ျမန္မာ- ကခ်င္ ခရစ္ယာန္မ်ားအား လႊတမ
္ ာွ လား (သို ့မဟုတ)္ တရားစြမ
ဲ ာွ လား?
ေရွ ့ေနမ်ားႏွင့္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံထားရသည့္ ႏွစ္ျခင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားကိုေတြ ့ခင
ြ ့္ေပးရန္

(ရန္ကန
ု ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၄ရက္၊ ၂၀၁၇)- လူ ့အခြင့အ
္ ေရးေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖြဲ ့ႏွင့္ Fortify Rights မွ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ရက္ ၂၀၁၆
တြင္စတင္ကာ

စစ္တပ္မွ

တဖက္သတ္ဆန္စြာဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္

သင့္ ေလ်ာ္သည့္စြဲခ်က္တင္ျခင္း

(သို့မဟုတ္)

ကခ်င္တင
ို ္းရင္းသားႏွစ္ျခင္းေခါင္းေဆာင္

ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးရန္ျခင္းျပဳလုပ္ေပးရန္ ေျပာၾကားခဲပ
့ ါသည္။

၂ဦးအား

ရွမ္းျပည္နယ္

ေျမာက္ပင
ို ္းရွိ စစ္တပ္အေနျဖင့္ Langjaw Gam Seng ၃၅ႏွစ္ ႏွင့္ Dumdaw Nawng Lat ၆၅ႏွစ္တို ့အား စစ္အမႈထမ္းမ်ား၏
ညွင္းပန္းႏွိပစ
္ က္ ျခင္းေဘးအႏၱာရာယ္က်ေရာက္ေနျခင္းမွကင္းလြတ္ႏိုငရ
္ န္ ရဲအခ်ဳပ္ခန္းသို ့အျမန္ဆုးံ လႊဲေျပာင္းေပးသင့္ပါသည္။
စစ္တပ္မွ တရားမ၀င္ေလေၾကာင္းျဖင့္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္သည့္ သတင္းေထာက္မ်ားအား အကူအညီေပးျခင္း
ႏွင့စ
္ ပ္လ်ဥ္း၍ စစ္တပ္အေျခခ်စခန္းမွ ဆင့္ေခၚခဲ့ျပီးသည့္ေနာက္တြင္ ထိုသူ၂ဦးတို ့ေပ်ာက္ဆံုးခဲပ
့ ါသည္။ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ရက္ေန ့
တြင္ စစ္တပ္မွ Facebook ေပၚတြင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကိုျဖန္ ့ေ၀ကာ သူတို ့အားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းကို အသိေပးခဲ့ျပီး၊ ထိုသူ
ႏွစဥ
္ ီးတို ့သည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA)အား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားေပးခဲ့သည္ဟစ
ု ပ
ြ ္စခ
ြဲ ပ
ဲ့ ါသည္။
သူတို ့အားစတင္ဖမ္းခဲ့သည့္လမွစတင္ကာ စစ္တပ္မွ

ျမန္မာႏိုင္ငႏ
ံ ွင့္

အျပည္ျပည္ဆင
ို ရ
္ ာဥပေဒအရလိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္

စြဲခ်က္တင္အမႈဖြင့ျ္ ခင္း၊ အရပ္ဖက္အစိုးရအာဏာပိုငမ
္ ်ားထံသလ
ို့ ႊဲေျပာင္းေပးျခင္း (သိမ
ု့ ဟုတ္) ေရွ ့ေန (သို ့) မိသားစု၀င္္မ်ားႏွင့္
ေတြ ့ခင
ြ ့ေ
္ ပးျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားကို မျပဳလုပခ
္ ဲ့ပါ။
“စစ္ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ကာလမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ညင
ွ ္းပန္းႏွပ
ိ စ
္ က္မေ
ႈ တြကို ျမင္သာေအာင္ကည
ူ ီခဲ့တအ
ဲ့ ေပၚတံု ့ျပန္တအ
ဲ့ ေနနဲ ့ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း
ေခါင္းေဆာင္ ၂ေယာက္ကိုဖမ္းခဲ့တာလို ့ထင္ျမင္ရပါတယ္”ဟု Fortify Rights၏ စီမံခန္ ့ခအ
ြဲ ုပခ
္ ်ဳပ္ေရးအၾကီးအကဲျဖစ္သူ Matthew
Smithမွ ေျပာခဲပ
့ ါသည္။ “အျပည္ျပည္ဆိုငရ
္ ာႏိုင္ငံေတြက က်ယ္ေလာင္တအ
ဲ့ သံျပဳလုပခ
္ ဲ့လို ့သာ စစ္တပ္ကသူတို့ကဖ
ို မ္းဆီးခ်ဳပ္
ေႏွာင္ထားတဲ့အေၾကာင္းကို

ရွင္းလင္းဖို ့ျဖစ္လာတာဆိုေပမယ့္လဲ

အဖမ္းခံထားရတဲ့သူေတြကေတာ့

အခုအခ်ိန္အထ္ိစိုးရိမ္စရာ

ေကာင္းတဲ့ အႏၱာရာယ္ မွာဆက္ျပီးရွေ
ိ နတယ္”
စစ္တပ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တင
ြ ္ပါသည့္ စြပစ
္ ြဲခ်က္မ်ားအရ Langjaw Gam Seng, ကခ်င္ႏစ
ွ ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ ့အစည္း (KBC) ၏
လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ႏင
ွ ့္

သူ၏တ၀မ္းကြဲေတာ္စပ္သူ

Dumdaw

Nawng

Lat,

KBC၏

သင္းအုပ္ဆရာတို ့သည္

ကခ်င္လြတေ
္ ျမာက္ ေရးတတ္မေတာ္အတြက္ “ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ ေပးသူ၊ သတင္းေပးသူ၊ အသင္း၀င္သစ္စေ
ု ဆာင္းေပးသူ၊
ေကာလဟာလမ်ား ကိုျဖန္ ့ေ၀ေပးသူ” အျဖစ္လုပေ
္ ဆာင္ေပးခဲသ
့ ည္ဟု ပါရွပ
ိ ါသည္။ ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္အရ Dumdaw Nawng Lat
သည္

“တပ္မေတာ္၏

လႈပရ
္ ွားမႈမ်ားကို

သတင္းေပးကာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို ေငြေၾကးအေထာက္အပံမ
့ ်ားေပးျပီး ျပင္ပလူမႈ

ဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ ့မ်ားႏွင့ဆ
္ က္သြယ္၍ အေသေရပ်က္ေစေသာ သတင္းမ်ားကို ၀ါဒျဖန္ ့ေပးျခင္းျဖင့္ နယ္ခံႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
လူမႈအဖြဲ့အစည္းမ်ား

အထင္အျမင္မွားေစမည့္အရာမ်ားျပဳလုပ္ခပ
ဲ့ ါသည္”

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္စဥ္အတြင္း

KIA

ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအားေပးျခင္း၊

Langjaw
အဖြဲ

Gam

Seng

အား

“တပ္မေတာ္၏

့၀င္အသစ္မ်ားအားရွာေဖြစေ
ု ဆာင္းေပးျခင္းႏွင့္

ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ေခ်ာေမြ ့စြာသြားလာလႈပ္ရွားႏိုငရ
္ န္ လမ္းခရီးအတြက္ ဓာတ္ဆီမ်ားသယ္ယူပို ့

ေဆာင္ေပးျခင္း” တို ့ကို ျပဳလုပခ
္ ဲ့သည္ဟစ
ု ြပစ
္ ြဲ ခဲပ
့ ါသည္။
စစ္တပ္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တင
ြ ္ ထိုသူ၂ဦးတို ့အား ၂၀၀၈ခုႏွစ္ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၃/၆ ေအာက္မွ “စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေန
သည္” ဟုျဖည့္စြတ္ထားျပီး ထိုဥပေဒအရ တရားေရးရာပိုင္းဆိင
ု ရ
္ ာထင္ျမင္သုးံ သပ္ခ်က္မပါ၀င္ဘဲ ႏိုငင
္ ေ
ံ တာ္လံုျခံဳေရးကိုၾကိဳတင္ကာ
ကြယ္ရန္

အတိင
ု ္းအတာျဖင့္

၂၄နာရီေက်ာ္ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကို

့ေနရာတိင
ု ္းတြင္သက္ ေရာက္မရ
ႈ ေ
ွိ စရန္၊ ျပည္သူလူထု၏အက်ိဳးအတြက္
သာယာေရးကို

လုပ္ေဆာင္ေပးရန္”တို့ျဖစ္ပါသည္။

ခြင့ျ္ ပဳထားသည္
တရားဥပေဒႏွင့အ
္ ညီ

“အဖမ္းခံထားရသူမ်ားကို

(သို့)

“ဥပေဒႏွင့္

ျငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္

သက္ဆင
ို ္သည့္

အမိန္
တည္ျငိမ္

ရဲဌာနစခန္းသို ့

1

တရားဥပေဒေအာက္မွ အေရးယူရန္အတြက္ စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းေပးမည္”ဟု စစ္တပ္မွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သို့ေသာ္လည္း
လက္ရွိအခ်ိနေ
္ ရာက္သည္အထိမည္သည့္အေရးယူမမ
ႈ ွ်ျပဳလုပ္ ခဲျ့ ခင္းမရွပ
ိ ါ။
“စစ္တပ္စခန္းထဲမွာ ႏွပ
ိ စ
္ က္ခရ
ံ မယ့္အႏၱာရာယ္က်ေရာက္ေနတဲ့ ဒီလေ
ူ တြကို အဲဒ
့ ီအေမွာင္ထဲကေန လႊဲေျပာင္းေပးဖို ့အတြက္ အစိုးရ
အေနနဲ ့ အခုခ်က္ခ်င္းအေရးယူျပီးေသေသခ်ာခ်ာလုပေ
္ ပးဖို့လအ
ို ပ္တယ္”ဟု လူ ့အခြင့အ
္ ေရးေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖြဲ ့၏ အာရွေရးရာ
ဒါရိုက္တာ Phil Robertson မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ ့ဒီလူ၂ေယာက္ေဘးအႏၱာရာယ္ ကင္းရွင္းဖို ့နဲ ့
လံုျခံဳေရးအတြက္တာ၀န္ရွိျပီးေတာ့ ေရွ ့ေနေတြျပီးေတာ့မိသားစု၀င္ေတြ နဲ ့ေတြ ့ဖို ့ခ်က္ခ်င္းလုပေ
္ ဆာင္ေပးသင့္တယ္”
ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ထိုသ၂
ူ ဦးတို ့သည္ျမန္မာတပ္မွ ေလေၾကာင္းျဖင့္တိုက္ခိုက္ချဲ့ ခင္းေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပင
ို ္းတြင္
တည္ရေ
ွိ သာ ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းအားအလြန္ဆိုးရြာစြာပ်က္ဆီးေစခဲေ
့ စျခင္းကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္ သတင္းေထာက္မ်ား
အားလမ္းညႊန္ေပးခဲ့ပါသည္။

ပ်က္ဆီးသြားသည့္

အေစာပိုင္းတြင္ ျဖန္ ့ေ၀ခဲ့ပါသည္။

အေစာပိင
ု ္းတြင္

ဘုရားေက်ာင္းဓာတ္ပုမ
ံ ်ားကို
စစ္တပ္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ

အင္တာနက္ေပၚတြင္
ထိုသူ၂ဦးတို

့အား

ဒီဇင္ဘာလ

အတင္းအက်ပ္ျဖင့္

ေပ်ာက္ဆုးံ သြားသည့္ပုစ
ံ ံျဖစ္ ေစရန္ ေၾကာက္ရြ ့ံေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟု လူ ့အခြင့အ
္ ေရးေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖြဲ ့ႏွင့္ Fortify
Rights

တိမ
ု့ ွ

ေျပာပါသည္။

ေဒသခံအစိုးရအာဏာပိုငမ
္ ်ားမွ

ထိုလူ၂ဦးတို့မည္သည့္ေနရာတြငရ
္ ွိေနသည္ႏွင့္
တံု ့ျပန္ရန္ပ်က္ကြက္ခပ
ဲ့ ါသည္။

ပါတ္သက္သည့္

သမၼတေရးရာဆိင
ု ္ရာ

စံုစမ္းေမျမန္းမႈမ်ားကို

ေျပာေရးဆိုခင
ြ ့ရ
္ ွိသူ ေဇာ္ေဌးမွ

စစ္တပ္မွသူတို ့အား ျငင္းပယ္ခဲ့သည္ဆေ
ို သာအခ်က္ ကို ျငင္းဆိုခဲ့ပါသည္။
ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ရက္ေန ့တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူ ့အခြင့အ
္ ေရးအတြက္ ကုလသမဂ၏ အထူးေျပာေရးဆိခ
ု ြင့ရ
္ ွိသူ Yanghee Leeမွ
အခြင့အ
္ ေရးႏွင့သ
္ က္ဆိုင္သည့္ ျပသာနာမ်ားကို ေျပာဆိုသူတဦးးတေယာက္ခ်င္း ေဘးအႏၱာရာယ္ႏင
ွ ့္ ေတြ ့ၾကံဳေနရျခင္းအေပၚစိုးရိမ္
မိေၾကာင္းကို တင္ျပခဲပ
့ ါသည္။ သူမ၏ေျပာျပခ်က္အရ အစိုးရေျပာခ်င္သည့္အရာမွာ အလြနရ
္ ွင္းပါသည္ “သင္သည္မည္သမ
ူ ည္၀ါ
ျဖစ္သည္ကိုထုတ္ေဖာ္မျပပါနဲ ့။ သင့္တြင္ ကိုက္ညမ
ီ ႈမရွိသည့္ရာထူးအဆင့္မ်ား (သို ့) အသက္ရင
ွ ေ
္ နသူမ်ား (သို ့) ေသဆံုးသြားမ်ား
မည္သို ့စိတ္အေႏွာက္အယွက္မရွိေနထိုငခ
္ ရ
ဲ့ ပံုႏင
ွ ့္ ထိုဇာတ္လမ္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ သင္၏ထင္ျမင္
ခ်က္မ်ားကို မေျပာပါႏွင့္”
လြန္ခေ
ဲ့ သာအပါတ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္ႏင
ွ ့က
္ ခ်င္လႊတေ
္ ျမာက္ေရးတပ္မေတာ္တို ့ၾကား ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္တိုကခ
္ ိုက္
မႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူေပါင္း၂၃၀၀၀ေက်ာ္ကို အေျခမဲ့အေနမဲ့ျဖစ္ေစခဲပ
့ ါသည္။ ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ရက္ေန ့တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏
ေလေၾကာင္းျဖင့္တိုက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ အေျမာက္တပ္မွျပင္းထန္စြာတိုက္ခိုက္ျခင္းတို ့ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္မွထြက္ေျပးလာသူ ကခ်င္တိုင္း
ရင္းသား ခန္ ့မွန္းေျခ ၄၀၀၀ေက်ာ္ကို တရုတ္ႏိုငင
္ ံလုျံ ခံဳ ေရးအင္အားစ ုမ်ားမွအတင္းအက်ပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္းသို ့ျပန္ရန္ တြင္းပို ့ခဲ့ပါ
သည္။
“ျမန္မာ စစ္တပ္ အေနနဲ ့ဒီအမႈကို အခုအခ်ိနအ
္ ထိကိုင္တြယခ
္ တ
ဲ့ ာကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ စစ္တပ္ဟာ အစိုးရကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
လူ ့အခြင့အ
္ ေရး သတ္မွတ္ထားတဲ့ အဆင့္ေတြနဲ ့ကိုက္ညီေအာင္လုပေ
္ ဆာင္ႏင
ို ္ဖို ့အေ၀းၾကီးလိုေသးတယ္ဆိုတာကို ျပေနတာဘဲ”
ဟု Robertson ကေျပာခဲ့ပါသည္။ “ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ ေနရာေတြမွာျဖစ္ေနတဲ့ ႏွပ
ိ ္စက္ညွင္းပန္းမႈေတြကို ကူညေ
ီ ဖာ္ျပေပးတဲသ
့ ူႏွင့္
ႏိုငင
္ ံသားမ်ားေတြ့ၾကံဳေနရတဲ့ အႏၱာရာယ္ေတြက အရင္ကလိုဘဲ - ေျပာင္းလဲမအ
ႈ ျမန္ဆုးံ ျဖစ္ႏင
ို ္ဖို ့အတြက္ ခိုငမ
္ ာတဲ့ အေရးယူမႈ ေတြ
လုပ္ဖို ့လိုအပ္ေနျပီ”
သတင္းအခ်က္အလက္ပမ
ို ရ
ို ယူလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍
ဘန္ေကာက္၊ Phil Robertson၊ လူ ့အခြင့အ
္ ေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ ့၊ အာရွကာကြယ္ေရးဒါရိုက္တာ +66-85-060-8406,
RobertP@hrw.org; Twitter: @reaproy
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ဘန္ေကာက္၊

Matthew

Smith,

Fortify

Rights၊

စီမအ
ံ ပ
ု ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

အရာရွိ

+66

(0)

87.795.5454,

matthew.smith@fortifyrights.org; Twitter: @matthewfsmith, @fortifyrights
San Francisco, Brad Adams, လူ ့အခြင့အ
္ ေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ ့၊ အာရွဒါရိုက္တာ, +1-347-463-3531,
adamsb@hrw.org; Twitter: @BradMAdams

FORTIFY RIGHTS အေၾကာင္း
Fortify Rightsသည္ လူ့အခြင့အ
္ ေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားကို တားဆီးျပီ၊း ျဖစ္သင့္ရသင့္ေသာအရာမ်ားအတြက္ တရား ဥပေဒနည္း အ
အရလုပ္ေဆာင္ေပးေသာအဖြဲ ့အစည္းျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို ့အေနျဖင့္ ညွ
ညွင္းပန္းႏွိပစ
္ က္ျခင္းမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ၊ အထူး တည္ထြင္ထားသည့္နည္းပညာစနစ္ျဖင့္ လူ
လူ
့အခြင့အ
္ ေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကို အေထာက္အကူေပးျခင္း ႏွင့္ ရလဒ္
အေ
အေျဖမ်ားရရွရ
ိ န္သတင္းစာရွင္းလင္းပြမ
ဲ ်ားျပဳလုပပ
္ ါသည္။ ကြ်ႏုပ
္ တ
္ ို ့သည္ Switzerlandႏွင့အ
္ ေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တြင္
မွတ္ပုတ
ံ င္ကာ အေရွ ့ေတာင္ အာရွတြင္ အေျခခ်ေသာ လြတလ
္ ပ္စြာရပ္တည္ေနသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွရ
ိ န္အတြက္မဟုတေ
္ သာ အ
အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ ့အစည္း ျဖစ္ပါသည္။
ဖစ္ပါသည္။
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