ္ခုတို ့ကို မွတ္တမ္းတင္ခ့သ
ဲ ည္။ နယ္ပယ္အတြင္း တပ္မ်ားလွဳပ္ရွားမႈ
ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ သတင္းရရွိပါသည္။
မတ္လ

၂၈ရက္တြင္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္မေရးထိုးထားသည့္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္အနီး

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႕

ပ်ဥ္စုိရြာတြင္

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္္

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းပလက္၀ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိျပီး

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ပ်ဥ္စိုရြာမွ

ခူမီးခ်င္း

ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအား

ႏွစ္ၾကီမ္ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ စုစုေပါင္း ၁၆ ေယာက္အား ရကၡိဳင့္္တပ္မေတာ္မွ အေၾကာင္းမဲ့ခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ထိုအထဲမွ
ေျခာက္ေယာက္မွာ

ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရာတြင္

ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈမ်ားရွိခ့ျဲ ပီး

၁၀ဦးမွာ

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္္အတြက္

အထုပ္အပိုးမ်ားသယ္ပိုးရန္ အတင္းအက်ပ္ခိုင္းေစျခင္းခံခ့ရ
ဲ သည္။ ပစ္ခတ္တိုက္ပြဲအတြင္းတြင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ဘက္မွ
ဗိုလ္ၾကီးတစ္ဦးေသဆုံးခဲ့ျပီး

၎၏

ပ်ဥ္စိုရြာသားတစ္ဦးမွာလည္းေပ်ာက္ေနခဲ့ျပီး

အေလာင္းအား
ယင္း

ျမွဳပ္ႏွံရန္

ရကၡိဳင့္္တပ္မေတာ္မွ

ပ်ဥ္စိုရြာသားမ်ားကို

ခိုင္းေစခဲ့သည္။

အထုပ္သယ္ပိုးရန္

(သို႕)လမ္းျပရန္

ေခၚေဆာင္သြားျခင္းျဖစ္ႏိုင္ျပီး၊ သို႕မဟုတ္ သတ္ျဖတ္ခ့ျဲ ခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏွင့္ ရကၡိဳင့္္တပ္မေတာ္ႏွစ္ခုစလုံးမွ
ရြာတ၀ိုက္တြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ားေထာင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
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ႏိုင္ငံတြင္းေရႊ႕ေျပာင္း

ဒုကၡသည္

၃၅၀

ေက်ာ္သည္

လူသားခ်င္းစာနာမႈအေထာက္အပံ့မ်ား

ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္

အေရးတၾကီးလိုအပ္လ်က္ရွိသည္။

အစားေသာက္လုံေလာက္စြာမရွိေတာ့ဘဲ

မုတ္သုံရာသီမွာ

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္

ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္

တပ္ရင္းမွဴး၊

ေလာင္တင္ရြာတြင္

ခိုလွဳံေနၾကျပီး

တစ္လလုံးစာအတြက္

အလ်င္အျမန္ေရာက္ရွိလာျပီျဖစ္သည္။
ခ်င္းျပည္နယ္

ေဒသတြင္း
သစ္ေတာႏွင့္

သတၳဳတြင္းလုပ္ငန္း၀န္ၾကီးတို႕က ဒုကၡသည္မ်ားအား ပ်ဥ္စိုရြာသို႕ျပန္သြားရန္ ဖိအားခံစားရေစသည္။ ထိုသို႕ျပန္သြားရန္မွာ
၎တို႕အတြက္ေဘးအႏၱရာယ္စိုးရိမ္ရျပီး

ထိုသို႕ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ

ႏိုင္ငံတြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ

ကုလသမဂၢစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ဆန္ ့က်င္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ့ အာဏာပိုင္မ်ားသို ့တိုက္တြန္းခ်က္

၁။ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားအား ဖိအားေပးျခင္းကိုရပ္တန္႕ျပီး သူတို႕၏

ေဘးကင္းကင္း သိကၡာရွိရွိအိမ္ျပန္ခြင့္ကို

ေလးစားပါ။ ပ်ဥ္စုိရြာတစ္၀ိုက္ရွိ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားျပည့္ေနေသာဧရိယာမ်ားကို သတ္မွတ္ျပီး၊ မိုင္းမ်ားကိုရွင္းလင္းေပးပါ။
မိမိတို႕ဆႏၵအေလ်ာက္

ေဘးကင္းကင္း

ျပန္လည္အေျခခ်ျခင္းႏွင့္

သိကၡာရွိရွိအိမ္ျပန္ႏိုင္ေရး၊

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းတို႕အတြက္

ႏိုင္ငံတြင္းေရႊ႕ေျပာင္း

ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ

သို႕မဟုတ္

အျခားတစ္ေနရာတြင္

လြတ္လပ္စြာၾကိဳတင္အသိေပးသေဘာထားရယူျခင္းႏွင့္

ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္

ေကာင္းမြန္သည့္ေျဖရွင္းနည္းမ်ားရႏိုင္ေရးအတြက္

စည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင့္

ပ်ဥ္စိုရပ္ရြာလူထုႏွင့္

အညီ

အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ျပီး

အမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။
၂။ ႏိုင္ငံတင
ြ ္းေရႊ ့ေျပာင္း ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိဘဲ ထိေတြ႕ခြင့္ေပးႏိုင္ရန္ ကုလေအဂ်င္စီမ်ား၊ INGOမ်ား၊
CSOမ်ား

ႏွင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္ပါ။လတ္တေလာလိုအပ္လ်က္ရွိေသာ

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ

အကူအညီမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးပါ။
၃။

လူကိုထိခိုက္ေစေသာ

ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးနွင့္

ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္

ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းအသုံးျပဳျခင္းမ်ားပါ၀င္သည့္

လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒကို

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ

ခ်ိဳးေဖာက္ေနမႈမ်ားကို

ရပ္တန္႕ႏိုင္ရန္တိက်ခိုင္မာသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။
၄။

ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ

လိန္းမင္း

(ခ)

လိန္းမန္းကို

ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွ

စတင္ရွာေဖြမႈျပဳလုပ္ပါ။

ရကၡိဳင့္္တပ္မေတာ္အဖြဲ ့၀င္မ်ားမွ ဖမ္းဆီးသြားျခင္းကို စုံစမ္းေထာက္လွမ္းပါ။
၅။

ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္

ႏိုင္ငံ၏အျခားေနရာမ်ားတြင္

အဖြဲ႕အစည္းအားလုံး၏

ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုိ စုံစမ္းႏိုင္ရန္ လြတ္လပ္၍ ဘက္မလိုက္ေသာ
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုခုႏွင့္ ျပည္ျပည့္၀၀ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။
၆။ ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္းပါ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္ပါ၀င္ျခင္းဆိုင္ရာ
အထူးက်င့္၀တ္ (Optional Protocol)ႏွင့္ လူကိုအဓိကထိခိုက္ေစသည့္ ေျမျမွဳပ္မိုငး္ မ်ားအသုံးျပဳျခင္း၊ သိုေလွာင္ထားျခင္း၊
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ထုတ္လုပ္ျခငး္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ၎တို႕၏ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားဆိုင္ရာပဋိဥာဥ္စာတမ္းတို႕ကိုအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထိုး
အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။
၇။ လြတ္လပ္၍ ဘက္လိုက္မႈကင္းစြာႏွင့္ ထိေရာက္စာြ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကို
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္လူ႕အခြင့္ေရးအဖြဲ႕အစညး္မ်ားဆိုင္ရာ

ပါရီစည္းမ်ဥ္းမ်ား(

Paris

Principles)

ႏွင့္

ကိုက္ညီေစရန္

တည္ဆဲဥပေဒကို ျပဳျပင္ပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားလူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သို ့တိုက္တြန္းခ်က္
၁။ လိန္းမင္း (ခ) လိန္းမန္း၏ အေျခအေနကို ေသခ်ာစြာသိရရန္ ၾကက္ေျခနီႏိုင္ငံတကာ ေကာ္မတီမွ ျပဳစုထားသည့္
အေကာင္းဆုံးနည္းနာမ်ားႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ

လြတ္လတ္၍

ဘက္မလိုက္ေသာ

စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခုကို

ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ပါ။ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို အရပ္ဘက္ တရားရုံးတြင္ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ပါ။ သိရွိခြင့္ရွိသည့္
ႏိုင္ငံတကာအခြင့္အေရးႏွင့္ကိုက္ညီစြာ စုံစမ္းမႈတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ သူ၏ မိသားစုအား သတင္းေပးပါ။
၂။ လြတ္လပ္၍ ဘက္လိုက္မႈကင္းစြာႏွင့္ ထိေရာက္စာြ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစရန္ အမ်ိဳးသားလူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကို
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္လူ ့အခြင့္ေရးအဖြဲ ့အစညး္မ်ားဆိုင္ရာ ပါရီစည္းမ်ဥ္းမ်ား( Paris Principles) ႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္
တည္ဆဲဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ခံပါ။
၃။

ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္

ႏိုင္ငံ၏

အျခားေနရာမ်ားတြင္

အဖြဲ

့အစည္းအားလုံး၏

ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုိ စုံစမ္းႏိုင္ရန္ လြတ္လပ္၍ ဘက္မလိုက္ေသာ
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုခုႏွင့္ အကူအညီေပး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။
ရခိုင္တပ္မေတာ္သို တိုက္တြန္းခ်က္
၁။ လူကို အဓိက ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားကိုအသုံးျပဳျခင္း၊ အေၾကာင္းမဲ့ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္ခိုင္းေစျခင္း၊
ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္

ေကာင္းမြန္စြာမဆက္ဆံျခင္း၊

ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္
မည္သည့္ရာထူး

ဖိအားေပးေဖ်ာက္ဖ်က္ထားျခင္း

လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒ

အဆင့္အတန္းရွိသည္ျဖစ္ေစ

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုိ

စုံစမ္းပါ။

အရပ္ဘက္တရားရုံးတြင္

စသည္တို႕ပါ၀င္သည့္
ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားသည္

အတိအလင္းစစ္ေဆးေစပါ။

ပ်ဥ္စိုရပ္ရြာလူထုအတြက္ ျပည့္ျပည့္၀၀ ေပးေလ်ာ္ပါ။
၂။လိန္းမင္း

(ခ)

လိန္းမန္း၏

အေျခအေနကိုသိရရန္

စုံစမ္းစစ္ေဆးေနသည့္အဖြဲ႕မ်ားသို႕

ရတတ္သမ်ွအခ်က္အလက္မ်ားကိေပးအပ္ျခင္းစသည့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအားလုံးကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။
၃။

လူကိုအဓိက

ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ

ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားကို

အသုံးျပဳမႈအား

ရပ္တန္႕ပါ။

လူကိုထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္

ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ျခင္း ပါ၀င္သည့္ ဂ်နီဗာႏွဳိးေဆာ္သံ ကတိက၀တ္မွတ္တမ္း (Geneva Call deeds of
commitment) ကို လက္မွတ္ေရးထိုး၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ။
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၄။

ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ

လက္နက္ကိုင္

ပဋိပကၡႏွင့္

ႏိုင္ငံ၏

အျခားေနရာမ်ားတြင္

အဖြဲ

့အစည္းအားလုံး၏

ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုိ စုံစမ္းႏိုင္ရန္ လြတ္လပ္၍ ဘက္မလိုက္ေသာ
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုခုႏွင့္ အကူအညီေပး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။
(OCHA, UNICEF, UNHCR, UNDP, WFP) ကုလသမဂၢ အဖြဲ ့အစညး္မ်ားသို ့ တိုက္တြန္းခ်က္
၁။

ႏိုင္ငံတြင္းေရႊ႕ေျပာင္း

ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္

ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိဘဲ

ထိေတြ႕ခြင့္ေပးေရးႏွင့္

ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား၏

ေဘးကင္းကင္း သိကၡာရွိရွိအိမ္ျပန္ခြင့္ကို ေလးစားရန္ အာဏာပိုင္မ်ားအား ဆက္လက္ဖိအားေပးပါ။
၂။

အာဏာပိုင္ႏွင့္

အျခားလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

ပူးေပါင္း၍

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားမွ

သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳျခင္း၊ ေဆးပစၥည္း၊ အစားအေသာက္ေထာက္ပ့ျံ ခင္း၊ အိမ္သာမ်ား၊ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား
စသည္တို ့ပါ၀င္သည့္အေရးတၾကီးလိုအပ္ေနေသာလူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးပါ။
၃။

ေရႊ႕ေျပာင္းရပ္ရြာလူထု၏

ေရရွည္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို

သုံးသပ္ျပီး

အထူးသျဖင့္

ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊

အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရး၊ ပညာေရးတို႕ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ကုလသမဂၢဖံၿြ ဖိဳးေရးအဖြဲ႕၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအေရးဆိုင္ရာ
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့အ
္ ညီ သင့္ေတာ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ပါ။
ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းသို႕ တိုက္တြန္းခ်က္
•

ျမန္မာ့ အာဏာပိုင္မ်ားသို ့ဖိအားေပးရန္အခ်က္မ်ား

ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားအား ဖိအားေပးျခင္းကို ရပ္တန္႕ျပီး သူတို႕၏

ေဘးကင္းကင္း သိကၡာရွိရွိအိမ္ျပန္ခြင့္ကို

ေလးစားရန္၊ ပ်ဥ္စုိရြာတစ္၀ိုက္ရွိ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားျပည့္ေနေသာဧရိယာမ်ားကို သတ္မွတ္ျပီး၊ မိုင္းမ်ားကိုရွင္းလင္းေပးရန္၊
မိမိတို႕ဆႏၵအေလ်ာက္ ေဘးကင္းကင္း သိကၡာရွိရွိအိမ္ျပန္ႏိုင္ေရး၊ အျခားတစ္ေနရာတြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ေရး
တို႕အတြက္

လြတ္လပ္စြာၾကိဳတင္အသိေပးသေဘာထားရယူျခင္းႏွင့္

ႏိုင္ငံတြင္းေရႊ႕ေျပာင္း

ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာ

ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင့္ အညီ ေကာင္းမြန္သည့္ေျဖရွင္းနည္းမ်ားရႏိုင္ေရးအတြက္ ပ်ဥ္စိုရပ္ရြာလူထုႏွင့္
အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ျပီး အမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ဖိအားေပးပါ။
•

ႏိုင္ငံတြင္းေရႊ ့ေျပာင္း ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိဘဲ ထိေတြ ့ခြင့္ေပးႏိုင္ရန္ ကုလေအဂ်င္စီမ်ား၊ INGOမ်ား၊
CSOမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊

လတ္တေလာလိုအပ္လ်က္ရွိေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ

အကူအညီမ်ားကို ေထာက္ပံ ့ေပးရန္ ဖိအားေပးပါ။
(က) ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ယခုလတ္တေလာနွင့္ ေရရွည္အေထာက္အပံ့မ်ား ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္
ကုလေအဂ်င္စီမ်ားသို႕ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ေပးပါ။
(ခ)

ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ

လက္နက္ကိုင္

ပဋိပကၡႏွင့္

ႏိုင္ငံ၏

အျခားေနရာမ်ားတြင္

အဖြဲ

့အစည္းအားလုံး၏

ႏိုင္ငံတကာလူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကိုိ စုံစမ္းႏိုင္ရန္ လြတ္လပ္၍ ဘက္မလိုက္ေသာ
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုကို အတိအလင္း ေထာက္ခံပါ။
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မွတ္တမ္းျပဳစုသည့္နည္းလမ္း
ခ်င္းျပည္နယ္သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းလမ္းပန္းခက္ခဲျပီး

အေရာက္အေပါက္နည္းသည့္အပိုင္းတြင္ရွိသည္။

အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားသည္လည္း အလြန္တရာနိမ့္က်ျပီး လမ္းမ်ားမွာ ျပည့္ျပည့္၀၀ခင္းထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္
သြားလာရခက္ခဲသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိပလက္၀ျမိဳ႕နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုလုံးတြင္အဆင္းရဲဆုံးေနရာထဲမွ
တစ္ခုျဖစ္သည္။

1

ဧျပီ၂၀၁၅မွ စျပီး မတူပီမွ ပလက္၀သို႕ ေတာလမ္းအတိုင္း ဂ်စ္ကားျဖင့္ သြားေရာက္ႏိုင္သည္။

ထိုလမ္းမွာမုတ္သုံရာသီတြင္သုံး၍မရပါ။ ပလက္၀ျမိ႕နယ္သို႕သြားသည္႕ အဓိကလမ္းမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ေက်ာက္ေတာ္မွ
ကုလားတန္ျမစ္အဆန္လမ္းျဖစ္သည္။

ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ

တခါတရံေျခက်င္လမ္းမ်ားလည္းရွိသည္။
ေမာ္တာတပ္ေလွငယ္မ်ားျဖစ္သည္။

ေဒသခံမ်ား၏
ခ်င္းျပည္နယ္တြင္၊

အေျခခံအေဆာက္အအုံမရွိျခင္းေၾကာင့္
အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္

ရြာအမ်ားစသို႕

ျမစ္ငယ္ခြဲမ်ားမွ

တဆင့္သြားႏိုင္ျပီး

သြားလာေရးနည္းလမ္းမွာ

အဓိက
အထူးသျဖင့္

ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္တြင္အဓိကက်ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

အခ်ိန္မွီစုေဆာင္းႏုိင္ရန္ခက္ခဲေစသည္။

လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအမ်ားစုကို

လုံး၀မွတ္တမ္းမတင္ႏိုင္ျခင္းမဟုတ္လွ်င္ပင္

ရက္မ်ား

သို႕မဟုတ္ ရက္သတၱပတ္မ်ားၾကာမွ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္သည္။
ထုိ႕အျပင္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ စစ္အေျခစိုက္စခန္းမ်ားေနသည္။ လက္ရွိတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္စခန္း
၅၄ခုရွိျပီး ထိုစခန္းမ်ားအနက္မွ ၂၀မွာ ပလက္၀ျမိဳ ့နယ္တြင္တည္ရွိသည္။ CHRO၏ ကြင္းဆင္း၀န္ထမ္းမ်ားအဖြဲ ့ငယ္၏
လုံျခဳံေရးျပႆနာမွာလည္း

အျမဲရွိခ့သ
ဲ ည္။

အေၾကာင္းမွာ

သူတုိ႕၏

လုပ္ငန္းသေဘာအရ

မွတ္တမ္းတင္လုပ္ကိုင္စဥ္တြင္

အေျခအေနမ်ားကို

လူ႕အခြင့္အေရး
အာဏာပိုင္မ်ား၏

ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကိုခံရႏိုင္သည့္အတြက္ျဖစ္သည္။
CHROက

အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည့္

မွတ္တမ္းတင္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ

လမ္းညႊန္မ်ားအတိုင္း

လူ

့အခြင့္အေရးမွတ္တမ္း

CHRO

ကြန္ရက္(ND-BURMA)မွ

ကြင္းဆင္း၀န္ထမ္းမ်ားက

မွတ္တမ္းတင္သည္။2ယခုရွင္းလင္းခ်က္စာတမ္းသည္

ခ်မွတ္ထားသည့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ေမလအတြင္း

ဒုကၡသည္မ်ားထံသို႕

သြားေရာက္စဥ္စုေဆာင္းထားသည့္ မ်က္ျမင္သက္ေသထြက္ဆိုခ်က္မ်ားကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။
ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ
ပ်ဥ္စိုရြာသည္ ခူမီးခ်င္းဌာေနတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အိမ္ေျခေပါင္း ၆၂ ခုရွိသည့္ ရပ္ရြာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပလက္၀ၿမိဳ ့မွ
ေလွျဖင့္္

တစ္နာရီခြဲအကြာအေ၀းႏွင့္၊

ရခုိင္ျပည္နယ္

ပလက္၀

ႏွင့္

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စယ္

လမ္းပန္းအဆက္အသြယ္ခက္ခ့သ
ဲ ည့္ေနရာတြင္တည္ရွိသည္။ ထိုေဒသရွိ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ခါးစည္းခံခ့ရ
ဲ သည္။

ပ်ဥ္စိုရြာသားမ်ားက

ရခုိင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္

ပဋိပကၡ၏ ဒဏ္ကို
ရကၡိဳင့္္တပ္မေတာ္

ႏွစ္ရပ္လုံးသည္ ထိုေဒသတြင္ လွဳပ္ရွားမႈမ်ားရွိေနသည္မွာ အခ်ိန္ေတာ္ၾကာခဲ့ျပီဟု ဆိုၾကသည္။ ယခင္က ALP မွ
အိမ္တစ္အိမ္ ေလးေထာင္က်ပ္ႏွဳန္းျဖင့္ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံခ့သ
ဲ ည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမတုိင္မီတြင္ ALP သည္
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ခလရ၂၃၄ ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္းတြင္ ခလရ ၂၆၃တို႕ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္
ပါ၀င္မႈရွိခ့သ
ဲ ည္။ ထိုအခ်ိန္က ရြာသားမ်ားကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိခ့ပ
ဲ ါ။

5

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားသည္

ပ်ဥ္စိုရြာတြင္

တပ္စခန္းခ်ထားခဲ့သည္မွာ

ၾကာျမင့္ခ့ျဲ ပီျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ၾကီး

ေက်ာ္ထက္ေအာင္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ စစ္သားရွစ္ေယာက္ရွိ တပ္စိပ္သည္ရြာအစြန္တြင္ စခန္းခ်ထားသည္။ သို႕ေသာ္
ပ်ဥ္စိုရြာရွိ

မူလတန္းေက်ာင္းအနီးတြင္

ရံဖန္ရံခါရွိေနျပီး

ရြာသားမ်ားထံမွာ

အစားအေသာက္မ်ား

ဆက္ေၾကးေကာက္ယူျခင္း၊ ရြာသို႕ရကၡိဳင့္္တပ္မေတာ္ သို႕မဟုတ္ ရခုိင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ လာေရာက္မႈရွိမရွိကို
သတင္းရယူသည္။
မတ္လ

(၈)

ရက္ေန႕၊

တပ္္သားေလးဆယ္

ညေနေျခာက္နာရီတြင္

ရြာသို႕လာရာလမ္းတြင္

စုစုေပါင္းရွစ္ဦးတို႕ကို

ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ရကၡိဳင့္္တပ္မေတာ္နည္းဗ်ဴဟာတပ္စိပ္အမွတ္၅မွ

ခူမီးခ်င္းအမ်ိဳးသား

တံငါသည္သုံးဦးႏွင့္

လက္နက္ကိုင္

သစ္ခုတ္သမားငါးဦး

ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ႏိုငခ
္ ့ျဲ ပီး

တံငါသည္အမ်ိဳးသားႏွစ္ေယာက္မွာ

တိုက္ခိုက္ရန္ခ်ီတက္လာသည့္အေၾကာင္းကို ရြာသားမ်ားအား သတိေပးႏိုင္ခ့သ
ဲ ည္။
ျမန္မာ့

တပ္မေတာ္မွ

တပ္သားမ်ားသည္လည္း

ခ်ီတက္လာျခင္းကို

ရြာတစ္၀ိုက္တြင္ေနရာယူထားခဲ့ၾကသည္။

ရြာသားအမ်ားစုသည္

အခ်ိဳ႕မွာသူတို႕အိမ္တြင္ေနရစ္ခ့ၾဲ ကသည္။

တုိက္ခိုက္မႈမွာ

ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားရာတြင္

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္သိရွိသြားခဲ့သည္။

ျပည္ေခ်ာင္းအနီးတြင္

ညပိုင္းႏွင့္

ရကၡိဳင့္္တပ္မေတာ္၏ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္

သြားေရာက္ပုန္းေအာင္းခဲ့ျပီး

ေနာက္ေန႕မနက္တြင္တစ္ၾကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
ျမန္မာတပ္မေတာ္ဗိုလ္ၾကီး

ေက်ာ္ထက္ေအာင္

ေသဆုံးခဲ့ျပီး၊ တပ္သားတစ္ေယာက္မွာ ဒဏ္ရာရကာ ေတာထဲသို႕ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားသည္။ ရကၡိဳင့္္တပ္မေတာ္က
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္

တပ္သားႏွစ္ေယာက္ကို

ဌာနာခ်ဳပ္မ်ားရွိရာသို႕ထြကေ
္ ျပးသြားၾကသည္။

ဖမ္းဆီးခဲ့ျပီး

က်န္တပ္သားေလးေယာက္မွ

ရကၡိဳင့္္တပ္မေတာ္က

ရြာကို

ပလက္၀ရွိသူတို႕၏

ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏိုင္သိမ္းပိုက္လိုက္သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က နီးစပ္ရာစခန္းမ်ားမွ စစ္ကူမ်ားပို႕ေပးေသာ္လည္း သူတို ့မွာ အေရာက္ေနာက္က်သြားခဲ့သည္။
ရြာမူလတန္းေက်ာင္း၊ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအေဆာင္ႏွင့္ အျခားအိမ္ႏွစ္လုံးမွာ တိုက္ပြဲအတြင္းပ်က္ဆီးခဲ့သည္။ အမိုးမ်ားမွာ
ဆိုးရြားစြာပ်က္ဆီးခဲ့ျပီး

ပစၥည္းအသုံးအေဆာင္မ်ားမွာ

က်ည္ဆံရာဗရပြျဖစ္ကုန္သည္။

ပ်ဥ္စိုရြာသားမ်ားအားလုံးမွာ

ထြက္ေျပးခဲ့ၾကျပီး ေၾကြေသာင္း ရြာစုရွိ လင္းေတာင္ရြာတြင္ခုိလွဳံလ်က္ရွိၾကသည္။

လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား

ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈႏွင့္ အတင္းအက်ပ္တပ္သားစုေဆာင္းမႈ
သူတို

့၏

မိသားစု၀င္မ်ားအား

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြင္းသို႕အတင္းအက်ပ္တပ္သားစုေဆာင္းခံခ့ရ
ဲ ေၾကာင္း

မိသားစုသုံးစုက CHRO သို ့ေျပာဆိုခ့သ
ဲ ည္။ ေနလထြန္း ( အသက္ ၁၅ႏွစ္) ၊ ၀င္းႏိုင္ ( အသက္ ၁၇) ႏွင့္ အိမ္ဂါျဖဴ (ခ)
အိမ္ဂါေအာင္ ( အသက္ ၂၁) တို ့သည္

၆ တန္း၊ ၇ တန္းႏွင့္ ၈ တန္း ေက်ာင္းသားမ်ား အသီးသီးျဖစ္ၾကျပီး

ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္ ဘြမ္ကူးရြာတြင္ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန ့က ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။ ေနထိုင္ေနစဥ္အတြင္း စစ္ေတြရွိ
ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၂၀မွ အရာခံဗိုလ္ ေရြႊေက်ာ္ဦးနွင့္ ၎၏ ဇနီး ေဒၚသဇင္တို႕သည္

ေကာင္ေလးႏွစ္ေယာက္ႏွင့္

အသက္၂၁အရြယ္ေကာင္ေလးတို႕ကို ပလက္၀ျမိဳ ့သို ့လိုက္ရန္ လွည့္ဖ်ားေခၚယူခ့သ
ဲ ည္။ အရာခံဗိုလ္ႏွင့္ သူ၏ ဇနီးက
လူငယ္မ်ားအား ကားေမာင္းသင္ေပးမည္၊ ကြန္ျပဴတာသင္ေပးမည္၊ ပိုက္ဆံအမ်ားၾကီး ရွာႏိုင္မည္ဟု ေျပာဆိုခ့သ
ဲ ည္။
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ေရႊေက်ာ္ဦးသည္ ေျခလ်ွင္တပ္ရင္း ၂၈၉ တြင္ ေနထိုင္ျပီး ယင္း၏ ဇနီး ေဒၚသဇင္မွာ ျမိဳ ့ထဲတြင္ပင္ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။
ေျခာက္တန္း၊၇တန္းႏွင့္ရွစ္တန္းတက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားသုံးေယာက္သည္ တပ္ထဲသို႕
အတင္းအက်ပ္သြတ္သြင္းခံရမည္ကိုသိေသာအခါ ဘြမ္ကူးရြာသို ့ျပန္ေျပးလာခဲ့ၾကသည္။ ထိုေန ့မွာပင္ ေရႊေက်ာ္ဦးႏွင့္
ေဒၚသဇင္တို ့က ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ ေနာက္မွ လိုက္ဖမ္းၾကျပီး ကေလးမ်ား
ဦးေအာင္စိုင္းအိမ္တြင္ရွိေနစဥ္မိသြားခ့ဲသည္။ ကေလးမ်ားကိုသူတုိ႕ အိမ္သို ့ေခၚယူထားသည္ဟုေအာင္စိုင္းႏွင့္ သူ ့ဇနီးကို
စြပ္စြဲျပီး ေရႊေက်ာ္ဦးမွ ရိုက္ႏွက္ ကန္ေက်ာက္ခ့သ
ဲ ည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္စစ္ေတြရွိ ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၂၀၏ တပ္သားစုေဆာင္းေရးဌာနသို႕ ကေလးမ်ားကို ေရႊေက်ာ္ဦးႏွင့္ သဇင္တို႕
က ေခၚယူသြားခဲ့ျပီး မိမိတို ့သေဘာႏွင့္ မိမိ စစ္တပ္ထဲ၀င္ခ်င္၍လာေၾကာင္းေျပာရန္ ၾကိမ္းေမာင္းထားသည္။
မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္
အသက္၁၅ႏွစ္တို႕၏

ေရႊေက်ာ္ဦးႏွင့္သဇင္တို႕၏ အိမ္သုိ႕ ၀င္းႏိုင္ အသက္၁၇ႏွစ္ႏွင့္ ေနလထြန္း (ခ) နီလာထြန္း

မိဘမ်ားသြားေရာက္ခ့ၾဲ ကသည္။

အစပိုင္းတြင္

ထိုလင္မယားက

ကေလးမ်ားကိုျပန္မေပးဘဲ

ကေလးတစ္ေယာက္ကို လႊတ္ေပးရန္ သုံးသိန္းခြဲေပးရန္ ေငြညွစ္ခ့သ
ဲ ည္။ ကေလးစစ္သားမ်ားစုေဆာင္းသည့္အတြက္
၎တို႕အား

တရးစြဲဆိုႏိုင္ေၾကာင္းမိဘမ်ားက

ျပန္လည္ျခိမ္းေျခာက္ေသာအခါမွ

လက္ေလ်ွာ့ျပီး

ျပန္လည္လႊတ္ေပးလိုက္သည္။3
အိမ္ဂါျဖဴ

ေခၚ

အိမ္ဂါေအာင္၏အကိုျဖစ္သူ

သူ႕ညီအတြက္စုံစမ္းရန္သြားေရာက္ခ့သ
ဲ ည္။

ဦးဆန္နီေအာင္သည္
ေရႊေက်ာ္ဦးက

ေရႊေက်ာ္ဦး၏
၎အား

အိပ္သို႕ဧျပီတစ္ရက္ေန႕တြင္
သုံးသိန္းခြဲေပးရင္ခင္ဗ်ားညီကို

ခ်က္ခ်င္းျပန္ထည့္ေပးလိုက္မယ္ ဟုေျပသည္။ ကြ်န္ေတာ့္ညီကို မေတြ႕ဘဲနဲ႕ပိုက္ဆံမေပးႏိုင္ပါဘူးဟု တုံ႕ျပန္ခ့သ
ဲ ည္။
ထိုသို႕ေျဖသည္ကို

ေဒါသထြက္ျပီး

ယင္းအားမ်က္ႏွာကို

ဒူးျဖင့္တိုက္ခ့ရ
ဲ ာ

ဦးဆန္နီေအာင္၏

ပါးစပ္တြင္

ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခ့သ
ဲ ည္။
အိမ္ဂါျဖဴ

(ခ)

အိမ္ဂါေအာင္

အသက္

၂၁မွာ

ေပ်ာက္ဆုံးေနဆဲျဖစ္ျပီး

အတင္းအက်ပ္တပ္သားစုေဆာင္းျခင္းခံခ့ရ
ဲ ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။
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ေရႊေက်ာ္ဦးႏွင့္

ယင္းတို႕၏

မိသားစုမ်ားက

သဇင္တုိ႕၏
ပလက္၀ျမိဳ႕

နယ္ရဲစခန္းသို႕တိုင္ၾကားခဲ့ျပီး ရဲမ်ားကို ထိုဇနီးေမာင္ႏွံအား လိုအပ္သလိုအေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ရဲမ်ားကို ေျပာဆိုခ့သ
ဲ ည္။
ရဲမ်ားကမည္သို႕အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ့သ
ဲ ည္မွာ မရွင္းလင္းေပ။
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းျခင္း
မတ္လ

၂၈ရက္ေန႕ညေနေျခာက္နာရီ

ပ်ဥ္စိုရြာအနီး

ေတာအုပ္တြင္

ခူမီးခ်င္းအမ်ိဳးသားရွစ္ေယာက္ကို

ဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ္လည္း

ႏွစ္ေယာက္မွာ

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္္မွ

တပ္သားမ်ားက

ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ခ့သ
ဲ ည္။ယင္းတို႕အား

ရခိုင္တပ္မေတာ္မွတပ္သား၂၀တို႕က ေစာင့္ၾကပ္ခ့သ
ဲ ည္။ ရခိုင္တပ္မေတာ္စစ္သားမ်ားက “ခင္ဗ်ားတို႕က တပ္မေတာ္
(ဗမာစစ္သားေတြ) ကိုလက္ခံတယ္။ သူတုိ႕ကို ေကြ်းေမြးထားတယ္။ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ဆက္ဆံၾကတယ္။ ဒီလို
ေနာက္တစ္ခါလုပ္အုံးမယ္ဆိုရင္ေတာ့
သူတို႕အားဖမ္းဆီးထားခ်ိန္တြင္

ခဗ်ားတုိ႕ရြာမွာ

တိုက္ပြဲထပ္ျဖစ္အုံးမွာပဲ”

ကန္ေက်ာက္ျခင္းခံခ့ရ
ဲ ျပီး

ဟု

ကံေကာင္းစြာပင္

ေျပာဆိုခ့ေ
ဲ ၾကာင္းသိရသည္။
မည္သူမ်ွဒဏ္ရာမရခဲ့ၾကေပ။

ရခိုင္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္တို႕သည္ ညသန္းေခါင္ခန္႕တြင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၾကျပီး တစ္နာရီခန္႕ၾကာျမင့္ခ့သ
ဲ ည္။
ပစ္ခတ္ေနစဥ္တြင္ ဖမ္းဆီးခံရသူေျခာက္ဦးသည္ ဖမ္းဆီးထားရာမွ လြတ္ေျမာက္ခ့သ
ဲ ည္။
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အတင္းအဓမၼခိုင္းေစျခင္း
မတ္လ၊၂၉ရက္၊

မနက္

ရနာရီတြင္

ဗိုလ္ၾကီးေက်ာ္ထက္ေအာင္ေသဆုံးခဲ့သည္။
ေျမက်င္းတူးခိုင္းျပီး
ဆယ္ေယာက္ကို

ရြာကိုသိမ္းပိုက္ျပီးေသာအခါတြင္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဗိုလ္ၾကီး၏

အေလာင္းကို

မနက္ကိုးနာရီတြင္

ရခုိင္တပ္မေတာ္မွ

၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ားကို

တိုက္ပြဲထပ္မံျဖစ္ပြားျပီး

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္သို႕

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္္က

ျမဳပ္ႏွံရန္ခိုင္းေစခဲ့သည္။

ထပ္မံဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

သယ္ေဆာင္ေပးရန္

ရြာသားမ်ားကို

ခူမီးခ်င္းအမ်ိဳးသား

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္္က

ထိုလူမ်ားကို

သူတို႕၏

အတင္းအက်ပ္ခိုင္းေစခဲ့ျပီး

ႏွစ္နာရီခြဲခန္ၾကာမွ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့သည္။
တရားမ၀င္ဖမ္းဆီးျခင္း
ပ်ဥ္စိုရြာသား အသက္၃၀ အရြယ္ ခူမီခ်င္းလူမ်ိဳး လင္မင္း ေခၚ လ်န္မန္းသည္ မတ္လတ္၂၈ ညေနခင္း ငါးနာရီခန္ ့တြင္
အမဲလိုက္ရန္အိမ္မွ ထြက္သြားေၾကာင္း ဒုကၡသည္မ်ားက CHRO သို႕ေျပာျပၾကသည္။ ယင္း၏ အမဲလိုက္ေနက်ေနရာမွာ
တိရိစာၦန္မ်ားလာေရာက္စားေသာက္ၾကသည့္

အသီးပင္တစ္ပင္နားတြင္ျဖစ္ျပီး

ထုိေန႕ညေနေႏွာင္းပိုင္းက

ရခိုင္တပ္မေတာ္မွ ခူမီးခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ားကို ဖမ္းဆီခ့သ
ဲ ည့္ ေနရာတြင္ပင္ျဖစ္သည္။
ထိုညက

အိမ္သို႕

ျပန္မေရာက္လာခဲ့ဘဲ

ယခုအထိ

ျမင္ေတြ႕ရျခင္းမရွိေတာ့ေပ။

လင္မင္း ေခၚ လ်န္မန္းသည္
လင္မင္း

(ခ)

လ်န္မန္းသည္

အျခားလူမ်ားဖမ္းဆီးခံရသည့္ ေနရာတစ္၀ိုက္တြင္ အမဲလိုက္ေနသည့္ အခ်က္ကို ေထာက္လ်င္ သူ႕အား ရခိုင္တပ္မေတာ္မွ
လမ္းျပ

(

သို႕

)

အထမ္းသမားအျဖစ္

သတ္ျဖတ္ခ့ျဲ ခင္းေသာ္လည္းေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု

သုံးရန္

CHRO

က

ေခၚေဆာင္သြားျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊

ယူဆသည္။

လင္မင္း

(ခ)

လ်န္မန္းသည္

အိမ္ေထာင္သည္ျဖစ္ျပီး အသက္ငါးႏွစ္ ႏွင့္ ဆယ့္ငါးလသမီးအရြယ္ သမီးႏွစ္ေယာက္ရိွသည္။ သူ႕ဇနီးႏွင့္ကေလးမ်ားသည္
ဒုကၡသည္မ်ားထဲတြင္ရွိေနသည္။
လူကိုအဓိကထိခိုက္ေစသည့္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားေထာင္ျခင္း
ရခိုင္တပ္မေတာ္ႏွင့္
ေထာင္ေနၾကသည္ကို
ျပည္ေခ်ာင္း၏

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္
ျမင္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္း

ေျခလ်င္တပ္ရင္း၂၈၉မွ
ပ်ဥ္စိုရြာသားမ်ားက

ကမ္းပါးတေလ်ာက္တြင္

တပ္သားမ်ားသည္

ေျပာျပၾကသည္။

မိုင္းမ်ားေထာင္ထားသျဖင့္

ရြာအနီးတြင္

ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ား

ေျခလ်င္တပ္ရင္းမွ

စစ္သားမ်ားက

ေခ်ာင္းကို

မျဖတ္ရန္

ရြာသားမ်ားကို

ေျပာထားၾကသည္။ ထိုေနရာမ်ားသည္ ရြာသားမ်ား၏ စိုက္ခင္းမ်ားရွိရာေနရာမ်ားျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံတြင္းေရႊ ့ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား၏ လူသားခ်င္းစာနာမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
မတ္လ (၂၉) ရက္ေန႕တြင္ ပ်ဥ္စိုရြာသားမ်ားထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။ ၃၀ ႏွင့္ ၃၁ ရက္မ်ား က်န္ရြာသားမ်ားလည္း
ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။

သူတို႕သည္

တစ္ေနရာသို႕ေရႊ႕ေျပာင္းေနခဲ့ၾကသည္။

ေနထိုင္စားေသာက္စရာမရွိသည့္အတြက္
ေနာက္ဆုံးတြင္

ေၾကြေသာင္ရြာစုရွိ

တစ္ေနရာမွ

ထူထပ္ေသာသစ္ေတာႏွစ္ခုကို

ေျခက်င္ခရီးျဖတ္သန္းခဲ့ျပီး ေလာင္တင္ရြာသို႕ ဧျပီလ (၂၇) ရက္ တြင္ ေရာက္ရွိခ့ျဲ ပီး ထိုေနရာတြင္ပင္ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။
ေလာင္တင္ရြာတြင္ ပ်ဥ္စိုရြာမွ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၃၅၆ ေယက္ရွိျပီး ယင္းတို႕မွာ အမ်ိဳးသား ၁၀၃ဦး ၊ အမ်ိဳးသမီး ၁၁၂ ဦး၊
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ေယာက်ာ္းေလး

၅၅ဦး၊

အသက္ဆယ့္ရွစ္ႏွစ္ေအာက္

မိန္းကေလး

၈၆ဦးတို႕ျဖစ္သည္။ေလာင္တင္ရြာသားမ်ား

ထိုဒုကၡသည္မ်ားအား လက္ခံထားခဲ့ၾကျပီး ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံၾကသည္။
ဒုကၡသည္မ်ားက

က်ဳပ္တို႕အရမ္းေၾကာက္တယ္။

ဘယ္ေနရာေတြမွာ

ေထာင္ထားမွန္းလည္းမသိဘူး

ရြာကိုျပန္မသြားခ်င္ဘူး။
ဟု

ေျပာသည္။

မိုင္းေတြလည္း

ေထာင္ထားတယ္။

ေနာက္တစ္ၾကိမ္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမည္ကိုလည္း

သူတို႕ေၾကာက္လန္႕ေနၾကျပီး သူတို႕၏ လုံျခဳံေရးအတြက္အာမခံခ်က္မရွိေၾကာင္းကိုလည္းသိရွိၾကသည္။ ေဒသခံမ်ား၏
ေျပာျပခ်က္အရ မတ္လ၂၈ရက္ေန႕က စတင္ပစ္ခတ္မႈအျပီးတြင္ ဧျပီလ (၁၀) ရက္ႏွင္ (၁၅) ရက္တြင္ ပ်ဥ္စိုရြာအနီးတြင္
ပစ္ခတ္မႈမ်ားထပ္မံျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္မ်ားသည္

သူတို႕၏

လယ္ယာလုပ္ငန္းကိုျပန္လည္

လုပ္ကိုင္လိုၾကျပီး

စိုက္ပ်ိဳးမႈမရွိဘဲ မည္သုိ ့စားေသာက္ေနထိုင္ရမည္ကို စိတ္ပူပန္လ်က္ရွိသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ

ဒုကၡသည္မ်ားသည္

ေဆးရုံတင္ခ့ရ
ဲ သည္။

၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာႏွင့္

ငွက္ဖ်ားျဖစ္လ်က္ရွိျပီး

သူတို႕ခ်က္ခ်င္းလိုအပ္ေနသည္မ်ားမွာ

အစားအေသာက္အေထာက္အပံ့မ်ား၊

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ

ပိုမိုမ်ားျပားသည့္အိမ္သာအသစ္မ်ားႏွင့္

အမိုးအကာ

အိမ္ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေဆာက္ရန္
ကေလးမ်ားပညာေရးအတြက္

(

ေနရာအသီးသီးတြင္

လကုန္အထိလုံေလာက္ေအာင္မရွိေတာ့သည့္အတြက္
ကြ်မ္းက်င္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏

တာေပၚလင္စမ်ား

ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား၊

အေထာက္အပံမ်ားလိုအပ္သည္။

ခုနစ္ဦးကို

အကူအညီ၊

စသည္)

တို႕ျဖစ္သည္။

သူုတို႕၏

ဒုကၡသည္မ်ားက

ေဆး၀ါး၊
ေရရွည္တြင္

အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းႏွင့္

အိမ္သာ

၅

လုံးေဆာက္ထားျပီး

အိမ္သာငါးလုံးကို လူ ၃၅၆ ေယာက္သုံးရသည့္အတြက္လုံေလာက္မႈမရွိေပ။ ၀ါးမ်ားျဖင့္ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္လည္း
ေဆာက္လုပ္ထားျပီး ျဖစ္ေသာ္လညး္ သင္ၾကားမည့္သူမရွိေပ။
ေဒသလူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ခူမီး လူငယ္ အဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေလာင္တင္ရြာရွိ ဒုကၡသည္မ်ားထံသို႕
ပုံမွန္သြားေရာက္လ်က္ရွိေနျပီး

အစားအေသာက္ႏွင့္

အျခားပစၥည္းမ်ားကို

လွဴဒါန္းၾကသည္။

အစပိုင္း

အေထာက္အပံ့မ်ားေပးေသာအခါတြင္ သြားေရာက္ရန္ ခလရ ၂၈၉ တပ္ရင္းႏွင့္ ညိွႏွဳိင္းရျပီး ထိုတပ္ရင္းမွ တပ္သားမ်ားက
လွဴဒါန္းရာတြင္ အတူလိုက္ပါခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သြားေရာက္ရန္ အကန္႕အသတ္မ်ားမရွိေတာ့ေပ။
ခူမီးလူငယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လွဴဒါန္းကူညီမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ တိုက္ရိုက္ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း (သို႕)ေျခာက္လွန္႕ျခင္းမ်ိဳးလုံး၀
မၾကဳံခ့ရ
ဲ ပါ။
UNICEF မွ လွဴဒါန္းထားသည့္
စစ္တပ္ကျဖန္

့ေ၀ေပးခဲ့သည္။

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္ ့ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဌာနမွ မိသားစုအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို
ကုလေအဂ်င္စီမ်ား

အကဲျဖတ္သုံးသပ္သည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုကို
သို႕ေသာ္

ေနာက္ဆက္တြဲ

ျဖစ္ၾကသည့္

OCHA,

ခူမီးလူငယ္အဖြဲ႕ အကူအညီျဖင့္

လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္

UNICEF

ႏွင့္

UNHCR

တုိ

့က

ေမလ ၇-၈ ကလုပ္ေဆာင္ခ့ၾဲ ကသည္။

အစီအစဥ္ရွိမရွိဆိုသည္မွာ

ယခုအခ်ိန္အထိ

ေသခ်ာျခင္းမရွိေသးေပ။
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ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရ ႏွင့္ ေဒသအာဏာပို္င္မ်ား၏ တုံ ့ျပန္မႈမ်ား
ခလရ ၂၈၉ မွ ဗ်ဴဟာမွဴး သက္ႏိုင္က ရြာသားမ်ားကို ပ်ဥ္စိုရြာသို ့ျပန္သြားရန္ ေမလ ၂၃ရက္ေန႕က ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။
သူက ရြာသားမ်ားအား အတင္းအက်ပ္ျပန္ခိုင္းတာမဟုတ္ေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ သူက ရြာသားမ်ားအား သူတို
့၏

အိမ္မ်ား၊

ပစၥညး္ဥစၥာမ်ားႏွင့္

ေမြးျမဴထားသည့္

တိရိစာၦန္မ်ားမွာ

သူတို႕မရွိလွ်င္

ပ်က္ဆီးဆုံးရွဳံးႏုိင္သျဖင့္

ျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ရန္တိုက္တြန္းခဲ့သည္။
ေမလ ၉ ရက္တြင္ ပလက္၀နယ္မွ ခူမီးခ်င္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ခ်င္းျပည္နယ္သစ္ေတာႏွင့္သတၳဳတြင္း၀န္ၾကီး ဦးေက်ာ္ျငိမ္းႏွင့္
ပလက္၀ျမိဳ႔နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးဟန္၀င္းေအာင္တို႕ပလက္၀ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံးခန္းတြင္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္။
ထိုအစည္းအေ၀းတြင္ ခူမီးလူငယ္အဖြဲ႕မွ သုံးဦး၊ ပ်ဥ္စုိရြာ ဒုကၡသည္မ်ားထဲမွ ၇ ဦးတို႕တက္ေရာက္ခ့သ
ဲ ည္။ ၀န္ၾကီးက
ဒုကၡသည္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြ သိန္းေလးဆယ္ေပးအပ္ျပီး ထပ္မံေပးအပ္ရန္ ကတိေပးခဲ့သည္။ တစ္ဘက္ကလည္း
သူက

ရြာသားမ်ားကို

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ

ျပန္သြားရန္

ဖိအားေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာခဲ့ျပီး

အေရးုယူေဆာင္ရက
ြ ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းျပန္သြားႏိုင္ရန္အတြက္

ကတိေပးခဲ့သည္။

သုိ႕ေသာ္

ယေန႕အခ်ိန္အထိ

ဒုကၡသည္မ်ား၏လုံျခဳံေရးအတြက္ ဘာမွ မလုပ္ေဆာင္ရေသးေပ။ ထို႕အျပင္ ဦးေက်ာ္ျငိမ္းက ရြာသို႕မၾကာမီျပန္သြားရန္
တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိ ဦးဟန္၀င္းေအာင္ကလည္း
ေၾကြေသာင္ရြာစုထဲက

ပယ္ဖ်က္သာြ းလိမ့္မယ္၊

“ မင္းတို ့ျမန္ျမန္မျပန္ရႈ္ မင္းတို ့ရြာေတြကို

ျပည္ထဲေရးနဲ႕လ၀ကဌာနေတြက

မွတ္ပုံတင္လုပ္တာေတြ

အိမ္ေထာင္စုစာရင္းလုပ္ေတြမွာ ျပႆနာတက္လိမ့္မယ္” ဟု ဒုကၡသည္မ်ားအားေျပာခဲ့သည္။ သူက ရြာသားမ်ားအား
ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာျပီျဖစ္သျဖင့္
သတိေပးခဲ့သည္။

မွတ္ပုံတင္ကိစၥ၊

အိမ္ေထာင္စုစာရင္းကိစၥမ်ားမွာ

ထိုက့သ
ဲ ို႕ျခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္

ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္စည္းမ်ဥး္မ်ားတြင္ပါ၀င္သည့္အခ်က္မ်ား
ဆန္႕က်င္လ်က္ရွိသည္။

တကယ့္ျပႆနာျဖစ္သည္ဟု

ႏိုင္ငံတြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ
အပါအ၀င္

ႏိုင္ငံတကာစံႏွဳန္းမ်ားႏွင့္

5

ေမလ ၁၂ ရက္တြင္ ဒုကၡသည္မ်ားက ျမိဳ ့နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိထံသို ့ သူတို ့အား စခန္းတြင္ ဆက္လက္ေနခြင့္ေပးပါရန္
အသနားခံသည့္

စာတစ္ေစာင္ေရးသားေပးပို႕ခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္

တရား၀င္အေၾကာင္းျပန္မႈတစ္စုံတစ္ရာယေန႕အထိမရွိခ့ေ
ဲ ပ။
ေမလ ၂၇ ရက္ေန ့တင
ြ ္ ျမိဳ ့နယ္ပညာေရးမွဴး ေဒၚဖဲရီဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ ့သည္ ဒုျမိဳ ့နယ္ပညာေရးမွဴးသုံးေယာက္ႏွင့္
အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ
ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ထားမႈကို

၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္တို႕ႏွင့္အတူ
ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးခဲ့သည္။

ထိုအဖြဲ႕က

စခန္းမ်ားသို႕လာေရာက္ခ့ျဲ ပီး
ေက်ာင္းကိုအျမန္ျပီးေအာင္ေဆာက္လုပ္ရန္

ရြာသားမ်ားအားေျပာခဲ့သူလည္း အကူအညီေပးရန္ကတိမေပးခဲ့ေပ။
ယေန ့အခ်ိန္အထိ အတင္းအက်ပ္ ျပန္သြားခိုင္းျခင္းမရွိပါ။ သို ့ေသာ္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ရြာကို ျပန္သြားရန္ ဆက္လက္ျပီး
ဖိအားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရလ်က္ရွိသည္။

10

ႏိုင္ငံတကာ လူ ့အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒ
လူပုဂၢိဳလ္၏အသက္ရွင္ေနထိုင္ခြင့္၊

လြတ္လပ္ခြင့္၊

လုံျခဳံေရးရရွိခြင့္၊

ႏွိပ္စက္မႈႏွင့္

အျခားလူမဆန္ေသာ

(သို႕)

ဆိုးရြားစြာဆက္ဆံမႈ (သို ့) အျပစ္ေပးမႈ၊ ႏွင့္ ကြ်န္ျပဳခံရျခင္း (သို ့) ကြ်န္အျဖစ္အဓမၼသြတ္သြင္းခံရျခင္းမွ လြတ္လပ္ခြင့္တို
့သည္

ခ်န္လွပ္၍မျဖစ္ႏိုင္ေသာ

ႏိုင္ငံေတာ္သည္

အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ျပီး

ထိုအခြင့္အေရးမ်ားကို

စံႏဳွ န္းမ်ားျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာဥပေဒထုံးတမ္းတို႕၏

အားေပးေထာက္ခံရန္အဓိကတာ၀န္ရွိသူျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္

တရားမ၀င္ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ႏိုင္မႈစြဲခ်က္မ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံေတာ္မဟုတ္သည့္ အျခားက်ဴးလြန္သူမ်ား၏
လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မ်ားကိုလည္း စုံစမ္းရန္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အဓိက၀တၱရားရွိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္
ရန္၀တၱရားရွိျပီး

ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားအဖြဲ ့အစည္း ပဋိဥာဥ္ ၂၉ အရ အတင္းအက်ပ္ေစခိုင္းမႈမ်ားကို ရပ္တန္႕

၂၀၁၅

အကုန္တြင္

ရပ္တန္႕ေအာင္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု

ကတိက၀တ္ျပဳထားသည္။

ထိုအခ်က္တြင္

စစ္တပ္သို႕ အတင္းအက်ပ္တပ္သားစုေဆာင္းမႈလည္းပါ၀င္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္မွတ္ေရးထိုးသေဘာတူျပီး အဖြဲ႕၀င္
ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္

ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရးကုလသမဂၢေၾကျငာစာတမ္း

ပုဒ္မ

၃၈အရ

၁၅

ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ားကို စစ္သားစုေဆာင္းျခင္းကို တားျမစ္သည္။ ကုလသမဂၢ လုံျခဳံေရးေကာင္စီ သႏိၵဌာန္ ၁၆၁၂
အရ

ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္အသုံးျပဳျခင္းကို

ရပ္တန္႕ရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

လိုက္နာရန္၀တၱရားရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္ပိုင္နည္းဥပေဒ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား ဆိုင္ရာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အက္ဥပေဒအရ အသက္ ၁၈
ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားကို စစ္သားစုေဆာင္းခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားသည္။
ႏုိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒမ်ားအရ
အရပ္သားျပည္သူမ်ားကို

ကာကြယ္ရန္

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားမဟုတ္
စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နရမည္။

တရားဥပေဒအရ
သည့္

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္ပါ၀င္သည့္

အေၾကာင္းမဲ့ဖမ္းဆီးျခင္း၊

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္ပါ၀င္သည့္

အဖြဲ႕အားလုံးသည္

လုိက္နာရမည့္၀တၱရားရွိသည္။

ရခိုင္တပ္မေတာ္က့သ
ဲ ို႕ေသာ

တပ္ဖြဲ႕အားလုံးသည္

ႏုိင္ငံေတာ္၏

တပ္ဖြဲ႕မ်ားအပါအ၀င္

ႏိုင္ငံတကာလူသားျခင္းစာနာမႈထုံးတမ္းဥပေဒ၏

6

အတင္းအက်ပ္ခိုင္းေစအလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္း၊

အက်ပ္ကိုင္ဖုန္းကြယ္ထားျခင္းတုိ႕သည္

ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဥပေဒေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပတားျမစ္ထားသည္။ 7လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတစ္ခု၏
ပေယာဂေၾကာင့္

ေပ်ာက္ဆုံးေနသည္ဟု

ေပ်ာက္ဆုံးရသည့္အေၾကာင္းရင္းကိုရွင္းျပရန္ႏွင့္

သတင္းေပးလာေသာသူမ်ားအတြက္

သူတို႕၏

မိသားစုမ်ားအား

သူတုိ႕၏

အေျခအေနကိုသတင္းေပးရန္အတြက္
လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္ႏိုင္ေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားလုံးကိုစစ္ပြဲတြင္ပါ၀င္ခ့သ
ဲ ည့္အဖြဲ႕တိုင္းမွ လုပ္ေဆာင္ရမည္။
မိသားစုဘ၀ကို

ေလးစားမႈရွိရန္

ျပဌာန္းေတာင္းဆုိထားသည့္

ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္

အက်ပ္ကိုင္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ထားမႈအား ရပ္တန္႕ျခင္းကို ရွဳျမင္သင့္သည္။
ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားကိုသုံးစြဲသည့္အခါတြင္

8

မည္သူ႕ကိုမဆိုထိခိုက္ျခင္းမ်ိဳးနည္းေအာင္

ဂရုတစိုက္လုပ္ကိုင္ရမည္ဟု

ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒက ဆိုသည္။ 9ရြာအနီးအနားတြင္ လူကို အဓိကထိခိုက္ေစသည့္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ားကို
ေထာင္ထားျခင္းသည္ အရပ္သားမ်ားကိုပါ ေရာျပီးထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူကိုအဓိကထိခိုက္ေစသည့္

11

ေျမျမွဳပ္မိုင္းမ်ား အသုံးျပဳျခင္း၊ သိုေလွာင္ထားျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရႊ ့ေျပာင္းျခငး္ႏွင့္ ယင္းတို ့၏ ဖ်က္ဆီးမႈမ်ားကို
တားျမစ္သည့္ ၁၉၉၇ ပဋိဥာဥ္စာတမ္းကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္လိုအပ္သည္။

ႏိုင္ငံတြင္း ေရႊ ့ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ား10က ေရႊ ့ေျပာင္းတိမ္းေရွာင္ေနစဥ္၊
မူလေနရာသို

့ျပန္စဥ္

(သို

့)

ျပန္လည္အေျခခ်စဥ္ႏွင့္ျပန္လည္ေပါင္းစည္းစဥ္တြင္တိမ္းေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားအား

ကာကြယ္မႈႏွင့္ အေထာက္အပံ့ မ်ားေပးရန္အတြက္ အခြင့္အေရးႏွင့္အာမခံခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။အထူးသျဖင့္
စည္းမ်ဥ္းမ်ားက

လိုအပ္ေသာအစားအေသာက္ႏွင့္

ေဆး၀ါး၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္

အညစ္အေၾကးစြန့္ပစ္ျခင္း

ေသာက္ေရ၊

အေျခခံအမိုးအကာႏွင့္

စသည္တို႕ပါ၀င္သည့္

ေနထိုင္ရာ၊

လိုအပ္ေသာ

လူသားခ်င္းစာနာမႈအေထာ္ကအပံမ်ားကို

ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာပိ္ုင္မ်ားတြင္ တိမ္းေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ားသည္ သူတုိ ့၏
အသက္၊

လုံျခဳံမႈနွင့္

လြတ္လပ္မႈကို

အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ေသာေနရာသို႕ဖိအားေပးျပန္ပို႕ျခင္းမွ

ကာကြယ္ေပးရန္

အခြင့္အေရးရွိသည္။ သူတုိ႕၏ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ရွိေနသည္ကို
သိရွိခြင့္လည္းရွိသည္။
တာ၀န္ရွိသည္။

အာာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္

ထို႕အျပင္

တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးစဥ္အတြင္း

အစားထုိးျခင္းတြင္ကူညီေပးရန္တြင္လည္း
ျပန္လည္ရရွိရန္အတြက္

စုံစမ္းေပးရန္ႏွင့္

အာဏာပိုင္မ်ားတြင္

အရင္းနီးဆုံးေဆြးမ်ိဳးထံသို့
ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့သည့္
၀တၱရားရွိသည္။

မူလေနထိုင္ရာသို႕ျပန္သြားရမည္ဟု

သတင္းေပးရန္

စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို
ထိုစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို
ခိုင္းေစျခင္းမ်ိဳးကဲ့သို႕ေသာ

က်ိဳးေၾကာင္းမဆီေလ်ာ္သည့္အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးျခင္းမရွိရေပ။

1

Paletwa township is the poorest area of Chin State, which in turn is the poorest State in the whole of Burma/Myanmar. 73
percent of people live below the poverty line, according to 2011 UN statistics, compared with a national average of 25 percent.
See Poverty Profile, Integrated Household Living Conditions Survey in Myanmar (2009‐2010), June 2011, pp.12. The next
poorest state is Arakan, at 44 percent.
2
Seehttp://www.nd‐burma.org/documentation/resources.html
3
Article 38 of the UN Convention on the Rights of the Child, to which Burma is a State party, prohibits the recruitment of
children under the age of 15 to the army. Burma's own regulation for the Persons Subject to the Defense Services Act prohibits
the recruitment of children under the age of 18 to be soldiers. Burma also has obligations to fulfill under the mechanism in UN
Security Council Resolution 1612 on ending the recruitment and use of child soldiers.
4
Forced recruitment is a form of forced labour, under ILO Convention 29 and Burma's own military instruction 1/131/ye 1 (ka)
dated 2 Oct 1997.
5
Principle 20.2 states, “[T]he authorities concerned shall issue to them all documents necessary for the enjoyment and exercise
of their legal rights, such as passports, personal identification documents, birth certificates and marriage certificates. In
particular, the authorities shall facilitate the issuance of new documents or the replacement of documents lost in the course of
displacement, without imposing unreasonable conditions, such as requiring the return to one’s area of habitual residence in
order to obtain these or other required documents.”[emphasis added]. UN Guiding Principles on Internal Displacement, 11
February 1998, ref: E/CN.4/1998/53/Add.2.
6
This obligation is set out in article 3 common to four Geneva Conventions of 1949 (known as Common Article 3), to which all
states are parties, including Burma/Myanmar. Common Article 3 states, "In the case of armed conflict not of an international
character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as
a minimum, the following provisions..." The rules are set out by the International Committee of the Red Cross (ICRC) in
Henckaerts & Doswald‐Beck, eds., Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules (Cambridge: Cambridge Univ.
Press 2005).
7
Rules 95, 98, and 99, ICRC, ibid.
8
Rule 98, ICRC, pp.340, ibid.
9
Rule 81, ICRC, ibid.
10
UN Guiding Principles on Internal Displacement, 11 February 1998, ref: E/CN.4/1998/53/Add.2.
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