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ကခ်င္
ျပည္
နယ္၊ Everything”
တႏိုင္းၿမိဳ ့နယ္ အတြင္း႐ွိ ႏွစ္ျခင္း
ခရစ္ယာန္ ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္း တစ္ခုတြင္ အစားအစာ
တစ္နပ္ကို မွ်ေဝစားသုံးေနၾကေသာ ေ႐ႊ ့ေျပာင္းဒုကၡသည္
ကခ်င္အရပ္သားျပည္သူမ်ား။ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္
ထားမွဳဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ့အစည္းမ်ားအေပၚ
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ကန့္သတ္ ပိတ္ပင္မွဳမ်ားၾကာင့္
ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း႐ွိ ေ႐ႊ ့ေျပာင္းဒုကၡသည္ လူမွဳ
အသိုက္အဝန္းမ်ားအတြင္း အစားအစာ ျပတ္လပ္မွဳမ်ား
ျဖစ္ေပၚေနရသည္။
@Hkun Lat (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ)

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တႏိုင္းၿမိဳ ့နယ္မွ ခင္စရာ (Kinsayar)

Summary

ရပ္ကြက္အတြင္း႐ွိ ကက္သလစ္ ဘုရားေက်ာင္းတစ္ခု၏
ယာယီ တဲတစ္လံုးတြင္ အနားယူေနေသာ ကခ်င္
ေ႐ႊ ့ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္
လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္တို ့ၾကားမွ တိုက္ပြဲမ်ား
ေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေထာင္ခ်ီေသာ ကခ်င္
အရပ္သား ျပည္သူမ်ားသည္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္
ထားမွဳဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား မရ႐ွိပဲ အနီးအနားမွ
သစ္ေတာမ်ားအတြင္း ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာ ပိတ္မိေနခဲ့
သည္။ ပိတ္မိေနသူမ်ားထံသုိ ့ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ့
အစည္းမ်ား သြားေရာက္ႏိုင္ခြင့္ကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က
ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာျငင္းဆန္ပယ္ခ်ခဲ့သည့္ အျပင္ တိမ္းေ႐ွာင္
ထြက္ခြာႏိုင္ ေရးကိုလည္း ခြင့္မျပဳခဲ့ေပ။
@Hkun Lat (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ)

အစီရင္ခစ
ံ ာအက်ဥ္း
ျမန္ မာ့ တ ပ္ မေတာ္ က ကခ်င္ျ ပည္ န ယ္ လြ တ္ေျမာက္ေ ရးတပ္ မေတာ္ (KIA) (ကခ်င္ျ ပည္ န ယ္
အတြ င္း လွဳ ပ္ ႐ွားေဆာင္ ႐ြ က္ လ်က္ ႐ွိေ သာ အဓိ က က်သည့္ တို င္း ရင္း သားလူ မ်ဳိး စု စ စ္ တ ပ္ ) ၏
ကင္းစခန္းမ်ားအား ခုႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေအာင္ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီးခ်ိန္၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္
႐ွ မ္းျပည္ န ယ္ေျမာက္ ပို င္း
ေဒသမ်ားတြ င္ တို င္း ရင္း သားလူ မ်ဳိး အရပ္ သားတစ္ သိ န္း
ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္တို ့မွာ အတင္းအဓမၼေ႐ႊ ့ေျပာင္း ေနရာခ်ထားမွဳကိုေတြ ့ၾကံဳခံစားေနခဲ့ရ
ၿပီျ ဖစ္ ၏ ။ အရပ္ သားျပည္ သူ တို ့ အေပၚ ျမန္ မာတပ္ မေတာ္ ၏ သတ္ျ ဖတ္ မွဳ ၊ အဓမၼ က်င့္ မွဳႏွ င့္
ညွ ဥ္း ပန္းႏွိ ပ္ စ က္ မွဳ မ်ားမွာ လည္း အျပစ္ေ ပးအေရးယူ မွဳ မ်ားမွ ကင္း လြ တ္ ခြ င့္ ရ ႐ွိေ နဆဲျ ဖစ္ ၏ ။
ျမ န္ မာ့ တ ပ္ မေ တာ္ႏွ င့္
KIA
တို့ က
ေျ မျ မွဳ ပ္ မို င္း မ်ား ဆ က္ လ က္ ထား ႐ွိ ဆဲျ ဖ စ္ ၿ ပီး ၊
ကေလးစစ္သားမ်ား ကိုလည္း ဆက္လက္အသံုးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။
ထို ကာလအတြ င္း ၌ အတင္း အက်ပ္ ေ႐ႊ ့ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း ကို ခံ စားေနခဲ့ ရ သည့္
ကခ်င္ျ ပည္ န ယ္ႏွ င့္ ႐ွ မ္း ျပည္ န ယ္ေျမာက္ ပို င္း မွ အရပ္ သားျပည္ သူ တို ့ မွာ လူ သားခ်င္း
စာနာေထာက္ ထားမွဳ ဆို င္ ရာ ကူ ညီေ ထာက္ ပံ့ မွဳ မ်ား အလံု အေလာက္ ရ ႐ွိ ခံ စားႏို င္ ခြ င့္ ကင္း မဲ့
ေနေပသည္ ။ ေ႐ႊ ့ေျပာင္း ဒု က ၡ သ ည္ အ ရပ္ သား ျပည္ သူ မ်ားက ေထာက္ ပံ့ ကူ ညီ မွဳ မ်ားအား
လက္ လွ မ္း မွီ ခံ စားႏို င္ ခြ င့္ ကင္း မဲ့ေ နသည္ ကို က်ယ္ က်ယ္ျ ပန္ ့ျ ပန္ ့ သိျ မင္ ၾ က ေသာ္ လ ည္း
အဆို ပါေထာက္ ပံ့ ကူ ညီ မွဳ မ်ားက ထို သူ တို့ ထံ သို့ မ ည္ သ ည့္ အတြ က္ေ ၾကာင့္ႏွ င့္ မည္ သို့
မည္ပံုေရာက္႐ွိႏုိင္ျခင္း မ႐ွိသည္ ကိုမူ နားလည္သိျမင္မွဳမ႐ွိသေလာက္ပင္ျဖစ္၏။
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“ဒါက ျဖတ္ေလးျဖတ္နည္းလမ္း သစ္တစ္ခုနဲ့တူပါတယ္ဗ်ာ”ဟု လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမွဳ
ဆို င္ ရာအကူ အညီေ ပးေရး ကခ်င္ လူ မ်ဳိး လု ပ္ သားတစ္ ဦးက Fortify Rights ကို ေျပာၾကား
ခဲ့သည္။
၁၉၇၀ ႏွ စ္ ကာလမ်ားမွ စ တင္ ၿ ပီး ၊ ျမန္ မာ့ တ ပ္ မေတာ္ သ ည္ တို င္း ရင္း သားျပည္ န ယ္ မ်ားတြ င္
တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အစုအဖြဲ့မ်ားအဖို့ ရန္ပံုေငြမ်ား၊ အစားအစာမ်ား၊ သတင္းအခ်က္
အလက္ မ်ားႏွ င့္ တ ပ္ သားသစ္ မ်ား ရယူ စုေ ဆာင္းႏို င္ျ ခင္း မ႐ွိေ စရန္ “ျဖတ္ေ လးျဖတ္ ” မဟာ
ဗ်ဴဟာကို စတင္ ခ်မွ တ္ က်င့္ သံုး ခဲ့ ၏ ။ လြ န္ ခဲ့ေ သာ ဆယ္ စုႏွ စ္ေ လးခု တာကာလအတြ င္း ၌
ျမန္ မာတပ္ မေတာ္ သ ည္ ႏို င္ ငံ တ စ္ ဝွ မ္း မွ တို င္း ရင္း သားလူ မွဳ အသို က္ အ ဝန္း မ်ားကို ဦးတည္ ကာ
အ ဆို ပါ မ ဟာဗ်ဴ ဟာအား ညွာ တာေ ထာက္ ထားမွဳ မ ႐ွိ ပဲ ရ က္ ရ က္ စ က္ စ က္ အေကာင္
အထည္ေ ဖာ္ေ ဆာင္ ႐ြ က္ ခဲ့ျ ခင္းေၾကာင့္ ျမန္ မာႏို င္ ငံ ၏ နယ္ စ ပ္ေ ဒသတေလွ်ာက္ တြ င္ ကာလ
တာ႐ွည္ ျဖစ္တည္ ေနမည့္ ေ႐ႊ ့ေျပာင္းဒုကၡသည္လူထုတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ေပသည္။။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရပ္ဘက္ႏွင့္စစ္ဘက္အာဏာပိုင္တို ့သည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းကစတင္ၿပီး
ကခ်င္ျ ပည္ န ယ္ သို့ လူ သားခ်င္း စာနာ ေထာက္ ထားမွဳ ဆို င္ ရာ အကူ အ ညီေ ပးအပ္ မွဳ အား
ျငင္း ဆန္ျ ခင္း တည္း ဟူေ သာ လက္ န က္ ကို စြဲ ကို င္ အ သံုးျပဳခဲ့ေ ၾကာင္း (ေနာက္ ဆံုးေပၚ
“ျဖတ္ေ လးျဖတ္ ” မဟာဗ်ဴဟာကို ျပန္ လ ည္ က်င့္ ၾ ကံ အ သံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ) ဤအစီ ရ င္ ခံ စာတြ င္
တင္ျ ပထားသည္ ။ ကခ်င္ အ ရပ္ သားျပည္ သူ တို ့ အ တြ က္ လူ သားခ်င္း စာနာေထာက္ ထားမွဳ
ဆို င္ ရာေထာက္ ပံ့ ကူ ညီ မွဳ မ်ား
ေပးအပ္ ရာတြ င္ ျမန္ မာ့ တ ပ္ မေတာ္ က အႀကီး မားဆံုးေသာ
အေႏွာ င့္ အ ယွ က္ အ တား အ ဆီး တ စ္ ရ ပ္ျ ဖ စ္ သ ည္ ဟု ဆိုေ သာ္ လ ည္း ယ ခ င္ သ မ ၼ တ
ဦးသိ န္း စိ န္ အ စိုး ရ (၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွ စ္ )ႏွ င့္ လက္ ႐ွိ ႏို င္ ငံေ တာ္ ၏ အတို င္ ပ င္ ခံ
ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ေသာအစိုးရ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွယခုလက္႐ွိကာလ အထိ)
တို့ကလည္း စစ္ေဘးဒဏ္ခံစားေနရေသာ ကခ်င္အရပ္သားျပည္သူတို ့အား လူသားခ်င္းစာနာ
ေထာက္ ထားမွဳဆိုင္ရာအေထာက္အပံ့မ်ား လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရ႐ွိခံစားႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေစမည့္
သက္ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကို ဆက္လက္စြဲကိုင္က်င့္သံုးေနခဲ့ေၾကာင္း ေတြ့ျမင္ရေပသည္။
ကခ်င္ျ ပည္ န ယ္ တြ င္း ႐ွိ
ျပည္ တြ င္းေ႐ႊ ့ေျပာင္း ဒု က ၡ သ ည္ မ်ား (IDPs)သည္ လက္ ႐ွိ တြ င္
ေ႐ႊ ့ေျပာင္းဒုကၡသည္ စခန္း (၁၄၀)ခုတြင္ ေနထိုင္လ်က္႐ွိရာ ခန္ ့မွန္းေျခဒုကၡသည္ ၄၀% ခန္ ့မွာ
ကခ်င္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရး အစည္းအ႐ံုး(KIO) (KIAႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ့
အစည္းျဖစ္ ၏ )၏ အု ပ္ ခ်ဳပ္ မွဳေအာက္ တြ င္ တည္ ႐ွိ ၿ ပီး ျမန္ မာအစိုး ရ၏ထိ န္း ခ်ဳပ္ မွဳေအာက္ မွ
ကင္းလြတ္ေနသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေနထိုင္လ်က္႐ွိေပသည္။
ျမန္ မာအစိုး ရ (အထူး သျဖင့္ ျမန္ မာတပ္ မေတာ္ ) သည္ ကခ်င္ျ ပည္ န ယ္ တြ င္း မွ ေ႐ႊ ့ေျပာင္း
ဒု က ၡ သ ည္ မ်ားအတြ က္ လူ သားခ်င္း စာနာေထာက္ ထားမွဳ ဆို င္ ရာ
ေထာက္ ပံ့ ကူ ညီ မွဳ မ်ား
လက္လွမ္းမွီရ႐ွိခံစားႏိုင္ခြင့္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ႏွင့္ စနစ္တက်ကန့္သတ္ ပိတ္ပင္ထားခဲ့သည္။
လူ သားခ်င္း စာနာ
ေထာက္ ထားမွဳ ဆို င္ ရာ အကူ အ ညီေ ပးေရးအဖြဲ ့ အစည္း မ်ားအေပၚ
ခက္ ခဲ ႐ွဳ ပ္ေ ထြး ၿပီး မလို အ ပ္ေ သာ ခရီး သြားလာခြ င့္ က န္ ့ သ တ္ တားျမစ္ ခ်က္ မ်ား ခ်မွ တ္ က်င့္
သံုးျခင္းႏွင့္ ထိုအဖြဲ့အစည္းမ်ားအား လိုအပ္ေသာ အခြင့္အာဏာမ်ားေပးအပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း
တို့ျ ဖင့္ စနစ္ တ က် ပိ တ္ ပ င္ လု ပ္ေ ဆာင္ ခဲ့ျ ခင္းျဖစ္ ၏ ။ ထို လု ပ္ေ ဆာင္ ခ်က္ နည္း လမ္း မ်ားက |
ေ႐ွာင္လႊဲ၍ရႏိုင္သည့္ အေထာက္အပံ့ကင္းမဲ့မွဳမ်ားကို ေမာင္းႏွင္ေနခဲ့ၿပီး ေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာ
ေ႐ႊ ့ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားအဖို ့ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမွဳဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား
လံုလံုေလာက္ေလာက္ရ႐ွိခံစားႏိုင္ခြင့္ကို ဆံုး႐ံွဳးေစခဲ့ေလသည္။
လူ သားခ်င္း စာနာ ေထာက္ ထားမွဳ ဆို င္ ရာ အကူ အ ညီေ ပးေရး အဖြဲ့ အ စည္း မ်ားအတြ က္
အစိုး ရကခ်မွ တ္ က်င့္ သံုး ေသာ ခရီး သြားလာခြ င့္ ေပးအပ္ျ ခင္း လု ပ္ င န္း စဥ္ မွာ အလြ န္ ပ င္
႐ွဳ ပ္ေ ထြး ၿပီး ၊ အခ်ိ န္ ယူ လြ န္း သည့္ အျပင္ အေျပာင္း အလဲ မ်ားျပားေသာလု ပ္ င န္း စဥ္ျ ဖစ္ သ ည္ ။
လူ သားခ်င္း စာနာ ေ ထာက္ ထားမွဳ ဆို င္ ရာ ရ ည္ မွ န္း ခ်က္ မ်ား အတြက္ေ တာင္း ခံေ သာ
ခရီးသြားလာခြင့္မ်ားအနက္ အနည္းငယ္မွ်ကိုသာ ျခြင္းခ်က္မ႐ွိ ခြင့္ျပဳေပးအပ္ခဲ့ သည္ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံ
တကာလူ သားခ်င္း စာနာေထာက္ ထားမွဳ ဆို င္ ရာ အကူ အ ညီေ ပးေရးအဖြဲ့ အ စည္း အခ်ဳိ ့ က
ခြ င့္ျ ပဳခ်က္ေ တာင္း ခံ ျခင္း လု ပ္ င န္း စဥ္ ၏ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ ရ မွဳ ကို သိျ မင္ေ နခဲ့ျ ခင္းေၾကာင့္
|ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသမ်ားသို ့ ခရီးသြားလာခြင့္ ေတာင္းခံမွဳမ်ားအား ရပ္တန္ ့ပစ္ခဲ့ၾကသည္။
၂၀၁၇ ခုႏွ စ္ ဇြ န္ လ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွ စ္ ဇြ န္ လ အထိ ကာလအတြ င္း အစိုး ရ ထိ န္း ခ်ဳပ္ နယ္ေျမမ်ား

Summary
ကခ်င္
ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ ့နယ္အတြင္း႐ွိ ေဂ်ာမစက္
(Jaw Masat) စခန္းတြင္ ယာယီတဲတစ္ခုအတြင္း
က်ပ္သိပ္ ေနထိုင္ေနရသည့္ အတင္းအဓမၼေ႐ႊ ့ေျပာင္း
ခံခဲ့ရေသာကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္
လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္တို ့ၾကားမွ တိုက္ပြဲေၾကာင့္
သူတို့၏ ေနအိမ္မ်ားမွ ထိုေနရာသို ့ အတင္းအက်ပ္
ေ႐ႊ ့ ေျပာင္း ေနရာခ်ထားခံခဲ့ရသည့္ အရပ္သားျပည္သူ
မ်ား ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလႏွင့္ ေမလ အတြင္း၌
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အေထာက္အပံ့ေပးေရး အုပ္စု
မ်ားကို ထိုသူတို ့ထံသြားေရာက္ႏိုင္ခြင့္ မျပဳပဲ ျငင္းဆန္
ပယ္ခ်ခဲ့ သည္။ @Hkun Lat (၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ)

အတြ င္း သို ့ ခရီး သြားလာခြ င့္ ရ ႐ွိ ရ န္ အ တြ က္ ႏို င္ ငံ တ ကာလူ သားခ်င္း စာနာေထာက္ ထားမွဳ
ဆို င္ ရာေအဂ်င္ စီ မ်ား၏ေလွ်ာက္ ထားမွဳေပါင္း ၅၆၂ ခု ႐ွိ သ ည့္ အ နက္ ၅% ခန္ ့ ကို သာ
ျမန္မာအစိုးရက ျခြင္းခ်က္ မ႐ွိခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း ဤအစီရင္ခံစာက ေလ့လာတင္ျပထားသည္။
ခြင့္ျ ပဳခ်က္ေ ပးအပ္ခဲ့သည့္အခါမ်ားမွာပင္ အစိုးရသည္ အခက္ အခဲ ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ေပၚေစမည့္
ခြ င့္ျ ပဳခ်က္ စ ည္း မ်ဥ္း စည္း ကမ္း မ်ားကို ခ်မွ တ္ လို က္ နာေစခဲ့ သ ည္ ။ ခရီး သြားလာေရးလမ္းေၾကာင္း
မ်ား၊ အေထာက္ အ ပံ့ေ ပးအပ္ ရ န္ နယ္ေျမေဒသမ်ားႏွ င့္ ကူ ညီေ ထာက္ ပံ့ မွဳ အမ်ဳိး အစားမ်ားတို ့
အတြ က္ က န့္ သ တ္ တားျမစ္ ခ်က္ မ်ားပါဝင္ သ ည္ ။ အဆို ပါကန့္ သ တ္ ခ်က္ မ်ားက အကူ အ ညီ လို အ ပ္
ေနေသာ အမ်ားျပည္ သူ ထံ သို ့ အေထာက္ အ ပံ့ မ်ား ထိေ ရာက္ ေအာင္ျ မင္ စြာေပးအပ္ႏို င္ျ ခင္း
မ႐ွိေအာင္ ဟန္ ့တားေႏွာင့္ယွက္ေနခဲ့သည္။
“တစ္ ခါတစ္ေ လ ကြ် န္ေ တာ္ တို ့ ခ ရီး သြားလာခြ င့္ ရ တယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ျမစ္ ႀ ကီး နားၿမိဳ ့ အ တြ က္ ပဲ တဲ့ ။
တစ္ ခါတစ္ေ လ ဝို င္းေမာ္ တို ့ မန္ စီ တို့ ကို သြားခြ င့္ေ ပးတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ကားလမ္း နဲ ့
သြားခြ င့္ မျပဳဘူး တဲ့ ” ဟု ကခ်င္ျ ပည္ န ယ္ တြ င္း မွ ႏို င္ ငံ တ ကာလူ သားခ်င္း စာနာ ေထာက္ ထားမွဳ
ဆို င္ ရာ အ ကူ အ ညီေ ပးေ ရး အ ဖြဲ့ အ စ ည္း တ စ္ ခု ၏ ကို ယ္ စား လွ ယ္ တ စ္ ဦး ကေျ ပာ ၾ ကား ခဲ့ ၏ ။
“သူ တို့ က တကယ္ တ မ္း မွာ သြားလို့ မျဖစ္ႏို င္ေ လာက္ေ အာင္ ကန့္ သ တ္ ထားတဲ့ အဲ့ ဒီ လို
စိ တ္ ဝ င္ စားစရာေကာင္း တဲ့ အ ခ်က္ေ တြ ကို ထ ည့္ သြ င္း ထားတာဗ်။ ဒါဟာ အမွ န္ တ ကယ္ သြားလာ
ႏိုင္ခြင့္မ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ”ဟူ၏။
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“နယ္ စ ပ္ က လူေ တြ အ တြ က္ အစားအစာမ႐ွိ ဘူး ဗ်ာ”ဟု KIA နယ္ေျမအတြ င္း ၌ေနထို င္ သူ
အသက္ေျခာက္ဆယ္ အ႐ြယ္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားႀကီး “ေဇာင္ေရာ္ (Zau Raw)” ကေျပာၾကားခဲ့၏။
သူ သ ည္ KIA နယ္ေျမအတြ င္း သို ့ ဝင္ေ ရာက္ ရ န္ ႀ ကိဳးပမ္း အားထု တ္ေ နခဲ့ေ သာ ကူ ညီ
ေထာက္ ပံ့ေ ရး ကု န္ တ င္ ယာဥ္ တ စ္ စ င္း ထံ မွ ေငြေ ၾကးမ်ားအား ျမန္ မာစစ္ သားမ်ားက လု ယ က္
ခိုး ယူ ခဲ့ ၾ ကသည္ ကို မ်က္ျ မင္ ၾ ကံဳေတြ ့ ခဲ့ ရ သူ တ စ္ ဦးျဖစ္ သ ည္ ။ “သူ တို့ က အရာရာတို င္း ကို
ပိ တ္ ထားတာ။ KIA ထိ န္း ခ်ဳပ္ န ယ္ေျမေတြ ထဲ ကို
ျဖတ္ သ န္း ဝင္ေ ရာက္ ဖို ့ ႀ ကိဳးစားေနတဲ့
ကုန္တင္ယာဥ္ အားလံုးကို ပိတ္ပင္တားဆီးထားတာေပါ့”ဟူ၏။
မၾကာေသးမီ က ပင္ ျမန္ မာအာဏာပို င္ တို ့ သ ည္ ဥပေဒႏွ င့္ မ ညီေ သာလု ပ္ေ ဆာင္ ခ်က္ မ်ားျဖင့္
လူ သားခ်င္း စာနာ
ေထာက္ ထားမွဳ ဆို င္ ရာ အကူ အ ညီေ ပးေရးအစု အ ဖြဲ ့ မ်ားကို တရားမဝင္
အသင္း အဖြဲ ့ မ်ားအျဖစ္ သ တ္ မွ တ္ က်င့္ ၾ ကံ လာခဲ့ သ ည္ ။ ၂၀၁၈ ခုႏွ စ္ ေမလ ၂၁ ရက္ေ န ့ တြ င္
ကခ်င္ျ ပည္ န ယ္ လံုျ ခံဳေရးႏွ င့္ နယ္ စ ပ္ေ ရးရာဝန္ ႀ ကီး က ကခ်င္ႏွ စ္ ခ်င္း ခရစ္ ယာန္ အ သင္းေတာ္
( t h e Ka c h i n B a p i t i s t C o n v e n t i o n ) ထံ သို့ စာ တ စ္ေ စာ င္ေ ပး ပို ့ ခဲ့ သ ည္ ။
တရားမဝင္ အ သင္း အဖြဲ ့ အ က္ ဥ ပေဒ ပု ဒ္ မ ၁၇ (၁) အရ KIA ထိ န္း ခ်ဳပ္ န ယ္ေျမအတြ င္း
အေထာက္ အ ပံ့ မ်ားေပး အပ္ျ ခင္း က ေထာင္ ဒ ဏ္ သံုးႏွ စ္ ႏွ င့္ / သို ့ မ ဟု တ္ ဒဏ္ေ ၾကးေငြ
ခ်မွတ္ႏိုင္ေသာျပစ္မွဳေျမာက္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Summary

ကခ်င္ လူ မ်ဳိး မ်ားဦးေဆာင္ေ သာ လူ သားခ်င္း စာနာေထာက္ ထားမွဳ ဆို င္ ရာ အဖြဲ့ အ စည္း မ်ားမွာ
ကူ ညီေ ထာက္ ပံ့ မွဳ မ်ားအေပၚ အစိုး ရ၏ကန့္ သ တ္ ပိ တ္ ပ င္ မွဳ မ်ားေၾကာင့္ ေပၚထြ က္ လာခဲ့ သ ည့္
လူ သားခ်င္း စာနာေထာက္ ထားမွဳ ဆို င္ ရာအေထာက္ အ ပံ့ေ ပးေရး လစ္ ဟာမွဳ ကြ က္ လ ပ္ မ်ားကို
ျဖ ည့္ ဆ ည္းေ ဆာ င္ ႐ြ က္ ရာ တြ င္
အ ထူး အေ ရး ပါေ န ခဲ့ ၏ ။
က ခ် င္ လူ မ်ဳိး မ်ား ဦးေ ဆာ င္ေ သာ
အရပ္ ဘ က္ လူ မွဳ အဖြဲ့ အ စည္း အစု အ ဖြဲ ့ မ်ားစြာ အနက္ အမ်ဳိး သမီး မ်ားဦးေဆာင္ ေသာအဖြဲ့ အ စည္း
မ်ားျဖစ္ သ ည့္ ဝ န္ေ ဖာင္ န င္ ထြ ယ္ ( WP N)၊ ေ က်းလက္ ဖြံ ့ ၿ ဖိဳးေရးႏွ င့္ သာမန္ အ ရပ္ သား
ျပည္ သူ မ်ားကို စြ မ္း အားျမွ င့္ တ င္ေ ရးတို ့ ၾ ကား တံ တားထိုး ေပါင္း စည္းေရးအဖြဲ ့ (BRIDGE) ႏွ င့္
ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ံုး (KWAT)တို့မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း စစ္ေဘးဒဏ္သင့္ေဒသမ်ားမွ
လူ မွဳ အသို က္ အဝန္း မ်ားကို (ေဘးအႏၱ ရာယ္ မ်ားႏွ င့္ ကန့္ သ တ္ တားျမစ္ ခ်က္ မ်ားၾကားမွ ပ င္ )
ပို မို သ န္ မာအားေကာင္း လာ ေအာင္ႏွ င့္ ဆက္ လ က္ တ ည္ တံ့ႏို င္ေ အာင္ ကာလတာ႐ွ ည္ ႀ ကိဳးပမ္း
လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကေပသည္။
ဤအစီ ရ င္ ခံ စာကို ၂၀၁၃ ခုႏွ စ္ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွ စ္ အ တြ င္း Fortify Rights က ေ႐ႊ ့ေျပာင္း
ဒု က ၡ သ ည္ အ ရပ္ သားျပည္ သူ မ်ား၊ ျပည္ တြ င္းႏွ င့္ႏို င္ ငံ တ ကာ လူ သားခ်င္း စာနာေထာက္ ထားမွဳ
ဆို င္ ရာအေထာက္ အ ပံ့ေ ပးေရး လု ပ္ သားမ်ား၊ ကမၻာ့ ကု လ သမဂၢ အ ဖြဲ့ ခ်ဳပ္ ၏ အရာ႐ွိ မ်ား၊ KIO
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ KIA စစ္သားမ်ားတို ့ႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေတြ ့ဆံုးေမးျမန္းမွဳေပါင္း (၁၉၅)
ခု ကို အဓိ က အေျခခံ ထားသည္ ။ ၂၀၁၆ ခုႏွ စ္ မတ္ လ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွ စ္ မ တ္ လ အတြ င္း က
ေတြ ့ ဆံုေ မးျမန္း မွဳေပါင္း (၁၁၇)ခု ႏွ င့္ ၂၀၁၃ ခုႏွ စ္ စက္ တ င္ ဘာလမွ ၂၀၁၄ ခုႏွ စ္
ဧၿပီလအတြင္းက ေတြ ့ဆံုေမးျမန္းမွဳေပါင္း (၇၈) ခု တို ့ပါဝင္ေပသည္။ ထိုကာလအတြင္း Fortify
Rights သည္ အစိုး ရထိ န္း ခ်ဳပ္ နယ္ေျမႏွ င့္ KIA ထိ န္း ခ်ဳပ္ န ယ္ေျမမ်ားအတြ င္း မွ ေ႐ႊ ့ေျပာင္း
ဒုကၡသည္စခန္းေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္ႏွင့္ အျခားေနရာ ေဒသမ်ားစြာကိုသြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။
ေ႐ွာ င္ လႊဲႏို င္ သ ည့္ ကူ ညီေ ထာက္ ပံ့ မွဳ ကင္း မဲ့ျ ခင္းေၾကာင့္ ကခ်င္ျ ပည္ န ယ္ တြ င္း မွေ ႐ႊ ့ေျပာင္း
ဒု က ၡ သ ည္ျ ပည္ သူ မ်ား အေပၚျဖစ္ တ ည္ လာေသာ ခ်က္ ခ်င္း လက္ င င္းႏွ င့္
ေရ႐ွ ည္ အ က်ဳိး
သက္ေ ရာက္ မွဳ မ်ားကို ဤအစီ ရ င္ ခံ စာပါသက္ ေသအေထာက္ အ ထားမ်ားက အထင္ အ ႐ွား
ျပသေနေပသည္။ ေ႐ႊ ့ေျပာင္းဒု ကၡ သ ည္ အ ရပ္ သားျပည္ သူတို ့က အစားအစာမလံုေလာက္မွဳမ်ား၊
အစားအစာအေထာက္ အ ပံ့ မ်ားကို အစဥ္ မျပတ္ လက္ လွ မ္း မီ ခံ စားႏို င္ မွဳ ကင္း မဲ့ ျခင္းႏွ င့္
မတူ ကြဲျ ပားေသာစားေသာက္ ကု န္ အ မ်ဳိး မ်ဳိး (ဥပမာ အသားမ်ား၊ ဥမ်ားႏွင့္ ဟင္း သီး ဟင္း ႐ြ က္ မ်ား)
ရ႐ွိစားသံုးႏိုင္မွဳေလ်ာ့နည္းလာျခင္းအေၾကာင္းမ်ားကို Fortify Rights အားေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေ႐ႊ ့ေျပာင္း ဒု က ၡ သ ည္ အ ရပ္ သားမ်ားစြာ တို ့ က သင့္ေ တာ္ေ ကာင္း မြ န္ေ သာ က်န္း မာေရးေစာင့္
ေ႐ွာ က္ မွဳ ႒ာနမ်ားႏွ င့္ ေဆးဝါးကု သ မွဳ မ်ားကို လက္ လွ မ္း မီ ခံ စားႏို င္ မွဳ မ႐ွိေ ၾကာင္း ေျပာဆို တ င္ျ ပ
ခဲ့ ၾ ကသည္ ။ ကခ်င္ႏွ င့္ ႐ွ မ္းျပည္ န ယ္ေျမာက္ ပို င္း ေက်းလက္ေ တာပို င္း မွေ ႐ႊ ့ေျပာင္း ဒု က ၡ သ ည္ မ်ား
မွာ က်န္း မာေရးေဆးေပးခန္း မ်ား (သို့ ) ေဆး႐ံု မ်ားအား လက္ လွ မ္း မမီ ပါေခ်။ ေဆးခန္း ႐ွိ သ ည့္
စခန္း မ်ားတြ င္ ေဆးဝါးမ်ား၊ အေထာက္ အ ပံ့ မ်ားႏွ င့္ က်န္း မာေရး ဝန္ ထ မ္း မ်ားမလံုေ လာက္
မွဳေၾကာင့္ ျပည့္ စံု လံုေ လာက္ေ သာ (သို့ ) ထိေ ရာက္ေ ကာင္း မြ န္ေ သာ ေရာဂါကု သ မွဳ မ်ား ေပးစြ မ္း
ႏို င္ျ ခင္း မ႐ွိေ ပ။ စိ တၱ လူ မွဳေရးဆို င္ ရာ အားေပးကူ ညီေ ထာက္ ပံ့ မွဳ မ်ားလည္း မ႐ွိ သေလာက္ျ ဖစ္ ၏
(သို ့) လံုးဝမ႐ွိပါေခ်။
လူ သားခ်င္း စာနာေထာက္ ထားမွဳ ဆို င္ ရာ အေထာက္ အ ပံ့ေ ပးေရးအဖြဲ့ အ စည္း မ်ား၏ အိ မ္ ရာ
ဆို င္ ရာ ပစၥ ည္း ပစၥ ယ မ်ား
ေထာက္ ပံ့ေ ပးအပ္ မွဳ အေပၚ ကန့္ သ တ္ တားျမစ္ မွဳ မ်ားေၾကာင့္
ေ႐ႊေျပာင္း ဒု က ၡ သ ည္ မ်ားမွာ ျပင္ ဆ င္ ရ န္ (သို ့ ) ျပန္ လ ည္ မြ မ္း မံ ရ န္ လို အ ပ္ေ သာေနအိ မ္ မ်ား
(သို့ မ ဟု တ္ ) ေနထို င္ ရ န္ မ ဆံ့ေ အာင္ က်ဥ္း က်ပ္ လြ န္းေသာေနအိ မ္ မ်ားတြ င္ေ နထို င္ေ နခဲ့ ၾ ကရသည္ ။
အေထာက္ အ ပံ့ မ်ား မလံုေ လာက္ မွဳေၾကာင့္ ေ႐ႊ ့ေျပာင္းေနရာ ခ်ထားျခင္း ခံ ခဲ့ ရ သူ အ ရပ္ သား
ျပည္ သူ တို ့ မွာ သင့္ေ တာ္ေ သာအိ ပ္ ယာမ်ား၊ ေစာင္ မ်ားႏွ င့္ အျခား မ႐ွိ မျဖစ္ လို အ ပ္ေ သာအသံုး
အေဆာင္ ပ စၥ ည္း မ်ား မ႐ွိ ပဲ မ ပါပဲ လ်က္ ႏွ င္း မ်ားဖံုး လႊ မ္းေနသည့္ ၾကမ္း တမ္းေအးစက္ေ သာ
ေဆာင္း ရာသီ မ်ားကို ရင္ ဆို င္ျ ဖတ္ သ န္းေနခဲ့ ရ သည္ ။ အေျခခံ အေဆာက္ အ အံု မ်ားကင္း မဲ့ျ ခင္း
(သို့ ) ယို ယြ င္းေနေသာ အေျခခံ အေဆာက္ အ အံု မ်ားကို ျပန္ လ ည္ျ ပင္ ဆ င္ ရ န္ ပစၥ ည္း ကိ ရိ ယာမ်ား
ကင္း မဲ့ျ ခင္း တို ့ေ ၾကာင့္ ေသာက္ သံုး ရန္ ၊ ေရမိုး ခ်ဳိး ရန္ႏွ င့္ အိ မ္ သာကိ စ ၥ အ သံုးျပဳရန္ အ တြ က္
လိုအပ္ေသာေရကိုပင္ အစဥ္မျပတ္ တစ္သတ္မွတ္တည္းရ႐ွိ အသံုးျပဳ ႏိုင္ခြင့္ ကင္းမဲ့ေနေပသည္။
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Summary

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ ့နယ္၊ လန္းဗ်န္(Lungbyang)
ေက်း႐ြာအနီး႐ွိ ယာယီတဲ တစ္ခုအတြင္း သူမ၏
တစ္ပတ္သား ကေလးငယ္ေလးႏွင့္အတူ အနားယူေန
ေသာ ကခ်င္ေ႐ႊ ့ေျပာင္းဒုကၡသည္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး။
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဇိုင္းေအာင္ (Zai Aung) ယာယီ
စခန္းအနီးသို ့ အေျမာက္ျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္
ထိုစခန္းမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေ႐ွာင္လာခဲ့သည့္လမ္းေပၚတြင္
ထိုကေလးငယ္အား ဖြားျမင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရက
ခ်မွတ္ က်င့္ၾကံေနသည့္ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေ႐ွာက္မွဳမ်ား ကင္းမဲ့ေစေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားက
ေ႐ႊ ့ေျပာင္းဒုကၡသည္ မိခင္ႏွင့္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္
မွ်တမွဳမ႐ွိေအာင္ႀကီးမား ျပင္းထန္လြန္းေနသည္။
@ Khun Lat (၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ)
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ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ ့နယ္၊ လန္းဗ်န္(Lungbyang)
ေက်း႐ြာအနီး႐ွိ သူတို့၏ယာယီတဲမ်ားေ႐ွ ့တြင္ နံနက္ခင္း
ေနေရာင္ျဖင့္ အေႏြးဓာတ္ရေအာင္ ၾကံေဆာင္ေနေသာ
ကခ်င္ေ႐ႊ ့ေျပာင္း ဒုကၡသည္မ်ား။ လူသားခ်င္းစာနာ
ေထာက္ထားမွဳဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္မွဳ
အေပၚ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ကန့္သတ္ ပိတ္ပင္မွဳမ်ား
ေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း႐ွိ ေ႐ႊ ့ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား
အတြက္ခိုလွဳံစရာေနအိမ္မ်ားမွာ လံုေလာက္မွဳမ႐ွိ သည့္
အျပင္ ဆိုး႐ြားညံ့ဖ်င္းလွသည္။
@ Khun Lat (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ)

Summary
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ ့နယ္၊ လန္းဗ်န္(Lungbyang)
ေက်း႐ြာအနီး႐ွိသူတို့၏ယာယီတဲမ်ားေ႐ွ ့တြင္အေႏြးဓာတ္
ရေအာင္ မီးလွဳံေနေသာ ကခ်င္ေ႐ႊ ့ေျပာင္း ဒုကၡသည္
မိသားစုတစ္စု။ ေဆာင္းဥတုကျပင္းထန္ၾကမ္းတမ္းလြန္း
ႏိုင္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ ေ႐ႊ ့ေျပာင္းေနရာခ်
ထားေရးစခန္းမ်ားတြင္ ထင္းကဲ့သို ့ေသာ မ႐ွိမျဖစ္လို
အပ္သည့္ စားနပ္ရိကၡာမဟုတ္ေသာ အသံုးအေဆာင္
ပစၥည္းမ်ားကို ရ႐ွိႏိုင္ရန္ခက္ခဲေနခဲ့သည္။
@ Khun Lat (၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ)
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ယာယီ စ ခန္း မ်ားတြ င္ လို အ ပ္ေ သာအေထာက္ အ ပံ့ မ်ားႏွ င့္ အကူ အ ညီ မ်ား ကင္း မဲ့ေ နခဲ့ သ ည္
ျဖစ္ ရာ ေ႐ႊ ့ေျပာင္း ေနရာခ်ထားျခင္း ခံေ နခဲ့ ရ သည့္ အရပ္ သားျပည္ သူ တို ့ မွာ အစားအစာ၊
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မ႐ွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားကိုရယူႏိုင္ရန္အတြက္
အႏၱရာယ္ျပြမ္းေသာခရီးလမ္းကို မျဖစ္မေနေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရသည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား
အ႐ွိန္အဟုန္ျမင့္တက္ေနဆဲ နယ္ေျမမ်ားကိုျဖတ္သန္းကာ နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို ့
တိမ္းေ႐ွာင္ ထြက္ ခြာျခင္းလည္းပါဝင္ေ လသည္ ။ ျမန္ မာ့တပ္ မေတာ္တည္ ႐ွိေ နျခင္းႏွင့္ ျမန္ မာ့
တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တို ့က ေျမျမွုပ္မိုင္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ အသံုးျပဳေနခဲ့ျခင္း တို ့ေၾကာင့္
ေ႐ႊ ့ေျပာင္း ဒု က ၡ သ ည္ မ်ားအဖို ့ ယာယီ စ ခန္း အျပင္ ဘ က္ သို ့ သြားလာရန္ အတြ က္ ပ င္
ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားတစ္ေန ့တစ္ျခားပိုမိုႀကီးမားေနခဲ့ေသာအေျခအေနျဖစ္၏။ အေထာက္အပံ့မ်ား
ကင္းမဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေ႐ႊ ့ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း ခံခဲ့ရသူအရပ္သားျပည္သူမ်ားက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို့
|မျဖစ္ မေန ထြ က္ ခြာ ခဲ့ ရ သည့္ အခ်ဳိ့ေ သာကိ စ ၥ ရ ပ္ မ်ားတြ င္ ကခ်င္ႏွ င့္ ႐ွ မ္း ဒု က ၡ သ ည္ မ်ားမွာ
လူ့ အ ခြ င့္ အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ မွဳ မ်ားကို ထပ္ တိုး ရင္ ဆို င္ ခံ စားေနခဲ့ ရ သည္ ။ အတင္း အဓမၼ
လု ပ္ အားေပးေစခို င္းျခင္း ၊ မူး ယစ္ေ ဆးဝါးသံုး စြဲ မွဳ ႐ွိ မ ႐ွိ လမ္းေဘးမွာ တင္ ႏို င္ ထ က္ စီး နင္း
စမ္း သပ္ စ စ္ေ ဆး ျခင္း ၊ အေၾကာင္း မ႐ွိ ဖ မ္း ဆီး ထိ န္း သိ မ္းျခင္းႏွ င့္ လု ပ္ အားေခါင္း ပံုျ ဖတ္ အျမတ္
ထုတ္ျခင္းတို ့ပါဝင္ေလသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းမွေ႐ႊ ့ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳဆိုင္ရာ
အေထာက္အပံ့မ်ားကင္းမဲ့ေစရန္ဟူေသာ ျမန္မာအစိုးရ၏ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိ႐ွိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က
ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားကိုခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းပင္ျဖစ္၏။ စစ္ပြဲဥပေဒမ်ားဟုေခၚတြင္ေသာ
ႏို င္ ငံ တ ကာ လူ ့ အ ခြ င့္ အေရးဥပေဒႏွ င့္ ႏို င္ ငံ တ ကာလူ သားခ်င္း စာနာ ေထာက္ ထားမွဳ ဆို င္ ရာ
ဥပေဒတို့ ပါဝင္ေ လသည္ ။ ႏို င္ ငံ တ ကာလူ သားခ်င္း စာနာ ေထာက္ ထားမွဳ ဆို င္ ရာဥပေဒအရ
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္ေသာ အစုအဖြဲ ့မ်ားအားလံုးသည္ “လူသားခ်င္းစာနာေထာက္
ထားမွဳဆိုင္ရာအေထာက္အပံ့မ်ား လြတ္လပ္စြာျဖတ္သန္းစီးဆင္း မွဳကိုပံ့ပိုးကူညီေဆာင္႐ြက္ရန္”
ႏွ င့္ ကူ ညီေ ထာက္ ပံ့ေ ရးလု ပ္ သားမ်ားအား “ျပည္ တြ င္းေ႐ႊ ့ေျပာင္း ဒု က ၡ သ ည္ မ်ားထံ သို့
လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ႏွင့္ အဟန္ ့အတားမ႐ွိ ေရာက္႐ွိႏိုင္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္” တာဝန္႐ွိသည္။
“ကူညီကယ္ဆယ္ေရး အေထာက္အပံ့မ်ားကို ရည္႐ြယ္ခ်က္႐ွိ႐ွိ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္ ့ၾကာေစျခင္း”က
ႏို င္ ငံ တ ကာလူ သားခ်င္း စာနာ ေထာက္ ထားမွဳ ဆို င္ ရာဥပေဒကို အႀကီး အက်ယ္ ခ်ဳိးေဖာက္ မွဳ
တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး၊ စစ္ရာဇဝတ္မွဳ တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ေကာင္း၏။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီသည္
ကခ်င္ျ ပည္ န ယ္ႏွ င့္ ႐ွ မ္းျပည္ န ယ္ေျမာက္ ပို င္း မွ စစ္ ရာဇဝတ္ မွဳ မ်ားကို စံု စ မ္း စစ္ေ ဆးမွဳ
မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အေရးယူအျပစ္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံတကာရာဇဝတ္ခံု႐ံုးသို ့
အေရးတႀကီးလႊဲ ေျပာင္းသင့္ေလသည္။
ျမန္မာအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမွဳဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
လူ့အခြင့္အေရးဥပေဒတို့က အာမခံအပ္ႏွင္းအပ္ထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္အကာအကြယ္
ေပးမွဳမ်ားတို ့ကို ေ႐ႊ ့ေျပာင္း ေနရာခ်ထားျခင္းခံေနခဲ့ရသည့္အမ်ားျပည္သူအားလံုး လက္လွမ္းမွီ
ရ႐ွိ ခံ စားႏို င္ေ အာင္ လု ပ္ေ ဆာင္ေ ပးရန္ အလြ န္ အေရးႀကီး သည္ ။ အစားအစာ၊ က်န္း မာေရး၊
ေနအိမ္၊ ေရႏွင့္က်န္းမာသန္ ့႐ွင္းေရးတို ့ကုိရ႐ွိ ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားပါဝင္ ေပသည္။ အေရးအႀကီးဆံုး
အေနႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္ေသာ အစုအဖြဲ့မ်ား
အားလံုး သည္ အရပ္ သားျပည္ သူ တို ့ ၏ မူ လေနရပ္ျ ပန္ႏို င္ ခြ င့္ ကို အမွ န္ တ ကယ္ ရ ႐ွိ ခံ စားႏို င္
ေအာင္ ေဖာ္ေ ဆာင္ေ ပးရမည္ျ ဖစ္ သ ည္ ။ ထုိ သုိ ့ မျပန္ႏို င္ ခ င္ ၾကားကာလတြ င္ အစိုး ရသည္
ကမၻာ့ ကု လ သမဂၢ ၊ ႏို င္ ငံ တြ င္းႏွ င့္ ႏို င္ ငံ တ ကာလူ သားခ်င္း စာနာေထာက္ ထားမွဳ ဆို င္ ရာ
အကူ အ ညီေ ပးေရးအဖြဲ့ အ စည္း မ်ားႏွ င့္ လူ့ အ ခြ င့္ အေရး
ေစာင့္ ၾ ကည့္ေ လ့ လာသူ မ်ားအား
ျပည္ တြ င္း ေ႐ႊ ့ေျပာင္း ဒု က ၡ သ ည္ ျပည္ သူ မ်ားအားလံုး ထံ သို ့ ေဘးကင္း လံုျ ခံဳ စြာ ျဖင့္
အကန့္အသတ္ မ႐ွိ အစဥ္မျပတ္ သြားေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ခ်က္ခ်င္းခြင့္ျပဳေပးသင့္သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ စစ္ပြဲမ်ားတေက်ာ့ျပန္ ျဖစ္ပြား
လာခဲ့ခ်ိန္ကတည္းကပင္ ကခ်င္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္
ေ႐ႊ ့ေျပာင္း ဒုကၡသည္အရပ္သားျပည္သူေပါင္း တစ္သိန္း ေက်ာ္သည္ အသက္
ကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား လံုေလာက္စြာရ႐ွိ ခံစားႏိုင္ျခင္းမ႐ွိပဲ
အသက္႐ွင္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႐ုန္းကန္ေနခဲ့ရသည္။ ကခ်င္
ျပည္နယ္တြင္းမွ ေ႐ႊ ့ေျပာင္းေန ရာခ်ထားျခင္းခံေနရသည့္ အမ်ားျပည္သူတို ့က
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