အေရးေပၚထုတျ္ ပန္ေၾကညာခ်က္
ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမး္ ျပည္နယ္ေျမာက္ပင
ပု း္ ရွပ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆင
ပု ရ
္ ာ အၾကပ္အတည္း၊
လက္ရျွပ ဖစ္တည္ေနမႈအေျခအေနႏွင့္ အဓပကအခ်က္မ်ား
အျပစ္မဲ ့အရပ္သားျပည္သူေပါင္း (၁၀၀၀၀) ေက်ာ္ အပုးအပမ္စြန္ ့ခြာ၍ ေနရပ္ေရြ ့ေျပာင္းမႈ ျဖစ္ေစခဲ ့သည့္
ရွမ္းျပည္နယ္ အလယ္ပပုငး္ ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မပုးညွငး္ ေဒသ တပု ့တြင္ လက္တေလာ အရွပန္ျမင့္တက
ပု ္ခက
ပု ္
လ်က္ရွပေသာ

တပုက္ပမ
ြဲ ်ားေၾကာင့္

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ

အကူအညီေပးေနသည့္

ပူးေပါင္း

လုပ္ငန္းစဥ္ အဖြဲ ့အေနျဖင့္ အထူးစပုးရပမ္ပူပန္ရပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပလပုပါသည္။ စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သမ
ူ ်ား၏
လံုျခံဳေရး၊

ကာကြယေ
္ စာင့္ေရွာက္မရ
ႈ ရွေ
ပ ရးအတြက္

အေရးတၾကီးကူညပ
ီ ပ
ံ့ းပု ေပးၾကပါရန္ႏွင့္

လူသားခ်င္း

စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားအား အဟန္႕အတားမရွ၊ပ စဥ္ဆက္မျပတ္ ကူညေ
ီ ပးႏပုငေ
္ ရး အတြက္
ပူးေပါင္းလုပင
္ န္းစဥ္အဖြ႕ဲ မွ ေမတာရပ္ခံေတာင္းဆပုပါသည္။
ျမန္မာႏပုင္ငံအစပုးရႏွင့္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္

သေဘာတူစာခ််ဴပ္တြင္

တစ္ႏပုင္ငံလုးံ ဆပုငရ
္ ာ

လက္မတ
ွ ္ေရးထပုးခဲ့ေသာ္ၿငားလည္း

ပစ္ခတ္တပုက္ခက
ပု ္မရ
ႈ ပ္စေ
ဲ ရး

ထပုးစစ္ဆင္တက
ပု ္ခက
ပု ္မမ
ႈ ်ားကပု

ဆက္လက္

လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ အေထြအေထြေရြးေကာက္ပြဲ မတပုင္မီရက္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္
ရွမ္းျပည္နယ္အလယ္ပပုငး္ တြင္

ရွမ္းျပည္္တပ္မေတာ္

(SSA

–

North)

ကပုအၾကီးစား

ထပုးစစ္ဆင္

တပက
ု ္ခပုကမ
္ ႈမ်ားေၾကာင့္ အျပစ္မ့ျဲ ပည္သူေပါင္း (၁၀၀၀၀) ေက်ာ္ အပုးအပမ္စြန႕္ ခြာ၍ ေနရပ္ေရြ႕ေျပာင္းမႈ
ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ႏပုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန ့တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မပုးညွင္းျမပဳ႕နယ္၌ တပုက္ပမ
ြဲ ်ား ျပန္လည္
ျဖစ္ပာြ းေနသျဖင့္ေဒသခံမ်ား ဦးတည့္ရာထြက္ေျပးတပမ္းေရွာင္ေနၾကရပါသည္။ ႏပုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႕တြင္
ေဒသခံ

(၄)

ဦးဖမ္းဆီးခံထားရျပီး

ယခုတပုင္ျပန္လည္လြတေ
္ ျမာက္ျခင္း

မရွေ
ပ သးသျဖင့္

၎တပ႕ု

၏အေျခအေနအား အထူးစပးု ရပမ္ဖယ
ြ ္ရွပပါသည္။ အဆက္မျပတ္ ထပုးစစ္ဆင္တက
ပု ္ခက
ပု ္မႈမ်ား၊ ေလေၾကာင္း
ပစ္ကူမ်ား၊ အေျမွာက္ပစ္ကူမ်ား အသံုးျပဳၿခင္း မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ စပုးရပမ္ ေၾကာက္လန္႕
ေနၾကရပါသည္။
စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သမ
ူ ်ား၏ အသက္ေဘး

ျခပမ္းေျခာက္ခံေနရျခင္း၊ ၿငပမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ လက္ရွပ

ဒီမပုကေရစီ အသြငက
္ ူးေျပာင္းေရးကာလ အထူးသျဖင့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္ အစပုးရသစ္
ဖြဲ ့စည္းျခင္းအား ထပခက
ပု ္ၾကန္႕ၾကာမႈ ျဖစ္ေစသည့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားအေပၚ အေၿခခံ၍
ကၽြႏ္ုပ္တ႕ပု

ပူးေပါင္းလုပင
္ န္းစဥ္အဖြ႕ဲ

ေပးႏပုငေ
္ ရးႏွင့္

၎တပု

အေနျဖင့္

့ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရေ
ွပ ရး

စစ္ေရွာင္ျပည္သမ
ူ ်ားအား
အတြက္

အေရးေပၚအကူအညီမ်ား

ေအာက္ပါအေရးေပၚ

အဓပကအခ်က္မ်ားကပု

တင္ျပေတာင္းဆပု ပါသည္။
၁။ စစ္ဆင္တက
ပု ခ
္ က
ပု မ
္ မ
ႈ ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္ေပးရန္ ကၽြႏု္ပတ
္ ပု ့ေတာင္းဆပသ
ု ည္။ ျပည္တြင္းပဋပပကၡမ်ားအား
ၿငပမ္းခ်မ္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွငး္ ျခင္းသည္ ျမန္မာႏပုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အားလံုး၏ အနာဂါတ္
အတြက္ အလြန္ပင္ေရးၾကီးသည့္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
၂။

ႏပုငင
္ တ
ံ ကာ

အျပည့္အဝ

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆင
ပု ရ
္ ာ

ေလးစားလပက
ု န
္ ာရန္

ကၽြႏ္ုပတ
္ ပု

ဥပေဒႏွင့္

့ေတာင္းဆပသ
ု ည္။

လူ႕အခြင့အ
္ ေရးဆပင
ု ရ
္ ာ

ဥပေဒမ်ားကပု

ပဋပပကၡတြင္ပါဝင္ေသာအဖြဲ

့မ်ား

(ျမန္မာအစပးု ရတပ္မေတာ္၊ KIA ၊ SSA-North) အေနျဖင့္ အရပ္သားအခြင့အ
္ ေရးမ်ားကပု ေလးစားလပက
ု ္နာမႈ
ရွရ
ပ န္၊

အရပ္သားမ်ားႏွင့္

လပက
ု ္နာက်င့္သုးံ ရန္ႏွင့္
သတပထားေဆာင္ရက
ြ ္ရန္

တပ္သားမ်ားအေၾကား

ခြဲျခားျခင္းဟူေသာ

ပစ္ခတ္တက
ပု ္ခက
ပု ္မႈျဖစ္ပာြ းပါက
တပုကတ
္ ြနး္ သည္။

အေျခခံမူသေဘာတရားမ်ားကပု

အရပ္သားမ်ားအား

ထပ႕ု ျပင္အရပ္သားမ်ားသည္

ထပခက
ပု ္မႈမ်ားမရွပေစေရး
အသက္ႏွင့ခ
္ ႏၶာကပယ
ု ္ကပု

အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ရက္စက္စာြ ဆက္ဆျံ ပဳမႈျခင္းႏွင့္ ညွင္းပန္းႏွပပ္စက္ျခင္း၊ လူ ့ဂုဏ္သက
ပ ၡာအေပၚ ရမ္းကားမႈ၊
အထူးသျဖင့္

အရွကတ
္ ကြျဲ ဖစ္ေစျပီး

ဂုဏ္သပကၡာက်ဆင္းေစသည့္

ဆက္ဆံခံရမႈမ်ား

မရွေ
ပ စရန္

တာဝန္ယူရမည္။ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ အရပ္သားမ်ား အားခ်က္ခ်င္း ျပန္လႊတေ
္ ပးရန္ တပုကတ
္ ြန္းပါသည္။
၃။ ဤလူသာားခ်င္ားစာနာေထာက္ထာားမႈဆိုင္ရာအၾကပ္အတည္ားတြင္ ပါဝင္ဆက္ြြ္သ
္ က္ဆိုငသ
္ အ
ူ ာားလုိုား
အေနျဖင့္ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ာားအာား ကာကြ္ေ
္ စာင့္ေရွာက္မႈေပားျခင္ားြွင့္ ၎တို ့၏ ေဘားကင္ားလုိုျခုဳေရား အာား
အေရားတၾကားဥားစာားေပားကစၥအျဖစ္ အသအမွတျ္ ပဳ တုို ့ျပန္ေဆာင္ရြကရ
္ န္ တက
ို ္တန
ြ ္ားပါသည္။
၄။ ျပည္တင
ြ ္ားြွင့္ ြိုင္ငတ
ု ကာ လူသာားခ်င္ားစာနာေထာက္ထာားမႈအဖြြဲ ့အာားလုိုားြွင့္ အလွွဴရွင္အဖြြဲ ့မ်ာား အေန
ျဖင့္လည္ား လူသာားခ်င္ားစာနာေထာက္ထာားမႈ အေရားေပၚလိုအပ္ခ်က္မ်ာားကို ကူညေပားရန္ြွင့္ အရပ္သာားမ်ာား
တက
ို ္ခိုကခ
္ ုရျခင္ားမွ ရပ္တု့ြိုင္ေရား အတြက္ မူဝါဒပိုငား္ ဆင
ို ္ရာ ရပ္တည္ြႈားေဆာ္ေပားရန္ ကၽြြ္ိုပ္တို ့ေတာင္ားဆို
ပါသည္။
ပူးေပါင္းလုပင
္ န္းစဥ္အဖြဲ (Joint Strategy Team)
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏပုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္
ဆက္သြယရ
္ န္ ဦးဂြမ္ရွာေအာင္ gum.sha.awng@metta-myanmar.org (+95 95192913),
ေဒၚရပု႕ေမရီ crazy13rm@gmail.com (+95 95065632)
Joint Strategy Team – Bridging Rural Integrated Development and Grassroot Empowerment (BRIDGE), Kachin
Baptist Convention (KBC), Kachin Relief and Development Committee (KRDC), Kachin Women Association
(KWA), Kachin Development Group (KDG), Karuna Mission Social Solidarity (KMSS), Metta Development
Foundation (Metta), Nyein (Shalom) Foundation and Wunpawng Ninghtoi (WPN).

